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A nőiesség. 
(G.)  A modern nőkérdés mostanáig nem 

tudott komolylyá vergődni. Érdekes zsurplety-
kának tartották csak az asszonyok is, kanapé-
polémiának, amihez a komolyságnak semmi köze. 
Még az egyedüli komoly vívmányoknak, az 
egyetemi jogosultságnak se lett semmi hatása. 
Azt a pár tudományszomjas emanczipátor nőt 
kinevették, az újságokban kirajzolták, pápa-
szemmel, kopaszra nyirott fejjel.  Azt a néhány 
hobortos túlzót pláne, akik hobortos fejjel  szürke 
pantallout és sima, egyszerűen szabott saccot 
akarnak, a selyem kosztümökért, divatos kala-
pokért élő-haló asszonyok, a bolondok házába 
akarták küldeni. 

Választói jogról, meg ilyen emanczipáló-
dási'ól komoly asszonyok között szó sincs és 
nem is lehet. Uj divatú kalap, uj divatú ernyő, 
uj divatú ruha az igazi nőkérdés tárgyai, de 
mikor diplomás kisasszony lesz a lányból, akár 
tanítónő, akár tanárnő, bizony olyan jóindula-
túan megmosolyogja az ember. 

Idáig a nőemánczipáczió, az egyenjogúsítás 
Jiajhászásában nyilvánult. Most egészségesebb 
útra tért ugylátszik a mozgalom. Az asszony-
parlament Londonban (váljon szóhoz tudtak-é 
egymástól jutni?) okosabb húrokat pendített meg. 

A politika és társadalmi jogok kivívása 
nem is lehetett komoly czél. Micsoda időpazar-
lás volt hosszú időn keresztül azon vitatkozni, 
hogy a nő elszivhat-é nyilvános helyen egy 
czigarettát? A szabály csak az, hogy minden 
szabad a nőnrk, a mivel a nőiességet nem ta-
gadja. Szép, ha bicziklizik a nő, de szebb, ha 
gyalog jár miközöttünk, mert az, hogy egymaga 
kirándulásra megy vagy betér sörözni egy 
útszéli vendéglőbe, az már mégse a mi vér-
mérsékletünkhöz tartozik 

Az igazi asszonyok magok tiltakoznak ez 
eszteleu reformok  ellen. 

Minek ártaná belé magát a finom  lelkű nő 
a társadalmi és politikai szenvedélyekbe, hogy 
közben kivesszen lelkéből a gyöngédség? A vi-
haros szenvedélyek között megfeledkeznék  a 
nőiességről, a férfi  a köteles udvariasságról és 
csak elveszett illúzióval lennénk végtelenül sze-
gényebbek. 

A nőkérdéssel igenis kell foglalkozni  és 
különösen nálunk, A nők helyzetén még sokat 
kell javítani, de a javítás nem a kávéházi czi-
garettázásnál meg a korteskedésnél kezdődik. 

Szinte csodálatos, hogy a nők rendkívül 
finom  érzékükkel még nem vették észre, hogy 
milyen ferde  helyzetet foglalnak  el még most is 
a társadalmi életben. 

Kezdődik az a ferde  helyzet, mikor eladó 
lesz a leány. Aztán megkezdődik a fiiért,  a 
miből vajmi kevésszer válik házasság. Ez foly-
tatódik, mig a leány „hirbe nem jön". Ilyen-
kor az ur vagy helyt áll és akkor létrejön egy 
szerencsétlen házasság, vagy megszökik s ez 
történik a leggyakrabban. 

Ne tessék megijedni, hymen rózsalánczát 
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nem akarjuk rövidebbre szorítani, de ezt a kü-
lönös helyzetet kell megváltoztatni. Most ugy 
is olyan nyári szezon van, amikor sokat lehet 
gondolkozni, jó lesz, ha a mamák is gondolkoz-
nak egy keveset ezen a kérdésen. 

Legyen a nő a családban az életre nevelve, 
hogy jó feleség,  támogató társ legyen, ne pedig 
elnézésre szoruló, gyönge, ideges asszony. 

Tessék egyenlőséget teremteni a családban. 
Legyen a nő ép oly családfentartó  a nőies bá-
jok határai között erős, hisztéria nélküli morá-
lis nívójú, mint a férfi.  Aranyozza be annak a 
férfinak  életét női lelkének gyöngédségével, ki 
érte munkába görnyed s a legnagyobb ellen-
tétek is elsimulnak. Ne vágyjék a nő a nagy-
világba, az ut göröngyös és köunyen megbotlik, 
hanem maradjon a családi életben, itt mindig 
ő lesz a legnagyobb. 

Ha ez megvan, akkor aztán gondolkozhat-
nak „politikai egyenlőségről", szavazójogról meg 
szürke pantallóról. . . 

Belföld. 
A hazai ipar páríuiasu. Széli  Káimáu beiiigy- , 

miniszter, a minap rendeletet bocsátott ki az összes 
törvényhatóságokhoz a magyar ipar pártolása dolgá-
ban. E nagyjelentőségű rendeletben a belügyminisz-
ter a következőket mondja: 

Az állam fejlődésének  és anyagi főlvirágozásá-
nak egyik főeszköze  a hazai ipar föllendülése.  A 
hazai ipar fejlesztéséhez  fűzött  érdekeknek olyan 
nagy jelentőségük van, hogy minden közhatóságnak 
kötelessége a nagy érdek előmozdítása. A kormány 
eme kötelességének tudatabau a hazai ipar támoga-
tására mindent megtesz s örömmel látja, hogy a 
törvényhatóságok nagy része a kormányt törekvésé-
ben dicséretes buzgalommal támogatja. Mégis közve-
tetlen tapasztalásból, az iparosoknak sokszor jogos 
panaszából s a kereskedelmi miniszternek átiratából 
arról győződött meg, hogy egyes törvényhatóságok, 
városok és községek a közszükséglet beszerzésénél, 
a közpénzből létesített vállalatoknál nincsenek kellő 
tekintettel a hazai iparra, sőt néha egyenesen mel-
lőzik, még abban az esetben is, ha a magyar vállal-
kozó egyenlő minőség mellett még olcsóbb is. Azt 
hiszi, hogy ennek a megszokás az oka s az a hit, 
hogy a hazai nem lehet ofyan  jó, mint a külföldi. 
A szokással szakítani kell, mert a kötelesség pa-
rancsolja, a kétkedést pedig óvatossággal és szigorú 
körüliekintéssel kell eloszlatni. Erősen él bennem a 
remény — ügymond azután a miniszter — hogy a 
közhatóságok a nagy czél tekintetében nemcsak nem 
maradnak hátra, de készek a kormány mellé önként 
sorakozni s e részben minden kényszer mellőzhető. 

A czél elérésére legalkalmasabb, ha a törvény-
hatóságok, városok és községek elvileg elhatározzák 
és határozatilag kimondják, hogy minden közszük-
séglet beszerzésénél, minden vállalat és berendezés 
létesítésénél a hazai iparnak elsőbbséget adnak ; 
mindazokban az esetekben, amidőn a szükséges czik-
ket teljeseu kielégítő minőségben megfelelő  ár mel-
lett szállítani képes ; de különösen kívánatos az is, 
hogy ily irányban szabályrendeletek alkottassanak, 
melyekben a szükségletek beszerzésénél, valamint az 
ipari munkálatok kiadásáuál követendő eljárás le-
hető tüzetességgel megállapittassék, az esetek, me-
lyekben külföldi  czikkek beszerzése válik szüksé-
gessé, általános vonásokban meghatároztassanak és 
kimondassák, hogy minden ilyen esetben az ok, mely 
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a külföldi  czikk beszerzését szükségessé teszi, a ha-
tósági határozatban felsoroltassék. 

