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Előfizetési  árak: 
Egész évre 8 kor. fél  évre <1 kor. negyed évre 2 korona. 
Egy szám ára 16 fii.  — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 6 kor. — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Megélhetési viszonyok. 
Lassan-lassan tűrhetetlenné kezd lenni a 

szegény ember sorsa. A folyton  fokozódó  drá-
gaság mindig több és több életszükséglet kielé-
gítését vonja meg tőle. A hus, a liszt, a tojás 
enormis drága volt eddig is ; mostanában drágult 
meg a fa;  ma pedig a gyertya, a szappan és 
a petróleum ujabbi megdrágulásáról hallunk hirt. 
Az élet drágább, a kereset pedig kevesebb lesz. 
Az ipari pangás, a vállalkozási szellem letörése, 
a válságszerüen megszűkült pénzviszonyok min-
dig több és több embertől vonják el a megszo-
kott keresetet. Igy szorul a város népe két 
malomkő közé, a melyek a túlnyomó részre a 
nyomort, a nélkülözést hozzák mpg. Városunk 
lakosságának igen nagy része ma éhezik és fá-
zik és pedig, ne higyjük, nemcsak az a rész, a 
melyet az utczán látunk fásult  arczczal rongyo-
san kóborolni, hanem igen sokan azok közül is, 
kik szép, rendes lakással birnak és a jólét kül-
szinét állásuknál, társadalmi pozicziójukuál fogva 
megőrizni kötelesek A társadalom ma egy nyo-
morgó társad,ilom, amely a nélkülözésnek, a bi-
zonytalan gazdasági létnek \égtelen változatait 
volna képes feltárni  annak, a ki beható tanul-
mánya tárgyává akarná tenni e külszinre épí-
tett, czifraságokkal  takart szegénységü város 
belső életét. De a legszomorúbb tapasztalata, 
legvigasztalanabb konklúziója a tanulmányozó-
nak az volna, hogy ezen a nagy, általános nyo-
moron és nélkülözésen — nem is lehet segíteni. 

A kereseti viszonyok megjavítása és a meg-
élhetés olcsóbbá tétele: ez volna a két panacea, 
amelylyel a nagy embertömeg szánandó helyze-
tét orvosolni lehetni. De hát kinek áll ez mód-
jában? A kereseti viszonyok állapota Magyar-

A női munka. 
> A nőkérdés legfontosabb  részével, a női  mun-

kával!,  igen érdekes, alapos könyvben foglalkozik  dr. 
Máday  Sándor Pest vármegye t. szolgabirája. Köny-
vének minden része világos képet nyújt a nöi munka 
egyes mozzanatairól és arról a harczról, a melyet a 
munkára szoruló nők a létért való küzdelemben foly-
tatnak. Mellőzve a száraz tsatisztikai adatokat, a 
melyek számszerint tüntetik föl  a dolgozó és kereső 
Hőket, Máday  könyvéből az alábbiakban közöljük 
A nők  munkaköre  czimü részt, mely az egész vilá-
got felöleli. 

Magyarországon  a női uri foglalkozások  a kö-
vetkezők : 

A testi munkák között: az őstermelés,  mely a 
kereső nőknek több mint felét,  54 százalékát foglal-
koztatja. Itt a nők a könnyebb mezei munkákat 
végzik, vagy mint a férfiak  segitői, vagy mint mun-
kájának kiegészítői szerepelnek. Egyúttal a mezőgaz-
dasággal  kapcsolatos házi munkák is igen sok nőt 
foglalkoztatnak. 

Az ipar, kereskedelem és forgalom  mint gyári 
és háziipari munkásokat, üzleti elárusitókat és ki-
szolgálókat veszi a nőket igénybe. A fővárosi  sta-
tisztika kimerítő adatokat tartalmaz a nőknek e té-
ren történt szaporodásáról. Ez a népesedés a keres-
kedelemben ugyan kisebb volt aránylag, mint a fér-
fiaké,  azonban viszont a forgalomban  és az iparban 
óriási módon szárnyalták tul a férfiakat.  Mig a nők 
}88l-ben az összes budapesti ipari népességnek csak 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Becsek Aladár. 
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országon egyes-egyedül a külföldi  tőkétől függ. 
Most pedig a külföldi  tóke elhúzódik ettől az 
amúgy is túlterhelt országtól, mert máshol, tá-
vol világrészekben kedvezőbb elhelyezést talál. 
Most tűnik ki, hogy sokat hirdetett gazdasági 
fejlődésünk  ós haladásunk csak látszat, mert 
gazdasági életünk szabályozása nincs a magunk 
kezében, e nélkül pedig minden haladás és min-
den fejlődés  üres, efemer  dolog, amelyet minden 
perczben megszüntethet a küllöldi tőkésnek meg-
változó spekulácziója vagy szeszélye. Valóban, 
Magyarország most arra a szégyenteljes szerepre 
van utalva, hogy lesse a külföldi  pénzviszonyok 
esetleges megduzzadását, amikor majd neki is 
jut egy kis morzsa, amelyen tovább tengethesse 
ezt a „fényes"  gazdasági életet. 

A másik eszköz: a megélhetés olcsóbbá té-
tele, szintén nincs a mi kezünkben. Azt az 
anomáliát, hogy ebben a kenyértermő, állatte-
nyésztő országban az élelmiszerek olyan méreg-
drágák, csak az magyarázza meg, hogy nálunk 
kényszer-export van. Nem a fölöslegét  adja ám 
oda ez az OÍ szág a külföldnek,  hanem azt, amit 
a szájától kénytelen elvonni. Egyoldalú gazda-
sági állapotunk mellett nincs mivel mással fizet-
nünk adósságaink, kamatait és az importált ipar-
czikkeket, mint búzánkkal, lisztünkkel, marhánk-
kal. Jut-e a magyar népnek ezekből, az mellé-
kes, de a külföldnek  jutni kell. Harmadéve 
majd, hogy éhinség nem volt ebben az ország-
ban, mégis több millió métermázsa búzát expor-
táltunk. Igy vagyunk egyéb nyersterményeinkkel 
is. Innen van, hogy a Kanaán a fővárosát 
éhezni hagyja, mert Ausztriát kell élelmeznie. 

Nincs más mód, mint arra bizni a kibon-
takozást, amit a tudósok a „közgazdasági élet 
automatikus működésének" neveznek, amit rövi-

5 százalékát képezték, addig 10 év múlva már 19 
százalékot tettek ki és számuk megötszöröződött. 

A testi szolgálatot különösen sok nő választja 
létfentartásául,  miután előképzettség hiján más fog-
lalkozást nem igen kaphat. Mint cselédek és napszá-
mosok működnek e téren, s a főváros  területén mind-
két minőségben felülmúlják  számszerint a férfiakat, 
A szellemű munka terén a nők szaporodása a legu-
tóbbi időben igen nagy, jóllehet a munkakinálat 
még igy sem nyer teljes kielégítést. 

A nők által különösen felkarolt  foglalkozások 
közt első sorban a gyorsírást  és gépírást  említjük. E 
foglalkozás  elterjedésének mérvéből adataink nincse 
nek, miután a nők nagyobb térfoglalása  az irodák-
ban csakis a jelen évtized második felében,  tehát az 
utolsó népszámlálás után történt. Bankok, ügyvédi 
irodák, gyárak, üzletek egyaránt óriási számban kez-
dik a nőket gépirókul és gyorsirókul alkalmazni, sőt 
e foglalkozás  révén a bíróságokhoz és közigazgatási 
hatóságokhoz is bejutottak dijnoki minőségben, va-
lamint a minisztériumokba is, a hol irodatisztek 
lehetnek. 

