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Beteg társadalom.
Székelyudvarhely, julius 20-

Mi lehet az oka, hogy ez a mai korszak 
csodálatos találmányai és felfedezései daczára 
olyan nyugtalan, mint a lázgyötört beteg a 
romlott levegőben ? !

Ahova nézünk, csak panaszokat hallunk, 
csak könyeket látuuk. Mindenki elégedetlen és 
vár valamit, amelytől az általános helyzet javu
lását reméli. Még maga sem tudja, mit, de va
lami jobbat, amelynek a mai korszak hiányát érzi.

Ez a beteges érzékenység kétségtelenül 
bizonyítja, hogy a társadalmi szervezetekben 
miudenütt bajok vannak. Az emberiséget lázro
hamok gyötrik. Unottau él és minden olyau kel
letlen neki. Keresi az izgalmakat, a változatos
ságot; de amiért ma reszket, azt már holnap 
ismét uudorral löki el magától.

• Elég, ha csak egy tekintetet vetünk a mo
dern társadalom képére, hogy ez a sorvasztó 
betegsége rögtön szemünkbe tűnjék. A bajt 
mindenki érzi, — de a helyes diagnózist már 
csak nagyon kevesen tudják felállitaui.

Nem veszik észre, hogy az emberiség fej
lődésének útjában észrevétlenül letért a régi 
alapokról és uj fordulóponthoz ért. Szakított a 
múlt vezéreszméivel, de a viszonyok uj rendjébe 
még nem tudott teljesen beleilleszkedni.

A  huszadik század forrásának és erjedésé
nek átmeneti időszakát éli. Most születik meg 
a jövó! Most kell az eszmék forrongó káoszából 
kitisztulni az uj század korszelleméuek !

Innen ered minden zavar és ingadozás. Az 
eseméuyek torlódásában nem tudunk tisztán látni. 
Kapkodunk, kísérletezünk s amit ma biztos 
gyógyitószernek hirdetünk, azt a legelső próba 
után csa ódva utasítjuk vissza. A gjors hevülést 
nyomon követik azután a keserű kiábráudulások !

A sok példa közül csak egyet említek fel, 
amely általános érdekeket ériut. Ez a modern 
nőnevelés, amely a feminizmus alakjában világ- 
kérdéssé lett.

Nálunk is már évek óta szeuvedelmes viták 
folynak a leánygimnáziumok és a nők egyetemi 
tanfolyamai körül. Némelyek lelkesültek érte, 
mások ellenben aggodalommal nézték, hogy a 
nőket élethivatásuk természetes köréből hogyan 
ragadják ki a felsőbb női iskolák. Olyan igé
nyeket, képesítéseket nevelnek beléjük, amelye
ket később a gyakorlati életbeu sehogysem tud
nak értékesíteni.

Testi fejlődésük legválságosabb időszakát 
az iskolapadok között töltik. I t t  lángoló buz
galommal feküszuek neki tanulmányaiknak. Éjt, 
napot munkára fordítanak. Falják a könyveiket 
és túlterhelt agyvelővel, tönkretett idegzettel 
lépnek ki az életbe, a’’ol tanulmányaikat érté
kesíteni nem tudják. *

Sokszor évekig futkosnak állás után és a 
sikertelen kísérletezések, csalódások lelkűket ki
fárasztják, elcsüggesztik és letörik. Minden 
visszautasítás egy-egy ökölcsapás a szivükre. 
Együtt hervadoznak letiport reménységeikkel.

Elhibázott dolog volt az, midőn a nőneve

lés színvonalát szakiskolák által akarták emelni. 
Ez sem a női természettel, sem a női hivatás
sal össze nem fér. Következményei pedig nem
csak a társadalomra, hanem a nőkre nézve is 
veszedelmesek, mert azt a kevés szakértelmet, 
amely csak egy-egy sugarat nyújthat nekik a 
tudás világosságából, a legtöbben életük egész 
boldogságával fizetik meg.

A uőkérdés is egy megoldásra váró prob
lémája a huszadik századnak, de szerencsétlenül 
nyúltunk hozzá. Őket is az elméleti életpályákra 
tereltük, s igy kizökkentettük női élethivatásuk
nak természetes medréből. Beteg társadalmunk
nak ezt a kórtünetét ma már a nők is felismerik, 
és a legilletékesebb testület, az Országos Nő
képző emelte föl ellene legelső tiltakozó szavát.,

Igazuk vau ; mert egy tisztább társadalom
nak eszményi tartalmát nem a diplomahajsza 
adja meg, hanem a közjóiét emelkedése, a tár
sadalmi nyomor enyhítése, — a szivek fölme- 
legitése és a közerkölcsök megtisztítása.

B E L F Ö L D .

A földm űvelésügyi m iniszter vá la sza  az
erdőbirtokosok kérésére.

Székelyudvarhely, jul. 19.

Az udvarhelyvármegyei erdőbirtokosok részéről 
benyújtott memorandum ügyében Udvarhelyvármegye 
közig, erdészeti bizottságának múlt évi 319 sz. a 
kelt előterjesztésére D a r á n y i földmivelésügyi minisz
ter a kir. erdőfelügyelőség székelyföldi miniszteri 
kirendeltség és az állimi erdőhivatal közös vélerné-

Gondolatvilág.
II . E g y  n ö g  y  ü 1 ö 1 ö.

I r ta : G a s z n e r  Jó zse f.
Megígértem s ime, itt vannak rózsáim ! Mily 

csodásán szépek ezek a hófehér, vérpiros szirmok. 
A reggeli harmat ragyogó cseppjei még rajta csillog
nak. Elhoztam, hervadjanak el itt leányszobájának 
édes sejtelmes hangulatában; bársonyos szirmai paza
rolják itt el illatukat. ..  Temesse arczát az illatos, 
lágy szirmok közé s hallgassa mit suttognak a fény
ről, a napsugárról. Az éjszaka még ágaikon hallgat
ták ezek a bimbók a fülemilék bús, epedő dalát; ott 
néztek fel a tavaszi éjbe fénylő csillagokra s borul
tak egymásra a bársonyos szirmok, járva a hold
sugár hideg csókjától. Csókolja meg az illatos lágy 
szirmaikat, hadd érezzék meg, hogy még a napsu
gárnál is van valami hódítóbb, melegebb ! . . . Édes 
illatjuk körül ölel minket, hozzánk simul, mámorossá 
teszi a levegőt s én . . .  én . . .  De nem, beszéljenek 
helyettem rózsáim, ezek az üde, harmatos rózsák I

Emlékszik még arra a hideg téli délutánra, 
mikor a városligeti tavon hulló hópelyhek között be
mutattak Magának. Egy illatos Maréchal Nd dider- 
gett keblén. Azt mondta, imádja a rózsákat s alig 
is emlékszem, hogy valaha rózsa nélkül láttam volna. 
Azután . . . igen, azután együtt haladtunk a jégen 
tova. Maga és én 1 . . . Csak ketten. S ha pihenni 
megállottunk, Magát körülvették az udvarlói. ügy 
állt köztük audarasan karcsú termetével komolyan, 
ünnepélyesen mint egy királynő. S én félre állva 
szótlanul csak néztem, bámultam. Meglepett az a 
szinte csodálatosan értelmes, okos beszéd, az a ra
gyogó szellemesség, melylyel körében mindenkit el
bűvölt. Láttam csodás szép ajkáu mint vonul végig 
gúnyos mosoly udvarlóinak egy-egy léha megjegy
zésére. S azután felkelt, mosolyogva, tüntetőleg felém 
nyújtotta kezét, hogy velem fog korcsolyázni. Az 
ivlámpák fényei már kigyultak, a zöldes fényben a 
lassan szálldogáló hópelyhek csillogva hultak a sima 
jégre s mi még mindig együtt voltunk. Beszélgettünk, 
komolyan, érdekes thémákról, alig törődve a 
mellettünk elsuhanó korcsolyázókkal . . .  Hideg,

szép büszke arczával uéha oly különösen nézett 
rám, mintha meglepettve hallgatná szavaimat. . . S 
azután . . . azután valahogy leesett kebléről az illa
tos didergő rózsa . . . Felemeltem s azt mondta, 
tűzzem fel magamnak. Akkor láttam először s utol
jára rózsa nélkül I . . .

Unalmas, száraz Mademoisollejévol haza indult. 
Haza kisértük. S azután együtt voltunk mi, azt 
hiszem minden nap. Két hosszú év múlt el a h deg 
téli délután óta s azt az ill itos, megfagyott rózsát 
itt őrzöm elhervadva tárczámban I . . . Elviszem ma
gamnak életem talán magányos útjaira, tanujelét a 
mi oagy, mély boldogságunknak, melylyel oly csodá
sán szépnek, oly gyönyörűen színesnek láttuk a 
jövőt.

Néha, higyje el, hiszen őszinte voltam mindig, 
úgy szeretuék menekülni Maga mellől . . . Hogy 
miért? Hiszen tudja, minden gondolatom a Magáé, 
lelkem úgy öleli át, miut a hajnali szellő ezeket a 
csodás szép illatos szirmokat ölelte s mesélt nekik 
az ébredő napsugárról, mely rózsás színre festette a 
hajnali egot. Szeretnék menekülui, mert félek, hogy 
a mi egünkön a hajnali fény csak játékot Uz velünk 
s nap helyett talán a sápadt hold kél fel hideg 
fényével; mert én boldognak szeretném Magát látni 
végtolen-végig, oly boldognak, mint most, mikor 
rózsáimra csodás szép ajkaival csókot lehelt! Oh, ne 
nézzen oly szomorúan rám mélységes fekete szép 
szemeivel . . . Hiszen vakmerőén bízom hűségében, 
de a legtisztább harmatcseppbe is beletévedhet egy 
porszem s ragyogását megrontja!

Igaz ! . . . Valami lehetetlen hangulattal ébred
tem, mintha szivemre egy jégkéreg borult volna. 
Hogy miért? Édes Istenem, ha valahogy megtudnám 
magyarázni I Emlékszik ? A múltkor a Margit-sziget 
gyönyörű platánjai alatt sétálgattunk. Auyuskája 
hátramaradt az unalmas, száraz Mademoiselle! s mi 
nyugodtan, elmerülve beszélgethettünk. Nem gondolt, 
nem törődött Maga azzal, hogy az alsó szigeten 
várnak minket az udvarlói a „grouod“-on. Az az 
óra a miénk volt teljesen, édes szerelmes hangulatá
val. Mintha a magas platánok levelei között az a 
szellő is halkan valami csodás dalt zengett volna. 
Ott, akkor azt mondta nekem, hogy az első igaz

mély szerelméhez a leány sohasem lehet hütelen, ha 
asszony lesz, még akkor sem. Miért, nem tudom, de 
kedvem volt mondani, hogy ez nagyon kevéssé való
színű. Gyönyörű, hidegen büszke arczával akkor 
úgy nézett rám szótlanul, büszkén, ellentmondást 
nem tűrve, mintha élő bizonyságot mutatna önmagá
ban állításának. Iligyje el, akkor a boldogságnak 
valami mámora omlott a szivemre, szerettem volna 
magamhoz szorítani Magát ott a magas, hüs platá
nok alatt egy férfi minden boldogságával! . . . S 
mégis csak azt feleltem rá, hogy majd beszélni fogok 
Magáoak egy fiatalemberről, egy 25 éves ifjúról, akt 
Maguknak, nőknek eddig a legnagyobb ellenségük 
volt. De vakmerőén czinikus, gyűlölettől áradozó 
gondolatait egy buta ólom darabbal némitotta el, egy 
hatalmas tehetség lángolását oltva ki önmagában. S 
mert ma beszélni akarok róla, tegnap este kezembe 
vettem vastag, nagy kötetes munkáját, a G eschlecht 
u n d  C h a ra c te r  t. Átlapoztam, hogy felújítsam em
lékezetemben a fiatal tudós tudomáuyos alapon álló, 
mindamellett nagyon is subjektiv munkáját. S hogy 
gyűlölködő, kíméletlen mondatai fölött végig futot
tak szemeim, a Maga képe vetődött folyton a tele 
nyomtatott lapokra. Az összefolyt betűk eltűnnek 
szemeim elől s ott látom a Maga komoly, hidegen 
szép arczát, sudarasan karcsú termetét s mintha 
hallanám okos, nyugodt beszédjét, melyből hófehéren 
tiszta lelkének csodálatos szépsége árad ki . .  . És 
valami mosoly fut végig ajkamon, mintha sehogysem 
tudnám megérteni, hogyan lehet valaki — nőgyülőlő !

