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A pálya. 
Sz.-udvarhely, junius 25. 

Az ország betegnek érzi magát, nyugtalan, 
egyébbel se foglalkozik,  mint a maga nagy ba-
jával, minden dolgát elhalassza arra a boldog 
időre, mikor majd kigyógyul a bajából. Közben 
azonban az élet követeli a mapa jogait. Akár-
milyen baja van is az országnak, junius vége a 
gyermekeinké, az iskoláé, mert részben már 
most nehezedik a szülőkre az az édes meg kinos 
gond, hogy gyermekeik jövőjéről határozzanak. 

Van a mostani politikai életben erre vo-
natkozó tanulság is, csakhogy kevés ember látja 
és veszi hasznát. A mi politikai étetünk általá-
ban nem az erős, hanem az elgyengült életet 
mutatja, hisz ha rövid visszapillantást teszünk 
most egy évre, megállapíthatjuk, hogy váratla-
nul keletkezett az a harcz, melyet nemzeti jo-
gainkért indítottak; kellő energia és méltóság 
nélkül folytatták,  és ki tudja mikor látjuk majd 
végét. Nem életfunkczió  ez, hanem görcsös ro-
ham. Az erő hiányzik, az erkölcsi erő és az az 
erő, mely a mai világban mindennek az alapja, 
a gazdasági erő. A nyugoti országok közt egy 
sincs, melyben a nemzet gazdasági tevékenysége 
oly fejletlen  volna, mint minálunk, amellett pe-
dig életigényeink legalább is akkorák, ha nem 
nagyobbak, mint a leggazdagabbaké. Ez a nagy 
betegség! Szegénység és fényűzés,  nagy öntudat 
és lealázó viszonyok, kölcsönpénzből való uras-
kodás Ezt átvisszük gyermekeink nevelésére is. 

Mire kellene első sorban tekintenünk gyer-
mekeink nevelésében ? Az akarat nevelésére. Az 

Az amerikai nagybácsi. 
Emilé Souvestre. 

— Fordiiotta: F e r e n c z T i v a d a r . — 

Ámbár Dieppe városa már sokat veszített je-
lentőségéből, mégis tengeri kereskedelme, néhány 
évtizeddel ezelőtt még oly virágzó volt, hogy azt, 
jelenlegi helyzetében, alig lehet sejteni. A mesés 
meggazdagodás korszakának nyomai nem multak el, 
anélkül, hogy időről-időre, nem találkoztunk volna 
egy néhány, valami messze fekvő  országból váratla-
nul visszatérő milliomossal, akikkel regény- és szinmü-
íróink már sokszor visszaéltek és még napjainkban 
is bátran mondhatjuk, hogy vannak — amerikai 
nagybácsik. Tényleg Dieppeben nem egy kereskedő-
ről — akinpk hajói a kikötőben horgonyoztak — 
mondották, hogy mintegy busz évvel ezelőtt hagyta 
el a várost egyszerű matróz ruhában. Ezek a pél-
dák bátorítólag hatottak a vállalkozó szellemüekre 
és örök reményt ébresztettek a nyomorultakban. A 
megvalósithatlan lehetőnek látszott, a lehetetlen pe-
dig megvalósíthatónak. A szerencsétlenek azzal vi-
gasztalták magukat, hogy egyszer csak nekik is jobb 
sorsuk lesz. 

Ez a remény megvalósulni látszott egy kis csa-
ládban, amely a kis Omenville faluban  lakott, négy 
mérföldi  távolságban Dieppetől. 

Mauvaire özvegyasszony nehéz megpróbáltatáson 
ment keresztül. Idősebb fia,  a családnak tulajdon-
képeni fentartója,  egy hajótörés alkalmával veszítette 
el életét, maga után hagyva négy apró gyermeket, 
a kiről mo3t az özvegyasszonynak kellett gondos-
kodnia. Ez a szerencsétlenség késlelte és talán meg-
hiúsította Klemeutin leányának férjhezmenését  és 
ugyanakkor megsemmisítette Márton fiának  tervét, 
a ki kénytelen volt abbahagyni tanulmányait, hogy a 
kis gazdálkodást vezesse. 

De a fzánalomraméltó  családnak aggódása és 
elcsüggedése között egyszerre csak felragyogott  a 
reménysugára. Egy Diepperől keltezett levélben, az 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

akaratot igenis lehet nevelni. Az embert lehet 
arra szoktatni és indítani, hogy akarni tudjon. 
De ez nem annyit tesz, hogy az ember vakon 
rohanjon az után, amit erősen megkíván. Az 
első dolog, amit meg kell tanulni, az, hogy le-
mondani tudjunk. A lemondás az akarat tüz-
próbája. A ki tud egy adóit esetben: nem 
akarni, az tud később igazán akarni. Az tud 
a perez csábításának ellentállui, távolabbi czélo-
kat kitűzni magának, önállóan rendelkezni magá-
val, dolgozni. De mi nem arra tanítjuk g\er-
mekeinket, hanem először is rossz példát muta-
tunk nekik, ami elég nagy baj, azután pedig 
elfojtjuk  bennük az önállóságot. Míg iskolában 
vannak, házi tanítót aduuk melléjük, a kire a 
felelősség  hárul; ha a fiu  rosszul tanul, elcsap-
juk a tanítót. Azután pedig hivatalba tesszük 
a fiut.  Es most nem beszélünk a sok hivatal-
ról Magyarországon, a miről általános a nagy 
panasz, de azért folyton  szaporítjuk a hivatalo-
kat. Nagyobb baj az, hogy nálunk még több a 
hivatal, mint gondolják, mert nálunk majdnem 
minden foglalkozás  hivatallá lesz. A hivatalnok, 
a szónak rossz értelmében, elvégzi a fölebbva-
lóitól megszabott munkáját, jól, rosszul, de in-
kább rosszul, miut jól, kezdeményező és kitartó 
erő nélkül, csakhogy valamiképp el legyen vé-
gezve. Nálunk mindenki fél  az egyéni, felelős-
séggel terhes, igazi munka óceánjától: ott sze-
lek járnak és hajótörés lehetséges; inkább se-
kély vizén, szük mederben, biztosságban érezve 
magát evezget. A mérnök hivatalt keres, az 
orvos hivatalt keres, a tanár hivatalnoknak érzi 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér,  — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

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

magát, mindenki ugy fogja  föl  munkáját, mintha 
hivatali volna. Dicsőítjük, elméletben, másoknak 
az ipari és kereskedelmi pályákat és buzdítjuk 
a szülőket, hogy ezekre kell szánniok gyerme-
keiket. De mit tapasztalunk ? A kereskedelmi 
iskolák tanulóinak tán csak öt százaléka lép 
kereskedői pályára, a többi mind a hivatal csön-
des, sötét zugát keresi, ahol nem kell akarni. 
Es a kik kereskedők lesznek, azok is: hivatal-
nokok. Az emberek persze elkeserednek, panaszkod-
nak, hogy nem jutnak előre, a protekeziót okolják, a 
nagy szörnyeteget, mely fölfal  ja az állami érdekeket 
csak magukat nem vádolják. Nem nagyon tulozunk, 
ha azt mondjuk, minden pálya elhivatalosodik, 
amelyen az emberek nem tudnak dolgozni, akarni 
és minden pálya, a hivatali is, nyilt és tág 
azok számára, akik akarni, vállalkozni tudnak. 
Nem a pálya a legfontosabb  kérdés, hanem a 
nevelés, főleg  pedig az akarat nevelése. Ha 
amerikai emberek életrajzát olvassuk, elképe-
dünk, hogy mi mindenen megy ott keresztül az 
ember. Az egyik utczaseprő volt, azután hajó-
inas, tanító, aranyásó, farmer,  gyáros, a másik 
rikkancj, pinczér, szabó és tudja Isten mi min-
den. Azoknak az embereknek van akaratuk, 
tízszer is újra kezdik az életet. Az angol is 
ilyen, a német most nevelődik ilyenné. Egész 
Magyarország pedig olyan, mint egy kis város, 
mindenki bezárkózik a maga szük körébe és re-
meg a szomszéd véleményétől. Ámulva nézzük 
azokat, kik boldogulnak, főnyereménnyel  gyana-
sitjuk őket és időnket azzal töltjük, hogy mi is 
várjuk a főnyereményt. 

özvegynek egy sógora, a ki húsz évvel ezelőtt kiván-
dorolt, bejelentette megérkezéset. Brúnó bácsi vissza-
jött az újvilágból  egy bár ritkasággal,  a mint ő azt 
maga megírta és azzal a száudékkal, hogy letele-
pedik Dieppeben. 

Levele mindenféle  találgatásra szolgáltatott okot. 
Ámbár a levélben semmi határozott dolog nem volt 
említve, mégis az egyik fiú,  Márton, azt következ-
tette, hogy a jó kedvvel megirt levél szerzőjének, 
okvetlenül gazdag embernek kell lennie. Több mint 
valószínű, hogy a tengerész egy pár hordó tallérral 
jött vissza és a melyből a szegény családnak is bő-
ven kijut a maga része. 

A képzelem, ha egyszer neki indul, gyorsan 
halad. A család mindegyik tagja magáévá tette Már-
ton nézetét és azt a maga kívánságával bővítette; 
sőt maga Jüliska, az örökbe fogadott  rokon, is talál-
gatni kezdett: vájjon mit hozhatna neki az amerikai 
nagybácsi. 

— Én egy testhez álló ujjast kérnék tőle és 
egy arany keresztet, mondotta a kis leány, mialatt 
Márton, a levelet még egyszer és most már hango-
sabban elolvasta. 

— Oh! mondotta sóhajtozva a szegény özvegy-
asszony, ha szegény férjem  élne, most egy nemes 
pártfogóra  akadt volna. 

— De hiszen itt vannak az ő gyermekei, önnek 
unokái, kedves keresztmamám, mondá a fiatal  leány, 
nem is szólva Klementin kisasszonyról, a ki nem 
utasítana vissza egy kis hozományt. 

— Mit használna mindez ? szólott most Kle-
mentin, fejét  szomorúan lehajtva. 

— Minek? ismételte Juliska; azért hogy Márk 
úr szüleinek ne legyen több mondani valója. Könnyű 
volt nekik fiukat  elküldeni a nagyvilágba, hogy a 
házasságot megakadályozzák; ha Brúnó bácsi úgy 
akarja, akkor elhihetitek, hogy a jövendőbe'i nem-
sokára ismét feltűnik  a látóhatáron. 

— Feltéve, hogy kedve van — visszajönni, mon-
dotta halkan a fiatal  leány. 

— Jól van, ha ő nem jön, akad helyette egy 

másik, moadá Márton, a ki csak azt akarta, hogy 
nővére főkötő  alá jusson, mig ellenben nővére más 
nézetben volt e tekintetben; egy amerikai nagybácsi 
negitségével mindig derék férjre  lehet szert tenni. 
Hátha vele utazik egy üzlettársa, a ki szintén 
milliónáriu8 és azt akarja, hogy legyen valakije, a 
kire vagyonát hagyhatja? 

— Óh! én azt nem tudom elhinni, mondá félve 
Klementin; hogy férjhez  menjek, — ez nem olyan 
sietős. 

— De aDnál sietősebb, hogy fivéred  valami 
állást kapjon, mondá szomorúan az özvegy. 