A bizonyos fokú  szakképzettségét kiváló pályák 
közül a bankokban és váltóüzletekben kezdik ujab-
ban a nőket mint pénztárosokat, könyvelőket, leve-
lezőkel alkalmazni, mihez nagyszámú kereskedelmi 
iskola adja meg nekik az előföltételeket. 

E helyen emiitjük meg egyúttal, hogy 6 év 
óta építőmesteri  állást  tölt  be egy nő (Paulas Erika) 
Beszterczén. 

Különösen jelentékeny a nők száma a postá-
nál, távirdánál, távbeszélőnél és vasútnál, hol az 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 60 fii.  Nyilttér sora 50. fii. 

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

den magyarul e szóval fejezhetünk  ki: kikopla-
lás. Gazdasági lekötöttségünkben kormánynak, 
törvényhozásnak kötve van a keze; tehetetlenül 
áll a tömegnyomorral szemben. Megszorítani a 
kiadásokat minden téren, lemondani az élet ké-
nyelmeiről, szépségeiről, a megmaradt gazdasági 
csekély erőt egyedül a puszta lét tengetésére 
forgitani:  ez a sors, amely vármegyénk lakossá-
gának legnagyobb részére vár. 

És a föld  népe ? Ennek ez már nem újság, 
az már beleszokott a koplalásba. 

Népiskoláink. 
— A székely nép segítése érdekében. — 

A napokban azt olvasom, hogy Wlassics minisz-
ter egy New-Yorkban felállítandó  magyar iskolának 
néhány ezer korona segélyt ígért. 

Hát ez nagyon szép, méltó a miniszter gondol-
kozásához, csak fájdalom,  nem méltó a mi rettenetes 
szűkös erszényünkhöz. 

Segélyezzük tengerentúli nyelvrokonainkat, — 
mert azokból hazafiak  már ugy sem lesznek — itt-
hon pedig ezer meg ezerféle  a segítség nélkül szű-
kölködő nyomor és nélkülözés. 

Odaküldjük nagylelkűen filléreinket  azoknak, 
kik már csak nyelvben egyek velünk, kik kozmo-
politikus érzelmeknél fogva  semmi teherben, buban-
bajban nem tartoznak hozzánk és itthon annyi de 
anuyi a hiány, annyi a szükséglet. 

Itt benn várja a minisztert a hazafias  munká-
ban az országban és nem a tengeren tul. 

Ne telepítsünk addig csángókat be, mig a ki-
vándorlást nem tudjuk meggátolni. 

Ne segélyezzünk tengerentúli iskolákat, mig itt 
egész falvak  iskola nélkül vannak. 

íme csak egy kis darabka földet  szakitok ki 
nagy Magyarországból bemutatóul. 

A kis Székelyföldről  beszélek, e minden kormá-
nyok mostoha gyermekéről. 

Nem hozom fel  a megélhetés szomorú viszo-

1898. évben a magyar állam által alkalmazott nők 
száma 5029 volt. 

A magyar államvasutnál 1887. év óta van sza-
bályozva a nők alkalmazása. 

A távbeszélőhálózatnál, mely magánigazgatás-
ból visszaváltatván, csak egy év előtt lett a posta* 
és távirdaigazgatóságnak alárendelve, a nők kizáró-
lag kezelőnői minőségben vannak alkalmazva. Számuk 
jelenleg 207. A nők helyzetének javítása czéljából 
minden esetre örvendetes körülmény, hogy a posta-
igazgatóság az átvétel óta 1899. elejéig máris 12 
kezelőnőt ténylegesitett a 207 közül (a magánigaz-
gatás idején a kezelőnők mind napi dijasok voltak). 

A szellemi munkálkodás terén még különösen 
a tanügy érdemel figyelmet  a női munka szempont-
jából. Miként a többi pályákon, ugy itt is óriási az 
álláskeresők száma, ugy hogy a közoktatásügyi ma-
gyar királyi miniszter kénytelen volt több óvónőis-
kolát beszüntetni, mert oly nagy számmal jelentkez-
tek a növendékek, hogy a tanfolyam  végeztével nem 
lehetett őket elhelyezni. 

Az óvónők 1896—97-ig 2222-ről 2412-re sza-
porodtak. Az elemi iskolákban 1897-ben a tanerők 
szaporodásának 55°/0-át nők képezik. Hosszabb időre 
tekintve vissza, hasonló rohamos emelkedést fogunk 
a tanítónőknél is tapasztalni, mint a postánál. 

Ezenkivül még a polgári iskolákban és a fel-
sőbb leányiskolákban képviselnek a nők tekintélye-
sebb számarányt s az utóbbiakban az abszolút több-
séget is képezik. 

A tanügygyei foglalkozó  összes nők száma ha-
zánkban már az 1891-iki népszámlálás idején 8720 



nyait, melyek már a nyomorba mentek át, ezúttal 
csak a népoktatásról beszélek. 

Gyászkeretet kellene hogy húzzak e szó körül: 
népoktatás  s igy aztán a maga nyomorúságában ott 
állana e fogalom,  ugy amint a valóságban tengődik. 

Hány székelyföldi  falu  van teljesen iskola nélkül. 
Ugy szól a rendelet, hogy a szomszéd faluba 

kell küldeni a gyermeket iskolába. 
Hát ez igy a papiroson szép dolog, de a való-

ságban rettenetes valami. 
Azok a szegény 7—10 éves gyermekek őszi 

locsban, téli fagyban,  záporban, viharban és oly hiá-
nyosan öltözve, ahogy szegények vannak, a szomszéd 
faluba  járjanak iskolába. 

Ha látom őket megázva, elkékülve a hidegtől, 
rongyok által alig védve a vihar ellen, bizony meg-
fájdul  belé a lelkem! 

Hányszor megfagy  az a kis kenyér a táskájuk-
ban, mit ebédre visznek magukkal és hányszor fagy 
arczukhoz a köny, melyet a nyomor sajtol ki sze-
mükből. 

És menniök kell bármilyen időben, ha nem 
akarják, hogy megbüntessék őket. 

Bocsánatot kérek e szomorú képért, de ez a 
valóság. Az én lelkemen rég sir ez a dolog; egyszer 
már el kellett mondanom. 

Például a mi falunknak  (Mosonnak) még soha 
sem volt iskolája, mióta létezik. Bööbe (ebbe a nyo-
morúságos szük faluba)  kénytelenek iskolába menni 
a gyermekek. 

A millenniumi iskolák közé falunk  is fel  volt 
véve, de az öt év eltelt anélkül, hogy ez az ügy a 
papirosról lekerült volna. Csak igéret és papiriskola 
A hely megvan hozzá, de csak a hely, egyéb semmi: 
ez az öt év munkája. 

Szomorú haladás ennyi idő alatt! 
A böői tanitó, aki kántor is egyszersmind, negy-

ven éve, hogy önfeláldozással,  bscsülettel, hazafias 
irányban tanitja három falu  (Böő, Vece, Moson) 
gyermekeit, anélkül, hogy valaha legkisebb elisme-
résben részesült volna. Csak most négy éve kapta 
meg az állami segélyt, azelőtt 130, igen irva és szó-
val, százharmincz forint  fizetésből  tengődött. Elég 
ugy-e? Éhezni lehet mellette eleget. 

Be vagyunk ékelve nemzetiségi falvak  közé és 
ez a derék ember kulturmissziót teljesít 40 év óta. 

Bizony mondom, egy kis elismerést jobban 
megérdemelne e kötelességének hiven megtelelő em-
ber, mint sok más politikai (?; érdemekért kitün-
tetett egyén. 