Készséggel hajlandó vagyok gondoskodni arról, 
hogy ilyen szabályrendeleti tervezet esetleg kidol-
goztassák és azoknak a törvényhatóságoknak s váro-
soknak, melyek kérik, tájékoztató mintául megkül-
dessék. A kereskedelmi miniszter pedig haladéktala-
nul és készséggel gondoskodik olyan közegekről, 
melyek a hatóságoknak tájékozást nyújtanak, ha 
kétség merül fel  valamely iparczikknek az ország-
ban való beszerezhetése, akár a pályázatoknál és 
szakszerű niegbirálásoknál követendő eljárás tekinte-
tében. Nyomatékosan hivom föl  a törvényhatóság 
figyelmét  az ily irányú szabályrendelet fontosságára, 
czélszerüségére és magára a törvényhatóságnak, ille-
tőleg városnak szolgáló hasznára. 

A szabályrendelet megtartását a közvetetlen 
felügyeletem  alatt álló hatóságokkal szemben min-
denkor meg fogom  kívánni, hogy fpedig  a rendezett 
tanácsú városok, valamint a nagyobb községek ré-
széről is betartassák, a felügyeletet  gyakorló vár-
megyei törvényhatóság kötelességérzetétől bizalommal 
elvárom. 

Hiszem s remélem, hogy jelen rendeletemnek 
a kivánt sikere teljesen meglesz s e részben további, 
akár általános, akár különleges intézkedések szük-
sége fölmerülni  nem fog. 

Vita nélkül. 
— Udvarhelyvármegye közgyűlése. — 

— augusztus ti. 
Nem is hinné el az ember, hogy miképpen is 

vált lehetségessé vármegyénkben a békés munkál-
kodás, a melyet már itt e közgyűlésen tapasztal-
tunk. Jólesett gyönyörködni a higgadt, megfontolt 
tanácskoz ásban, amely az egyes ügyek legapróbb 
fázissaira  is kiterjeszkedett, bizonyságot téve az 
erélyes vezetésről, a béke és munkakedvről. 

A megyeatyák, bár sokan a kedvezőtlen idő-
járás következtében, a mezei munkában akadályozva 
voltak, nem jelentek meg nagyszámmal a közgyű-
lésen. Azonban a megjelentek mind tudomással bír* 
tak arról, hogy a személyi harcz immár végre-
valahára itt nálunk is megszűnt, s helyét a régen 
szükségesnek érzett munkálkodás foglalta  el. 

A még nem rég is utópiának tartott pacificatió 
bekövetkezett. Hollaki  főispán  alig jött vármegyénkbe 
Széli miniszterelnök hangzatos programmjával, az 
embereket összekereste, megtöltötte kedvvel, lelke-
sedéssel, lecsillapította a türelmetleneket, bátorította 
az aggódókat, átmeneteket teremtett, tervezett, ki' 
dolgozott — és a béke helyreállt. 

A főispáni  instelláló közgyűlésen adott kifeje-
zést Ugrón  Gábor annak, hogy a népszabadságnak 
legnagyobb biztositéka : a törvény, jog és igazság. 
És a midőn Széli Kálmán kimondotta e három szót; 
mint varázsige zúgott át ez országon, Kárpátoktól 
Adriáig. Ugyanakkor kérdezte, hogy mit jelent ez ? 
És megadta rá a választ: szükség volt azt kimondani! 

Bizony itt vármegyénkben, akár hogy tegyük-
vegyük a dolgot, érezni lehetett annak néha-néha 
az elmaradását, a melyet különben a politikán kivül 
állók igen helyesen a személyi politikára és harezra 
magyaráztak ki. Természetes tehát az, hogy a midőn 
Hollaki, mint pacificator  lett vármegyénkbe küldve, 
igen sók becsületes kebelben fakadt  fel  a remény: 
— uj korszak ! 

A megyei ellenzéki párt is tüstént feladta  a 
harczot, a melyet különben, mivel politikai prog-
rammja már kifejezésre  jutott, kizárólag a személyi 
dolgokért tartott volt még fenn.  Hollaki főispán  igen 
jól tudta, hogy milyen állapotokat talál itt, s daczára 
ennek kész volt elfogadni  e sok és nehéz küzdelmek-
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kel telitett magas méltóságot. Tudta azt, hogy hiva-
tásába tartozik itt olyan közigazgatást teremteni, 
melyet hivatásának magas felfogása  vezet és lelkesít, 
mely tisztaságát önmaga óvja meg; oly eljárásokat, 
melyekben a jog védelmének és érvényesítésének 
legjobb biztositékát találjak . . . 

Hideg, őszi időben gyűltek össze a törvény-
hatósági bizottság tagjai a mai rendkívüli közgyű-
lésre. Végnélküli, nehéz, szürke fátyol  borult a 
világra ; felhős  az égboltozat és esik, esik szakadat-
lanul. Itt a városban nagyon megérezhetni a fürdő-
évadot; az utczán elvétve láthatni csak embereket, 
azok is majdnem mind vidékiek, s őszi felöltőikbe 
burkolódzva sietnek dolgaik után. A vármegyeház 
ormán ott lengedez a hatalmas trikolor s a hideg, 
esős szél csapkodja jobbra balra. Erről érezhetui 
csak meg, ez árulja el kívülről, hogy az uj regime 
alatt vármegyénknek ez az első és rendkívüli köz-
gyűlése. 

A tárgysorozat mindössze 24 pontból áll, s az 
egyes pontokkal ismerősök vigasztalják a körülállókat: 

— Oda se neki ! Tizenegy órára minden bi-
zonnyal végezünk vele, s aztán azután újra folytat-
hassuk a nyaralást, már a mennyiben azt az idő és 
körülmények engedik. 

Azonban ezek a jó urak egyet kihagytak a 
számításból. Elfelejtették  felvenni,  hogy itthon van 
Ugton Gábor. Már pedig ez nagy dolog. Ő hozzá 
szól minden tárgyhoz, s ha megharagítják, kész még 
obstrukcziót is rögtönözni, no természetesen détail. 
És bizony szinte igy is történt. Tudniillik a tárgy-
sorozat 16. pontja alatt volt felvéve  Székely-Udvar-
hely városnak módosított szervezési szabályrendelete 
s az ellen beadott fellebbezések. 

A városi képviselőtestület a módosításokat 
(melyeket annak idején 3, írva három napig eszkö-
zölt) a kinyomtatott tervezet szélére tette meg Az 
állandó választmány a maga megjegyzéseit ugyan e 
példányokra jegyezte föl.  Ez volt a baj. Ugrón ebben 
tiszteletlenséget látott a törvényhatósággal szembea 
s indítványozta, hogy már csak azért is küldessék 
vissza a városnak, hogy azt három teljesen meg-
egyező példányban leírassa, a mit az ellenőrzés 
szempontjából elkerülhetetlennek talál. Az indítványt 
az elnök szavazás alá bocsátotta s a többség annak 
tárgyalasába már most. belo kívánt menni. 

