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Juuius 21-edikével hivatalosan is bekö
szöntött hozzánk a nyár és vele együtt az a 
bizonyos időszak, a melyet általánosságban „uborka 
saison“-nak szoktunk nevezeni. Ez a saisou az 
emberiség életében nyugalmi állapotot jelent 
s csodálatosképen épen nyáron ugyanolyan szaka 
az évnek, mint a természeteeu a té l: a szellem 
pihenésének ideje. A parlament kapui nemsokára 
bezárulnak és a honatyák jól, vagy rosszul 
végzett munkájuk után a fürdők árnyas berkei
ben élvezik a semmittevés édes gyümölcsét és 
egyidőre szabadfolyást engednek a hazában dúló 
viszályoknak. Az iskolák is szárnyára bocsátják 
az ifjúságot, mely a szülői ház szerető oltalma 
alatt, a szórakozás ezerféle kedvessége között 
elfelejteni igyekszik a lefolyt évnek ezerféle 
gondját, számtalan tudományát. Az uralkodók 
nem törik fejüket háborús terveken; kánikulá
ban nem lehet hadakozni, forró nyárban nem 
lehet a katonákat vitézségre, merész haditet
tekre lelkesíteni. Az igazságszolgáltatás sújtó 
kardja szünetet tart büntető munkájában és 
időtt ad a szerencsétlen megtévelyedetteknek, 
hogy vétkük ocsmánysága fölött büubánólag el
mélkedjenek. —• A szerkesztő hiába küldözi 
szét árgusszerü reportereit a szélrózsa minden 
irányába, mert lehorgaszott fejjel és üres kézzel 
térnek vissza: nem történik semmi, semmi kü
lönös a nagy világban. Uborka-saisou van, pi
henni kell!

Az idegesség kezdete a gyermekkorban.
I r ta : D o k to r

Mindenki ideges ma, még a gyermekek is. De 
nem csodálkozhatunk ezeD, ha meggondoljuk, hogy 
a növekedő száma a beteges idcgélet-jelenségeknek 
logikus következménye a nehezebb megélhetésnek, 
a túlságosan főifokozott igényeknek; ma mindenki 
„siet élni“ és siet valamit elérni; ez a sietség ko
runk idességének legfőbb oka; a mai generáczió 
embereinek idegei állandóan a megszakadásig vannak 
feszülve, szellemi és lelki életünk nem nyugszik jó
formán soha, mert pihenésünk helyei, társaság ol
vasni való mindenre inkább valók, mint idegeinek 
megnyugtatására.

Elmúlt az az idő, a mikor, ha egy Jókai regényt 
letettünk, a mely kipihentetett, meg voltunk olvasni 
valónkkal elégedve, ma nem a meséje a könyvnek, 
de a tendencziája, a feladott lélektani probléma ér
dekel s bizony, ha egy Ibsen vagy Strindberg-drámát 
elolvastunk, mindent inkább tettünk, esik nem pi
hentünk. Tovább megyek: a modern ember tisztára 
elvesztette képességét a lelki pihenésre, tisztára 
idegeiből él, fokozott idegéletet él otthou is, családja 
körében — csoda-e, ha ideges már akárhányszor az 
első évektől kezdve a gyermek is — tisztán után
zási alapon. Vájjon hány anyának jut eszébe, hogy 
idegességét a gyermek előtt eltitkolja, ue mutassa 
vagy mérsékelje legalább ? Bizony a legkevesebbnek! 
Pedig a gyermek a legélesebb megfigyelő és a leg
jobb utánzó.

Éppen úgy, a hogy megtanulja a beszédet, 
megtanulja szülői hangbordozását, mozdulatait és 
később gondolkozás módját — úgy tanulja meg az 
idegesség tüneteit — s ezekbe rendkívül gyorsan

Azouban mi magyarok kiváltságos nép va
gyunk. Nálunk vaunak olyan elemek, a me
lyek erről a pihenési időszakról, erről a jövő 
küzdelemre uj erőt adó nyugalomról semmitsem 
akarnak tudni. A melyek épen ezt az időt ta
lálják a legalkalmasabbnak arra, hogy alattomos, 
megroutó, ocsmány áskálodásaikat nagyobb buz
galommal folytassák és ezzel a nemzeti eszme 
diadalra jutását megakadályozzák.

Aki a parlament életét az utóbbi időben 
figyelemmel kisérte, annak uem kell külöu meg
mondanunk, hogy az említett elemek egyike: 
a nemzetiségek. Azok a nemzetiségek, a melyek
nek a sorsát a haza igen gyakran jobban a 
szivén viselte, mint önön édes gyermekeiét s 
amelyeket a kiváltságoknak, kedvezményeknek 
és jogoknak oly mértékében részesített, a minek 
az egész világtörténelemben páriát nem talál
hatni. Ezek a nemzetiségek esztelen munkájukat 
most is tovább folytatják és uem tudják, vagy 
jobban mondva nem akarják megérteni, hogy a 
magyar haza védelme nélkül oly elenyésző kis 
porszemek, hogy a világpolitika legkisebb szel
lője is a semmiségbe söpri Nem akarják meg
érteni, hogy mint ugyanazon hazának gyerme
kei, el kellene fogadéin . már oly sokszor 
szeretettel odanyujtott testvéri jobbot és min
den erejükkel, saját érdekükben is, a haza 
anyagi és szellemi jólétének felvirágoztatásán 
kellene fáradozniok. Nem, ők addig is, mig a 
nemzeti ügy lelkes vezérei csendes nyugalomban 
igyekeznek elfelejteni és megbocsátani szemcn- 
szedett gyalázkodásaikat és hálátlan vádasko-

beleéli magát. Bogidképpen pedig — s oz a szomorú 
a dologban tulajdonképpen — játszva, észrevétlenül 
éli be magát az idegesség lényegébe,, a mi nem áll 
egyébből, mint a gondolatai és cselekedetei fölött 
való kontrol hiányából; nem fegyelmezi magát, ha 
erre nem tanítják. A gyermek élettani tulajdonsá
gaiból és szellemi élete hiányosságából következik, 
hogy az önfegyelmezése a lehető leghiányosabb ; erre 
minden, még a legjobb gyermeket is tanítani kell — 
sőt ebben áll, ebben az egyben az egész nevelés 
legfőbb titka. És ha a gyermek szülőit idegeseknek 
látja; ba azt látja, hogy azok — előtte érthetetlen, 
de csekély okoknál fogva — iudulatoskoduak, ide
geskednek ; ha zsebkendőeltépések, tányérföldhözvá- 
gások és sirási rohamokból kombinált családi jele
neteket lát; ha azt tapasztalja, hogy egész csekély 
okokra nagy kitörések következnek, hirtelen hangu
latváltozások, a csend és békesség hiányt tapasztalja 
— hogy tanulja fegyelmezni magát a gyermek? Ha 
egy erősen ideges gyereket látok, nem szükséges 
kérdeznem az anyát, hogy ideges-e — és fordítva 1

És annál köDDyebben jön létre a gyermek 
idegessége, mert az ideges alkat, az idegességre való 
hajlam kétségen kivül át is öröklődik igen számos 
esetben. Nem a tulajdonképpeni idegbántalmakról, 
az agy, gerinczvelő vagy idegek boncztani elváltozá
sairól szólok itt, melyek közt, mint tudjuk, az örök
lés oly nagy szerepet játszik, hogy az öröklött ideg- 
bántalmak egyre nagyobb fejezetét képezik az ideg- 
gyógyászati tankönyveknek, sőt a családi jelleget is 
annyira kifejezetten mutatják, hogy valósággal csa
ládi idegbetogségekről beszélhetünk, hanem arról a 
tisztán működési zavarról, melyet a neurasthenia 
neve alatt ismerünk s a melynek lényege az idegek 
rendkívül nagy ingerlékenységében áll egyrészt, más
részt az agyvelői ellenőrzése ezeknek a fokozott

dásaikat, uj méreggel töltik meg fogaikat és 
még erőseb méregbe mártják meg nyilaikat, 
hogy a haza testőu a legelső kínálkozó alka
lomkor uj sebet üssenek. — Nekik erre való 
a nyár, a szellemi pihenés ideje.

A másik elem, mely az üresen puffogtató 
nemzetiségeknél sokkal kárhozatosabb és rom
bolóbb munkát végez, azok a népizgatók, a 
kik a szegény elvakitott emberek kezéből, épen 
akkor veszik ki a gazdasági eszközöket, a mi
kor azoknak a legjobban müköduiök kellene. 
Jellemtelen, tönkrement exiszteucziák, kik előtt 
a haza fogalma semmi, mindenünnen kirúgott 
semmiházi alakok, becsületes kenyérkeresetre 
képtelen ördögök, mikor már az egész társada
lom kidobta őket kebeléből, mint rothadt és 
rohasztó anyagot, egyszerre csak zászlót ragad
nak kezükbe és kinevezik magukat a nép bol
dogító apostolainak. És hazug szofizmáikkal, 
kecsegtető, soha emberi erővel meg nem való
sítható ábrándokkal elvakitják a szegény, naiv, 
becsületes szivü nép lelkét, megutáltatják vele 
saját embertársaikat, kiirtják belőle a hazasze
retet szeut érzelmét és a becsületes, szorgalom 
után járó keresmény értékelését. Izgatásuk nyo
mán elégedetlenség, gyülőlség, romlás támad. A 
gazda, ki hosszú éveken keresztül talán véres 
verejtékkel vetette meg jövője alapját, álmatla
nul fetreug ágyában és szivszorougva hallgatja 
a megőrjített tömeg iszonyú orditását, mely esz
telenül követel, követel, egyre többet követel. 
És teljes elvakultságukban porig égetik a fel
halmozott osztagokat, elhamvasztják az életet

idegműködéseknek hiányosabb, mint miinyelven mond
juk, hiányosabb a kontrol, a gátló működés. Tulaj
donképpen nem helyes ez a szó: idegesség. Az ide
gek csak vezető huzalai, telefondrótjai az idegrend
szernek, a melynek központja az agy; ha idegesek 
vagyunk, úgy agyvelőuk beteg, ille've van tulizga- 
tott állapotban; nem helyesen fog föl, tulzottau lát, 
tulerős reakeziókat idéz fel csekély okokra, úgy 
hogy végső következtetésképpen az idegesség hatá
rozottan a kedély és elmeállapotok megbetegedései 
közé sorolandó.

