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megbecsülhetetlen. Egv generác/.iónak
jó nevelése, egy nemzet, egv ország
jólétének biztosítéka S hogy mind
A mennyire fontos, nevezetes
ez elérhető legyen, oda becsületesség
minden időben a nevelés kérdése, ép
tiszta lelküség, vallásosság, erkölcsös
oly kevéssé teszik azt vizsgálódásuk
ség,
munkásság, szorgalom mind meg
tárgyává az emberek, ép oly keveset
annyi
nélkülözhetetlen kellékek.
foglalkoznak azzal. Pedig egész társa
dalomnak, nemzetek, országok jóléte
Ezen tulajdonságok ismét csak
csak úgy lehet szilárd, biztos, ha úgy lógnak hatni és használni; ha
maga a nevelés is jé. A nevelés az ellenkező káros behatások a már csí
a része a társadalom testének, a mi rázó jó tulajdonságokat be nem gyoa gerincz az emberi szervezetnél. — mozzák, fejlődésükben nem akadályoz
Valamint egészséges, ép, erős szerve zák. S itt különösen a szülőnek vau
zet csak egészséges, hibátlan gerincz feladata. Az a kis gyermek, ki még
mellett lehetséges : úgy a társadal teljesen szülői gondozás, szülői fel
mat erőssé, szilárddá csak jé, tiszta ügyelet alatt áll, egyebet ne halljon,
nevelés teheti. — Ezek után, ily kö ne lásson, mint csak szeretetet. be
rülmények mellett nem lesz ártalmas csületességet, vallásosságot. Ártatlan
senkinek, ha közelebbről nézzük s kis lelke, mely mint a viasz a leg
megvizsgáljuK, mik is tulajdonképpen kisebb benyomásra is érzékeny, min
citeriurmai, nélkülözhetetlen föltéte dig csak jóval, egyedül jóval legyen
lei a jó nevelésnek ? A nevelés nem körülövezve. Nem rosszalható, nem
pusztán az iskola feladata ; jelenté kárhoztatható eléggé ama sajnos kö
keny, sőt mondhatni : jelentékenyebb rülménv, hogy a családi kellemetleurészei a szülőkre nehezedik. A szülő ségek. a családi perpatvarok legtöbb
az, ki előre, közvetlen érintkezésben esetbeu a gyermekek előtt, azok szegyermekeivel, a nevelés fundamentu meláttára folynak le. A gyermek, ki
mának alapkövét leteszi, annak irányt még gondolkozni nem tud, kinél csak
szab, útját egyengeti. Nehéz itt a az ösztön még az uralkodó, hallja
feladata a szülőnek ; körültekintőnek szülőinek ocsmány szidalmait egymás
figyelmesnek kell lennie, hogy a he ellen ; taláu olykor-olykor tettlegeslyes utat, a helyes irányt megtalál ségeiket is végig uézi ; adott alka
hassa, azon, s csak mindig azon ve lommal hasonló módon cselekszik,
zethesse gyermekeit a tökéletesedés különösen édes anyjával szemben. —
felé. Azonban ezen nagy munka ered Hasztalan mondják már akkor : te
ményében ép oly üdvös, hasznos, gyermek vagy, neked ilyent tenni

nem szabad, mert megver az Isten
érte. Azt kérdezi: hát Mamát vagy
Tatát nem veri meg V Adjon aztán
erre helyes feleletet egy szülő, győzze
meg gv 'rmokét, világosítsa fel arról,
hogy a mi szabad a szülőnek, az nem
szabad a gyermeknek. Késő itt már
a megverés, a megbüntetés. Nem
használ ez semmit, sőt árt. A mellett.,
hogy a szülőktől szerzett rossz be
nyomásokat továbbra is megtartja,
még hozzá titkolózó lesz. Eszerint a
a nevelésnek normája a gyermek és
szülői közti közvetlenségnek, folyto
nos érintkezésnek a feutartása, élénk
szemelőtt tartásával aunak, hogy a
gyermek a család köróbeu semmi
mást ne halljon és ne lásson, mint
csak jót és szépet. Az iskola neve
lése is csak úgy lesz hasznos, csak
úgy tog eredményre vezetni, hu a
szülök gyermeküknek az iskolában
szerzett benyomásait, gondosan örizik)
ápolják s gyarapítják. Hiába való an.
nak a szegény tanitóuak minden tö
rekvése, igyekezete ; hiába fog ö
szép eredményeket felmutatni, ha nem
járul hozzá a szülők segítsége. Hisz1
tulajdonképpen » mai ifjúság rossza
sága, elcseuevészedése, elsutuyulása
mi másnak követkéz.nénye. mint ép
pen a családok testet-lelket egyfor
mán megbéuitó kártékony iizeliueinek.
„Az apa Keveset törődik gyermekei
jövőjével, jólétével, de annál iukább
vau ideje korcsmákban s más aljas

mennél czivili/.áltabbak, annál nagyobb s/.iuészek ;
magukra öltik a vonzalom, tisztelet, erkölcsiség.
önzetlenség látszatát a nélkül, hogy cZ által va
lakit megcsalnának, mert mindenki jól tudja, hogy
mindez nem jön szívből ; de azért mégis jól tör
ténik ez igy a világban, mert sz embereknek
ezen szereplése által utoljára is azon erények,
melyeknek látszatát hosszabb ideig csak mester
kéltek. lassankint valóban felébreszt étnek s át
mennek a közéletbe.44
Hogy a lehetetlennek látszó dolgok is meny
nyire lehetséges* k, a történelem elég példával
szolgál Franklin mint egyszerű sZabó legény,
hazájának vezércsillagává küzdötte töl magát A
világ legnagyobb hadvezéreinek : Thukididesnek,
Nagy Sándornak, Hannibálnak. Napóleonnak,
Hunyadynak tneláncholikus vérmérsékletük volt
kis részben, mindig eholerikussal vegyülve, mely
visszatartotta őket attól a melancholiátó1, mely
legtöbb esetben pessitnismusra vezet. A beható
átgondolás, erős figyelem és kitartó erő, mely e
vérmérsékletet jellemzi, mindig biztosította fegy
vereiknek a győzelmet.
A mély és tartós érzelmek, a pusztító szen
vedélyek. melyek féregkint fészkelik be magukat
az ábrándozásra való készség, mint hibák tiinuek
tel a melancholikusnál. inig az előrelátás, törlietlen jellem, mint erények diszesitik. A melancholikust, ha megsértettük, nehezen nyerünk tőle
bocsánatot.' A mély érzelmeknek annyira átadja
magát, hogy a legcsekélyebb dolgok is nagy
aggodalommal töltik el silyénkor hallgatag, zár
kozott és kétkedő lesz. Mindig mindent rossz
sziliben lát s folyton gyanakodik. A jövő annyira

