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Bismarck. 
(1815—1898.) 

Nyolczvanhárom évre terjedő élet. után be-
végezte pályafutását  e század legnagyobb állam-
férfia,  Németország egységének és hatalmának 
megteremtője, Európa térképének átalakítója, a 
„vér és vas" embere schönhausení Bismarck 
Ottó Eduárd Lipót, Lauenburg herczege. Politi-
kai pályafutását  már ezelőtt 8 évvel bevégezte, 
midőn leszorítva a cselekvés teréről, kénytelen 
volt nyugalomba vonulni. Halálát ötven millió 
német gyászolja s hivei és ellenségei egyaránt 
sietnek leróni a kegyelet adóját koporsójánál. 

Együtt van már a triumvirátus, melynek 
tagjai eggyütt irták be nevöket a történelem 
lapjaira s eggyütt csinálták a történelmet. El-
költöztek már mindahárman, kik korszakalkotók 
voltak Németország történetében, kik vezérlő 
állammá tették Európában. Az öreg „nagy" I. 
Vilmos császárt és diadalmas hadvezérét, Moltkét, 
végre követte a harmadik munkatárs Bismarck 
is Messze vissza kell mennünk a történelemben, 
mig analóg esetre találunk példát, mig találunk 
újra három olyan férfiút,  kik annyira kiegé-
szitik egymást, mint I. Vilmos, Moltke és 
Bismarck. 

Németország, de kivált Poroszország mél-
tán büszke lehet e három fiára. 

Van valami hasonlóság Poroszország ujabb-
kori történelme és Bismarck élete között. Miud-
kettő kicsinyből lett naggyá. Poroszország a 
mult század elején még harmadrendű államocska 
volt, melynek jövendőbeli nagyságának alapját 
I. Erigyes Vilmos kezdette lerakni s mely mun-
kát Nagy Erigyes folytatott.  Napoleon által 
azonban ismét visszaszorittatott régi állapotába. 

Megváltás. 
Volt egy jó barátom, afféle  igazi bohém gyerek, 

ki tiiülttal nem törődik, a jelent vigadva éli keresz-
tül s a jövőtől csak jót remél. Fiatal, de kezében 
az ecset öregek mestervonásaival forgott.  Rajongó és 
ábráudozó; — ifjú  lelkének egész melegével csüngve 
e szépnek tetsző életen. Ha társaság közé lépett, ő 
volt a vigság maga, ha műtermébe volt, a komoly 
művész lépett elő, — a kis műterembe, hol semmi 
se volt más, mint egy néhány szénrajz, néhány váz-
lat, reménykedés és napsugár. 

— Ugy . . . ugy — mondotta kedvesen csengő 
hangján — szép az élet . . . oh! nagyon szép. És a 
•dicsőség, mi nyomunkba kél, az tartja bennünk lázas 
izgalmak között is a lelket. Teremteni vágyunk és 
karunk erőtől duzzadón lebben el a vászon felett, 
hol alakká lesz mindaz, mit képzeletünk szilaj, te-
remtő ereje elénk varázsol. Hosszasan beszélt és el-
álmodozva : 

— Szegény vagyok most, de gazdag fogok  lenni. 
•Nincsen nevem, de később csak erről suttognak az 
emberek. A tárlaton megbámulják munkám s a mű-
barátok csak engem kívánnak látni, engem a hires 
embert, ki még ma nagyon szegény vagyok. Szegény ? 
Oh I nem. Hát a lélek gazdagsága mit jelent, hát 
bem vagyok-é ecsetemmel gazdagabb azoknál, kik 
muló földi  javakat tartogatnak kapzsi kezeik között. 
Lesznek dicsőséges idők szép napjai, lesznek pillana-

Felelős szerkesztő: <'s. S z a b ó Ki i l in s in . 
Szerkesztő 

és laptulajdonos: Kerae l t Alat l i i r . 