De hát székelyföldön  vagyunk, mely tudjuk, 
hogy minden kormányok mostoha gyermeke. 

Amint eltűrik, hoay nap-nap után százával 

volt 28,419 férfi  mellett, tehát az akkori tangyügyi 
népesség 23.3°/0-a. 

Végül meg kell még emlékeznünk két uj fog-
lalkozásról is, mely a megfelelő  egyetemi kiképzés 
lehetősége folytán  ezentúl szintén nyitva áll a nők 
előtt: az orvosi hivatás és a gyógyszerészet. 

Háztartással hazánkban majdnem 37a millió nő 
foglalkozik. 

Az Ausztriával közösen megszállott Bosznia és 
Herczegóvinában  a női munka még meglehetősen kez-
detleges fokon  van. A benszülött nők foglalkozása  a 
háziipar különféle  neme, főképp  a kötés, szövés s a 
fejlődő  gyáripar a nőket csupán a fonás  és szövésben, 
valamint a dohánygyártásnál alkalmazza inkább. A 
szellemi munkásnők majdnem kizárólag Ausztriából, 
csekély része Magyarországból valók. Működési terük 
az oktatás és az orvostudomány, melyet számos nő 
gyakorol. A tartományok sajátos viszonyai, neveze-
tesen a mohamedán vallás tanai, melyek értelmében 
a nők férfi  orvost nem bocsátanak maguk elé, az 
orvosnők működését különösen jelentőssé és áldásossá, 
sőt nélkülözhetetlenné teszik. 

Angliában  (Skócziát és hollandot is beleértve) 
a női munka nagy szerepet játszik. A nők képessé-
geik érvényesítésére mindig több tért nyernek. 1881 
—1891. a kereső nők száma 16.7 a kereső férfiak 
száma ellenben csak 14.6 százalékkal szaporodott. 

Az állami hivatalok közül a nők a postánál és 
távirdánál vannak nagy számban alkalmazva, szám-
szerint 25.928-an, ugy, hogy az összes posta- és 
távirdanépesség 20.6 százaléka nőkből áll. 

A szabad szellemi foglalkozások  közül a szí-
nészet, szépirodalom, újságírás terén, továbbá, mint 
festő,  számos nő keresi kenyerét. A tanügy terén a 
nők száma a férfiakét  94.000-rel múlja felül;  Ang-
lia tanítóinak 74 százaléka nő: ezen számmal min-
den egyéb államot megelőz. Főképp ez elemi iskolai 
állásokat foglalják  el a nők, viszont magasabb tan-

vándoroljon ki kenyeret keresni idegen ég alá, ide-
gen lelketlen, gyűlölködő, magyarfaló  népek közé, 
ugy ne csodálkozzunk, hogy falvaink  iskola nélkül 
tengődnek. 

Hanem amig ekkora a nyomor benn a haza 
szivében, ne küldjük filléreinket  a tengeren túlra ! 
Van itt köny elég letörülni, van itt nyomor elég 
enyhíteni való! 

Az igaz hazafi  szivében nemes nagy eszmék 
születnek és Wlassics miniszter, akit a haza javára 
már annyi szép gondolat lelkesített, hallgassa meg a 
szekely nép szavát és ne engedje a jóravaló igaz 
fajt  elveszni nyomorultan, segély nélkül. 

Harmath  Lujza 

Újdonságok. 
Megürült mandátum. Mint már említettük libád 

Antal országgyűlési képviselő legközelebb a nyugdíjba 
vonult Dubraviczky  Elek helyére közigazgatási bíró-
nak fog  kineveztetni. A kinevezést már a napokban 
közzéteszi a hivatalos lap, s már most is sokat be-
szélnek róla az érdekelt körök. Tibád elsőrendű köz-
igazgatási kapicitás, volt belügyi államtitkár is, s 
kinevezését elsőrendű politikai körökben örömmel 
vették tudomásul. Tibád kinevezésével megürül a 
székelyudvarhelyi kirület mandátuma, s talán a ki-
nevezéssel ezideig éppeu ezért vártak, bár a kérdé-
ses bírói szék tényleg már hónapokkal ezelőtt, jogi-
lag pedig február  1-eje óta megürült. A mandátumot 
megyeszerte biztosra veszik, hogy Ugrón  János volt 
alispán fogja  egyhangúlag meguyerni. 

Iparosok fíllérestélye.  A Polgári önképzö-egylet 
holnapi fillérestélyének  műsora ez: Flórián  Ilona, 
Benedek  Aladár, Holstein  Margit szavalnak, Dr. Ko-
vacsy Albert felolvas,  Szalay  Béla és Belle  László 
monologizál. — Az estély rendezői: Orbán Erzsi, 
Báduly  Miczi, ifj.  Mészáros  Lajos, Barkóezy  Dénes. 

Hamvazószerda és a Nőegylet fíllérestélye. 
Húshagyó kedd éjjelén, tehát három nap múlva, meg-
hal a Farsang s másnap már itt lesz a böjt első 
napja, hamvazószerda. Hivatalosan ugyan a farsang-
gal együtt meg kéne szűnnie a mulatozásnak is, ám 
azéri mégis szólni fog  a böjtben a hegedű s meg 
lesz a sok estének a maga tánczmulatsága, bárha 
ho.szas és unalmas felolvasásokkal  terhelten is. Az 
idei farsang  hosszú volt, de unalmas, mondják három 
nap múlva a mulatságkeresők, a melynek a mamák 
egyrésze is szomorúan ad igazat. Karúéval herczeg 
bucsuzása azonban alig telik el, s már a böjt első 
napjára mulatság van kitűzve: a Nőegylet fílléres-
télye, melynek kik lesznek rendezői és hogy milyen 
lesz a programmja — ez idő szerint titok. Hamvazó 

ügyi állásokból aránylag kevesebbet töltenek be. 
Nőorvos Angliában 189 van, néhány nő pedig a 
ííyógyszerészetre adta magát. 

Ausztriában  a kereső nők szintén gyarapodó-
ban vannak s az 1890-iki népszámlálás tanúsága 
szerint a nőnépességnek több mint fele  él kereset-
ből. Az értelmiségi foglalkozások  közül a tanítói 
pályán 14.809 nő van, tehát az összes tanügyi sze-
mélyzet 26 százaléka. A postánál (250), tárvirdánál 
(630), valamint a vasútnál szintén találunk női al-
kalmazottakat. A fizikai  munka állását jellemzi, hogy 
daczára az ipari fejlődésnek,  a mezőgazdaságban még 
miudig több nő van alkalmazva, mint férfi. 

Az Egyesült  Államok  különös figyelmet  érde-
melnek a női munka tekintetében, mert az ottani 
állapotok bár egyrészt nagyon elütök az európai vi-
szonyoktól, másrészt egy fejlettebb  társadalmi álla-
potot tárnak fel,  melyet előbb vagy utóbb, de való-
színűleg nekünk is megkell valósitanunk. Sok kérdés, 
melynek eldöntése felett  Európában még vitatkoznak, 
ott már gyakorlati megoldást talált és alkalmazha-
tósága kipróbáltatott. A legelső körülmény, amely az 
amerikai viszonyok megfigyelésénél  szemünkbe ötlik, 
az, hogy mig egyrészt éppen az Egyesült-Államok-
ban nyilik a nőknek legtágasabb tér tehetségeik 
tetszésszerinti érvényesítésére, addig másrészt a női 
munkásság szerepe számszerint a férfiakéhoz  ará-
nyítva éppen ott a legkisebb. 

Mind e számok csak a szövetségi kormányra 
vonatkoznak; ezenkívül az egyes államok kormá-
nyai még szintén alkalmaznak több helyütt női mun-
kást, igy Texasban törvény rendeli, hogy a hivata-
lok felét  nőkkel kell betölteni. Építész 53 van. 