aggasztja hogy kész megörülni, mint Széchenyi a
haza sorsa fölött. Előrelátása gyakran ábránddá
és nagyravágyássá fajul. Nagy Sándor már mint
gyermek látva atyjának bódításait, igy kiált föl :
„Apám mindent meghódít s nekem mit sem hagy,
mire felnövők.44
A cholerikus vérmérséklet, Kant szerint a
legszerencsétlenebbaz összes vél mérsékletek között.
Az a hirtelen fellobbanó, de kioltbatatlau
harag és bosszúvágy; az a mindent megvető
büszkeség és uralomvágy, melylyel az egész világ
fölött uralkodni akar, vetköztetik ki minden em
berségéből s teszik ellenszenvessé a cholerikust.
A Caligulák, Nérók. KarafTák s Hayna-féle em
berek mind cholerikusok voltak s nincs is a tör
ténelemben, tán összesen sincs annyi vérfagylalú
kegyetlenség feljegyezve, mint a mennyit ezek
az emberek elkövettek. A büszke önhittség kar
öltve az uralom és leltünési vágygyal az ilyen
vérmérsékletű embernél mindig kegyetlenségre
és zsarnokságra vez< t.
Nincs eszköz, melynek használatától vissza
rettennének, csakhogy istentelen ezéljukat el
érhessék.
Caligula, ki mint szegény árva, nagybátyja
pillantásától reszket, mint a világ trónjára felül,
s látja, hogy azt könnyen elveszítheti, hajmeresztő
kegyetlenségeket követ el, csakhogy elleneit meg
félemlítse s igy trónját biztosítsa. Egy alkalommal
egy visszahívott számüzöttöl kérdé: „Miről gon
dolkoztál a száműzetésben ?w
*Kértem az Isteneket, hogy adjanak halált
Tiberiusnak s juttassanak el téged a trónra" —

A nevelés.
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A négy vérmérséklet a gyakorlati életben.
(F o ly ta tá s és vége.)

Szókratész megvallá, hogy ö ily tulajdon
súgókat érzett ugyan magában, de azokat elfoj
tani igyekezett. S hogy a folytonos gyakorlás
után mennyire tudott magán uralkodni, eléggé
bizonyítja több életében felmerülő epizód. Az utczán egy alkalommal valaki arczul ütötte, mire
ö igy válaszolt: „Csak az kár, hogy az ember
azt nem tudja, mikor menjen ki vértezett arczezal." Különösön neje Xantippe okozott neki sok
kellemetlenséget.
Egy napon nem épen nyájas ömlengésekben
törvén ki, keményen szidalmazta férjét s többek
közt egy fazék lúgot is öntött az öreg fejére,
mire ő minden buszúját e szavakban önté k i:
„Ritkán dörög eső nélkül.“ A z önuralom
az, mely az embert megtanítja higgadtan gon
dolkozni 8 ha kell még hordóba is bujtatja mint
Diogenest. E vérmérséklete van valamennyi po
litikusnak is Lyzander óta (még Rárdfynak is!),
kinek jelszava vala; „A gyermekeket játékszerrel,
a férfiakat szószegéssel lehet megfogni44. E gon
dolkozásmód az újabb kor ama politikusát ju t
tatja eszUnkbe, ki úgy vélekedik, hogy a szólás
tehetség nem azért van az embernek, hogy aka
ratát s czélját eltudja palástolni, az a legnagyobb
művész. Különösön a műveltség eszközei azok,
melyek a tettetést nagyban képesek előmozdítani.
Azért mondja Kant: „Az emberek mindnyájan
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helyeken megjelenni, ott úszni a/
élvezetekben. Haza megy berúgva *
csak egy szalma szál kerüljön a lába
alá. rögtön kitör a háború.
A kis tiu mindezt hallja, imponál
neki apja fellépése s gondolja ma
gában én is majd megpróbálom Így
csinálni.
A nő, térje egész napokon, sót
éjjeleken keresztül távol lévén, nem
akar károsodni, elmegy sétálni, udvaroltatui magának s kis g'ermekét
elhagyja a cselédre, kitol jót nem.
csak rosszat ball és tanul a gyermek*
így haladás a fejlődésben sohasem
fog beállaui, de igen visszaesés, a mint
fémesen igazolja az élet. A mai s a t 
nya. nyápic/, nemzedéket, melynek át
lagos élethossza nem több 45 évnél,
ezt a felszeg nevelés teremtette. —
Ezen tehát csak úgy lehet változtatni,
csak ugv lehet gyökeresen orvosolni
a bajt. ha, a mint már kifejtettem, a
szülök is legjobb tehetségük, belátá
suk szerint úgy járulnak gyermekeik
neveléséhez, hogy azok a családi ba
jok. kellemetlenségek tapasztalása
elől el lesznek zárva.
Igv lehet lélekben tiszta, testben
edzett nemzedéket teremteni s erre
migysziikség is vau ma.