Bismarck születésekor (1815.) még a hadjára-
tokban szerzett sebeket gyógyítgatta s még 
azután is a német „Bundában sokáig kellett 
Ausztria elől háttérbe szorulnia. De a mint 
emelkedett az egyszerű nemes fönnebb-fönnebb, 
ugy nőtt Poroszország hatalma is. Mikorra 
Bismarckból porosz miniszterelnök, majd biro-
dalmi kanczellár és ezzel párhuzamosan gróf, 
majd berezeg lett, akkorra Poroszország is le-
verte két hatalmas ellenfelét:  Ausztriát, melyet 
kilökött a német államszövetségből és Eranczia-
országot. Rövid 70 év alatt a Napoleon által 
levert, megalázott Poroszország ismét erőtől duz-
zadó állam lett. Napoleon jenai és auerstádti 
kettős győzelmére, Berlinbe való bevonulásáia, 
a tilsiti békére, az Elbán tuli terület elveszté-
sére és a 150 millió frank  hadisarezra, csattanó 
felelet  volt a wörthi, gravelottei, sedani győ-
zelmek, Páris bevétele, a frankfurti  béke, Elsass-
Lothariugia elvesztése és végül az 5 milliárd 
frank  hadisarcz. S ezzel Poroszország nagy ha-
talmasság lett Európában; e fejlődést  Erigyes 
Vilmos, Nagy Erigyes és Bismarck nevével 
jelölhetjük. 

Bismarck maga igazi tipusa az ős erősza-
kos-teutonnak. Hatalmas termete, kíméletlen nyers 
modora, erőszakossága, ugyszólva dölyfe;  nyílt-
sága, melylyel uj iskolát nyitott a diplomáciá-
ban, az eddigi sima, kétszínű intrigákkal teljes 
helyett, mind rávallanak német eredetére. Ter-
mészete olyan volt, mint egy hatalmas autokratáé. 
A duhaj, verekedő deák — ki tanárának fejéhez 
akarja vágni a tintásüveget, a deichhauplmaiin, 
ki vizbe lök egy magas állású férfiút,  mivel 
megakarta vesztegetni — jellemének fovonását  az 
eröszakot, nem vetkőzte le kanczellár korában 
sem. Vagy nem erre vall azon cselekedete, mi-

tok, mikor érezni fogom  nagyságom teljes mivoltát, 
és, hogy ha meghalok sirva lépked koporsóm után 
az egész emberáradat s legutolsó utaiu is dicsőséges 
lesz, mert én meg nem halhatok, én tovább élek 
abban a müvemben, melyet teremteni fogok. 

Kezén megvillant egy kis karika gyürü. ő 
némán, mosolyogva nézett reá és felém  tartotta: 

— Látod — szólt aztán — e kicsike gyürü 
azt a nagy dicsőséget mind semmivé teszi. Az érez, 
mit fejemhez  állítanak semmi, és a sok gazdaság, 
mit életembe összehordhatok mind semmi és semmi 
e kis gyürü mellett. Ez ad nekem ihletet, ez ad ne-
kem erőt. . . Menyasszonyom 1 Oh! semmi se adhat 
e földön  oly nagy boldogságot, mint az a perez, mi-
kor azt mondhatom : enyém, egészen enyém ő. 

És beszélt hosszasan tervezgetve és építgetve 
nagy várát a jövőbe. Nevetett és ujongott s oly buz-
galommal dolgozott, hogy valamennyien megcsodál-
tuk. Nem lehetett tudni, mely napon lép elő igazán 
és teremtő ecsetjének hatalmas alkotásával, mely 
napon ragadja el az egész világot. Csak vártuk-vár-
tuk mikor jön az „igazi", a mely nem késhetik 
sokáig. 

Egyszerre aztán nagy meglepetés ért. A helyett, 
hogy jött volna a nagy alkotás, mely megérdemelt 
nevet teremt neki, elment ő maga. Ki tudja merre, 
ki tudja ? El se búcsúzott, csak kirepült műtermé-
ből s köztünk levő széke üres maradt. 