A nőorvosok száma 2438, az ügyvédek közt 
pedig 417 nő van; a metodista felekezetnél  a nők 
papok is lehetnek. 

Francziaországban  100 munkás közül 30 nő. 
A mezőgazdaságból élő nők az e téren foglalkozó 

szerda a megbánás napja; amikor is a katholikus 
egyházi szokás szerint a pap e szavakkal: Mementó 
quia pulvis es et in pulverem reverteris (emlékezzél 
arra, hogy hamu vagy és hamuvá lész) ellépked a 
térdhajtó hivek előtt és a megbánás szimbólumával, 
hamuval hinti be az alázatosan lehajtott fejeket. 
Azonban még sem lesz olyan szürke a böjt, mint a 
milyenre neve enged következtetni. Egy néhány ke-
délyes mulatságra van kilátás, mint például, elsőnek 
emiitjük, a Felsőleányiskola márcz. 10-én tartandó 
estélye is, melyet igen valósziaü még mások is fog-
nak követni, s igy tehát a mulatnivágyók serege 
nem lesz híjában a társasvigasságok örömeiben. 

A régi krajczárosok beváltása. A pénzügymi-
niszter rendeletileg tudatja, hogy az osztrák értékű 
egykrajczárosok és fél  krajczárosok az állampénztá-
raknál és az adóhivataloknál teljes névértékükben 
f.  évi junius 30-ikáig még mindig beválthatók, f.  évi 
jul. 1-től kezdve 1901. évi junius 30-ikáig azonban 
egy krajczárért csak egy fillért,  íélkrajczárért félfillért 
adnak az adóhivatalok. 

Ájtatosság! gyakorlatok. Majláth  Gusztáv gróf, 
erdélyi püspök a héten, f.  hó 19., 20., 21., 22. és 23. 
napjain a székelyudvarhelyi róm. kath. főgymn.  és 
a társintézetek kath. növendékeivel főt.  P. Lollok 
Lénárd lázárista atya vezetése alatt ájtatossági szent 
gyakorlatot tartatott. A püspök ur időközben alkal-
mat vett magának 2l-én este 6 órakor nyilvános 
vecsernye és szentbeszéd tartására a főtemplomban, 
nemkülönben a megyei kórház betegeinek meglátoga-
tására a megye főnökeinek  kíséretében, kiknek há-
zánál tisztelegni is megjelent. A püspök városunkat 
23-án d. e. 10 órakor hagyta el áldástól kisérve, 
hogy hazatérő útjában egyik beteg papját megláto-
gassa. Az ifjúság  lelki gyakorlatait az előkelő és 
más felekezetű  férfiak  közül is többen meglátogatták. 

Földmivelésügyi m. kir. miniszter az ujszékelyi 
közbirtokosság részére 10 kat. hold kopárterületnek 
a mult évben foganatosított  sikeres befásitásáért  — 
az erdősítés költségeinek fedezésére  — 100 korona 
pénzsegélyt utalványozott s azonkívül az erdősítés-
hez szükséges csemetemennyiséget a sz -keresztúri 
m. kir. járási erdőgordnokság kezelése alatt álló 
állami csemetekertekből teljesen díjmentesen adomá-
nyozta. A földmivelésügyi  m. kir. miniszternek M 
erdőgazdaság érdekében ismételten tanúsított — és 
övőre is kilátásba helyezett nemes áldozatkészsége 
szolgáljon buzdításul mindazoknak, kik az erdőva-
gyon helyes kezelésében a székely nép annyira fon-
tos közgazdasági érdekét látják a jövőre nézve is 
biztositandónak. 

Emléket az agyagfalvi  réten! Ujabban adakoz-
tak az agyagfalvi  réten felállítandó  székely emlék 

népesség két ötödét teszik ki. Iparral és kereskede-
lemmel egyaránt 7»—7» raillió nő foglalkozik,  1893-
ban (a cselédeket is belevéve) összesen 4.415,300 
nő kereste fizikai  munkával kenyerét. Az értelmi 
pályák terén az állami hivatalok közöl a posta, tá-
vírda és vasút vannak a nőknek nyitva. A posta- és 
távirdánál 1892-ben 8128 nő volt alkalmazva, a vas-
útnál pedig 15,958. Megjegyzendő, hogy a vasútnál 
éppen ugy mint nájunk, előnyt adnak a férfihivatal-
nokok családtagjainak. 

Németország  kereső lakosságának % részét nők 
teszik ki. 1892—95 ben a kereső férfiak  száma 15.96 
százalékkal, a kereső nőké azonban 23.64 százalék-
kal emelkedett. Az ipari népesség, melynek a nők 
2O.6°/0-át képezik, nagyobb arányban szaporodott 
nők, mint férfiak  által. 

A nők szellemi munkája terén Németország las-
sabban halad. Az orvosi működés mellett, mely most 
kezd utat törni magának, úgyszólván a tanügy az 
egyedüli tér, melyen a nők szellemi képességüket 
szélesebb körben érvényesíthetik. A férfiakhoz  viszo-
nyítva azonban ezen foglalkozás  sem jelentékeny. 
Postánál és távirdánál is vannak nők. Más szellemi 
pályán (magánhivatalokat kivéve) vagy egyáltalán 
nem vagy csak rendkívül csekély számmal szerepelnek. 
Legújabban megengedtetett nekik a gyógyszerészet, 

Olaszország  kereső népességének 41 százalékát 
nők képezik. Ezen arány, mely a többi államokkal 
összehasonlítva kétségtelenül rendkívüli, világos érv 
amellett, hogy a női munka kérdésénél nem elvek-
kel, hanem a szükség vas kényszerével van dolgunk. 
E tulmagas arányszám ugyanis a nehéz gazdasági 
viszonyokban találja magyarázatát; a viszonyok t. i. 
a nőt is keresetre utalják, minthogy a férj  vagy apa 
keresete a család eltartására nem elegendő. Termé-
szetes, hogy ez a nagy arányszám túlnyomó része 
testi munkával tartja fenn  magát; igy különösen 
sokan foglalkoznak  mezőgazdasággal, hol a népesség 



javára : Háromszéki takarékpénztár gyüjtőivén (Sepsi-
szentgyörgy) 20 korona, Marostordamegye alispánja 
1 kor. 10 fillér,  Nagy Mózes gyüjtőivén 1 kor. 40 
fillér,  Lajcsmizei takarékpénztár gyüjtőivén 4 kor., 
Ráczkevei takarékpénztár gyüjtőivén 10 kor., Rima-
szombati takarékpénztár gyüjtőivén 2 kor., összesen 
38 korona 50 fillér.  Ezt hozzáadva a már begyült 
2278 koronához, az alap összege tesz 2316 korona 
50 fillért.  Fogadják a neuiesszivü adakozók hazafias 
adományaikért a végrehajtó bizottság hálás köszö-
netét. ierenczy János, végr. biz. pénztárnok. 

Báró Orbán Ottó birtokos, akit hamis vád miatt 
nyolczhavi fogházra  Ítéltek, az elmúlt héten kezdte 
meg büntetését a brassói fogházban. 

A farsang  vidám hangulatába méltán beillik 
az a tarka, ötletes tartalom, a melylyel a Művész-
világ  utolsó száma megjelent. Elejétől végig csupa 
farsangi  illusztráczió disziti a lapot. A Művészvilág 
az egyetlen magyar heti lap, a mely gazdag tartal-
mával és szines, művészi illusztráczióival a külföld 
bármely folyóiratát  túlszárnyalja. Előfizetési  ár: egész 
évre 16 korona, lélévre 8 korona, negyedévre 4 ko-
rona, egy hónapra 1 korona 60 fillér.  Megrendelhető 
a kiadóhivatalban (Budapest, VI., Podmaniczky-u. 1.) 