— Ugy ? — szólt Ugrón — jól van kérem, 
de megmutatom, hogy holnap ilyenkor is itt leszünk ! 

Lett erre óriási rémület, mert ha a 1U0. §-os 
ügyrendet mondatonként kezdi csakugyan bonczol-
gatni, bizony az eltarthat nem egy, hanem három 

A fenyvesben. 
Megszöktem az emberek közül, kimenekültem 

ide a szabad természetbe, a hol nyílt, őszinte min-
den virág, minden fűszál,  ahol nincsen alakoskodás, 
csalás. 

Itt ülök a néma, érzéketlen, zöld fenyők  ár-
nyában. Még a szellő sem lengedez. Az augusztusi 
nap erősen letüző sugarait a sürü ágak egészen fel-
fogják.  Csend van. Átható mély csend. Csak egy 
tücsök czirpel veszekedettül. Ő tudja, hogy miért. 

Isteni semmittevés, mily nagyon is szeretlek s 
mennyire tudom imádni ilyenkor a természetet. El-
merülök a titokzatos végtelenség nagyságának szem-
léletébe, száműzöm egy pár perezre magamtól az 
életet minden nyomoruságaival, kellemetlenségeivel 
együtt; szinte boldognak érzem magamat, mivel a 
mi mostan körülvesz, abban teljesen megbízom, mert 
az a nagy természet, már pedig az nem csalt meg 
soha senkit 

Uj embernek érzem magamat ide künn: meg-
tisztulva minden bűntől, minden rosz gondolattól s 
újjászületett teremtőképességgel veszek lélegzetet a 
tiszta, ozondus levegőből. 

Istenem mily kellemes tudat is. Semmi vagyok, 
mint a felszálló  harmatos köd s mégis az enyém az 
ég, a föld,  az egész mindenség, melyet nem vehet 
senki tőlem el s megsem irigyelhetik; egy parányi 
bolygó vagyok, melynek létezéséről senki nem tud 
semmit.. . 

. . . . Majd borulni kezd az égalja. Szél indul 
meg, amely a közeli kis hegyi patak moraját hozza 
füleimhez.  A fák  között titokzatos morgás támad s 
a szél a tetőn lévő nyírfák  lehullott sárga leveleit 
hajtja felém.  Megborzadok. Önkéntelen sóhaj hagyja 
el keblemet, amint látom az elmúlás, a halál e szo-
morú hirnökeit. 

Még egy-két hónap s ráborul a hideg éjszaka 
a tájra s a hold ott fenn  a magasban kezdi szövö-
getni ezüstös sugárszálait; áttetszőbb lesz majd a 

napig is. A megyeatyák idegesen fészkelődtek  helyü-
kön, az ajtó kilincsét egymásnak adogatták át, s 
rövid öt perez alatt csak az elnök, alispán, jegyző, 
előadók, Ugrón és Dr. Gyarmathy polgármester az 
ügyrend készítője voltak a teremben. Azonban, álta-
lános gaudiumra, Ugrón meggondolta a dolgot, mivel 
már az csakugyan unalmassá kezdett válni, s az elé 
c*ak anuyi akadályt gördített, hogy rövid két óra 
alatt letárgyalódott s elfogadtatott. 

A gyűlés legelején Hollaki  főispán  az elnöki 
megnyitó után bejelentette, hogy a törvényben gyö-
kerező jogánál fogva  dr. Soó  Rezső és dr. Bedö  Sán-
dor gyakorló ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké 
k;nevezte s őket az eskü letételére felhívta,  mely 
után a tiszti ügyészi széket dr. Válentsik szabad-
sága folytán  dr. Soó  Rezső foglalta  el. 

A 3. pont alá a tisztviselők fizetésének  folyó-
sítása tárgyában kelt miniszteri leirat volt felvéve. 
Ez esettel ismerősök már olvasóink. A fizetés  fel-
emelést a belügyminiszter ugyan jóváhagyta, azon-
ban azt ez év julius 1-étől folyósította.  Az állandó 
választmány javaslata volt, hogy ez ügyben a mi-
niszterhez felirat  intézendő, hogy a folyó  év első 
felére  eső illetményeket is utaltassa ki. Az állandó 
vál. javaslatát a közgyűlés elfogadta  s Ugrón Gábor 
indítványára a szabályrendelet is e szerint lesz mó-
dosítva. 

Ifj.  Jakab Gyula pénztári tisztnek lemondása, 
a felmontvény  megadása és az óvadéknak kiutalását 
a közgyűlés elfogadta. 

A községi ügyek közé volt felvéve  Sz.-Udvar-
hely városnak a villanyvilágítás tárgyában hozott 
határozata. Az áll. vál. véleményes javaslata az volt, 
hogy visszaküldendő s Diószegliy  S;imu kir. főmér-
nök a már megkötött szerződést ujabb és alapos 
módosításokkal látta el. A közgyűlés elíogadta. E 
tárgy mellett többen szólaltak föl. 

Ugrón  Gábor azt kérdi, hogy váljon azért 
akarja-e e város utczáit kivilágíttatni, hogy az ut-
czáin található piszkot jobban megláthassuk? 

— Tényleg azért — válaszol Gyarmathy  Dezső 
— hogy a takarítás könnyebb legyen s ebben is 
megmutassuk, hogy a haladni akaró és tudó városok 
közé tartozunk. 

Ezt már Szabó  Ferencz mészáros sem hagyhatja 
szó nélkül, odaszól nagy ropogós hangon : 

— Tegyék kérőm azt az írást legalul! 
Dániel Elek is ugy találja, hogy még csak-

ugyan nincsen e város a villanyvilágításhoz fejlődve, 
sokkal több és foutosabb  megoldandó kérdés vár e 
lakosságra, azonban ajánlja, hogy az áll. vál. javas-

levegő s ragyogóbbak a csillagok miriádjai, melyek-
kel tele van hintve az égboltozat. Aztán azután hó-
lepel borit be mindent, hegyet, völgyet, fát  és füvet 
8 a csupasz ágakat behimezi szépen a téli zúzmara 
kristály jéggyöngyeivel . . . 

Csak a sugár fenyő  az marad meg zölden. Ma-
gas koronáját az égnek emelve, hirdeti a földuek, 
füveknek  és fáknak: 

— Feltámadunk, tavasz lesz ismét, édes, lágy-
fuvalmakkal  teljes. 

Lám, alig vettem észre egy pár sárga levelet 
a földön,  máris milyen szomorú gondolatok járják 
át lelkemet. 

Pedig még most nyár van, szép, virágos nyár. 
Az erdők rengeteg fái  mindenfelé  zöldek, a kertek 
viragágyai be vannak terítve a természet pompás, 
himes szőnyegével s gjönge levelek árnyában még 
ott van a iülemile fészke  s benne édes sejtelemmel 
csicsereg párjának. 