Egy darabig még utja irányát találgatták, ha-
nem elfeledték.  Azután egy s más foglalta  el a ked-
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dőn a birodalmi gyűlésen politikai ellenfeleinek 
— valamitől felbosszankodva  — odadörgí: kö-
szönjék Istenüknek, hogy megmenekültek. Erő-
szakosságát azonban sohasem a maga, hanem 
mindig a hazája érdekében használta fel.  Erős 
nemzeti érzéssel volt megáldva. Soviniszta volt 
a szó legteljesebb értelmében. Semmitől sem 
rettent vissza, a mit hazája érdekében jóuak 
látott, állották légyen útját bármily akadályok. 
Széttöri azt az udvari pártot, mely Ármin gróf 
mellett buzgólkodott, erőszakkal németesiti Posen 
lengyeleit, az Oroszország iránti barátságra való 
tekintetből megakadályozza két szerető szív — 
III. Frigyes leányának és Battenberg Sándornak 
— egyesülését. Erős nemzeti érzése azonban 
legjobban kidomborodik e mondásában: „Mi né-
metek Istentől félünk  csak, senki mástól e 
világon". 

Magyarország sem tekinthet részvét nélkül 
ez államférfiú  koporsójára, ki elsőnek ismerte 
föl,  hogy a monarchia súlypontját tulajdonképpen 
Budapestre kell áttenni. 

ü t is utóiérte a nagyok tragikuma, leszo-
ríttatott a cselekvés teréről; de vigasztalódha-
tott, hogy olyant alkotott, melynek fennmaradá-
sára azután is biztosítva van, mikor már ő rég 
nyugszik. 

Most már csendesen alszik. A germán-
síkságon végig rohanó szelek megcseudesüluek 
sírjánál, hogy álmát ne háborgassák, Germania 
erdeinek fái  pedig altató dalt susognak felette. 

Dr. Vaus  AliklOs. 

Belföld. 
A helyzet. Nap-nap után olvassuk a napisajtó-

ban a válság híreket s azt, hogy Ischlben a király 
elnöklésével közös miniszteri tanácskozás lesz. Két-

ves helyet s ez kitörölte az emlékezetből is. Mert 
az emlékezet csak addig él, mig önös érdek táplálja 
— s ha azon tetszelgés „hogy én is ismerem" el-
múlik, elfeledik  őt s bohókás jó kedvét is. 

Már nállam is majdnem feledésbe  ment — azt 
hittem, valahol elveszett, tudtam meg nem halhat, 
hiszen van a kezén egy kicsinyke gyüiü, mi vaserő-
vel köti őt az élethez. Multak az évek s újév után 
más újévet köszöntöttünk, de ő rólla senki se tudott 

Egy napon azonban magához hivatott. Megint 
ott ült a kis műterembe, belemélyedve nagy székébe. 
Mily más ember állt előttem, nehany év elmúlása 
után milyen összetört alak! Csendesen szólalt meg, 
halkan beszélt: 

— Üljél közelebb, — fáraszt  a sok beszéd, 
akarok neked valamit mondani. És látszott rajta^ 
hogy beszélni kiván, hogy színültig megtelt szíve 
keservén könnyítsen. 

Azt hitted elvesztem ? Nem, csak elszaladtam 
a nagyvilágba, hogy ne lássam a ti víg arezotok, 
hogy ne lássátok az én egyszerre nevetségesen szo-
morú kinézésemet. Sok minden történt már azóta jó 
barátom, sok álom romlott össze. Nézz csak reám 1 
arezomon öreg vouások, hajamban ősz szálak is van-
nak. Oh! vannak vonások, melyeket nem hosszú 
idők vonnak az arezra, hanem csak perczek, pilla-
natok, melyek aztán évtizedekké lesznek az átélt 
fájdalom  miatt. Ősz szálak, melyeket nem az idő 
mosott fehérre,  hanem néhány keserves óra lopta oda. 

