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A játszótér kérdése.
Székely udvarhely, jul. 5.

Az állami főreáliskola és katliolikus fő
gimnázium igazgatóságai ez alkalommal talán 
már negyed Ízben keresték meg Székelyudvar- 
liely város képviselőtestületét játszótér adása 
végett. A közgyűlés az ügyet mint eddig is — 
akként intézte el, hogy kiadta egy bizottságnak 
javaslattételre. Anélkül, hogy a tisztelt bizott
ság jóindulatát kétségbe akarnók vonni, úgy 
tetszik nekünk, hogy a kérdés ezzel ismét jó
darab időre lekerült a napirendről.

Sajnos, mostoha gyermek mináluuk a 
sport. —  Bocsánat: nem is sport, hanem az 
úgynevezett embersport. Igaz, hogy most már 
kezdik belátni, hogy a sportnak nagy haszna 
van, nem csupán passzió és játék, hanem van 
annak komoly alapja és czélja.

Bizony nem régen volt az idő, mikor még 
általában ki volt mondva, hogy komoly ember 
sporttal nem foglalkozhatik, sőt még ma is igen 
sokan vallják ezt.

Az illetékes körök is kezdik belátni, hogy 
jó volna mégis valamit áldozni a sport fejlődé
séért, de ez az áldozás — sajnos — nem igen 
megy tovább az úgynevezett jóalcaratu pártfo
gásnál és azon hangzatos kijelentésnél, hogy 
jóakaratu pártfogásba veszik, talán komolyan is 
érdeklődnek, de sajnos, csak érdeklődnek — an
nál kevesebbet áldoznak. Pedig mi éppen a 
közoktatásügy miniszterétől várjuk a legnagyobb 
munkát, miért is szükségesnek tartjuk, hogy a

mennyiben Székelyudvarhely város képviselőtes
tülete szegény ahhoz, hogy a magáéból telket 
engedjen át a játszótér részére, úgy a minisz
ter tárczája terhére szerezze azt meg, olyan 
formán azonban, hogy az a felnőttek által is 
megközelíthető legyen.

Hogy milyen fontos és nagy súlyú dolog 
az ifjúságnak testi nevelése, azt már a többi 
nyugati államok régen belátták, s nemcsak 
hangzatos szavakkal — hanem tettel és mun
kával igyekeznek azt fejleszteni és ismertté 
tenni. Azt hiszem, már mi is megértünk arra, 
hogy belássuk, hogy a testi egészség hiánya a 
komoly munkát lehetetlenné teszi.

Nézzük csak végig a gyermekek nevelését! 
Hatéves korában bekerül az elemi iskolába, hol 
a testi nevelésről igazán szó se lehet, bátran 
mondhatjuk, hogy egészen kezdetleges. Nincsen 
határozott terv kidolgozva, a gyermekeket min
den rendszer és módszer nélkül tanítják, azaz 
jobban mondva hanyagolják el, pedig már itt 
kellene megkezdeni a testedző munkát. Nem 
kell itt még a szorosan vett atlétikának a taní
tását érteni, inkább a törekvés ilyen fiatal kor
ban odairányuljon, hoc; a nagyobbrészt még 
fejletlen gyermekek minél többet a szabadban 
legyenek, és ott kell velük valami könnyű sza
bad-gyakorlatot végeztetni. Erre különösen al
kalmasak az egyszerűbb labdajátékok.

Eőalapelv legyen ebben a fiatal korban az, 
hogy sokat kell mozogni a szabadban. Már 
azért is megvolna ennek a haszna, mert tudjuk,

hogy az elemi iskolába járó gyermekeknek van 
legkevesebb alkalmuk arra, hogy a szabadban 
kint lehessenek. A szülők rendesen nem érnek 
rá, hogy gyermekeiket naponkint kivigyék a 
szabadba, mert őket a napi kenyérkeresés köti le.

Azért kellene, hogy egy pár fölösleges 
tantárgy helyett kivonulnának a tanulók a ta
nítók vezetése alatt a szabadba és ott mozgás
sal töltenének el egy órát. így még a gyerme
kek erkölcsi tisztasága is jobban meg volna 
óva, nem keveredhetnének össze az iskolásfiuk 
mindenféle rosszindulatú és elzülött gyermekkel, 
a mi bizony az utczai játszásnál majdnem ki
kerülhetetlen.

Tízéves korában felkerül a gyermek a 
középiskolába. I tt is, bátran mondhatjuk, igen 
silány a testi nevelés. Hetenkint két tornaóra; 
és milyen ez az ó ra! Beszorítva egy tornate
rembe, hol a padlóból a por rétegszámra száll 
a fejlődő tüdőre. I t t  végzik a nálunk testi ne
velésnek nevezett munkát. De nincs is máshol 
hely. Az iskolák udvarai rendesen olyan kicsi
nyek és szükek, hogy legfeljebb csak szőnyegek 
porolására használják. — Hja, drága a telek, 
az egészség olcsó, — mondanák az iskolákat 
építők, ha megkérdeznék, hogy miért építettek 
olyan kis udvart. Kimenni a szabadba pedig 
nincsen idő, nem engedi a tudomány, mert az 
nagy baj volna, ha a tanuló duzzadó izomtól és 
egészségtől virulna és nem tudná hogy a Mars
on kívül hány bolygó mozog. Ha felér a tanuló 
a VII— VIII. osztályba, itt már igazán kevés

Piros hidláb-
A mint hazatérve, itt állok a zöldellő rét kö

zepében, érzem, hogy szivemben gyorsabban fut a 
vér, lelkemben zsibongó elevenséggel uj meg uj gon
dolatok támadnak; a gyermekkor bohó, ábrándos 
jelenetei szemkápráztató alakokban újulnak fel sze
meim előtt, s megcsap az emlékek kábító varázsa. 
Megfeledkezem a jelenről, nem vagyok kiváncsi a 
jövőre, — csak emlékezem . . .

Itt áll a vén fűz, a rét közepében. Törzse od- 
vas, megemésztette a szu, de koronája még viruló 
zöld s olyan mint azok a mosolygó arczu emberek, 
kiknek szivét titkos hu, sorvasztó fájdalom emészti.

S hányán vannak ilyenek ? . . .
Leülök a zöldellő rét kakuk füves, vadvirágos 

pázsitjára s a mint a fa árnya fölém hajol, behu
nyom szemeimet. Megpróbálom elszunnyadni, mint 
egykor, régen, mikor még elfáradva a játéktól, sze
meimre borult az álom édos szendere.

Nem tudok . . .  Az álmokat, a szív nyugal
mát, kegyetlen érintéssel eltörölte a való, kiölte az élet.

Felkelek. Lemegyek a „nagy hid“-hoz s bele
nézek á folydogáló „Zágon-pataká“-ba.

Bolondos patak ez. Mihely megered a zápor, 
felülről, a zágoni hegyek felől piros hullámokban 
kezd lefelé hömpölyögni, s mire eloszlik a felleg, 
kiderül ismét a láthatár, megtisztul a viz s csak s 
hidlábak maradnak pirosán.

Sokszor felmentem egészen a zágoni lápig s 
láttam, hogy a patak a záporverte, piros, televényes 
agyagból kapja a piros szint s a nép száján forgó 
bolondos história még sem megy ki a fejemből. .  .

Most derült az idő, tiszta, átlátszó a patak 
vize 8 én úgy látom mégis, hogy piros az a hidláb 
—■ ott a középső . . .

Két kezemre támasztom fejem s órákig elnézem 
azt a piros foltot rajta.

Lelkemben olvadt egészen az az eset, s agyamba 
fészkelte magát az a történet kitörölhetetlenül.

■** *
Ott áll a patakon túl a düledező viskó, a hol 

Panni lakott. Körülötte bojtorján, sás és giz-gazos 
káka. Még ösvény sincs arra. Ölnyi a bozót, a dudva, 
a fü, s egy lábnyi tapodás sem vezet feléje.

Pedig akkor . . . Ha Panni nótái esténkint 
végig szárnyaltak itt a homályba ringó füzes bokrok 
felett, összeolvadva az öreg, Szőke Ferke hegedűjének 
siralmával, bánatos hangjával, bezzeg volt itt nép 
elég. Kijött az egész falu. Ide támaszkodtunk a hid 
karjához s jaj volt annak, ki csak moczczanni is mert.

Nem is közönséges módon hegedült ez a Szőke 
Ferke. Volt az ő muzsikálásában valami csodálatos 
varázs, mint a mesebeli tündérkisasszonyok éneké
ben, a mi egyszerre gyönyörködtetett is, meg is 
rontott.

Soha sem lehetett betelleni vele! . .  . Nekem 
is az ártott meg . . . Addig szereltem ezt a rétet 
öles sásaival, mélységes mély csendjével, s órákig 
elbandukoltam a kavargó patak partján. De azután 
az eset után, hogy az ő hegedűjét utoljára hallottam, 
nem volt olyan ragyogó a nap kelte, nem ringatott 
ábrándokba a hold imbolygó, ezüst fénye s még a 
csillagok is mintha szomorúbban tekintettek volna 
le esténként a hallgató rétre . . .

Hanem Dalmady Pistát még sem ez a hegedű 
rontotta meg.

Az ő romlásának a Panni két szeme volt az 
okozója . . .

Amint itt állok s merengő tekintetem átszáll 
az ismeretes táj emlékezetes helyein, mintha meg- 
elevenüluo előttem az egész történet.

Ide látszik a régi falusi korcsma egészen. An
nak is elhúzta gyászindulóját Szőke Ferke. Düledező- 
ben van az egész. Gálád, tolvaj kezek mindennap egy 
fát, követ visznek el belőle. Nemsokára elhordják az 
egészet. Már a kaputákat is lopkodni kezdték. S 
akkor mi beszél a Ferke és Panni szomorú histó
riájáról I ?

Mi! ? Hát eza patak, ez a pirosas hidláb itt ni 1
Leülök erre a kőre, odaszegezem tekintetem 

arra a foltra . . . Már látom a gombolygó fekete 
felleget Zágon felett . . . Megvárom a inig a lefutó 
ár elfödi, lemossa onnan azt a foltot . . . Addig 
végig fut lelkemen még egyszer az a szomorú 
történet . . .