És mégis. Mintha arra lennék kárhoztatva, 
hogy ne tudjak szabadulni az emberektől bár egy 
rövid napra, legalább igy gondolatban. Folyton 
előmbe tolakodnak. Igazán mo*t érzem, hogy van 
isten, mert vannak emberek, akiket szeretek, akiket 
mogértek, akiket csodálok. S mivel szerethetem és 
érthetem őket, hiszek istenben. Azonban ha azokból 
az órákból, melyeket az ember az eszmék világában 
töltött, hirtelen lesülyed a mindennapi élet zajába, 
be lesz sodorva a mindennapi emberek közé s kény-
szerítve lesz abban a banális, haszontalan zajban 
résztvenni, amelyet társaságnak neveznek. 

. . . Tovább megyek, hogy szabaduljak gondo-
lataimtól s most az jut az eszembe, hogy váljon 
van-e teljesen boldog, megelégedett ember? Boldog-
ság. . . ? Legalább itt künn most a szabadban a fü-
vek szálai, a fák  levelei mind erről suttognak, a 
madár erről dalol szerelmes párjának s a virág kely-
hében a sejtelmes tudástól csillámlik a harmat ra-
gyogó örömben ; és én megyek tovább, tovább a fák 
alatt, ez ünnepi szép napon, a hová nem hatol az 

latát már csak azért is fogadjuk  el, hogy Sz.-Ud-
varhely város autonom jogkörét ne rövidítsük meg 
s hiszi, hogy a városi képviselőtestületnek gondja 
lesz rá, hogy az még néhány évig ne kerüljön fel-
színre. 

Az áll. vál. javaslatát a többség elfogadja. 
Székely-Udvarhely városnak az aszfalt  ügyében 

megkötött szerződését csekély módosítással elfogad-
ják, csak Ugrón Gábor tesz kifogást  az ellen, hogy 
miért kellett azt idegen czéggel megkötni, a midőn 
a magyar gyártmány ép ugy megfelelt  volna s azt 
pártolni kötelességünk is. 

Dr. Gyarmathy  Dezső felvilágosításul  mondja, 
hogy a legolcsóbb magyar czég is 3000 frttal  drá-
gábban volt hajlandó azt elvállalni. 

A városi számvevői választás ellen Szabó Fe 
rencz és társainak, valamint Kassay Ignácznak be-
adott fellebbezését  a közgyűlés elutasítja. 

A gyűlés déli 1 óráig tartott, délutáu pedig 3 
órakor kezdődött s s/4 5 órakor az elnök éltetésével 
ért véget. 

A gyűlés jegyzőkönyvét gróf  Lázár főjegyző, 
inig a szólásra jelentkezőket Ádám  Albert tb. fő-
jegyző, I ső aljegyző vezette. 

A hitelesítő gyűlés tegnap, 12-én délután 4 
órakor volt. 

Újdonságok. 
Kinevezések. Hollalá  Árthur főispán  dr. Soó 

Rezső és dr. Bedö  Sándor gyakorló ügyvédeket tisz-
teletbeli megyei tiszti főügyészekké  kinevezte. A ki-
nevezettek az esküt a 11-én tartott rk. közgyűlésén 
tették le. 

A közigazgatás reformja.  Politikai körökben 
Széli  Kálmán miniszterelnöknek, mint belügyminisz-
ternek korábban Komárommegyéhez, később Csanád-
megyéhez intézett leiratát a legbiztosabb jelnek te-
kintik arra nézve, hogy a közigazgatási reform  meg-
alkotásának munkája nemsokára elő fog  vétetni s ha 
a parlament őszi üléseit el is foglalják  más teendők, 
ezután a közigazgatási reform  kerül sorra. Különben 
is azt vélik, hogy ha az előfordult  esetek nem is 
sürgetnek, Széli Kálmánnak kötelessége e reformmal 
foglalkozni,  mert azt programmjában a belügyi kér-
déseknél a legelső sorban igérte, kifejezve  azt "GT 
czélját, hogy az 1891. XXXIII. t.-cz. alapján állva, 
az adminisztráczió az államosítás elvére helyeztessék. 
Az államosítás daczára aképen igyekszik az ügyeket 
rendezni, hogy az önkormányzat ne sebeztessék meg. 
Megoldandó mindenekelőtt a tisztviselők fegyelmi 

emberi zsongás, vidámság, kaczagás vagy egy-egy 
életet kioltó fegyvernek  tompa dörrenése — és 
elhiszem. Elhisszük, hogy van. kell legyen, ha tud-
juk, mert tudjuk, ismerjük; s hinnünk illik akkor, 
ha nem ismerjük, mert nem tudjuk. 

Soká tartott, a mig e gondolatra rájöttem s 
igy némi vigasztalást találtam. Mindenütt kerestem; 
bejártam nagy utat, érintkeztem emberokkel, akiket 
megfigyelék,  belekiáltottam az erdő mélyébe, zugó 
viharba — mind hiába, nem leltem fel  soha sehol. 
Kerestem a vízben, a harmatos fűben,  az országút-
ján — midhiába. Fölmentem a hegyre, midőn dü-
höngött a nyári vihar, hogy talán a villám fényénél 
megláthatom s bár tüzes nyelvek öltögeték felém 
magukat — nem láttam, nem találtam . . . 

Majd jártam a várost, templomokat, házakat s 
ha másoknál észre is vevém s egy pillanatra talán 
azt hívéin, hogy magam számára is utol értem: jött 
a nagy, keserű csalódás, a kiábrándulás, amely után 
aztán végkép fölhagytam  azzal a gondolattal, hogy 
talán magamnak azt megszerezhetem. 

Azért még nem utánoztam a skeptikusokat, 
kik csak azért kételkednek, hogy kételkedjenek s 
ugy tesznek, mintha mindig határozatlanok volná-
nak; ellenkezőleg egész szándékom csak oda irá-
nyult, hogy bizonyosságra jussak. S hiszem, hogy ez 
elég jól is sikerült. 

Egy késő zivataros este magamba elmélkedve, 
a nagy filozófusokat  forgattam,  érlelődött meg ben-
nem az a gondolat, hogy inkább magamat, inkább 
kívánságaimat győzzem le, mint a világ rendjét vál-
toztassam meg: Hozzászoktattam magam ahoz a 
gondolathoz, hogy amiért megtettem mindent, amire 
képes valék s még sem értein el, ugy ez rám nézve 
elérhetetlen. És ez teljesen megvigasztalt I Nem kí-
vántam többé mást, csak a mit megszerezhettem —-
s igy elégedett lettem. S most csak olyanokat óhaj-
tók, a mit valahogyan elérhetőnek is találok ; ke-
véssel fáj  jobban az, hogy a boldogságot nem talál-
tam föl,  mint az, hogy nem vagyok kinai császár . . , 
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ügye, általán a fegyelmi  ügyek, a felelősség  minősé-
gének és mértékének meghatározása és a tisztvise-
lők szolgálati ügye. Ezeket mind a reformmal  kap-
csolatosan s abba beillesztve kell megoldani. A fő-
súlyt a reformban  a miniszterelnök a gyakorlati élet 
bajainak eltávolítására helyezi. A reformmunkálat 
tervei olyan irányban haladnak, hogy a mai törvény 
formális  revíziója kikerültessék s egyenesen a teljes 
és általános reform  vitessék a parlament elé. 