Csakugyan arcza husz évvel volt öregebb. Lát-
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ségtelen, hogy e tanácskozásig alig történhetik valami, 
ami a helyzet képén változtatna. De azért egyes lapok 
folyton  csinálják a helyzet-képeket, bár ez inkább 
az ők helyzetüket illusztrálja, mint a politikáét. A 
napokban abból próbáltak következtetéseket levonni, 
hogy a kormány, állítólag, érdeklődik a szabadelvű 
párt néhány kiválóbb tagjának tartózkodási helye 
iránt. Azt hiszik belőle, hogy ezeket valaki meg 
akarja hallgatni, És ki lehetne az más, mint a 
király! Mivel pedig a király nincsen Budapesten, 
Ischlbe pedig alig fogná  őket idézni, fogják  magu-
kat az illető újságok és kisütik, hogy a király Buda-
pestre fog  jönni. így aztán, szerintük, még is válto-
zott a helyzet, mert a király Budapestre jön. Föl-
téve ugyanis, hogy csakugyan megakarja hallgatni 
a politikai előkelőségeket és ha a kormány csakugyan 
ilyen okból érdeklődik az előkelőségek tartózkodási 
helyei iránt. De hátha nem azért érdeklődik ? És ha 
egyáltalán nem érdeklődik? Akkor nyilván nincs 
helyzet. És ez a helyzet. 

A kereskedelemügyi államtitkár. A válság vég-
leg elintéztetett forma  szerint is: a hivatalos lap e 
héten közölte Vörös  László lemondását és dr. Schmidt 
József  kinevezését. „Egyelőre, ideiglenesen jogom, 
igényem, szükségem van a hosszabb pihenésre" — 
ezt mondotta Vörös  László búcsúzó beszédében. Fáj-
laljuk, hogy szüksége van a pihenésre, noha az ő 
tevékenysége után nem csodáljuk. Most pedig Schmidt 
József  felé  irányul a figyelem,  akkinek addig kifej-
tett sokoldalú tevékenységétől sokat vár a világ, 
különösen pedig a kereskedő- és iparos-osztály. Nagy 
feladatok  várnak az uj államtitkárra s ő beköszön-
tőjében nem adott programmot jövő munkássága 
iránt. Azt hisszük azért nem, mert szóbeszéd helyett 
tettekkel akar fellépni,  cselekedetekkel irni be nevét 
kereskedelmi és ipari történetünk annáleszeibe. 

Arany László. 
1844-1898. 

— augusztus 1. 

Arany László, a Délibábok  hősé  nek  szerzője 
meghalt. Odatért pihenni a nagyszalontai jegyző 
mellé, kinek érczszobor hirdeti emlékezetét a buda-
pesti muzeum-kertben. Toldy Miklós alakjában, ha 
érzelem volna, Piroska, ha zokogásra fakadua,  bizo-
nyára köunyeik harmatjával fürösztenék  meg az 
oleandereket, füveket,  virágokat, melyek ott pom-
páznak hazájának egyik legnagyobb költője monu-
mentuma mellett. 

Valami meghatottság, valami szomorúság vesz 
rajtunk erőt Arany László haláláuak tudatára. Petőfi 
Sándor egyetlen fia,  Petőfi  Zoltán meghalt és elpusz-

szott, hogy sokat szenvedhetett. Aztán egy kis szü-
net múlva folytatta: 

— Látod, a sors mártírrá avat sok embert és 
csak azért teremti, hogy megkínozza s meggyötörje. 
Vállára teszi az élet nagy keresztjét és ez viszi a 
golgotha felé,  mig össze nem roskad alatta. Hát mi 
az élet? Küzdés és csalódás, melybe alig vegyül egy 
pár percznyi boldogság is, melyeket a hosszú szen-
vedések elfeledtetnek.  Miért szenvedek ? Ne kérdezd; 
— másodszor élném át, ha elmondanom kellene. És 
kezével hanyagul intett, mintha mondaná: nem ér-
demes erről beszélni. De a mint megmozdult keze, 
a karika gyürüt nem láttam ott és kezdtem sejteni, 
hogy mi lehet oka ez összetörtségnek. 

— Látod I — már nem tervezek, most már 
csak leélem azt a néhány napot, mi hátra van, tu-
dom nem kisér utolsó utamon ki a mübarátok serge 
és érczszobrot se állítanak fejem  fölé,  legfölebb  egy 
ingyenes sírhelyet adnak. Még azok is, kikkel együtt 
nevettünk, ha meglátiák, hogy mily szomorún s milyen 
nagyon szegényesen visznek a temető felé,  eltagad-
ják s restelni fogják,  hogy ismertek. Te megsajnálsz 
tudom, mert nem hallassz egy néhány rósz élczet, 
és ez a lombos kutyám, mely ott fekszik  a szegletben, 
mert nem lesz ki enni adjon neki. 