— A gróf  úr mindig biztat, hogy megkapom a 
számtartói állást, mondá Márton. 

— De sohasem határozza el magát, ígéretének 
beváltására, mondá folytatólag  az özvegy; mindig 
c?ak várni, az idő pedig múlik és a kenyér fogy.  A 
nagy uraknak csak a mulatságon jár az eszük és ha 
egyszer eszükbe jutnak azok a kenyérmorzsák, a 
melyet nektek ígértek, akkor ti már régen porla-
doztak. 

— Mojt, Brúnó bácsi segítségével, már nem 
kell félnünk  attól, mondá Márton; nem fogunk  csa-
latkozni; levelében meg van írva: „Holnap Amon-
villebe leszek, összes vagyonommal".  Ami annyit je-
lent, hogy rólunk nem fog  megfeledkezni. 

— Már útban lehet, mondá félbeszakítva  az 
özvegy, minden pillanatban itt lehet. Vájjon, minden-
ről gondoskodtál e, Klementin? 

A fiatal  leány felemelkedett  és megmutatta az 
ítél- és itallal gazdagon megrakott asztalt. Egy ürű-
ezomb mellett, a mely e pillanatban került ki a 
sütőkemenczéből; égnek meredt egy nagy, füstölt 
oldalos és azonkívül két tányér között volt egy 
fiaom  búzalisztből készült lepény, valamint egy csésze 
édes tejföl.  Még egy pár, pompás almaborral telt pa 
laczk díszítette az asztalt, a melyre csodálkozva és 
sóvarogva néztek a gyermekek. Juliska azonkívül 
még valami zamatos levesről beszélt, valamint valami 
vajaskenyérről, a melyet most fog  piritani. 

Az özvegy azután kivett a szekrényből egy 



A pályaválasztás kérdése azért persze na-
gyon fontos  és nagy körültekintést követel Min-
dent el nem mondhatunk és a legtöbb dolog 
tudva van, de néhány dolgot nem lehet eléggé 
ismételni. Talán a legfontosabb  dolog, a mit ma 
a legnagyobb erővel hirdetni kell, az ipari pá-
lyák  fölkarolása.  Ott az elhivataloskodás ve-
szedelme mégis a legkisebb, az akarat nevelése 
a legállhatatosabb és a legfogauatosabb  is. De 
van egy uj körülmény is, mely ezeket a pályá-
kat uj fénnyel  világítja. Az egész világon végig 
megy egy nagy mozgalom, mely hozzánk is el-
jutott és legjobb tradiczióinkat uj életre kelti: 
az ipar müvésziesitése. Azelőtt a művészet is 
ipar volt, a művésznek a neve mester volt, ki 
a műhelyben dolgozott. Következett oly idő, 
melyben a jó hagyományok elhagyták a műhelyt, 
a művészek kivonultak belőle, elszakadtak az 
élettől, ők is, művészetük is, az ipari munka 
pedig a gyárakban folyt  vagy a rideggé, sab-
lonossá vált műhelyekben. Ez most megszűnik. 
Nagy becsülete támad megint a kéz munkájának, 
a müvésziessé vált iparnak. Ez a művészies ipar 
pedig nemcsak a felső  ti/.ezeré, a jómőduaké, a 
fényűzőké.  A művészi jelleg napja fölkeresi  a 
legkisebb műhelyt is, hogy megvilágítsa. Néz-
zünk körül. Melyik hivatali pályázatnál nem 
jelentkezik százszámra a folyamodó  ? Ügyvédek, 
orvosok nyomorognak, akkora a konkurrenczia, 
kereskedelmi alkalmazottak tömegesen állás nél-
kül vannak, diplomás mérnökök nem tudják meg-
keresni a kenyerüket, diplomás tanárok, tanitók 
is kétségbeesve keresnek alka'mazást, de alig 
van eset rá, hogy tanult  iparos ne találjon mun-
kát, még a mi nyomorúságos gazdasági viszo-
nyaink közt is. Ha valamit megrendelek, nem 
kapom meg, a mester mentegetőzik, nem kapott 
tanult munkást; aki jó és szép munkát csinál, 
azt örömmel fizetem,  mert örömem telik benne 
és még jól is járok, mert a jó munka tartós 
is. A gyári munka mellett mind virulóbban fej-
lődik a kézi ipar, áőt a gyári ipar sem lehet 

el nála nélkül, a mit sokszorosít, annak ma már 
művészi jellegűnek kell lennie. A szülőket kér-
jük, gondoljanak gyermekeik jövőjére, szabadul-
janak meg ostoba hiuságuktól, hasonlitsák össze 
a munkája után megélő mesterembert a nyo-
morgó hivatalnokkal, ki rabszolgája Íróasztalá-
nak, főnökének,  eltiltott nyomorának. Milyen 
mns a lelke annak az embernek, ki dolgozik és 
független  ! Ha a szülők becsvágyók, mi akadá-
lyozza őket becsvágyuk kielégítésében ? Az ipar 
tere végtelen, van ott alá- és fölérendelt  állás, 
minden a tanultságtól függ,  az akarattól, a szor-
galomtól és becsülettől. És itt nincsen protek-
czió. Aki nekem rosszul csinált dolgot szállít, 
annál nem rendelek meg többü, ha bárki aján-
lotta is. Akárhányszor előfordult,  hogy ipar-
kiállitásainkon egész ismeretlen mesteremberek 
egy csapással előre jutottak és a jólét útjára 
kerültek. A nemzet vérkeringésébe egészséges 
és egészséget adó elemek kerülnének, ha az ipari 
pályák fölvirágzanának.  Ne emlegessék itt a kü-
lön vámterületet, az leginkább a gyári ipart 
védi. A kézi munkája maga védi meg magát s 
főleg,  ha a nemzeti művészet lehellete érintette. 

Szépek, gyönyörűek a nemzeti követelmé-
nyek, engedmények, a magyar zászló, a magyarrá 
vált katona és mi megtagadnók egész multun-
kat, lelkünket, ha ezekért nem lelkesülnénk. 
De Széchenyi óta a nemzet legjobbjainak az a 
közmeggyőződése, hogy első sorban a nemzet-
nek erősnek, gazdagnak, függetlennek  öntudatos 
férfiakból  állónak kelll lennie. Ez kiküzd ma-
gának mindent. Akik a közjogi sérelmek föl-
hányásával akarják a nemzetet gyógyítani, 
azt a hatást teszik ránk, mint az az orvos, 
aki éterinjekcziókhoz folyamodik  Az élet lá-
zának látszatát kelti egy pillanatra az elgyö-
tört testben. Kívülről izgatja, eleveníti, de élet-
erőt nem ad a testnok Annak belülről kell 
jönnie, a életforrásaiból,  az akaratból. Erős, 
öntudatos, jómódú polgárságunk legyen és akkor 
lesz minden. Halálos ijedtség szállja meg lel-

künket, ha arra gondoluak, hogy a mi most 
szerte az országban folyik,  talán csak galvani-
zácziója egy betegnek, ki komoly munkára már 
nem való. Nem, az nem lehet. Bíznunk kell a 
nemzet jövőjében, a nemzet józan eszében, hogy 
megfogja  érteni az idők szavát és munkára, ön-
állóságra, akarásra fogja  nevelni fiait.  Akkor 
olyanokat fog  elérni ez ország, melyekről most 
még csak álmodni tudunk. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, junius 24 

Lázas sietség tüze hevít minden lelket. 
Megszűnt a távolság térben, meg időben is. A 
jelen pillanat eseményei egyszerre válnak köz-
hírré, egyszerre hajtják meg, indítják, mozgat-
ják az egész emberlakta világot. 

Csoda-e, ha e mindent átható gyorsaság 
magát az emberi társadalmat is megváltoztatta, 
s csoda-e, ha a rohamos változások folytán  az 
emberi társadalom a rendes meder hiján a fer-
deségekben tévelyeg? 

Oda jutottunk, hogy innen-onnan gőzerővel 
nevelünk, villámerővel élünk. Sietés a jelszó 
minden téren s a társadalom kisebb köreiben 
unatkozó kinövések dudva módra teuyésznek és 
e kisebb körök valóságos melegágyaivá lesznek 
nagyobb társadalmi bajoknak. 

Ilyen körülmények közt elsőrangú kérdéssé 
válik az, miképpen őrizzük meg gyermekeinket 
a külvilág annyi sok rontó hatásától. 

Manapság, mint a tapasztalat mutatja, a 
szülők maguk — öntudatlanul — viszik gyer-
mekeiket a veszedelembe, mert a legtöbbje út-
ját állja annak, hogy a gyermek a szó szoros 
értelmében gyermek maradjon. 

A szülői ház és az iskola csak együttes 
működésben tud odahatui, hogy az ifjúság  testi 
és lelki ereje harmonikusan fejlődjék,  jó erkölcse 
megőriztessék. 

Örömujongva hagyja el a komor falakat  a 
korlátaitól szabadult ifjú  lélek. 

A „régi jó időkben" ilyenkor gondtalan 
lélekkel, vidám kedéllyel rohant a gyermek a 
természet kebelére: ugrált, lapdázott, növényt-, 
rovart gyűjtött, néha-néha tanult is. 

abroszt és több asztalkendőt, a melyek — miután 
senki sem használta — már sárga szint mulattak. 
A fiatal  szolgáló kiválogatta az edénytartóból a még 
meg nem repedezett tányérokat és hozzáfogott  a 
terítéshez, miközben a családnak egyetlen egy ezüst 
kanalát, az asztal felső  részére lerakta. 

Alig, hogy elkészült ezzel a munkával, midőn 
a lesben álló gyermekek egyike berohant a pzobába, 
és hangosan kiáltott: 

— Megjött! Itt van! 
— Kicsoda? kérdeztek valamennyien. 
— Hát ki is legyen, mint Branó bácsi, mondá 

valaki hangosan kaczagva. 
A család valamennyi tagja hátrafordult.  Egy 

egyszerű matróz állott az ajtó előtt; a jobb kezében 
egy zöld papagályt tartott, a balkezével pedig egy 
közép nagyságú majmot szorított magához. 

A bámészkodó kis gyermekek nagyanyuk ölébe 
menekültek, a ki maga is csodálkozva nézett erre az 
emberre. Márton, Klementin és a szolgáló pedig 
megdöbbent. 

— Talán csak nem féltek  állatseregletemtől, 
mondá Brúnó bácsi nevetve. Szedjétek össze maga-
tokat kedves rokonaim és öleljük meg egymást; hogy ezt 
megtehessem, háromezer mértföldnyi  utat tettem meg I 

Márton volt az első, a ki a nagybácsihoz sie-
tett, ezután ment Klementin, az özvegyasszony és az 
idősebb gyermekek; de a két legkisebb gyermeket 
semmi áron sem lehetett rábirni, hogy Brúnó bácsi-
hoz közeledjenek. 

Brúnó bácsi ügy segített a bajon, hogy maga 
ment Juliskához és megölelte. 

— őszintén mondva, én azt hittem, hogy soha-
sem fogok  visszajönni, mondá folytatólag  a nagy-
bácsi; tudja-e kedves Mauvaire asszonyom, hogy jó-
kora út van Dieppetől egészen idáig? 

Márton akkor észrevette, hogy a tengerész 
czipői igen porosak. 