S mégis, higyje el, valahányszor a kezembe veszem 
azt a könyvet, nem tudom félredobni, nem tudom 
igazán, őszintén lemosolyogni, mert csak mélységes 
meggyőződéssel lehet s tudhat az ember ily állás
pontot védeni, mint ez a fiatal tudós, csak meg- 
iugathatlan bizonyosság képes annyi adatot össze
gyűjteni, felhalmozni egy elmélet bizonyítására. Né
mely pillanatban magam is azt hiszem legyőzött, 
meguyert, de a másik pillanatban az adatok s a 
hetük gyűlölködő tengeréből, — mint egy modern 
Apborditét — a Maga sudarasan szép termetét látom 
kiemelkedni s akkor nekem ezek a számok, adatok, 
ezek a betűk hazuduak, mert hiába miuden, van 
mélységesen hü, tiszta női lélek s a természet dísze,
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nyének meghallgatása után most a következőkről ér
tesíti a bizottságot:

1. Ámbár az udvarhelyvármegyei erdőbirtokosok 
memorandumának l-ső pontjában előadott kérést 
általában véve már teljesítettem, a mennyiben legu
tóbb is 1903. évi 2598 eln. sz. reudeletemben az 
erdei legeltetés kérdésében a legmesszebb menő enge
délyeket tettem, mégis nincsen észrevételem az ellen, 
hogy a bizottság a kir. erdöfelügyelőség, a m. kir. 
állami erdőhivatal a székelyföldi miuiszteri kirendelt
ség közbejötté mellett mindazon erdőbirtokokon, hol 
eddig, ebben az ügyben helyszíni szemle osetleg még 
nem tartatott volna s a hol ennek a szemlénok a 
tartását a közvetlenül érdekelt birtokosok maguk 
kérnék — ez a szemle mielőbb megtartassák annak 
megállapítása végett vájjon a szóban forgó erdők 
mely részére volna logelőerdőüzemben kezelhető, vagy 
megfelelő feltételek mellett rétművelésre használható.

Előre jelzem azonban, hogy az utóbb említett 
czélra netán alkalmasnak talált területeknek az erdő- 
állományból való végleges kihasitását csak megfelelő 
rekompenzáczió fejében s illetőleg csak abban az 
esetben engedhetem meg, ba ugyanakkora kiterjedésű 
kopár vagy vízmosásos avagy másnevü gazdasági 
művelésre kevésbé alkalmas más, és az illető bir
tokosok tulajdonát képező területek fognak azok fe
jében csereképen felajánltatm és erdőként kezeltetni.

2. A szóban forgó folyamodvány 2 ik és 3 ik 
pontjában foglaltakra nézve értesítem a bizottságot, 
hogy az elől említett közös jelentés szerint egyértol- 
müleg konstatálva lelt az, hogy az áll. kezelésbe 
vett erdőkben engedélyezett használatok a m. kir. 
kezelő erdőtisztek által eddig is kellő időben olőre 
jelöltettek ki, az üzemtervek pedig mindig az illető 
birtokosok meghallgatásával készítettek s módosíttat
tak és hogy az állami erdőhivatalok, illetőleg járási 
erdőgondnokságok személyzete nemcsak a végrehaj
tásban vett részt az erdőtörvény alapján tett ható
sági intézkedéseknek hanem a szaktanácsért hozzá
fordulóknak is kötelességszerüleg megadta és a jövő
ben is megfogja adni a kért felvilágosításokat.

A folyamodvány idézett két pontjában általá
nosságban felhozott panaszok tohát tévesek.

Nehogy azonban e tekintetben ismételten ilyen 
általánosságban tett panasz felmerülhessen, felhívom 
a bizottságot, hogy a birtokosokat figyelmeztesse 
arra, hogy jövőben az ezen téren, valamint a ható
sági erdöőrök ténykedése ellen esetleg felmerülő * S

panaszokat ne általánosságban, hanoin minden egyes 
konkrét esetben kellő részletességgel terjesszék a bi ■ 
zottság elé, hogy a panaszok azután megvizsgálhatok 
s a vizsgálat alapján részemről elbírálhatók legyenek.

3. Az erdészeti bizottság tagjainak választására 
vonatkozó s a folyamodvány 4-ik pontjában előadott 
kívánságok az 1879. évi XXXI. t.-cz. 26 ik §-ának 
rendelkezéseivel ellentétben állván — nem teljesít
hetők és nem helyeslőm a bizottság hivatkozót folyó 
évi 319 sz. előterjesztésének utolsó előtti bekezdésé
ben említett és élotbe is léptetett azt az intézkedést 
sem, mely szerint az erdőbirtokosok a közig, erdé
szeti bizottság üléseire meghivatnak.

A bizottságnak illetőleg a bizottság elnökének 
ez a fennálló törvényekkel össze nem egyezhető in
tézkedése, tehát mely különben sem czélhoz vezető, 
haladéktalanul hatályon kívül helyezendő, illetőleg 
a jövőben mellőzendő.

Hogy azonban a birtokosok erdőügyeik elinté
zésére a törvényes rendelkezéseken belül befolyást 
gyakorolhassanak, utasitom a m. kir. áll. erdöhiva- 
talt, hogy ismételten figyelmeztessék a m. kir. járási 
erdőgonknokságok vezetőit arra, hogy a kezelésükre 
bízott erdők ügyeit a birtokosokkal, illetőleg azok 
meghatalmazottjaival lehetőleg a helyszínén tartott 
előzetes megbeszélés óhajtásait vagy ellenvetéseit 
jegyzőkönyvbe mindig a tárgyiratokhoz csatolják.

4. A birtokosok folyamodványának 5-ik pont
jában foglalt azt a kérést, hogy az állami kezelés 
alatt álló erdőkben a vágásterületek a kihasználás 
után csak hat év múlva ujittassanak fel, ordőfelü- 
gyeleti szempontból, de már azért sem teljesíthetem, 
mert az ilyen huzamosabb időn át gondozatlanul 
heverő vágásterületek csak még nagyobb áldozatok
kal volnáuak beerdősithetók.

Múlt évi 29. sz. határozatára nézve pedig érte
sítem a bizottságot, hogy az előbb l. pont alatt em
lített szemlék megtartása s az ezekre vonatkozó 
javaslatok beérkezése utáu fogok döuteni afelett, hogy 
az előirt erdősítéseket esetleg elmulasztott birtoko
sokkal szemben milyen eljárás követtesék.

a bükkfa telitő telepek és fát feldolgozó gyá
rak felállítását és czélszerü elhelyezését illetőleg 
kifejezett óhaja ügyében a kellő utasítással ellátott 
erdészeti hivatalok a székelyföldi miniszteri kiren
deltség javaslatának felterjesztése utáu fogok hatá
rozni.

Előidézett előterjesztése mellékleteit végül még

azzal a fölhívásail küldöm mega bizottságnak, hogy 
azt az elhatározásomat az érdekelt birtokosokkal 
alkalmas módon haladéktalanul közölje, továbbá, hogy 
jövőre határozatainak vagy előterjesztéseinek meg
hozatalánál a kir. erdőfelügyelőség véleményét a fenn
álló törvényes rendelkezések értelmében előzetesen 
mindenkor hallgassa meg avagy a tett intézkedések
ről a kir. erdőfelügyelőséget legalább utólag múlha
tatlanul értesítse.

Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy múlt év 
április hó 6-án kelt 319 sz. előidézett előterjesztését 
az illetékes kir. erdőfelügyelőség mellőzésével és 
utólagos értesítése nélkül tette meg.

Politikai jegyzetek.
tízékelyiidvnrhely, iul. 20.

Befejezése felé közeledik immár az aratá3 
az ország csaknem minden vidékén. Az ország 
legfontosabb gazdasági művelete még tart és 
a gabonaárak mégis egyre emelkednek, holott ab- 
normis magasau állnak most is. Ez a hallatlan 
emelkedés, sajnos, azt jelenti, hogy a magyar 
gazdaközönség nagyon silány termésre számít
hat. Éhez járulnak a munkás bajok, a melyek 
sulj'osau nehezednek miuden termelőre.

A helyzet komolysága int arra minden 
gazdát, hogy a maga baján segíteni igyekezzék. 
A gazdaság jövedelmezővé tételénél is az első 
feltétel a pénz, a tőkekuporgatással, munkás
sággal össze lehet az első kis pénzt hozni. Az 
első tőke lehetővé teszi azután a további mun
kálkodást.

A legfontosabb feladat a gazdára nézve a 
termények értékesítése. Közös raktárak, hitel- 
szövetkezetek, közös értékesítés idézhetnek elő 
nagy eredményeket. Az összeség munkája kell 
ehez, társaságok összehozása, fáradság legyőzése. 
A termelés fokozása szintén segítő eszköz. És 
minden intenzív tevékenység koronája gyanánt 
ott marad a gazdák részére az ipari tevékeny
ségnek a gazdasággal való összekapcsolása. I t t  
össze kell fogni gazdának, kereskedőnek és együtt 
tenni meg a kezdeményező lépéseket.

Amig ez intenzív termelés ezen eszközeiről 
nem gondoskodunk, örökös rém gyanánt lebeg 
mindig az ország fölött a rossz termés réme. A

remeke mégis a női . . .  Sőt szebb, ragyogóbb, 
csodásabb, tisztább ma, mint a teremtés Évája volt, 
vad, erős, érzéki, csupa kultúrálatlan szépségével. Á 
modern Éva testének minden vonalát átfinomitottu 
a kultúra alakitó ereje, szellemiebbé, finomabbá tette 
a huszadik század hiperkulturáji. Vonalgazdag, csodá
sán, átfinomultan erőtlen minden mozdulata, ajkán 
melódiákban törik meg a szógazdag kiművelt beszéd, 
egész lényéből valami elbűvölő harmooia árad ki. 
S vájjon ebben a szépségbe csakugyan az az érthe
tetlen, logikátlan női lélek szorult volna, melyről 
azt mondja a fiatal tudós, hogy hiányzik belőle az 
igazság, az ethika, az értelem lelkiismerete, melyet 
ö „logical insanity“ névvel illet. Magyarul talán 
vissza sem tudnám adni ezt a lesújtó jelzőt.