Egész hagyatékom becsületes nevem s kutyám 
s ez a kép itt ni! Az állványhoz közeledtem, hogy 
félre  vonjam a függönyt,  mely a képet eltakarta, de 
ő egy gyors kézmozdulattal visszatartott: 

' — N e nézd meg — szólt fájdalmas  hangon — 
majd halálom után eleget láthatod, mert nem hal-
hatok meg addig, mig be nem fejezem.  Emlékezet-
ből festem  le őt, csupán emlékezetből, do minden 
egyes vonást lelkemből szakitok ki, mert a mi lel-
kemben van kilopom erre a vászonra. Itt akarom 
látni és ha az utolsó vonás is kész, akkor meghalhatok. 

tult Petőfi  István a költő testvére is. Most Arany 
Jánosnak egyetlen fia  halt meg és nem maradt 
utánua ivadék. Mint hogy ha beteljesednék rajtunk 
a mondás: 

Pusztulunk, veszünk 
Mint az oldott kéve 
Szét lmll nemzetünk. 

És Petőfi  Sándor, ez a csodálatos ember, ez a 
tünemény, ki feltűnt  a magyar glóbus egén, mint 
egy ragyogó nap és letűnt onnét, mint egy üstökös-
csillag, ott volt Arany László bölcsőjénél és beczéz-
gető verset irt a gügyögő gyermeknek : 

Laczi te 
Hallod-e 
Jer ide, 
Ila mondom . . . . 

Most már pihen Arany László, Petőfi  Sándor 
kedves keresztfia,  mélyen és örökre. A délibábok 
hőse nem kerget többé délibábot. A költő apa és a 
poéta fiu  lelkei a magasban összeölelkeznek. 

Lehetetlen mi nekünk is most bár, midőn a 
napilapok utján mindenki tudja a gyászos végzet 
aratását, egy pár sort noni szentelni aunak a férfi-
nak, kinek édesatyja a költők atyamestere volt. 
Fiában ugyanazon érzelmek vonultak végig, melyek 
atyját áthatották, de minthogy elég ereje nem volt 
mindazt kifejezni,  a munka embero lett, melyet nagy 
becsiilés között példásan töltött be. Irt könyvet is, 
de látta apja sikerét el nem érheti, nem bántotta 
hát a babért, melyet atyja fejére  az egész nemzet 
font. 

Ha most sírjánál az emlékezet nem hagy nyug-
ton, siratjuk benne a nomes embert, ki magvát 
szakítja annak a családnak, melyből szárnyra kélt a 
legnagyobb magyar költők nagy mestere: Arany 
János. Arany Lászlóval másadszor temetjük Arany 
Jánost, mert a reménytől is megvagyunk fosztva, 
hogy e családból keljen még egy oly dicső utód, 
mint a nagy költőkirály maga. 

Álma csendes legyen, nyugodjon békén, mert a 
kettős sir felett  a nemzet zokogása mellett ott virraszt 
a magyar Géniusz. 

Újdonságok. 
Áthelyezések. Waseilkievice  Viktor főgimn.  ta-

nár Csík Somlyón* helyeztetett át, mig helyébe Gáspár 
István tauár neveztetett ki; úgyszintén Körösy  Géza 
róm. kath. lelkészt Tordára helyezték át s helyébe 
György  Lázár szászrégeni káplán tétetett ide. 

