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Romlott erkölcsök. 
(—n.) Csupán egy hétnek szenzáczióit kell 

figyelemmel  kísérnünk — szomorú meggyőződésre 
fogunk  jutni. Gyilkosság, rablás, tolvajlás és 
sikkasztás napirenden, ugy, hogy minden napra 
jut kettő-három. Keressük s kutatjuk okait. 
Honnan van ez a szerencsétlen állapot ? — 
valjou mi okozhatja ezt a rettenetes felfordulást? 
— és egyszerre válaszként felvillan  lelkünkbe a 
lelkiismeret szava: romlott eikölcsök. Igeu, 
igén ezek képezik góczpontját a már rendes 
napi eseménnyé fajult  gyilkosság, rablás és sik-
kasztásoknak, melyek már oda fejlődtek,  hogy 
egész bátran lehetne a napi lapokban egy uj 
hasábot szentelni az ilyen gazemberek ügyeinek 
napvilágra való hozatalára. 

Rövid két hét alatt a krónika sok bűntényt 
jegyzett fel,  nemcsak nálunk, hanem külföldön 
is. A mig az államkincstárt kirabolják, lelkiis-
meretlen kéz a bank pénztárába sülyeszti, kezét, 
addig a másik az árvákat károsítja meg. Mi 
lehet oka ezeknek ? — A túlfeszített  igények, 
a korunk fin  de sieclenek tcrmészetellenessége, 
mely a tisztességes munkától visszatartja az em-
bert, de rabolni, sikkasztani s igy keresni a 
könnyű meggazdagodást, nem restelli s nem tud-
ják felfogni  embereink a régi közmondás igazsá-
gát : hogy addig nyújtózkodjál, meddig a taka-
ród ér. 

Mi képezheti csiráját ennek az elfajult  ál-
lapotnak? — Semmi más, mint a romlott tár-
sadalom, a mely megveti a törekvők csoportját, 
a komoly igyekvést, s a léha, üres fejüeket  ré-
szesíti igen sok esteben előnyben. Üres fényűzés 

lép a családi életbe, czifra  toillettekkel pávás-
kodnak az emberek, a melyeknek csak részbeni 
fedezésére  is képtelen a munkában meggörnyedt 
családapa. És hogy el ne maradjon a szomszéd 
gazdag fényűzésétől,  mert „mit szólnának hozzá 
az emberek ?tt — belenyúl az árvák pénztárába, 
kirabolja a kezére bizott mások pénztárát, csak 
hogy a világ előtt csillogni tudjon. Mennyi rom-
lottság ! milyen hihetetlen elfajulása  az erköl-
csöknek, a mely megmételyezte a családi élet 
melegét és oda is behozta az igazság helyett a 
mi talán nem szemkápráztató, az üres és a ko-
moly ész kritikája alatt a becstelenségig sülyedő 
alakoskodást. A gyermekek hódolnak a kor szel-
lemének s megtanulják már otthon, elsajátítják 
a társadalmi mázt, melylyel végig stréberkedik 
az életet, de leikökben hiányzik az erős akarat, 
s a legelső alkalomnál megbotlik — elbukik s 
fel  se kél többé. A sikkasztok és csalók száma 
nap-nap után nő, ugv, hogy az egész romlott 
társadalmat egy dedektiv testületté kellene ala-
kítani, mert nem lehet tudni, ki még ma maga-
san, büszkén emeli fel  fejét,  már holnap nem 
e.sik-é le a sárba, a szennybe, melyben addig is 
feutergett,  de a látszat megóvta. 

Ide vezetett hát a század?égiség tulhajtása 
és a nagy emanczipálódás ? mely kigúnyolja a 
komolykodókat és előre viszi az üres fejűek 
hadát, ide vezetett hát az üres tetszelgés? mely 
összetörte a lélek egyensúlyát. A nőben kivesz 
ilyen példaadások mellett nőiességének eszményies 
volta és a férfiban  elvesz a becsület, a tisztes-
ség iránti érzés. A szülők gyermekeiket okosan 
nevelik és ugy öltöztetik czifra  bábu módjára, 
mi a férfiban  nem az eszményiséget, hanem az 

érzékiséget támasztja. Prédáuak dobja oda a 
szülő gyermekének telt idomát, mert ruhájok 
többet hagy szabadon, mint a mennyit eltakar. 
És a férjhezmenés  ? ő nállok a szív és ész egy 
fogalom,  ők ugy szeretnek, mint az ész paran-
csolja s miből majd lehúzzák a részökre eső 
hasznot. Majd megszokják  egymást szeretni, 
csakhogy a világ előtt üres fénnyel  csillogni 
tudjanak. És a gyermekek honnan merítsék az 
erkölcsi erőt? — mikor szülőikben is hiányzik 
az, s rosz példánál egyebet sem otthon, sem a 
uagyvilágbau nem láttak. Csoda-é ily körülmé-
nyek között, mikor már a templomba járás is 
toillette mutogatásra szolgál csupán, ha elszo-
morítón nő a bukott nők és sikkasztó férfiak 
száma. Ez fogja  képezni a család és az egész 
társadalom bukását, rombadölését. 

E korúak van még egy más betegsége is. 
A gyávaság. Gyávák az emberek becsületes sze-
génynek lenni, de romlott gazdagságtól nem 
irtóznak. — Régebben is volt sikkasztó elég, 
de azok, ha egyszer volt erejök megtenni undok 
bűnök, volt elég erejök meghalni is, és ezzel 
kiengesztelték a felkorbácsolt  megbotránkozást. 
A mai kor sikkasztói félnek  a haláltól, gyáván 
idegenbe szöknek, mert ő nállok ott a haza, 
hol a jóllét. 

Mi vezethet hát e kinos és mindinkább 
fenyegetőbbé  fejlődő  kérdés megoldásához ? — 
Semmi más, mint egy uj forma  egy uj társada-
lom, hol az emberek az üres fényűzést  becsületes 
munkára változtatják s mikor romba döl ez a 
veszni indult társadalom, melynek romjain az 
uj és igaz társadalom építi fel  erős temp-
lomát. 

Egy — levél. 
Nagyságos asszonyom! 
Édes kicsi levele nem talált idehaza — mi-

képpen én sem a nagyságos asszonyt. 
Nem volt nyugtom többé, s nem sokára azu-

tán, hogy levelem elküldöttem, melyre bizonyára 
már csak a válasz késése miatt is emlékezik, és a 
melyet hogy bizonyára megkapott, bizonyítja előttem 
fekvő  kedves rövid levele — nekem sem volt mara-
dásom itthon; csakhamar oda utaztam, abba a vá-
rosba, a hol annyi és oly boldog, kedves napokat 
töltöttünk. 

Mondám, levele itt fekszik  előttem. Sokáig el-
nézem az egymásba folyó,  összeölelkező betílket, s 
azon tűnődöm, hogy váljon milyen intencziók hatása 
alatt írhatta? 