Tulajdonképen én azt hiszem, hogy Panni is 
bomlott Dalmady Pista után, s ezen nem is lehet 
csodálkozni. Nagy mulató, deli alak volt s veszettül 
szerette a muzsikát. A kúriát egészen Ferke hege
dülte el 8 abból dúskáltak a czigányok, abból tellett 
Panninak a tulipános czifra szoknyára, meg a kaláris 
gyöngyökre. Minden mulatás után egy darab föld ára 
úszott a Zágon-patakán át a putriba . . . Akkor 
épen a dombi rét ára úszott. Panni az apja után 
ment. A falusi korcsmában mulattak akkor is. Be
lülről kihallatszottak a duhajkodások hangjai. Panni 
odanyomta olajbarna rózsás arczát az üvegtáblára s 
ott kukucsált be. Dalmady Pista lángoló arcza ép
pen arra felé volt fordítva. Tüzes szemeiből egy su
gár átcsapott a Panni szivébe s az is felgyűlt tőle. 
Mikor Pista benn ráütött az asztalra s nótázni kez
dett, a Panni keblét is megragadta egy ellenállha
tatlan vágy s ajkán rácsendült az ének, az ő nótája : 
„Sátor alatt lakom, Szomorú az éltem . .

Szőke Ferke mintha tüzes taplót nyelt volna, 
lecsapta hededüjét s kiszaladt. Féltette, őrizte mint 
a két szemét, Fanniját . . ,
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ideje van arra, hogy testi erejét kellőleg ápolja, 
— a torna mellék-tantárgy, nem baj, ha elég
telent kap is, — erejét a tudománynak kell, 
hogy szentelje, hogy exisztencziája meg ne akad
jon. I t t  kellene tulajdonképpen a testnevelés 
geriuczéuek lenni. Példaképpen állhat előttünk 
Anglia. Ott már évszázadok óta azt tartják, 
hogy a gyermek testi épsége fontosabb a sok 
fölösleges tudomány tanulásánál. A kollégiumok 
valóságos sport-telepek, — mindenkinek — ki
vétel nélkül —  részt kell venni a testedzés 
munkájában. A tanulókat — kik a sport terén 
eredményeket érnek el — mindenféle előnyök
kel tüutetik ki, csakhogy jó példát és buzdí
tást mutathassanak a többieknek.

Ha a tanuló elvégezte középiskoláit, fel
kerül az egyetemre vagy kilép egyeucsen az 
élet küzdő terére; ezután már a testi uevelés 
teljesen megszakad. Ha a tanuló szegényebb 
sorsú, teljesen lemondhat a sportról, mert a 
magas sportegyleti dijakat fizetni nem képes. 
A hallgatók másik fele, a kinek volna tehetsége 
a sportot űzni, nem lát maga előtt példát, 
buzdítást és igy inkább megbarátkozik a kávé
ház és korcsma bűzös levegőjével.

A leánygyermek nevelése uáluuk teljesen 
ismeretlen fogalom, ezzel már igazán nem tö
rődik senki, miutha csak megvolua a természet 
könyvében írva, hogy a leánygyermeknek köte
lessége jól fejlődni és állandóan egészségesnek 
lenni. Sem az iskolában, sem a társadalomban 
senki sincs a ki ezt belátná és oda törekedne, 
hogy ezt az igazán fontos dolgot fölkarolnák. 
A mi társadalmi viszonyaink pedig éppen olya
nok, hogy a leányoknak egyáltalában nincs 
alkalmuk szabad mozgásra, ők már nem mehet
nek ki az utczára szaladgálni, játszani, mert 
őket a szigorú illem a szobához köti. Milyen 
más lenne a testnek a fejlődése, ha a sok tan
tárgy helyett leánygyermekekkel is köunyebb 
testi mozgást végeztetnének. Ezzel nemcsak 
testük fejlődése növekednék, hanem szabadabb,

Mikor visszatért, elkomorodva kérdezte Dal- 
mady Pista:

— Hát Panni elment, elkergetted, elzártad ugy-e?
— Nem kell annak zár, őrzi azt a becsülete!
Csak ennyit mondott Ferke s hogy elterelje

Panniről a szót, felkapta hegedűjét. Felcsendült újra 
a zene, koezogtak a poharak és sirt a nóta egész a 
putriig elterülő réten végig . . . Itt hallgatta Panni 
a küszöbön ülve . . .  A Pista nótái itt ülve belo- 
póztak mohó leikébe, szomjas szivébe.

Ilyenkor láttátok volna ő t. . . Két fekete szeme 
csillogva követte az égen úszó felhőket, a sóvárgás 
tüze barna-piros rózsákat festett orczájára s lelke 
mintha szárnyakat kapott volna 1 . . .

Dalmady Pista igy látta őt akkor . . .
* *

Jóval túl volt már az éjfélen. Elnémult a nóta, 
elhallgatott a kicsapongó zene s a fékevesztett ti
vornya hangját mélységes csend váltotta fel.

A czigányok — Dalmady Pista a megmondha
tója, hogy történt — mind asztal alá kerültek, vagy 
ülőhelyükben aludtak el.

Pauni még mindig a kunyhó előtt ült, szomjas 
szemekkel nézve a fűszálakon rezgő harmatcseppeket; 
hallgatva a „Zágon pataka“ csendes mormolását, a 
mint csobogó hullámai csókdosták szolid zsongással 
a benyúló füzek hajlongó leveleit, mikor egyszerre 
csak a kunyhó háta mögül elébe lépett Dalmady 
Pista s rávetette tüzesen csillogó szemeit.

— Érted jöttem Panni 1
Panni felugrott, de inig egy lépést tehetett 

volna, ott érezte a Dalmady Pista két ölelő karját 
karcsú derekán; a sikoltása belefult annak édes, 
kábító csókjába, melynek forróságába felolvadt egé
szen minden akaratja.

Megfogta az ajtófát s epedö szemmel esengő 
hangon szólt:

— Hagyjon e l . . .  Méreg a csókja, veszedelem a 
tekintete . . .  Ne pusztítson el I . . .

Pista felkaczagott.
— Bolondot beszélsz Panni 1 Mikor volt vesze-

öuállóbb és határozottabb gondolkodást nyerne 
a testi munkától megerősödött lélek.

Sokat lehetne még Írni azokról a hiányok
ról, a mik társadalmunkat nyomják és a min 
igen könnyen lehetne segíteni. Nem kellene ná
lunk más, csak a magasabb állásúak és ranguak 
láthatón megmutatnák, hogy érdeklődnek a sport 
és a testi nevelés iránt, egy-kétszer rendeznének 
athletikai versenyeket, hogy a nagy közönség 
láthassa őket, igy eleinte divattá, későbben pe
dig életszükségletté válna a sport. Mi már egy 
alkalommal indítványba hoztuk, hogy itt miná- 
lunk maga a Kaszinó járhatna elöl, kiegészítve 
magát egy torua-vivodával, mit az ifjúsági 
játszótér kérdésével könnyen meg lehetne oldani, 
a mi a tagokuak vajmi csekély megadóztatásá
val járna, mivel lehetőnek találom azt, hogy ez 
egylet némi segélyezésétől maga a miniszter 
sem zárkózna el.

Óriás összegeket áldoznak éveukint a ló
sport fejlesztésére, nagy dijakat, segélyeket és 
mindenféle előnyöket biztosit az állam maga is 
a ló-sport fejlődése érdekében. Egy egész külön 
osztály van a minisztériumban, élén egy magas- 
rangú tisztviselővel, a kik állandóau és kizáró
lag csakis a lóneveléssel és a ló-sport felvirá
goztatásával törődnek. Igaz is, hogy vaunak 
kitűnő lovaink, de ilyen gazdálkodás mellett 
rövid idő alatt azt fogjuk elérni, hogy lóállo
mányunk elsőrangú lesz — lesz kitűnő csikó, 
de nem lesz, aki rá üljön, mert a beteges, 
gyönge ember örül, ha nem kell lóra ülnie.

Azt hiszem, már annyira nálunk is haladt 
a sport, hogy legalább egy ember legyen arra 
hivatva, hogy hazánkban a testi nevelést és 
fejlődést állandóau megfigyelje és a hibákra rá
mutasson. Hiszem is hogy a miniszter, ki iga
zán szivén viseli a fiatalság testi nevelését oda 
fog törekedni, hogy már az európai államok 
mindegyikében létesített külön sport-előadói ál
lást nálunk is rendszeresíteni fogja és hozzáértő 
szakférfiúval tölti be. Addig is pedig, amig ez be-

delem a szerelem, ha kettő esett belé, méreg a csók, 
ha mindkettő adta . . . Szép vagy mint az égről 
hullott csillag s ha ismét visszaszállnál, — oda is 
utánad mennék . . . Eljössz-e velem ? 1 . . .

— Nem soha 1 Ne beszéljen igy. Utánam halna 
az apám, ha megtudná . . . Imádságba foglalom a 
nevét, csak ne kárhoztasson el 1

Dalmady Pista vad indulatát csak fokozta a 
Panni vonakodása. Vére, az a bolondos vér uralko
dott már szavain, tettein. Még közelebb vonta magához:

— Ostoba beszédek, Panni 1 Velem jössz — igy 
akarom. Érted-e? MegeBküdtem. Ne vonakodj . . . 
Még ma éjjel . . .  Én vagyok elkárhozva miattad. 
Nem ismerek embert, imádságot, templomot. A korcs
mába imádkozom, mikor apád hegedűjéről lelkembe 
száll a nótád. E'től ittasulok meg, nem a bortól. Ez 
volt a megrontóm, nem az ital . . . Megbabonáztál 
a szépségeddel . . . Bírni akarlak . . .  Ne kérj, ha 
könyörgéssé változol egészen, úgy is elviszlek . . . 
Ne bírjon a világ belőled semmit . . .  Én akarlak 
bírni . . . Elviszlek messze, hol csak ketten le
szünk . . . Megvetek embereket, világot, mindent s 
hozzád járok imádkozni, te lész templomom, hitem .. .

Panni még egyre vonakodott s görcsösen ra
gadta meg az ajtófát, de Dalmady Pista őrült erővel 
fogta át karcsú derekat s futni kezdett vele a hid felé.