A hol a vevők jubilálnak. Mult évben ünne-
pelte meg Mauthner Ödön, csász. és kir. udvari 
szállító magkereskedése Budapesten fennállásának 
25-ik évfordulóját.  Az idén megjelent magárjegyzék-
ben, mely a gazdaközönségnek egyszersmind szak-
avatott utmutatóul szolgál, — látható, hogy vevőinek 
nagyrésze, mint a naponta százanként beérkező el-
ismerő és dicsélő levelek igazolják, jubilál. Nagy 
dolog ez most, mikor amerikai here és más aláren-
delt minőségű magokkal árasztják el a magyar gaz-
dákat. Különben is általánosan ismert, hogy Mauth-
ner Ödön az egyedüli czég, melyhez föltétlen  biza-
lommal fordulhat  minden gazda és minden kertészkedő. 
Évtiz(dek óta majdnem az összes osztrák és magyar 
uradalmak, éléii anépszeiü József  főherczeg  Ö fensé-
gével, 20—25 év óta állandóan Mautliernél  fedezik 
magszükségletüket. l)e nem csak a nagy uradalmak 
és miutagazdaságok, hanem hazánk nagy- és kis-
gazdáinak, kertészkedőinek zöme is Mauthuer világ-
hírű üzletének állandó vevője. 

Polgári Zene-egylet folyó  hó 21-én tartott 
közgyűlésén Solymossy  Eudre elnöki tisztéről lekö-
szönt. Az egylet az igy megüresedett helyre egyhan-
gúlag lapunk felelős  szerkesztőjét választotta meg. 

A közigazgatási tisztviselők nyugdija. Laczkó 
Péter, Gyula város levéltárnoka a „Békésmegyei 
Hirlap" szombati számában fölhívást  intézett a ren-
dezett tanácsú városok, nagy- és kisközségek tiszt-
viselői, kezelő- és segédszemélyzetéhez, amelyben a 
4/9-ét nők képezik. Meglátszik azonban a gazdasági 
viszonyok hatása a szellemi téren is. A tanitói kar-
ban a nők 59 százalékot, tehát többséget képeznek 
(számszerint 46,887 nő). A postánál alkalmazásuk 
csekély, a távirdánál ellenben 605 nő van. Bolog-
nában egy nő (Catani Giuseppina) működik az egye-
temen tanári minőségben. 

Oroszország  különleges viszonyai, melyek a ma-
gas kört»k, az intelligens osztályok haladásának ked-
veznek, azonban a népfejlődését  a körülményekhez 
képest akadályozzák, a női munkaviszonyokon is 
visszatükröződnek. A kereső népesség 27 százaléka 
nő, amely százalék azonban Lengyelországban 37-et 
tesz ki. Ez eltérés oka szerint a lengyel nagyobb 
szegénysége, másrészt viszont a szorosabb értelem-
ben vett orosz nép műveltségének nagyon is alacsony 
foka,  mint a régi patriarchalis viszonyokat és csa-
ládi élet a legszegényebb osztályokban sok helyütt 
iüereven fentartotta.  Sokkal nagyobb haladást mutat 
62isel szemben a szellemi munka. A postánál és tá-
virdánál egyaránt vannak nők alkalmazva és 1899. 
óta a vasúti személyzet 20 százalékát nők képezhe-
tik. Az orvosi pálya Oroszországban a nők előtt 
nincs elzárva. Több mint 1500 nőorvos van, a kik-
kel kerületi orvosi állásokat is betöltenek. A nők 
ezúttal az állami adóhivatalok és uradalmak irodái-
ban is nyerhetnek egy folyó  évi czári rendelet ér-
telmében irodai alkalmazást. 

Svájcz  kereső népességének 31 százaléka nő. 
Alig van iparág, melylyel a nők az országban ne 
foglalkoznának,  sőt a selyem- és gyapotiparban a 
férfiak  számát sokkal felülmúlják.  Postánál, távirdá-
nál, vasútnál majd minden kantonban vannak nők 
alkalmazva. Folyamodás esetén a férfi-vasutihivatal-
nokok családtagjaié az elsőség. Genf  kantonban a 
nők pályaőri szolgálatot is teljesítenek. 

Dániában a posta- és távirdahivatalokat 1889-
bea törvény nyitotta meg a nők számára s azóta 

községi tisztviselők nyugdija ügyében együttes mun-
kálkodásra szólitja tisztviselőtársait. Laczkó azt kí-
vánja, hogy addig is, míg az államosítás a közigaz-
gatás minden ágára kiterjed, a városok és községek 
adjanak alkalmazottaiknak olyan nyugdíjjárulékot, 
amilyent az állami, vagy az illető törvényhatósági 
területen nyugdíjazottak szolgálati éveik arányában 
kapnak. Nyugdijalap létesítése e javaslat szerint nem 
volna szükséges Minden város és község felvenné 
évi költségvetésébe e nyugdijakat és megállapítaná, 
hogy nyugdíjjárulék czimen hány százalékot lehet 
levonni tisztviselőinek fizetéséből.  A fölhívás  írója 
emlékiratot akar terjeszteni a képviselőház elé és 
föl  akarja szólítani az egyes kerületek képviselőit, 
hogy ezt a mozgalmat támogassák. A fölhívást  Dutkay 
Béla, Gyula város polgármestere megküldte az ország 
összes városi és községi tisztviselőinek. 

Uj képes folyóirat.  „Magyar  Művészeta  czimen 
márcz. 1-től kezdve művészeti, szépirodalmi és kritikai 
havi folyóirat  indul meg Bpesten, melynek szerkesz-
tője Cs. Szabó  Kálmán lapunk munkatársa, főmunka-
társa Beniczkyné  Bíjza  Lenke. Kiadóhivatal Pesti 
Könyvnyomda Részvény Társaságnál (Hold-utcza 7.) 
Előfizetési  ára egész évre 12 korona. 

Uj levéldíjak. Még mindig igen sürün adnak 
fel  a postára olyan leveleket, melyek a január 1 ével 
hatályon kívül helyezett régi díjszabás szerint van-
nak bérmentesítve és melyek után a postahivatalok 
pótdijat kivetni és a czimzettektől behajtani kényte-
lenek, a mi számos esetben felszólalásra  ad okot. 
A levelező-közönség ilyen kellemetlenségektől meg-
kímélheti magát, ha az uj díjszabáshoz alkalmazko-
dik és ennek különösen a következő, az előbbi dijak 
tói eltérő tételeit figyelembe  veszi: 1. A külföldre 
szóló közönséges levelek bérmentesítésének dija 15 
grammonként nem mint eddig volt 10 kr, 20 fillér, 
hanem 25 fillér.  Kiveendők a Németországba, Szer-
biába, Montenegróba, Boszniába, Herczegovinába és 
Ausztriába szóló levelek, melyek továbbra is 10 fiil-
lérrel dijazandók. 2. A nyílt  levelező-lapok  dija, ha 
Ausztriába, Németországba, Boszniába vagy Hercze-
govinába, Szerbiába vagy Montenegróba szólnak, nem 
mint eddig 2'kr, 4 fillér,  hanem 5 fillér.  A többi 
külföldi  államba szóló levelező-lapok dija 10 fillér. 
3. Az ajánlási dij  a helybe szóló ajánlott küldemé-
nyek kivételével ezentúl nem 10 kr, vagyis zO fillér, 
hanem 25 fillér. 