Eddig a gyermekkori idegesség két leghatal
masabb előidéző momentumát láttuk: egyik az ide
ges terheltség, a tulizgatott idegreudszer direkt át
öröklése, vagy legalább is átöröklése az ideges haj
lamnak egy, izgatottságra, kóros, fokozott reakeziókra 
hajlamos idegreudszer alakjában, a másik: a gyermek 
utánzási hajlama. Hogy ez mily óriási, arról az 
időnkéut, egyes intézetekben, különösen leánynevelő
intézetekben valóságos járvány alakjában fellépő 
utánzási betegségek tanúskodnak, a melyekről lesz 
talán alkalmam egyszer szólani, de tanuskodbatik 
erről minden szülő ; a kis leány, a ki babáival az 
anyát játszsza, a fiú katonásdi játéka miod-miud 
utánzás. És minél különösebb, a gyermeki idegrend
szert megkapóbb dogot látott a gyeimek, annál 
könnyebben utánozza s igy ezért utánoz rögtön min
den ideges jelenséget. Könnyű volna ezt példákkal 
illusztrálni, de ily részletkérdések nem tartozhatnak 
o vázlat keretébe.

A gyermek idegességének egyik főokául az 
idegrendszer fokozott ingerlékenységét jelöltük meg. 
De ez uem csak a szülök ideges hajlamának átörök
lésére áll, de az apa alkoholizmusa, a szülök el- 
gyöugitö idült beteségei mind gyengébb idegrendszer 
s igy idegesség! hajlam alakjábau öröklődhetnek át;
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fentartó eledelt, s aztán kenyeret és jogot kö
vetelnek, a kik a kenyeret megsemmisítették és 
a jogot lábbal tiporták . . .

Végignéztem az Alföldön az idei rendetlen 
időjárás következtében gyér, vékouyszáru ga- 
bouát, a fejletlen törökbuzát, elöntött réteket 
és elgondoltam magamban azt a rettenetes időt, 
a mikor nem lesz ember, a ki ezt a kevés 
megért termést is levágja, leszedje. A mikor 
ott állanak a munkások élén a lelketlen kufá- 
rok és nem engedik meg, hogy azok az Isten 
adományát összegyüjtsék. Láttam, hogy széles 
ez országban, minden rendű és rangú városbau 
mindenütt felütötte a fejét ez a kipusztithatat- 
lan rém és hallottam, hogy mindenütt csak ez 
a jelszó: több pénzt, többet, többet . . .

Többet. . . Honnan? Az Isten tudja. Az 
uborka-saisou itt vau, de hol késik a nyugalom, 
béke, kölcsönös egyetértés . . . ?

- c r  —r .

B E L F Ö L D .

B écs v a g y  Budapest.
Budapest, juniua ‘28.

Abban az úgynevezett küzdelemben, a molyét 
a horvátok folytatnak a magyar államiság elismerése 
ellen, felmerült egy uj momentum. Kiderült, hogy a 
horvátok, miközben azt hirdetik, hogy Bécshez semmi 
közük, Bécstől elakarnak szakadni; miután nemzeti
ségi segítőtársuk Polit Mihály is ismételten kifejtette, 
hogy a horvátok annak időjén semmi szinalatt nőm 
voltak hajlandók a Reichsrathba bemenni; — kide
rült, hogy ugyanakkor a horvátok sakkhuzást tettek 
Bécsben a mi gazdasági érdekeink ellen Kiderült, 
hogy Bécsbeu, a kabinetirodában, nem a magyar 
király, hanem az osztrák császár asztalán horvát 
részről eredő memorandum fekszik, a mely felajánlja 
a gazdasági közösség fennmaradásának támogatását, 
arra az esetre, ha bevonják a horvátokat is, har
madik, Ausztriával és Magyarországgal egyenrangú 
faktor gyanánt a kiegyezési tárgyalásokba.

Hát ez meglepő felfedezés. Annyit jelent, hogy 
mint régente, most is Bécsben keresik a horvátok 
boldogulásuk varázsszerét, és csupán hirdetik a ma

láthatjuk tehát, hogy a modern kor gyermekét elég 
gyakran kell féltenünk az idegességtől.

A harmadik fontos momentum, a mely a gyer
mek idegességét létrehozhatja vagy kifejlesztheti, a 
rossz nevelés. Túlságos kényeztetés áll e tekintetben 
az első helyen, különösen fiuknál; akárhányszor 
látok 7—T2 éves fiukat, a kikat addig kizárólagosan 
asszonyok neveltek, súlyos idegességi állapotokban, 
a melyeknek az iskola szabad levegője, szabadabb 
mozgása egyszerre véget vet; a testi kényeztetés, 
szabad levegő és napfény, mozgás hiánya ugyancsak 
fontos tényezők e tekintetben. A test fejlesztésére 
még mindig nem fordítanak elég gondot a legtöbb 
családban, másrészt pedig vannak a túlzásba vitt 
edzésnek is olyan hívei, a kik a gyermek korának 
meg nem felelő hidegvizes erősítő eljárásokkal teszik 
a gyermeket mesterségesen idegessé.

A régi dajkamesék ijesztései a mumussal, újab
ban akárhányszor a doktor bácsival, a ki, „ha nem 
jól viseled magadat, eljön és belenéz a torkodba," 
akárhányszor súlyos rettegési állapotok, éjjeli felsi- 
koltások, nyugtalan álom s igy az idegesség kut- 
forrásai. A túlságos kényeztetés, a mely eleinte ne
veti és játéknak nézi a gyermek rosszaságát, túlzott 
kitöréseit, éppen úgy idegességre vezet, miut a túl
ságos szigorúság, a mely már kis vagy képzelt hi
báért is érzékenyen büntet. De erről elég ennyi; 
sajnosán tapasztalom, hogy a legtöbb anya nemcsak 
jónak, hanem a legjobbnak tartja saját nevelési rend
szerét s nem szereti, ha abba belebeszéluek. Csak 
annyit erről, kedves hölgyeim, hogy egy egészséges 
gyermekkel elég sokat lehet experimentálui, a mig 
ideges lesz, de egy vérszegény, beteges gyermeknél 
nagyon kevés kell ehhez 1

A gyermekkor minden komolyabb betegsége, a 
mig gyengíti a testet, gyengíti az idegrendszer ellen
álló erejét is és igy hajlamosít idegességre; kezdő
dik ez már a csecsemőkorban s ha a szegény kicsi 
jószág czélszerütlen táplálás folytán egyre másra 
kapta a bélgörcsöket, folyton sir, soha nem nyug
szik s ez igy megy heteken, hónapokon át éppen

gyár'testvériesülést. Bécsből várnak minden jót, Bécs- 
ből várják hiú ábrándjaik teljesülé ét, Bécsből vár 
ják Nagyhorvátország alapjainak megszilárdulását. 
És azt jelenti, hogy ábrándjaikat kergetve immár 
vakon rohannak egészen az árulásig.

Gazdasági harczunk Ausztriával immár egy év
tized óta tart. Minden erőnket össze kellett szedni 
ebben a harezban, minden segítőtársunkra szükségünk 
volt. Ha azt látjuk, hogy olyan emberek, a kik eddig 
barátaink gyanánt szerepeltek, ebben a kérdésben, 
a melyben a természetes fejlődés, a természetes hely
zet hozzánk csatolja őket, ellenünk fordulnak, akkor 
valóban fel kell vetnünk a kérdést a horvátokkal 
szoraben: Budapest vagy Bécs? Velünk akarnak-e 
lenni, velünk maradni, velünk küzdeni, vagy árulók 
módjára csatlakozui akarnak ellenségeinkhez?

El kell dönteni végre ezt a kérdést.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, ,jun. 27.

Azt a tudományt, amit egy legénynek meg 
kell tanulnia, hogy a bakasorban mint gemájner 
a helyét derekasan megállhassa, mi nem kicsi- 
nyeljük és le nem becsüljük. A legénynek, hogy' 
használható harczász váljék belőle, sok minden 
bonyodalmas mesterséget meg kell tanulnia. 
Meg kell tanulnia állni, iillui, lépni, terpesz- 
ugrani, jobbra nézni, balra nézni, szalutálni, 
puskával bánni, szijjat pucczolni, panganétot fé
nyesíteni és még egy csomó dolgot, a minek a 
mivoltát csak az tudja, aki maga is profuntot 
ropogtatott.

De ha nagy és bonyodalmas tudomány is 
a közkatonai tudomány, mindenfelé kezdenek 
már rájönni arra, hogy az az intézkedés, amely 
három esztendőt szabott ki az elsajátítására, egy 
kicsit nagyon bőkezűen bánt az idővel. A ki 
három esztendő alatt megtanulja, meg tudja ta
nulni két esztendő alatt i s ; aki meg két év 
alatt meg nem tanulja, a harmadikat úgyis csak 
azzal tölti, hogy várja a végét. Számlálja, hogy 
hány „kis nap* van még hátra, amig boldog 
kurjantással kiugorhatik a gyöngyéletböl.

Ilyen körrülméuyAt között minden józan 
gondolkodású ember tökéletesen raegokoltnak 
ítéli azt a mozgalmat, a melyet a fővárosi ke
reskedelmi egyesületeket indítottak az önkéntes

ség, illetve egy éves szolgálat jogának kiter
jesztésére. Indult pedig ez a mozgalom azoknak 
az ifjaknak az érdekében, akik nem aspirálnak 
arra, hogy tiszt legyen belőlük, de viszont nincs 
is szükségük három esztendőre, hogy a katonai 
mesterség elemeit elsajátíthassák Hogy ezt egy 
esztendő alatt is megtanulhassák, ahoz bizonyára 
nem kell se érettségi bizonyítvány, se akadémiai 
képesítő. Az a fiatal ember, a ki néhány közép
iskolai osztályt elvégzett, bizonyára megtanul 
annyit, egy esztendő alatt, amennyit az isko
lázatlan legény két vagy három esztendő alatt. 

*
Sajátságos helyzete van az iskolának a ma

gyar közgondolkozásban. így  Péter és Pál napja 
előtt szidja mindenki: tanuló, szülő, hírlap egy
aránt, azután ráborul az enyésztő nyár néma 
álmossága és csak az őszi beiratások idején ele
venedik meg újra a panasz: az adózó polgár 
szinte el sem tudja iskolába helyezni a gyer
mekét. H a ez mégis sikerül is, tiz hónapra újra 
letette mindenki a gondját, már akkor lépjen 
sorompóba az iskola, a tanár . . .  És csak a 
legközelebbi Péter Pálkor lesz róla újra szó, 
Ugyanúgy, mint tavaly, mint tavalyelőtt, meg 
évekkel ezelőtt. Szidják, mint a bokrot,: nem 
fanit, csak vizsgáztat, nem neveli az ifjakat, 
csak osztályozza őket, a tanárja, egyszerűen 
megakasztja a növendékeket, vagy legalább is a 
szülök és a gyermekek legszebb reményeit. 
Nemcsak, hogy ki nem fejleszthetik az összes 
gyermekeknek egyaránt kitűnő eszét, szivét, 
lelkét, hanem még a testét is megnyomorítják, 
megfogyasztják a vérit, elfonyasztják arczának 
rózsáit, megrontják a látását, tönkresilányitják 
az egész idegrendszerét.