A marosvásárhelyi vérengzésAz egész országban általános felhábo
rodással és megdöbbenéssel beszélik azt a
kegvetlen vérengzést, nu-lv folyó hu (Win
Maros-Vásárhelyi a II. kerületben való
képviselő választásnál történt.
Az eset részleteit a megindult hivata
los vizsgálat nem derítette ki még. sigyegész
világosan leirni a dolgot neui lehet, most
igazi valóságul áll az eset következőképen :
A képviseld választás a II. kerületben
javába folyt a nélkül, hogy az ilyenkor
szí >kásós kiseb bszerti zava rga soknál nagyobb
mérvű lárma vagy zavargás lett volna.
Egyszer nem tudni
hisz ezt kell a hi
vatalos vizsgálatnak kiderítenie — mily
válaszol.-! a hízelgő, mire a császár inegjegyzé :
„Tehát a >zámi«zöttek mind halálomat óhajtják?
Halálra veletek !“ s ilyen okoskodással az összes
visszahívott számüzöttet meggyilkoltatta, míg Goi
lusnak, kitől azt kérdező: „Mit vélsz felőlem" s
mire ez feleié : „Azt, hogy bolond vagy", meg
bocsátott. Néró kezdetben oly szelíd ember volt,
hogy midőn a szenátus arany és ezüst szoborral
akarná megörökíteni nevét, ilyen nyilatkozatot
tett : „\ árjának csak, míg megérdemlőm." Mikor
egy halál büntetést kellett aláírnia igy kiáltott
tel: „Bár ue tudnék írni," de feltámadt benne
az uralomvágy, midőn trónját ingadozni látja s
cselekedeteitől az utókor utálattal fordul el.
A mély és tartós érzelmek, kitörő indulatok
• ' 'ad szenvedélyek irányozzák minden tetteit.
Pötfeszkedö, tulesigázott önérzete elhiteti
vele, hogy ö legalább is félisten, kitől minden
kinek reszketnie kell s ilyenkor nem Jehet az em
beri jellemnek még csak nyomaira sem találni nála.
\ . l)raku oláh vajda sértve érezvén magát,
hogy a török követek, kik békére szólították fel,
nem vették le előtte fiivegeiket, vasszegekkel
sxegeztette koponyájukhoz. A szultán pedig pa
sáját, — ki r hallatlan kegyetlenséget elbeszélte
n«*ki — elbeszélte neki — arczul ütötte, nem
tudta elhinni, hogy valaki még ily embertelensegre is vetemedhetik.
Garatba emelkedési vágya, kincsszomja, oly
kegyetlenségeket vitt véghez felállított vértör
vényszéke révén, melyek nevét századokon ke
resztül iszonyat tárgyává tették a magyar törté
nelemben. E kegyetlen ember saját ablakai alatt
emeltette fel a vérpadot, melyen 30 zöld ruhába

H iradé
okon i$. milyen inzultus miatt a rend fentnrtásnra kiküldött csendőrök a néptömegge
való. kisebb tusa után a nép közé sortüzet
adtak, a mire tizenegy egyén a földre bu
kott s közülök hárman azonnal, egyikük
pétiig 6-án este meghalt, röbbé-kevésbé
megsebesültek 7-en s azok közül is egyiküknek eleiben m a i- a d á s á h o z kevés réméin
v.tn. többet pedig amputálni kell. bog)
egész életére szerencsétlen legyen.
Egy elhamarkodott, meggondolatlan
telt vagy intézkedés rövid pár perez alatt
ilyen nagy szerencsétlenséget, okozott, több
családot megfosztott gondozójától, lenntartójáhM. másokat örökre munkaképtelenné
tett s nagv mértékben fokozza a nyomott,
a mel\ ugv is elég nagy a szegény mun
kások. napszámosok és töldmüvesek között,
mert hisz ezen osztályokból követelte az
elhamarkodott intézkedés áldozatait.
A parlamentben az eset szomorít kö
rülményeit mérlegeld jogos felszólalások
történtek az ellenzék részéről, melyek kö
vetelték s követelik a legszigorúbb és eré
lyesebb vizsgálatot, hogy ki legyen derítve,
miszerint alkotmányos országban kinek van
joga illetve önkénye olyan dolgokat mű
velteim. a melynek puszta, hallása elréniit
mindenkit s iszonynyal tölt el az a tudat,
hogy Magyarországon ilyenek is történ
hetnek.
Az eset részleteinek felderítésére s a
vizsgálat minden tekintethető vezetésére
Széli Kálmán Sélley Sándor miniszteri ta
nácsost. a rendőri osztály főnöket küldte
ki s hisszük, hogy ezen hivatásában mindent
el fog követni, hogy az igazság napfényre
kerüljön s a bűnös kiugorjék abból a bo
korból. a melynek árnyai alatt elrejtve,
biztosnak hiszi magát, ki kell derítenie
ennek a megindult hivatalos vizsgálatnak,
h *gy kinek az intézkedéséből történt ez a
törvénytelen dolog, vagy pedig a csendőrök
önhatalmúlag követték el azt a tettet,, mely
az egész országot borzalommal tölti el.
Sél lev Sándor a vizsgáló bizottság elnöke
már megérkezett Maros Vásárhelyre s meg
alakult a vegves vizsgáló bizottság is, melyöltözött bakó és bakóinas működött.
E vérembereknek még annyi mentségük
s i n c s , hogy valamely eszme nevében követték
volna el gaztetteiket.
Sokan vannak, kik azt mondják, bogy a
dogmatikus vérmérséklet a legjobb, a legszeren
csésebb az életben.
A flegmatikus a vad indulatoktól és szen
vedélyektől teljesen ment s már az értelmi fej
lettség közönséges fokán bölcsnek látszik. Az a
nyugodt tekintet és lassúság, mely külsején mu
tatkozik, uralja beléletét is.
Sohasem hamarkodik el semmit s igy nem
is igen van oka a megbánásra. Hidegvére által
rendesen uralja vérmes környezetét. Azonban
nagy különbség van flegma és hidegvér között.
Ugyanis nincs ellenmondás abban, ha pl. a
szangvinikus valamely válságos helyzetben hidegvérüséget mutat, mig flegma alatt (ha ngy tetszik :
flegmán) aiua közönséges lelki állapotot kell ér
tenünk. mely minden változás iránt érzéketlen
marad. Az elsőre nézve nagyon találó példa Na
polcon, ki Elba szigetéről visszaszökve maga áll
a hangerőhöz s beszédbe ereszkedik a felőle tuda
kozódó hajós kapitány nyal, hidegvérüséget mutat,
uiig Mátyás király négy lustája, vagy az az öreg
molnár, kinek házát felvette a viz, ö pedig nagy
flegmatikusán felül az ágyba s elkezd horgászni,
hü typusai a flegmatikus vérmérsékletnek.
Híresek voltak hidegvérükről a spártai nők.
Egy spártai nőnek hírül adták, hogy fia a csa
tában elesett, mire ő igy kiáltott fel : „Jól tudtam,
hogy halandót szültem." Egy anya a futár elé
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nek működőstül függ egy iszonytató bot
rányos. törvénytelen csetekvéuynek telje
sen való kiderítése.
A bizottság tagjai: Stetter György
cs. és kir. vezérőrnagy, orsz. csendőr fel
ügyelő helyettes, Gerü Gyula, őrnagy,
csendőr hadbíró, Ederer csendőr alezredes,
kolozsvári csendőrparancsnok helyettes,
Morvái csendőrhadbiztos és Korti Lajos
b. ti. miniszteri titkár, bizottsági jegyző.
Ezenkívül Sélley a marosvásárhelyi
választó polgárságból egy-egy tagot vá
laszthasson.
Hinnünk kell, hogy az erélyes vizs
gálat minden tekintetben egy ország köz
véleményének megnyugtatására s az erkölcsi
igazság diadalra juttatásával fog lefolyni s
az ezután következő büntetés szigorú igaz
ságos lesz !