De mit érdekel tulajdonképpen mindez engem, 
Tudni vágytam szive érzelmeit — s most már tu-
dom. Röviden ir, mindössze csak egy pár szót, de 
olyan szavak azok, melyek nagy kincscsel érnek fel... 
Bevallja, hogy egész helyesen magyaráztam meg 
magamnak megfigyelt  tetteit, s helyesen okoskod-
tam akkor, midőn azt hittem, hogy a nagyságos asz-
szonynak feltétlen  meg kellett értenie engem akkor 
is, midőn a nagy boldogságtól, hogy közelében le-
hetek hallgattam. 

Tehát szeret! 
Ezt többé félre  magyarázni, eltagadni nem 

lehet. 
De jól teszi nagyságos asszonyom, hogy szerel-

mét feltételekhez  köti, s a szerelemben distingvál. 
Igaza vau I Szerelmes lenni mindenki tud, de sze-
retni csak az igaz sziv képes; — virága minden 
gyomnak van; de rózsát csak az igaz rózsatő te-
remhet. 

És panaszkodik, hogy mily nehezen telnek e 
forró,  nyári napok. És bevallja azt is, hogy sokszor, 
igen sokszor gondol rám. 

És higyje el nem hiába! Alig hogy városukba 
érkeztem, első dolgom volt a nagyságos asszonyt fel-
keresni, s elképzelheti keserü-csalódásomat, a mi-
dőn kérdésemre azt a választ kaptam, hogy elutazott. 

Ott bolyongtam még sokáig, nagyon sokáig az 
utczákon, a járó-kelők tömkelegében, ész és lélek 
nélkül, keresve a nagyságos asszonyt mindenfelé. 
Órák hosszáig ott járkáltam abban a parkban, mely-
ben barátságos kicsi háza áll, s amint most újra ot-
tan járok a kert kavicsos útjain, a sürii lombos fák 
alatt, minden bokor, minden fűszál  egy egy mesét 
regél el a mi szerelmünk történetéből . . . . A mi 
gyermekes, naiv szerelmünk történetéből, a melyik-
ről akkor még azt se tudtuk, hogy szerelem. És 
tudja isten, mintha most, hogy ott járok újra azon 
a helyen, — újra éreznem kell azt a szótlan bánatot. 

Bolondul szomorú és ábrándos hangulat vesz 
rajtam erőt, s úgy érzem, mintha az a pár szó, mely-
lyel akkor megbántottam — még most is fájna. 

... Üresség mindenütt. Borzasztó üresség szivem-
ben, agyamban. 

. . . Ez alatt a nap is lement, s a villany éles 
fényű  világa hinté sugarait a poros útra. 

A mint nehéz lépéseim végig konganak itt a 

kihalt, üres utczákon, ugy érzem, hogy itt van nagy-
ságos asszonyom vállamon. Kezemet kinyújtom 
utánna, kiszáradt számat ajkához akarom nyomni — 
szomorú csalódás, keserű ébredés. . .. Mintha neve-
men szólított volna. Ugy érzem, hogy édes szája fü-
lemhez tapad — nem mozdulok, ne hogy elrepüljön. 
Ott suttog valamit fülembe,  nem tudom, hogy mit 
Szemem behunyom, fogam  összeszorítom: uj világot 
látok megnyílni, s nyugodtan megesküdhetem, hogy 
még soha sem szerettem, csak a nagyságos asszony 
tanított meg szeretni, elkábulni, megőrülni, s meg-
halni a szerelemben. 

Magam elé varázsolom édes aranyos fejét,  mély 
tüzű szemeit, melyeknek villantása, bübája a me-
nyekbe ragadott fel;  szárnyakat festek  vállaira, s 
érzem magamban azt a pokoli csábot, mely minden 
mozdulatában, szemeinek intésében, tagjainak haj-
lásában száz égő vágyat gerjeszt, melyet betöltetle-
nül hágy. 

Ugy érzem, hogy meghalok, ha nem láthatom. 
Oda akarok rohanni, átölelni derekát, dobogó szi-
vét az enyémhez szorítani, s kiszívni rajta lelkét és 
az enyémet lehelni vissza belé, s aztán lehullani keb-
léről, megcsókolni lábainak porát, s reszketve szét-
oszlani, mint a naptól felszáradt  harmat. 

. . . Még egy pár napig maradtam ott, s aztán 
hazatértem szivemben keserűséggel, de elszántsággal 
s most itthon újra elmélkedhetek azok a rövid órák 
felett. 

Hisz ugy is van az. Ha azokból az órákból, 
melyeket az ember az eszmék világában töltött, hir-
telen lesüljed a mindennapi élet zajába, be lesz so-
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Tanitói gyűlés Köröndön. 
— julius 14. 

Az udvarhelymegyei általános tanítóegyesület 
udvarhelyjárási fiókköre  Korondon, a községi iskola 
helyiségében, ma rendes gyűlést tartott és pedig — 
a múlt gyűlés határozata szerint — első sorban fel-
séges királyunk ama nagyjelentőségű elhatározásának 
emlékére, mely szerint nemzetünk lü nagy fiának 
alakját, a főváros  téréin, érczszobrok által megörö-
kíteni reudelte. 

A jelzett határozat által előre meg lévén szabva 
a gyűlés czélja és iránya: azzal a gondolattal jelen-
tünk meg a korondi gyűlésen, hogy az egész prog-
ramul (mint a homoródvidéki fiókkör  közelebbi gyű-
lésen is történt) a főtárgyra  fog  irányulni, vagyis 
arról a nagyfontosságú  királyi tényről fog  szólani, 
mely annak idején országszerte oly határtalan örö-
met és lelkesedést keltett, s melynek emléke kitö-
rülhetetlen vonásokkal van beirva mindeu magyar 
ember szívébe. 

Mily nagy volt azonban meglepetésünk, midőn 
Sándor  Lajos köri elnök (megfelodkezve  a gyűlés 
voltaképpeni czéljáról) megnyitójában arról kezdett 
beszélni, hogy minő kellemetlen viszony van sok 
helyt az iskolaszék elnöke és a tanító között, s kü-
lönösen a lelkész-elnökök mily méltatlanul báuuak a 
tanítókkal, s aztán felhívta  kartársait, hogy igye-
kezzenek tekintélyüket az iskolaszékekkel szemben 
megóvni, s a lehető kellemetlenségeknek elejét venni. 
Majd amiatt panaszkodott elnök, hogy a tagok egy-
része a gyűléseken nem jelenik meg idejekorán s 
ezért a programúiba felvett  tárgyakat legtöbbször 
nem lehet elvégezni. Ezeknek elmondása után a gyű-
lést megnyitottnak nyilvánitá. 