A magyar közvélemény egyáltalában nem 
vesz róla tudomást, hogy az ország tauárvilága 
már évtizedek óta küzd azért, hogy a külöm- 
böző kormányok szüntessék meg a vizsgálatokat, 
töröljék el a számjegyekkel való osztályozást, 
akadályozzák meg az egyes osztályok zsúfoltsá
gát, módosítsák a tanterveket a mai kor igénye
ihez képest, szabjanak a tanításnak elérhető ezé- 
lokat és adják meg erre a kellő m ódot: gon
doskodjanak a tanárok kellő kiképzésről és 
anyagi ellátásról, az iskolák megfelelő felszere
léséről, szabadítsák fel az igazgatókat a gazda
sági meg irodai, tanárokat meg az irnoki teen-

abban az időben, mikor a rendkívül erősen növő 
agyvelönek abszolút pihenésre van szüksége ; senki 
se csodálkozhatik rajta, ha az ilyen gyermek rosszul 
alvó, álmából felrettenő, ideges gyermek lesz.

A bélmegbetegedések, a melyek annyira gya
koriak a csecsemőkorban, idült táplálkozási zavarok 
kétségen kívül előidéző vagy elősegítő okai az angol
kóros állapotnak, a melyek az idegrendszernek óriá- 
silag felfokozott ingerlékenységével járnak minden 
estetben.

Villanyárammérővel bizonyítható be, hogy az 
angolkóros gyermek idegei és izmai erős rángások- 
kal reagálnak már akkor, mikor az egészséges gyer
mek idegei az áramot még alig érzik; mindenki tudja, 
hogy az angolkóros gyermekek görcsök iránt meny
nyire fogékonyak s ha most meggondoljuk, a fővárosi 
gyermekeknek legalább a fele mutat — habár csak 
nyomokban legtöbbször — angolkóros elváltozásokat, 
a ki nem hiszi, számolja össze ismerősei gyerme
keinél, hánynak volt künn a hatodik hónapbrn a 
két alsó középső foga ; érthetjük, hogy mikor már 
az angolkór elmúlt is, könnyen megmaradhat, ha 
más tényezők is hozzájárultak esetleg, az idogrend- 
szer fokozott ingerlékenysége.

Minden olyan megbetegedés, a mely az álmot 
zavarja, igy például a mandulák megnagyobbodása, 
minden emésztési renyheség, minden oly baj, a mely 
gyakori főfájásokra vezet, igy például emésztési za
varok, fénytörési rendellenességek a szemben, vér
szegénység előidézhetik a gyermok idegességét.

Ezután jön egy fontos faktor: a tanulás. Nem 
megy mindenkinek ogyfonnáu könnyen s ha hajlamos, 
épp úgy idegességet idéz elő a velejáró fokozott 
lelki izgalom, mint esetleges tulerőltetés által. Ér
dekes, hogy a leány-gyermek „pszichikus gyengébb- 
sége“ (bocsássanak meg ezért a kifejezésért, Moebius, 
a kitől származik, nem nagy barátja a feminista 
mozgalomnak s mi, orvosok, mindnyájan nagyrészt 
egyetértünk vele, megvannak rá az okaink) talán a 
tanulás kérdésénél érvényesül legelőször.

De nem kell Moebius.t, sem a leányok gyengébb,

finomabb idegrendszerét hansulyoznom, hogy ez a 
dolog érthető legyen. Hiszen ma már csak az a 
csoda, hogy bírják szegény gyermekek azt az őrüle- 
tes és határozottan szörnyűséges visszaélést, a melyet 
a tanulási idő kezdetével velük elkövettetünk ! Még 
nincs három éves, már jön a német bonne, vagy a 
franczia kisasszony, „mert játszva legkönnyebben 
tanulja meg az idegen nyelvet a gyermek"; mire 
iskolába kerül, 2—3 nyelvet gagyog, megtanulta 
„játszva" ; — önök azt hiszik, hogy ez a játék nem 
merítette ki a gyermek agyvelejét ? No, ha azt hi
szik, akkor tévednek! Azután jön az iskola ! De 
hisz az nem elég, zongora-sánezmunkára is fogják a 
gyermeket és pedig majdnem kivétel nélkül, abszo
lúte nem törődve vele, hogy van-e hozzá tehetsége 
és kedve. És az iskolai feladatokat is el kell készí
teni. Természetes, hogy igy nem marad idő játékra, 
mozgásra, a test fejlesztésére 1 És hol játszanék kü
lönben szegény városi gyermek ? hol jut szabad 
levegőhöz ? Ha pedig egyet ugrik a szobában, rá- 

| szólnak, hogy jól nevelt gyermek csendesen viseli 
magát I Szegény, szegény kis jószágok 1

És aztán jön még számtalan tényező, az újság, 
az olvasnivaló, a cselédek társalgása, az. iskolában a 
felvilágosodottabb idős gyermekek sok olyan dolog
ról világosítják fal idő előtt a gyermeket, a minek 
hét pecséttel kellene lezárva lennie; jönnek a sexuá- 
lis élet zavaros kezdeti megnyilatkozásai, jön az 
evoluezió kora, a mely valóságos próbaköve még a 
legerősebb, legegészségesebb gyermeki idegrendszer
nek is, — hogy állja az ki, ennyi ártalom után, a 
mely kora csecsemőkora óta megmérgezte, elgyengí
tette az idegrendszer erősebb rázkódtatásait? Bizony 
mondom: idoges a legtöbb gyermek, és mi magunk, 
abszurd nevelési rendszerünk neveli nagygyáiut i 
tehetünk gyermekeink hisztériájáról, későbbi botlá
sairól az életben éppen úgy, mint arról, ha éjjel 
rosszul alusznak és fel-felsikoltoznak.
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pöktől, hogy az iskola élhessen az igazi hivatá
sának : tanítson és éppen olyan mértékben ne
veljen. A pedagógiai folyóiratok egyre testesebb 
évfolyamai hangosan és megdönthetetlenül tunu- 
sitják, hogy az iskola ezernyi baját legjobban a 
tanárvilág ismeri és a legkeservesebb tapaszta
latok sem lankasztják el az intézmény gyökeres 
javításának szüntelen sürgetésében. Két-három 
év előtt ugyan támadt végre ennek az évtizedes 
mozgalomnak némi biztató visszhangja, a buda
pesti társadalomtudományi egyesületben heteken 
át kétszer-háromszor hatalmas vitaesték zajlot
tak le, melyben resztvettek a magyar kultúrá
nak vezető emberei, a külömböző nézetek meg
lehetősen tisztázódtak is, azonban mind mai 
napig nem észleljék az elvi harcz gyakorlati 
hatását.

$
Miklóst, a minden oroszok hatalmas czár- 

já t ugyancsak sok gúnyos megjegyzéssel illették 
az európai sajtóbau azért, hogy az úgynevezett 
világbéke eszméjét propagálni kezdte és annak 
gyakorlati megvalósítana érdekében Hágába nem
zetközi konfereueziát hivott egybe.

Az európai közvélemény uagy komikumot 
látott ebben a kezdeményezésben, ebben az aka
démikus értékű konferencziázásban, mikor más
felől a nagyhatalmak és kishatalmak szinte őrü
leten versenyt fejtette ki a hadseregek erősítése, 
fejlesztése, felfegyverzése terén.

Voltak azonban olyan sajtóorgánumuk is 
—  az igaz, hogy csak szórványosan, — a me
lyek teljesen komolyan foglalkoztak a békekon- 
ferencziák Dagy missziójával, és ki is mondták 
egész komolyan a szentencziát, hogy a világbé
kének hágai apostolai egyszer majd csak diadal
maskodni fognak.

Az emberiség lelkében ez időt általában 
nagy a vágy a világbéke után. A különböző 
nemzetek milliói a humanizmus szellemével a 
háborúk iszonyai iránt való ellenszenvet szívják 
leikökbe. De még ez az ellenszenv, a vérontás 
iránt való iszonyat nem lett általánossá.

Annyi bizonyos, hogy maguk a hágai kou- 
ferencziák nem teremtik meg a világbékét; de 
azért a Miklós czár kezdeményezte mód mégis 
nagyhatású ; mert a népek, nemzetek fölött ural
kodó fejedelmek számára, de a népek és nemze
tek számára is felállította a nemzetközi ügyek 
elintézésének egy olyan iskoláját, mely egészen 
uj látókört nyit meg az emberiségnek gondol
kodni tudó milliói előtt

Túloznak ugyan, akik azt állítják, hogy a 
hágai békeszövetség teremti meg a világbékét; 
de azoknak sincs igazuk, a kik azt békekomé
diának, békegyárnak, szóval hatástalan, értékte
len dologknak tartják ; mert annyi kétségtelen, 
hogy a Hágában lobogó fehér zászlóra élénken 
érdeklődő, sokat váró lélekkel néznek az embe 
riségnek ama haladott midiói, a kiknek egyéni
ségét már teljesen undorral töltötte el a háború, 
a vérontás iszonyata.

Vidéki városok csatornázása és 
vízzel való ellátása.

Özékclyudvarhely, jun. 27.

Az udvarhelymegyei közkórház vízvezetéke fö
lösleges vízmennyiségének Székelyudvarhely város 
közönsége részére való biztosítására, úgy vélem, már 
megtörténtek a kezdeményező lépések, olyan formá
ban, hogy e vízvezeték vizéből a városban 3—4 
közkút lessz felállítva, melynek ellenszolgáltatása 
fejében a város villanyos világítást ad a kórháznak. 
Szóval a csere a városra nézve előnyös; miután 
azonban ez a megoldás nem lehet végleges a városra 
nézve, mivel legfentebb egy évtized biztosításáról 
lehet szó, s a csatornázás, a közegészségügynek a 
viz után következő második főkelléke elmarad, — 
engedjék meg nekem e tárgyról az Udvarhelyi Hír
adó hasábjain egy eszmefuttatást tennem, annyival 
is inkább, mivel itt olyan nagy horderejű beruházás
ról esik szó, melyre talán évtized előmunkálata 
szükségeltetik.

A vidéki városok és községek igen könnyen 
kaphatók lennének a csatornázás és vizvezeték-bo- 
rendezésére, ha azok létesilése magára a városra 
mint politikai és erkölcsi testületre uj terheket nem 
igen róna és ba a közönség nem köteleztetnék sza-

Udvarhelyi Híradó. (3)

bályrendeletileg a vizdijuk fizotésére, hanem a viz- 
dijakat csak azok fizetnék, kik annak igénybevéte
lére szabad elhatározásukból önként vállakoznak.