— Gyalog tette e ezt az utat, Brúnó bácsi ? 
kérdezte meglepetve. 

— Hát azt gondolod, hogy csolnakon jöttem a 
búzaföldön  keresztül ? felelt  tréfásan  a tengerész. 

Márton az ajtó felé  fordult: 
De . . . a podgyásza ? . . . 
— Podgyászom, azt magammal viszem, mondá 

Brúnó bácsi. Egy tengerésznek, kedves fiam,  egész 
holmija a pipájából és hálósipkájából áll. 

Az özvegy és a gyermekek csodálkozva néztek 
egymásra. 

— Engedelmet kérek, mondá a fiú,  de a nagy-
bácsi levele után ítélve, én azt hittem . . . 

— Mit hittél? talán, hogy egy három fedelű 
hajón fogok  jönni? 

— Nem, mondá újból Márton és erőltetve mo-
solygott, de podgyápzával . . . mert — a mint meg-
írta — itt akar letelepedni és azt hittük, hogy 
hosszabb igéig fog  itt maradni. 

— Én? 
— A levélben is megirta, hogy magával fogja 

hozni mindent — a mit bir. 
— Itt van egész vagyonom! kiáltott fel  Brúnó 

bácsi: itt van a majmom és kajdácsom. 
— Micsoda! ebből áll az egész vagyona ? 

mondá egyszerre az egész család. 
— Egyszerű útitáskámmal, a melyben sok fe-

jetlen harisnya és egy pár rongyos ing van! ez ké 
pezi összes vagyonomat. De azért nem kell kétség-
beesni, kedves gyermekeim. Ha az embernek nyu-
godt lelkiismerete és jó gyomra van, a többi csak 
gyerekjáték! Engedelmet kérek kedves sógornőm, 
almabort látok itt és a négy mértföldnyi  út Dieppe-
től kiszárította torkomat. Előre 1 Rochambeau, üdvö-
zöld rokonaimat. 

A majom három ugrást tett és azután leült, 
miközben a pofáját  vakarta. 

A tengerész az asztalhoz ment és mindjárt töl-
tött magának. 

A család valamennyi tagja megdöbbent. Mikor 
észrevette a dúsan teritett asztalt, Brúnó bácsi min-
den habozás nélkül leült és kijelentette, hogy majd 
meghal éhségtől. Akarva, nem akarva, a levest és 
a füstölt  oldalast kellett feltálalni;  de a többi ételre 
Mouvaire asszony rácsakta az ételszekrény ajtaját. 

A tengerész, a kihez Márton számos kérdést 
intézett, elmesélte, hogy mi mindenféle  utat tett meg 
az elmúlt húsz év alatt, hogyan tartotta fen  magát 
csekély keresetével, a melynek különben mindig gyor-
san a nyakára hágott. Végre, egy óra lefolyása  után, 
az egész család tisztában volt azzal, hogy Brúnó 
bácsinak egész vagyonát kiapadhatlan jókedve és ki-
tűnő étvágya képezi. 

A család valamennyi tagja csalódott és ez a 
csalódás az egyes jellemek szerint nyert kifejezést. 
A mig Klementinnél csak a szomorúsággal párosult 
meglepetés volt észlelhető, addig Márton arczán a 

lealázó boszuság volt látható, az özvegyasszonynál 
pedig a fájdalom  és haragnak jelei mutatkoztak. A 
hangulat csakhamar megváltozott. A majom meg-
ijesztette a kis leányt, mert mindig utána futott,  a 
nagymama ftzért  azt követelte, hogy ezt a csúnya 
állatot egy félreeső  istállóba tegvék; akajdácspedig 
csőrével széttépte az asztalkendőt, a mire Márton 
azt mondotta, hogy ezt tovább tűrni nem lehet. Kle-
mentin hallgatott, de Juliskával együtt kiment a 
szobából, a háztartás ügyeinek rendezésére, maga 
az özvegyasszony pedig az udvaron lévő guzsaly-
hoz sietett. 

Egyedül maradt unokájával, a ki mogorva be-
széddel akarta kifejezni  elégedetlenségét; Brúnó bácsi 
nyugodtan tette vissza poharát, és elkezdett fütyö-
részni, azután két könyökével az asztalra támasz-
kodva, Márton arczát nézte. 

— Tudod-e fiam,  mondotta nyugodtan, nagyon 
ridegen fogadtattatok  engem? Nagyon közönyösek 
vagytok irányomban és közületek egyetlen egy sem 
intézett hozzám egy barátságos szót? Nem igy szo-
kás fogadni  egy közeli rokont — húsz évi távollét 
után 1 

Márton erre indulatosan azt mondotta, hogy 
úgy fogadták,  a hogy csak lehetett és ha nem fogad-
ták jobban, azt a körülményeknek tulajdonítsa. — 
—De tőletek függ,  hogy nyájasabbak legyetek, viszonzá 
Brúnó bácsi, de Isten ucscse! ti úgy fogadtatok 
engem, mint valami semmiséget. Különben ne be-
széljünk többet erről a dologról, semmi közöm ma-
gánügyetekhez. De emlékezzél jól erre a fogadtatásra 
és ne legyen okotok azt megbánni; csak annyit 
akartam mondani! 

Ezeket mondva, a tengerész még egy szelet 
szalonnát levágott magának és folytatta  a lakmá-
rozást. 

Márton megijedt e kijelentésre és gyanakodni 
kezdett. 

— Biunó bácsi nem merne igy beszélni, gon-
dolta magában, ha egész vagyona csak ebből a ma-
jomból és kajdác8ból állana! Ez egy ravasz ember, 
a ki próbára akar tenni, de fenyegetésével  elárulta 
magát; gyorsan jóvá kell tenni oktalanságunkat és 
újból megnyerni jóindulatát! 

Azonnal az özvegyhez és nővéréhez futott  és 
értesítette őket felfedezéséről.  Mind a két nő azon-
nal visszajött a szobába: az ez előtti elfiatorult  ar-
czok felvidultak.  Az özvegy azzal mentegette magát, 
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A mai ifjúság  magasabbra tör; megveti a 
játékot. A rosz nevelési rendszer e fattyubaj-
tását ne dicsérjük, a gyermekifjak  ilyen mun-
kásságának ne örvendjünk 

A gyermek addig boldog, mig gyermek 
marad; meg kell ragadni miuden eszközt, hogy 
a gyermek ártatlanságát megóvjuk, hogy belő-
lük minden káros, korukat meghaladó passziót 
kiirtsunk. 

Csak ezeket akartuk elmondani most, mi-
mikor verőfényes  napjával küszöbön int már a 
vákáczió ! 

* 

A képviselőház elintézte a vasúti alkalma-
zottak illetményeinek rendezéséről szóló törvény-
javaslatot s ezzel egy oly kérdést száműzött a 
világból, mely az utóbbi időben nemcsak Ma-
gyarország közvéleményét hozta izgalomba, de 
a külföldön  is nagy érdeklődést keltett. Közben 
azt a szomorú pert is, melyet a sztrájkbizott-
ság ellen indítottak, elintézte a független  bíró-
ság oly felmentő  Ítélettel, melyet az jellemez 
legmarkansabban, hogy a törvényszék indoklása 
szerint csak a magyar büntető-törvény elégte-
lensége s nem a biró meggyőző ése idézte elő 
a vádlottak büntetlen végét. Ámde nem a birói 
ítéletet, nem a törvény megszavazását tartjuk 
fontosnak,  hanem a mindenfelől,  különösen a 
kormány részéről nyilvánuló azt a törekvést, 
hogy a szenvedélyek teljesi n lecsillapodjanak, 
és az állami alkalmazottak kebelében az elége-
detlenség helyébe megelégedés és munkabuzga-
lom lépjen E mellett az államhatalom számára 
mindeuesotre marad még egy feladat,  melynek 
megoldásától semmi által sem szabad magát 
visszaijeszteni. Ez a feladat  az államvasuti há-
lózat igazgatóságának reorganizácziójából, vala-
mint az államvasutak és az államhatalom közt 
való viszony megállapításából áll. Egyik ügy se 
maradhat soká függőben,  mert az ország élet-
érdekei függnek  össze czélszerü megoldásukkal. 

* 

Nem nehéz megérteni azt az izgatottságot, 
amelyet az eilenzék egyrésze önmagának szug-
gerált. Azonban sem az alkalom, sem a tárgy 
nem oly jelentőségű, mely a kedélyeknek oly 
nagy háborgását s a hangnak fortisszimóját  iga-
zolná A galaczi osztrák-magyar konzulátus át-

hogy a háztartás gondjai miatt volt kénytelen ott 
hagyni a kedves sógort és csodálkozott, hogy az 
asztalon nincs több étel. 

— De hát hol van a kalács ? kiáltott fel  han-
gosan ; hol maradt a lepény és a tejfel,  a melyet 
Brúnó bácsi részére félretettem  ? Juliska, mire gon-
dol ön tulajdonképen? Es ön Klementin, nézzen 
csak, hátha van még mogyoró, a kisebbik ételszek-
rényben ? ez étvágygerjesztő és erre jobban izük a bor. 

A fiatal  leány engedelmeskedett és miután ez 
mind az asztalra került, mosolyogva leült a tenge-
részszel szemben. Brúnó bácsi tetszéssel szemlélte a 
fiatal  leányt. 

— Ez a helyes! mondotta a tengerész; most 
már felismerem  benued György fiamnak  leányát I 

És kezével a leány ajakát megcsípve, mondá: 
— Nem mától fogva  ismerlek, mondá folytató-

lag ; már régóta hallottam nevedet emlegetni és rólad 
sokat beszéltek nekem. 

— Vájjon ki lehetett az? kérdezte ámulva a 
fiatal  leány. 

Mielőtt még a tengerész felelt  volna egy magas 
és rövid hang kiejtette ezt a nevet: Klementin 1 Ez 
meglepetve nézett hátra, de senkit sem látott. 

— Ugy látszik, te nem tudod, hogy ki hivottl 
mondá a tengerész mosolyogva. 

— Klementin! Klementin: hangzott fel  ismét. 
— A kajdács az, mondá Márton. 
— A kajdács lenne az! ismétlé a fiaial  leány 

és vájjon ki tanította öt, nevem kiejtésére ? 
— Valaki, a ki még mindig reád gondol, felelt 

erre Brúnó bácsi, félszemével  a leányra tekintve 
— Bizonyára ön, kedves Bruuó bácsi ? 
— Nem, kedves leányom, henem egy fiatal  ten-

gerész Omonvilleből. 
— Márkus! 
— Azt gondolom, úgy hivján! 
— ön tehát látta öt, kedves Brúnó bácsi? 
— De láttam ám, még pedig úgy, hogy elmen-

tem arra a hajóra, a melyen elutazott. 
— És visszajön-e? 
— Az útból eredő nyereség egy részével és a 

mely elegendő egy önálló tűzhely megalapítására és 
a nélkül, hogy szüleinek örökségére vo'na szüksége. 