Nem kutatjuk, hogy a t. elnök úr miért látta 
jónak megnyitójában a gyűlés főtárgyát  és czélját 
hallgatással mellőzni ; nem kérdezzük, hogy helyesen 
és tapintatosan cselekedett e, midőn per tangentein 
olyan kérdéseket feszegetett,  melyek — legalább vé-
leményünk szerint — nem valók az elnöki megnyi-
tóba; azt sem kérdezzük, ha váljon az elnöki meg-
nyitó beszédet (melyet S. L. úr irás nélkül — aus-
wendig — szokott elkövetni) nem volna-e okosabb 
dolog, alapos megfontolás  után Írásba foglalni  s a 
benne fölvetett  gondolatokat kissé szabatosabban for-
mulázni ? — csak annyit akarunk ezúttal konstatálni, 
hogy ez a megnyitó beszéd, ugy tartalmánál, mint 
külső formájának  pongyolaságánál fogva,  a lehető 
legkellemetlenebb hatással volt a gyűlés tagjaira s 
teljesen kizökkentette őket abból az ünnepélyes han-
gulatból, amelynek ezen a gyűlésen uralkodnia kel-
lett volna. 

Tárgysorozat rendjén, a mult gyűlés jegyzö-
könyvének hitelesítése után, Szegedi  Károly  alsósó-
falvi  tanító tartott alkalmi felolvasást,  melyben há-
lával emlékezett meg Ő felségének  1897. szept. 25-én, 

a tíz szobor felállítása  tárgyában kiadott legmaga-
sabb rendeletéről; röviden és tartalmasan ismertette 
az ő felsége  által kijelölt 10 férfiú  életét és szerep-
lését ; találóan mutatta fel  egyéniségüket s azokat 
a kiváló erényeket, melyek által magukat az utókor 
hálájára méltóvá tették; végül felhívta  a gyűlés tag-
jait — mint a népoktatás bajnokait — hogy azt a 
hősi bátorságot és honszerelmet, melyet ezek a férfiak 
tanúsítottak, mely őket a legnagyobb áldozatra is 
képessé tette, szóval .mindazt, a mi e nagy alakok-
nál szép, nemes és követésre méltó, törekedjenek a 
gondjaikra bizott ifjú  nemzedék szivébe is beplán-
tálni, s ezáltal a hazának lelkes, munkára és áldo-
zatra kész polgárokat nevelni. 

Ezen emelkedett szellemű, s jegyzőkönyvi di-
csérettel kitüntetett felolvasás  után, a programúi 
szerint, egy hazafias  tárgyú, alkalmi szavalat követ-
kezett volna, de minthogy a fölkért  szavaló nem 
készült el, helyette Orbán Imre  égei tanító adott 
elő „Dutia szerelem" czimen egy humoros költeményt, 
melynek kezdő sorait mutatványképpen ide iktatom: 

„Könyvébe bujt Gyárfás.  Fölpillant egyszer, 
S két lánykát lát meg ablaka alatt. 
A teli napfény  szép arczukou tetszelg, 
S mig sétálnak, játszin velitk halad. 
Gyárfás  szive kigyúl; követni hát 
A két tündért, igaz — meg a mamát! 
Ila kell, a flasztert  végig koptatom 
Hármatokért k é t angyalom !' stb. 

Ez a szavalat (mely az esti hangversenyen 
egészen helyén való lett volna) semmikép sem állott 
összhangban a gyűlés komoly czéljával s teljesen 
megzavarta azt az ünnepélyes hangulatot, mely az 
alkalmi felolvasás  alatt a gyűlés tagjait áthatotta. 

Egyesek, a szavalat végeztével, meg is kisér-
lették felszólalni  s úgy az elnöki megnyitó tartalma, 
mint a gyűlés rendezése elleu kifogást  emelni, de 
elnök ennek rövidesen útját vágta azzal, hogy a 
felszólalóktól  a szót megvonta s hivatkozva a közeli 
ebéd idejére, valamint a daloskör próbájára a gyű-
lést berekesztette. 

Nem akarok e helyen az elnök eljárása és a 
gyűlés lefolyása  fölött  részletes bírálatot mondani, 
de annyit, az eddigi — s főleg  a jelen gyűlésen 
szerzett tapasztalataim alapján bátor vagyok egész 
őszintén megjegyezni, hogy azzal a felületes  gondol-
kodással és kevés tapintattal, a melynek az elnök 
úr a fiókkör  vezetésében már számos tanújelét adta, 
a tagok munkásságát helyesen irányítani és gyümöl-
csözővé tenni nem lehet, s éppen azért óhajtandó, 
hogy jövőre megnyitó beszédére több gondot fordit-
sou, a gyűlések vezetésénél és a tárgysorozat meg-
állapításánál nagyobb tappintattal és körültekintéssel 
járjon el, inert különben egyletünk reputációját köny-
nyen koczkára teszi, működését pedig teljesen meg-
bénítja. 

Dixi et salvavi animaui I iteferens. 

Újdonságok. 
Gyászhír. Köztiszteletben álló főispánunkat  hal-

lerkeői gróf  Haller  Jánost, súlyos veszteség érte, 
amennyiben nejének, br. Vay  Anna ő méltóságának 
édesanyja e hó 13-án Gleichenbergben elhunyt. A 
család a következő gyászjelentést bocsátotta ki: Báró 
Vay Béla szomorú szívvel jelenti szeretett nejének 
Báró Vay  Béláné született római szent birodalmi 
széki Gróf  Télcky  Zsófiának  élte G2-ik évében, hosz-
szas betegség után Gleichenbergben bekövetkezett 
halálát. A felejthetetlen  anyát gyászolják gyermekei: 
Báró Vay Elemér, Gróf  Haller Jánosné Báró Vay 
Anna férjével  s gyermekeivel, Hámos Aladárué Báró 
Vay Mariska férjével  s gyermekeivel, Gróf  Pejacse-
vich Tódorné Báró Vay Lilla férjével  s gyermekei-
vel. Gyászolják a szerető testvért özvegy Gróf  Teleki 
Sándorné született Gróf  Teleki Jozefiu  és özvegy 
Gróf  Bethlen Istvánné Gróf  Teleki Ilona, ezeknek 
gyermekei s az egész kiterjedt rokonság. A drága 
halott földi  maradványai julius hó 13-án Gleichen-
bergben rövid imával, koporsóba tétetvén: az alsó-
zsolczai családi sírboltban fog  julius 16-án délután 
3 órakor az ev. ref.  vallás szertartásai szerint örök 
nyugalomra tétetni. Kelt Alsó-Zsolczáu, 1898. julius 
15-én. Béke poraira! Áldás emlékére ! 

Házi ezredünk elment. E héten, 20-án, reggeli 
vonattal hagyta el katonaságunk városunkat, hogy 
az őszi hadgyakorlatokon részt vegyen. Egyelőre Gy.-
Fehérvárra mentek, a honnan majd Buziás kör-
nyékére, mint az idei hadgyakorlatok színhelyére 
vonulnak. Csendben húzódtak keresztül a városon, 
ki az állomásig, s nem tudni mi okból, talán az 
alvók iránti tekintetből, kürt és dobszó nélkül tet-
ték meg ez utat, a mi bizony elég szomorú látványt 
nyújtott. Máskülönben kívánjuk, hogy épp oly jó 
koudiczióban térjenek vissza városunkba, mint a 
milyenben azt elhagyták. 