Mikor a hid közepéig ért, Panni egy kétségbe
esett lélek erejével ragadta meg a karfát s szakí
totta ki magát Pista karjaiból — de e perezben 
egyensúlyt veszítve bukott be a Zágon patakába. 
Estébe oda ütődön ahoz a középső hidlábhoz, s aztán
a tehetetlen testet elnyelte a tajtékozó hullám . . .** *

Már leszakadt a fel lég, hallom a felülről jövő 
víz zúgását. Megdagadt a patak s hömpölygő habjai 
felemelkedve elfedik, lemossák azt a vérfoltot onnan 
a középső hidlábról . . . Kábasági ez a bolondos pa
tak piros hullámokat hoz, s mikor leszáll a viz: ott 
marad pirosra festve az a hidláb. Arról a Panni vé
rét látom felém csillogni s az a jjiros folt, mint egy 
fekete pont, ott marad lelkemben örökre . . .

Dénes Imre.
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következik, mulhatlanul szükséges, hogy a városi 
közgyűlés által delegált bizottság a reábizot- 
taknak sürgősen tegyen eleget, telek iránti ja
vaslatát, — mely a sétatér melletti területek 
valamelyikére vonatkozzék, —  terjessze a plé- 
nura elé, hogy az a kérdést úgy éa akként 
oldja meg, hogy az uj iskolai év a játszóteret 
már készen kapja, ami azért is lehetséges, mi
vel a miniszter a játszótér berendezését, ami 
jó pár ezer koronát igényel, magára vállalta.

B E L F Ö L D .

A  m eg y e i v á la sz tó k  n év jeg y zék e . Ud
varhelymegye központi választmánya a választó 
jogosultak 1908. évre érvényes ideiglenes névjegy
zéke ellen beadott felszólamlások és észrevételek 
elbírálása végett folyó hó 11-én délelőtt 11 órakor 
a megyeház kistermében ülést tart. Ez ülésen az ér
dekeltok megjelenni és érdekeiket védelmezni jogo
sultak.

Politikai jegyzetek.
Bzékelyudvarhely, ju l. 5.

A vasutas-javaslat ügye immár elintéző
dött és a vasutasok hatalmas táborának ujon- 
gása köszönti majd a kormányt. Ebben a tény
ben, mit furán alakult egyéb konstellációk sem 
tudtak megdönteui, benne van a cáfolata mind
annak a sok rosszakaratú pletykának, miket a 
mai rend ellenségei portálnak, gyöngeséggel vá
dolva meg a kormányt. A vasutasok fizetésének 
rendezése régen kisért. Mélyen vágott seb volt, 
érték —  a közelmúlt vasutas-sztrájk idején 
olyau áramlások, mikbe csaknem beleüszkö- 
södött.

A megélhetési viszonyoknak egyre rosz- 
szabbra fordultával sokszoros erővel vált aktuá
lissá ez a kérdés. A modern ipari és kereske
delmi áthálózása az országnak a vasúton fordul 
meg; tengelye a gazdasági továbbhaladásnak, 
mely mértföldes ugrásokkal kell, hogy előbbre 
vigye érdekeinket. A gazdasági megerősödésnek 
épp oly életföltétele a vonat, mint a nagyha
talmi poziczio megszilárditásának a hadsereg. 
Katona a vasutas, ki a maga, kevésbbé csillogó 
egyenruhájában, mikor az országos forgalom za
var nélküli lebonyolítását vállalja, egészséges 
közgazdasági politikának alapzatául tolja oda 
vállát. Az országban a szerte-széjjel kígyózó 
sínpáron vérkeringésünk fut tovább, minek meg- 
akasztása kóros elváltozásokkal bonthatja meg a 
fizikum egységességét. Azért vonta kiáltó szóval 
magára az illetékes körök figyelmét a vasutasok 
fizetésrendezése, a méltányos restaurálásra régen 
megérett kérdések minden sürgető hangosságá
val irányozta, a közgazdasági hasznavehetőségét 
kötötte a fizetésrendezéshez. És hogy ebben az 
állásfogislásban mennyi nyílt veszedelem rejlett, 
annak illusztrálásáért nem ke.lett messzire menni.

Jellemzetes példával Olaszország szolgálhat. 
Az elkésett, folyton-folyvást csak Ígért szaná
lás anarchikus állapotokat szült, a forrongó, elé
gedetlen olasz vasutasok olyau válságba kerget
ték bele passziv magatartásukkal az olasz á lla 
mot, mit csak nehezen heverhet ki és ami an 
nak idejéu a szó szoros értelmében nyomorékká 
tette az olasz közlekedési viszonyokat. A rövid 
lélekzetü magyar vasutas-sztrájk is úgy érin
tette gazdasági érdekeinket, hogy aligha kérünk 
belőle még egyszer.

Éppen ezért illeti föltétien elismerés a kor
mányt, hogy ezt, a magyar organizmuson régóta 
rágódó sebet végre orvosolta. Nemes elhatáro
zásról tett tanúságot már akkor, midőn fölve
tette a fizetésrendezés kérdését s ugyaucsak nyil
vánvaló most már az az akaraterős következe
tessége is, meiylyel konfliktussá élesedett egyéb 
politikai vissonyok között, tető alá ju tta tja  a 
már általánosságban elfogadott javaslatokat. És 
minden ilyen paktum a maga szánalmas mezte
lenségében mutatja a haladók vádaskodásait mik 
semmiesetre sem egyebek, mint kétségbeesett 
erőlködése a már letűnt, sápot árasztó nap utáu. 
Az abszolutizmus napja utáu.
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Gyakorlati életpályákra!
Székelyudvarhely, julius D.

III.
A szülői házból a gyermek az iskolába lép. 

Ez veszi át a gyermek nevelését. Ezen most a sor, 
hogy a gyormekot a szülők által megkezdett utón — 
föltéve, ha az a gyermek egyéni hajlamainak meg
felelt — tovább vezesse.

Egyik sarkalatos nevelési elv, hogy nem az 
iskolának, hanem az életnek kell tanítani. Ugyebár 
ez azt jelenti, hogy minden ismeret, a melyet az 
iskolában az ifjú elsajátít, minden gondolat, a mely 
lelkében támad, minden nemesebb érzés, mely szivé
ben a helyes tanítási és nevelési elvek mellett gyö
keret ver: segítse őt, hogy kikerülve az életbe emberi 
kötelességeit híven teljesíthesse. Szóval minden szí
nezet, minden érzés, melyet az ifjú az iskolában el
sajátít, illetőleg a mely lelkét áthatja csak annyiban 
bírhat értékkel, a mennyi! m azt úgy önmagának, 
valamint embertársainak hasznára fordíthatja. S mert 
csak az az ifjú munkálkodhatik bármely pályán 
sikerrel: a mely istenadta hajlamaival, képességeivel 
teljesen összebangzásban van : mind a tanítónak is, 
első és legfontosabb feladata behatolni a gyermek 
leikébe, kifürkészni annak hajlamait, képességeit, 
hogy magát azokhoz alkalmazva, azokat fejlesztve, 
irányítva: kezéből olyan ifjú kerüljön az életbe, aki 
embertársai között ne mintegy mesterségesen felöl
töztetett báb éljen, hanem mint igazi ember akarjon 
is tudjon is alkotni, teremteni azon a téren, a melyen 
meg kell élnie.

S most már oda jutottunk, hogy minden taní
tási és nevelési elvek föli kell helyeznünk azt a ne
velési elvet, a mely igy szól: legyen a nevelés 
egyéni I Az individuális nevelésnek válna feladatává 
minden térről leszorítani, elűzni a kontárokat a hí
vatlanokat s helyükbe hivatásukat szerető embereket 
állítani. Olyanokat, a kik nem a puszta megélheté
sért teljesitik a reájuk bízott munkát, hanem akik 
ambiczióval dolgoznak, a kik belefektetik lelkűket, 
szivüket abba a munkakörbe, melynek munkásai.

A gyakorlati életpályák megkedveltetésére ezer 
meg ezer eszközzel rendelkezik az okos, a müveit 
lelkű tanító. Az olyan tanító, a ki megérti a kor 
intő szavát, a ki ismeri a gyakorlati életpályák, kü
lönösen pedig az ipar és kereskedelem nemzetfenn
tartó, mi több nemzetboldogitó erejét.

A tanító ily nemű munkájának kezdete az le
gyen, hogy tekintsen be saját maga lelkületébe, ér
zelemvilágába. Vessen számot azzal, ha vájjon a saját 
lelkében bir-e elég tisztelettel, elég méltánylással a 
gyakorlati életpályák munkásaival szemben. Tegyük 
fel azt, hogy a feltöredozett tenyerű emberek, az 
őket méltán megillető értékkel a tanító lelkében 
sem bírnának: menjen el a tanító a munkás mű
helyekbe, menjen el minden olyan helyre, ahol az ész 
és kéz szakadatlan munkában van, ahol a munkának

egy legyon érzésben, egy legyen gondolatban : s ez 
az érzés, ez a gondolat legyen : hogy bármely mun
kakör egyenlően fontos a nemzeti életben, sőt, ha 
arról van szó, hogy ki érdemli meg legjobban a mi 
tiszteletünket, becsülésünket: akkor a munkás kéz 
kerül első helyre: aminthogy a nemzeti jóllétnek 
alapvető muukásaképen őt tekinthetjük.

S ha már a tanító, a kiről Írva van, hogy min
den szobrásznál, minden festésznél, minden művész
nél többre becsülöm azt, a ki a gyermekek lelkének 
képzéséhez ért, — ha mondom tiszteletet ébresztett 
a gyermekek lelkében a gyakorlati életpályák iránt, 
ez a szívnek egy másik zsilipjét is megnyitotta, a 
melyből a vonzalom, a kedv árad a gyakorlati élet
pályák iránt.

E vonzalom, e kedv fokozására bőven nyílik 
alkalma a tanítónak. Egy-egy ipari műhelybe elve
zetve tanítványait, egy-egy ipartelepnek megtekin
tése : a szorgalomnak, az észnek, az akadályt nem 
ismerő törekvésnek, akaratnak minő sikereit, minő 
eredményeit tárja föl a szemlélő előtt!