Korcsolya-estéiy.
Carneval herczeg bibor szánján diadala tel
jes mámorában úszva futó lovait sietősükben
megállitá szombaton este egy pillanatra, hogy
gyönyörködjék egy olyan mulatságban, melynek
fényességéről elragadtatással beszél a bálok kró
uil áj a. Lázas készülődés, s epedö várakozás jel
ző az estély közeledtét, hetekkel ezelőtt csak a
korcsolya-estélyről beszéltek, hol lesütött szempillákkal, hol meg villogó szempárragyogással vá
rosunk szép lányai, asszonyai, azonban ne fog
junk mindent a női kíváncsiságra — fiatal em
bereink is reméi ynyel, egy jó mulatságban való
bizalommal várták az est eljöttét. A rendezőség
pedig fáradságot nem kiméivé elkövetett min
dent, hogy ez estélyt a farsang legfényesebb
mulatságává tegye, hol kedélyárbau, a falaktól
megtisztult jókedv derűjében ússzon mi. denki. S
illeti is, helyén való is volt a rendezők gondos
kodása annál inkább, mivel leányaink, asszonya
ink joggal megkövetelhették tőlük, hogy míg
hosszú délutánokon a dúló elemek szél, hó, der
mesztő hideg daczára éltek a sport legnemesebbikének, s sokszor fáradva, dideregve — bár
nem alvó szívvel — órákat töltöttek ott a jég
pályán, s bizony — talán egy kissé szerénytele
nek is leszünk, de háf úgy van — gyakran nem
a korcsolyázás sportjáért, hanem az elröppenő
édes peresekért — egy estélyt és pedig olyan
estélyt rendezzenek, hol a jégpályánszerzett édes
emlékeket, boldog pásztor-rakat tovább főzhes
sék, de már nem hidegtől kipirult arczczal, ha
nem a jókedvtől, a táucz élvezetétől, s a bá!
sietve kérdé: .Mi újság?" „Valamennyi fiad a
csatatéren maradt" — feleié a futár. — „Nem
azt kérdezem én, hanem győzött-e Spártu ?“
„Igen!" „úgy sietve adjunk hálát az isteneknek."
íme ! mire képes vezetni a hidegvér! Le
hetnek-e ezek egyebek, mint durva barbár eré
nyek ? Igaz ugyan, hogy az anya, ki megfuta
modott fiának gyávaságát bünteti, dicséretet ér
demel, de csak — Spártában.
A lacedemonbeliek is annyira megtudták
tartani hidegvérüket, hogy ma is a hidegvér ki
fejezésére a „lakonizmus" szót használjuk
A borzasztó peleponesusi háború végeztével
Lysander csupán e szavakat irta: „Athéné elesett. •
Álczibiades egy tanácskozás alkalmával botot
emelt Themistoklesre, mire ez szokott hidegvériiséggel teleié: „Nem bánom üss, csak hallgass
meg! Leonidásnak az előőrsök jelentik: „Most
már elnyomnak minket a perzsák*1, „vagyis mi
nyomjuk el őket"
feleié Leonidás.
E négy vérmérsékletet egymástól elkülönítve
ritkán találjuk meg, de igaz »*z, hogy valamelyik
a négy közül mindig túlnyomóan jelentkezik.
Nagyon fontos megtudnunk, hogy melyik
vérmérséklethez tartozunk, mert ez is már egy
lépés az önismerethez, mely nélkül az ember nem
emelkedhetik a hétköznapi határuin felül. Szük
séges megtudnunk azért is, hogy érzelmeinket és
vágyainkat a szerint irányíthassuk, mert ha túl
uralomra nem emelkednek, nagyon élénkítik a
lelki életet, nélkülük halt, kopár az élet. Kinek
semmi iránt nincs érzéke, ki jó és rossz iránt
egyformán közömbös, az úgy maga, mint más
számára elveszett!
Holló Fsrsncs.
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ragyogó emlékeitől, — s tegyük hozzá ezt is —
Ámor nyilaitól kigyulasztott arczczal. a jobban,
aebeaen lüktető szívvel, érzésekkel
De tovább nem fecsegek a/, előző dolgokról,
mert latén-bizony még reám fogja valaki, hogy
olyan nagy kerülővel fogok a dolognak mint az
oláhfalvi ember a mese mondáshoz, kezdi a világteremtésénél — hanem kimondom, hogy epedé
várakozással, remények koronájául végre elér
kezett szombat estéje. Még nyugodtnak látszó,
kimért tekintetekkel, s mégis lázas sietséggel
járkáltuk a rendezők a bálterem parkettjén, mi
dőn egyszer az első kocsi zörgése s az első szép
leány belebbenése jelentette, hogy már a kor
csolya-egylet estélye is helyet foglalhat a far
sangi estélyek sorúban, s egy rövid félóra alatt
a kocsizörgések, s a szebbnél szebb hölgyek
mindinkább szaporodtak, s mik* rra Pali hegedűjén
megszólalt a szerelmet, mámort magában foglal*)
keringő, oly szép közönség gyüP egybe, a mely
ről igazán ellehetett mondani, hogy koronája volt
az estélynek.
Annyi szép leány jött el tele bájjal, kelk*minél, készen a bódításra, annyi ritkaszépségü
asszonyka lejtett be a kék-szallagos rendezők
karjain, hogy már előre biztosították az estély
fényét, sikerét.
Nemcsak városunk intelligentiája, hanem
a vidék is kitett magáért, jól eső örömmel kons
tatálhattuk, hogy nem idegenkednek báljainktól.
Ismét hosszadalmas kezdek lenni, pedig az an
dalító keringő hangjai már mindenkit lebilincsel
tek, már magukkal ragadták a tánczért, azért a
ritka élvezetért hevük) ifjúságot, a hegedűről el
röppenő akkordokkal már megcsendültek az est
édes emlékei, s az ezekből kiáradó aranyos ke
dély már a boldogság, megelégedettség honába
f-odorta a most már semmivel sem törődő, bol
dogan lejtő párokat.
A csárdás fellelkesitö melegítő hangjai pe
dig már a csapongó kedély hetedik régiójába
sodorta fiatalságunkat, oda, a hol oly boldogan
érezte magát, s honnan akkor úgy hitték a le
szállás, a kiábrándulás iszonytató lenne. Szóljak-e
a négyesekről, melyet 30 <7G pár oly büszkén,
édesen lejtett. szóljak-e azokról az édes maziiro^,
keringökröl, a melyek mámorral, ábránddal töl
tenek el mindenkit, s arról a reges második né
gyesről, melyet nem tudom a jó vagy rossz nyel
vek-e a „boldogok" tánczának hívnak, hiába
próbálkozom meg mindezekkel, hisz úgy is kép
telen leszek erre, nem tudom leírni azokat az
édes, elragadó emlékeket, melyek ezeknek folyama
alatt létrejöttek, nem tudok híven beszélni azok
ról az égő, bóditó s boldogító szemsugárokról,
melyek m ndinkább és inkább ragyogóbb mérve
ket öltöttek.
Ennyi boldogság, emlék, csapongó érzvlem,
szerelem uy ugpontjaul elérkezett a szünet, mely
alatt nyugodtabban s mégis boldogabban lehet
fűzni az emlékeket, s tulajdonképen előkészület
volt ez a bálok mindenére, arra az angyali
souppé csárdásra. Valóságos gyönyör volt látni
ezen táncz közben fiatalságunkat, egyesült itt
minden; fiatalos hév, gyúlékony kedély, ébre
dezö szerelem, tartós boldogság s el sem tudom
sorolni még mily sok minden jó. 8 a csárdás
egyre tartott s minek is lett volna vége, hisz
akkor vége lett volna annak a sok drága em
léknek is, melyek hozzáfüzödtek, tartama alatt
keletkeztek s elmuiniok nem lehetett Egyszer
azonban mégis vége szakadt, hogy helyet udjon
a többi andalító táncznak is.
A kedv folyton növekedett, az estély re
génye gyorsan szövődött tovább s annyi boldog
érzésnek, egy aranyos mulatságnak iszonyául
érkezett el a pirkadó hajnal derűje s még félel
metesebben a reggel beáradó világossága s azok,
kik egy hosszú éjjelen át boldogok voltak, fájó
szívvel, de nem megtört kedélylyel távoztak haza,
gondolatban tovább fűzni rzokat az édes dolgokat,
melyeket oly nehéz feledni.
Ez estély dicséretére válik annak a rende
zőségnek, mely ennek sikerén fáradozott s ameddig
csak egy fényes estélyről szólhat a krónika, szó
lam fog dicséröen, magasztalban, emlékeztetőén.
S végül, összes állításaim igazolásául legyen
szabad ide iktatnom a megjelent hölgyek fényes
névsorát:
A s s z o n y o k : Antalffy Gáborné, Almásy
Zsigmoudné, Bartók Lajosné, Bayler Kálmán né,
Csikó Sándorné, Csedö Istvánná, Dresznándt
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v’iktorné, Éltes Jakabné, Éltes Zsigmondné, Gál
Józaefné, Filep Sándorné, Jerzsák Jáuosné, Ko
vács Antalné, ifj. Lázár Denesné, Mednyánszky
Lajosné, Molnár Józsefné, Nagy Gyuláné, Pál
Gáborné, Papp Domokosáé, Romfeld Fólixné,
Sándor Gergelyné, özv. Szöcs Mártonné, Zaka
riás Jakabné.
L e á n y o k : Böj'hy Clarissze, Csiszér Gi
zella, Czikó Ilona, Czikó Teréz. Demeter Erzsiké,
Dresznándt Ilona, Éltes Margit, Gál Irma, Ko
vács Ilona, Molnár Ilona, Pál Gizella. Papp Ma
riska, Romfeld Juiiska, Sándor Gizella, Szultán
Rózsika, Tordai Vidorka, Zakariás Róna.