Dankó Pista. Váratlanul, minden előzetes érte-
sítés nélkül jött városunkba a híres zene- és dal-
szerző Dankó  Pista. Társaságában voltak Sz. Pajor 
Emilia, Losonczy Etel és Sárváry  Janka, úgyszintén : 
Szepesy  Fülöp és Lantos István. Az első hangver-
senyt az Iparos-önképző nagytermében tartották meg, 
a közönség igen feltűnő  részvétlensége mellett. Ősi 
szokás már városunk közönségénél a művészet iránti 
részvétlenség, s hogy ennek most mily frappáns  mó-
don adott megnyilatkozást, egész egyszerűen elíté-
lendő. Pár héttel ezelőtt volt városunkban valami 
szerb tambura-társaság, s valósággal ostromolásnak 
volt az a helyiség kitéve, a hol magukat mutogatták, 
míg az elösmert székely anyaváros a magyar művé-
szekkel szemben egész közönyösséget tanúsított, a 
tni pedig, tekintve a kettő közötti összebasonlithat-
lan különbséget, igen könnyen árulója lehet művészi 
érzékünknek. — Több oldalról jött felszólításnak  en-
gedve Dankó elhatározta, hogy még egy estét, szerdát, 

dorva a közönséges emberek közé, kényszerítve lesz 
abban a banális, üres, haszontalan zajban részt 
venni, a mit társalgásnak neveznek; kénytelen el-
viselni azokat az ostoba, lélek nélküli tréfákat,  és 
végig hallgatni mindazokat a szellemi hulladékokat, 
melyeket az emberek mindenünnen összehordanak 
és aztán mindenkire rásóznak — akkor megtudom 
magamnak magyarázni azt, hogy a nagyságos asz-
szony miért folytatott  olyan életet, mint a milyent 
folytat. 

Látja nagyságos asszonyom, én ösmerem az 
embereket, mert szeretem tanulmányozni azokat kik-
kel időszakonként összejövök s beszéd modorukból, 
ruházatukból következtetést vonni le jellemökre és 
társadalmi állásukra, s így jöttem rá arra, hogy az 
emberek összezavarodtak, s a lány sziv a mint ser-
dül, mindjárt a végczélhoz siet, s előbb szeretkezik, 
mint észlelne, előbb vágyik az élvezetekre, mintsem 
tudna hiven érezni, ugy nyújtja kezét még gyermek-
észszel, engedve az első futó  geijedelemnek csak-
hogy nő lehessen . . . a férfi  szintén nem vet szá-
mot mélyebben szivével, számit ő anyagi érdekekre, 
vagy külgerjedelemre és szerelmével kereskedést űz. 

Nincs igazam ? 
Hanem hagyjuk ezt, s kérdem, egész őszintén 

nyilatkozzék, hogy szeret-e igazán, mélyen, szivéből, 
vagy pedig csak ugy időtöltés képpen. 

Ezen már többet gondolkoztam, s bármikép-
pen is akartam az utóbbira magyarázni — nem tud-
tam, mert én szeretem. — Már pedig igaz szere-
lem viszonzás nélkül nem létezik, s ha csalatkoz-
tunk szerelmünk tárgyában, ha azt látjuk, hogy ér-

demtelen szerelmünkre, ha eljön a lélek felismerése  : 
akkor a kiábrándulás után az igazi szerelemnek szét 
is kell foszlania,  mert csak a test ugyanaz, mint a 
kiábrándulás előtt volt, a lélek alapjában más lett. 

l)e hát istenem, miért is szeretem úgy I 11a 
mosolygott mikor nem reám nézett, szivembe nyil-
láit a kérdés: kire gondol, kit lát ? Kinek adta 
ajkának ezt az édes mozdulatát? Meglopnám álmát, 
ellesném, hogy mit árul el, mint sejtet szive do-
bogása; szeretném fogni,  örökké fogúi  és el nem 
ereszteni sohasem, mert a jó istennek sem adnék 
belőle egy csöppet sem. 

Mert szerelem féltők  vagyuuk valaineuuyieu, 
mert nem csak az, ki egy egész szivet ad, joggal 
egész szivet kívánhat vissza, s bár mi legyen az, a 
mi kedvese szerelmének egy részét lefoglalja,  s bár 
mi csekély legyen is e rész, mely nem rajta függ, 
magát inegcsalatva gondolja, de mert valamennyien 
büszkék vagyunk. 

És milyen voltam az előtt? Közönséges ha-
landó. A szerelem, a tiszta, igazi erős szerelem nem 
kapta meg lelkem soha egy pillanatra sem. S azt 
hiszem, hogy épp ez az oka mostaui kitörésemnek. 
Pedig a kit a szerelem nem tud kiemelni az élet 
szürke egyhangúságából, az elveszett ember. 

Micsoda Őrült gyűlölet és irigység fogott,  el 
néha-néha egy pár boldog ember láttára! 

Eszembe jutott, hogy nekem talán sohasem le-
het részemben az élet ez egyetlen uagy boldogságában ! 

Mennyire csalódtam ! 
Hogy elkeseredtem néha néha. Hisz emlékezhe-

tik még az utolsó levelemben is pauaszkodtam mos-

toha sorsom felett,  hogy kívánkoztam a halálba, s 
talán épp ez a tudat kerget is oda, mert kisebb-na-
gyobb hibákkal még lehet élni, — de szerelom nél-
kül ? Nem, nem lehet. 

Kutatok az emlékeim között, hátha nagyon 
fiatalon  még egyszer szerettem volna? 

Soha, soha! 
Mindig csak tanulmányoztam a szerolmet. Akar-

tam, hogy belém szeressenek, de ekkor is csak a 
mámort kerestem — a lelkemnek sohse volt köze 
egy szerelemhez sem! Nyomorultul hazudtam a sze-
relmet s míg csókoltak és lázas vallomásokban tör-
tek ki én azon gondolkoztam, hogy fogok  tőlük meg-
szabadulni. Az elsó csók után, a moly után már nem 
érdekelt senki, a mely után már unottá lett előt-
tem a legszebb ajak is. 

Mennyit, keseregtem : hová lett az én szivem ? 
Hogy lehetett így sziv nélkül születni ? 

. . . Más ember lőttéin ! 
Egy szó, egy igen rövidke kis szó mentett 

meg az életnek, keltette fel  bennem újra a munka 
utánni vágyat, tanított meg szeretni a világot. 

Nem is a világot! 
Csak egy kis, egy elenyésző parányi részét, a 

hol nekem most mindenem, boldogságom van. 
Milyen furcsa,  különös szeszélye a sorsuak, 

hogy épp akkor jött e levél midőn már mindenről 
letettem, feladtam  az életet. Midőn már elfásulva 
tértem haza, különös gondolatokkal agyamban — 
akkor kapom meg azt az aranyos, kicsi levelet. 