Aztán jön az olvasókönyv. Hát ez mily hat
hatós eszköze lehetne a gyakorlati pályák megked
velésének, ha ugyan az eddiginél több olyan olvas
mányokkal találkoznánk, a melyeknek a tárgya a 
gyakorlati életpályákból merittetnék. Bizony ezeknek 
a népiskolai használatra irt olvasókönyveknek nem
csak paedagogiai szempontból kell korszerűeknek le- 
niök, hanem számoluiok kellene korunk uralkodó 
eszméivel. Számolniok kellene azzal, hogy az ipar és 
kereskedelem felé irányítsák a gyermekek lelkét: oda, 
ahol a boldogulásnak csak kél föltétele van, más kö
rülményektől nem igen függ: — az ész és szorgalom. 
Egy egy fölfedezőnek, kiváló iparosnak élet- és jel
lemrajza ; a mühelyi életből vett egy-egy életkép, az 
ipari pálya szépségét feltüntető egy-egy kedves ol
vasmány, mennyi nemes érzést, mennyi vágyat öntene 
a gyermek leikébe, hogy szívesen szánja magát azokra 
a pályákra, a melyektől, mint gabonafőldeken a csó
vákkal a madarakat, úgy riasztgatták a szülők a 
gyermekeket. Akkor a tehetséges ifjak is felkeres
nék e pályákat, nemcsak azok, akiket, mert nem 
tanultak, szülőik azzal ijesztgettek, „ha nem fér a 
nyakadra a tanulás: majd beadlak csiszliknek, vagy 
vargának".

Tovább menve a hazafias érzés ápolásának igen 
czélravezetőnek tartjuk a jelesebb, önfeláldozóbb ha
zafiak képeinek az iskolában való kifüggesztését: 
szóval az u. n. történeti képeket. Vájjon, főleg városi 
iskolákban, nem lenne-e eléggé indokolt, ha egy-egy 
kiválóbb iparosnak, mint a munka, s törekvés, a 
szorgalom megtestesítőjének, követendő példájának 
festményével is diszitenők az iskolát. Most a béke, 
a muuka századát éljük. Hát egy-egy önfeláldozó 
hősnek képe mellé miért ne illeszthetnék oda egy 
Szilágyinak, egy Jungfernek, egy Vidosuak stbinek 
képeit. Hiszen „az iparosok és kereskedők köréből 
kerülnek ki azok a dicsőséges hadvezérek, akik vér-

A múlt héten a kereskedelmi miniszté
riumban egy szakértekezlet volt, a melyen a ke
reskedelem egy aktuális kérdésével foglalkoztak. 
Nevezetesen: a tisztességtelen verseny kér
désével.

Ezen az ankéten az a nézet jutott felszínre, 
hogy nehéz dolog megvonni a határvonalat a 
tisztességes és tisztességtelen verseny között.

Bizonyára úgy is vau, hogy törvényben 
kodifikálni és pontosan, taxatíve fölsorolni mind
azokat a módozatokat, a melyek a tisztességte
len verseny kategóriájába esnek, igen nehéz és 
talán lehetetlen feladat. Az életben azonban 
hamarosan eligazodunk e részben, mert az élet 
mindeuuemii megnyilvánulásai között az erkölcsi 
érzékünk ül törvényt s ennek sugalata nyomban 
megmondja, mi a tisztesség és hol kezdődik az 
ellene való illetlen vagy bűnös vétség.

A törvény ott lüktet kinek-kinek erkölcsi 
egyéniségében s aki elvesztette érzékét a tisz
tességes verseny iránt, arról el lehet mondaui, 
hogy már maga is benne van a tisztességtelen 
áramlatban — a tisztességes, szolid és kényes 
érzésű társadalommal szemben Tisztességtelen 
verseny általános érvényű definiczióbau annyit 
tesz, mint olyan eszközökkel élni, aminőket tisz
tességes ember nem használ, olyan javakat fitog
tatni, a minőkkel a fitogtató nem rendelkezik; 
jónak, sőt kitűnőnek éz kiválónak hirdetni a si
lány holmit s jobbnak a rosszat, vagy akár a 
jót is, amit maga árul, jobbnak annál, ami más
nál is található hasonló jó vagy még jobb mi
nőségben ; arany gyanánt kínálni a talmit, gyé
mánt gyanánt az üveget s olyképen föltüntetni 
a hamisítványt, mintha értékesebb volna a más
nál található szinaranynál és valódi drágakőnél; 
oly czégért használni, a melyben gonosz számí
tás lappang, a mennyiben alkalmas arra, hogy 
más által szerzett becsületes nevet és erkölcsi 
tökét kihasználjon az illetőnek rovására és a 
maga illetéktelen hasznára: ez az, amit a tár
sadalmi érintkezés és forgalom számtalan vonat
kozásában tisztességtelen versenynek nevez
hetünk.

A társadalmi élet vonatkozásaiban a tisz
tességtelen versenyt csak maga a társadalom or
vosolhatja —- erkölcsi fölemelkedés s a léha 
emberek üldözése és az igaz, belső érték meg
becsülése révéu, minden téren, ahol megnyi
latkozik.

*
Immár hetek, sőt hónapok óta csodálatos 

legendák szárnyalnak az úgynevezett alkotmány- 
biztosítékok sorsáról, ezzel kapcsolatban lappangó 
válságról s a király és a koalíció között tá
madt konfliktusról.

Csapongó fantáziájú, de abszolúte tájéko
zatlan rémlátók s rosszhiszemű mesemondók nagy 
zajt csapnak a hazai és külföldi sajtóban, ki 
mélabusan, ki lármás müharaggal folyton azt 
hangoztatja, hogy:

—  A  paktumot sutba dobták. Nem lesz 
alkotmánybiztositék, mert a koalicziós kormány 
ezen a réven a felségjogot akarja illuzóriussá 
tenni, amibe pedig a király semmi áron sem 
egyezik bele.

Csupa valótlanság, tévedés,- vagy célzatos 
ferdítés, a melynek forrása szerint a szkeptikus 
kishitűség, részint az a tendenczia, hogy fel- 
költsék az udvari körök féltékenységét.

Legalább is vastag tájékozatlanság az al
kotmánybiztositék okkal kapcsolatosan paktumsze- 
gésről beszélni. Mert a király és a koaliczió 
vezetői között létrejött megállapodás stipulácziói 
között nem foglaltak helyet az alkotmánybizto- 
sitékok. Ezt a kérdést a már kinevezett kormány 
vette föl a maga programmjába s miután meg
nyerte hozzá a király beleegyezését, beiktatatta, 
mint az átmeneti korszak agendáinak egyik té
telét, az 1906-iki tróubeszédbe. Ezt különben 
csak a történeti hűség kedvéért állapítjuk meg, 
mert egyébként a trónbeszédben foglalt Ígéretek 
komolyság és jelentőség tekintetében nem kisebb 
értékűek, mint a paktumbeli megállapodások. 
Csak azt ne feledjük még el, hogy a kormány
programot, illetőleg a trónbeszéd alkotmányga- 
rancziák megalkotására naptárszerü határnapot 
tűzött ki; tehát sem oka, sem joga ninc; sen
kinek szószegést emlegetni.

a üyomán véres-verejték fakad. Nem hiszem, hogy a 
verejtékben fel ne ismerné: a léleknek legszebb vo
nását : a jellemet, a türelmet, a múló élvezetekről 
való lemondást; az övéiért küzdő igazi családapát; 
a tiszta lelkiismeretet.

A legszebb polgári erényeknek ezen imponáló 
hatása alatt bizonyára olyan tanító fogja átlépni az 
iskola küszöbét, a ki nem fog különbséget tenni a 
méltóságos vagy iparos embor gyermoke között, ha
nem a ki az emberi lélek legszebb, legszentebb 
elveit már az iskola falai között diadalra juttatja. 
Igenis: a szabadság, testvériség és egyenlőség érzel
meit már itt az iskola falai között a gyermek leikébe 
kell csepegtetni; valamint azt is, hogy kinek-kinek 
az értéke nem a származástól, hanem a szorgalom
mal és jó lélekkel végzett munkától függ.

Az iparos és kereskedő gyermekében lássa meg 
a tanító az önfeláldozó, az éjjel-nappal dolgozó csa
ládapát, mely mig azok gyermekének lelkét önérzetre 
ébreszti: addig a bársony kabátosokban is tiszteletet 
ébreszt, barátjává teszi azokat, a kik mint „uri“ 
embereknek gyermekei előbb talán még abba a padba 
sem akartak ülni, a hol egy-egy szegényesen öltözött 
iparosnak, munkásnak a gyermeke ült.

Szebb, mélyebb érteményü gondolat talán soha 
senkinek a lelkében nem fogamzott meg, mint annak 
a híres nevelőnek, — Dupanloupnak — a ki azt 
mondta : a tanító munkatársa az Istennek a lelkek 
teremtésében.

Innen aztán teremtse meg a tanító tanítványai
ban az igazi magyar lelket, mely válaszfalat ne is
merjen magyar és magyar ember között; alakítsa át, 
formálja oda az iskolai társadalomnak a lelkét: hogy

ontás nélkül nyernek győzedelmes csatákat s győzel
mük gyümölcseit milliók, meg milliók élvezik".

Történelmi nagy alakjainknak csak emelünk 
itt-ott egy-egy szobrot, melyek bizonyára nevelői 
hatással vannuk ifuságunkra. Ám a hazafias érzés 
mellett nevelnünk kell a gyakorlati életpályák iránti 
szeretetot, nevelnünk kell az érzést, mely tisztelettel 
s hálával veszi körül azokat, a kik, mint kiváló ke
reskedők tettek szolgálatot a magyar nemzetnek. Egy 
igazán praktikus, életrevaló nemzetről tenne tanú
bizonyságot, ha a munka embereit is oda állítanák 
példányképül az ifjúság szemei elé!

S p a l l e r  J ó z s e f .

H Í R E K .
Székelyudvarhely, jul. 7.