Ha akadna vállalkozó, ki a saját költségén 
megépítené és üzembe tartaná e müveket és ezzol 
szemben a várostól nem kiváuna egyebet, mint a 
közterületek díjtalan használatát és a vízvezeték 
által termelt és szállított viznek iparszorü eladására 
vonatkozó 50—00 évre szóló kizárólagos konczessziót, 
melynek elteltével az egész mü díjtalanul menne át 
a város tulajdonába.

Csakhogy ezen az alapon majdnem teljességgel 
lehetetlen azon közmüvet létesíteni, mert nemcsak 
a mi szegény országunkban, hanem a nagy tőkefe
leslegekkel rendelkező gazdag államokban sem lehet 
olyan vállalatokat realizálni, melyeknél — a mini
mális kamatozás biztosítása nélkül — a beruházási 
tőkék 50—60 évre úgy kell lekötni, hogy az semmi
féle formában sem limitálható.

Ezen vállalatoknál azért Dem mozgósítható a 
beruházási tőke, mert hosszú időre szóló törlosztéses 
kölcsön biztosítására sem a csatornázás, sem a víz
vezeték nem alkalmas, mert úgy a vízvezetéki csö
vek, mint a csatorna vooalak — melyek a befekte
tési tőke 70—80 százalékát jelentik — városi köz
területek alatt helyeztetnek el és igy azoknak telek- 
könyvezhető értékük egyáltalán nincsen ; az üzem 
czéljaira szolgáló épületek pedig a záloglevélről szóló 
1876. évi XXXVI. t.-cz. 13. §-a szerint záloglevél
üzletben jelzálognak el nem ismerhetők.

Olyan intézkedésről kellene tehát első sorban 
gondoskodni, mely lehetővé teszi a beruházási tőke 
mozgósítását, illetve ennek beszerzését. Ez pedig 
lehetővé válnék az által, ba a záloglevéltörvénynek 
fentemlitett rendelkezése városi vízvezetékekre és 
csatornázásokra nézve hatályon kivül helyeztetnék 
és ha a záloglevelek kibocsátására feljogosított ban
kok törvényhozás utján feljogosittatnának arra, hogy 
vízvezetékek és csatornázások létesítésére kbocsájt- 
hatnak négy százalékos zálogleveleket a belügymi
niszter által esetről-esetre megállapított beruházási 
tőke hatvan százalékának megfelelő összeg erejéig, 
anélkül, hogy ezen záloglevelek biztosítására külön 
alapot kellene teremteniük. Ezen záloglevelek a 
forgalomból azonnal visszavouaudók lennének, amint 
azok ellenértékének még lörleszletlenül fennálló 
tőkehátráiékát a város a vízmű beváltása folytán 
kifizette.

A kibocsátott záloglevelek utáni kölcsönösszeg
gel maga az objektum, jogilag és formailag pedig a 
kibocsájtó bank, illetve az engedélyes vállalkozó 
lonne az egyenes adós.

A beruházási tőkének még hiányzó negyven 
százaléka pedig oly módon volna beszerezhető, hogy 
az állam adna busz százalékig terjedhető hozzájáru
lást ötveu év alatt fizetendő 5 százalékos aonuitá- 
sokban, busz százalékig terjedhető hozzájárulást pe
dig az érdekelt város vagy község adna ugyancsak 
ötven év alatti lefizetés mellett. 11a ezen hozzájáru
lások nem lennének ki összosen negyven százalékot, 
úgy a hiányt az engedélyes vállalkozónak kellene 
pótolnia.

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy az állam ház
tartására minő terhek hárulnának ezen maximumban 
húsz százalékig terjedhető hozzájárulásokból.

A vízvezeték létesítése — amiről első sorban 
van szó — gyakorlati tapasztalatok szeriut fejenként 
mintegy 30 koronába kerül, melynek húsz százaléka 
6 koronát jelent. Ennek 5 százalékos kamata pedig 
30 fillér. Az állam tehát azon városokban, ahol en- 
Dek a szüksége fennforog évenként és fejenként 30 
fillérnyi áldozatot hozna, hogy a lakosság egészséges 
ivóvízzel láttassák el és hogy a halálozási arány- 
szám csökkentessék.

Tegyük fel, hogy száz — átlag tizezer lakosú — 
városban létesittetnék ezen az alapon a vízvezeték : 
akkor az állam évenként és összesen háromszázezer 
koronát fizetne o czimen. Ezen összeg az egy mil
liárdos állami budgetben oly csekélységet jelent, 
hogy az egyáltalában nőm játszhatik szerepet, kü
lönösen akkor nem, amikor ezen kiadás egy millió 
lélek egészségének a javítására és fenntartására for- 
dittatik.

Ezen háromszázezer korona évi kiadásának 
megfelelő összeg azonban majdnem teljesen mogtérül 
azon vállalati adók, szerződés- és nyugtabélyegek, 
valamint azon egyéb állami illetékek cziméu, melyek 
ezen mintegy 30 millió koronát tevő vállalatok után 
az állampénztárba befolynak.

Az érdekelt városok szintén meghozhatják ezen 
évenkénti és fejenkénti 30 filléres áldozatot, mely

egy lizozer lukósu városban évenkét háromezer ko
ronát jelent, mely összeget azonban — hogy egyebet 
ne említsek — már a tüzbiztositási dijakban telje
sen megtakarítják, mert a magas nyomásra berende
zett központi vizvozeték létesítése után ennyivel 
feltétlenül olcsóbbak lesznek a tüzbiztositási dijak.

A jövedelem biztosítása nélküli vizvezetékekro 
adandó záloglevélkőlcsönöknél is taláható legalább 
akkora érték biztosíték, mint a lakóházaknál. A be
ruházási tőke 60°/o-ig adandó kölcsönt ebő sorban 
biztosítja maga a mü az egész értékével. Ennél a 
biztosításnál pedig a bankokat túlbecsülés folytán 
csalódás nem érheti, mert a beruházási tőkét az 
állam és a város érdekeinek megóvása szempontjá
ból a kormány állapítja meg. Az üzemi és fentartási 
költségek pedig azon összegekből fedeztetnek, melye
ket a városok a közczélokra szükséges vizért (utak, 
utczák és terek öntözése, tűzoltás, városi épületek, 
kórházak stb. vízfogyasztása) fizetnek. A kamatozás 
és a tőketörlesztés megtérülése pedig az önként 
jelentkező fogyasztók fizetéseiből remélhető, annál 
inkább is, mert a vállalat minden versenyen kivül 
állván, nem fényüzési, hanem olyna életfentartási 
czikket kinál, mi mással egyáltalán nem pótolható.

De az e téren szerzett eddigi tapasztalatok is 
azt bizonyítják, hogy a vízvezetéki vállalatok, ha 
busás jövedelmet nem hajtanak is, de folytonosan 
fejlődnek és jövedelmük — közkötelező használat 
nélkül is — szerényen bár, de folytonosan és bizto
san emelkedik, úgy hogy ha az első évek nem is 
hoznák meg az üzemi és fentartási költségeken 
felül a záloglevelek után esedékes tejes annuitásokat: 
a későbbi évek többjövedeimei kétségtelenül pótolnák 
az előző évek veszteségét, minek teljes kiegyenlí
tésére az 50 évi engedélyidő feltétlen biztosítékot 
nyújt.

A magyarországi példák azt igazolják, hogy 
minden vízvezeték — az engedélyidő lejárta előtt — 
beváltásra kerül, amikor a város kifizeti a zálogle
velekre adott törlesztéses kölcsönnek a beváltás ide
jén még fenálló tőkehátráiékát, vagy pedig, a mi 
ezzel teljesen egyenlő értékű, átveszi a folytatólagos 
törlesztési kötelezettséget. A bank kölcsöne tehát 
beváltás esetén is teljesen biztosítva van. Megtör
ténhetnék ugyan, hogy a beváltás oly korán követ
kezik be, amikor még az annuitásokban visszame
nőleg veszteség áll fenn. Ilyen eshetőség ellen ak
ként lehetne a bankot biztosítani, hogy beváltás 
esetén a még törlesztetlenül fenálló tőkehátralékon 
felül a város még megfizeti a beváltásig elért vesz
teségeket is, miáltal teljesen kielégittetnék azon elő
feltétel, hogy a bank minden körülmények között 
feltétlenül biztosítva van a záloglevelek után adott 
kölcsönért.

A bankok animálása czéljából még nyújthatna 
az állam ezen záloglevelek kiboesájtására olyan pri
vilégiumokat is, melyek sem az államot, sem a vá
rost nem károsítják, a bank helyzetét pedig — a 
záloglevelek elhelyezését illetőleg — megkönnyitik.

Az itt javasolt megoldási módozat minden te
kintetben teljesen kielégítené a városok igényeit is, 
ezek érdekei minden irányban teljesen megóvatnának, 
mert a beruházási tőke nagyságát, mely beváltás 
esetén döntő fontosságú a városra nézve, szakértők 
meghallgatása alapján a belügyminiszter még az 
építkezés megkezdése előtt állapítaná meg.

Miutáu a csatornázások és vízvezetékek első 
sorban közegészségügyi és kulturális intézmények, 
nem szabad, hogy ezek tisztán nyerészkedésre alapí
tott vállalatok legyenek, hanem főleg arra kell tö
rekedni, hogy azok — kötelező használat nélkül is 
— a lakosság legszélesebb rétegeiben, tehát a sze- 
génysorsuaknál is, minél inkább igénybevétessenek. 
Ez azoubau csak az esetben teljesülhet, ha a hasz
nálatért fizetendő egységárak mérsékeltek. Miután 
azonban a maximális egységárakat az engedélyezési 
eljárás során a kormány állapítja meg, tehát ezen 
elv is érvényesülhet az egész vonalon.

Ha az ekként létrejött városi közmüveknél a 
város azt tapasztalná, hogy a magáuvállalat kezelé
sében levő mü a kezdet nehézségein már túlesett és 
tiszta nyereséget is produkál, akkor az időköz nem kö
tött beváltási jogával élve, saját kezelésébe venné 
az üzemet és igy a vállalat által már megszerzett 
jövedelemnek is birtokába lépne. Érvényesíthető 
lenne tehát azon elv is, hogy a városi közmüvek 
utáni jövedelmek a várost illetendik.