Kétszeres hálával tartozom önnek nagyságos 
asszonyom: megtanított szeretni, megtanított a vilá-
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városunkban fog  tölteni. Ekkorra már nagyobb közön-
ség verődött össze a Schnapek-szálló éttermében, 
azonban azt igy sem lehetett teljes sikernek nevezni, 
mivel az 50 kros belépti díjakkal mindössze 50 frt 
ha begyült. Szegény Dankónak bizonyára lesz gondja 
rá, hogy jövő körútja alkalmával városunkat útjá-
ból kifelejtse. 

Anna bál. Városunk fiatalsága  — mint erről 
már megemlékeztünk — a Szejke-fürdön  nyári táncz-
mulatságot rendez. Az ügy már olyan stádiumba 
jutott, hogy most a napot is megemlíthetjük, a mi-
kor a kedélyesnek Ígérkező mulatságot tartják, a 
mit annyival is inkább megteszünk, mivel a meg-
hívók a mulatság napját megelőzőleg csak egy pár 
nappal előbb fognak  kibocsáttatni. A nyári bál a 
jövő hó első szombatján, tehát augusztus 6 án lesz 
megtartva, s tiszta jövedelmo a sétatér-alap javára 
fog  fordíttatni. 

A Petőfi emlék. Fejéregyházán, a hol a rnult. 
évben Petőfi  szobrát leleplezték e hó 17 én ismét a 
nagy költő emlékét ünnepelték. A Petőfi-szobor  le-
leplezésekor a mult évben a fejéregyházi  temető fe-
lett emelt honvédemlék körül egy sártenger volt a 
terület. Haller  Louise grófnő,  Fejéregyháza úrnője 
engedélyt kért arra, hogy ő itt parkot létesítsen, 
valamint az emléknek házat épitsen. A szobor bi-
zottság örömmel megengedte és 17-éu volt a ház-
felavatás. 

Kedves, költői gondolat volt e park és e ház 
emelése, amilyen csak női szívben születhetett. Pe-
tőfi  házának átadási ünnepéről következőket írja tü-
dositónk: 

A fejéregyházi  szoborműt árnyas kert környé-
kezi, amelynek közepén áll Petőfi  háza. Bent a Pe 
tőfi-szobrának  egyszerű, székely stílű a bútorzata, az 
asztalokon a tometőben talált ágyú- és puska-golyók 
egyik elhamvadt hős gyűrűje és egyéb ereklyék. Az 
ablakokon székely függönyök.  A másik szoba az őré. 

A grófnő  azzal a kötelezettséggel adta át mind-
ezeket, hogy amig ő él, ezekre gondja lesz. Halála 
esetére az őr járandóságakép adományozott terüle-
tet, mint az emlékhez tartozó közvagyont telek-
könyvileg biztosítja. E szép adomány átvétele 17-én 
történt meg. 

Az ünnepet, amelyen Haller  grófnő  egész csa-
ládjával megjelent, az esperes házszentelése és imája 
nyitotta meg. Ezután Warik  pénzügyigazgató-helyet-
tes szép beszédben mondotta el, hogy Haller grófnő 
e müvei édesatyjának, mint hazájáért küzdő főúrnak 
is emléket emel. 

Sándor  László főispán  az egész nemzet nevé-
ben megköszönte a grófnőnek  a páratlanul nagy és 
szép ajándékát. A gyönyörű mü fentaitására  külön 
alapot kell majd teremteni. Kéri a Mindenhatót, 
hogy a nemes grófnőnek  gyermekeiben pótolja visz-
sza azt az örömet, amit a nemzetnek ezzel az aján-
dékkal szerzett. 

Az ünnep végeztével Haller  grófnő  a park tá-
gas udvarain uzsonnával vendégelte meg a társa-
ságot. 

Gyászhír. E hó 18-án Parajdon hunyt el Szo-
mesán László m. kir. pü. fővigyázó.  Halálát neje 
szül. Ilaricska  Mária és gyermekei: Olga  és László, 
úgyszintén nagyszámú rokonság gyászolja. — Ugyan-
csak e hó 20-áu hunyt el Tamás  Pál oroszhegyi 
községi jegyző, életének 45-ik évében. A megboldo-
gultat neje, sz. Szabó  Berta, gyermekei: Jenő,  Anna, 
Berta, úgyszintén szülői s a rokonok siratják. 

Hol a kapuczinus majom? Kedélyes, szép csillagos este 
borult városunkra 19-én. Kossutliutczai korzónkon (?) csakúgy 
hemzsegett a járó-kelők sokasága s egy csipetnyit sem lehetett 
megérezni a fürdő-idényt,  a mi talán nagy közönséget csalt 
volna el városunkból. Azonban hallga! Távolról mély, menny-
dörgésszerű morgást lehet hallani, amig a felső  szögleten nagy 
tömeg verődik össze Az még jobban fokoz/a  a kíváncsiságot, 
hogy a morgás megszűnik s a közönség száma óriasira felsza-
porodott s jó sok időbe telik bele, a mig a távolabb állóknak 
is magyarázatát tudják adni 

— Megyen az állatsereglet! 
Egyszerre csak rémült mozgás támad s valaki C moll-

ból elkiáltja magát: 
— Megszökött a kapuczinus majom ! . . . 
Óriási pánik keletkezett erre s mindenki a mellette álló 

szomszédja arezvonásait figyeli,  váljon nem-e az? A sötétben 
igen nehéz volt ezt konstatálni s igy eshetett meg, hogy egy 
máskülönben kedélyes uraságot vezettek elő, a ki bizonyára 
nem fog  megharagudni e bizalmaskodásért, bizoDy egyelőre mi 
is annak tartottuk. Nagy fülei  olyan rémesen meredtek hátra-
felé,  a mig lapos orra esőfogóhoz  hasonlított. Szemén egy 
idomtalan nagy pápászem csillogott, s karjai bogos térdén jó-
val alul értek. 

Jó darabig nem tudott szegény szóhoz jutni, annyira 
meg volt botránkozva e hallatlan brutálitáson, a mi csak segí-
tette még jobban elhitetni a közönséggel azt, hogy tényleg ő 
a megszökött, ralfinirozott  állat. 

Nagy nehezen tudott szóhoz jutni, kifejezést  adva e 
méltatlan, hallatlan esetnek, a mi természetesen még jobban 
fokozta  a kíváncsiságot, hogy ime egy majom, a mely beszél; 
bizony jó sok időbe telt, a mig kölcsönös bemutatkozások, ma-
gyarázatok után szegény öreg szabadon mehetett dol^a után. 