Unitárius istenlisztelet. Ilomoródfürdön  az ara-
tási hálaadás alkalmából tartatni szokott unitárius 
istentisztelet f.  hó 20-án d. e. 10 órakor lesz. Egyh. 
szentbeszédet tart Demeter Dénes h.-karácsonfalvi 
lelkész; közreműködik a h.-karácsonfalvi  ifj.  vegyes 
dalkör, Benczédi  Mózes ottani tanító vezetése mellett 

Vasúti szállítmányokban levelezések elhelye-
zése tilos. Szalay  p. t. főigazgató  kövotkező figyel-
meztetést bocsátotta ki: Utóbbi időben mind gyak-
rabban előfordul,  hogy vasúti (gyorsáru és közönsé-
ges) szállítmányokban levelek és személyes levelezés 
jellegével biró közlemények helyeztetnek el. Minthogy 
a „Postai Taiiiák és Postaü/.leti Szabályzat" I. rész 
1. §. értelmében a le\ éJ, azaz tényleges és személyes 
levelezés jellegével biró közlemény szállítása a posta 
kizárólagos jogát képezi, ebből folyólag  a vasúton 
és gőzhajózási, vagy más magán-szállitási vállalatok 
által szállított csomagokban elhelyezett minden sze-
mélyes és tényleges levelezés jellegével biró legcse-
kélyebb közlemény — legyen az akár nyitva, akár 
zárt borítékban elhelyezve — postajövedéki áthágást 
képez s az elvont postailleték tizenkétszeres összegéig 
teijedő, de legalább is egy frt  pénzbirsággal büntet-
tetik. Erről a közönséget tájékozás és alkalmazko-
dás végett éitesitem. Megjegyzem egyszersmind, hogy 
a Magjaiország területén föladott  sitt kézbesítendő, 
vagyis a szorosan vett belföldi  forgalomban  postán 
szállított csomagokba levelek elhelyezése meg vau 
engedve. Az osztrák posta területén kézbesítendő s 
a postán szállított csomagokba is szabad, a csomag 
czimzettjéhez intézett egy levelet .elhelyezni. A többi 
külföldi  forgalmi  vi-zouylaibin szállított postai cso-
magokban levelek elhelyeztetése tekintetében a kö-
zönség föladata  tájékozást szerezni s az erre vonat-
kozó szabályokhoz saját érdekében alkalmazkodni. 

Esküvő. Ferenczy  István e hó 27-én vezeti 
"TTÍfarhoz  id. Szabados  József  és neje kedves leányát, 

Katalint,  Tordán. 
Emléket az agyagfalvi rétre ! Ujabban ada-

koztak: Petres József  gyüjtőivén 5 frt,  a nyárád-
szeredai közmivelődési Dalegylet Petőfi-ünnepély  jö-
vedelméből, Ravasz Árpád által 44 frt  05 kr, össze-

sen 49 frt  05 kr. Ezt hozzáadva a már begyült 801 
frt  01 krhoz, az alap összege tesz 850 frt  15 krt. 
Fogadják a nemesszivü adakozók hazafias  adományu-
kért a végrehajtó bizottság szíves köszönetét. Fe-
renczi János végr. biz. pénztárnok. 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Róbert Margitot a gy.-fehérvári  közs. iskolához 
tanítónővé kinevezte. 

Vasút Boszniától az Adriáig. A magyarországi 
kereskedelmi és iparkamarák augusztus 23-án tart-
ják Nagyváradon V. országos kongresszusukat, melyre 
nemcsak a magyarországi, hanem a külföldi  kama-
rák is elküldik képviselőiket. A kongresszus egyik 
legérdekesebb tárgya lesz a fiumei  kamara előter-
jesztése arra nézve, hogy mikép lehet északi Bosznia 
és a magyar tengermellék közt vasúti összeköttetést 
létesíteni ? A fiumei  kamara határozatai 'javaslata 
azt mondja, hogy Ausztriában már előre látják a 
gazdasági különválást és ezért ott már is minden 
erővel törekszenek arra, hogy az elvesző magyar 
piaczokért kárpótlást szerezzenek az osztrák iparnak. 
Ezért erősíti Ausztria rendkívüli áldozatokkal a 
trieszti kikötőt, hogy az még hatalmasabb közép-
pontja legyen a kivitelnek és a behozatalnak. Ezen-
kívül erősiti Dalmácziában a spalatói kikötőt is s 
mindezekkel azt akarja elérni, hogy Trieszten és 
Spalatón át az osztrák iparczikkeknek egyenes útjok 
legyen Boszniába és Herczegóvinába. Bün volna meg-
engedni, úgymond a fiumei  kam.tra, hogy Ausztria 
uralkodjék az Adrián, amikor Fiúmén át a magyar 
állam is útat találna az okkupált tartományok pia-
czára. E végből az ogulin bihácsi va^út kiépítésére 
volna szükség. 

Kosaras tánczvigalom. A homoródszentmártoni 
Nőegylet f.  hó 20-án a községháza nagytermében 
jótékonyczélu kosaras tánczvigalmat rendez. Belépti 
díj személyenként 80 kr. Kezdete 8 órakor. 

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága 
9-ikén tartotta Hollaki  Árthur főispán  elnöklete alatt 
e havi közigazgatási ülését, melyen a julius havi 
ügyek intéztettek el. Jelen voltak: Jakab  Gyula, 
Sándor  Mózes, Dú'szegliy  Samu, Ádám  Albert, JBedö 
Fereucz, Szabó  Gábor, dr. Ráczkövy  Samu, Roediger 
Gyula, Diemár Károly, Ugrón  Gábor, Ferenczy 
Gyula, Persián János, dr, Kcith  Fereucz, Ferenczy 
Károly. A gyűlést Hollaki  főispán  kilencz órakor 
nyitotta meg, röviden üdvözölvén a megjelent tago-
kat. Tárgysorozat rendén első sorban Jakab  Gyula 
alispán tette meg jelentését. Felemlíti, hogy a tár-
gyalás alatt álló hóban a megyei tisztviselői karban 

Gyenge filozófia  az bizonyos, amit a kétségbe-
eséstől menekülő lélek gondola ki saját megnyugta-
tására. És amint itt járkálok e sötét utakon, ár-
nyas fák  ölén, távol minden zajtól, jut eszembe a 
Karthausinak ama bölcselkedése, hogy a szívnek 
ünnepek kellenek, hol érzeményeinek egész pompá-
ját kitárhassa. Legyen viszontlátás vagy félelem, 
vagy kiállott veszélyek után öröm, mindegy; a szív-
nek remegni, dobogni kell, hogy éljen; nyugalma 
halál. 

Az én szivem pedig nem remeg s csak azért 
dobog, mert élek, különben beállott már nála a 
nyugalom, a mi a véget jelenti. S ha körülöttem 
még pompázik is a nyár, lelkemet itt e templomi 
csendben bus sejtelem fogja  el s ugyancsak igyekez-
nem kell, hogy valahogyan fáradságosan  felállított 
logikámat szem elől ne téveszszem. 