Ne csodálkozzék,hogy most hangulatom nyomott. 
Nem tudtam még ma reggel sem menekülni e könyv 
hatása alól. S mindig igy jártam, valahányszor a 
kezembe tévedt. El kellett jönnöm, rózsákat kellett 
hoznom, hogy lássam a Maga büszke, komoly, szép 
arczán a boldogító hűségnek bizonyságát, hogy lássam 
szemében hófehéren tiszta lelkének ragyogását. 
Lássam a tisztaságot, a hűséget, melyet letagad a 
fiatal tudós a női lélekről. S most, hogy itt vagyok 
Maga mellett-, van erőm, bízni, hinni s úgy beszélni 
erről a fiatal tudósról, hogy egészen megtévedt 
Ítéletében. Mert évezredeken keresztül megállt a 
férfi a nő mellett, hitt, bízott benne, ha ezerszer 
megcsalta is. S hogy mit tett a férfi a nőért, sze
relméért, a hűségért, társáért a küzdelemben ? Min
dent, uj paradicsomot teremtett neki! A Teremtő 
megdöbbentő, kérlelhetlon szigorral zavarta ki az 
első emberpárt az illatos virágok özönében fürdő 
paradicsomból. Mindent elvett tőlük az Alkotó, csak 
a férfi két erős karját, eszét, teremtő erejét hagyta 
meg s Évának odaadó, simuló, boldogító szerelmét.
S ez a két bűnhődő lélek ezzel neki ment az élet
nek küzdve, bízva, a remények romjain. S ma év
ezredek múlva a bibliai jelent után ott áll újra az 
gsszony a paradicsomban, melyet a férfi teremtett 
meg neki eszével, két karjával, alkotó erejével. 
Hajlékonyán sudarassá vált, vonalgazdag termetére 
ma már szőrös állatbőr helyett hófehéren hullámzó 
lágy muszlin borul, teleszórva leheleíszerüen finom 
csipkével; karcsú termete selyemmel takarva — 
mint angyalok járása — lágy suhogással siklik tova. 
S mint egy megelevenedett carrarai szobor úgy ül a 
bársonyos kereveten, körülvéve a kultúra minden 
kényelmével, alabástromba, márványba vésett szob
rokkal, lángeszű festők csodás alkotásaival, a széles 
ablakokra aláomló nehéz brokát függönnyel, melyen 
át a napsugár szivárvány szinekre törik, mig oda

ér a modern Éva lábai elé a süppedi, nehéz szőnye
gekre. Egy uj paradicsom ez, melyet a férfi terem
tett meg újra a nőnek ! . . . Nem érzi-e itt a rózsák 
illatában, hangulattal telt fehér lány szobájának 
csendjében, hogy a bibliai jelenet elmosódott az idő 
tengerében s a modern Éva átszellemülteu, átfino
multan, megtisztulva itt áll előttem, hófehér illatos 
kezére most meleg, szerelmes csókot lehelek! . . . S 
e modern paradicsom puha, finom, titoktartó csendjé
ben beszélni fogok Magának én a — nőgyülöletröl l

Ha most ott járnánk az osztrák fővaros köz
temetőjének szomorú utjain; ha ott állnánk egy 
dísztelen, egyszerű sir előtt, melynek keresztjén csak 
egy magányos név áll: D r .  V e in in ya r  O ltó , arra 
kérném, szórja ezeket a rózsákat arra a dísztelen, 
egyszerű sírra. Valahogy úgy képzelem el, mintha 
két elleuség kerülne össze. Az egyik diadalmasan, 
győztesen, a másik lesújtva, legyőzve. Az egyik hó
fehér kezében mámorosán illatos rózsát tart, a másik 
sírja f.ilé egy szomorú fűz hajtja le bús ágait. .  . 
Igen, ha ott lennénk arra kérném, szórja ezeket a 
csodás szirmú rózsákat arra a dísztelen sírra. Tálán 
— ki tudja — e ragyogásból, fényből, e mámoros 
illatból, a Maga mélyen érző szivéből, hófehéren 
tiszta leikéből lehat egy meleg sugár oda a sir 
ölébe !. . . és. . . édesebb lesz az álma annak a 
szomorúan m igányos büszke halottnak !

Dj itt a Maga fehér leányszobájáuak hangula
tos csendjében, crak gondolatunk száll oda most s 
csak képzeletünk szórja tele a sirt rózsákkal, illattal.

Akit a Mindenható az apák bűneiért sújtani 
akar, olyanná kell teremteni, oly absolut rut férfivá 
mint Weininger Ottó volt. Egy teljesen assziraitricus 
arcz, veres, rőt szinü haj, ferdére nőt test, kancsa- 
litó szem, első pillanatra visszataszítóvá tette. Nem 
csúnya volt, rut, rut, a fogalom teljes értelmében .. . 
És soha nő nem szerette. Nem érezte a szerelem
nek édes, boldogító melegét. S kell ennél nagyobb 
büntetés?. . . Ha csak csúnya lett volna, taláu soha
sem irta volna meg nagy könyvét. Mórt nincs oly 
csúf férfi, hogy szerető női szívre ne találna I Barna- 
fürtü, elegánsan karcsú, hóditóan hajlékony királyfik 
csak a gyermekmesékben élnek, a valóságban, a vi
lágtörténet folian.eaiban, a legnagyobb sikerű, a leg
híresebb n őhditók, az igazi Don Jüanok nem a férfi 
szépségek közül vonulnak fel a világ színpadára .. . 
Még a demonian csúf férfi is hódíthat, de a rut férfi
hez a nő közeledni nem tud.

S a fi ital tudós nőpyiilőletét rútságából igyek
szik kimagyarázni legtöbb kritikusa. Azonban ebből 
én nem tudnám, do nem is merném lehot, nem taga
dom, hogy mikor az első adatot könyvéhez felje

gyezte, szivének elkeseredett hangulatára figyelt csak. 
De amint nőt az adat-balmaz, a számok tengere, 
meggyőződéssé vált a hangulatban született véle
mény s belőle kiemelkedett az absolut, az eszményi 
női typus, melyet W (Weib) betűvel jelöl, mig az 
absulot férfit M (Mann) betűvel jelez. Természetesen 
mindkettőt csak tudományos, theoretcua képzetnek 
veszi igy a maga tisztaságiban. Mert absolut 
létében sem egyik, sem másik typus nincs meg, csak 
a legváltozatosabb átmenetek vannak a valóságba a 
tökéletes férfi s a tökéletes nő között. Csak mint 
egy német tudóshoz illik, állítja fel ezeket az elméleti 
dislinctiókat, rendezéseket. Tökéletes, absolut férti, 
vagy nő a valóságban nincs s ezért azok a „sí xualis 
átmeneti fokozatok" szerinte éppen nem természet- 
ellenességek, hanem teljesen normális alakulatok, 
jelenségek.

S most pedig hallgassa milyen a fiatal tudós 
szerint az absolut, az eszményi nő. Csupa érzikiség 
és semmi több . . . „Az absolut férfiban is van jó 
adag érzékiség, de ezenkívül az M jelent még cultu- 
rát, irodalmat, művészetet, tudományt stb., vagyis 
mindazt amit csak czivilizáczió, emberi haladás alatt 
értünk." Minden ami az életben, a valóságban 
előttünk álló nőben jó, hasznos, felemelő, kiváló van, 
mindaz a férfi tulajdonságaiból, az absolut férfi 
attribútumaiból tévedt bele s mentői többet tulajdo
nit el, annál értékesebb lesz, de felemelkedni a férfi
hoz, versenyezni vele usgyszerü culturalis munkájá
ban soha, de sohasem tud. Bizonyítékul oda állítja 
a női nem kiválóbb tagjait, George Sandol, a nagy
hírű állatfestőt, Róza lionheurt s sorba azokat, kik 
mint magasra nyúló sziklák emelkednek ki a női 
nem közül s ezek mind férfi tulajdonságokkal tetsze
legnek maguknak s minden a mi bennük értékes 
van, az férfi tulajdonság.

Bizony nem áll udvariasan a nők elé s nem 
mondja megkülönböztetett lovagiassággal, hogy mi 
férfiak e g y  asszony szerelmének is csak örökké 
adósai maradunk, mert szerinte a nő még igaz szere
lemre sem képes, nincs szépérzéke és értelmisége. 
Gyenge elméjűnek ugyan nem mondja a nőt, de 
határozottan értelmetlennek s ezért nem is sérti a 
nő a logicít s az erkölciöt; nem sérti pedig azért 
mert a logica s az erkölcs egyszerűen teljesen hiány
zik belőle. Vakmerőén beszél s folyton hangoztatja, 
hogy nem subjectivitás az benne, hanem tudományos 
meggyőződés, melyet az adatok tömege bizonyít s 
mi a meggyőződése ? Saját szavait idézem : „A nő 
nem a Tagadás, hanem a Semmi; se Igen, se Nem. 
A nő nem lehet bűnös, — a nő maga a bűn. . ,
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rossz termés országos csapás marad mindig. De 
vau rá mód, hogy enyhítsük a súlyosságát 
egyesült erővel, az egész magyar társadalom 
segítségével.

*
Már a múlt héten emlegették a lapok báró 

B  e c k osztrák miniszterelnöknek budapesti uta
zását. Az újabb értesülés szeriut az osztrák 
kormáuyeluök a jövő héten jön Budapestre és 
W e k e r l e  miniszterelnökkel tárgyal a kiegye- 
zésuek még függőben lévő részleteiről.

Természetes, hogy ez az utazás is meg
erősíti azt az informácziót, hogy a kiegyezés 
még uem kész. Ugyanerre vall Wekerle isclili 
utazásának elmaradása is. A miniszterelnök uta
zása akkor lesz aktuálissá, ha befejezett tények
ről tesz jelentést a királynak. Politikai körök
ben elterjedt hírek szerint ez a körülmény a 
JBeck báróval folytatandó tanácskozás után be
következik.

A  kiegyezési javaslatok esetleges őszi kam- 
páuyja nagyfontosságunak és érdekesuek Ígér
kezik. Arról beszélnek ugyanis, hogy az ősz
szel számos külföldi ipartelepnek Magyarorszá
gon való megtelepedése lesz aktuálissá és egy 
részük attól teszi függővé vállalkozását, hogy a 
kiegyezés biztosítsa a gazdasági rend zavarta
lanságát.

A parlamenti többség több tagja fel is fog 
szólalni olyan értelemben, hogy a kiegyezéssel 
egyidejűleg biztosítsuk magunknak a magyar 
ipar nagyobbmérvü fejlesztését.