Jakab  Ödön a m agyar ifjúsághoz.
— E betűidet a ref. kell. ifjúmig órolUégi bankettjén tartotta. —

Mikor ma önök az érettségi bizonyítványt a 
magyar állam képviselete mellett kezükbe vették, ez 
hasonló egy kissé ahoz az ünnepélyes aktushoz, mi
kor az elkészített hajókat a gyárból kibocsátják a 
vizekre. Önök is mindnyájan mindmegannyi külön 
hajók, bárkák; ezen a napon kibocsáttattak ebből 
az iskolából az éleinek sokszor békét, de igen-igen 
sokszor rajongó nagy távlatú széles vizeire, kibo
csáttattak megterhelten; sok szép álommal, sok 
szép reménységgel, sok nagy ambiczióval, tettvágy- 
gyal, világ- és élet szeretettel, mindenek felett meg
terhelve a magyar államnak rendkívül becses vitális 
érdekeivel.
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Hogy milyen lesz az utjok, azt csak az Isten 

tudja. Lehet, hogy simán fognak elérni minden vi 
har nélkül addig a legutolsó kikötőig, ahol az örök 
pihenésre szánt négy szál deszkából rótt bárkába 
fogDak szállni. Lehet, hogy utjokban erős, kegyet
len viharok fogják megtámadni és ekkor kedves 
barátaim, ne feledjék el, hogy a hajóból mindent 
szabad kidobni: becsvágyat, reményt, életszeretetet, 
mindent, de mindent, de egyet: a magyar állam ér
dekeit kidobni sohasem szabad I Azoknak a bajóba 
raktérolt magyar állam érdekeknek ott, a sülyedő 
hajóval kell elpusztulni, máskép nem lehet 1

Kedves barátaim! Beszéljünk világosan ! Én 
idősebb ember vagyok önöknél, több tapasztalatom 
van és egy pár tanácsot tőlem mint jóbarátjuktól 
elfogadhatnak. Nem akarok én önöknek parajnézist 
mondani, de egy pár jó tanácsot, azt hiszem, meg
hallgatnak. Én azt kívánom, hogy mindnyájan az 
életutakat járva legyenek elsősorban va llá so sa k , hi
szen az ember tragédiájából megtanulhatnák, hogy 
az ember, aki ezen a földön amúgy se igen boldo
gulhat, abszolút boldogulásra nem juthat, de ha az 
isteni gondviselést eldobja magától, akkor teljes 
merőben szerencsétlen lesz. Vajda János azt mondja 
egyik költeményében: „Fogd meg ember a hit ko
porsó kötelét és el ne ereszd soha, sóba, soha!"

Nekünk magyaroknak nemcsak azért kell az 
isteni gondviselésben hinni, hogy a magunk egyéni 
bajait vigasztaljuk azzal a hittel, de hinni kell 
azért is, hogy, ha megpróbáltatások jönnek erre a 
nemzetre, tudjuk, hogy az isteni gondviselés, mely 
a csapásoknak amugyis forgatagán keresztülvezetett, 
nem fog elhagyni ezután se soha. Csak úgy őrizhet
jük meg a hazát, ha a vallásnak malasztjával, val
lásos hittel mélyen meg van telítve a lélek. Én kí
vánom kedves barátaim, hogy legyenek m u n kások .
A magyar fajnak — magunk között bavallbatjuk — 
egyik nagy hibája, hogy sok tekiutetbeu húzódozik 
a munkától. A munka pedig az életnek határozottan 
a fűszere, a henyélésben születő bűnnek halála és 
az erény édes anyja. Az igazi munkás ember tulaj- 
donkép rossz ember nem is lehet; a munka verej
téke lemossa a lélekről a szennyet. Önök igen jól 
tudják, hogy a kolostorok, melyeknek lakói a leg- 
kontemplativebb életet élnek, leginkább odaadják 
magukat az istenes, elvont életnek, azok a kolosto
rok gondoskodnak rendeden majd mindenütt arról, 
hogy a kolostor környéke egy kis gazdasággal le
gyen körülvéve. Miért? Azért, mert igen jól tudják 
azok a zárdák, hogy abban a kis gazdaságban foly
tatott munkával, annak a barátnak, szerzetesnek a 
lelke megtisztul és azt akarják elérni vele, hogy ott 
a hosszas munkában megtisztult lélekkel vigye az 
Isten zsámolyához imádságát.

Édes barátaim I A mai idő már úgysem kutya
bőrön állítja ki a nemeslevelét az embernek; a mai 
idő kiállítja a maga nemeslevelét a becsületes mun
kás feltört tenyérnek mély barázdái és a mélyen 
gondolkozó homlok mélyre vésett fedőinek jelképes 
irataiban és ez a nemes levél ér valamit, amely át 
nem örökölhető apáról fiúra. Ezt mindenkinek kü- 
lőn-külön kell megszerezni. Én kívánom kedves ba
rátaim, hogy önök legyenek az életben becsületesek. 
Nemcsak magukért, nemcsak azért kívánom, de kí
vánom mint magyar ember a nemzet érdekében is, 
mert ne felejtsék el, hogy nagy tévedés lenne azt 
hinni, hogy az én becsületem csak az én becsületem. 
Kedves barátaim 1 A nemzet becsülete az egyesek 
becsületéből van összetéve; valahányszor egy ember 
gaztettet követett el, s becsületében fogyatékot 
szenvedett, mindannyiszor annak a nemzetnek esett 
részlegesen kár a becsületében. Azért én a lelkűkre 
kötöm az egyenes utat, el ne hagyják azt, a becsü
lettől el ne térjenek soha, mert szegényesen, de 
valahogy mégis czélhoz érhetnek, becsülettel, igaz
ságossággal. Amit kívánok kedves barátaim, amit a 
vallás után kellett volna emliteuem, hogy legyenek 
jó h a za fia k . Sokat tudnék beszélni: lelkem tele van . . 
Ha csak arra gondolok, nincs talán nemzet ezen a 
világon, melynek jó hazafiakra odaadó, igaz lobogó 
lelkekre több szüksége volna, mint a magyar állam
nak, melyre lehet, hogy a közel jövőben nehéz 
megpróbáltatások várnak. Ha önök folmennek az 
egyetemre, hallhatni fognak akadémikus előadásokat; 
többek között a szocziólogiából nem rég történt, 
hogy a budapesti egyetemen olyan tanok hangzot
tak el, hogy minden embernek ott van a hazája, a 
hol jól van dolga. Ezt a világfutó, internaczionális 
filozófiát be ne vegyék soha. Önöknek az a filozófia 
kell, melyet Vörösmarty ama pár sorában kodifikált:

„Áldjon, vagy verjen sors keze, Itt élned hal

nod kell 1“ Ehhez szabják magukat és a hazának 
igaz szoretetétől el no távolodjanak soha.

Kodves barátaim I Sokáig beszélni nem aka
rok ; még egyet kötök a lelkűkre: szeretettel gon
doljanak arra az iskolára, mely ma a gyárából önö
ket útra bocsátotta. Ez az iskola nem gazdag, anyagi 
javabban nem bővelkedik, de minden szegénysége 
mellett én teszek tanúbizonyságot arról, hogy önö
ket hazafias érzésekkel, erényekkel a karakterhez 
szükséges instrukcziókkal, szeretettel és tudással 
olyan gazdagon ellátva, olyan dúsan megrakva bo
csátotta, hogy azt önök nem is tudják. Itt lehet, 
hogy anyagi javakban szegénység van, de szeretet- 
ben nagy gazdaság van és ebből önöknek bőségesen 
kijutott. Ha, kodves barátaim, ezeket, amiket futtá
ban elmondottam megszívlelik, megfogadják, én azt 
hiszem, hogy mindnyájuknak lesz az életben egy- 
egy pillanatuk, amikor szeretettel fognak rám vissza
emlékezni jó tanácsomért, olyan szeretettel, amilyen 
szeretettel én önöket szivembe vettem a vizsgálat 
alatt. Az Isten éltesse mindnyájukat!

E ljegyzés. J a n c s i  Gábor baróthi áll. polgári 
isk. tanár tegnap tartotta eljegyzését S o ly m o s sy  
Ágnes kisasszonnyal, özv. S o ly m o ssy  Lajosné leá
nyával.

M o ld o v á n  Ödön parajdi kereskedő eljegyezte 
M a ja y  Tercsiké kisasszonyt Nyárádremetén.

Esküvő. N a g y  Elemér ev. rét', kollégiumi 
tanár, tegnap tartotta esküvőjét L á n t z k y  Margit 
kisasszonnyal, Özv. L á n tz k y  Sándorné leányával 
Szentkeresztbányán.

H uszonöt éves ta lá lk ozás. A kolozsvári 
kegyesrendiek főgimnáziumának ezelőtt 25 évvel vég
zett növendékei 4-én találkozóra gyűltek össze az al
mamater falai közé A régi 21 érettségit tett növen
dék közül li-en jelentek meg a dr. R o h o n c z y  Lajos 
és V elser Lajos által összehívott találkozón. A régi 
iskolatársak délelőtt 10 órakora kegyesrendiek tem
plomába vonultak, ahol K o m á ro m i Dezső kegyesrendi 
th. tanár szolgáltatott szent misét E m berig Árpád és 
R o h o n c zy  Lajos minisztrálása mellett. Azután a fő
gimnázium dísztermében gyűltek össze, ahol E m b e r y  
Árpád székelyudvarhelyi r. kath. főgimnáziumi tanár 
üdvözölte a régi iskolalársakat, akik abból a terem
ből ezelőtt 25 esztendővel indultak neki az élet küz
delmeinek. Embery üdvözlőbeszéde után dr. Erdélyi 
Károly üdvözölte a gimnázium nevében annak volt 
tanítványait. Az egybegyűltek nem feledkeztek meg 
egyetlen életben levő tanárukról, Cserei József lévai 
r. kath. tanárról, akinek üdvözlő táviratot küldöttek. 
Majd elhatározták, hogy öt év múlva újra össze
gyűlnek.

Uj ügyvéd . Dr. V á jn á  Géza ügyvéd, ügyvédi 
irodáját Marosvásárhelyen, dr. Gecse Dániel-utcza 16. 
szám alatt megnyitotta.

F rim icia . Ma mutatja be első szt. mise ál
dozatát Zetelakán P. M á th é  Özséb szt. ferenczrendi 
áldozár. A jeles tehetségű szerzetes munkatársa a 
„Szent Ferencz Hírnök" ének, több czikket irt a 
„Magyar állam“-ban. Ö a hatodik ferenczrendi, akit 
az idén felszenteltek. Manuduktora ft. P. K o r y  Ottó 
rendtartományi főnök. A szt. beszédet ugyan ő tartja.