Szobrot Orbán Balázsnak. Székely-Keresztur 
br. Orbán Balázs, a székelység egykori büszkesége, 
a nép igaz barátja, a lángoló hazafi  emléke szobor-
ban való megörökítésének általa már régebben meg-

Egyszerre hirtelon megragadta a kezem : 
— Nem . . . nem . . . te nem sejtheted, hogy 

mit szenvedtem akkor, a midőn megtudtam remé-
nyem, boldogságom mind csak álom volt. Asszony 
volt gyarló asszony, semmi más és lelkem összetört 
egyensúlyából, egy más férfiban  épített boldog hitet. 
Megcsalt és tönkre tettl Oda lett teremtő erőm s 
csak azt éreztem, hogy boldogtalan és összetört 
vagyok. Balgaság hinni ugy-é bár? Balgaság élni is, 
mert valószínű, hogy ha megkopogtatnók a sírok 
ajtaját s megkérdeznők: felakartok-é  kelni ti nyu-
godt halottak, azok fejők  tagadólag ráznák. 

— Másé lett! feltudod-é  fogni  e szó szörnyű 
valóságát. Másé I Megtébolyit ez a gondolat s össze-
zúzni szeretném örjöngésem között őt; — de hát 
miért? Öhl nagyon sokat szenvedtem mikor éjfélkor 
a nagy palotájuk parkjából felnéztem  a kivilágított 
ablakokra, hol folyt  az az isszonyu hajrá! a hol 
minden egyes lépést ugy éroztem, mintha szívemen 
teuuék s lelkembe nyilalott a kaczagó vígság. De 
szörnyűbb volt midőn az ablak sötétre változott és 
buja orgiává lett a csöndes nászéjszaka. Egy száza-
dot éltem ez éjszaka át! Ugy-é eleget éltem ? meg 
is látszik rajtam. És azóta hűtlen lett minden hoz-
zám, hűtlen még az ecsetem is. Vége . . . vége az 
álomnak . . . pedig milyen szép volt.. . milyen na-
gyon szép ! 

— Ha összetört lelkünk egyensúlya, ha elvesz-
tettük hitünk, reménységünk, ha csalódtunk a kép-
zelt barátokba, ha elismerést vártunk és minket csak 
gáncsolva eltipornak, ha megsemmisült minden, mi 
előttünk az életben kedves, hidd el barátom, a halál 
akkor csak megváltás lehet. Megváltás, ettől a sárral 
telt világtól, ettől a hamis, üres, fényes  hazugságtól, 
mert kérdezd meg kinek vállára hosszú évek sora 
nehezül, nu>gkapta-é az élettől azt, miről ifjú  lélek-

penditett s többfolől  városok, községek, egyesek és 
hírlapok részéről melegen felkarolt  tervét ujabban 
feleleveníti,  czélja megvalósítására egy nagyobb sza-
bású mozgalmat indit meg, azt akarja, hogy a szo-
bor piaczterén állíttassák fel,  mint Udvarhely megye 
székhelye után következő városon. Nemes czélja ki-
vitelére az évek óta fennálló  szoborbizottságot újra 
szervezi. A szervezést ugy akarja eszközölni, hogy a 
bizottságba választassák be magáról a városról és 
a vidékről a különböző társadalmi osztályok számos 
tagja, osztály, állás és elvi különbség nélkül, hiszeu 
a haza mindnyájunké, s aki egész életében a haza 
boldogságára törekedett, az mindnyájunk javára mun-
kált, annak emléke mindnyájunk előtt kegyelet tár-
gya kell hogy legyen. 

A szervezkedő gyűlés f.  évi aug. 14-én d. u. 
4 órakor a városházánál lesz a következő tárgysoro-
zattal : 1. A szoborbizottság megalakítása. A tiszti-
kar: tiszteletbeli eluök, elnök, alelnök, 2 jegyző, 
pénztáros és ellenőr választása. 2. A nyilvánosság 
elé lépés kimondása. 3. Nagyobb mérvű gyűjtés mó-
dozatainak megbeszélése és ez ügyben való megálla-
podás, tettel való fellépés. 

A gyűlésre a város és vidék számos tagját kü-
lön meghívóval és ezúton is teljes tisztelettel meg-
hívja az elők. bizottság, azonban a gyűlésen a ne-
mes ügy iránt érdoklődő oly egyének is szívesen 
láttatnak, kik esetleg a rendezőség figyelme  kikerü-
lése folytán  meghivót nem kapnának. 