A legjobb az esetből csak az, hogy maga a menageria 
tulajdonos az esetről semmit sem tudott s az egész megállás 
csak azért történt, hogy a tevét, mely oly ritkán szokott ma-
gához vizet venni, megitassák Azután nyugodtan folytatta  út-
ját a hosszú kocsisor Kőhalom felé,  csak olykor-olykor lehetett 
a sziik ketreczébe bezárt, ökrök által vontatott sivatag kirá-
lyának bőgését hallani, mitől a szegény igavonó párák mind 
annyiszor ideges reszketésbe törtek l.i, s rövid félóra  alatt a 
mintegy tiz óriási kocsiból álló sereglet városunkból kivonult 

Homoród-fürdö.  Múlt számunkban panaszkod 
tunk, hogy mily czüdar idő jár a szegény furdőzők-
nek. A hideg állandóan tartotta magát, s a szél ér 
eső azonban néha-néha cserét csinált. Vagy az eső 
esett, vagy pedig a szél muzsikált, s a fürdővendé-
gek már-már szánták-bánták, hogy nem augusztusra 
halasztották a mulatságot. De vegre felderült  s már 
egy hét óta egy napi megszakítással az időjárás tel-
jesen jóra fordult,  mivel aztán az eddigi egyhangú 
unatmas élet is teljesen felderült,  s kezdetét vette az 
igazi nyaralás. A lakások közül már csak kevés áll 
üresen s naponként tömegesen érkeznek a vendégek. 

got ilyen oldaláról is megismerni, gazdagította is-
mereteimet. 

. . . Csakhogy már késő I 
Milyen bolond is vagyok, hogy még most is fir-

kálok ; most, a midőn jól érzem, hogy utolsó perczem 
közel van. De talán éppen ez agyja azt az erőt, 
hogy e nehéz tollat még mozgatni tudom. Különben 
jól esik lelkemnek, hogy kipanaszolhatom önnek nagy-
ságos asszonyom magamat, s hazugság nélkül me-
gyek el innen. 

Ugy is hazudtam eleget az életben! Szerelmet, 
bátorságot, hűséget, s oly jól eső érzés járja át tes-
met, hogy most halálom előtt kevéssel akadtam egy 
lélekre, egy igazságos gondolkodó, érző nőre, a ki 
megértette szivem érzelmeit, s habár tudta, hogy 
mily rövid ideig tarthat az — viszonozta szerel-
memet. 

Fáj, oly végtelenül fáj,  hogy nem láthatom 
többé. Talán már akkor éreztem, hogy ez utálatos 
Vész, mely bennem rágódik, nem sokára meg fog 
ölni, oly izgatottan kerestem fel,  s elképzelheti azt 
a keserű fájdalmat,  bánatot, a mely akkor utolért, 
a midőn nem találtam otthon. 

Szinte már akkor éreztem, hogy nem fogom 
többé itt a földön  láthatni, s hogy most, a midőn már 
orvosaim letettek a megmeuthetés kérdésével, ugy 
Bzeretnék bár még egy napot élni, a mely alatt 
búcsú-levelét bizonyára megkapnám, mert azt még 
gondolatban is merészségnek tartom, hogy kedves 
köréből magát kiszakítva egy haldokló látogatására 
siessen. 

Tehát a viszontlátásra! Isten önnel édes nagy-
ságos asszonyom, talán majd egyszer . . . nagyon 
messze . . . megláthatjuk egymást. . . 

Felejtsen el engem, törüljön ki az emlékéből 
egészen; óh nem azért, mintha méltatlan lennék 
arra, hanem ön előtt még szép, kedves és hosszú 
jövő áll, oktalanság lenne egy olyan halott emléké-
vel még egy órát is foglalkozni,  a ki elég oktalan 
volt magát szivébe éppen akkor befészkelni,  a mi-
dőn halálát oly közel tudta . . . 

De legalább ennek is meg van a maga előnyös 
oldala. Mert végtére azt mondják, hogy a szerelem 
sem tart örökké, még is csak jobb ez a sötét, örökké 
tartó pihenés, mint a verejtékező nappal, az élet, 

Nem koll látni ezt a versengést, harezot a 
mindennapi kenyérért, nem azt ások boldog embert! 

Most magamra hagytak, s beszélgetek fáradt 
lelkemmel, ilyen formán: 

— No még mindig nem fáradtál  el te ostoba 
munkás lélek ? 

— Elfáradtam,  szeretnék megpihenni, de lásd, 
várj még egy napot. 

— Nem lehet! . . . 
. . . Érzem, hogy nem lehet. Gondolkodásom 

kezd megszűnni, szemem elhomályosodik, s valami 
különös fény  kezd derengni messze . . . távolban . . . 
Érzem, hágy el erőm . . . mellettem zokogást hallok 
szegény ápolóm sirat engemet . . . tollam már nem 
fog,  nevedet nem tudom leírni . . . emlékeddel halok 
meg . . . isten veled. — Jenő. 

A jövő hó elsejére néhány jó lakás fog  megüresedni, 
jó lesz tehát azoknak, kik az évad második felére 
lalasztották az üdülést, Csiki  Ambrus fürdőbérlőnél 
minél előbb jelentkezni azok lefoglalása  végett. Az 
egész fürdő  egy pár év óta a nagyfürdők  jellegét 
kezdi felölteni,  s az eddigi provincziális szelemmel 
íozd teljesen felhagyni.  A sétatér mindkét oldalára 
ültett fenyők  már teljesen kinőtték magukat, s igy 
— nem is emlitve fel  a rendezett, padokkal ellátott 
erdei útakat — kényelmes sétahelyek állanak a kö-
zönség rendelkezésére. A fürdő  a Ilargita-hegység-
gében 561 m. magasságban, gyönyörű fenyves-erdő-
ben fekszik.  Négy ásványforrása  közül kettő ivóvíz-
nek, kettő fürdésre  szolgál; vizök kitűnő földes,  va-
sas savanyúvíz, mely általános testi gyengeség ese-
tében, vérszegénységben és vese- s gyomorbajokban 
jó hatásúnak bizonyult. Van kényelmes meleg-fürdője 
s a fürdővendégek  részére mintegy 200 szoba áll 
rendelkezésre. Klotild forrásának  vizéből évenként 
mintegy 400,000 palaczk kerül forgalomba,  mint 
ital. A fürdőn  postaállomás és postatakarékpénztár 
is van. A vendéglőt az idén Simó  János székelyud-
varhelyi jó hirü vendéglős tartja, teljes megelégedé-
sére az ottan nyaralóknak. 

r. 

Emberpusztitás. 
Tegnap szerencsétlenség történt városunkban 

egy házépítésnél. Rosz híreket veszünk mindenünnen, 
nem csoda, ha igy talán komolyabb rezignáczióval 
írunk az esetről, a mely felett  csak ugy átsiklani, 
közönséges újdonság számnak titulálni nem lehet. 

Az bizonyos, hogy nincs ország több a föld-
gömbön, a hol annyi építkezési szerencsétlenség tör-
ténne, mint éppen mi nálunk, s ha majd valaki meg 
fogja  írni a hatalmasan fejlődő  városok történetét, 
az nem felejtheti  ki a történetből azt a külön feje-
zetet, mely felsorolja,  hány ember esett áldozatul 
addig, a míg az üres térségeken, a régi viskók he-
lyén felépültek  az uj házak, a jövedelmező bérházak. 