— És ő erről önnek szólott... 
— Igen, szólott, mondá a tengerész, a ki mind-

járt kitalálta unokájának gondolatát, és pedig annyi-
szor emlegette nevedet, hogy Jákó azt megtanulta, 
a miről különben most meggyőződhettél. 

irata Debreczen városához bizonyára nem aspi-
rál történeti fontosságra.  Elintézést igényelt, 
semmi egyebet. Nem akart véteni a törvények 
ellen, nem rejlik mögötte semmi nemzetellenes 
merénylet. Egyszerű ügydarab, mint amilyen 
százezer számra fordul  meg évente a hatóságok-
nál, amelyet ezek elintéznek. 

A közös diplomácziának szolgálati nyelve, 
sajnos, német. Kivánatos-e ez állapot fenntartása, 
vagy nem, erről lehet vitatkozni a parlament-
ben, lehet, sőt kell is követelni az állapot 
megváltoztatását, de nem lehet közjogi sérelmet 
konstatálni a konkrét esetből oly botránnyal, a 
mely a napokban játszódott le a képviselőház-
ban s amely éppenséggel nem használt sem az 
ügynek, sem parlamentárok prestigejéuek. 

* 

A képviselőház legutóbbi üléseinek egyikén 
széles mosolygás terült végig a balmezőn, a 
mosolygás röhögéssé dagadt és ez azután ott 
fényeskedett  az ellenzéki lapjaink arczulatain is. 

Polonyi szerezte meg barátainak, bámulói-
nak és elvtársaiuak a mosolygás örömét azzal 
az indítványával: üdvözölje a képviselőház Fe-
rencz Ferdinánd főherczeget  második fia  szüle-
tése alkalmából, Indokolta pedig azt ugy, hogy 
a magyar nemzet amúgy is jövendő trónörökö-
sének tekinti Ferencz Ferdinánd első fiát. 

Nyilvánvaló volt, hogy az egész indítvány-
nak csak heccz, zavarcsinálás, kellementleukedni 
vágyás a czélja ; nyilvánvaló volt, hogy Polo-
nyi ezúttal is léhán tárgyal egy komoly kérdést 
és azt a bizonyos követ akarja beledobni a 
kútba, a melyet száz okos sem tud kihúzni. . . 

Vagy elfogadja  Tisza István az inditváuyt, 
nevettek nagyokat az ellenzéken, akkor szank-
czionálja a Polonyi szavait. Vagy elleue foglal 
állást, akkor minden bizonnyal megsértődik a 
trónörökös 

Ezeknek a vidám uraknak ugyanis mindig 
az ország érdeke, nyugalma, jövője. — Ö nekik 
heccz kell, ha beleszakad is az ország. 

Tisza Istvánba ezúttal is emberünkre talál-
tak. Polonyi indítványát magát megvetőleg tolta 
félre,  a megokolással pedig férfiasan,  uyiltan és 
magyarosan bánt el. 

Klementin örömében elpirult és maga az öz-
vegy is jól érezte magát. Leányának és Márkusnak 
egybekelése, mindig kedves gondolata volt és sok 
fájdalmat  okoztak neki az utóbbi időben azok az 
akadályok, a melyeket a fiatal  ember családja gördí-
tett az egybekelés elé. 

Bruuó bácsi felvilágosította  a fiatal  leányt, 
hogy Márkus elment ugyan Dieppebe, hogy innen 
az újvilágba utazzék szüleinek kívánsága szerint, de 
a fiatal  ember nem utazott el, hanem a városban 
maradt és több mint valószínűleg, hogy már a leg-
közelebbi napok egyikén itt lesz, még pedig szerel-
mesebb mint valaha. 

Ez a hir nagy örömet szerzett az egész család-
nak, de különösen Klementiu kisasszonynak, a ki 
örömsugárzó arczczal, hálá-an megölelte a nagybácsit. 

— Nem kell félni  a sorscsapásától, monda ez 
utóbbi nevetve; azonban nehogy unatkozzál, a mig 
tengerészed megérkezik, odaadom neked kajdácso-
rnat; ez majd mond neked valamit a fiatal  emberről. 

Klementin újból hálásan megölelte nagybácsi-
ját és kezét a kajdács felé  tartotta, a melytől most 
már nem félt;  a madár a karjára szállott, azt 
kiáltva: Jó napot, Klementin! 

Valamennyien nevettek és a fiatal  leány magá-
hoz símitotta a madarat és megcsókolta. 

— Leányomat boldoggá teszed, kedves Brúnóm, 
mondá az özvegy, a ki figyelemmel  kisérte leányát,. 

— Még más kellemes hirrel is szerelnélek meg-
lepetni, mondá a tengerész, miközben komoly arezot 
öltött; önre nézve is kedves sógornőm, van valami 
értesítésem, de félek,  hogy egy nagyon szomorú em-
léket fogok  felidézni. 

— Didier fiamról  van szó! kiáltott fel  ösztön-
szerűen az özvegyasszony. 

— Eltalálta, mondá Brúnó. Mikor ott lent 
hajótörést szenvedett, mi ketten, szerencsétlenségünkre 
nem voltunk együt t . . . Ha a jó Isten egy hajóra 
rendelt volna kettőnket, ki tudja, mi történt volna? 
úgy úszom, mint egy tengeri malacz, és mindenki 
fogadni  mert volna, hogy megmentem életét; talán 
megmentettem volna egy csapással, a mint azt a 
Fréport-féle  esetben tettem. 

— Valóban, ön egyszer megmentette neki az 
életet! mondá az özvegy és hirtelenül visszaemlé-
kezett egy rég megtörtent eseményre; sohasem fogom 
azt elfelejteni. 

— Egyik kezét odanyújtotta a tengerésznek 
és az nyájasan viszonozta a kézszorítást. 

Az országgyűlés szokatlanul hosszú ideig 
ülésezik. Minden évben legalább 9 hónapon át. És 
még sem jut ideje azon belreformi  munkálatokra, 
melyeket égetően szükségesnek tart a közvéle-
mény s melyre nézve a kormány által elkészí-
tett törvényjavaslatok is ott feküsznek  részben 
az illető bizottságok által is tárgyalva, a kép-
viselőház asztalán. 

Ennek legfőbb  oka, nem szólva a képvi-
selőház bizonyos elemei által olyan előszeretet-
tel űzött, komoly tanácskozást megakadályozó 
s időpazarló hecczelődésekrő', az évi költségve-
tésnek nálunk szokásos tárgyalásában keresendő. 
Van egy hetekig, sőt néha egy hónapon is tul-
terjengő általános tárgyalás, s ha ezen valami 
nehezen átestünk, minden egyes tárczánál kez-
dődik újra elölről. Ez a hecczmajszterek álta-
lános jelszava és szokásos eljárása. 

így esik mrg aztán, hogy a költségvetés 
tárgyalása rendes körülmények között is elra-
bolja a munkaidő jórészét a productiv javasla-
tok tárgyalása elől s kényszeríti a kormányt az 
indemnytik igénybevételével való kormány-
zására. 

Immár reudes költségvetésünk két év óta 
nincs Most is kénytelen volt a kormány az 
indemnytivel való kormányzásnak augusztus vé-
géig való kiterjesztését kérni a törvényhozástól, 
nehogy ujabb ex-lexbe jusson az államház-
tartás. 

Hát bizony, ez nincs rendjén. Jobb volna 
ezt az időt hasznos munkára fordítani,  olyanra, 
amelyből üdv és áldás árad az országra! 

Metamorfózisok. 
Székelyudvarhely, junius 24. 

Mikor a tudományszomjas leányainkat nézzük, 
a kik a magasabb és legmagasabb iskolák küszöbét 
koptatják, eszünkbe jut arról gondolkodni, van-e 
valami alapja a régi kedélyes nagybácsik félig 
tréfás,  félig  komoly mondásának, a melylyel a 
könyveket búvó fiatal  leányokat riasztgalták : a sok 
tudás árt a szépségnek. 

Ha kétkedésre, vagy ellentállásra találtak, jó-
akarattal fejtegették,  hogy a megerőltető szellemi 
munkától sápadt lesz az arcz, erösebbek, élesebbek 
lesznek a vonások, s eltűnnek az ifjú  hamvas arcz-

— De ez temmi! mondá tréfásan,  ezcsakpaj-
tási szolgálat volt; de erre Indiában, nem volt alka'-
mam : mikor hajónk megérkezett, Didier hajójának 
csak roncsait mutogatták, mert tizenöt uappal ez 
előtt hajótörést t,zen vedett. Mást nem tehettem, mint 
hogy tudakozódtam, hogy hová temették el a sze-
gényt és azután sírjára felállítottam  egy bambusz 
keresztet. 

— őn azt. valóban megtette, mondá az anya 
könyező szemmel: óh Brúnó, ez szép volt öntől. 

— De ez nem mind, kezdé újból a tengerész, 
a ki akarata ellenére elérzékenyült: (megtudtam, 
hogy a hajón levő indiai matrózok eladták a hajó-
törésnél elmerülteknek tárgyait; utána mentem a 
dolognak és igy ráakadtam a zsebórájára, a melyet 
megvettem — utolsó pénzemmel, hogy azt önnek 
kedves sógornőm, most visszaadjam. íme, itt van. 

Ezt mondva, elővett egy nagy ezüst órát, a 
mely egy bakátrányozott hajókötélből font  madzagou 
függött  és átadta azt az özvegynek. Az asszony 
magához vette az órát és össze-vissza csókolta. A 
nők sírtak; maga Márton is elérzékenyült. Brúnó 
bácsi köhögött azután, ivott egyet, hogy megindult-
sága ne látszassák. 

Mikor Mauvaire özvegyasszony ismét szóhoz 
jutott, karjába zárta a derék tengerészt és hálásan 
megköszönte nemes tettét. Előbbi rossz hangulatá; 
nak utolsó nyoma is eltűnt; nem törődött többé 
előbbi nézetével, egészen el volt telve hálával, hogy 
megkapta a nyomtalanul eltűnt fiától  ezt a reája 
nézve oly becses ereklyét. 

A társalgás a nagybácsival ezentúl mindinkább 
fesztelenebb  és barátságosabb lett. Beszélgetéséből 
lassanként nem maradt fenn  semmi kétség anyagi 
helyzetére nézve: az amerikai nagybácsi éppen oly 
szegényen tért vissza, mint a milyen volt, a mikor 
kivándorolt. 

Ámbár ez a felfedezés  tökéletesen megfosztotta 
az özvegyet és leányát minden reményétől, maga-
tartásukat nem változtatta meg. Mind a kettő teljes 
szívvel-lélekkel Brúnó bácsi iránt, mindent elköve-
tett, hogy rokonuk jól érezze magát, de most már 
— nem mint kezdetben — önérdekből, hanem sze-
retetből és hálából. 

A tengerész, a kinek tiszteletére kiürítették áz 
egész ételszekrényt, végre felkelt  az asztaltól, midőn, 
Márton, a ki ezelőtt észrevétlenül távozott a szobá-
ból, ismét visszajött és Brúnó bácsitól azt kérdezte, 
hogy vájjon eladja-e a majmát ? 



ról azok a lágy tónusok, a melyek olyan elragadóvá 
teszik azt, a sok olvasástól beesnek a szemek s 
fényüket  vesztik, a hátgerincz pedig meggörbül. A 
fiatal  lányokat azonban, a mint látjuk, ezek a 
fenyegető  kilátások nem riasztják el a könyvektől; 
mohó vágygyal gyűjtik tovább a tudást s azt veszik 
észre, hogy e közben szépségükre alapított hiúságok 
csökken, de önérzetük gyarapodik. 