Vizsgabálok. Simkovits  József  táncztanitó a hat-
hetes idény befejezéséül,  a középiskolai tanulóifjú-
ságnak ma este fél  nyolcz órakor az Iparos-kör 
nagytermében tartja tánczvizsgálatát. A felnőtt  kezdő 
és haladó növendékek vizsgabálja márczius 3 án lesz 
ugyancsak az Iparos-kör nagytermében. 

'már 163 nő van az emiitett hivatalokban. A vasút-
nál állomásfönökök  lehetnek s az országgyűlésen 
mint gyorsírók vannak alkalmazva. Izlandban szintén 
betölthetik a postahivatali állásokat. 

Finnországban  az állami szolgálatok közül 
csakis a posta jöhet tekintetbe, miután a vasút és 
távirdé az orosz állam kezében van. A posták 226 
nőt alkalmaznak szemben 405 férfiyel  (a levélhordók 
levonásával) s a nők postamesterek is lehetnek. 
Nyitva előttük továbbá a tanügyi pálya és az állam-
pénztári alkalmazás, hol jelenleg egy jnő a segéd-
pénztárnok, ezenkívül 70 községi közigazgatás alkal-
maz az alacsonyabb állásokra nőket. Végöl több nő 
újságírással 'foglalkozik. 

Németalföldön  1892-ben a postánál 130, a táv-
irdánál 56, a vasútnál pedig 720 nő volt alkalmazva, 
az utóbbiak mint pályaőrök és jegykiadók. A tanitói 
népesség 27 százalékát nők képezik. 

Norvégiában  a nők a minisztériumokban hiva-
talnoki állásokat töltenek be, még pedig majdnem 
mindenütt a férfiakéval  egyenlő fizetés  mellett. A 
távirdában 1857 óta vannak alkalmazva, s számukat 
az országgyűlés határozta meg a költségvetés alkal-
mával. A postánál körülbelül 120 nő van alkalmazva, 
a nagy városokban segéd-minőségben, a vidéken pe-
dig mint postamester. 

Románia a nőmunka tekintetében elmaradt a 
többi államokkal szemben. Szellemi munkássága csakis 
a postánál és távirdánál érdemel említést, a hol 1892-
ben 85 nő volt alkalmazva. 

Spanyolországban  a hajadon vagy özvegy nők 
ugy a postánál, mint a távirdánál nyernek alkalma-
zást, a távbeszélő személyzet pedig majdnem kizáró-
lag nőkből áll. Tanítónői' tisztet 1893-ban 14.490 
nő (38 százalék) töltött be. 

Svédországban,  hol különben a fizikai  munká-
nak is megvan a szerepe, különös haladást mutat a 
nők szellemi képességének érvényesítése. 

Az angol-bur háború most érte el tetőpontját. 
A mérkőzés színhelye immár a testvér-köztársaság: 
Oranje szabadállam. A maroknyi búr sereg csodála-
tos vitézséggel, fokozódó  elszántsággal küzd a túl-
nyomó angol hadak ellen. E közérdeklődés fokozásához 
bizonyára hozzájárul a „Budapest"  pol. napilap is, 
a melynek előfizetési  ára egy hónapra 2 korona, 
negyedévre 6 korona. 

Egyről-másról. 
(A görög rabszolga. — Szentgyörgyi István. — Sztrájk a tanitóképezdében.) 

Kolozsvár, február  23. 

Sidney Jones operettje „A görög rabszolga" vidéki út-
jában bekopogtatott a kolozsvári szinház falai  közé is, hogy 
aztán állandó kasszadarabja legyen a színháznak. Ez operette-
nek librettója ugyan szörnyű gyenge, de ki vár ma az operet-
tetől cselekvényt? Csak a zenéje legyen szép, fülbemászó  s 
biztosítva van a teljes siker. A sok német és íranczia operette 
után jól esett hallani a tüzes angol nótákat, amelyek azonban 
legkevésbé sem versenyezhetnek „A gésák" párdalaival és szép 
tengerész nótáival. A kolozsvári szinház e darabot páratlan 
lénynyel, mondhatni jobb ügyhöz méltóan adatta elő. Annyi 
iényt, annyi csillogást oly szép, szemkápráztató kosztümöt, 
mint e darabban, még nem láttunk a kolozsvári öreg színpa-
don. iNo még annyi trikót sem. A darab maga ártatlan, nincs 
benne semmi pikantéria, de ugy, miként színészeink bemutat-
ták, nem a kolozsvári színpadra, melyhez annyi tradiczió fű-
ződik, hanem orfeumba  való. Mert hát a trikónak is meg van 
a maga határa s mi vagyunk annyira szemérmesek, hogy nem 
vagyunk kivancsíak arra, hogy egyik vagy másik színésznő a 
térdén felül  minő izmokkal rendelkezik. Ily körülmények kö-
zött a színházi kritika terén ma-holnap uj iránynak kell ke-
letkeznie, mely szerint a kritikus nem a játékot, hanem az 
illető színésznek testi kifejlettségét,  izmait, fogja  bírálni. És 
akkor a kritika ilyenformán  fog  hangzani: N. N. színésznő 
nem volt eléggé diszponálva, kiskaliberű hangját nem tudta 
érvényre juttatni, de ezért bőven kárpótolt izmainak kifejlett-
sége, ruganyossága, amit nem tudtunk eléggé bámulni. Felvo-
nás után többször a lámpák elé hivták s" nyílt színen is meg-
tapsolták kifejlett  izmaiért. 

• 

Szóljon a nóta az öreg Szentgyörgyi bácsiról is, ki Isten 
kegyelméből való igazi magyar színész. Magyar vérében, min-
den izében, minden porczikájában. De nemcsak magyar, hanem 
nagy színész is. Sajnos azonban nagy térfiainkat  későre szok-
tuk felfedezni.  Sarah Bernátról, Duse Eleonoráról, Zacconiról, 
Ermette Novelliről dithyrambokat, dicshimnuszokat zengedeztek 
annak idején a lapok s elismerték, hogy igazi nagy színészek, 
kikhez hasonlót nem szült még magyar föld  s most egyszerre 
mennyire megváltozott ítéletük. Szentgyörgyi Istvánt, a mi jó 
öreg színészünket, kit eddig csak itt szűkebb hazánkban, Er-
délyben, de lőképen Kolozsvárt ismertünk, odaállítják a nagy 
olasz művészek mellé. Hátha még Pista bácsi ismerte volna a 
népszínház méreteit, akusztikáját, minő sikert arathatott volna. 
De igy is meglehet elégedve a sikerrel, mert magyar színészt 
reg nem ünnepeltek ugy, mint Pista bácsit. Mikor hazajött 
Budapestről s megakartuk tekinteni a koszorúk özönét, mely-
lyel elhalmozták, könnyező szemekkel azt felelte,  hogy azokat 
mar elküldte Diós-Jenőre édesanyja sirhalmára. Pista bácsi 
több mint 30 évi szinészkedése alatt kétszer vendégszerepelt s 
mindkét vendégszereplése szaporította babérait, növelte mű-
vészi hírnevét. Ez utóbbi vendégszerepléséből haszna van a 
kolozsvári színháznak is, mert ezután kevesebb külföldi  fér-
czelményt és több hazai darabot, nevezetesen népszínművet fo-
gunk látni. Épen az igazgatóság most állított össze egy nép-
színmű cziklust oly darabokból, melyekben Pista bácsinak leg-
jobb szerepei vannak. Talán-talán csak derülni kezd megint a 
színpadjaink azt a hivatást fogják  betölteni, melyet Kölesei 
szelleme alapitásakkor kijelölt számukra, megint a magyar 
nyelv fejlesztésének,  müvelésének lesznek Bzószólói s a magyar 
géniusz hirdetői. Vajha szép intenczió megvalósulása ne kés-
nék sokáig! 