Színészek városunkban.
Folyó hó ll-én este történt meg városunk
ban az első szini előadás u „Valeni Nász" czimii
négy felvonásba sziuinüvel. A színészek ezen be
köszöntője minden tekintetben kielégítette a hall
gatóságot. A darab compositiója, a benne lévő
drámai mag ; a töcselekmény egysége, végkifej
lete ; az ezt átszövő episódok kedvessége, köz
vétlensége ; ezeken kivül a színpadi hatás mind
meg annyi jól sikerült tulajdonságai e darabnak
De a siker teljességéhez nem csekély mértékben
járult hozzá a szereplő személyek ügyes, olykor
meglepő alakítása i-\ — S itt különösen Vi kell
emelnem Szandának, a vén Barliu ezigáuy leá
nyának alakítását. Az igazi közvetlenség, mély
drámai érzés, melylyel szerepkörét betöltötte,
méltán érdemelte ki a hallgatóság tapsát és él
jenzését. Csak az a ká'-, hogy ahhoz a valódi
drámai lélekhez, minő az Övé is, hangja nem
elég erős. nincs terjedelme, No, de ez nagyon
keveset ronthat le az értékéből
A férfiak közül különösebben kitűntek Csaku
államügyész Baibu ezigáuy és Jonel. Kiváltkép
pen Csuku mindvégig könnyed, természetes meg
jelenésével, nagy színpadi jártasságáról nyújtott
tanúságot.
Ily előzmények után, ily jelek me'lett a leg
jobb lélekkel ajánljuk a most városunkban időző
színtársulatot a nagy közönség figyelmébe és
•pártfogásába. Már magának a műsornak gondos,
tapintatos összeállítása garantiát nyújt.