Hisz igy is vannak pillanatok, amidőn eldobom 
magamtól ezt az ostoba filozófiát  s elképzelem, hogy 
milyen paradicsom lehet a világ, ha egy ö van mel-
lettünk, aki jó és ugy szeret. Tudom azt is, hogy a 
legnagyobb boldogságot csak a szív és az ész együt-
tesen adhatják meg. Megismerünk — szeretünk — 
viszont vagyunk szeretve — és tudjuk ezt. Ennél 
nagyobb boldogság nem lehet Azonban e gondolat-
tól sietek megszabadulni, mert ha a boldogság bár 
pillanatra tudatunkba jön, megtettük az első lépést 
a boldogtalanság felé. 

. . . Mellettem egy nagy tunya kánya repül 
föl;  meglibbentette lomha szárnyait s hang nélkül 
száll tova a sötét fák  között . . . Már egészen beal-
konyodott s én sietve hagyom el a fenyvest,  amelybe 
gondolataimmal foglalkozva,  nagyon behatoltam. Még 
egyszer mélyen föllélegzem,  élvezem ezt az isteni 
szabadságot, határok nélkül való világot, csodaszép 
végtelenséget és imádom azt, mint imádni lehet azt 
az eszményt, amelyhez az első és egyszersmind utolsó 
szerelem fűzi  a férfi  lelket. Szeretném magamhoz 
ölelni az egész erdőt, amely igy e nagy csendesség-
ben, igy a szürkületben olyan felséges,  olyan csodá-

latraméltó, annyira meghatja lelkemet, amelyről ott-
hon, a szoba négy fala  között, rideg pénzszerzéssel 
foglalkozva,  mindig álmodoztam és tőle várok min-
dent ebben az életben, ami szép és édes . . . 

A hold is feljött  már. Nyugalom öleli át a föl-
det, valami édes, titkos illatot lehel az erdő s itt 
künn a patak partján a kicsiny rét, amelyen most 
állok. Nem hallatszik más, mint a szellő suhanása, 
mint hogyha lelkek, túlvilági lények beszélnének 
hozzám lágy, suttogó, titkos érzéseket keltő hangon. 
Szemem önkéntelen a magasba tekint, ahol a csilla-
gok miriádjai ragyogják be a végnélkül való ürt s 
lelkem iölszáll e végtelen magasságba s megszaba-
dulva érzem magamat az emberek durvaságaitól, 
kislelküségétől és leghőbb vágyam méltó lenni az 
engem körülvevő isteni hármouiához. Érzem, hogy 
e perezben képtelen volnék bármilyen roszra s hir-
telenében elképzelni sem tudom, hogy miképpen le-
hetséges, hogy annyi rosz ember él itt lenn a földön. 

Bizony mi más lenne az élet, ha az emberek 
méltók kívánnának lenni tehozzád, oh szent termé-
szet, ha szabad lenne minden gondolat, mint a ma-
dár, ha nyilt lenne minden kebel, mint a szép vi-
rágaid kelyhe. 

. . . Azonban már a holdnak sarlója lefelé  ha-
nyatlik, a csillagok halványulni kezdenek, a szellő 
is megszűnt, csak a patak csobog, monoton hangjá-
val egész elkábítva engemet. Az ünnepi hangulatnak 
vége, pihenni térek, hogy holnap már felvehessem  a 
harezot a megélhetésért; tervezgetek, gondolkozom 
és bucsut veszek a sugár fenyőktől,  a hangos patak-
tól, a szabad természettől, mert érzem magamban, 
hogy abban a pillanatban, melyben a józan és prózai 
számítás nyomul előtérbe, ott megszűnik az ideáliz-
mus, száműzve lett a szabad gondolkozás . . . 

Szomorúan intek kezemmel, sóhaj hagyja el 
keblemet s én ismét mint tegnapi ember térek 
haza. r. 

változás nem történt. Iktatóra érkezett 1951, hátra-
lék volt 677, elintézetlen maradt 431 ügydarab. A 
pénztárak vizsgálata megtartatott, hiány nem talál-
tatott. Útadó hátrálék volt junius hó végén 262.)5 
frt  04 kr, amelyből e hó folyamán  befolyt  3u05 frt 
48 kr. — Az árvaszéki elnök jelentését Ferenczy 
Gyula árvabiró olvassa föl.  Iktatóra érkezett 1705, 
átjött junius hóról 318, amelyekből 312 ügydarab 
nem nyert elintézést. Gyámság és gondnokság alatt 
maradott 9871 egyén. Székely-Udvarhely város árva-
székéhez iktatóra érkezett 96, átjött 15, elintézetlen 
maradt 12 ügydarab. Jul. végén gyámság alatt ma-
radt 144 egyén. — Dr. Ráczkövy  Samu tb. főorvos 
jelenti, hogy az egészségügyi állapot az előző hóhoz 
viszonyítva kedvező volt. A magánorvosi gyakorlat-
ban a légző és emésztő szervek hurutos bántalmai 
merültek fel.  Az orvosi jelentéssel kapcsolatban Ug-
rón Gábor szóváteszi, hogy a gyermekelvetélés körül 
nem tapasztal kellő ellenőrzést, mivel egy akkora 
vármegyében, miut megyénk is, hihetetlennek találja 
azt, hogy mindössze két ilyen eset fordult  volna elő. 
A korlátozás és ellenőrzés érdekében az alispán és 
főorvos  utasíttatnak, hogy az ilyen esetek köztudo-
másra hozassanak s a legszigoiubb megtorlás vezet-
tessék be az illetők ellen. — Sándor  Mózes kir tan-
felügyelő  jelenti, hogy a vezetése alatt álló hivatal 
teendői a szünidő következtében csakis belső ügyke-
zelésre szorítkoztak s e tekintetben semmi akadály 
nem volt. — Diemár Károly kir. ügyész a felügye-
letére bízott fogházak  állapotáról a Következő jelen-
tést teszi: a székelyudvarhelyi törvényszék fogházá-
ban 7 vizsgálati 29 elitélt, a keresztúri járásbíróság 
fogházában  1 vizsg., 8 elitélt, a h.-oklándi jb. fog-
házában 4 vizsg , 19 elitélt fogoly  volt letartóztatva. 
A fogházakban  a szabályszerű rend .fentartatott.  — 
Diósztghy  Samu kir. főmérnök:  Ugy az állami, mint a 
törvényhatósági utak jók voltak, közlekedési akadály 
nem fordult  elő. A bethlenfalva-czekendi  útszaka-
szon teljesítendő felemelési,  alapkövezési és henge-
relési munkák biztosítására vonatkozólag a verseny-
tárgyalás eredmény nélkül tartatott meg s igy kény-
szerítve volt a keresk minisztertől e munka házila-
gos teljesítését kérni. — A tárgysorozat letárgyalása, 
mely 129 pontból állott és amelynek túlnyomó ré-
szét adóügy fellebbezés  képezte, déli 12 órára ért 
véget. 

Esküdtbirósági termek felszerelése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
a csíkszeredai esküdtbirósági helyiségek felszerelé-
sére szükséges bútorzat, az ottani kir. törvényszék 
elnökségének irodájában f.  évi augusztus 30-án d. 
e. 10 órakor nyilvános árlejtésen biztosíttatik. 