A fentiekben javasolt megoldási módozat igeu 
megkönnyítené és egyszerűsítené azon komplikált 
és hosszadalmas eljárást, melylyel ezek a kérdések 
a mai közigazgatási rendszer mellett kezeltetnek.
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Tapasztalatból tudjuk, hogy azon városokban, hol a 
szóbanforgó ügyekkel komolyan foglalkoztak — nem 
ritkán — tizenöt évig tartott, mig czélt értők. A 
magánvállalkozás közbenjötte mellett ezek az ügyek 
gyors egymásutánban bonyolittatnának le, mert a 
vállalkozó — az üzleti érdektói sarkalva — ha az 
államtól és a várostól a hozzájárulásokra vonatko
zólag, a banktól pedig a záloglevelek kibocsájtására 
nézve garaucziákat nyorne, úgy a kormány és a vá
ros együttes ellenőrzése mellett egy év alatt megte
remtené azt, amit a város tiz év alatt sem tudna 
elérni. Miigitmiiőrnök

H Í R E K .
Székelyudvarhely, jun. 29.

M agunk között.

Az állam pénzén olyan sok mindenféle unal
mas haszontalauságot nyomatnak ki. Kinyomathatná
nak egy hasznos könyvet: a Knigge híres illemta
nát, „Érintkezés az emberekkel. Nagy szükség volna 
rá. Egy millió példányban ingyen szét kellene osztani.

Jó lenne az iskolákban is kötelező tantárgyul 
taníttatni a z  em berekkel va ló  é rin tkezés  m űvészetét. 
Az nem elég, ha az embereket tanítják. Nevelni is 
kell. Az anyák, úgy látszik, már erre nem éruok rá. 
Vegye át ezt is az állam.

Paraszt-ország vagyunk. De nem a parasztok, 
hanem az urak miatt. Eldurvult a közélet s ebből 
most már átszivárog a magánéletbe is a paraszti 
tónus.

Az erdőkből kiirtották a betyárvilágot. Bevo
nult a közéletbe. A közpálya utjain most már nem 
bátorságos a járás. Csendőrködést játszanak s gyak
ran betyárkodás a vége. A gazembereket akarják ki
irtani s gyakran a becsületes embereket is leütik.

A vége az lesz ennok a divatnak, hogy az úri
emberek igen nagy része vissza fog vonulni a köz
pályától. Az ország adja meg az árát.

Ólyan kíméletlen, durva, paraszt modor diva
tos ma nemcsak a politikában, a sajtóban s az Írói 
és művészi világban, de a mindennapi érintkezésben 
is, hogy a kissé érzékenyebb lélek a durva érintés
től visszahúzódik, mint a csiga a házába.

Apponyi azt mondotta, hogy ma mindenki ké
résre nyújtja ki a kezét s ha nem tesznek bele vala
mit, akkor ökölbe szorítja. Apponyi téved. Ha tesz
nek bele, akkor is ököllel fenyeget.

Az ököljog és az ökörjog uralkodik ma. Az 
öklelés az, mely ma Udvözit.

A külső szimptomáit ennek a parasztvilágnak 
minden embsr észlelheti mindennap mindenütt, az 
utczán, a hivatalokban, a kávéházakban, sőt meg
nyilatkozik ez az újságokban s a magánlevelekben is.

Csak tessék megfigyelő állásba helyezkedni az 
utczán. Ahogyan köszöntik és nem köszöntik egy
mást az emberek, ez maga egy hu korkép.

A köszöntést ugyanis azért találták ki valami
kor az emberek, hogy azzal egymás iráut a tiszteletü
ket, gyöngédségüket s udvariasságukat fejezzék ki. 
Nos, most ez is csak a lenézés és sértegetés esz
köze. A parasztságnak száz nüanszát lehet kifejazni 
a köszöntés által.

A z  egyszerre  köszönés és e g y fo rm a  k ö szö n és mű
veltsége már teljesen kiveszett. Itt mi nálunk, úgy 
vélem, egy igen előkelő ur honosította meg a köszö
nésnek ezt a fajtáját, mely inkább sértő az emberre, 
mint megtisztelő.

Sokan megértenek engem, tudják kiről van szó. 
Hisz még élénk emlékezetünkben van :

— Na, jó napot kívánok !
Es az a „na, jó napot ki\ánok“ egy fejbicz- 

czentés kíséretében történt, miközben az illető elő
kelő ur jobb kezének mutató-ujjával megmutatta, 
hogy hol van a fején a kalap, melyet most meg 
kellene emelnie. Persze csak megmutatta. És ez a 
paraszti-tónus megdöbbentő gyorsan meghódította 
közönségünk százait s ma már ott állunk, hogy az 
intelligenczia és iparosságunk körében valósággal 
dühöng a jobb kéz mutató ujjának hsaználata a 
köszöntés terén.

Pedig tessék elhinni, hogy ez nem csak nem 
esztétikus, de ' határozottan a műveltség rovására 
megy, ha ez a műveltség a minimális is.

Az embernek annyi baja van az élettel, hogy 
valóságos kalvárinjárást végzünk, mig eljutunk a 
sir széléig. Legalább az azon innen cső időt tőgyük 
egymásnak a lehetőségig elviselhetővé udvariaskodás 
által, mert tessék elhiuui, hogy ez is valami, annyi

val is inkább, mert nincsen kellemetlenebb valami a 
parasztgőgnól, annál a parasztsflgnél, mely százféle 
árnyalatban megnyilatkozik a közéletünkben.

. . .  Úgy vélem elértem a czélt, amikor egyesek e 
sorokat olvasva, magukra ismernek.

Lapunk je len  szám a tekintettel a mai ün
nepre, rendes megjelenési idejétől eltérőleg, egy nappal 
korábban jelent meg.

Dr. L ukácsffy  István  A megyei közélet 
egy kitűnő tehetségű tagja, Székelykeresztur város 
társadalmának egyik vezető embere kivált az élők 
sorából. Dr. Lukácsffy István székelykereszturi kir. 
közjegyző, életének 38-ik évében, folyó hó 24-ikén 
röggel elhunyt. Lukácsffy István rendületlen hive 
volt a mai politikai iránynak, a közélet tisztaságára 
irányuló törekvéseknek, lelkes hirdetője a nemzeti 
eszméknek. Lukácsffy István azok közé a gazdag- 
lelkű emberek közé tartozott, akik sokkal keveseb
bet mutatnak, mint amennyit érnek, mint amennyit 
tehetségük, tudásuk révén produkálni képesek. A mai 
korban, midőn mindenki csak tuczat ember akar 
lenni, és örül, ha magát valamiféle klikkbe, pártba, 
érdekcsoportba befurhatja, hogy mások áltál emel
tesse magát és igy juson vagyonhoz, poziczióhoz, 
hivatalhoz: ebben a korban a független és eredeti 
ember kiváló emberi is. Élete folyásáról már amint 
az a köztéren mutatkozott, nehány vonással be le 
hetne számolni; de ezek a vonások azután élesek és 
magukon viselik az eredeti gondolkozás színét. Lu- 
kácsffy István önzetlen nemes szivével sok jó bará
tot szerzett, felejthetetlenné tette magát széles kör
ben, ott, ahol alkalom nyílt őt a maga valóságában 
megismerni. Évek óta betegeskedett, azonban az ön
feláldozó hitvesi szeretőnek, mely őt körülvette, si
került a katasztrófát távoltartani, áruig aztán két 
héttel ezelőtt betegsége egy ujabbi meghűlés folytán 
olyan erővel jelentkezett, hogy hiába valónak bizo
nyult a gondos ápolás, az orvosi tudomány, meg
menteni nem lehetett. Villám ütött le a derült égből, 
8 az, az ő jó szivébe talált. Mennyi szeretet hült ki, 
mennyi jóság semmisült meg a rombolás e pillanatá
ban. Egyetlen sóhajjal tudott már csak védekezni 
megtámadott toste, de mintha látnok, e szelíd tilta
kozás mögött a bámulatot, hogy miért e kegyetlen
ség, mikor becsülettel, jósággal s szeretettel róttam 
az élet adóját ? Halálával nejét született S za k á c s  
Ilonkát, édes anyját, testvéreit borította gyászba. 
Ilült tetemét 26-ikán helyezték örök nyugalomra a 
helybeli kath. sirkertbe osztatlan részvét mellett. 
Nyugodjék csendesen.

A villam os kölcsön  ü gye. A villamos vi
lágítás berendezéséhez szükséges 300 ezer koronás 
kölcsön eszközlésére, mint megírtuk, az imént tar
tott képviselőtestületi közgyűlés G o tth á r d  János pol
gármestert, P á l  Ernő városi tisztiügyészt, Dr. V á- 
le n ts ik  Ferencz és Dr. K o v á c sy  Albert képviselőtes
tületi tagokat küldötte ki. E bizottság f. hó 2i- és 
22-éo személyesen érintkezésbe lépett a Magyar Ke
reskedelmi Bank, a Pesti hazai első takarékpénztár 
és a Zálog hitelbank igazgatóságaival. A Zálog hi
telbank válaszának megadását jövő hó első napjaira 
Ígérte, mig a Keresk. Bank a kölcsön megadását a 
96%-os árfolyam elszámolással 50 évre 5-45''/0, 65 
évre 5'25% évi törlesztés hányad mellet helyezte 
kilátásba, idő előtti visszafizetésre 3 °u  stornodij ki
kötésével, vagyis ajánlata a múltkori és a közgyű
lésre előterjesztett ajánlatánál '/s°/o'a* kedvezőtlenebb. 
A Magyar Kereskedelmi Bank a kölcsönt 4'/2-es 
községi kötvényben adná félévi 8360 kor. vissza 
fizetéssel, mi 572% os amortizácz'ónak felel meg. 
Az ajánlatokat a polgármester, —• a Jelzálog hitelbank 
ajánlatát beérkezte után — nyomban képviselőtes
tület elé terjeszti.

F rim icia . A szentferencz-rendiek templomában 
Szt. Péter és Pál napján d. e. 10 órakor fogja be
mutatni P. G á l István Balázs szentferencz-rendi á'do- 
zár első szent miséjét, a helybeli papság segédlete 
mellett. Az uj pap helybeli születésű, Gál Sándor és 
Tamás Karolina gyermeke. A szent beszédet P. 
C h rysostom u s tartja. Manuduktor ft. P. K o r y  Ottó 
rendtartományi főnök, a z  orgonán A lfö ld i László 
mérnök játszik.

T anitóképesités. A székelykereszturi állami 
tanítóképző intézetben a tanitóképesitő vizsgálatok 
f. hó 26-án végződtek. Az eredmény a következő: 
kitünően képesittetett: S c ile r  János, jelesek : H a v e r ,  
G y ö rg y , J a n ó , N a g y ,  G á li ,  S á n d o r  tanítójelöltek; 
jól: hatan; elégségesen kotten. Javítóra utasittattak 
haton.