A mult nemzedék leányai lehettek albizako-
dottak, önteltek, a mai ifjú  nemzedék azonban 
tudatára ébred saját belső értékének és keveset 
törődik a külsővel, nem azt tekinti legfőbb  kincsé-
nek. Ez a metamorfózis,  vagy átalakulás érdekes 
jelensége a mi korunknak, mikor annyit foglalko-
zunk lényünk nemesebb felével,  a szellemalakkal, a 
mely porhüvelyünkben tökéletessé formálódik  s ettől 
megválva valószínűleg tovább él. Vájjon a tréfásan 
intő szó, a mivel a fiatal  lányokat a sok tanulástól 
óvták, nem azt jelenti-e, hogy a szellem tökéletessé 
formálódása  a testi szépség rovására történik, elvévén 
belőle a nagyobb részt a maga számára, mivel ő 
halhatatlan 1 

Annyi igaz, hogy nagy szellemek sohasem 
bizakodtak el szépségükben, s mikor a való és a 
gondolatvilágban annyi szépet ismertek meg, eszükbe 
sem jutott saját személyüket helyezni mindenek fölé. 

A felületes  hiuskodást most öntudatos büszkeség 
váltja fel.  A mai nők nem oly könnyen hajolnak meg 
a felsőség  előtt. Sokat tanulnak és tehetségükről 
tisztában vannak, nem másoktól várják annak el-
bírálását. A jogosult és önérzetes büszkeség eredménye 
az, hogy a képzett elméjű nő nem szívesen veszi, 
ha csupán szépségének hódolnak. 

Lehet-e embert elképzelni hiúság nélkül, és 
főképp,  ha az az emberi lény leány vagy asszony ? 
Bizony nehéz, de mégis lehetséges, mert minden 
okosan gondolkodó egyén belátja, hogy a felületes 
hiuskodás, elbizakodottság üres dolog, a rococobeli 
hiu asszony pedig nevetséges, mert a szépség 
szellem nélkül — nulla! 

Nem azt hirdetem ezzel, hogy a tanult, okos 
leány vagy asszony ne adjon külső megjelenésére 
semmit, sőt inkább szükséges, hogy kellőképpen be-
csülje és összhangba tudja hozni külső lényét szellemi 
értékével. 

Az önérzetesség már magában szépít. Emelt fő, 
egyenes tartás, méltóságteljes tekintet a kifolyása. 
Az ilyen magatartás érdeket kelt és feledteti  még a 
vonások szépséghiányát is. Az üresfejü  csúnya leány 

szemlesütve surran el az emberek közt, mig az eszes 
nyíltan néz a világ szemébe és érezteti vele szem-
ben szellemi felsőbbségét. 

A tudás és önérzet nemesiti a vonásokat, kife-
jezést kölcsönöz a szemeknek s ime, ma komolyra 
fordítjuk  a régi kedélyes bácsik mondását ilyeufor-
mán: a tanulás a legbiztosabb szépitőszer. 

A 'modern asszony kevésbbé hiu szépségére, 
kevésbbé elbizakodott, mint elődei, de szélesebb a 
látóköre, meg tud állani a saját lábán, ismeri magát 
és képességeit, — tehát biztos és eiős a dolgában 

Azt mondják: a leányok képzettsége a flirt 
alkonyát jelenti. A latinul tudó lány már nem néz 
oly ártatlan nyíltsággal imádója szemébe és nem 
mond előtte naiv igazságokat. Pedig ez volt a férfiakra 
a kész veszedelem, ez az „ewig weibliche" momentum. 
A filozófia  és szerelem kerülik egymást. Mi lesz a 
világból, ha a férfisziv  már nem forog  veszedelem-
ben, mikor a büvős szempár felé  fordul?  Ne aggód-
junk. A tlirt nem fog  kiveszni, — csak átalakul. 

Hiszen már-már ott tartottunk, hogy a fiatal 
gavallérok leültek, czigarettára gyújtottak és várták, 
hogy a leányok mulattassák őket. Csak a legpajko-
sabb, legszellemesebb leányok bírták elméjük eltom-
pult idegszálait mozgásba hozni. Ez a iiirt, igaz, 
divatját múlja, mert az önérzetes fiatal  hölgyek nem 
játszhatják a mulattató szerepét, — ők hódolatot 
követelnek. 

Ez az uj áramlat cselekvésre szólítja az ifja-
kat. A modern fiatal  hölgy diszkrét mosolylyal lép 
be, kutató pillantást vet rájuk, azután vár. A hen-
czegő, csacsogó, vihogó, ingerkedő tündérek eltűnnek 
a szalonokból, ott csak okos, komoly leányok fog-
lalnak majd helyet, a kik akkor szólalnak meg, a 
mikor szükséges és léhaságokra nem reagálnak. A 
mellett felkeltik  sz ifjakban  az önérzetet, bizonyos 
méltatással szólnak hozzájuk, felvilágosítást  kérnek 
magasabb stílű dologban s feltételezik  róluk, hogy 
sokat tudnak, s hogy ismeretük tárháza gazdag. A 
flirtnek  ez a módja mélyebben hat a férfiakra,  nem 
kölcsönös fel  sem vevés, hanem megbecsülés szár-
mazik belőle. Ideje volna, hogy ez a metamorfózis 
minél előbb bekövetkezzék. 

Akik a nőnevelés nívójának emelésén fáradoz-
nak, azoknak nem lehet rcás az óhajtásuk, minthogy 
a férfi  és nő megértse és megbecsülni tanulja egy-
mást ugy a társadalmi érintkezésben, mint a család-
ban. Csak ily módon lesznek képesek végigküzdeni 
a társadalmi átalakulások nagy harczát, amelynek a 
sodrában már erősen benne vagyunk. 

Okos és lovagias ember nem fél  megosztani 
jogait és kötelességeit az asszonnyal; csak a korlá-
tolt ész riadoz az egyenlőségtől. Kant szerint „a kis-
lelkü ember szigorú ura gyengébb alattvalóinak, 
zsarnok a konyháján, mig házon kivül senkinek sem 
mer a szemébe nézni." Az egyenlőség ledönti a zsar-
nokságot és a tűzhelynél is azé lesz a hatalom, a 
kié az ész. j j . E. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, junius 

A tanáregyes, közgy. rendezöbizottsági tagjai 
figyelmébe.  A következő sorok közlésére kérettünk 
föl.  Az orsz. tanáregyesület közgyűlésének előkészí-
tése ügyében február  havábau tartott nagy gyűlés 
alkalmából megalakult bizottságok t. cz. tagjait van 
szerencsénk a f.  hó 26-án (vasárnap) d. u. 3 órakor 
a főreáliskola  tanácskozó termében tartandó értekez-
letre tisztelettel meghívni. Dr. Solymossy  Lajos elnök. 
Nose  Gusztáv titkár. 

Kinevezés. A belügyminiszter Dr Pécsi  Jenő 
belügyminiszteri fogalmazó-gyakornokot  fizetés  nél-
küli miniszteri segédfogalmazóvá  kinevezte s főispáni 
titkári minőségben szolgálattételre Udvarhelyvárme-
gye főispánja  mellé kirendelte. 

Esküvő. Szigethy  József  z.-agárdi körorvos f. 
hó 27-ikén tartja esküvőjét Stratzinger  Emil kir. 
pénzügyigazgató kedves leányával, Tercsikével,  Tordán. 

Székely vasutak. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara tudatja, hogy a m. kir. állam-
vasutak kezelésében levő marosvásárhely—szászrégeüi 
helyiérdekű vasút Szászrégen állomásától a tervezett 
Déda állomásig mintegy 2(3 kim. hosszában kiépítendő 
vasútvonalon létesítendő munkákra és telyesitmé-
nyekre nyilvános versenytárgyalás hirdettetett. A mun-
kálatokra 32.000 korona bánatpénz letétele mellett 
folyó  évi julius hó 9-éig lehet pályázni. Tervek és 
iratok a nevezett igazgatóság építési szakosztályában 
(Budapest VI. Teréz-körut 56. sz. I. em.) szerezhetők 

be. A szászrégeni épitő-felügyelőség  a vonal mentén 
végzett talajkutatások eredményével a munka végre-
hajtására és az anyag elosztására vonatkozó adatok-
kal is szolgál. 

Az Orsz. Tanáregyesület közgyűlése, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület tudvalevőleg jövő hó 
3 án és 4-én városunkban tartja XX XVIII. évi rendes 
közgyűlését a következő rend szerint. Julíüs 2-ikáh, 
szombaton: Érkezés. Az egyesület tisztikara és a 
Budapest felől  érkező tagok zöme a következő prog-
ramm szerint utazik. Indulás Budapestről a keleti 
pályaudvarról julius 1 én este 9 óra 15 perczkor 
gyorsvonattal Kolozsváron át (a hol reggel 5 óra 51 
percztől 6 óra 11 perczig tartózkodnak), érkezés 
Héjjasfalvára  d. e. 11 óra 14 perczkor; átszállás a 
Székelyudvarhelyi vasútvonalra ; indulás Héjjasfalvá-
ról 11 óra 22 perczkor, érkezés Székelyudvarhelye 
1 óra 33 perczkor. Elszállásolás után 2 óra 15 percz-
kor ebéd tetszés szerint a „Hungaria" (Sándor István) 
vagy a „Budapest" (Müller) vendéglőben. Délután : 
kirándulás a közeli Solymossy-féle  sósfürdőbe.  Este 
8 órakor ismerkedő vacsora. Étkezés tetszés szerint. 
Julius  3-án, vasárnap. A közgyűlés első napja reggel 
87i órakor választmáuyi ülés a főreáliskola  tanács-
kozó termében. K jelen értesítés meghívóul szolgál, 
ez ülésre külön meghívók nem mennek szét. Délelőtt 
9 órakor közgyűlés a megyeház dísztermében. Napi-
rend : I. Beöthy Zsolt elnök megnyitó beszéde. 
Üdvözlések. II. Hivatalos jelentések : Négyessy László 
főtitkár  évi jelentése. Müller József  pénztáros évi 
jelentése. Tiber Ágost évi jelentése a segélyezőalap 
pénztáráról. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
Költségelőirányzat 1904/5-re. III. Előadások: 1. 
Alexander Bernát (Budapest): Hofer  Károly emlé-
kezete. 2. Nosz Gusztáv (Sz. udvarhely): A magyar 
irogalomtörténet szerepe és tanításának módszere a 
középiskolában. 3. Pékár Károly (Lőcse): Diák-
turistaság Déli 1 órakor ebéd (table d' hóte). Délután 
kirándulás Szejke fürdőbe.  Este 8 órakor tánczczul 
egybekötött  hangverseny. Julius  4-én,  hétfőn:  A köz-
gyűlés második napja. 1 / i 8—9-ig a város s igy az 
Állami Szákiskola kiállításának megtekintése Déle 
lőtt 9 órakor a közgyűlés folytatása:  Napirend. 
I. Előadások : 1. Schürger Ferencz (Beregszász): Az 
érettségi vizsgálat reformja;  2. Madzsar Gusztáv 
(Makó); 3. Janicsek József  (Eperjes). A gimnáziumi 
klassikus nuctorok az ethikai nevelés-oktatás 
szolgálataiban; 4 Kapossy Luczián (Pápa) lí. 
Indítványok: 1. Kemény Ferencz (Budapest) indít-
ványa. 2 Egyéb indítványok, a mennyiben a köz-
gyűlés megnyitásáig érkeznek. III. A közgyűlés be-
rekesztése. Délben 1 órakor közebéd. Délután ki-
rándulás Homoród fürdőbe. 