*
Hangos zsivaj keletkezett a politika ber

keiben. A berek lakói sikoltva rebbentek föl és 
vésztjósló vijjogással röpködtek önmaguk körül 
a levegőben. A tájékozatlanok azt hihették, 
hogy nagy bajt jelentett az a bábeli hangzavar. 
Pedig semmi baj sincs ebben a zavarban. Kos
suth Ferencz, amint felfedezte, azonnal el is 
tüntette a házszabály-revízió eszméjét. Az esz
mének nem tulajdonított életre való fontosságot, 
nem is csapott felette semmi hűhót. De nem 
igy a körülötte levők. Ezek még most is, ami
kor pedig még ott nyomban eltűnt a házszabály- 
revízió eszméje, még mindig berzenkedő kráko- 
gással zsibonganak. A házszabály-revízió kér
dése lehetett oka azelőtt ilyenféle ribilliónak, 
de ma már senki se fél öttől a kérdéstől, mert 
nem jelentkezhetik a mai politikai berendezé
sünk mellett ijesztő alakban. Kár hát olyan 
nagy lármát csapni felette akkor, amikor már 
az első hangot is elnyelte. Jobb volna, ha a 
helyett azou godolkoznának az illetékes ténye
zők, hogy miként csinálhatnák meg azt, hogy 
a hászabályokat se kelljen módosítani, mégis 
eleve ki legyen zárva az, hogy a magyar nem
zet parlamentjében nemzetiségi obstrukeió csu- 
folya meg magyar nemzeti államiságunk kiépí
tése felé való törekvésünket. Röviden lehetne 
kodifikálni, hogy a magyar országgyűlésnek 
nem lehet tagja az, aki a magyar nemzeti ál
lam egysége, a magyar nemzet egységes alkot
mánya, szuverénitása, tekintélye és becsülete, 
nyelve és intézményei ellen akár szóval, akár 
tettel izgat. A hűtlenség esetit, melyek ma 
konifikálva vannak, helyesebben és szélesebb 
alapon lehetne törvénybe iktatni és büntetni. 
H a államunk minden érdeket megvéd ebben 
az országban, kell, hogy saját érdekét első sor
ban és a legerélyesebben védje meg.

*
A képviselóház megtartotta utolsó ülését 

és elkövetkezett utánna a hosszú nyári szünet. 
Csaknem tiz hónapi nehéz munka után pihenni 
tértek a honatyák és a fényes dunaparti palo
tában úrrá lett a csend és a nyugalom. Ezekben 
a napokban az egész ország sajtója elkészíti a 
mérleget a parlament egy évi munkásságáról és 
ezzel kapcsolatosan természetesen élénken bírál
ják a nemzeti kormány lefolytatott tevékenysé
gér, mint amely szorosan összefügg az ország
gyűlés munkájával. Megnyugvással konstatáljuk, 
hogy az a bírálat túlnyomó részben elismeri a 
végzett munka eredményes voltát. Vannak ter
mészetesen elégedetlenek is, ámde, ha végig 
nézzük: honnan fuj a szél, akkor valóban meg
nyugtat bennünket, hogy csak azok nincsenek 
megelégedve a kormány munkájával, kik a nem
zet leikétől távol állanak, akiknek elismerése

a nemzet szempontjából legsúlyosabb elítélés 
volna. Sok rosszakarattal, álokoskodással és ha- 
zudozással támadják ezek a kormányt. Legjob
ban megtetszett nekik az a vérszegény ötlet, 
hogy a nemzeti kormányt elnevezték az ezer
holdasok minisztereinek. Hogy mennyire nevet
séges ez a vád, arra sok szót pazarolni való
ban felesleges. Aki a kormány munkáját végig 
nézte, figyelemmel kisérte, az nyugodt lélekkel 
állapíthatta meg, hogy ez a kormáuy amellett, 
hogy az állam lejtőre vitt szekerét energikus 
munkával a törvényesség kerékvágásába vissza
vezette, amellett az újítások egész sorozatát ké
szítette elő és vitte a parlament elé, amely át- 
érezte, megértette a kormány rendes intenczióit 
és a nemes munkában hűséggel támogatta a be
csületes ügyet.

Magyar földön osztrák ipar.
Székelyudvarhely, jul. 19.

Az osztrák munkaadók egyesületének végre
hajtó-bizottsága egy brosúrát bocsátott ki, a mely 
ugyan nem a magyar olvasónak vau szánva ; de azért 
jó lesz tudomásul venni. Ez a füzet az osztrák szö
vőipar gyárosok különös izgalmáról tesz tanúságot. 
Mert igaz, hogy ebben az iparágban mi aránylag 
nagyon gyengék vagyunk, ellenben Ausztria igen 
erős, és az osztrák szövőiparnak legnagyobb fogyasztó 
piacza Magyarország, nemcsak mint közvetlen fo
gyasztója, hanem egyszersmind mint közvetítője a 
Balkán-államok és Törökország felé.

A riadalom oka megvan és az ellenakczió osz
trák részről kellően meg van okolva. Hatalmas, nagy 
forgalmi terület, óriási létérdek forog koczkán. És 
a művelet, a melylyel nemzeti aspiráczióink össze- 
ségében fölvett iparfejlesztési tervezetet meghiusitan 
akarja, egyszerű bár és mégis azt kell mondanom, 
rafinált bambasággal van kieszelve. Ennél bambáb
bak csak mi volnánk, ha a magyar kormány ennek 
a tervnek felülne.

Az említett füzet az osztrák textiláru gyároso
kat és az ehhez rokon szakmabelieket védekezésre, 
illetve támadásra szállítja föl Magyarország ellen. 
Kész tervezettel áll elő, a m.dynek alapja az együt
tes eljárás, a tömörült akczió. Ajánlja, hogy a külön 
gyári termelés egy nagy trösztté alakuljon át és a 
magyar fogyasztó piaczok egy nagy eladási kartel- 
területté alakíttassanak át.

„E czélból állítsák össze az eddigi tapasztalatok, 
és még külön gyűjtendő pontos adatok alapján, hogy 
a magyar fogyasztás minőség, mennyiség és érték 
szerint miképp oszlik meg a magyar vidék — és 
az osztrák gyárosok termelése szerint. E z  a d a to k  
a la p já n  a z  o sz trá k  g yá ro so k , m in t a  lé tesíten dő  trö sz t  
ta g ja i,  a n n y i  g y á r a i  ép ítsen ek  M a g ya ro rszá g b a n , a  
m e n n y i szü kségesnek lá ts z ik  a r r a ,  h ogy te ljesen  d o 
m in á ljá k  a  m a g y a r  p ia c zo k a t és h ogy a zo k n a k  összes 
szü kség le tét fedezh essék . A  jövedelem  a z  egyes g y á r a k  
h o z zá já ru lá sa , ille tve  a z  e d d ig i e la d á so k  a r á n y á b a n  
len n e fe lo sz ta n d ó . “

Mulatságos is, de meg boszantó is az a frivo- 
litás, a melylyel az osztrák vélemény a mi kormá
nyunk vakságát mintegy aposztrofá'ni látszik, a mi
dőn azt a reményét fejezi ki, hogy ez osztrák kar
teles gyárak a magyar kormány részéről nyújtandó 
összes ipari és szállítási kedvezményeket igénybe 
vehetik.

Furcsa kombináczió ez, de még különösebb a 
tervezet. Ha a helyzet nem szólna az ilyen eshető
ségek mellett, ha az eddigi tapasztalatok nem iga
zolnák az ilyen vad kombinácziók lehetőségét, azt 
mondanám, hogy ez merő gúny akar lenni. Gúny a 
magyar kormányra és gúny a magyar nemzetre. És, 
valljuk be, erre rászolgáltunk.

Mennyi osztrák és mennyi külföldi tőkepénzes 
nyert már konczessziót a magyar vér kiszipolyozásara; 
a jövedelem azonban nem javította a magyar helyze
tet. Idegen szakemberekkel, idegen munkásokkal és 
idegen eszközökkel dolgoznak az idegen tőkékkel 
alapított gyárak és a jövedelem is visszavándorol a 
— külföldre. Csak a kedvezmények magyarok és az 
agyonütött versenytársak magyarok.

A textil-ipar nálunk ha nem is áll alacsony 
fokon, de nem is fejlődött még ki a megkivántató 
nívóra, különösen terjedelemre nézve nagyon gyönge. 
De, úgy tudom, a földmivelésügyi miniszter a nyers
anyagok termelésére és a kereskedelmi miniszter az 
ipari vállalatok létesítésére, illetve támogatására 
újabban nagyobb összegeket irányzott elő. Remélhető,

hogy ez a fontos iparág nálunk is — fogyasztási 
piac/aink szükségleteihez mérten — egy jobb j-ivő 
elé tekint és kormányunk czéltudatos működéssel 
igazolni fogjuk, hogy ez az osztrák gúny méltó meg
torlásra talált.

Hogy hazánkban a texlil-gyári ipar és az ezzel 
rokon szakmabeli termelésben mennyire hátra va
gyunk és hogy mennyire rászorulunk e téren a vál
lalkozásra és az állami támogatásra, azt az alábbi, 
a magy. kir. kereskedelemügyi minisztériumnak a 
tavalyelőttről kibocsátott Emlékirat az iparfejlesztésről 
czimü hivatalos kiadvány statisztikai adatai mutatják:

Hazai gyáripari termelésünk a hazai fogyasz
táshoz lépest százalékos arányban a következő:

Gyapjú-, félgyapju-szövetek és posztó 9-9 százalék.
és nemezáruk 12-4 n

Nyers gyapjú ív— 48 0 „
Lenfonalak 0-7
Asztalnemüek, vásznak, ágytakarók, su. ' i-i '»
Kenderfonalak ezérnázva is 1Ő-7' ' -  4
Vitorlavászon, csinvat, ponyvák 286 n

Kenderzsinegek 318 n
Zsákok 65-4 n
Pamutvászon, nyers-vászon 95
Pamutvatta 26*0 X
Szinnyomatu áruk (kékfestós is) 28 2 X

Pamutfonalak 31-2 71
Selyem és félselyemszövetek 1*5
Selyemszalagok 1’8 17
Szőnyegek 61 77
Kötött áruk, mindenfélék 7-4
Paszomántáruk, lámpabelek 22-5 X

Fehérnemüek 8-9 77
Női ruhák 210 X

Férfi ruhák 36-1 77
Czipők és csizmák 9-7 »
Keztyük és keztyüs áruk 80 X
Nyakkendők 6-3
Kalapok 50 77
Nap- és esőernyök 35 n

Általános az a nézet, hogy fogyasztó képessé
günk csekély és az tény, de ime ennek a csekély 
fogyasztásunknak és mily parányi hányadát vagyuuk 
csak képesek itthon előállítani.

Iparunknak e fejletlen állapotának két oka van. 
Először, mert későn ébredtünk annak tudatára, hogy 
a közgazdasági haladáshoz a hazai ipar fejlesztése 
éppen olyan föltétel, mint a mezőgazdasági termelés 
emelése és igy a fejlesztési akczió tulajdonképpen 
csak 1880 ik évben kezdődött és ekkor is csak na
gyon szerény anyagi áldozatokkal és a czélnak meg 
Dem felelő kellő buzgalommal, — holott az Ausztriá
ban már a hatvanas évek elején hathatósb rendszer
ben és nagyobb áldozatokkal történt; — és másod
szor, mert az ipari munkásosztály szakszerű kiké- 
peztetésére náluuk azelőtt semmi gond sem forditta- 
tott és még most is csak a szaktanácskozások és 
egyesületi tárgyalások problémája. A mukásvédelemre 
is csak 1883-ik év óta költekezünk enyhén, sze
gényesen.