Mindenféle.
— EskUvő. Folyó h> ll-én vezette oltárhoz
Mcrza Rezső a helybeli kereskedőknek tekin
télyes, fiatal tagja Albert Bertuskát, Albert Ba
lázs bájos és szép leányát. Tartós boldogságot
és sok szerencsét kiválniuk a fiatal párnak

A/, egyik zsidó őszintén megvaliá, hogy ö Mózes
bitét követi, miy a másik okosabbnak gondolta,
ha római katiiolikusnak vallja magát s száuaudóan nézve társára, ki is jelenté, hogy ii keresz
tény. Nemsokára azután ismét megjelent a szer
zetes két tállal kezében. Az egyiket, melyben
pecsenye párolgott, oda nyujtá annak a zsidó
nak, ki nem szégyenlette bitét bevallani s igy
szt'»lt : „Mivel te zsidó vagy, szabad ma, péuteken
húst enned, inig neked
s ezzel a másik tálat,
melyben leves volt, a másiknak nyujtá —mivel
keresztény vagy böjtölnöd kell!“
Halottaiból föltámadott. Magyarország
Dunán túli részén egy kis faluban történt a kö
vetkező furcsa eset; egy <55—70 év közti öreg
asszony meghal, annak rendje s módja szerint
koporsóba teszik s elindulnak vele a temetőbe.
Midőn a temető kupájához érkezik a halottas
menet, a koporsót vivő emberek a koporsóból
kopogást hallanak. Leteszik, felnyitják a födelet
s hát a halottnak vélt asszony felül s a helyett,
hogy különösnek találná, a mi körülötte történik,
azt mondja ; adjanak neki enni, mert nagyon
megéhezett. Háza vittek, jól tartották s most
ismét friss egészségnek örvend.
— Elszámolás az iparos bálról. A helybeli
iparos ifjak önképzőkörének folyó hó 2-án tar
tott tánczestélyen a következő felülfizetések tör
ténitek : Demény Béla 4 kor , dr. Egyedi Artliur
3 kor.. X. / . 3 kor., Jakab József 3 kor., Lux
Sándor, L-ouhardt és társa, Török Ferencz, La
katos Mihály 2 kor. 40 HU. 2 kor. 40 fill. Dávid Be
tér, Baktsi Gáspár, N. N., Mátrai Ignác/., Solymosy Károly, Székely József 2—2 koronát. Ja 
kab Gyula 1 kor. <50 HU. Rálfi Sándor, Szabó
József, Kovács Márton, Szakács József. Botsebner János, Bíró Dénes, Borbély Sándor. László
Lörincz, X. N., Darvas Béla, Szentgyörgyi Mik
lós, Dóezy János, Osibi N., Ligeti lgnácz, Azbé
István, Antal Sándor, Székelyliidy Sándor 1—1
koronát Várady Károly 80 fillért. Autal Albert,
Bálint Ferencz, Kornhaber Adolf, Szeraerjay K.,
Darvas Gábor, Szvoboda Miklós, Sprencz Hugó,
Dávid lgnácz, Stojkin István, Horváth Testvérek
40 - 40 fillért. Gáspár Antal, Részeg Tamás,
Illyés Ltván, Bárt ha lgnácz, dr. Nagy Jenő,
Pál K. János 40—40 fillért. Barabás Antal 20
fillér. Fogadják a nemes szivü adakozók e helyen
is az „Önképzőkör" hálás köszönetét.
Bevétel volt 2>2 kor. GO fillér. Kiadás volt
124 k*n\ 00 fillér. Tiszta jövedelem 127 kor. 70
fillér.

— A népszámlálás eredménye a felesiki já 
rásban. A felcsiki járás 27 községében a meg
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tartott népszámlálás eredménye képen inegállapittatott, hogy van összesen 47473 léb*k, ebből
4-7808 itthonu van, távol van <7005 lélek.
— Mulatság Csik-Delnén. Örömmel cousta
táljuk az idei farsa gon azt az örvendetes tényt,
hogy majdnem minden faluban, hol egy szépen
sikerült lánczestélyt, hol tánczczal egybe kötött
műkedvelői előadásokat tartottak. 8 különösen
ez utóbb ak tartását nem méltányolhatjuk eléggé,
hiszen oly jótékonyan hatnak ezek a nép kép
zdetének emelésére, erkölcsi nevelésére. Egy ily
örvendetes tényről értesülünk ma is. Csik-Del
nén folyó hó 10-án tánczczal egybekötött mű
kedvelői előadás lesz. A nTolnnez“-ot, Szigligeti
nek ez örök szépségű népszínművét fogják elő
adni Törekvésünk figyelmet érdemel, s méltó a
közönség támogatására.
— A balkézről házasulók. A vad házasság
ban élők száma egyre szaporodik szép Magyarországban. A rendszabály ozás ügyében kormányrendelet jelent meg, mely a vármegyékhez le is
érkezett. A rendelet felhívja a hatóságok figyel
mét a vadházasságban élőkre ; úgy a kiskorúikra,
mint a nagykorúakra. A kiskornak vad házassága
a gyámhatósági fellépésre hivatalos beavatkozás
sal szüntetendő meg, tűig a nagykorúak vadhá
zasságát csuk is társadalmi utón üldözhetik.
— A ki önmagát csalta meg. Két házaló
zsidó egykor kiéhezve s halálra fáradtan egy
magányosan álló kolostorhoz érkezett, s valóság
gal nem tudta, hogy mit csináljon és éhségét
mint csillapítsa le, mert attól tartottak, hogy
a keresztény papok vissza fogják utasítani, ha
hozzájuk fordulnak. Egyik azonban neki báto
rodott, és becsengetett. A kapus azonnal beeresz
tette ökel, s miután kívánságaikat és kérelmöket
előadták, bevezető. Erre megjelent egy barát és
kérdő, mi járatban vannak, milyen vallásnak ?