Anna-bál. Az általunk már többször emiitett 
szejkefürdői  Anna-bált. melyet városunk fiatalsága 
rendezett, a tegnap tartották meg s mint lapunk 
zártakor értesültünk, a mulatságon igen szép számú 
distingvált közönség gyűlt egybe, s már akkor kilá-
tás volt arra, hogy legfönnebb  csak a felkelő  nap 
vet véget a mulatságnak. 

Megrendszabályozott divat. A pósta- és táv-
irdaigazgatóság, miután ujabban a képes levelező-
lapok nagyon is divatba jöttek és nagyou sok visz-
szaélésre adtak alkalmat, a visszaélések megszűnése 
érdekében a következő figyelmeztetést  küldte az ér-
dekelt iparvállalatokhoz : 

A magánipar által előállított levelezőlapoknak 
a magyar postaigazgatás által kiadott levelezőlapok-
kal egyezően, ugyanolyan nagyságú, vagyis 9 czenti-
méter széles és 14 czentiméter hosszú és ugyanolyan 
vastagságú papírból készült gyártmánynak kell lenui. 
A papír színének a megválasztása a feladó  tetszésére 
van bizva. Az ily gyártmányokra a belföldön  más 
fölirás,  mint „Levelező Lap-' illetve a nemzetközi 
forgalomban  „Levelező Lap" (Carte Postaié) alkal-
mazni nem szabad. Az ilyen egyszerű levelezőlap 
feladás  előtt 2 krajczáros levéljegygyei bérmentesí-

kel ábrándozott és azt fogod  találni, hogy az élet 
megcsalta őt, és álom volt mindaz, mit attól remélt. 
Értsd meg, komédiások vagyunk mi valamennyien, 
játszuk ezt a nagy komédiát, melyet életnek ne-
veznek és az utolsó felvonásnál  nem kaczagnak, 
hanem sirnak az emberek. — Megváltás . . . igen az 
. . . az a halál nekünk, kiknek az élet egyebet nem 
adott, mint keservet és gyötrelmet. Élet-é ez? Nemi 
csak beteges vergődés. 

És beszélt hosszasan tovább azon a hangon, 
melyen a csalódott emberek beszélnek, kiket az élet 
mindentől megfosztott,  kik épen a megváltást várják. 
Összegörnyedt, székéhe, mintha aggastyán lenne s 
szemét tétován hordozta szét az atelier-ban. Ha el-
lenvetést próbáltam tenni, czáfolgatásával  fájdalma 
még inkább előtérbe lépett. 

Nehánv nap múlva ismét meglátogattam. Na-
gyon rosszul nézett ki és mindig keservesebben nyi-
latkozott az életről, melytől már semmit se remélt. 
Csendesen nyitottam be hozzá és ő ott merengett, 
festménye  előtte, melyre gyorsan húzott föggönyt, 
mintha féltékeny  volna reá. Egy napon egy fekete 
szegélyes kártyát kaptam, ő irta; — e néhány szó 
állott rajta: „a kép kész, jöhetsz érte!" 

Sietve mentem hozzá, e szokatlan jelzés után 
valami balsejtelem vett erőt rajtam és lassan nyitot-
tam be ő hozzája, de egyszerre visszahátráltam. 

Ott ült ő a nagy székében ismét, — lelógó 
kezében a paletát és az ecsetet szorongatta, melytől 
most se tudott megválni. Mozdulatlan, megüvegese-
dett szemekkel bámult fel  a képre, s ajka körül 
valami mosoly játszadozott. Közelebb léptem hozzá, 
de keze érintése már hideg volt. A szobában kísér-
teties csend, némaság között az állványról egy gyö-
nyörűséges női fej  mosolygott felém  s a lombos 
kutya pedig keserves nyögésbe kezdett. Adatna. 