O rszágos vásár tartás. Székelyudvarholy 
város tanácsa közhírré teszi, miszerint Homoród- 
karácsonyfalván az országos vásár minden év julius 
hó 2-án tartatik meg.

Oyorsirási vorseny. A ref. kollégiumi
G y o r s ír ó k o r  mintegy 35 drb munkával vesz részt 
Szegeden, a szegedi Gyorsiró-egylet által f. hó 29-től 
jul. 1 ig megtartandó nemzetközi gyorsíró kongresz- 
8ZU8- és kiállításon. E nagyszabású s hazánkban az 
első ilyen kiállításra a világ minden részéből érkez
tek be jelentkezések az illető gyorsiróintézetektől S 
mintegy 25 államból kiállítási tárgyak. A-. kiállítás
nak egyik legérdekesebb része az irógépkiállitás s 
ezzel kapcsolatos irógépverseny lesz. A gyorsirási 
versenyekre hazánknak középiskolai ifjúsága 1500 
dolgozatot küldött s tekintélyes számban fognak 
megjelenni a kongreszusokon és versenyeken nemcsak 
a középiskolák köréből, tanítók és tanulók, hanem 
a gyorsíró világ kitűnőségei is. A kiállítás megnyi
tása tegnap volt meg. A koll. Gyorsírókor részéről 
S za b ó  András tanárral N a g y  Károly, S t a n i l a  Viktor, 
H e g y i András érettségizett tanulók, továbbá B e n e 
dek  Aladár 8. o. és G a sk ó  Béla 5-ik o. tanulók utaz
tak el.

E g y h á z i é r tek ez le ti k ö zg y ű lés . Az udvar
helyi ref. egyházmegye egyházi értekezleti közgyűlé
sét Nagygalambfalva népes és virágzó egyházközségé
ben tartotta meg. Az értekezlet iránt, mely kizáró
lag egyháztáztársadalmi és vallás erkölcsi munkát 
végez, rendkívül nagy volt az érdeklődés. Nemcsak 
a papok és tanítók vettek reszt szokatlan nagy szám
ban, hanem a világiak is, köztük G y a r m a th y  Dez.-ő 
főgondnok, U g ró n  Zoltán és U g ró n  János egyház- 
megyei képviselők. A közönség úgy alulról, mint 
felülről reggel 9 órakor érkezett meg A község köze
pén felá'litott díszkapunál K á n y á d i  Miklós ottani 
székely presbiter üdvözölte a vendégeket, talpraesett 
szép beszédben. Gyarmathy Dezső főgondnok meg
köszönve a szives fogadtatást, röviden jelezte a czélt, 
melyet az értekezlet szolgál. Azután elszállásolták a 
vendégeket. Az istentisztelet pont 10 órakor kezdő
dött. B i r ó  Áron egyházi elnök buzgó imája és C su ta k  
István mátisfalvi pap szépen előadott beszéde után, 
kezdetét vette a közgyűlés, melyet G y a r m a th y  Dezső 
világi elnök nyitott meg. Ezután B i r ó  Sándor ref. 
kollégiumi vallás-tanár tartott szabadelőadást, a 
társadalmi, egyházi bajokról s azok orvoslásának 
módjáról. Ennél szebb és eszmékben gazdagabb 
beszédet régen hallottunk. A Krisztus tiszta evan
géliumában gyökerező emberi jogokat, igazságokat, 
szocziális eszméket ragadta meg és állította oda, 
gyógyító szer gyanánt, a társadalmi, egyházi bajokra 
és a szocziális kérdés megoldására. A beszéd a jelen
voltakra kivétel nélkül igen nagy hatást gyakorolt. 
S z á v a  Berta tanítónő szabatosan előadott szavalata 
után, K o v á c s  Dániel tanár tartott felolvasást a munká
ról, mel/  forrása a lelki nyugodalomnak és boldog
ságnak. K á d á r  Dénes helybeli lelkész, értekezleti 
titkár az egyesület működéséről számolt be gondo
san szerkesztett jelentésében. A jelentésből kitűnt, 
hogy az udvarhelyi ref. egyház a legnagyobb tevé
kenységet fejti ki egyház társadalmi téreo. A többi 
egyházakban is gondos, körültekintő munka foly, egy 
pár kivételével. A titkári jelenlés tudomásul vétele 
után, egy pár kisebb ügy elintézésével a gyűlés 
véget ért. Délben az állami iskolában közebéd volt, 
melyen 64 en vettek részt. Este a műsoros előadás 
tartatott meg, szintén igen szép eredménnyel, mely 
után reggelig tartó táncz következett. A mulatság 
anyagilag 100 boronán felül jövedelmezett az érte
kezlet czéljaira. Mondanunk srm kell, hogy Nagy
galambfalva munkás székely népe a legnagyobb szí
vességgel fog-dta a vendégeket. Az értekezleten váro
sunkból is többen vettek részt s a kik ott voltak : 
egy szép nap emlékét zárhatták szivükbe.

É re ttség i v iz s g á la t . A ref. kollégiumban az 
érettségi vizsgálat e hó 24—26-ik napjain tartották 
meg G y á r f á s  Endre koll. főgondnok elnöklete mellett 
és J a k a b  Ödön kormányképviselő jelenlétében. Vizsgá
latra állott 21 tanuló, vizsgálata mindegyiknek sike
rült. Jelesen érett 5: C siszá r István, G ö n c z i Lajos, 
H e g y i András, K a s s a y  F. Béla és N a g y  Károly ; jól 
érett 8, egyszerűen 8. — Egy reáliskolát végzett 
tanuló sikeres kiegészítő vizsgálatot tett a latinból. 
Az ifjúság tanári karával s az érettségi vizsgáló 
bizottsággal, kedélyes ebédre gyűlt össze a vizsgála
tok végével a Koronkay-féle kerthelyiségbe. Az ebéd 
nagyon vidám és jó hangulatban folyt le. Emolte a 
jó hangulatot az a szeretettel párosult rajongás is, 
amelylyel az ifjúság J a k a b  Ödön kormányképviselő 
iránt viseltetett. A mint az ifjúság egyik szónoka 
beszédében kiemelte, büszkeséggel töltötte el lelkűket 
az, hogy az életnek utaiu oly híres ember útmuta
tása mellett indulhattak el, mint ö, s azt a nagy 
szeretetet, azt az igazán virág!élekre valló gyöngédsé
get, amelylyel irantok az egész idő alatt viseltetett, 
nem fogják elfeledni soha! Az ifjú lelkeknek ez a 
megnyilatkozása minden bizonyai jól esett a kor
mányképviselő Jakab Ödönnek, mert ugyan hogyne 
becsülné sokra a szív és lélok logszebb virágát a 
szeretetet az olyan ember, mint ö, akinek költői 
világát a szeretet napja sugározza be. Mi is, akik 
társaságában lehettünk, uein győztünk betelni az ő
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bámulatával. Lelke, szive kitárult előttünk és eszméi
nek, tudásának gazdagságát, valódi magyar és bősé
ges költői eszének szépségeit élvezhettük. Az ifjúság
hoz gyönyörű beszédot iutézett. A beszéd elhangzása 
után az egész társaság, tanárikar és ifjúság, kocsira 
ülve kisérte ki Jakab Ödöüt az állomásra, ahol mele
gen ünnepelve vett búcsút tőle.

Iparostanoncz m unkakiállitás, évzáró
vizsga, Az elmúlt vasárnap délután kellemes alkal
mat nyújtott az érdeklődőknek gyönyörködni az iparos 
tanonczok elöhaladásában, kiknek évzáróvizsgálatát 
és ezzel kapcsolatban munka-, rajz- és iráskiállitását 
a községi iskola helyiségében tartott i meg az iskola
bizottság, minthogy az e czélra eddig felhasznált 
helyiséget, a polgári önképzőkör nagytermét a vá
lasztmány az idén csak napi dij mellett lett volna 
hajlandó átengedni.

Úgy az évzáró vizsgálatok, mint a kiállítások 
fontossága elvitázhatatlan a tovább haladás és fejlő
dés fokozatos előbbre vitelében, amazok bomutatván 
az évi elméleti eredményt alkalmat nyújtanak arra, 
hogy kitűnjék a hiány, a hol segíteni kell s meg
világosodjék az út, melyen a vezetőknek tovább kell 
haladni; emezek a gyakorlati képzésben tüntetve fel 
az eredményt, az évzáró vizsgálatok czéljait szolgál
ják. A vasárnapi vizsgálatok iparos tanonczaink lelki- 
ismeretes törekvéseiről tettek bizonyságot.

A z  é v z á r ó  v iz s g á la to k  szépszámú érdeklődő kö
zönség előtt, az iskolabizottság kiküldöttének, B a r 
m a ik  József állami ipari szakiskolai tanárnak és az 
iparhatósági elnök, S oó  Domokosnak vezetése alatt 
tartattak meg, a tanonczok szépen feleltek a feltett 
kérdésekre s általános eredményként megállapítható, 
hogy mindazok a tanonczok, a kik kellő előkészült- 
séggel felvehetők az lsö  osztályba, tudnak haladni 
s a tanítók szorgalmas vezetése mellett 3 év alatt 
szép eredményt tudnak eléri. Sajnos, hogy sokan 
vannak, a kiket előkészületlenség miatt az igazgató
ság csakis az előkészítő osztályba vehet fel, sem írni, 
sem olvasni, sem számolni nem tudnak, s igy aka
dályozva vannak a tovább haladásban. Mindenesetre 
helyesen tennék a mesterek, ha csak kellő előkép
zettségű tanoczokat vennének fel tanulóknak.

A  m u n k a k iá lli tá s l egy ad hoc összeállított bi
zottság bírálta el a nem érdekelt iparos mesterek 
szives közreműködésével. A bizottság jelentéséből 
kitűnt, hogy a kiállítás anyaga megfelelő sőt kiváló. 
Sajnos, hogy nem vettek részt annyian, mint várói 
lehetett volna, sőt a 65 jelentkező közül is csak 51 
jelent meg a versenyen összesen 70 drb munkával : 
csizmadia 16, lakatos 4, czipész 3, fazakas 2, nyom
dász 2, könyvkötő 1, kalapos 1, szíjgyártó 2, tímár 
1, kerekes 2, kovács 3, bádogos 2, asztalos 7, mü- 
szövő 2, takács 1, szabó 2. A kiállított munkák 
közül elsőrendűnek talált a bizottság 19 et, másod
rendűnek 18-at és szorgalomdijra méltatott 14-et; 
kiváló a bőr, a fa, vas és textil ipar.