Eddig mi csak legfeljebb  újságokban olvastunk 
arról, hogy most itt, majd ott történtek vérlázító, 
gondatlanságból eredő szerencsétlenségek s most, saj-
nos, minket is utolért egy ilyen katasztrófa,  sze-
münkkel győződhettünk meg annak borzaluiasságáról. 

Az igaz, mindössze csak egy nyomorult czigány 
halt meg, mily köunyen át lehet esni felette  ! Hisz 
Magyarországon olcsó az emberélet, s mint mondók 
nincs is több nely, a hol gyakoriak lennének a ha-
sonló szerencsétlenségek, de nincs is hely olyan ke-
vés, mondnatnók, semmi ellenőrzés mellett ássák a 
mély fundamentumokat,  építsék fel  a magas kőfala-
kat, mint nálunk. Az igaz, hogy csak mindig sze-
gény czigáuyok, egyszerű munkásemberek az áldoza-
tok, a kik nem hagynak itt vagyont, nem nagy ro-
konságot, jó cziuiboiákat, csak egy siró asszonyt, 
szegényt -gyermekeket. 

És váljon abban, kire az építkezés vezetése, el-
lenőrzése van bízva nem mozdul meg a lelkiismeret? 

A tegnapi katasztrófa  a Kőkereszt téren történt. 
Egy ember halálával és egy súlyos megsebesülésével 
végződött. 

Szabó  Ferencz mészáros mester e téren, régi 
korcsmaszinhelyére emeletes kőházat építtet. Har-
miucz-negyveu ember foglalatoskodik  ott hetek óta 
Fekete  Béni vállalkozó és pallér vezetése alatt. A 
nagy szeglet-épületnek éppen most ássák a funda-
mentumát. Az épület a szomszédos szeutimre-utezai 
háznál jóval hosszabb, úgyannyira, hogy annak még 
a szinreszet is túlhaladja, a mely annak a háznak 
folytatólagosan  kőfalakon  a végéhez vau építve. Az 
újonnan építendő ház fundamentuma,  igen termé-
szetesen, juVi'.l melyebbre volt tervezve, mint a fa-
bódét tartó régi épület kavicskőből összerakott fun-
damentuma. 

És ez okozta a szerencsétlenséget. 
Már eleve látni lehetett még teljesen laikusnak 

is, hogy a szomszédos kőfalnak  nem sok mozgatás 
kell, s az kérlelhetlenül be fog  szakadni. Megtörtént. 
Tegnap reggel mint egy három munkás dolgozott a 
fundamentum  mélyítésével, magukba merülve, szor-
galmasan dobálták ki a földet  a uiár mintegy két 
méternyire mélyre beásott árokból. 

A munkavezetőt, Feketét,  megelőzőleg már fi-
gyelmeztették arra, hogy ott dolgozni veszélyes, igen 
helyes volna ha intézkedne a fal  kitámasztása iránt. 
A felszólításnak  végre aztán engedett is, s tegnap 
reggel ugy Ü óra táján meghagyta egy pár emberé-
nek, hogy a kitámasztást hajtsák végre, azonban 
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nem volt kellő óvatos ott dolgozó napszámosait az 
árakból kirendelni, s igy a régi, puha, könnyen 
nyugvó fal,  mintegy öt méter hosszúságban, három 
méter magasságban talpig bedőlt. 

Néhány pillanatig recsegés-ropogás, a menekü-
lők kétségbeesett kiabálása, az udvaron loglalatos-
kodók lármája hallatszott, aztán csend lett néhány 
pillanatig, majd csak a romok között maradt szeren-
csétlenek jajgatása, hörgése volt hallható. 

Tengernyi törmelék, terméskő, tégla hevert 
egy rakáson, beborítva az egész ujonnau ásott fun-
damentum árkát. Itt-ott megingott még egy-egy 
deszkadarab, széthasadt gerenda, kinyúlt alóluk egy-
egy kéz, aztán újra nem mozdult semmi. 

Csakhamar óriási közönség verődött össze, a 
mely szinte megakasztotta a mentési munkálatokat, 
amig végre megjelent maga Szombatfalvy  főkapitány 
s erélyes intézkedésével a közönséget a kerten ki-
vül rendelte. 

Dobai Jánosnak hívják az egyik odaütöttet, 
de kit csakhamar meglehetett menteni, s egy pár 
kisebb-nagyobb zúzódásnál nem érte nagyobb baj. 

Annál szerencsétlenebbül járt László llyés ócz-
falvi  születésű napszámos, a kit a lehulló kőtörmelék 
annyira odaszorított az árok falához,  hogy csak két 
keze és feje  maradt szabadon, s az is a szó szoros 
értelmében összeromlott. 

Mintegy két órai vontatott munkába került a 
a szerencsétlen kiszabadítása, a mikorra már kiszen-
vedett. 

Itt hagyta nyomorban nejét s hét apró gyermekét! 
Nem tudjuk, kit terhel e mulasztás, de elvárjuk, 

hogy a legszigorúbb és méltó büntetését megkapja. 

Irodalom. 
A tanintézetek kapui bezárultak, elcsendesed-

tek már az óraszünetek alatt a gondatlan gyermeki 
zsivajtól hangos iskola-udvarok, termek s a növen-
dékek nagy serege, a haza reménysége visszatért a 
szülői házhoz, hogy a tíz hónap fáradalmait  otthon 
kipihenje. 

És erre a pihenésre az ifjúság  azon részének, 
mely a tiz havi szorgalomidőt lelkiismeretesen fel-
használta, a jó magaviseletben állhatatos, a szorga-
lomban kitartó, a tanulásban lankadatlan volt és 
most tanév végén a felsorolt  tanulói erények által 
legkönnyebben megszerezhető jó bizonyitványnyal 
örvendeztette meg szülőit és hozzátartozóit, csak-
ugyan szüksége is van és hogy a pihenési idő ezekre 
nézve kellemes legyen, arra szívesen nyújtanak mó-
dot az őket megörvendeztető gyermeknek még a 
legszegényebb szülők is. 

Készen vannak az iskolai évvégi értesítők is, 
melyekben az intézet beszámol ez évi sikerdus mű-
ködéséről, melyeket ismertetni nem tartjuk érdekte-
len dolognak, annyival is inkább, mivel városunk 
ugy a három főiskolájában,  valamint a felső-leányis-
kolájában az elért eredményt igen kedvezőnek lehet 
mondani. 

A m. kir.  áll.  főreáliskola  ez évi értesítője i>4 
oldalra terjed s az összeállítását Dózsa Jakab fő-
reálisk. tanár végezte. Az intézetbe a beiratások 
1897—98. tanévre szept. 1 - 3 . napjain eszközöltet-
tek, mely alkalommal beíratott 157 rendes tanuló s 
igy a létszám ez évben 10-el több volt, mint a meg-
előző évben. Az év folytán  kilépett 7 tanuló. 