Ay ipari munkásnak még mind g nincs pragma
tikája. A viszony munkaidő és munkás közt még 
most sincs rendezve. Ennek a függő helyzetnek káros 
következményei a gyakori munkás-mozgalmak és az 
áldatlan sztrájkok.

Alábbi táblázat mutatja a nálunk és Ausztriá
ban az állam részéről az iparfejlesztésre fordított 
pénzáldozatokat koronákban :
Évben

Iparoktatásra
Magyarországban 

Iparfejlesz- munkás- 
tésre védelemre

Ausztriában
összesen

1880 88.822 114.550 _ 1.457.230
1881 131.397 129.910 _ l,fi46.749
ls82 238 985 160.245 _ 1,826.740
1883 330.172 188.700 15.000 2,167.296
1881 386.963 148.073 15.000 2,715 380
1885 446.711 110.253 15.000 3,044 510
1886 458.057 126 505 15.000 3,359.152
1887 491.958 115.816 15.000 3,571.810
1888 453.440 108.641 15,000 3,950.960
1889 432 741 71.960 15,000 4,129 910
1890 43 1 871 100.432 30.626 4,-66.440
1891 491.776 116.652 33.054 4 375 664
lö9á 535.311 146 791 46.648 4,696 718
1893 772 233 297.760 47.189 4,983.862
1894 931.220 466 882 51.442 5 216.792
1895 957.818 559 998- 59.574 5,672.268
1896 906 305 519.999 72.593 6,927.459
1897 1,440 615 611.605 77.411 6,495.716
1898 1,750.179 669.302 91.237 7,112.340
1899 2,043 714 997.310 116214 7,352.652
1900 2,171.871 

15.892 059
1,250.000
7,010.102

152.950
882.937

8,708.435
92,578.359

Összesen: 23,785.098
Föl kell említenem, hogy az osztrák összegek 

alatt csak az állami kiadások értendők; ezekhez még 
hozzáadandók az egyes tartományok nagyon tekin
télyes áldozatai is. Da igy is minő óriási eltérés 
mutatkozik a két állam iparfejlesztése körül. — Ez 
magyarázatnak elég, de buzdításul is szolgáljon.
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h í r e k .

Székelyudvarhely, julius 19.

Zug az e r d ő !

Itt ülök egymagambau, a rekkeuő hőség be
szorított a korcsma ivójába. Az égcu terhes felhők 
gyülekeznok, sokasodnak, tömörülnek ; vihar készül. 
Ennek olőfutArja a sivitó szél, belekapaszkodik a 
százados fényük tüskéibe, ágaiba, koronájába és rázza, 
csikorgatja, recsegteti azokat. És az erdő zug; vagy 
talán sir ? Legalább is olyan sóhajtásszerüen, olyau 
elhaló zokogást hallatva vonul végig rajta valami 
sejtelmes bugás. Mintha szive volna és ezt a szivet 
kegyetlen kéz marczangoluá, mintha érezné, hogy ősi 
ellenségéhez, a z iv a ta rh o z  egy sokkal ádázabb,"Uon.J' 
fél került az em berben ; mert ~Íg amaz néha büszke
ségét döntötte ki, j 0 egészében még sem árthatott 
neki, addi£ ámez kíméletlen, válogatás nélkül tarolja 
le kicsinyeit, nagyjál. Minta megértené, hogy a fejsze 
sokkal veszedelmesebb mint a villám; hogy a gőz 
egyenesebben, biztosabban hasogat, mint a lecsapó 
meuykőnek pörkölő tüze, hogy a természetnek leg
öldöklőbb erejénél, a villámnál, még mindig hatalma
sabb a villámot is igába hajtó, mindent hasznosító 
emberi elme.

Dehát miért sima az erdő ? Hiszen az idők 
hosszú folyása alatt használatlanul korhasztotta el, 
emésztette fel önön fiait, leányait, vagy pedig szabad 
prédája volt annak az emberi mániának, moly csak 
azért pusztította, rongálta, mert nagyon is soknak, 
kifogybatlannak tartotta. Most pedig .. . már nem 
vagyok egyedül; az ivó megtelt gyári tisztviselők
kel, felügyelőkkel, gépészekkel, kik a legtarkább és 
legképtelenebb zsargonokkal teszik visszhangossá a 
csárdát. Mert itt egy év alatt óriási telep keletkezett, 
mely az újkori technika minden vívmányát felhasz
nálva, kezdett neki a zugó erdő értékesítésének. 
Szóval az erdő modern formát kapott; őmaga ezrek
nek adott könnyű megélhetést, milliónyi összegeket 
dobott a munkás kezekbe.

Vagy talán azért sima az erdő, hogy olyan 
változatos, olyan lármás lett benne az élet ? Mire 
felérünk a Libánba, lelkünk a kárhozat szélére jutott 
székely atyánkfiainak iudolencziója miatt, kik rakott 
szekereikkel oly alaposan tudják elállani az útnak 
közepét és két oldalát, hogy a legbirkább türelem 
is kacskaringos káromkodásba tör ki ezek láttára. 
Azután milyen találkozása az ellentéteknek. Egyik 
fakereskedőnek vallásos kedélyű neje csinos kis ká
polnát építtetett nem messzire, hadd emelje Istenhez 
az anyagias ember sivár lelkét. Nem tudom mennyire 
fog majd megtelni, de azt látom, hogy a korcsma 
előtt csak úgy szoronganak a megterhelt szekerek s 
mig a nyomorult igavonó barmot agyon kinozza a 
légy, lesüti s nap égető sugara, addig belülről szilaj 
dalolás, duhaj szitkozódás, vad káromkodás hangzik 
ki. Éljen az élet, hiszen boldog a székely 1

A pénzt csak úgy ontja az erdő, az sikulus 
pedig élvezi a jelen butitó örömeit, a holnappal, az 
utódokkal mit sem törődve. Bizonyára úgy gon
dolkozik, hogy aki hátul marad, az úgy is beteszi az 
ajtót s mit érne a jövő számára takarékoskodni s 
ezzel a mának örömeit elrontani ?

És most megértem, miért sóhajt, miért zokog 
az erdő 1 Afelett busul, h ogy v á jjo n  m i lesz  a  s zé -  
ke ly lye l, h a  m a jd  m eg szű n ik  a z  ő z ú g á sa . (T ö v i s .)

T anitóink eskütétele. A nem állami elemi 
népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti 
néptanítók járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. 
t.-czikk rendelkezése értelmében vármegyénk nem 
állami elemi iskolai tanítói az elmúlt hét folyamán 
tették le a törvény 38. §-ában előirt esküt, részint 
E m b e r  János kir. tanfelügyelő, részint pedig a ke
resztúri és az oklándi főszolgabirák, mint a kir. tan
felügyelő megbizottainak, kezeibe. A kir. tanfelügyelő 
kezeibe tették le az esküt az udvarhelyi járás összes 
községi és felekezeti tanítói és tanítónői, még pedig 
f. hó 15-ikén a róm. k&th., f. hó 16-ikán a községi 
és f. hó 17-ikén az evang. reform, elemi iskolai ta
nítók és tanítónők, számszerint összesen 77-en. Az 
eskü-kivétel a vármegyeház kistermében történt s az 
eskümintát mindhárom alkalommal G h a lu p k a  Rezső 
kir. tanfelügy. tollnok, olvasta fel. Az egyházmegyei 
főhatóságok képviseletében a róm. kath. tauitók es
kületételénél Gróf M ik es János főesperes helyettese
ként S oó  Gáspár kath. főgimu. igazgató ; — az evang. 
reform, lelkész és a községi tanítók eskütételénél a 
polgári községek részéről az iskolaszékek elnökei

jelentek meg. Minden egyes alkalommal E m b e r  Já
nos, kir. tanfelügyelő, lelkiismeretes, kitartó, hazafias 
kőtelességteljesitésre és munkaszeretetre buzdító ma
gas színvonalú záróbeszéddel üdvözölte az esküt 
letett tanítókat és tanítónőket, az eskü gyakorlati 
beváltásának állaudó őréül, legfőbb tanfelügyelőjéül, 
odaállítván kinek kinek saját lolkiismerotét. Esküle
tétel után következett az illetmények feltételére vo
natkozó nyugták és az esküigazolványok aláírása és 
kiadása a kir. tanfelügyelőség s az egyházmegyei 
főhatósági képviselők és a politikai községi megbí
zottak részéről. A k e re sz tú r i j á r á s  nem állami elemi 
iskolai tanítói és tanítónői, számszerint összesen 22-ou, 
nz esküt f. hó 15-ikén tették le G á lf fy  Iíá'máu fő
szolgabíró. ujjat a kir. tanfelügyelő közig, bizottsá
gilag dezignált holyettese, kezébe. Az egyházmegyei 
főhatóságok képviselete itt a következő volt,, fám. 
kath. részről O lá h  Antal székelykereszturi róm. kath. 
lelkész; unitárius részről R a f f a j  Domokos ujszékelyi 
unit. esperes, — evang. reform, részről K a r á c s o n  
István székelykereszturi evang. reform, lelkész, — 
gör. bel. részről M o ld o v á n  Demeter segesvári gör. 
kel. esperes, — ágost. evang. részről Z ie g le r  János 
erkedi ágost. evang. lelkész s a községi iskolák ré
széről az iskolaszékek elnökei. A h o m o ró d i j á r á s  
nem állami elemi iskolai tanítói és tanítónői az esküt 
szintén f. hó 15-ikén tették le S z a b a d y  Tivadar fő
szolgabíró, mint a kir. tanfelügyelő helyettese, kezébe. 
Az egyházmegyei főhatóságok képviselete itt a követ
kező volt: róm. kath. részről G á b o r  Mózes karácsoo- 
falvi róm. kath. lelkész, — evang. reform, részről 
B ír ó  Dezső homoródszentmártoni evang. reform, lel
kész, — ágost. evang. részről M ü lle r  József homo- 
ródbenei ágost. evang lelkész, — gör. kel. részről 
M o ld o vá n  Demeter segesvári gör. kel. esperes és a 
községi iskolák részéről az iskolaszékek elnökei. Az 
összes nem állami tanítók és tauitónök által letett 
és a törvényben előirt eskü szövege ez:

„Én N N. rendes tanító, esküszöm az élő 
Istonre, hogy Ő Felsége apostoli királyom, magyar 
hazám és annak alkotmánya iránt tántoríthatatlan 
és rendületlen hűséggel viseltetem, az ország 
szentesített törvényeit és törvényes szokásait meg
tartom, a hazai hatóságok törvényes rendeletéit, 
valamint tanítói tisztemmel járó kötelességeket 
mindenkor lelkiismereíp'zen, híven és pontosan tel
jesítem és a gondjaimra bízott ifjúságot a magyar 
haza szeretetében fogom nevelni. Isten engem úgy 
segéljen !“

K am arai k ü lta g  v á la sztá s. A kereskede
lemügyi miniszter Székelyudvarhely város részéről 
egy iparosnak kereskedelmi kamarai kültagul való 
választását elrendelte. E választást G o tth á r d  János 
polgármester f. hó 22 én d. e. 9 órára a vármegye
ház közgyűlési termébe tűzte ki. A választáson Szé
kelyudvarhely város összes választó jogosult iparos 
polgársága szavazattal bir.