A denuncziálás. A társadalmi életnek a 
sok minden elfajzása között elsőrendű szerepet ját
szik a denuncziálás. Nem a fizikai embert támadja 
ez, hanem a lelket. A legrágább kincset: a becsüle
tet és pediglen orozva. Egy csodálatos szörnyszülött 
a mesebeli sokfejü sárkány szerepét játsza a jelen
legi müveit társadalomban. Hiába vágjuk le egy 
vagy több fejét, annál erősebben nő ki a többi. És 
természetesen mindig alattomban, kerülő utón, orozva 
dolgozik, mert fél a nap fényétől, fél az igazságtól. 
Ez a társadalmi szörnyszülött Székelyudvarhelyen
— hol nem ritka jelenség — a napokban újra fel
ütötte fejét, kiszemelt áldozata lenne: B a g o ss y  Béla 
állomásföoök, ki ellen, mert becsületesen megfelel 
nehéz teendőinek, úgy értesülünk, feljelentést tettek 
felettes hatóságához, egész egyszerűen és röviden 
áthelyezését kérve. Bagossy Béla koncziliáns maga
tartásával e város társadalmának bizalmát, osztatlan 
becsülését kiérdemelte, mivel minden ténykedésében, 
hivatalának pontos betöltése mellett, a közönség 
igényeinek a legmesszebb menő kielégítése vezette
— s ime mégsem kerülhette el a közpályákon dol
gozók végzetét: a deuuncziálást. Noha azt a vasut- 
iguzgatóság, meg vagyunk erről győződve, érdeme 
szerint méltányolja is, mégsem hagyhattuk az esetet 
szó nélkül, mivel a társadalmi élet olyan elvadulá- 
sát látjuk benne, melynek irtása közérdek.

P a n a sz  könyv. A következő sorokat vettük: 
á jó ízlés szempontjából kénytelenek vagyunk az 
alábbi dolgokat a rendőrség tudomására hozni, s 
kérni, hogy tegyen valamit a sérelmek orvoslására, 
mert nem csak mi udvarhelyiek vagyunk a székely- 
anyavárosban, hanem néha napján idegenek is for
dulnak meg, s ők valóban az ázsiai barbároknak 
nézhetnek minket. Ebzárlat van I Helyes az embernek 
épségére, egészségére vigyázni mindnyájunk köteles
sége s annál inkább a hatóságoké, de a hogyan a 
sintér urak végre hajtják az sem a tisztesség, sem 
az ebzárlat fogalmával meg nem egyezik. Kezdjük 
élűiről. A sintér urak a Kossuth-utcza aszfaltján 
büszke gőggel sétálnak végig a közönség között, utá
nuk a szombatfalvi czigányok karavánja. Hát bizony 
ez mélyen sérti a jó Ízlést, ha a közönségnek kell a 
járdáról lekerülni. A kutyák elfogásánál is praktikus 
módozatokat alkalmaznak. A hol sejtik, hogy a be
tett kapu mögött kutya van, kinyitják a kaput és 
kicsalogatják a kutyát. Megtörtént, hogy az ablak
ban ülő kutyát kiakarták emelni a dróttal, s ha a 
cseléd észre nem veszi, el is vitték volna. De van 
szebb példa is. Egy gyerek a Kossuth-utczán ölében 
vitt egy kis kutya kölyket; a sintér ur se szó se be
széd megfogta a gyereket öléből elvette a kis kutya 
kölyket s elvitte. No hát ez már csakugyan nem 
megengedhető. Éjszaka is járni kellene a sintér urak
nak s ekkor irtani a kóbor kutyákat, mert é j je l csak
ugyan nem lehet az utczán járni miattuk. Mindezen 
nagyon könnyű volna segíteni, ha legalább egy rend
őrt adnának melléjük, a ki ha mást nem, a jó ízlést 
védje. Egyébiránt az ebzárlat elrendelése ez alkalom
mal teljesen fölösleges volt, amennyiben a kutya 
mely harapott és amelyet harapásáért nyomban ve
szettnek jelentettek ki, nem volt veszett. Ez alapon 
a zárlat akár állandó is lehetne, mivel mindig akad 
kutya, mely fellázad a kutyasors ellen és — harap. 
És az ilyen harapós kutyát menten veszetnek kije
lenteni, könyelmüség, mivel a nyomában járó zárlat 
alatt csakugyan megveszhet a kutya.

A dom ány a  T an szerm ú zeu m n ak . Fel 
kérettünk a következő sorok közlésére: Az udvar
helyvármegyei tani tóegylet népiskolai tanszermúze
uma részére a M ú ze u m o k  és K ö n y v tá r a k  O r s z á g o s  
T a n á c s a  1 köt. könyvet (a tanács V. évi jelentését,) 
a M a r o s v á s á r h e ly i  S z é k e ly  T á r s a s á g  újabban 5 köt. 
könyvet (saját kiadványait,) Dr. F e n y v e s y  Soma orsz. 
központi hitelszövetkezeti igazgató, továbbá D o l i n a y  
Gyula budapesti iró és B i r ó  Sándor karánsebesi 
áll. elemi isk. tanító, mint szerzők, 1—1 köt. köny
vet adományoztak. Fogadják az adakozók ezen ado
mányukért a Tanszermúzeum nevében köszön etemet. 
C h a lu p k a  Rezső, osztályelnök.

A z u d v a rh ely i ev. ref. e g y h á z m e g y e  
Székelyudvarhelyen, a kollégium dísztermében 1907. 
julius 11-én, csütörtökön d. e. 9 órakor H e g y i  Péter 
helyettes esperes elnöklésével közgyűlést tar, amely
nek tárgyai: 1. Ima. 2. Elnöki megnyitó. 3. Meg
alakulás ; uj papok és énekvezértanitók bekebelezése 
s az utóbbaiak felesketése. 4. Egyházmegyei tanácsi 
javaslat négy szórványnak anyaegyházközségeküez 
való beosztására vonatkozólag. 5. Nyugdíj- és özvegy- 
árvai-gyámintézeti bizottság, valamiut nyugdíj-intézet 
pénzkezelő választása. 6. Az egyházközségek nyugdíj- 
intézeti járulékának költségvetésileg való biztosítása 
és befizetése iránti intézkedés. 7. Az uj zsinati tör
vények kihirdetése és életbeléptetése s ennek kereté
ben az Érd. Prot. Lap folyó évi 25. számában meg
jelent I—XV. számú igazgatótanácsi körlevelek tár
gyalása, végrehajtása és az ezekben jelzett intézke
dések megtétele, illetve választások megejtése. 8. 
Esetleges indítványok. Időközben beérkező közgyűlési 
árgyak, póttárgysorozat szerint.

F elh ív á s a d a k o zá sra . M ik e s  János gróf r. 
kath. esperes-plebános, mint biz. elnök és P a s e k  

Viktor biz. jegyző a következő felhívást bocsátották 
k i: Isten segítségével sikerült plébániai templomun
kat belsőleg renoválni és a hely szentségéhez méltó 
díszbe öltöztetni. Midőn ezen nagy munkához hozzá
fogtunk, bíztunk az udvarhelyi hívek áldozatkészsé
gében s bizalmunk nem is csalt meg, mert eddigi 
gyűjtéseink 14,000 koronát eredményeztek. Ezen ösz- 
szegot azonban a szükséges kiadások tetemesen fe
lülmúlták, úgy, hogy még közel 10,000 korona fe
dezetlen adósságunk van. — Kénytelenek vagyunk 
tehát újra buzgóságukra appellálni és újabb számo- 
zott gyűjtő-iveket kibocsátani, hogy azokon újabb 
adományokat méltóztassanak templomunk javára 
gyűjteni. Mivel a múlt évi gyűjtésnél inkább csak a 
vidéki és idegen közönséget kerestük fel, ez alka
lommal a helyi közönség is bevonandó a gyűjtésbe.
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N in csen  k út. A tífusz-járványtól úgy meg
ijedtünk, hogy az utczai közkutak jórészét teljesen 
leszereltetük. Ezt köunyii volt azért is megtenni, 
mivel azok amúgy is jórészt hasznavehetetlen álla
potban voltak. így történt, hogy most már utczák 
vannak, melyek közönsége vízhiányban vau. Nem az 
ivóvizet értjük; azt még beszorzik innou-ounau, de 
gazdasági tekintetben teljesen nélkülözik a vizet, mert 
elvégre is az istálló részére nem lehet sora vízveze
téki, sem pedig borvizet bordatui. Eppon ezért tel
jes tisztelettel kérjük az illető hatóságot, hogy a 
több mint egy év óta nem működő kutakat sürgősen 
hozza rendbe és adja át a közhasználatnak. Ez is 
úgy a köztisztasági és közegészségügyi lapra tar
tozik, mint a vízvezetéki viz használata.

A z ev. ref. va llá su  tan itók  sérelm e. Az 
ev. ref. egyház folyó évi augusztus 1-én életbe lépő 
új törvényei keretein kívül az Erdélyi Ev. ref. Egy
házkerület közgyűlése által megállapított szervezeti 
szabályzat, az ev. ref. vallásu és nem ref. felekezeti 
Iskolánál működő kántorokat és tanítókat az egyházi 
szervezetben, mint ilyeneket teljesen mellőzi s csak 
a felekezeti tanítóknak nyújt jogokat. Minthogy min
den ev. ref. kántor egyforma kötelezettséget teljesít 
és ugyanazon rendtartási szabályzat alatt áll, az 
udvarhelyvármegyei ev. ref. vallásu tanítók Gyérítés 
Mihály egyházkerületi képviselő egybehivására és 
elnöklete alatt értekezletet tartva, részletes emlék
irattal fordultak az egyházmegyei közgyűlés utján, 
az egyházkerülethez, sérelmeik orvoslása végett. Az 
ev. ref. kántorok és tanitók jogainak érvényesítése 
czéljából a folyó hó 11-én tartandó egyházmegyei 
közgyűléshez is négyrendbéli indítványt adtak be, 
melyeknek elfogadásával bizton remélik jogos kíván
ságaik teljesítését úgy az egyházmegyénél, mint a 
kerületnél.