„Hotel Budapest". Valamely elmés franczia 
statisztikát állított össze arról, hogy hány csók 
csattanhat el egy perezben a világon, mire egy 
müncheni szobatudós ráduplázott azzal, hogy kiszá-
mította hány krigli sört hörpenthetnek le egy peicz 
alatt az északi sarktól a déli sarkig a szomjas embe-
rek. Mind a két statisztikus azonban föltétlenül 
kapitulálna, ha arról volna szó, hogy a képes levelező-
lapokról csináljon hozzávetőleges statisztikát. Kivált 
most, mikor a kutyabagósi kántortanító is turista-
inget ölt magára, s ha egy hajitásnyira elért a falu-
jától, anczikcz-kártyát küldöz szét a világba. A képes 
levelező-lapok divatja szédületes arányokat öltött, a 
mely aztán ma már annyira dühöng, hogy akadnak 
emberek, akik saját fizouomiájukat  ragasztják az 
ilyen gyűrött, piszkos, kicsiny, két krajezáros papír-
darabokra. Felhasználják reklámnak is ezeket a 
„látóképes" levelező-lapokat, a mi igy természetesen 
nem is a legutolsó dolog. Uyeu reklám levelező-
lapokat készíttetett Müller  Károly a „Budapest-
szálló" tulajdonosa. Ez ellen természetesen nem is 
volna semmi ellenvetésünk, mert az üzlettel jár a 
reklám, hanem azt már még sem hagyhatjuk szónél-
kül, hogy a szálloda képe fölé  azt irja: „Carl 
Müllers  Hotel  Budapest".  Ez ellene vall a jó ízlés-
nek, sérti a szellemet, hogy egy törzsgyökeres szé-
kely városból ilyen otromba ízléstelenség kerül-
jön ki. Mi a tatárt gondol majd az áz illető a ki 
tévedésből ilyen kártyát kap, mert hogy valaki szánt-
szándékkal ilyent küldjön — képtelenségnek tartjuk, 
s e helyeu felszólítjuk  a nagyközönséget, hogy azok 
megvételétől tartózkodjék. Müiler urnák pedig ajánl-
juk, hogy azokat, mivel még pinczérszámláknak sem 
valók, az azokat legmegilletőbb helyre, dobja félre. 

Homoród-fürdő.  A fürdőző  közönség bizonyára 
nem tartotta és nem tartja szájize szerint valónak 
sem a jubusi, sem pediglen az augusztusi időjárást, 
amely különben októberben sem keltene feltűnést.  Az 
eső az egész országot elárasztja s a különbség leg-
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föntebb  csak az, hogy egyik helyen esik, másik he-
lyen meg szakad. De hát ugy látszik a türelem osz-
tályrészükül jutott a fürdővendégeknek,  mert az idő-
járási jóslat a jövőre is borulást, esőt és hideget 
helyez kilátásba, jeléül annak, liogv bolond télre 
bolond nyár következik. Szegény Homoródon még 
csak meglennének valahogyan az időjárástól, mert 
azt nz isten adja, hanem bizony ott a társadalmi 
élet is olyan, mint az időjárás. Hidegség a szivek-
ben, hidegség a természetben. Komor őszi hangulat 
borított be ott mindent s igy igen természetesnek 
találják a felöltő  viselését, ami pedig ilyenkor nem 
szokott divat lenni. Magukba zárkózva élnek az 
emberek, ki-ki magának s legföntebb  az ebédnél 
tálálkoznak. A reggeli és az estéli korzó divatját 
multa s elvétve láthatni ez alatt egy-egy sétáló em-
bert. Szóval az idén Homoród ugy időben, miut tár-
sadalmilag kellemetlen napokat él át, pediglen ugy 
a koszt, a viz, a levegő, mint zene pompásnak mond-
ható. — A fürdővendégek  névsorát itt adjuk: 

Baranyai Gyula polg. isk. ig. és családja, Sze-
ged. Dr. Sárkány Miklós ügyvéd és neje, M.-Vásár-
hely. Benkő Mihály és családja bankig. Kolozsvár. 
Rubli Román gyári hiv. Ganzl-gyár, Bpest. Vágnerné 
és leánya gépgyárosné, N.-Szeben. Virág Józsefné 
keresk., Solymossy Jánosné tanácsosné és csal. Sz.-
Udvarhely. Theil N. polgármester, Medgyes. Koz-
máné tanfelügyelőné,  Kolozsvár. Sebessy Béla és 
csal. Brassó. Persián keresk. és csal. Sz.-Udvarhely. 
Laukó Albert tanár és csal. Arad. Müller György és 
csal. faker.  Sz.-Régen. Schuster Zelma és leánya, 
Medgyes. Madaras Gábor törvbiró és csal., Csanádi 
Zalán törvbiró és csal. Sz -Udvarhely. Dr. Faith 
Péter fürdő  orvos, Oláhfalu.  Janó Lajos igazgató és 
csal. Brassó. Schiffbaumer  Mihály, Sz.-Régen. Bla-
hunka Gyuláné p. ü. m. számtanácsosné, Budapest. 
Zsidó Dom. és neje fővámszedő,  Fáticsova. Özv. Leit,-
schaftné  Greser Lujza és leánya, Medgyes. Fridrich 
Brandsch és csal. Szászváros. Oberth Adél és leánya, 
Medgyes. Dr. Szabady Ferencz és csal., dr. Szabady 
Tivadarné szolgabiróné,-özv. Ugrón Lázárné őnagys. 
Sz.-Udvarhely. Dr. Szabó Péter tanár és neje, Bpest. 
Barabás József  tanár és neje Sz.-Keresztur. Csiky 
Ilona és test-v. Kolozsv. Ilyés biró és csal., Ilyés Miklós 
ezredes. Sz.-Udvarhely. Széky Miklósné, Széky Tibor 
gyógyszerész, Kolozsvár. Justina Mircea és fia,  Kő-
halom. Pethő István és neje, Sz.-Keresztur. Bernatsky 
Mariska gyógysz. leánya, Kecskemét. Szabó János 
főjegyző  és neje, Páncsova. Özv. Kovács Istvánné, 
Beszterczey Istvánné, Sz.-Udvarhely. Farkas Zalánné 
és családja, M.-Vásárhely. Simó János unit. leik. és 
neje, Torda. Bock Adolf  és neje, Sz.-Régen. Özv. 
Kassay Farkas Danielné tábornokné, Déva. Özv. Nu-
ridzsán Antalné, Szeben. Obert Matild és csal. Med-
gyes. Tomcsa Sándor és neje, Finker Lászlóné, Sz.-
Udvarhely. Unger Péter és csal., Farkas Károly és 
csal., Nick Pál és neje, Arad. Dr. Soó Rezső ügy-
véd, Soó Mariska és Erzsike, Sz.-Udvarhely. Barth 
József  lelkész, Hosszú-Aszó. Cipu Jánosné p ü. titk. 
és neje, Literát Basiliusné századosné, Brassó. Rei-
nisch Matild, Kolozsvár. Valaschek Ferenczné, Za-
lathna. Vagner Heinrich és neje, Segesvár. Pollák 
József  és csal. Kolozsvár. Vásárhelyi János törvbiró 
és csal. N.-Szeben. Hochman Armánd jegyző és neje 
Sárkáuy. Dr. Teil Wilhelm, Hosszufalu.  Böjthe 
Lászlóné, Kolozsvár. Nagy Bálint és neje, Debreczen. 
Reisner Józsefné  és leánya, Budapest. Hochman Do-
rottya és leányai, Mártonfalva.  Özv. Kovács Dénesné 
birt.-né, Oláh-Süly. Dr. Kirchgatter Lajos ügyvéd, 
Szeben. Sofie  Augusztin mérnökné, Berethalom. Ilyés 
József  járásbiró, Szász-Régen. Özv. Borsos ügyvédoé 
és leánya, Páncsova. Szabó Albert közjegyző, gróf 
Haller János, Sz.-Udvarhely. 