E ljeg y zés. Dr. K o vá c s  Jenő ügyvéd eljegyezte 
M a r tin o v i ts  Helénke kisaszonyt, M a r tin o v i ts  Szilárd 
Udvarhelyraegyei takarékpénztár pénztárnoka és neje 
leányát.

A  m eg y ei v á la sztók  n évjegyzék e . Udvar- 
helyvármegye központi választmánya a választó jo
gosultak 1908. évre érvényes ideiglenes névjegyzéke 
ellen beadott felszólamlások felett határozatát meg
hozván, ezeu határozatok a vármegyeházánál f. hó 
20 tói 30-ig a hivatalos órák alatt az érdekeltek 
által megtekinthetők s a határozatok ellen azok, a 
kik felszólalást adtak be, vagy azok kiknek jogára 
vonatkozólag adatott be felszólalás az 1874 évi XXXIII. 
t. ez 50. §-a értelmében a közszemlére kitétel kö
vető 10 nap alatt a m. kir. Kúriához intézett feleb- 
bezéíüket Dr. D a m o k o s  Andor alispán, mint a köz
ponti választmány elnökéhez benyújtják.

F ed eztetési á llom ások  b iztosítása . Mint 
Udvarhelyvármegye hivatalos lapja Írja, az 1908. 
évre létesítendő fedeztetési állomások biztosítása és 
újak létesítése a foldmivelésügyi miniszter által ki
adott rendelet alapján folyamatba vétetett. Felhivat
nak mindazon községek elöljáróságai, a mely község
ben vagy csoportkö: ben uj fedeztetési állomást léte
síteni szándékolnak, hogy ebbeli kérésüket a járási 
főszolgabilóság utján a megye alispánjához folyó évi 
szeptember hó l-ig terjesszék be. A miniszteri ren
delet értelmében a vármegye területén uj fedeztetési 
állomás felállítása csak azon esetben engedélyeztetik, 
ha annak felállítása indokolt szükséget képez, vagy 
ha valamely régi állomás mogszünik, vagy valamely 
község vagy csoportkör a takarmányneraüek ingyen 
szállítására kötelezi magát. A mely község külön

állami mént óhajtana nyerni a fedeztetési idényre 
az ez iránti kérését a m. kir. földmivelésügyi minisz
terhez minél előbb terjessze be.

A n n a-b á l H om oródfürdőn. Ilomoródfürdő 
jóhirü Anna-bálját ez évben is megtartja. A bál f. 
hó 27-ikére, szombatra, van kitűzve. Belépti dij sze
mélyenként 1 kor. 60 fill., családjegy 3 személyig 3 
korona. A mulatság 8 órakor kezdődik.

T ű zifa  b iz to s ítá s . A cs. és kir. helyőrségi 
csapatok és intézetek részére szükséges takarmányi 
és tűzifa biztosítása tárgyában ajánlati tárgyalások 
tartatnak és pedig folyó hó 25-én Nagyszebenben a 
cs. és kir. 12. hadtest badbizottság hivatalos helyi
ségében Nagyszeben, Fogaras, Nagy-Disznód, Orlát, 
Medgyes és Székelyudvarhely kiszolgáltatási állomá
sok részére.

K eresk ed elm i ü lnök  v á la sz tá s . A helybeli 
kereskedő társulat pénteken este tartott gyűlésében, 
törvszéki kereskedelmi ünökökül, B a r c s a y  Károly 
és F ló r iá n  Kristóf kereskedőket választotta meg.

A z á ll. kő- és  a g y a g ip a r i sz a k isk o la  
értesítőjét H a r g i ta  Nándor igazgató most adta közre. 
Az intézetben az 1906 —7. tanévre 52 tanulót Írtak 
be; a tanévet 45 rendes tanuló fejezte be, még pe
dig a kőipari szakon 23, az agyagipari szakon 22.
A rendkívüli tanfolyamokon, melyeket a három kö
zépiskola, elemi iskolák és iparos tanoncziskola ré
szére H a r g i ta  Nándor igazgató, P e t r á n y i  Miklós, 
P i l l ic h  Lajos és G a b r o v itz  Kornél tauárok rendez
tek, 293 tanuló vett részt. A tanulók között 43 
megbetegndés merült fel. Fertőző betegségek nem 
fordultak elő. Súlyosabb beteg egy volt. Az interná- 
tusnak 51 bennétkezö es bennlakó tanulója volt. A 
bennlakás az igazgató-felügyelő és az intézet orvossá 
által, állandóan felügyelet alatt volt. A lefolyt tan
évben a szakiskola iránti érdeklődés szép és nemes 
példáival találkozunk. A marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara a fentartási költségekhez 500 koronával 
járult hozzá, az udvarhelymegyei takarékpénztár egy 
megyebeli szegénysorsu tanuló részére 209 koronát 
(egé-z évi tápdij) adományozott. Az udvarhelymegyei 
ipái fejlesztő bizottság egy végzett szakiskolai növen
déknek, ki mint rendkívüli növendék a szabadkézi 
rajz, mintázás és iparművészeti tervezésben leendő 
ismeretszerzés czéljából beiratkozott, 180 koronát 
adományozott. Az intézet felügyelő-bizottsága a kö
vetkező volt: Elnök: Ugrón Ákos, Udvarhely vár
megye főispánja. Alelnök : Sándor Mózes kir. taná
csos, nyug. tanfelügyelő. Tagok : Mikes János gróf, 
főes,/eres-plébános, Solymossy Endre, ev. ref. kollé
giumi tanár, Gotthárd János, polgáimester, Bartók 
István, lakatosmester, keresk. miniszter ur által ki
nevezve, Dr. Kassay Albert, városi tiszti orvos, De
meter Dénes városi tanácsos, Székelyudvarhely város 
kiküldöttei. Becsek Aladár, lapszerkesztő és Dr. Vá- 
lentsik Ferencz ügyvéd, Udvarhelyvármegye részéről, 
Gyertyánffy Gábor vaskereskedő, Persián János ke
reskedő, a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka
mara kikü'döttei. E'őadó: Hargita Nándor igazgató. 
Jegyző: Pillich Lajos tanár. A kőipari szakon a 
mühelyi oktatásban elért eredmény megfelelő volt. 
Az I. és II. évfolyam ez évben a tanmenetszeríi 
murkák mellett sirkőmegrendeléseken, a III. és IV. 
évfolyamon megrendeléseken és tanulmányi munká
kon dolgoztak, melyek a művezető tanár saját ter
vei után készültek. A lefolyt tanévben a műhelyek 
túlnyomó részben márványban dolgozhattak. A meg
rendelések keretében architektonikus darabok is ké
szültek. Az agyagipari szak mühelyi oktatása az I. évfo
lyamon végzett kezdő gyakorlatok befejezése után, az 
osztályoknak megfelelő fokozatban felkarolta, az edéoy- 
terracotta- és kályhakészitést; a minta forma- és 
forma berendezéseknél szükséges műveletek, valamint 
az áruk mázolása, égetése és a kályhák felállítása 
körül előforduló munkálatokat. E szakosztály a le
folyt tanévben megrendelésre és raktárra dolgozott, 
továbbá 15 magyar agyagiparos és kályhás mestert 
látott el kedvezményes árban a sokszorosításra szol
gáló gipszformákkal és mintákkal. Az intézet fen
tartási költsége 56 ezer 523 kor. 34 fillért tett ki. 
összes vagyona 157,478 kor. 47 fill. A beiratások 
az 1907 —908. tanévre szeptember 1—3. napjain 
eszközöltetnek az intézet iskola helyiségében.

A  szen tm ih á ly i v é r ta n u k  emlékoszlopának 
leleplezési ünnepélye augusztus 11-ére halasztatott. 
Műsor és a tudnivalók jövő számunkban közöltetui 
fognak.

A  róm. k a th . fő g im n á z iu m i iuternátus 
épülete telekkel együtt eladó. Értekezhetni S o ó  Gás
pár főgimn. igazgatóval.



29. szám. Udvarhelyi Híradó. (5) 1907. julius 21.
H a lá lo z á so k . K a s s a y  Árpádné sz. N a g y  Ilona, 

f. hó 14 ikéu életének 26-ik, boldog házasságának 
8-ik évében elhunyt. Halálát férje, négy gyormcke 
és kiterjedt rokonság gyászolja. Ilült tetemét lü-íkán 
helyezték örök nyugalomra a reformátusok sirkertjébe.

lfj O r b á n  Dénes életének 25-ik évében f. hó 
19 éu elöunyt. A. jó fiú ha'á'ával szülőit: O rbán  
Dénest és nejét K a s s a y  F, Annát, úgyszintén Mik
lós, Domokos, Endre, Lajos és Balázs testvéreit bo 
ritotta gyászba.

D e r z s i  Béla, m. kir. p. ü. számtiszt f. hó 17-én 
hosszas szenvedés után, életének 27-ik, boldog házas
ságának 3-ik évében Lúgoson jobblétre szonderült. 
Halálát gyászolják : Özv. Derzsi Béláné szül. Nem
esik Juliánná hitves, Id. Glatz Károlyué édes anyja, 
ld. Glatz Károly nevelő atya, lfj. Dr. Glatz Károly 
tanár, Glatz Béla, Glatz Aranka, Glatz Elizke test
vérei.

A  S z é k e ly  T á rsa sá g o k  S zövetségén ek  
k ö z g y ű lé se . A „Székely Társaságok Szövetsége" 
második rendes közgyűlését — mint már jeleztük — 
augusztus <3 án délelőtt 9 órán kezdve Szamosujvá- 
ron a Vigadó dísztermében tartja meg. A közgyűlés 
tárgysorozata a kővetkező, délelőtt 9 órán kezdve: 
1. Elnöki megnyitó. Tartja: D e á k  Lajos elnök. 2. A 
szövetségben levő társaságok és testületek kiküldöt
teinek igazolása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők ki
kiküldése. 3. Titkári jelentés a szövetség műkö
déséről, a társaságok tevékenységének ismerte
tésével. Előadó : M á th é  József főtitkár. 4. Vasutügyüuk 
a) Székely vasutak: Előadója. L á s z ló  Gyula alelnök 
és B o r s z é k y  Soma ny. miniszt. oszt. tan. b) Szamos- 
ujvár-marosvásárhelyi vasút. Előadó: K. N a g y  La
jos főszolgabíró, a szomosujvári Székely Társaság 
elnöke. 5. A Mezőség és az erdélyi magyarság Elő
adó : Gróf B e th le n  István nagybirtokos, orsz. képvi
selő. 6. A kirándulás kérdése. Előadó : L á s z ló  Gyula 
szövetségi alelnök. Délután 3 órán kezdve: 7. Az er- 
délyrészi megyék népoktatási viszonyainak javításáról. 
Előadó: Sasi N a g y  Lajos szegedi felső keresk. isk 
tanár, szövetségi ellenőr. 8. Erdélyrészi háziipar; 
czikkek központi árucsarnokának felállítása. Előadó : 
jD ö m ö tö r János fögimuáziumi tanár, a szamosujvári 
Székely Társaság tagja. 9. Számadás, költségvetés 
(a központi vezetőség véleményével). Előadó: Dr. 
S á r k á n y  Miklós szöv. péüztáro3. 10. A jövő évi köz
gyűlés helyének és idejének meghatározása (az elnök
ség véleményével). Előadó: M á th é  József főtitkár. 11. 
Indítványok.