A  r a j z k iá l l i tá s  feltűnő eredményét mutatta a 
másfél év óta beállított szakrajz tanításnak. Sajnos, 
hogy nincs módunkban, hogy a szakrajz tanítást min
den szakra kiterjeszthessük részint a helyiség alkal
matlan volta, részint az eszközök hiánya miatt, ré
szint pedig azért, mert az időt kellően beosztani s 
felhasználni nem lehet. A szakrajztanitás különösen 
eredményes volt a fa, fém és agyagiparosoknál. Nagy 
hiánya érzik a technológiai múzeumunk.

A tanulók munkásságának, előmenetelének és 
szorgalmának jutalmazására 200 54 korana állott ren
delkezésére, mely a következő forrásokból állott elő. 
1. Költségvetésileg megállapított összeg 40 korona 
jutalomkönyvekre. 2. A Gyertyánify-féle alapítvány 
kamata össztöndij 24 korona. 3. A takarékpénztárak 
adományából a kiállításra 60 kor. 4. Az Iparkamara 
adománya 40 kor. 5. A lakatosok társulata 2 20 kor. 
ö. A csizmadiák társulata 6 kor. 7. A kovács, kere- 
kerekes és bádogosok társulata 10‘34 kor. 8. Szíj
gyártók társulata 4 kor. 9. Kalaposok társulata 2 
kor. 10. Asztalosok társulata 2 kor. Soó Domokos 
iparelnök ajándéka 10 korona. Fogadják a nemes 
adakozók a megérdemelt szives köszönetét.

A  Icereslcedötanulólc évzáró vizsgálatát folyó hó 
14-én délután tartották meg Sterba Ödön bizottsági 
tag elnöklete alatt. A tanulók szép eredményt 
mutattak fel, némelyeknél azonban a kellő eredmény 
elérését akadályozta a magyar nyelv hiányos tudása. 
A kereskedők 37 kor. 40 lill. ajándékából, melyhez 
Székely Dénes a szokásos 10%-on felül még egy 
pár koronát érő könyvajándélckal járult, mindenik 
tanuló egy-egy szép emlékkönyvet kapott.

A tanonczok vallásos készültségükről is beszá
moltak f. hó 9-én az összes felekezotek vallás vizs
gáján. A vallás az, a mi a munkát megszenteli. Hiába 
való minden törekvésünk, minden szavunk, minden 
cselekedetünk, ba annak nincs meg a vallás erkölcsi 
alapja és nem hatja át azt az igazi vallásos érzés 
és meleg szeretet ; nem egyéb az, mint csengő érez 
és pengő czimbalom. (— l.)

_ H alálozás. Z a k a r iá s  Károly ev. ref. helyettes 
lelkész életének 25-ik évében, f. hó 27 ikén hosszas 
szenvedés után elhunyt. Halálával szülőit: id. Z a k a r iá s  
Ödönt és nejét B a l á s y  Karolinát, testvéreit és szá
mos rokont borított gyászba. Temetése ma d. e. 10 
órakor lesz.

Szomorú statisztika. Szinto félve vesszük 
kezünkbe a statisztikát, mely arról szól, hányán 
hagyják itt havonként a drága magyar földet. Talán 
itt sem hagynák, ha annyira drága, sőt hozzáférhe
tetlen nem volna számukra. A magyar parasztnak 
ogy nagy szenvedelme van, mely azonban erénynek 
is beillik : a föld rajongó szeretető. A föld neki a 
legfőbb üdvössége. De csak a magyar földhöz ragasz
kodik megható vonzalommal. Amerikában például 
már nem kell neki föld. Pedig f irmot olcsón kaphatna ; 
a munkást is elég jól fizetik a farmokon. De a mi 
parasztunk, mikor hűtlenné válik a magyar földhöz, 
egyúttal szakit a földmiveléssel ér ipari munkás lesz. 
Nálunk már annyira megváltoztak a birtokviszonyok, 
hogy a legtöbb községben drága pénzen sem juthat 
földhöz. Látja, érzi mindenki, hogy népünk fóldébsé- 
gét ki kell elégíteni, mert különben katasztrófa vár 
reánk. A nagybirtok parczellázása és örök árban 
való eladása vagy bérbeadása nem maradhat el. A 
parczellázás az egyetlen mód, hogy a magyar föld 
megmaradjon magyar kézen. Amely föld ma külföldi 
honosok kezén van, mind a miénk maradhatott volna 
parczellázás révén. Egy országosan keresztül viendő 
parczellázás hirére Amerikába szakadt véreink lömoge- 
sen jönnének haza és a fajmagyarság száma egy 
millió lélekkel szaporodnék. Arról nem is szólunk, 
hogy Romániában, Szlavóniában, Ausztriában és 
egyebütt szintén százezrekre rúg a kivándorolt ma 
gyarok száma. Azt is csak mellékosen említjük meg, 
hogy a kivándorlás mostani aránya mellett népünk 
nemcsak számbelileg fogy, hauem elcsenevészedik. 
Mert a legjava munkaerő megy Id és a jövő nemze
dékről az itthon maradottak gondoskodnak, tehát a 
gyöngébbek, a csenevészek. Eddig is a nép volt a mi 
legértékesebb erőforrásunk ; de ha pusztulni engedjük, 
a nemzet is vele fog pusztulni. Meg kell tehát mente
nünk a népet, ha azt akarjuk, hogy a magyar föld 
a magyaroké maradjon és mi tovább is nemzeti álla
mot alkossunk a Kárpátok alján.

Az udvarhelyi unitárius egyház köz
gyűlése. Az udvaihelyi unitárius egyházkerület 
Közgyűlését e hó 22-én tartották meg a vargyasi 
egyházközségben K isg y ö r g y  Sándor esperes és L á s z ló  
Domokos kir. táblai biró gondnok elnöklete alatt a 
lelkészek, tanítók és képviselők nagyszámú jelenlé
tében. A közgyűlésen részt vett a másik gondnok, 
D á n ie l Lajos is. A világi elnök szép megnyitója után 
D em eter Dénes közügyigazjató mondott imát, D ú l 
Forencz köri jegyző pedig az esperes évi, nagy buz
galommal összeállított jelentését olvasta fel, mire az 
esperes László gondnokot üdvözölte melegen 30 éves 
hivataloskodása évfordulóján, felolvasván egyszer
smind a képviselőtanács elismerő leírását is. Ezekre 
az ünnepelt meghatva válaszolt. Tudomásul vétetett 
báró P. H o rvá th  Kálmán fögoudnok és dr F eren ezy  
Géza jogtanácsos köszönő levelei. Utóbbi lemondá
sát is bejelentette, mert mint képviselőt az ország 
ügyei veszik igénybe. B á l in t  Balázs lokodi tanító 
letévén a hivatali esküt, közgyűlés a sz. keresztúri 
gimnázium főgimnáziummá fejlesztését egyhangú 
lelkesedéssel magiévá tette. Ezután templomozást 
tartottak, miért is a gyűlést felfüggesztették. Imát 
és alkalmi szép beszédet B a lá z s  András kéuosi lel
kész tartott. Az énekvezéri teendőket V a jd a  Antal 
városfalvi tanító végezte. A vargyasi gyülekezetét 
esporesi megbízásból B á l F. jegyző üdvözölte. Tem
plomozás után folytat a gyűlést és az iskolai 
vizsgákról, nyári vasárnapi tanításról, a pénztárról 
és a segélyekről olvasott bizottsági jelentések nyertok 
elintézést. Az iskolai eredmény jó, kitűnő között 
váltakozik s a nyári oktatás bárom egyházközségben 
szép eredménnyel folytak. Felsőbb leiratok, Vendele
tek, javaslatok és iuditványok letárgyalása után meg
ejtettek a választások, mely szerint a nevelésügyi 
biz. elnöke D em eter Déuos lett 6 taggal ismét, igy a 
véleményező bizotság elnöke B á l  Ferencz, a pénzügyi 
elnöke B éter Sándor, a segélyezési einöke A jta y  Já
nos. Köri tanácsi képviselővé Ü rm ö si Károly, jog
tanácsosnak dr. B éterfi Áron ügyvéd választattak. 
A jövőévi közgyűlés helyéül Szentpál neveztetett 
mog. Egyleti elnök bezárta a közgyűlést, melyen dr. 
D atn okos Andor alispán is részt vett. Az esperos- 
lelkészi lukban társas ebéd követte a közgyűlést.

Társas kirándulások a Székelyföldre.
Úgy a tanuló ifjúság, mint a nagy magyar társada
lom mind több-több érdeklődést kezd tanúsítani a 
Székelyföld iránt. Közvetlenül szerzett tapasztalatok
ból akarják megismerni szép vidékeit, fejlődő fürdőit, 
ezerféle természeti kincsét. Megkönnyíteni óhajtván 
ezt a kérdést, a marosvásárhelyi székelytársaság 4 
kirándulási körút programmját és költségvetését állí
totta össze, egyetértve az utbaeső székely-társasá
gokkal és fürdő-igazgatóságokkal. E 4 kirándulást 
illetőleg minden felvilágosítást magában foglaló füze
tet bárkinek díjtalanul küldi meg Szentgyörgyi Dé
nes, a társaság gazdája. Itt jegyezzük meg, hogy 
felsőbb iskolák tanulói avagy más csoportok tanul
mány-kirándulásainak előkészítésére és vezetésére a

feut nevezett társaság készséggel vállalkozik. A szé
kely-társaság több szép és kiválóan egészséges 
üdülő telepet rendszeresített a Székelyföldön. Ebből 
van : Marostorduvármegyébon 3 ; Udvarholymegyébou 
7 ; IlárouiRzékmegyébou 6; Csikmegyében 4; Brassó- 
megyében 1. Ezon üdü'ő-helyok részletes ismertetése 
külön füzetbori is mogjelont, melyot bárkinek díjtala
nul küld meg Szentgyörgyi Dénos, a társaság gazdája. 
A tár.-aság első évkönyvét könyvtáraknak szintén 
díjtalanul küldi meg.

A brassói állami felső’ kereskedelmi
iskolánál a tanulók felvétele a jövő 1907—908-ik 
tanévre f. évi junius hó 30-tól julius hó 3-ig d. e.
8—12 óráig fog teljosittetni, midőn a beirt tanulók 
az igazgatóságnál hagyják bizonyítványaikat s a fel
vételi dij lefizetése ellenében beirási igazolványt 
kapnak. Felvételre miuden tanuló személyesen és 
atyja, anyja, gyámja vagy azoknak külön megbí
zottja kíséretében tartozik megjelenni. Levélben vagy 
Írásban való jelentkezésnek nincs helye. Tandíj egész 
évre 50 K, felvételi dij 10 Ií. Az intárnátusba való 
felvételért szintén junius 30-ától julius 3-ikáig min
den tanulónak személyesen és atyja, anyja vagy 
gyámja kíséretében lehet jelentkezni. Az internátus
bán a teljes ellátás évi dija 600 K.