A tanév szeptember 4-én ünnepélyesen nyitta-
tott meg, mig a tanítás ti-áu vette kezdetét. Ez év-
ben a tanári testületben annyi változás történt, hogy 
a vall. és közokt. miniszter dr. Vajda  Emil r. ta-
nárt a győri, Pogány Kornél r. tanárt a debreczeni, 
dr. Rózsa Gézát az egri áll. főreáliskolához  hasonló 
minőségben, Mikó  Pál rk. tanárt pedig a bártfai 
áll. főgimnáziumhoz  h. tanári minőségben áthelyezte. 

A dr. Vajda  Emil áthelyezése következtében 
megüresedett magyar német nyelvi tanszékre Noss 
Gusztáv nagyszebeni tankerületi főigazgatói  tolluok 
és oki. középiskolai tanárt nevezte ki, mig a Pogány 
K. távozásával megüresedett tanszék, miután az elő-
készítő osztály megszűnt, nem töltetett be. A dr. 
Rózsa G. helyére Ferencz  Tivadar bölcsészeti tanfo-
lyamot végzett budapesti egyet, könyvtári dijnok al-
kalmaztatott ideiglenes h. tanári minőségben. Az 
intézettel kapcsolatos internatushoz második felügye-
lőül dr. Fass Miklós végzett tanárjelölt nevezte-
tett ki. 

Ugy a fegyelmi,  mint az egészségi állapot egész 
év alatt jó volt s az előirt tananyag befejeztetett. 
Az intézet kebelében alakult Eötvös József  önképző-

kör  ez évben is, Nosz  Gusztáv tanár vezetése mel-
lett, folytatta  eredményes működését. 

Az intézetnek volt 12 rendes és 2 helyettes 
tanára. 

A beirt 157 tanuló közül mindössze 45 kapott 
elégtelen osztályzatú tanjegyet egy vagy két tárgy-
ból. Az érettségi vizsgálat eredménye igen kedvező-
nek mondható, amennyiben a 10 jelentkező közül 
jól érett 7, egyszerűen 3. A szóbeli érettségi vizs-
gálat junius 4-én tartatott meg Kuncz  Elek tanker. 
főig.  és dr. Márki  Sándor min. biztos jelenlétében. 

Az intézettel kapcsolatos internatusban 65 ta-
nuló volt, a kik íészben egész, részben fél  vagy ne-
gyed dijat fizettek.  Az évi egész dij 500 korona volt, 
a mely a jövő évben is meg fog  maradni, a miért a 
növendékek részére lakás, fűtés,  világítás, mosás, 
felügyelet,  fürdés  és élelmezés jár. 

(Folyt, kov.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem Tilalmiunk, 

P. K. S. Igaza van. Az igazságot kimondani sohasem 
késtünk s kívánságának kész örömest teuüuk eleget. 

—a H. Orvosi munkatársunk azt ajánlja önnek, hogy 
tegyen próbát a kölni-vizzel. A kölni-vizzel való mosásokat az 
orvosok jóhatá8unak mondják a hajmoly ellen. Emellett ter-
mészetesen a fejbőr  rendszeres ápolását sem szabad elhanya-
golnia. Ha kétszer hetenként fejbőrét  langyos szappanos vizzel 
jól meg fogja  mosni s a mosás után kölni-vizzel fogja  bekenni, 
ugy a hajmoly, mint a hajhullás talán rövidesen el fog  múlni. 

Káplár ur. Kívánsága valóban meglepett. Hegy a Mar-
son van-e katonaság, azt a tudósoknak még nem sikerült ki-
deriteniök. Mindenekelőtt azt kellene megtudni, vannak-e ott 
szobalányok? Mert hol ezek vannak, ott a katonaság sem 
hiányzik. 

—ny Ott. 1. Pápaszemet a római pápa engedélye nélkül 
is viselhet, 2. Igen, a búzavirágokkal diszitett bluzt bátran 
mondhatja bluzavirágosnak. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 4443-1898. 
k. ig. 

Pályázati hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi községi elemi iskolá-

nál a harmadik tanítói szék, melylyel 500 
frt  fizetés  és 100 frt  lakpénz van össze-
kötve, betöltendő lévén, arra ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt 
folyamodványaikat,  melyhez keresztlevél 
és tanítói oklevél feltétlen  melléklen Jő, 
f. évi augusztus 10-ig a sz.-udvarhelvi 
községi iskolaszék elnökségéhez pontosan 
terjesszék be, mert a határidőn t.ul érkező 
folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Székely-Udvarhely, 1898. évi julius 
hó 8-án 

D e u i e f e r  D í n e s , 
h. polgármester. 

Hirdetések felvétetnek 

lapunk kiadóhivatalában. 

WEISZ R. 
állandó kész bútor raktára. 

Van szerencsém a m t. közönségnek 
szives tudomására hozni, hogy a személyesen 
bevásárolt bútoraim mepérkeztek, s igy ki-
bővített raktáromon mindig megtekinthetők. 

Raktáromon kapható: 
Franczia háló-, ebédlő- és szalon-

bereudenzés 100 frtól  500 frtig 
1 ajtós pulitirozott ruhaszekréuy 18.— „ 25 — „ 
2 „ ,. „ 25— „ 35. „ 
1 drb Pulitirozott ágy . . . . 10.— „ 25.— „ 
1 „ Szalon asztal 12.— „ 20.— „ 
1 „ Ebédlő asztal 12 . - „ 20.— „ 
1 „ Asztal, fordító  lappal . . 12.— „ 20.— „ 
1 „ Hajlított szék 2.— ., 3.— „ 
1 „ Ebédlő magaBhátu szék . 4.— „ 6.50 „ 
1 „ Kredencz 30.— „ 95.— „ 
1 „ íróasztal 18.— „ 35.— „ 
1 „ Tőtött díván 12.— „ 2 5 . - „ 
1 ,. Szőnyegdiván magas háttal 40. — „ 85.— „ 
1 „ Toillet tükör 8 . - „ 20.— „ 

Valamint kapható mindenuemü vasbu-
tor a legolcsóbb árakon. 

B. pártfogásukat  elvárva maradok 
teljes tisztelettel 

butorraktáros 

Székely-Udvarhely 
Felsö-piacztér. 

Bútorok részletfizetésre  is kaphatók. 

áíü ri* ^ 

T ÜZFECSKENDÖKET 
városi, községi, gazdasági én 

gyári 
l i i z o l t ó a á g o k n a k . 

S Z I V A T Y T Y U K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 
k é z , j á r g á n y é s e r ő l i a j t á s r a , 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Bűzmentesen működő peczegödör tisztító készülékeket, ütezai öntözó-kocsikat, 
sárkaparókat 

Irészit és ajánl a 

A BPE8TI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 

B U D A P E S T , V I . , k ü l s ő v á e z i - u t 4 5 . 
• 
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