Könyv a székelyekről. Az aradi Székelyotthon 
megbizásából Dr. Bedő  Árpád Arad városi biró egy 
könyvet szerkesztett, melynek tiszta jövedelmét az 
Agyagfalvi  Székelyemlék javára szánta. A könyv elő-
szavát Barabás Béla képviselő irta, mig tartalmas 
és lendületes czikkeket Benedek  Elek, Solymossy 
Endre tanár, Fülei  Sz. Lajos, Barabás Dénes. Bor-
széky  Soma, László  Gyula és a könyv szerzője Dr. 
Bedő  Árpád irtak belé. A könyv ára csekély 1 kor. 

Halálozások. Csorna  Sándor 1848-as hónvéd-
tizedes, életének 80-ik évében, f.  hó 19 én meghalt. 
A megboldogultat neja Fülei  Sz. Zsuzsánna és ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

Lukácsffy  Ödöu életének 49 ik évében f.  h6 
17-ikén Mohán váratlanul elhunyt. Az elhaltban 
Lukácsffy  Lijos testvérét veszítette. 

Nagyajtai Péterfy  Áronné szül. Nagy Eszter f. 
hó 24-én Homoródalmáson életének 55-ik évében 
megszűnt élni. Halálát férjén,  Péterfy  Áron rektoron 
kivül számos rokon siratja. 

Adományok a Muzeum számára. A következő 
sorok közlésére kértek föl:  Az alapítandó megyei 
muzeum gjüj'eméuyét ujabban gyarapították: Rák 
Ferencz végzett főreáliskolai  tanuló egy füzettel, 
Moldován András főgymu.  tanuló 5 drb. régi réz-
pénzzel, 4 drb. Ko8suth-bankóval s 2 drb. magyar 
kincstári utalványnyal, Fidesz Jenő és Bencze Már-
ton főreáliskolai  tanulók egy-egy drb. régi pénzzel,, 
mely adományokért az udvarhelyvármegyéi muzeum-
egyesület nevében köszönetet mondok. Csehély  Adóit 
muzeumi igazgató. 

Munkáslakások a Székelyföldön.  Tallián Béla 
földmivelésügyi  miniszter 5000 korona összeget fo-
lyósított legújabban. Ezt az összeget munkásházak 
építésére fordítják.  Főleg oly helyeken fognak  mun-
kásházakat építeni, a hol a birtoknélküli munkás-
családok megtelepítése a romániai bevándorlás ellen-
súlyozása szempontjából szükséges. 

— Rochambeau-t? mondá a tengerész, nem, 
attól nem válok meg; felneveltim,  most nekem en-
gedelmeskedik, ő az én szolgám, az én útitársam ; 
ha tízszeres árát igémének nekem, még akkor sem 
adnám el. De hát, ki akarja megvenni ? 

— A gróf  úr, mondá a fiatal  ember; mikor 
lakásunk mellett elment, meglátta az állatot és ez 
annyira megtetszett neki, hogy azonnal azt mondotta, 
hogy én magam állapítsam meg az árt. 

— Jól van! mondd meg neki, kogy nem adrm 
el, felelt  Brúnó bácsi és erősen rágta pipáját. 

Mártonnak nem tetszett ez az ellenvetés. 
— Ez nagy baj I mondá a fiatal  ember; a gróf 

úr éppen most hozta elő a nekem tett Ígéretet; azt 
mondotta, hogy minden áron kell megkapnia a maj-
mot és azután beszélhetünk a feltételekről  is, a me-
lyek a számtartói állással járnak. 

— Uram, Istenem I boldog leszel! kiáltott fel 
az özvegy, nem minden megindulás nélkül. 

Brúnó bácsi bővebb felvilágosítást  kért. 
— Igy áll a dolog, mondá némi gondolkodás 

után, és te azt hiszed, hogyha a gróf  úrnak meg-
szerzed a majmot, akkor megkapod ezt az állást? 

— Biztos vagyok benne, mondá Márton 
— Jól van! kiáltott fel  daczosan a tengerész, 

én nem adom el a majmot, de neked szivesen oda-
ajáudékozom 1 Add oda a gróf  úrnak, de azután le-
gyen ám elismeréssel udvariasságod iránt. 

Mindenki megköszönte Brúnó bácsinak ezen 
ujabbi jószívűségét és hogy ennek is véget vessen, 
Mártont azonnal elküldötte Rochambeauval a grófi 
kastélyba. A gróf  ür szivesen fogadta  Mártont, külön 
féle  dolgokról beszélt vele és végre megbízta őt a 
számtartói állással. 

Mekkora öröm volt az egész családban, mi-
kor a fiatal  ember visszajött ezzel a hirrel ! Az 
özvegy jóvá akarta tenni előbbi hibáját, őszintén 
bevallotta, hogy mi mindent vártak tőle és mily re-
ménynyel kecsegtették magukat; Brúnó bácsi haho-
tára fakadt. 

— Most már azt mondhatjátok: ez is becsa-
pott benDünket! Azt gondoltátok, hogy egynéhány 
milliót fogok  hozni és e helyett hoztam két haszon-
talan állatot 1 

— ön csalódik, kedves Brúnó bácsi, mondá 
uyájasan Klementin : ön nekünk bárom megfizethet-
len kincset hozott: mert önnek köszönhetjük, hogy 
mamánk egy kedves emlékhez jutott, továbbá, hogy 
fiveremuek  állása van és végre hogy én . . . ismét 
remény lek 1 
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Érettségizettek találkozója. A helybeli ev. ref 
kollégiumban az 1894. évben érettségit tett ifjak  f. 
évi julius l én d. e. 10 órakor tartják 10 éves ta-
lálkozójukat az ev. ref.  kollégium nagytermében. 
1894. évben érettségiztek: Bartha Gábor szolgabíró. 
Sz.-Udvarhely, Biró Sándor ref.  pap Ördögkereszt ur, 
Bucsi István tanár Máramarossziget, Derzsi Pál máv. 
hivatalnok Szolnok, Ferencz Miklós tanár Ujverbász, 
Kállay Ferencz ref.  pap Oczfalva.  Lukáĉ ffy  Ferencz 
máv. hivatalnok Sepsi-Szentgyörgy, Major Ferencz 
m. kir. pü. számtiszt Sz.-Udvarhely, Mántó József 
m. kir. csendőrhadnagy Rozsnvó, Nánási Elemér áll. 
végrehajtó N.-Becskerek, dr. Reiuboid Béla orvos 
tanulmány uton van, Sebesi János mérnök Nagy-
Enyed, Seprődi János tanár Kolozsvár, dr. Szabó 
Károly orvos Erzsébetváros. 

A kórház vízvezetékét ópitik. Az oly régóta 
húzódó vízvezetéki ügy végre megoldást nyer. Az 
országos vizépité8i igazgatóság ugyanis, a vízvezeték 
kiépítése végett egyik kiváló szakértőjét Dillnberger 
mérnököt kiküldötte, ki már a felméréseket  meg is 
kezdette. A vízvezetéknek, e nélkülözhetetlen kellék-
nek kiépítésével közkórházunk teljes felszerelése  be-
fejezést  nyer és minden tekintetben joggal foglal  he-
lyet a modern kórházak sorában. 

Uj főszolgabíró.  Borsodvármegye törvényható-
sági bizottsága gróf  Haller  József,  ottani szo'gabirót, 
gróf  Haller János megyénk volt főispánjának  fiát,  a 
napokban tartott közgyűlésében főszolgabírónak  vá-
lasztotta meg. 

A róm. kath. főgimnázium  f.  hó 29-én a szent 
miso után évzáró üunepélyt tart következő műsorral: 
1. Induló Ziehrertől. előadja az ifj.  zenekar. 2. 
Fercnczi  Károly VII. o. t.. szavalja Győri V. „A 
második asszony" cz. költeményét. 3. rÉ!j őfeink 
hazájf,  Schum intól előadja az ifj.  vegyeskar. 4. 
Jánosi  Sándor VI. o. t. szavalja Szász K. „Bánffy 
Dénes csókja" cz. költeményét. 5. Marseilaise, llouge 
de L'isle-től, előadja az ifj.  ének- és zenekar. 6. 
György  Dénes VII. o. t. szavalja Szilágyi F. „Asszony-
eskü" cz. költeményét. 7. Battyáni indoló Miillertől, 
előadja az ifj.  zenekar. 8. Az igazgató záróbeszéde 
és a jutalmak kiosztása. Az ünnepély (1. e. 9 órakor 
kezdődik. A t. szülőket és éideklődőket ez uton is 
tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

A sétatéri ós korcsolyapavillon épitóse. Folyó 
hó 18-án tartatott meg a sétatéri és korcsolyapavil-
lon felépítésének  biztosítása végett hirdetett verseny-
tárgyalás, melynek eredményeképpen az építés 
Haberstumpf  Károly építésznek adatott át, a ki a 
költségvetési 7400 kor. összegből 5°/0-ot engedett. 
Az épités a napokban megkezdődik, s az őszre 
teljesen elkészül. A tervezett pavillon egy üvegfalak-
kal biró nagy teremből és két kisebb szobából fog 
állán, télen a korcsolyázok fogják  használni, az év 
többi szakában pedig vendéglői czélra lesz felhasz-
nálva. A Korcsolya egylet a költségekhez 2000 
koronával járul hozzá. 

Kinevezés. A igazságügyminiszter Veress  Mihály 
székelyudvarhelyi kir. járásbirósági Írnokot jelenlegi 
alkalmazása helyén irodatisztté nevezte ki. 

Jótékonyczólu hangverseny. A székelyudvarhelyi 
tanári kör, az Orsz. Tanáregyesületnek itt tartandó 
közgyűlése alkalmából julius hó 3-án a Budapest-
szálló nagytermében táuczczal egybekötött jótékony-
czélu hangversenyt rendez. Műsor: 1. „Czigánydalok" 
Brahmstől; előadja az ad hoc alakult vegyeskar, 
zongorán kiséri Molnár Margit úrhölgy. 2. „Polonaise 
brillsnte", op. 21. Wieniawskitól; hegedűn előadja 
Dr. Damokos Andor alispán ur, zongorán kiséri Mo-
rascher Hugó ur. 3. Konti József  a „Fecskék" czimü 
operettéből a „Levélária", énekli Jánosy Iluska 
úrhölgy, zongorán kiséri Roediger Mélanie úrhölgy. 
4. Jelenet Váradi Antalnak „lskárióth" czimü tra-
gédiájából, szavalja özv. Groákné Szabó Kata úrhölgy 5. 
Valse Brillanté, M. Moszkowskitól; zongorán előadja 
Dr. Solymossy Lajosné úrhölgy. 6. „Székelylako-
dalom" ; bemutatják a felsőboldogasszonyfalvi  szé-
kelyek. — Helyárak: páholy 6 kor., ülőhely 2 kor., 
állóhely 1 kor. Jegyek előre válthatók Gyertyánffy 
Gábor könyvkereskedésében. — A tiszta jövedelem a 
tanáregyesületi segélyalap javára fog  fordíttatni.  — 
Felülfizetéseket  köszönettel fogad  és hirlapilag nyug-
táz a rendezőség. Az estély meghívóit a rendezőség 
holnap bocsátja ki. 