* 

A társadalom beteg, az emberiség testén kóros tünetek 
mutatkoznak, melyek, hogy el ne mérgesedjenek, korai orvos-
lást kívánnak. Egészséges társadalmat csakis jó nevelés által 
lehet teremteni, mert csak az egészséges sarjból, az egészséges 
csemetéből lesz egészséges, jó gyümölcsöt termő fa.  Az ifjúsá-
got nem csak tanítani, hanem nevelni is kell. Bele kell oltani 
az altruizmus szellemét, hogy felemelkedjék  a tiszta éniség 
álláspontjára, ahol nem az „én" minden, hanem másoknak 
boldogitasa, a társadalom előbbre vitele. >iem csak a száraz 
betűt, a száraz pazagrafusokat  kell tanítani, mert hiszen a 
betű öl, hanem nevelni kell magasabb szempontból. Hogy pej 

dig nálunk a nevelés mennyire el van hanyagolva, mi sem bi» 
zonyitja jobban, miut az a zendülés, mely a kolozsvári tanító-
képző intézetben pár nappal ezelőtt kiütött A mint jelek mu-
tatj ák, a tanítóképzésnek mélyreható reformokra  van szüksége. 

Bíró Lajos. 

Megyei Takarék közgyűlése. 
— február  18. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár Részvény' 
társaság ma tartotta 18-ik évi rendes közgyűlését. 
A részvénytársaság mérlege ezúttal is az intézet 
egészséges és egyúttal hatalmas fejlődése  mellett 
tesz tanúságot és az alapvonások, amelyek a zár-
számadásokat évek óta jellemzik és amelyek a rész-
vénytársaság által kezelt tőkék mobilitásában jut-
nak kifejezésre,  ez alkalommal is élénken tűnnek fel. 

Hogy a részvénytársaság vezetőségének a forgó 
tőke mobilitása minő mértékben volt vezérelve, 
eléggé kitűnik abból, hogy ez évben már 4 millió 
565 ezer 850 frt  és 86 krt forgatott. 



A közgyűlésen, melyen dr. Török  Albert elnö-
költ, 68 részvényes vett részt 445 szavazattal. A 
jegyzőkönyv vezetésére Gálffy  Endre kéretett föl. 

Steinburg  Ottó vezérigazgató jelentésében fel-
emiitette, hogy a gazdasági és pénzügyi viszonyok az 
elmúlt évben nem voltak kedvezők, mert a központ-
ban, dfe  az egész országban a pénzmennyiség állandó 
hullámzásnak volt kitéve, hogy végül is jelentékeny 
pénzdrágulás állott be. Az Osztrák-magyar bank már 
októberben 6°/0-ra emelte kamatlábját, azonban ez 
intézet egész éven át megmaradt a rendes °/0 mellett. 

A pénzkereslet újból jelentékenyen emelkedett 
csak váltón 2325 drbból 262,848 fit  31 kr értékben 
volt nagyobb a forgalom,  mig a betétek összege 
55,293 frt  38 krral emelkedett s igy az összes betét 
1.578,946 frt  24 kr volt. A forgalom  összesen 464,486 
frt  53 krral volt nagyobb, mint a megelőző évben. 
A kézi zálogokra a kölcsönzést beszüntették. A tiszta 
nyeremény a tartalék- és nyugdijalap 6% kamatai-
nak (6303 frt  12 kr) levonása után 22,708 frt  13 
krajezár. Az osztalékot 14°/0-ban kéri megállapítani. 
Ajánlja a közgyűlésnek, hogy dr. Solymossij  Lajos 
volt vezérigazgatónak jutalmazása iránt beadott ké-
résére fizessen  ki neki 2500 frtot. 

Dr. Nagy  Samu az igazgató jelentését a 2500 
frt  jutalmazás kievetésével tudomásul veszi, azonban 
ajánlja, hogy ez összeg a külön tartalék-alaphoz 
csatoltassék s kéri a közgyűlést ez ügyet egyszers-
mindenkorra a napirendről levenni. Pálffy  Károly 
nem ért egyet az előtte felszólalóval.  Különösnek 
találja, hogy miért nem mindjárt az összes jutalma-
kat kivánja a tartalékalaphoz csatolni. Dr. Solymossy 
az intézet megszilárdítása körül nagy munkát vég-
zett s igy méltányosnak találja, hogy ez összeg neki 
megszavaztassák. Györffy  Titusz nem 2500, hanem 
500 frtot  hoz indítványba. Dr. Török a kérdést sza-
vazást alá bocsátja, mire Györffy  indítványát vissza-
vonja. Beadatott 329 nem, 126 igen s igy a gyűlés 
dr. Solymossy kérését 209 többséggel leszavazta. 

Az igazgatóságnak és felügyelöbizottságnak  a 
felmentvény  megadatott. 

Tárgysorozatra volt véve Soó Gáspár részvé-
nyesnek az alapszabály módosítására tett javaslata. 
Soó  Gáspár megmagyarázza azokat a külöubségeket, 
melyekben e módosítás a régi alapszabálytól eltér. 
Elsőnek Hlatky  Miklós szólalt föl,  ki a módosítást 
elfogadni  hajlandó az igazgató fizetésének  kivételével. 
Dr. Solymossy  Lajos kifogásolja  az igazgató állan-
dósítását s hosszabb beszédben tiltakozik az ellen. 

A közgyűlés a vezérigazgató állandósítását el-
fogadta,  a mely után a javaslat részletes tárgyalásba 
ment bele. A 42. §-nál, ahol az igazgató fizetéséül 
2400 frt  fizetés  és 600 frt  lakpénz vau felvéve,  dr. 
Válentsik  azt javasolta, hogy az igazgató fizetése 
2000 frt  fizetés  és 400 frt  lakpénzben állapíttassák 
meg. A közgyűlés az indítványt elfogadta  úgyszintén 
az ezen §-hoz tett módosítást is. A tiszti ügyész vég-
legesítése, úgyszintén az aligazgatónak a tiszta jö-
vedelem 4%-áról 5-re való felemelése  ellen stnki 
sem tett kifogást. 

A választás a következő eredménnyel ejtetett 
meg: 

Elnök:  Dr. Török Albert. Vezérigazgató:  Stein-
burg Ottó. Vezérigazgató-helyettes:  Sándor Mózes, 
Igazgató:  Dr. Szabady Ferencz. Aligazgató:  Dr. 
Ráczkövy Samu. 

Igazgatósági  tagok:  Balázsy Sándor, Ferenczv 
Károly, Gál János, Gálőy Endre, Gotthárd János, 
Daróczi Miklós, Dr. Mezei Ödön, Reiner János, Soó 
Gáspár, Solymossy Endre, Szombatfalvy  Lajos, Sán-
dor Dénes. 

Felügyelő  bizottsági  tagok:  Jung-Cseke Lajos, 
Taffiás  Albert, Gyertyánffy  Albert, Diószeghy Samu, 
Németh Albert. 

A gyűlés déltitáu 3 órakor ért véget. 

Nyomatott Uecsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Hyil t tér . 
Nyilatkozat. 

A folyó,  hó lti-án tartott vármegyei rendkivüli 
közgyűlésen Hlatky  Miklós törvhatósági bizottsági 
tag ur által velem szemben használt sértő kifejezé-
seért tőle elégtételt kéltem. Megbizottaim a tárgya-
lásról felvett  jegyzőkönyvet a következő levél kísé-
retében küldötték meg: 

Tek. Gyertyánffy  Gábor urnák 
Helytt. 