A  h a la k  védelm e. A földmivelésügyi minisz
ter rendeletet intézett valamennyi törvényhatósághoz, 
melyben meghagyja, hogy a halászati tilalmak ellen
őrzésére és végrehajtására hivatott hatósági közege
ket a legszigorúbban utasítsák, miszerint az árvizek 
várható leapadása után a kiöntések lefolyására gon
dosan felügyeljenek s amennyiben a halnak fogására, 
avagy visszatartására irányuló átkötéseket észlelnek, 
azokat megsemmisítsék, a tetteseket pedig kinyo
mozva, azok ellen az eljárást az illetékes hatóságnál 
soron kívül indítsák meg.

A  sz é k e ly e k  czimmel B a lú s y  Dénes buda
pesti tanár, a „budapesti Hirlap“ m. hó 29-iki szá
mában érdekes és áttekintő szempillantást vet a 
székelység múltjára és az abból fejlődött viszonyokra. 
A székelyföld, úgy mond, eleitől fogva kicsiny és zárt 
terület, de erős nép földje volt mindig. Népe : egregii et 
agiles, — vitézlő és gyorsaságos nép. Kelet és Del ütkö
zőpontján állva mindig, a határszélen, két észszel és 
két arczczal: folytonos vigyázásban élt. Katonásko
dása mellett ősidőktől fogva főfoglalatossága a cse
kély gabonatermelés mellett: állattenyésztés, erdőlés, 
só és borvizhordás, épület- és fanemüek fölgyártásá
ból állt. Faji súlya és erejének titka eredeti széki 
alkotmányában keresendő és található meg. Az lénye
gében véve katonai domokráczia volt, és a székelyek
nek mind a rendi, mind az erdő- és birtokviszonyai 
ennek a honvédelmi demokrácziának a létföltételeihez 
voltak illesztve. Széki alkotmányának éppen ez erős 
faji és katonai szervezete miatt (hogy vallásfelekeze- 
tileg és politikailag darabokra téphessék valamiképp), 
volt számtalan üldöztetésnek kitéve. Sokat sanyar
gatták és nagyon sokat szenvedett. Mindig kértek, 
kívántak, követeltek tőle valamit; vért, prezidiumot, 
katonát, pénzt, gabonát, szénát, zabot, ökröt, de ren
desen sóba sem adtak helyébe semmit, sem kultúrát, 
sem ipart, sem tudományt, sem a miből lassanként 
kiforgatták : székelymagyar vitézi önérzet helyett, 
erős magyar álampolgári öntudatot. A nép tekintetét 
a történelmi hagyomány, a fenyegető veszély, a föld
rajzi helyzet folyton-folyvást dél felé, mindig Moldva 
■ és Oláhország felé irányította. És ezt a néptani te
kintetet napkelettől elfordítani, nyugatra irányítani 
•okszerű gazdasági, vaséti és tarifa-politikával, kere- 
aetileg, gazdaságilag és iparilag összekötni a székelyt 
az alföldi magyarral: hát erre az egyszerű politikára 
a magyar államférfiak idáig még nem termettek rá. 
Széchenyi terve ellenére, a magyar állami vasutak
kal az egész Székelyföldet óvatosan és szépen kike
rülték, a székelyt oldalvást hagyták, csupa szász és 
oláh helységen vitték azokat át s ekként mintegy 
lábat adtak a dákórománizmus ábrándjai alá. Ott 
vannak, vagy inkább ott voltak a gyönyörű székely

őserdők. Ma? A rengotog községi havasok, fenyves 
erdők, ma sok helyütt tövig tarolva, másutt elher
dálva, legtöbbször elspekulálva, milliárdokon hevertek 
ott és pusztulnak el jelenleg azok, a miket szigorú 
széki statuálok őriztek, gondoztak napjainkig, holott 
gazdaságilag okos és körültekintő kormánypolitika 
gyári alapon egészen uj világot teremthet vala be
lőlük ott. Ott van azután a közösügyes katonásko
dás. Azt az ujonczjutalékot, a melyet az ergélyi szász 
és oláh vármegyék emberanyaguk gyarlósága miatt 
nem bírtak előállítani, azt az emberanyagot 1867-től 
1890-ig, a tömeges kivándorlás kezdetéig, a székely 
székek legénységéből pótolták. Statisztikai adatok
kal igazolható. Mert hiszen házigond, a keresethiány, 
az adó és a megváltatlan kepe vagy papbér, oly 
iszonyú mértékben nyomasztó! 0 tt volt Románia, ott 
van Amerika. Egyik rész elment szét a világba nap
számosnak, másikból lett: csendőr, rendőr, pénzügyőr, 
postás, vasutas, kocsis stb. Fiúmétól Gyimesig ha
zánk déli része tényleg tele van effajta székely állami 
alkalmazottal. A közös szerencsétlenségben még ez 
az egy a szerencse. Korábban a mi háziipar volt a 
székelyföldön, azt az iparosokkal együtt a Romá
niával való magyar-osztrák vámszerződés teljesen 
tönkre tette. E miatt sok jó székely iparos a nyo
mor és keserűség folytán Bukarestbe költözött át s 
ott román lesz belőle. Holott a székelyföld csupa 
gyártelepnek való hely. Megvolna arra nézve itt min
den föltétele mind a textil- és faiparnak, mind az 
agyag- és kőipar mindennemű nyers- vagy félgyárt
mányának. És ott vannak a csodás hatású ásvány
vizek, fürdőhelyek ! De hát hol a tőke, hol a kor
mány, hol az ember, s mindenek fölött: hol a meg
előző ránevelés ?

H elyettes városi orvos. Dr. K a s s a y  Al
bert városi orvos pár heti szabadságra távozott. 
Tavolléte alatt a városi orvosi teendőket Dr. Gör- 
g é n y i Károly orvos látja el.

A  villamos kölcsön a közgyűlésben. A 
villamos világítás berendezéséhez szükséges 300 ezer 
koronás kölcsön ügyében a tegnap délután G o tth á r d  
János polgármester elnöklete mellett tartott rend
kívüli képviselőtestületi közgyűlési döntött. Az elő
terjesztett ajánlatok közül a közgyűlés, mint legelő
nyösebbet, a Magyar Kereskedelmi Bank ajánlatát 
fogadta el, mely a kölcsönt 4‘/2°/0-os községi kötvény
ben adja 8360 kor. félévi visszafizetéssel, ami 5l/2 °/0-os 
amortizácziónak felel még.

Mi van  az u szodával ? Itt van a kánikula, 
fürödni kíván a test, uszoda azonban — még most 
sincsen. A részvénytársasági alapon szervezett uszoda 
építését azért fújták le, mivei F á b iá n  József ajánla
tot tett, hogy azt még a folyó év tavaszán felépit- 
teti. Azonban, ime, benne vagyunk a kánikulában 
de uszoda sehol sincs. A sétatérügyi bizottság miért 
nem intézkedik ?

C sipkeverö-tanfolyam  Székelyudvar-  
h ely t. B e m e s  Irma mehalai tanítónő, ki megelőzőleg 
Udvarhelymegyében már 10 évig működött, a tulipán 
egyesület utján ajánlatot tett, hogy két heti időtar
tamra Székelyudvarhelyen hajlandó lenne csipkeverő 
tanfolyamot nyitni folyó hó 15-től. A tanfolyamon a 
csetneki csipke készítés lenne elsajátítható s két hét 
teljesen elegendő az elsajátításra s a kik ez alatt 
ügyességre tesznek szert, terjeszthetik ott tovább. 
A tanfolyamon résztvevők részben ingyenesek lenné
nek, részben 5 korona dijat fizetnének az egész időre. 
Bővebb felvilágosítás Székelyudvarhely polgármeste
rénél és a vármegye iparfejlesztő bizottságának jegy
zőjénél szerezhető, az érdeklődök tehát oda fordul
janak.

S zék e ly  vasu tak . A székely vasutak Déda— 
gyergyószoutmiklósi összekötő vonalának építésére 
hirdetett versenytárgyalás határideje ma járt le. Az 
államvasutak igazgatóságához összesen tiz ajánlat 
érkezett be. A legolcsóbb ajánlatot S c h if fe r t Miksa 
tette, aki 1 0 ,8 6 3 .2 1 0  k o ro n a  és 5 0  f i l lé r é r t vállalja 
a 74 kilométer hosszúságú vasút kiépítését. A többi 
ajánlat a következő : Freund Henrik és fiai 11,274.504 
korona 30 fillér; Bernstein és Káldor, Foris Vilmos 
és Weisz Mihály 11,456.604 korona 90 fillér ; Fischer 
Henrik és társai 11,182.124 korona 96 fillér; Feiksz, 
Ramer és Hirsch 11,147.811 korona 75 fillér; Magyar 
épitő-részvénytársaság 10,967.753 korona ; Gregersen 
és fiai 11,276.378 korona 35 fillér; Maudel és Quitt- 
ner 11,049.218 korona 35 fillér; Pallos Ármin 
11,118.623 korona 75 fillér; Grünwald testvérek 
11,019.428 korona 52 fillér._____________

A z Iparfejlesztő-b izottság a múlt szom
baton TJgron Ákos főispán elnöklete mellett ülése
zett. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a f. 
évi segélyt a főispán közbenjárására 1200 koroná
val felemelte a miniszter. Ez összeget az udvar
helymegyei háziipari czikkeknek a Sepsiszentgyör- 
gyön rendezendő kiállításon való bemutatására for
dítják. E czélból két bizottságot küldöttek ki, H a r 
g i ta  Nándor és S o lym o ssy  Endre elnöklete mellett, 
P i l ic h  Lajos B a r c s a y  Károly, M a rá th  József és G ab- 
r o v i t z  Kornél tagokkal. Nemes Irma tanítónő által 
rendezendő csipkeverö tanfolyamot pártolja a bizott
ság, s evégből felhívást intéz a közönséghez.

A K eresztény Szocziá lis m ájálist a 
múlt vasárnap tartották meg fényes sikerrel, a tár
saság a hajnali órákban oszlott szét. Felülfizettek: 
Klein Zsigmond czég 20 K., dr. Válentsik Ferencz 
19 K., Fábián József 10 K., Gróf Mikes János, Gott
hárd János 9 -9  K., Persián János 5 K., Szabó 
György, Péter Lajos 3—3 K., Koncz Jenő 2 K., 
Orbán Miklós. Dézsi Lajos, Márkos Endre, Burg- 
hárd Gyula, Rösler Károly, M. N., dr. Borosnyai 
Pál 1—1 K., Sinkovits S. Gábor, N. N. 40 fill. Fogad
ják a t. felülfizetők ez utón is az egylet hálás kö
szönetét.