T a n ü g y . 
Tudnivalók a székely  udvarhelyi  m. kir.  állami 

kő-  és agyagipari  szakiskolába  való felvételre  vonatko-
zólag.  Rendes tanulókul az első évfolyamra  felvétet-
nek, kik a) a tizenkétéves kort betöltötték és ehhez 
képest kifejlett  munkaképes testalkattal birnak, b) 
legalább két középiskolai osztályt, avagy pedig elemi 
népiskolai hat osztályt jó sikerrel végeztek. 

Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 
a) születési bizonyítványát, b) atyja vagy gyámja 
beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, melyben ki-
fejezendő  annak kötelezettsége is, hogy az illető a 
tanidő teljes tartalmát bevégzi, c) iskolai bizonyít-
vány, d)  az ujraoltás megtörténtéről szóló bizonylatot. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandíjat 
nem fizetnek. 

Minden (rendes és rendkívüli) tanuló a beirat-
kozás alkalmával műhelyi biztosíték czimen 3 frtot 
tartozik az intézet pénztárába befizetni,  melyből a 
tanulók által önhibájukból eredő károk fognak  meg-
téríttetni. 

Szegény sorsú, de jó magaviseletű és szorgal-
mas tanulók részére több egész ösztöndíjas (ingye-
nes), illetve félösztöudíjas  (félingyenes)  hely áll ren-
delkezésre. Fél vagy egész ösztöndíjas helyre pályázó 
tanulók, a fent  említett okmányokon kívül szegény-
ségi bizonyítványt is kötelesek kérvényökhez mel-
lékelni. 

A kellően felszerelt  felvételi  s illetve ösztöndíj 
iránti kérvények, az iskolai felügyelő  bizottsághoz 
czímezve, legkésőbb f.  évi augusztus hó 20 ig, az 
igazgatósághoz nyújtandók be. 

Az intézettel kapcsolatosan internátus és con-
viktus (bennlakás és étkezés) áll fenn,  melyben (a 
nem ösztöndíjas) tanulók (ez időszerint) havi 8 frt 
50 krt fizetnek. 

Az intézet internatusába felvett  tanulók, a 
szülők vagy hozzátartozóik részéről a következőkkel 
látandók el: 2 drb 170 cm. hosszú és 75 cm. széles 
fehérített  vászon szalmazsák (surdé); 4 drb a szalma-

zsák nagyságának megfelelő  és fehérített  vászonból 
készült lepedő ; 1 drb rövid szőrű takaró (pokrócz); 
1 drb 70 cm. hosszú és 50 cm. széles vánkos; 3 drb 
vánkosáthuzat; 2 drb kék vászon kötény (surcz); 
1 öltözet ünneplő és 1 öltözet műhelyi ruha, ezenkí-
vül a szükséges fehérnemű  (u. m. ingek, alsónadrá-
gok, kapczák, törülközők stb-vel). 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

Furcsa. H—d. 1. AV/kedni lehet, azonban háromkoiai 
nem, legfönnebb  káromkodni. 2. Hogy a hires Robinson miért 
nevezte el szolgáját Pénteknek? Valószinüleg azért, mivel 
csütörtökön találta meg. 

Kicsike. Bizalmas leveli megilletett Ne búsuljon, hisz 
a nóta is azt mondja: gombház, ha leszakad lesz más. Az 
olyan fiatal  leányoknak sok sok idejök van még arra, hogy 
férjhez  menjenek. Ha egy kis úgynevezett csalódas éri őket, 
olyan az csak, mint a tisztitó tűz. Megedződnek általa. Nem 
hisznek el azontúl mindjárt mindent, a mit egy szeleburdi 
fiatal  uracska mond. A mi az arczképet illeti, mi azt ajánla-
nék, hogy küldje csak vissza akkor is, ha nem kérik. Levelet 
irni nem kell hozzá. Hisz nincs mit mondaniok egymásnak. A 
kép visszaküldése eleget mond Üdvözöljük és további leveleit 
várjuk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Hirdetmény. 
Azon t. cz. szülőknek és gyámoknak, kik fiaikat,  illetőleg gyámoltjaikat a szé-

kelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasiumban  akarják tanittatni, tudomására hozom, hogy 
fensőbh  intézkedés folytán  1899—1900. tanévtől kezdve a katholikus tanulókért 20 frt, 
a nem katholikusokért 30 frt  tandijt kell fizetni  egyaránt. 

E mellett az eddig szedetni szokott egyéb dijak továbbra is fenntartatnak-
Székely-Udvarhelytt, 1899. augusztus 1. . . 

J Az igazgató távollétében 
Daróczi János, 
róm. kath. főgymn.  tanár. 

P A P P ZAKOR ENDRE 
VASKERESKEDÉSE AZ „ARANY KASZÁHOZ'. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni  gazdagon berendezett 

I P ^ P v a s k e r e s k e d é s e m r e " " H H 

Mindennemű vajda-hunyadi vasak, legjobb minőségű öntött tégely aczél k iszák, 1 
varrógép 6 évi jótállás mellett 30 frtól  feljebb.  Épület- és butorvasalások, szerszámok 
legjobb minőségben, s nagyon olCSÓ árban árusittatnak el. 

Igen becses pártfogásért  esedezve 
kiváló tisztelettel 

P a p p Z a k o r E n d r e . 
S o d r o n y s z e g n a g y r a k t á r ! 

Székely-Udvarhely város területén, a felső  határban a vasúti indóházzal szemben lévő Bálint György által meg-
nyitott utcza végében lévő kertemet az utcza megnyújtásává!, két oldalról apró telkekre 10 éves törlesztésre felosz-
tom. Venni szándékozók Nagy Ferencz vármegyei irodatisztnel vagy Kossuth-utczai lakásomon bővebb felvilágosítást 
nyerhetnek. - ökv. SOLYMOSY P Á L N É . 

Sz. 10,669-1899. 
szb. 

Udvarhelyi járás főszolgabírójától. 

Faeladási hirdetmény. 
Udvarhely vármegyében az árvátfalvi  II. határrészben fekvő  s a patakfalvi  eV, ref. 

egyház, ev. ref.  lelkész és ev. ref.  tanitó tulajdonát képező, összesnn 2.67 k. hold erdő-
területen található 487 drb luezfenyő  törzsnek mintegy 354 m3 fürészanyag  és 38 m3 

épületfa  készlete ujabbi árverését folyó évi augusztus hó 24-én d. U. 6 Órára Patak-
falva  község házához tűzöm ki. 

Kikiáltási ár 561 frt  40 kr, minek 10%-a bánatpénz. 
Az árverési feltételek  alólirt főszolgabirónál  és az udvarhelyjárási m. kir. erdő-

gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. augusztus 9-éu. 

] ) r . D e m e t e r l » ő r l n c / . , 
főszolgabíró. 