C abaret. D e ré h i János, P a p p  Tihamér, R á -  
p o l t i  Mariska, K e r té s z  Albertné, L á n y i  Andor, N a g y  
Gusztáv és D a r c k i Antal közreműködésével a Budaptst- 
szálló 8zintermebeu jól sikerült Cabaret estélyt ien- 
deztek a sétatér-alap javára. Az estély ma, vasár
nap egészen új miisorral megismétlik. A mai estély 
jövedelmét az elhagyott szegény gyermekek javára 
fordítják.

P réd ik átori tár. lfj. P é te r  Károly alsósófalvi 
ref. pap, udvarhelyi esperes „Református prédiká
tori tár“ czimmel egy terjedelmes, 15 Ívre terjedő 
kötetben mintegy 18 egyházi, 8 szertartási és al
kalmi és 6 gyászbeszédet, orácziót és bibliamagya- 
rázatokat bocsátók közre. Másfél évtizede már, — 
úgy mond a könyv előszavában, — hogy a oéh. 
Szász Gerő által szerkesztett „Prédikátori Tár" be
végezte pályafutását. A lefolyt idő alatt úgy az egy
házi értékezleti gyűléseken, mint a sajtó terén sok
szor fölvetették e vállalat folytatásának eszméjét. 
Azófa több mint öt esztendő telt el s az eszme 
mindez ideig nem tudott testet ölteni. Pedig két
ségtelen, hogy nálunk, t. i. a Királyhágón innen, 
egy világnézetünkkel és theologiai felfogásunkkal 
összhaugzó s bizonyos időközökben megjelenő „Prédi
kátori tár" oly közszükség, amelyet nem elégítenek 
ki sem a „Protestáns Pap" és „Igehirdető", sem a 
„Debreczeui Lelkészi tár" és mis hasonló gyűjtemé
nyek. Ez a közszükség hozta léire a mi szükebb 
hazánkban 1799. óta megjelent protestáus lelkészi 
tárakat; innék a küzszükségnek akar megfelelni a 
„Ref. Prédikátori tár“ is, amelynek kiadására vállal
kozott. A kötetben levő dolgozatok nem mind ere
detiek. Az egyházi beszédek egy része és a biblia
magyarázatok hirnoves külföldi prédikátorok müvei
ből vannak átdolgozva, mert — mint Molnár Albert 
mondja — „nekünk nagyobb gondolatgazdagságra 
van szükségünk s a nagy prédikátorok gondolatokat 
nyújtanak és — ébresztenek . . . Szükséges a nagy 
prédikátorok tanulmányozása, hogy a kisebb prédi
kátor ki ne merüljön s csak letapo.ott körben forgó 
ne maradjon . . .  A nagy prédikátorok nemcsak szé
lesebb látókörnek, nemcsak tudatosabbak, hanem 
hívőbbek is. Reflexióik saját vallásos érzületükből 
merő nek föl s e reflexiók azért oly világosak, gon
dolásaik azért oly erőteljesek, mert hitük élő, mély
séges, tauitnak saját hitből, egész meggyőződésből 
prédikálni. Nekünk pedig nemcsak több gondolatra,

de több hitre is szükségünk van" . . .  A kötet be
vezető közleményét R a v a s z  László theol. tanár irta. 
Dolgozataikkal hozzájárultak : B a r io k  György püspök, 
Itj. P é te r  Károly, B ír ó  Sándor, ki a bibliamagyará
zatokat is irta, S á n d o r  János, R a v a s z  László, V a jd a  
Ferencz, B a r th a  Dezső, P á s z to r , G sckm a Ferencz, 
V isk i Károly, R a v a s z  János. — A kötet ára 3'20 
kor. és megrendelhető a szerzőnél, mint a könyv 
kiadójánál.

A dom ány a Tanszerm úzeum nak. Felké-
rettük a következő sorok közlésére : A  d ió sg yő r i m. 
k ir . v a s-  és a c zé lg y á r felkérésemre és a vármegyei 
kir. tanfelügyelőség pártoló javaslatára az udvarhely- 
vármegyei tanitőegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére a következő saját gyártású vas- és aczélczik- 
keket adományozta: 5 drb szerszámaczélt, 10 drb 
tégelyaczélöntvényt, I drb fehér nyers vasat, 1 drb 
önt-vasat, 1 drb vajdahunyadi szürke nyers vasat, l 
drb vajdahunyadi fehér nyers vasat, 1 drb tükör 
nyers vasat, 1 drb ferromangát, 1 drb Beszemer- 
aczélt nyersen és 1 drbot kovácsolva, 2 drb hegesz- 
vasat, 1 drb góliát-tirefoodot, 10 drb klilömböző 
nagyságú alátétlemezt, 13 drb külömböző alakú és 
nagyságú anyáscsavart, 7 drb külömböző alakú és 
nagyságú sin-szeget, 1 drb lánczot, 3 drb lapátot, 6 
drb külömböző alakú és nagyságú szeggecset, 10 drb 
külömböző alakú és nagyságú csavarházat, 1 drb kis 
kovácsüllőt, 1 drb vasúti siu-keresztezést, 1 drb kis 
mozdonykereket és 1 drb kis szerkoceikereket. Fo
gadja a gyár igazgatósága ezen adományáért a Tan
szermúzeum nevében köszönotemet. C haluplca Rezső 
osztályelnök.

K ivonat a m. hiv. lapból. Itühkór fellépett 
szórványosan Vágás község lóállományában. — Ser- 
tésorbáncz fellépett jáiványo an Székelyvéczke köz
ségben. — Sertésvész fellépett járványosán Zetelaka 
községben. — Alsósófalván 1 drb 2 éves barna szőrű 
kancza csikó van felfogva. Nyakán csengő, lánczczal 
felkötve.

A  patak fa lv i ifjúság ma, vasárnap, délután 
3 órakor kezdődőleg szinielőadással egybekötött jó- 
tékonyczélu kosaras tánczmulatságot rendez, mely 
alkalommal A  ta r ta lé k o s  fé r j bóhozat kerül sziore. 
Belépti dij 60 fillér.

B ucsuzás. A következő sorokat vettük : Kérem 
szíveskedjék b. lapjában az alábbi soroknak helyet 
engedni. Szárhegy nemes hitközségének bizalma és 
kegyelmes Főpásztoromnak intézkedése folytán, el- 
távozám Udvarhelyvárm^gyéből; mindazon önzetlen 
jóbarátaim és ismerőseimuiuek, kiktől személyesen 
búcsút nem vehettem, szivem szeretetével ez utón 
mondok istenhozzádot s kérem őket, hogy tartsa
nak meg jó emlékükben, ki mindnyájukra Isteu szent 
áldását kérve, kegyelettel gondol mindenkor ő rájuk. 
Gyergyószárkegy, 1907. julius 16 án. P é le r f fy  Lőrincz, 
lelkész.

A z erdélyi róm. kath. egyházm egyéből.
Gróf M a jla th  Gusziáv Karoly erdélyi püspoa Vili. 
sz. körlevekben közli a kongregáczió döntését Schell 
Hermán tévedéseire nézve; ezenkívül közöl több pá 
pai rendelotet. Pályázatot hirdet a csikszeutsiraon- 
csatúizegi plébániára. Fölszeuteltettek: Badilla János, 
B ró Ferencz, Botár Gáspár, György Cábor, Kakucs 
Ferencz, Lukács József, Márton Béla, R may Aurél; 
továbbá Gál Balázs, Derei Félix, Imets Karoly, 
Máthé Özséb, Kristó Xav-T sz. Fér. szerzetesek Dr 
Erdélyi Károly hogy r. fógimnáziumi igazgatót Ko' 
lozsvárott sz. széki tanácsosnak nevezte ki. Rancz 
János csiknagyboldogasszonyi plébános alsóciiki, Bi- 
lint Lajos csiksomlyói alesporessé neveztettek ki. 
Áthelyezett plébánosok és adminisztrátorok: PéterfTy 
Lőrincz Széielyszeuttamásról Gyergyószárhegyre, Ba
lint Lajos Csikszentsiaioncsatószegról Csiksoralyóra, 
Bálint Péter Homoródremetéröl Székelykálra, Gá 
bor Mózes H. karácsouyfalváról Homoródreinetére, 
Oláh Károly Székelyká ról Székelyszentamásra, O.bán 
János Vágásról Székelykereszturra, Pál György Aty- 
háról Verestorouyba, Szabó Dénes Szentháromságról 
Sósmezőre, Kovács Károly Nagyszebeuből Tólcsvárra, 
Melczor Károly Tölcsvárról Nagyszebenire (külváros), 
Popp József Lupényből Hoiczbányára. Adminisztráto
rok lettek: András Péter H.-karácsonyfalván, György 
Lajos Vágásin, lfj. Eröss József Szentháromságon, 
Mihály Domokos Atyháu, Mindszenti György Lupény- 
ban, Antalfi Károly Szentkatolnáu. Segédlelkészül 
kü'dettek: Anda Viktor Gyergyóditróra, Binder Ist
ván Nagyszebenbe, Dr. Péter Antal Brassóba, Boros 
József Gyergvószeutmiklósra, Molnár Imre Tordára, 
Márton Béla Kézdiszentlélekre, Biró Fereucz Sepsi- 
szentgyörgyre, Badilla János Torjára, Botár Gáspár 
Barótra, György Gábor Lemhényra, Lukács József 
Tusnádra, Rónay Aurél B.-reczkre, Kakucs Fér ncz 
Gyorgyóc omafalvára, hitoktatónak: Lakatos Gáspár 
Csikszentdomokosra, Fekete János Petrozséuybu.

Homoródfürdő vendégei: (2-ik közlemény.) 
Dr. Rólh Lajos és családja Segesvár, Utri Sándoroé 
Gyulafehérvár, Ilomolay Lajosné Székelyudvarhely, 
Persián Jánosné és családja SzékelyudvarhHy, Dr. 
Vas Lajosné és családja Székelyudvarhely, Kabdebó 
Istvánná és unokái Marosvásárhely, Doros György 
Székelyudvarhely, Hóin Pálné Székely udvarhely, Man-

del Jenőné Székelyudvarholy, Hallasz Sarolta Kőha
lom, Dűli László Kolozsvár, Veress Béla Szi bidka, 
Özv. Soó Rezsőné és családja Székelyudvarhely, Dr. 
Madarász Féliksz Budapest, Madarász Bea Székely
udvarhely, Papp László és neje Szilágycseráu, Risz- 
döifer Gyuláoé Kisjenő, Horváth Laura Székelyud
varhely, özv. Kovács Mórné és családja Székelyud
varhely, Bagdi Imre és családja Tiszalők, Tamás 
Ilonka Besztercze.