Az 1901. évi bikavásár és állatdíjazások
tervezete.
Csikvái megye gazdasági egyesülete, mint
vármegyei mezőgazdasági bizottság által 1901. év
folytán rendezendő állatdijazások és bikavásár
tervezete
I. Bikadijazások.
A Csik Steredában márc/ius bő 28-án ren
dezendő tenyészbika kiállítás és vásár alkalmával
a bemutatandó legjobb lestalkatásu, legjobban
fejlett erdélyi magyar fajta bikák tulajdonosai a
következő dijakkal jutalmaztatnak :
K é t é v e s n é l i d ő s e b b , d c in ég n e ni ii égy
éves bikákért:
l. d i j ..................................100 korona.

II. n
III. „

............................... *»
............................... 40

.
„

E g y é v e s n é l i <1 ö se b I), de m é g ne ni ké t
éves bikákért:
I. d i j ..............................00 korona.

II. „

.......................... 40

„

III. „ ..............................20
„
Ezen dijakért versenyezhetnek a vármegye
területén lévő községek és közbirtokosságok, va
lamint magán tulajdonosok az általuk közte
nyésztésre tartott azon tenyész- és növendék
bikákkal, melyek Csikvármegyében születtek és
neveltettek. Idegen vármegyék területén nevelt
és onnan behozott bikák a díjazásból ki lévén
zárva, a díjazásra állítandó községi vagy közbirtokossági tenyészbikák származásáról a kerületi
kir. állattenyésztési felügyelőtől vagy járási fő
szolgabírótól, avagy a gazdasági egyesülettől ki
állított származási bizony itvány nyal igazolandó,
hogy a bika Csik vármegyében született és ne
veltetett.
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A z odaítélt dijak bélyeges n yugtatvány «-l
lenében a helyszínén nyomban kifizettetnek,
II.

Bikavásár.

A bikaváaár luftrcziu* hó 28 mi Csík Sz«*retlában a gazdasági felsőnépiskolánál tartntik.
Azon községek elöljáróságai vagy uieglézottai,
m elyek tenyéssb ik át kivannak vásárolni, ezen
szándékukat elölegesen ha egyesületi irodának
jelentsék be, avagy h képviselő testület m egha
talm azásával ellátva, az egyesület irodájában a
vásár napján reggel N lírakor jelentkezzenek s
hozzák mag tikba I a község pecsétjét.
A bíráló bizottság által alkalm asnak talált
tenyészbikák tei«yé»zigazolványnyal látta'n ak el.
melyek közül a községek elöljáróságai vagy meg
bízottai szabadon választhatnak s u v ét1Iáit az
ille ttu la jd o n o s s a l kialkudhatják
Oly községek helyett, melyek a v. t. lart
egyszerre nem fizetik, azt a gazdasági egyesület
tizeti ki a tulajdonosnak • a község csak a vételár
egynegyed részét köteles az átv ételk o r tízein' az
egyesület pénztárába. A vételár hátram aradó ré 
széről a község elöljáróság vagy a megbízottak
kötelezvényt .'Inak. melyben a fizetetten maradó
rész kifizetésére két évi kam atm entes határidő
adat ik.
(W g e k ö r ,

Szerkesztői üzenetek.
— P. K. Oláfalu. B eküldött tartalm as ezik két
nagyon köszönjük, jövő számunkban olt *ellen
sorát ejtjük.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
S /v o h o d a Jó zse f.
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15. m . tl7 8 0 b /a. In-sz. szántóra ti koronában
nioiíállaliitott kikiáltási árban A m brus A ntal,
A m brus Im re és A m brus A lbert tá rstulajdononosok elrendeltetik. M egjegyeztetik, hogy a e*.szeuftam ási 1058. számú telek jegyzőkönyvben
C/ alatt özv. Ambrus János Imréi.ti 'i 12. számú
, /ív b e n C /a. alatt. A m brus A ntal, 149. számú
tjkvben. C/3. a la tt özv. A m brus Im réné ja v á ra
bekebelezve levő élethossziglani haszonélvezeti
jogokat ezen árverés nem érinti.
A fennebb m egjelölt ingatlanokat 1901. évi
á p rilis hó 2 2 -ik na pján délelőtt 10 ó ra k o r CsikSzenttam ás község házánál m eg tartan d ó n y ilv á 
nos árverésen a m egállapított kikiáltási áron alól
:is eladatni togmik
Á rverezni szándékozók ta rto z n a k a z in g a t
lanuk bér-sálának 10% -át készpénzben, vagy az
jg g l. |. X . t.-cz. 42. §-Aban je lz e tt árfolyam m al
szám ított és az 1881. évi novem ber hó 1-én
3333. szánt alatt kelt igazságügy m iniszteri re n 
delet. 8. ji általi kijelölt óvadékképes értékpapirb.ni a kiküldött kezéhez letenni, av ag y az 1S8I.
I X t.-cz. 170- S-a értelm ében a bánatp én zn ek a
biróságr.át időleges elhelyezéséről kiáll to tt sza
bályszerű elism ervényt átszo lg áltatn i.
Kelt C sík-Szeredán, 1900. évi deezem ber hó
Ö l-ik napján.
A kir. törvényszék, m int tlkvi hatóság.