Hlatky Miklós urat felkérésedre  megkerestük, kinek 
megbízásából a tárgyalás helyszínén Sándor Mózes és Ádám 
Albert urak jelentek meg. A tárgyalás rendén felvett  és 

idezárva megküldött jegyzőkönyvből, mint kitűnik, a sértés 
visszavonatott s az ügy igy befejeztetett. 

Tisztelettel 
Sz.-Udvai helyt, 1900. fubruár  hó 18-án. 

Lei chtner Gyula Becsek Aladár. 
Székely-Udvarhelyt, 1900. évi február  hó 23 án. 

Gyertyánlty Gábor. 
* E rovatban foglaltakért  nem vállal felelősséget  a szerk. 

Sz 53Ü6-1899. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Az oklándi kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Pünkösti Gézáné végrehajtató-
nek, Barabás Albert végrehajtást szenvedő elleni 58 
frt  35 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék (az oklándi 
kir. járásbíróság) területén lévő, a karácsonfalvi  6. 
sz. tjkvben fekvő  1 r. 8., 9. hrsz. belsőségre 162 
l'rt; az 513. sz. tjkvben foglalt  2. r. 4/2. hrsz. kertre 
16 frt,  3. r. 4/1. 5. hrsz. kertre 162 frt,  4. r. 6/2. 
hrsz kertre 5 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendeltetik és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlan az 1900. május hó 14-ik napjának d. e. 9 
Órakor Karácsonfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan 
becsárának lO°/0-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz, 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november 1-én 3353. sz. a. kelt igaz-
ságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 160. §-a értelmében a 
báuatpénznek e biróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóságtól. 
Oklándon, 1899. decz. 29 én. 

Koncz K á r o l y , 
kir. albiró. 

452—1900. szám. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz -udvarhelyi kir. tvszék mint tlkönyvi ha-

tóság részéről közhírré tetetik, hogy Nagy Józsi 
András végrehajtatónak, Vas József  oroszhegyi lakos 
végrehajtást szenvedő ellen 82 kor. 32 fii.  s járulékai 
kielégítése végett ezen kir. törvszék területéhez tar-
tozó, az oroszhegyi 318. sz. tjkönyvben Vas József 
pocsai nevére irt A-f-  681., 682. hrsz. 160 korona, 
1537. 10 kor., 1656/2., 1657/1. 12 kor., 1891. 4 kor., 
2525. 10 kor., 2710. 6 kor., 2726. 2 kor., 2985. 6 
kor., 2996. 20 kor, 3158. 2 kor, 3307. 6 kor., 
3339. 2 kor., 3433., 3434.', 3435. 40 kor., 6244., 
G245. 2 kor., 6731. 4 kor., 7192. 6 kor., 8766/a, 
8766/b 40 kor., 8912a/2., 8912b/2, 8913a, 8913b 18 
kor., 905;>m 6 kor., 2833/2. hrsz. 8 kor. kikiáltási 
árban az 1900. évi április hó 24-ik napján d. e. 9 
Órakor Oroszhegy község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a legtöbbet ígérőknek el fognak 
adatni. A venni szándékozók tartoznak a becsárnak 
10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverés további feltételei  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hivatalnál megtekinthetők. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvathelyt, 1900. jan. hó 29 én. 

Oyörfy, 
kir. tvazéki egyes biró. 

Richíer-fcie 

« 

9 
*Hisaa 

Horgony-Pain-Expeller 
Liniment. Capsici comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több min) 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok .által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem Igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár:  Török József  gyógy-
szerésznél Budapestejt. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértekü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveg31 „Horgony" 
védjegy és Richter Megjegyzés nel. 
kül mint nem valódit utasítsa vissia. 
RICHTER f.  AD. tárca. RODOLSTiDT 

<% kir. ndnrl M&llltök. 

24—1900 szám. 
vh. 

Árverési hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. bírósági végrehajtó köz-

hírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi kir. járásbíróságnak 
V. 706/2—1899. polg. sz. végzése által parajdi Ke-
lemen P. Jánosnak képviselve dr. Kovács Mór ügy-
véd által, parajdi Zsombori Dénes, Zsombori Sándor 
és Zsombori Béniamin ellen 58 frt,  illetőleg 116 
kor. tőke és járulékai iránti ügyben, alpereseknél 
Parajd községben összesen 463 frt  80 kr, illetőleg 
867 kor. 60 fillérre  btcsült következő javai, u. m.: 
Zsombori Dénesnél 1 szekér esős töröbuza felkötözve 
és tisztítatlan, Zsombori Sándornál egy szekér esős 
töröbuza tisztítatlan, Zsombori Béniaminnál egy sze-
kér esős töröbuza, ezek alapján foglalásképpen  vol-
tak lefoglalva  és még 1-től 8-ig, 9 tői 16-ig, 17-től 
23. tételig felülfoglalt  ingóságokra, Parajdon alpere-
sek házánál 1900. év február hó 28 án délelőtt 9 
órakor nyilvános árverésen el fognak  adatni, mely-
nél az egyes javak vételáron azonnal fizetendők, 
esetleg a becsáron alul is a többet Ígérőknek el 
fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verezés kezdetéig, habár külön értesítést nem vet-
tek is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák bj, mert kü-
lönben azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, 
egyedül a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-Udvarhelyt, 1900. február  hó 1 én. 

B i ró Sándo r , 
kir. végrh. 

Farczády K. Károly 
és Máthé János utódai füszerüzletében 

egy-egy tanoncz felvétetik. 

Sz 3751-1899. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A sz.-kereszturi kir. jbiróság, mint tlkvi ható-

zág közhírré teszi, hogy ujszékelyi Raffaj  Károly ha-
gyatéka végrehajtatónak, Dregics Mojsza, Pandrea 
György kiskorú, Pandrea Akszim, János, Verona, 
Anna és Joanna m.-feleki  lakos végrehajtást szen-
vedők elleni 70 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvarhelyi kir. 
tvszék (a sz.-kereszturi kir. jbiróság) területén levő 
m.-feleki  11. sz. tjkvben foglalt  213. hrsz. egész in-
gatlanra 4 kor., 317. 8 kor., 343/1. 14 kor., 507, 
66 kor., 539. 24 kor., 549. 16 kor., 565. 16 kor., 
576. 28 kor., 655. 74 kor., 672. 22 kor., 689. 18 
kor., 731. 12 kor., 767. 48 kor., 778. 28 kor., 
1042. 2 kor., 1043. 2 kor., 1068. 26 kor., 1092. 18 
kor., 1419. 4 kor , 1131. 44 kor., 1072. 2 kor., 
1191. 12 kor., 1201. 14 kor., 1222. 20 kor., 1420. 
4 kor., 1436. 14 kor., 1521. 14 kor., 1614. 56 kor., 
304. hrsz. egész ingatlanra 28 kor.; a m.-feleki  104. 
tjkvben foglalt  294/2. hrsz. egész ingatlanra 10 kor., 
532/1. 18 kor., 866/2. és 876/2. 6 kor., 942/2. 6 kor., 
1591. hrsz. egész ingatlanra 10 kor.; a m.-feleki 
158. sz. tjkvben foglalt  21/1., 21/2. és 22. hrsz, 
egész ingatlanra 378 koronában ezennel az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok ati 
1900. évi május hó 9 ik napjáaak d. e. 9 órakor 
M.-Felek község házánál megtartandó nyilvános át-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/<>-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz, 42-ában jelzett, árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt I. M. 
rendelet 8. §-ában kijelöit értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-cz 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 
Székely-Keresztúr, 1900. február  hó 4 én. 

Veress, 
kir. aljbiró, 