Az áll. kő- agyagipari szakiskola folyó  év végi 
Vizsgálatait a következő sorrendben tartja meg: 
junius hó 27-én, hétfőn:  8 -9 - ig lV . és I. évfolyam 
magyar nyelv. 9—10-ig I. évfolyam  számtan és 
elemi mértan. 10—11-ig III. évfolyam  könyvvitel és 
IV. évf.  költségvetéstan. 11—12-ig III. és IV. évf. 
agyagipari tcchnologia. 12—l-ig III. évfolyam  kö-
technologia és leiió építés-alaktan. 28-án, kedden: 

8—3-ig II. és III. évf.  magyar nyelv. 9—10 ig. II. 
évf.  ábrázoló mértan. 10 —11-ig. I. évf.  természettan 
és II. évf.  vegytan és ásványtan. 11 —12-ig I IV. 
évf.  róm. hath. és ev. ref.  hittan. 12 — l-ig II. és 
III. évfolyam  számtun. Julius 1 —10-ig Rajz- és 
munkákiállitás  lesz: naponta d. e. 8 —12-ig és d. u. 
3-6-ig nyitva. Ugy a vizsgálatokra, mint a rajz és 
munkakiállitásra a tanférfiak  és az érdeklődő közön-
ség szíves figyelmét  felhívja  az igazgatóság. 

A székelyföldi  legelök rendezése, lallián  föld-
mivelésügyi miniszter, — mint megírtuk — a 
székelyföldi  akczió keretében különös gondot fordit 
arra, hogy a btrtokosságok elhanyagolt és már-már 
alig használható közös legelői feljavittassanak.  A 
székelyföldi  kirendeltség közegeinek vezetése mellett 
legújabban Udvarhelymegye öt községében, Szentegy-
házán, Kápolnás Oláhfalubau,  Korondon, Székely-
udvarhelyen és Székelykereszturon kezdették meg a 
közbirtokosságok a legelőjavitási munkálatokat, amiket 
Talliáu földmivtílésügyi  miniszter a javítások tervé-
nek és a legelők rendbeutartásainak szakközegeivel 
való kidolgoztatásán kivül még egyéb módon is támo-
gat. E legelőjavitásoknál, illetve uj legelők készítésé-
nél a magánbirtokotokat ugyancsak jó lesz ellen-
őrizni, ne hogy olyau eset fordulhasson  valahol még 
elő, amilyen Homórd fürdőhöz  vezető ut mentén, Káp.-
Oiáhftilu  közbirtokossága produkált. Ezzel több kárt 
tesznek a közérdeknek, mint amennyit a legelőterület 
értékével nyernek. 

Városunk vendégei. Az Orsz. Tanáregyesületnek 
városunkbau tai tando közgyűlésén való részvételüket 
a következők jelentettékbe : Alexander Barnát Bp st, 
Abonyi Sándor Kassa, Itittinger Antal ig Zombor, dr. 
Mally Ferencz 'Fiume, Fekete Ipoly Szeged, Bite Béla 
Szeged, dr. Both Ferencz Szeged, Lomoschitz József 
Sopron, Oöerst József  Sopron, dr. Kapossy Lucián Pápa 
Madzsar Gusztáv ig. Makó, tíarczáu András Makó, 
Abaffy  Béia Makó, Csukás Géza Makó, dr. Fried 
Armiu Makó, Goltuer Lijos Makó, dr. Erdődi Ármin 
Vág-Új hely, dr. Szelenyi Ödön Késmárk, Osváth Fe-
rencz és ne Bédés, Berzeviczy Béla Igló, Hoch Fe-
rencz Iglo, Kiss Albert Igló, Róth Márton Igló, Mar-
csek Andor Iglo, Schermann Sámuel Igló, dr. Kovács 
Sándor János Nagyvarad, Szeremley Barna Kisúj-
szállás, dr. Juba Adolf  Budapest, Uidró Bonifácz 
Komárom, Miaola Sándor Budapest, Kovács János 
Budapest, Kutlik András Szarvas, Rados Ignácz Buda-
pest, dr. Iíesch Aurél Fogai as, Bérczy Zoltáu Béla 
plébauos Szarni (Sopronmegye), dr. Cserei Adolf  és 
neje Budapest, Stromp József  Igló, Gerő Vilmos Te-
mesvár, Ltffier  Sámuel Nyíregyháza, Porzepszky Pál 
Nviregyhaza, Dr. Vietovisz Jozsof  Nyiiegyháza, Mo-
ravszky Ferencz Nyíregyháza, dr. Pékár Karoly Lőcse, 
Kátay Lajos és neje Szeged, Gömöry János Eperjes, Pe-
rényi Vilmos Eperjes, Govrik Sándor Eperjes, Barts 
Emil Eperjes, Mihajla Endre Eperjes, Vámosy Mi-
hály ig. LeányIMú, Roch Gyula Nyitra. Veszprémi 
Dezső Nyitra, Rákos Adolf  Budapest, Várhelyi Fe-
íencz Versecz, Takács Gyula Versecz, Török Péter 
és neje Debreczen, Lendvay Hugó Győr, Szakács 
Bela Győr, dr. Molnár Szulpicz Győr, Olti Mózes 
Kisújszállás, Karácson Béla és neje Kisújszállás, 
Drida Ottó Győr, dr. Kovács Zoltán Győr, Mihályi 
Elemér Győr, Polgár Sándor Győr, Ruszicska Aurél 
(bences) Győr, dr. Nagy Zsigmond Debreczen, dr. 
Miko Pál es neje Bártfa,  Siuka Sándor és neje Deb-
rcezeu, Pogány Koméi Debreczen, Kardos Albert 
Debreczen, Wiiheim József  Kolozsvár, Sajó Karoly 
Budapest, Bormüller Ferencz Budapest, Gedai József 
Beregszász, Mérey Ágost Szabadka, Vizi Lénárt Nagy-
várad, dr. Kari Lajos Győr, Tafforner  Béla Lúgos, 
Franki István Szabadka, Sebestyén Károly Pápa, dr. 
Imié Sándor Kolozsvár, Szemerjay Károly Szeged, 
dr. Beöthy Zsolt Budapest, dr. Rombauer Emil Buda-
pest, dr. Négyesy László és neje Budapest, dr. Mol-
nár István Budapest, Tiber Ágost Budapest, Müller 
Ágost es családja Budapest, Mazuch Ede Ungvár, 
Matbé György Budapest, László Dániel Esztergom, 
Bruckuer Karoly Késmárk, dr. Klug Gyula Pozsony, 
Kulcsár Endre Debreczen, dr. Jáhn Károly Brassó, 
dr. Horger Antal Brassó. Bóbita Endre Kassa, Dr. 
Peczkó Ernő Debreczen, Göllner Karoly és neje Déva, 
Molnár Ervin Esztergom, Emzevics Kornél Ungvár, 
— Ha a felsoroltak  között olyan vau, a kit, mint 
ismerősét, barátját, egyik-másik szállástadó házához 
akar fogadni,  szíveskedjék az abbeli óhaját az elnök-
kel vagy titkárral tudatni, a többi jelentkezőkot pe-
dig, a kiknek itt ismerősük nincsen, az elszállásoló 
bizottság belátása szerint fogja  beosztani. 

A főreáliskola  évzáróünnepélye. Az áll. főreál-
iskola ma délelőtt 9 órakor tartja meg az intézet 
tornacsarnokában évzáróünnepélyét a következő mű-
sorral: 1. „Az alvajáró", nyitány Bellinitől ; előadja 
az ifjúsági  zenekar. 2 „A muzsikus és krokodilus, 
Erőditől; énekli az ifjúsági  vegyeskar. 3. Igazgató 
évvégi jelentése. 4. „Czinka Pauna" Farkas Imrétől; 
szavalja Bartos Sándor VII. o. t. 5. Dózsa Imre V. 
o. t. előadja a „Fantaisie ballet"-et Beriottól, mely-
lyel a versenyen az I-ső dijat nyerte. 6. „Das Rie-
senspielzeug" von Cbamisso; szavalja Katinszky 

László V. o. t. 7. „Vihar" Durnnertől; énekli az ifj 
vegyeskar. 8. „Nászinduló", Mendelsohntól; előadja 
az ifj.  zenekar. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
folyó  hó 28-án (kedden) délután 3 órakor, saját 
helyiségében Tauszik  B. Hugó elnökletével teljes 
ülést tart. 

Észrevételek a kirendeltség javaslatára. A 
székelyföldi  miniszteri kirendeltség imént megjelent 
javaslatára Dr. Sebess Dénes országgyűlési képviselő, 
lapunk kiváló muukatársa, észrevételeit egy kis füzet-
beo összefoglalva  mondja el. Megjegyzései a székely-
földi  áldatlan birtokviszonyokra, igy az arányjogok 
vásárlása és a tagositási eljárásra vonatkoznak, 
melyekre vonatkozólag nagyon is megszívlelendő 
dolgokat mond. 

A Székely Dalegylet jövő hó 17 én a Koronkay-
kert helyiségben sétahangversennyel egybekötött táncz-
mulatságot rendez, melyre a meghívók a napokban 
lesznek szétküldve. 

* 

Valósagos képes album mostauában a .Budapest', ez a 
régi, ösmert napilap. Eddigi szokásától eltérőleg ujabban a 
czimképen kivül, a lap belsejében is naponként számos illusztrá-
cziót hoz, a melyek mind alkalomszerűek és művészi kivitelűek. 
Nemcsak szövegben, hanem illusztrácziókban is sorra megös-
merteti a hazai és külföldi  eseményeket, ujabb találmányokat, 
középületeket, szobrokat, nevezetesebb férfiakat;  szóval min-
dent, ami közérdekű. Az orosz-japán háborúból már eddigelé 
több mint ötszáz képet hozott. Nagy érdekességet kölcsönöz a 
lapnak az „Uj-Budapest" humorisziikus hetimelléklet, telve 
sziporkázó élczekkel. Előfizetési  ára egy hóra csak 2 korona, 
negyedévre 6 korona. Mutatványszámot kivánatra bárki ingyen 
kaphat. Előfizetések  s megrendelések a „Budapest" kiadóhiva-
talához (Budapest, IV., Sarkantyus-utcza 3, sz.) intézendők. 