Magas jutalék mellett egy nagyobb
„Varrógép-üzlet" keres aCsik- és Gyergyó
részére egy megbízható urat, ki állandóan
varrógépek eladásával foglalkozik. Ajanlato kat e lap kiadóhivatala továbbit._______
Sz. 8283—900. tkv.

Árverési hirdetmniyi kivonat.
A Csíkszeredái kir. törvényszék, mint te 
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy A lbert
Lajos v é g re h a jta tn a k Bíró A ndrásné s/.ül. A m b
rus Kata v ég reh ajtást s/-nvc<lo el'eni »44 k-»r.
>4 fiII. fökekövefelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a csikszeretlai kir. törvényszék
területén íévö Ősik Szenttam ás község határán
fékvó. a esikszenttam ási 140. szánni telekjegyzökö n w b en A f I. rendszám 3U1 brszámu behüre
320 korona, 3. rendszám 3361|a, 330111). hrszálllli
szólóéra 12 koronában m egállapított kikiáltási
árban Ambrus Im re, Bálint Erzsébet, Ambrus
Antal, Ambrus Imre, Ambrus A lbert tá rstulajdo
nosok ju ta lé k á ra is a esikszenttam ási *>12. számú
tjkvben A f 3. rendszám 1739. brszám u szántóra
s kor. 7. rendszám 2365. hrsz. szántóra 10 kor.
8. rsz. 2504. lusz. szántóra s kor. fi rsz. 2015/j
hrsz. szántóra 8 kor. 23. rsz 5-82. >/a, o8;)4/b. hrsz.
szántóra tíO kor. 25. ívndsz. 58 75/2. hrsz. k a 
sza Púra 3H kor. 28 rsz. 0488/2 hrsz. ka szállóra
18 kor. 32 rsz. 78*7 hr>z. szántóra 10 kor. 37
rsz. -S'735. hrsz szántói-.- 10 kot-. 39 rsz. 9503.
hrsz. szántóra 0 kor. V**. rsz 1 1400
hrsz ám
kaszálóra 20 kor. 4 t. rdsz. I l i i </3- hrszámú
szántóra 4 kor. ;>2. rendszám 1 <71*/.,, 11 í <9 /j.
hrsz. legelőre 18 koronában m egállapított kiki
áltási árban Ambrus Im re, Bálint Erzsébet, Amb
rus Antal. Ambrus Imire. Ambrus A lbert tá rstu 
lajdonosok
ju ta lé k ára
is,
a esikszenttam ási
1058. számú tol ekjegyzö könyv ben A f . 1 rds/.ám
2240. brszámu szántóra 12 kor. . rsz. 254Ö/2.
lusz. szántóra 8 kor 3. rsz. 2558. brszámu szán
tóra 20 kor. 4. rsz. 2672b. hrsz. szántóra 5 kor.
5. rsz. 379 b. hrsz. szántóra 12 kor. 6. rendsz.
5825b, 5854b/.,. hrsz. kaszálóra 22 kor. 8. rszáiu
5875/,. hrsz. kaszálóra 38 korona. 8. rsz 0304/a*
0304/b hrsz kaszálóra 30 kor. 9. rsz. 7215 hr.
s/.. szántóra 18 kor. 10 rsz. 7300. hrsz. szánt- ra
3(5 kor 11. rsz. 8354/j. hrsz. szántóra 8 kor. 12.
rsz. 8728/j. hrsz. szántóra 4 kor. 14. rsz. 9o61.

(jeező Béla,
kir. törvényszéki biró.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Egv jó karban levő

Nagy Czimbalom
jutányos áron eladó.
Czíin inegtndliató e lap kiadó
hivatalban.

'- P -

SZ V O B O D A J Ó Z S IT
kö-tyv

„CSI KM EGY El H1RADÚ ‘
k{adóhivatala.

pa pír-, rajz-. hangszer-kereskedő és nyomdatulajdonos
Csík szeredában. (Vár-uti-za.)
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a mélyen tisztelt n. é. közönség becses figyelmét felhívni folyton növekvő és mindig n

legújabb újdonságokkal felszerelt

Könyvnyomdámra, Könyv- ös Fapirkereskedésemre.
Könyvnyomdámat u mai kor igényeinek teljesen megfelelően ujjonan rendeztem be ; u m. légiijahlt rend
szerű gyorssajtókkal, melyeken a l-gszebli, csinos és tiszta olvasható nyomtatványokét készítek bírmily szinben.
L gyszintén a legújabb divatu betűkkel és igv azon kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily e szakba vágd
nyomdai munkát, u m..: müvek, folyóiratok, szépirodalm i lapok, körlevelek, m eghívók és gyászjelenté
sek előállítását a legnagyobb csínnal é-s ízléssel állitok elő
A fasangi idény alkalmával báli-, e s k ü v ő i- é s e lje gyzé si m e g h ív ó k a t úgy a helybeli, mim a vidéki
közönség részére dis.es kiállításban, a megrendelők által kívánt s z ín e k b e n , a legjobb papírra gyorsan és a legjiitányosabb árban számítva készitek.
ügyvédi, egyházi, iskolai, bírósági, körjegyzői és községi nyomtatványukban, a legújabb minták
szerint, jó irúpapira készítve
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állítottam tel s a legjutányosabb árban árusítom el. Bármilyen nyomtatvány bekötve, kemény táblába kapható.
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kapható mindennemű irodai szer. dísztárgy, iskolai tankönyv és kiadásomb ni megjelent C sikm egye Föld
rajza (képekkel illusztrálva.) Bárhol megjelent mü, folyóirat, zen ed arab o k d.is választékban. K épes levelező

lapokban m indig újdonság.

Magamat s Üzletemet a n, é. közönség pártfogásába ajánlva, maradtam mély tisztelettel

Nyomatott a kiadótulajdonos Szvoboda Józsiit' gyorssajtóján Osik-Sz,irodában.
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