Országos zarándoklat a Szentföldre. 
Páter Kaiser Sándor ferenezrendi bázfónök lelkiveze
tése és a szentföldi ferenezrendi atyák közreműkö
dése mellett országos zarándoklat indul a Szent
földre, Loreto—Róma— Nápoly — Alexandria—Jaffa— 
Jeruzsálem—Haifa—Názáreth—Velencze érintésével. 
Utazás időtartama 37 nap, árak: III. oszt. 350 K. 
II. oszt. 700 K I. oszt. 900 K. Részletes programok
kal szívesen szolgál, P. Kaiser Náödor ferenezrendi 
házfönök, Budapest, II. Margit-körut 23 sz.

Adomány a Tanszermúzeumnak. Felké
rettünk a kővetkező sorok közlésére: Az udvarhely
vármegyei tani lóegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére a M a ro sv á sá rh e ly i S zékely  T á rsa sá g  2 köt. 
könyvet, — a M a g y a r  O rn ith o lo g ia i K ö z p o n t 1 kö
tet, — K ecskés Ernő kaposvári tanár és K i is  Ödön 
kolozsvári igazgatótanitó, mint szerzők, 1—L kötet, 
végül S p a lle r  József helybeli áll. kő és agyagipar- 
iikolai tanár 2 kötet könyvet ajándékozott. Fogad
ják az adakozók ezen adományukért a Tanszermúzeum 
nevébeu köszönetemet. Ghalupilca Rezső, osztályelnök.

1907. junius 29.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  junius 28.

(Érk. d. u. 5 ó.)

Ofszággyülés.
A képviselőház mai ülésén J u s t h  Gyula 

elnökölt. A jelentések után elnök elrendeli a 
névszerinti szavazást a vasúti szolgálati rend
tartásról szóló javaslat felett.

A szavazás megkezdésekor a liorvát képvi
selők kivonultak a teremből. Elnök kihirdeti a 
szavazás eredményét, mely szerint 169 képvi
selő javaslat mellett, kettő ellene szavazott, en
nélfogva a javaslat 167 szótöbbséggel elfogad
tatott általánosságban, mire áttértek a javaslat 
részletes tárgyalására. Ekkor S u p i l o  Ferencz 
kérte a házat, hogy Polonyi Géza beszédére 
reflektálhasson, de a ház nem engedte meg. Az
után több horvát képviselő ueliáuy szakaszhoz 
szól, mire az elnök a vita folytatását hétői 
ülésre halasztotta.

Ekkor felállt R a k o v s z k y  István, hivat
kozva a hetek óta folyó horvát akczióra, inter- 
pellácziót intéz a miniszter elnökhöz, miként 
akarja a kormány politikáját Horvátországban 
irányítani, mert a jelen tűrhetetlen állapotokat 
meg keli szüntetni.

W  c k e r 1 e miniszterelnök röktön vála
szolt. Kijelenti, hogy Horvátországban mirnleu 
korszerű reformot fognak elősegíteni, de amit 
a horvátok jelen javaslatnál kívánnak azt sem
mikörülmények között magyar kormány nem 
teljesítheti.

Úgy látja, hogy horvát részről államjogi 
viszonyainkba belenyúló akczióról vau szó. Egész 
szigorral fog jogtalanságok ellen eljárni. Kéri a 
válasz tudomásul vételét. (Nagy zaj a horvátok- 
uál). A ház tudomásul vette miniszterelnök 
válaszát.

Azután elnök ülést felfüggesztette, miután 
összférhetleuségi ügyek elintézésére került sor.

Kiadja: Becsok D. Fia könyvnyomdája.

/
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Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t,-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a székelyudvarhelyi kir. törvényszéknek 1907. 
évi 2472. 2473. számú végzése következtében dr. 
Válentsik Ferencz ügyvéd által képviselt Olaezteleki 
takarékpénztár javára Bodor Lftrincz és társai almási 
lakosok ellen 300 és 1120 K s jár. erejéig 1907. évi 
május hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 2707 koronára becsült kö
vetkező iugóságok, u. in.: I. Boka Sándornál 2 ló, 
2 lóhám és 2 szekér. II. Bodor István huszárnál 2 
ló és 2 bórju. III. Bodor Jánosnál 2 ló és 1 borjú. 
IV. Bodor Lőrincznél 2 ló, 2 lóhám, 2 szekér széna, 
2 szekér és még több ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1907. évi V. 145/2. számú végzése folytán 300 
1120 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. évi április hó 
1. napjától járó 6% kamatai, ’/g°/0 váltcdij és 
eddig összesen 280 K 66 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig, Homoródalmáson alpere 
seknél leendő eszközlésére 1907.évi július hó 10-ik 
napjának d. e. 9 órája határidőül kitiizetik és ahoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. 
t.-cz. 107.és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs 
áron alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má 
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezon árverés az 1881. évi. LX. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Okláudon, 1907. évi juuius hó 20 án.
Polliik  Ignác/,, 

kir. végrehajtó.

u A m u  J Ó Z S E F
fűszer- és csemege kereskedése 

SZÉK ELYUDVARHELY (D eák-tér 15.)

E R T ESITES.
Van szerencsém az igen tisztelt 
fogyasztó közönségnek ezennel tu 
domására juttatói, hogy dúsan 
berendezett üzletemben, olcsóbb 
beszerzéseim következtében min
dennemű fűszerárut és különösen 
k.valóan finom kávé áruimat
folyó hó 1 tői kezdődőiig teteme

sen leszállítottam.
A leggondosabb kiszolgálásról, va
lamint vevőim iránti legnagyobb 
előzékenységről a nagyérdemű kö 
zönséget előre is biztosíthatom. 

Kegyes pártfogásaikat kérve 
kiváió tisztelettel: 

H ő im  . l í n s c l

Eladó részvények.
O Q  drb szcHelyudVarhílyi zálog- A K A I /  

házi részvény eladó. Darabja n U l  o 
Czim e lap H'adóhW alalában. " N ®

Épü’e t-ü v eg ezés!

Kérem
olvassa

e l!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhivüi a mai kor igényeinek megfelelőleg berende
zett kereskedésembe, hol

porczellán , üveg, díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi és menyegzői ajándék tárgyak és még szám
talan sok összehalmozott szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely mztaság es rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füezer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket u legolcsóbb árak mellett árusítok 

A légjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák Ó3 szalon ezuk ork t k  
te&sűtemények nagy raktára

Szentpétery G ergely,
Szénclyudvaibelyt.

Utazó kofferek 1 Szalon petróleum I

Baros-, Borszéki-, Kászotti-Viz rak tá r.

X  ki Iíudapeslre jön, Ide megy!

Á M O R  K A V ÉH Á Z
(ezelőtt Beliczay)

Budapest, Nagymezó'-utcza ?. sz.
Tulajdonos: K A N C Z X E IÍ  « ¥ U U .

N aponta Kis P arád i N ácz i híres 
szólista és teljes zenekara j "  

h a n g v e r s e n y e z .

Miudeu idegen nézze ineg!

j iék ü l  ne együnk levest. 
X e h i tn y  c s e p p  e lc g e iM lö !
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A Kárpitod gyöngye!
Természetes ásvány
i m  gyógy bon iz!

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
l í n p l i a l ó  m é g :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernongel F ri
gyes, Zárug Antal kereskedésé- 
beu 8 fillé ré rt, valamint, minden 
vendéglőben és étteremben.

A Kárpáton gyöngye!
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jíotnoród-fiirdő t. V endjei 
sziVes fittyeimébe!

Tisztelettel hozom Homoród-fürdő mé
lyen tisztelt közönsége szives tudomá
sára, hogy megbízottam heteként két
szer, háromszor a fürdővendégeknél 
tiszteletét teszi, hogy a szükséges ház
tartási czikkek megrendeléseit felvegye, 
amelyeket aztán mindjárt másnap a leg
nagyobb pontossággal házhoz fog szál
lítani. — Szives támogatást kérve, va

gyok tisztelettel:

n

f & r

A lin im e n t C apsic i com p.,
a Horgony-Paiu-Expeílcr

p ó tlék a
G87r0gjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szeniok 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűlésck-
....... nél, bedörzsölés koppén haaználva. .......
F igyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" ved- 
jegygyel és a Richter czógjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. A_ra üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Bu d a p e s t .
D r R i c h t e r  Q y ó o y s z e r t i r a  az  „ A r a n y  o r o s z l á n t i o z " ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e t h s t r a s s e  5 n eu .

m Mindennapi szétküldés. m

Szerves anyagoktól mentes!

Védjegy :
Kék mezőben két kulcs. 1

ícgitagMzhatíbti gyártm ány!

SCHLOSSEÍGERMAIN&G®

C O G N A C
DISTILLERIE FRANCAISE MÓD E LE 

P R O M O N T O R .

K izrólago5 e lá ru s ilá s  jVíárH T estV íreH uíl.
Kívánatra próba miataüvjg.

' M OTDBSfi(ÍI GEFűVRR B m
B U D H P E S T

rendszerű —  g ö z c s é p l ö k é s z l e t e k
úgyszintén i i i a g t i u j i i r á k  (uti-mozdonyok) 

cséplési, vontatási és szántási czélokra (a mozdony után akasztott 
egy Ölet fogó ekével).

Külön árjegyzék mindennemű gépekről.

IMI Vízimalom.
Székelylteresztur n a g y k ö /B ó g b o u  a Nagy 
Külíüllő folyamán levő Macskássy-féle 
5 k ö vü tisztelő malom 28 hold t e r ü l e t 
t e l  eladó. Ugyanott egy 12-ös gőzloco- 
mobil egy szállítható és felszerelt 2 kövil 
liszteiö malom, 2 hengerszék é s  többféle 
méreti! sziták gabona é s  kása tisztító 
gépek, transmissiok é s  k e r e k e k  eladók. 
Ez iránti f e l v i l á g o s í t á s t  a s z e m é l y e s  

megjelenőknek
.TAKOr.lt F. .JÓ/iSKF

nyujt S z .é k c  I .v I* .°reta/J u 1 011.

Kiadó laKfo.
A Bethleu-utcza végén, a közkórh.ízzal 

szemben lévő

földszintes K ő h á zfoly'5 f ' } okl6,,cr
............ ............ ..... hó 1—tol kiadó.

Értekezhetni )(ab«r$tum))f Károly tulajdonossal.