Nincs többé ugorka-idény. Sőt évek óta éppen a nyári 
hónapokban több a szenzáczió, mint bármikor. Hát még ha 
háború is folyik,  mint most az oroszok és japánok közt, mely 
ha távol is esik tőlünk, teljes érdeklődésünket leköti. Ily idő-
ben müveit és újságolvasáshoz szokott ember le nem mondhat 
még ideiglenesen sem a maga megszokott lapjáról. A folyó  év 
első felének  leteltével tehát nem lesz czélszerütlen felhívni  t. 
olvasóink figyelmét  a legelterjedtebb napilapra, a Pesti Hírlapra, 
mely ugy radikális nemzeti politikájával, mint gazdag tartal-
mával példátlanul megkedveltette és az első helyre küzdötte 
fel  magát lapjaink sorában. Vezérczikkirói sorában oly kitűnő 
politikusok is vannak, mint br. Bánify  Dezső és Eötvös Ká-
roly s oly kiváló publiczisták, mint Yázsonyi Vilmos és Bede 
Jób; tárczairói közt Tóth Béla, a ki a hires és szellemes Esti-
levelek-et is irja, továbbá Eötvös Károly, Heltai Jenő, Szoma-
házi István, Murai Károly, Szabóné-Nogáll Janka, Lux Terka 
stb. A Pesti Hírlap kétségtelenül a legnagyobb terjedelemben 
jelenik mej; napról-napra, ugy, hogy a politikai s a szépiro-
dalmi és mulattató közlemények kedvelői egyaránt bő anyagot 
találnak benne. A Pesti Hírlap félévre  14, negyedévre 7 korona, 
de megrendelhető egy hóra is 2 korona 40 filléren.  Kívánságra 
mutatványszámot is küld a kiadóhivatal: Budapest, V., Váczi-
körut 78. sz. 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , junius 25 

(Erk. d u. 4 ó.) 

Országgyűlés. 
A képviselőház mai üléséa F e i l i t s c h báró 

elnökölt. 
Gróf  T i s z a István miniszterelnök a választó-

kerületek átkebelezéséről törvényjavaslatot nyújtott be. 
M a y e r Károly a mentelmi bizottság előadója 

több mentelmi ügyről tesz jelentést. H e g e d ű s 
Lóránt a pénzügyi bizottsági jelentést terjesztette 
elő az osztrák államvasutaknak visszafizetendő  tíz 
millió koronáról. 

Azután áttértek az 1904. évi költségvetés 
folytatólagos  tárgyalására, mely ellen S z e d e r k é n j i 
Nándor beszél hosszason. Határozati javaslatot nyúj-
tott be, mert a kormány nemzeti, közgazdasági 
politikája végromlásba dönti az országot. 

Ezután Victorin Miklós szabadelvüpárti képvi-
selő beszélt a költségvetés mellett, hosszason foglal-
kozva a nemzetiségi kérdéssel, felsorolva  azon 
indokokat, melyekkel nemzetiségi, főkép  panszlavisz-
tikus mozgalmakat meg lehetne gátolni. A költség-
vetést elfogadja. 

Utánna S á g h y Gyula beszélt a költségvetés 
ellen, a kormány iránt bizalmatlanságát fejezve  ki. 

Meghalt művész. 
S z á s z Gyula, ismert szobrász, Budapesten ma 

meghalt. A művész legutóbb jelenvolt az általa alko-
tott csáktornyai Zrinyi-emlék leleplezésénél, ahonnan 
már betegeu jött haza. N o p cs a Ferencz báró, a 
királyné egykori főudvarmestere  hunyadmegyei 
birtokán, Sakálon ma meghalt. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Telefon  tuáins 14. 



A Rlchter-féle 
Linlment.  Caps.  comp. 

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált házuzer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsölésfil  alkalmaztatik 
kiuvtafrtl.  csinál és iatfkil(ukkl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
-l ii •' bevásárláskor óvatosak le-
gyünk ée csakis eredeti üvegeket 
dobosokban a„li»r|Mf"  •*dj«gyfy«l 
m a „lickltr" esagjejyzwwl foead-
juak «1. - » f.,  X k. 40 (. éa 2 k. 
ATÍMD a WftiM  {jófyssM á̂íliB 
kapható. Kraktár: T ő r ö k 
József  _ __ 
Budapesten 
h leMerF.Altítim, 

ciiai és kir. u4t>H iimUlMk. 
.Rudolstadt 

Szám 2632—1904. tiki. 

Árverési hirfletmény. 
A sz.-keresztúri kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy a Sz.-udvarhelyi 
Székelyegyleti I. tak. pénztár részv. társ. csödtömege 
végrphajtatónak a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék (a 
sz. keresztúri kir. Járásbíróság) területén lévő a 
csöbi 126 sz. tjkvben A + 755 hr. sz. ingatlannak 
397 kor. 1241 b. 501 k. ezennel meghatározott ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte, és hogv a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. julius Í2-ik 
napján dél. e. 9 órakor Csöb községhazánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0 át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki 
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbiróság, mint tlkvi hatóság. 
Székelykeresztur, 1904. junius hó 1-én. 

V e r e s s , kir albiró 

2569—1904 tlkvi. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy özv. Gál 
Jánosné sz - udvarhelyi lakós végrehajtatónak Gál 
Domokos és társai bétái lakosok végrehajtást 
szenvedők elleni 56 kor. 50 fill.  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvarhelyi kir. 
törvényszék területén levő a bétái 6 sz. tjkvben A 
+ 61 rend 2684 hrsz. erdőre 1 k, a 6 sz. tjkvből 
időközben a 404 sz. tjkvbe átment A + 1 r 1669 
hrsz. szántóra 8 kor. 2 r. 1673 hrsz. 4 kor. 3. 
1765 20 k. 4. 2058 kaszálóra 6 k. 5. 2206 szántóra 
20 k. 6. 2376 legel. 8 k. 8. 3053 erdőre 2 k. 9. 
3095 legel. 1 k. 10. 3119 11 k. 11. 3176 1 k. 12. 
3200 1 k. 13. 3212 2 k. 14 3251 1. 15. 3400 I k 
16. 3493 erdőre 1 k. 17. 3586 erd. 1 k. 18. 3715 
3716. 3719 szántóra 10. 19. 3749 kaszá. 12 k. 20 
3795-3798 szánt, 8 k. 21. 4098 legel. 1 k. A 
236 számú telekkjegykvben A + 11 rend. 578 szánt. 
14 k. 15. 820 szánt. 80 k. 16. 824 kaszá. 4 k. A 
289 sz. tjkvben A + 18. 4731 és 4732 hrsz. szánt. 
7 k. A 290 sz. tjkvben A + 1. 2544 legel. 1 k. 2 
2747 erdő. 1 k. 3. 2904 erdő. 1 k. 4. 3292 lege. 1 
k. 5. 3566 legel. — k. 6. 3007 erdő. — k. 7. 4357. 
4358 szánt. 3 k. A 291 sz. tjkvben A + 1. 2702 
erdő. 2 k. A 292 sz. tjkvben A + 1. 1881. 1882 
kaszál. 2 k. A 293 sz. tjkvben A+ 1. 4034 kaszál. 
42 k. A 57 tz tjkvben A + 1. 186. 187, 203 sz. 
faház  és kert 366 k. 2. 520 szán. 14 k. 3 552 6 k. 
4. 685 1 k. 5. 616 28 k. 6. 628 — k. 7. 719 9 k 
8. 775. 787 szánt. 48 k. 9. 830 kaszá. 12 k. 10. 
1293. 1294 Bzánt. és kaszá. 62. k. 11. 1377 110 k. 
12. 1564 66 k. 13. 1571. 1744 12 k 14. 1674 15 k. 
15. 1850 legel. 2 k. 16. 2073. 2391 kasz. és leglő. 
152 k. 17 2414 legel 2 k. 18. 2579 erdő. 34 k. 19. 
2695 6 k. 20. 2813 4 k, 21. 2893 12 k. 22. 3030 
2 k. 23. 3065 legel. 2 k. 24. 3271 20 k. 25. 3288 
10 k. 26. 3308 2 k. 27. 3440 erdő. 4 k 28. 3670 
kaszá. 18 k. 29. 4119 szántó. 2 k. 30. 4367. 4370 
36 k. 31. 4435. 4436 kaszál. 8 k. 32 4444. 444f. 
10 k. 33. 4602—4604 szántó és legel. 9 k 34. 

SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy „Kulcs" 

j ^ g y s y e i . 
A legjobb, legkiadósabb, s így a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

3 0 T M I ] V J 3 J E l V t J T T K A P H A T Ó . 
A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 

két védjegy rajta legyen. 

4682 20 k. 35. 4687 40 k. A 170 sz. tljkvben A+ 
1. 4938 kaszál. 4 k. 2. 436 szántó. 5 k. 3. 543 1 k. 
4. 710.2 2 k. 5. 805 1 k. 7. 930,2 3 k. 8. 9053 2 
k. 10. 1298/3 szánt. 8 k. 9. 1108/2 3. 11. 1702/2 2 
k. 13. 2616 erdő 2 k. 14. 2621 — k. 15. 2743 1 k. 
16. 3016 1 k. 17 3317 legelő. 1 k. 18. 3597 erdőre 
— k. 19. 3661 kaszál. 6 k. 20. 3834 szántó 1 k. 21. 
3911 1 k. 22. 4010 5 k. 24. 4331 4 k. 25 4381 6 
k. 26. 4400/2 16 k. 27. 4593 kaszálóra 3 k. 28. 
4928 kaszálóra 2 k. A 360 sz. tjkvben átment A + 
1 rend 908/4. 909. 910.4 hrsz. szántóra és kaszálóra 
10 k. ugyancsak a 170 sz. tjkvből, a 412 sz. tjkvbe 
átment A + 1 41, 67 szántóra 2 k. ezennel meg-
pitott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi augusztus 
hó 29-ik napján d. e. 9 órakor Béta községbázáuál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított Ki-
kiáltási áron alul is elfognak  adatni 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhelyt, 1904. évi máj. hó 12-én. 

Mihá ly , 
kir. törvszki egyesbiró. 

Szám 3290—904 tkvi. 

ényi kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhíré teszi, hogy Szentpétery Gergely 
végrehajtatónak Szeles Árpád végrehajtást szenvedő 
elleni 126 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
üevébsn az Sz.-udvarhelyi 313 sz. tjkvben A + 
608/2 hrsz. ingatlanra 10 kor. a 315 sz. tjkvben A 
+ 611 hroz. ingatlanra 1020 kor. a 704 sz. tjkvben 
A + 1685 hrsz. ingatlanra 480 kor. kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1904. évi augusztus hó 22-ik napján 
délelőtt 9 órakor a kir. törvényszék telekkönyvi 

hatóságánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

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

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-udvarhelytt, 1904. május 11-én. 

Nihftly,  kir. tsréki egyes biró. 

Ajánlja 

A Kőbányai 

Magyar KészVény 
főraktára 

Jörfozdc 
a lepjolth minőségű kőbánjai söröket, u. m. Márczinsi Udvari áláPilzeni és 
kétszeres Márczinsi és hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokbau előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Üzlet ülik ben kapható naponta friss  töltésű, j é g b e h ű t ö t t : 
1 palaezk Márczlusl sör 3 6 fill.,  1 palaezk M a l á t a sör 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. — A n. é. közönség szíves 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Rösler és Gábor 
Élsö Magyar itfszVény Sörfőzde föraKtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
„ VÖCLABRUCK (Felső-Ausztria.) 

ETERNlT-PAtA 
Sürgönyczim: Eternit, Budapest. 

Telefon 12—92. 

ASBEST-CEMENT 
P A L A 

I I A T S C H E K L A J O S szab. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedanyag:-

Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 
Kérjen ismertetést. 

Klsdrangn referenciák.  - J6tállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. 

Kitűnő tninősigii ís  legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban 5z€KelyttdVarhelytt Kantait üösler éj Gábor mta. 