K atona tem etés. Kolozsvárról Írják: Meg
halt egy közlegény. Eltemették annak rendje és 
módja szerint, az öt megillető katonai dísszel és a 
kapitány megtisztelte az egyszerű közlegényt azzal, 
hogy a sírján rövid beszédet mondott. A beszéd igy 
hangzott: — Egy derék és tisztességes ember volt. 
Ez egy jó katona volt. A föllebbvalóit tisztelte, a 
törvényeket tiszteletben tartotta, soha nem volt ellene 
kifogás. Miért is vette el Isten tőlünk éppen őt ? 
Az omber fájó szívvel áll meg az isteni végzés előtt 
és azt kérdezi, miért éppen ezt a deiék és kiváló 
katonát ragadta el tőlühk a halál és miért nem azt 
a disznót ott a második sorban, balról a másodikat, 
aki nem tartotta érdemesnek a bajtársa temetésén 
a gombját féuyesre puczolni, amiért be fogom záratni, 
a dutyiba mégy, te gazember. Azzal lebocsátották a 
koporsót a sírba.

x Kiváló eredm ényt értek el az „Alexin" 
zsirmüvek, melyek a nemzetközi Sütőipar kiállításon 
a Grand Piix vei lettek kitüntetve, növényzsir gyárt 
mányaik kiváló voltának elismeréséül. Az „Alexin", 
valamint a „Kalács-Alexin" a kiállításon eddig még 
el nem ért minőségben mutatták be a nagyközönség
nek a növényzsirt és növény vajat s osztatlan elisme
résben részesültek, ügy, hogy e czikkeknek a ház
tartásban nagy szerepet és a technikailag és kereske
delmileg kitünően szervezett „Alex;v“ zsirmüveknek 
fényes jövőt jósolunk. Gyár tulajdonosa Dr. Schmidl 
és Társa ezég. Budapest, Gyár: Budafok.

KÖZGAZDASÁG.
T enyész tehenek beszerzése. A gazdasági 

egyesület által beszerzendő 100,000 kor. értékű te- 
nyésztehén vétel ára után, mely 5 éven át leszen 
kifizetendő, a nagyméltóságu m. kir. fóldmivelésügyi 
Minisztérium 5 éven át ad 2°/n kamat kedvezményt. 
Tekintve az ügy sürgősségét újra kérjük azokat, a 
kik e kedvezményben részesülni akarnak, hogy kezes
ségi nyilatkozattal felszerelt kérvényeiket, melyben 
nyilatkozni kell az iránt, hogy magyar erdélyi vagy 
nyugati fajta állatot óhajtanak-e beszerezni, aug. 
8 ig az egyesület titkári hivatalába nyújtsák be.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  juliui 20.

(Érk. d. u. 5 6.)

Kossuth Ferencz a kiegyezésről.
S z a t má r i  Mór országos képviselő tele- 

fon-kérdést intézett Herkules-fürdőn nyaraló 
K o s s u t h  Ferencz kereskedelmi miniszterhez, 
mit szól az osztrák iniuiszterelnöknek kiegye
zésére vonatkozó nyilatkozatához?

Kossuth kijelentette, hogy nem válaszolhat, 
mert a két kormány legutóbbi bécsi üléséu el
határozta, hogy míg a kiegyezéssel teljesen el 
nem készülnek, semmiféle nyilatkozatot nem 
tesznek.

Azon lény, hogy kiegyezés még nem kész, 
tanúsítja, „hogy némely kérdésekben még el
térők a nézetek." Mostani helyzetben — Kossuth 
szerint — határozottan érdekében vau mindkét 
államnak egymással kiegyezni, ha csak lehet.

Rablógyilkos czigányok.
Pestmegyei Dános község közelében éijel 

kóbor czigányok meggyilkolták S z a r v a s  Ist
ván korcsmáros feleségét, 17 esztendős leányát 
és ezután a korcsmát felgyújtották. Legszigo
rúbb vizsgálat vau folyamatban.

A koreai császár lemondott.
Koreából jelentik: Mai hivatalos lap közli 

a császár hivatalos lemondását a trónörökös 
javára.

Kiadja: Becsek D Fia könyvnyomdája.

É R T E S Í T É S .

ESmES  n̂yomtatási Vasalj
olcsó áron,egészben vagy részben eladók.

L á z á r  K ó /.it.
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416—1907. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX

t. -cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a székelyudvarhelyi kir. törvényszéknek 1907. évi 
1188. sz. végzése következtében dr. Pál Ernő ügyvéd 
által képviselt Székelyudvarhelyi Zálogkölcsön inté
zet betéti pénztár részv. társ. javára Székoly Adóm 
és társai ellen 110 kor. s jár. erejéig 19C6. évi nov
ember bó 29 én foganatosított végrehajtás utján le
foglalt és 638 koronára becsült következő iogóságok,
u. m.: I. Székoly Adómnál, ökrök. II. Molnár György
nél, borjú és szekér. III. Székely Ferenczuél, eko és 
szekér nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a székelyudvarhelyi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 366/1. számú végzése folytán 110 
K. tőkekövetelés és ennek 1905. évi május 16. nap
jától járó 6% kamatai, Vs°/o váltódij és eddig össze
sen 67 K. 60 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Székelyudvarhelyen, Székely Adóm, 
Molnár György, Székely Ferencz lakásán leendő 
megtartására 1907. julius hó 23-ik napjának d. u. 3 
órája határidőül kitüzetik és ahoz a vonni száudé 
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

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

Kelt Székelyudvarhelyt, 1907. julius hó 9 én.
Nagy I.njos. bir. végrehajtó.

JrístniiiiHálatol!, kézzel vagy géppel (6 — 8 
példány) teljes oldalou- 

elvállaltatnak. — Czim aként 50 fillérért
kiadóhivatalban.

^ ■ 1
Szám 3147—1907, tkvi.

Árverési liirdetuiényi kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Udvarhely
megyei takarékpénztár vé_grohajtatónak kiskorú Szabó 
Anna és kiskorú Szabó Ákos végrehajtást szenvedők 
elleni 280 kor. tőkekövetelés s euoek 1906. évi 
április 3-ik napjától járó 8°/„ kamatai 49 kor. 30 
fill. már meghatározott, valamiut jeleoleg 20 korban 
hitelesített s még felmerülendő költségek kielégítése 
végett a székelyudvarhelyi kir. törvényszék területén 
fekvő, a szombatfalvi 503. sz.tjkvben + 251/1. hrsz. 
alatt felvett beltelek 720 kor. becsárban 1907. évi 
szeptember 14-ik napján d. e. 9 órakor ezen kir. 
tlkkvi hatóság hivatali helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen esetleg a fenti becsárou alul is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.
Székelyudvarhely, 1907. április 12-éu.

M ihály, kir. törvsséki egyes biró.

309—1907 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az oklándi kir. járásbíróságnak 1905. évi Sp. 
135. számú végzése következtében dr. Pap Ferencz 
ügyvéd által képviselt özv. Lauger Vilmosné barothi 
lakos javára Bartha Andor bardoczi lakos ellen 873 
K. 90 fill. s jár. erejéig 1905. évi szeptember hó l i 
án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 3000 koronára becsült következő iugó- 
sigok, u. m.: lovak, ökrök és gépek nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1907. évi V. 152/1. számú végzése folytán 873 
kor. 90 fi'l. tőkekövetelés, ennek 1905. évi márczius 
hó 15. napjától járó 5% kamatai, 1/i °/0 váltódij és 
eddig összesen 218 koronában biróilag már megálla
pított költségek erejéig, Bardoczon a1 peresnél leendő 
megtartására 1907.évi augusztus hó 3-ik napjának 
d. e. 9 Órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. LX t.-cz. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

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

Kelt Oklándon, 1907. évi julius hó 9-én.
F ó l iá i t  I g n á c * ,

kir. végrehajtó.

íf SKotttovdd-fimiő t. h id eg e i n  
sziVes f ig y e lő b e ! A

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

gyok tisztelettel:
G Y A 1 U M T I I Y  Á M 0 9

í m A k i Budapestre jön, ide megy! m )
w3PdP»d

t i'civjVJO>> Á M O R  S iS I e A z
G (ezelőtt Beliczay) VJr+-
> Budapest, Nagymező ntcza 7. sz. p,rh
•—<
:3 Tulajdonos: K l \C / ,I . i ; i t  C V lí.i. p.
M:o N apon ta  Kis P a rá d i N áczi híres
b-.iá szólista és teljes zenekara VJVJ

i
h a n g v e r s e n y e z . CK3P

[ a Minden idegen nézze meg! i ,

Eladd Vizitnalotn.
Székelykeresztur nagyközségben a Nagy- 
Kliküllő folyamán levő Mac3kás9y- féle 
5 kövü li8ztelő malom 28 hold terület
tel eladó. Ugyanott egv 12-os gőzloco- 
mobil egy szállítható és felszerelt 2 kövü 
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 E l t  r .  .IÖ Z S I4 F

nyújt S Z i é k e l y k e r e s z t u r o i i .

f e p e j t ó k s t ü i  gyáítm ány!
Védjegy ■

Kék mezőben két kulcs.

A

C O G N A C
DISTILLER1E FRANC A IS E MODÉLE 

P R O M O N T O R .

Kizárólagos e lárusiiás jYiárK TcstVcrcHnét
Kívánatra próba mintaüveg.

É p ü le t-ü v e g e z é s !

Kérem
olvassa

e l!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelóleg berende
zett kereskedésemre, hol

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

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva. Fltszerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a  legmodernebből rendeztem be és 
a mely tisztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok,

A legjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szaion-ezukorkák 
tea8ütemónyek nagy raktára

Szen tp étery  G erge ly ,
Székelyudvarhelyi.

I --------- ——  ------------------------------- -------- ■
Utazó kofferek! Szalon petróleum!

B aros-, Borszélji-, Kászoni-Viz raK tár.

n é l k ü  n e  e g y ü n k  leTest.
N é h á n y  c s e p p  e l e g e n d ő i
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A KávpáfoK gyöngye!

T erm észe tes á sv án y 
a i :  gyógy b o r v í z ! z z z

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
K ap h a tó  m ég :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel F r i
gyes, Zárug Antal kereskedésé 
ben 8 f illé ré rt, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.

A HárpátoK gyöngye! ■■
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Szerves anyagoktól m entes!
I

Szám: ad 5 —907. közp. vál. Udvarhelyvármegye központi választmánya.

Hirdetmény.
Udvarhely vármegye központi választmánya a választó jogosultak 1908. évre érvé

nyes ideiglenes névjegyzéke ellen beadott felszólamlások felett határozatát meghozván, 
közhírré teszem, hogy ezen határozatok a vánnegycháznál folyó Iló ÍO-tól 30-ig a 
hivatalos órák alatt az érdekeltek által megtekinthetők s a határozatok elleu azok, akik 
felszólalást adtak be vagy azok, kiknek jogára vonatkozólag adatott be felszólalás, az 
1874 évi X X X III. t.-cz. 50. § értelmében a közszemlére kitételt követő 10 nap alatt 
a m. kir Ouriához intézett felebbezésüket a központi választmány elnökéhez benyújthatják.

Udvarhely vármegye központi választmányától, Székelyudvarhclytt, 1907. évi ju 
lius hó 12-6n.

Dr. Damokos Andor,
elnök.