KÖZGAZDASÁG.
K am atláb emelés. Az Udvarhelymegyei 

Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósági a kö
vetkező értesítést teszi közzé: Tekintettel az általá
nos pénzdrágulásra, igazgatóságunk folyó hó 1-én 
tartott ülésében, mától kezdve a további intézkedésig 
(kivéve a bekebelezett követeléseket) Székelyudvar
helyt a fő-, valamint a székelykereszturi és oklándi 
fiókintézeteknél a kamatlábat Va%'a* felemelni ha
tározta. A betétek utáu 4°/0-ot 4 'l2 °iB-r& — adó
mentesen (a betéti kamatadót az intézet sajátjából 
fizeti). A leszámítolási kamatlábat váltók és folyó
számlák után 7”/0-ról 7’/s%-ra emelte fel. A beke
belezett tartozások után a 6°/0 kamat érintetlen 
marad.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  julius 6.

(Érk. d. u. 5 ó.)

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

elnökölt.^Jelenti, hogy a vasutjavaslatok tár
gyalása alatt több indítványt jegyeztek be. J a 
vasolja, hogy azokat a képviselőház ősszel tár
gyalja. A Ház ily értelemben határozott.

Áttértek több bizottsági javaslat tárgyalá
sára. Köztük C s i z m a d i a  Endre igazságügyi 
bizottság előadója előterjeszti igazságügyi bizott
ság javaslatát, mely szerint utasítsa a képvi
selőház elnököt a kincstáriügyigazgatóság köz
ben járásával sürgősen felszólítsa Perczel volt 
húzeluököt és'jCsávossy volt háznagyot, álta
luk jogtalanul fölfogadott darabout szolgákra 
fordított 40,000 korona költséget legközelebbi 
idő alatt megtérítsék, ellenkezőleg ellenük bírói 
eljárás foganatosítandó. A Ház a bizottság 
javaslatát vita nélkül elfogadta.

Kérvények tátgyalásánál A u d r á s s y  Gyula 
gróf belügyminiszter kijelentette, hogy a ki- 
vándolási törvény reformja már elkészült. Leg
közelebb ház elé kerül.

Azon kérvénynél, mely a 48-as honvédek 
érdemeinek törvénybe iktatását kéri, többek 
felszólalása utáu elnök kijelentette, hogy leg
nagyobb melegséggel pártolja kérvényt, kérve a 
kormányt mielőbbi intézkedésre.

A horvstok otthon.
A horvátországi hazautazó képviselők ma 

délelőtt érkeztek Zágrábba. Nagy ovácziókkal 
fogadták és számos beszédet intéztek hozzájuk. 
Rendőrség szigorú rendeletet kapott, mely sze
rint ma este összes kapukat nyolcz órakor be 
kell zárni. _________________

Kiadja: Becaek D. Fia könyvnyomdája.________

S irolin
Em eli az étvágyat éa a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

'Tüdőbetegségek, hurutok, szam ár
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthoev értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o e h e "  e r e d e t i  c s o m a g o lá s t.

F .  R o c h e  & C o .  B aael (M jí)



1907. julíus 7. (G) Udvarhelyi Híradó. 27. szám.

Udvarhelyvárm.központi választmányától. 

Szám. ad. 5 — 1906. közp. vál.

Jíirdcítníny.
Udvarkelyvármegye központi vá

lasztmánya a választó jogosultak 1908. 
évre érvényes ideiglenes névjegyzéke el
len beadott felszólamlások és észrevéte
lek elbírálása végett folyó évi julius hó 
ll-én délelőtt 11 órakor Székelyudvar
helyt a vármegyeház kis tanácstermében 
ülést tart.

Erről az érdekelteket ez utón is 
azzal értesítem, hogy az ülésen megje
lenni és érdekeiket védelmezni jogosultak 

Székelyudvarbely, 1907 évi julius 
hó 1-én.

Dr. Damokos Andor
alispán elnök.

Sz. 806— 1907. körj.

árVwísi hirdetmény.
Magyarzsákod község tulajdonát képező, a 

Nagy-utcza 97. bázszám alatt fekvő újonnan 
épített ház, melyben italmérési jog van engedé
lyezve, két utczára nyiló helyiséggel (egyik 
korcsma, másik bolt) továbbá két udvari szoba, 
konyha, kamra és piuczével 3 egymásután kö
vetkező évre folyó ÍVi augusztus hó 1-tŐl leg
többet Ígérőnek haszonbérbe kiadó.

Nyilvános árverés batáridejéül J 907. ÓVÍ 
julius 21. délután 2 órája tűzetik ki.

Kikiáltási ára 300 kor., melynek 10% -a 
árverezés előtt leteendő.

Zárt ajánlat a bánatpénzzel terhelve, irt 
időig elfogadtatik.

Részletes feltételek a községházánál minden 
időben megtekinthetők.

A községi elöljáróság.
Kelt Magyarzsákod, 1907. julius 4-éu.

Szenti Károly, György Péter,
körjegyző. községi bíró

Sz. 4 2 6 0 -9 0 7 . kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhelyen 1907. julius hó 15-től 

kezdve Nemes Irma mehalai tanitóuő két heti 
csipkeverö tanfolyamot nyit, hol a csetneki csip
keverés sajátítható el. Felhívom ennélfogva mind
azokat, kik ezen csipkeverő tanfolyamon részt- 
venni akarnak, hogy legkésőbb folyó lló 9-éig 
Barcsay Károly helybeli kereskedőnél jelentkez
zenek, hol teljes felvilágosítást és útbaigazítást 
nyerhetnek.

Székelyudvarhelyt, 1907. julius 5-én.
SOÓ DOMOKOS,

h. polgármester.

Clado Vízimalom.
8zékelykere8ztur nagyközségben a Nagy- 
KüküllŐ folyamán levő Macakássy-féle 
ö kövíl lisztelo malom 28 bo'd terület
tel eladó. Ugyanott egv 12-ós gŐzloco- 
mobil, egy szállítható és felszerelt 2 kövii 
tisztelő malom, 2 hengerszék és többféle 
méretű sziták gabona és kása tisztitó 
gépek, transmissiok és kerekek eladók. 
Ez iránti felvilágosítást a személyes 

megjelenőknek
J A E O F .K  F . J Ó Z S E F

nyújt S z é k e l y  k « r e n z i u r o n .

X

! Jtomorád-fiirdí t. f t jd fg c i 
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 

gyök tisztelettel:
G Y A R M A T H I  Á K 0 40 2

A  ki Budapestre jön, ide megy!

Á M O R  í & S I h a z
(ezelőtt Beliczay)

Budapest, Nagymező utcza 7. sz.
Tulajdonos: K A \ < / , l . l ; l S  G Y U L A . 

N aponta K is P arádi N á cz i híres 
szólista és teljes zenekara 

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

1 Minden idegeit nézze meg!
. . . -----------

s 38®“ É pü let-ü vegezés !

Kérem
o l f e a

e l!
Vau szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelőieg berende
zett kereskedésemre, hol

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

jeleDtéktelen olcsó árak mellett leszuek kiszol
gálva Fü8zerosztályomban — melyet a legDagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság cs rend tekintetében is minden ver
senyt kizár. — minden fűszer-csikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

A legjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon-czuk orkák 
teasütemények nagy raktára

Szentpétery G ergely ,
Székelyudvarhelyi.

I -------------------------------------------------------B
Utazó kofferek ! Szalon petróleum !

Baros-, Borsz«Hh Kászotti-Viz raktár.

A Bethleu-utcza vegén, a közkór házzal 
szemben lévő

földszintes Kőház 'o lvó*í !1ot‘6b1e!'____l ---------------------  ho 1—tol kiadó
Értekezhetni JtabefSlUtUpf Károly tulajdonossal.

r "
legmegbízhatóbb gyártmány!

Védjegy:
Kék mezőben két kulcs. " 1
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II

C O G N A C
DISTILLER1E FRANCAISE MÓDÉI,E 

P R 0 M 0 N T 0 R .

Kizrólag os elárusitás jYiárlj Testvéreknél.

— J
Hizrí

L

. . . «

I IÁ X K  J Ó Z S E F
fű szer- és csemege kereskedése  

S Z É K E L Y U D V A R H E L Y  (D e á k -té r  15.)
-------'^5^-

É R T E S ÍT É S .
Van szerencsém az igen tisztelt 
fogyasztó közönségnek ezennel tu 
domására juttatni, hogy dúsan 
berendezett üzletemben, olcsóbb 
beszerzéseim következtében min
dennemű fű s z e rá ru t és különösen 
k.válóan finom kávé áruimat
folyó hó 1 - tői kezdődőleg tetvtne- 

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

Kegyes pártfogásaikat kérve 
kiváló tisz tele tte l:

I l i i  ii n  J ó / s e l

Eladó részvényei
O Q  drb székelyudvarhelyi zálog- q  rr | |  ■. A B,  
"***  házi részvény eladó. Darabja H Ű I  •

SWT Czim e lap kiadóhivatalában.
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ft JíarpátoK gyöngye
Természetes ásvány- 
=  gyógy horviz! z z z

F ő raktár S zéke lyu d varh e ly t:

Haáb és Heitz czégnél
S ia p l ia tA  m é g  :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
G yarm athy Ákos, T am ás Balázs, 
Bagó Gyula, Szen tpétery  G ergely  
M árk Testvérek, Fernengel F r i
gyes, Zárug A ntal kereskedésé
ben 8  f il lé ré r t , valamint minden 
vendéglőben és étterem ben.
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_ a a _ f l  K árpátok gyöngye! ■ _
Szerves anyagoktól in eu tes!
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védjegy: „ H o r g o n y !1

A Liniment. Gapsici comp., 
a Horgony-Pain-Expel

p ó tle k a
ogv rógjouak bizonyult háziszer, mely már több 
miut 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvér.ynól, csúznál és meyhülések- 
........ nél, bedörzsölés koppon használva. ........
F igyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony'* vód- 
jegygyol és a Richter czégjegyzóssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K — .80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, B u d a p e s t .
DcRicktergyógyszertára az „A rany o r o s z lá n h o z " ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e t h a t r a s 3e 5 n e u . 

Mindennapi szétküldés.
w m