32. szám. Udvarhelyi Híradó. 1898. augusztus 7. 
teudő. A czimoldal a czimre, kezelésre és kézbesí-
tésre vonatkozó adatokon kívül más megjegyzést nem 
tartalmazhat, mint a feladó  nevét., czimét vagy üz-
letét. A magán ipar által előállított levelezőlapon a 
„Magyar királyi posta" felírás  és a magyar czimer 
használata nincs megengedvo. Az ilyen levelezőlapo-
kat a postahivatalok szállításra nem fogadják  el s ha 
azok a levélgyűjtő szekrények utján vagy más köz-
vetett módon kerülnek feladásra,  nem továbbítják és 
nem kézbesitik, hanem a mennyiben a feladók  kipu-
hatolhatok — visszaadják, ha pedig ismeretlenek, visz-
sza kézbesithetetlen levelek módjára kezelik és az elő-
irt határidő letelte után megsemmisítik. 

Államfők jövedelmei. Az orosz czár 18 millió, 
Ausztria-Magyarország uralkodója 9 millió, a német-
császár 7 millió, az olasz király 5 8 millió, a persa 
sah 5 millió, a belgakirály 13 millió, a svéd király 
1-2 millió, a hollandi királyné 600 ezor, a görög 
király 520 ezer, Faure Félix (franczia  köztárs. el-
nök) 490 ezer, Mac Kinlev (Egyesült államok el-
nöke) 100 ezer, a svájczi köztársaság elnöke 5 ezer 
forint  jövedelmet élvez. 

Műtárgyak felépítése. A kereskedelemügyi mi-
niszter a fenyéd  —zetelaka—gyergyói tvhs. közút 
21.260-25.936. km. szakaszán tervezett 17 drb mű-
tárgy felépítését  9079 frt  97 kr összeg erejéig en-
gedélyezte. A munkálatok foganatosításának  biztosí-
tása czéljából ez év aug. hó 22. d.  e. 10 óráig a zárt-
ajánlatok a sz.-udvarhelyi m. kir. állam építészeti 
hivatalhoz annyival is inkább beadandók, mivel a 
később érkezettek nem fognak  figyelembe  vétetni. 
Bánatpénz 5°/0. Ajánlatok ugy az egész, mint külön 
az ács- és külön a kőműves-, kőfaragó-  és vasmun-
kákra is tehetők. 

Jegyzők hangversenye. Udvarhelyvármegye 
jegyzői egylete segélyalapja javáia 1898. évi au-
gusztus hó 14-én (vasárnap) Ilomoród-fürdőu  szent-
gericzei Jakab  Gyula vármegyei alispán elnöksége 
alatt tánczmulatsággal egybekötött hangversenyt 
rendez a következő műsorral; 1. Felolvasás. A 
jegyzők életéből. Tartja gyergyószárhegyi gróf  Lázár 
Ádám vármegyei főjegyző.  2. Czimbalom-solo. Nép-
dalegyveleg. Wieser Kálmán átirata után. Előadja 
Szeiiz  Margit felsősófalvi  tanítónő. 3. Szaval Gálff'y 
István fenyédi  körjegyző. 4. Ének. 5. Monolog. Elő-
adja Hzakáts  Zoltán. A hangversenyt táncz követi. 
Belépti dij személyenként 80 kr, kezdete d. u. 5 órakor. 

Hányan kaptak Magyarországon szabadalmat ? 
Mióta a szabadalmi ügyeket az állam vette kezébe 
a m. kir. szabadalmi hivatalnál az első félévben 
1830-an kértek és 1500-an kaptak szabadalmat ta-
lálmányukra. Jellemző, hogy az ujabb idők feltalálói 
leginkább a villamos gépek, az aczetileu-fejlesztők 
és a kerékpár javításán fáradoznak.  Mezőgazdasági 
találmány alig akad a hosszú kimutatásban. 

A slöjd. Guttenberg  Pál a pesti slöjd tanfolyam 
vezetője tavaszi körútja alkalmával városunkat út-
jába ejtve, egy pár szabad előadást tartott a slöjd 
intézmény hasznosságáról, bővebben ismertetve an-
uak praktikus voltát, amiből kifolyólag  az iparfej 
lesztő bizottság elhatározta, hogy minden erdélyi 
megyét megelőzőleg, városunkban a nyár folyamán 
fog  egy teljesen ingyenes tanfolyamot  létesíteni. 
Guttenberg  e héten újra városunkba érkezett, s e hó 
2-án, kedden a kő- és agyagipari szakiskolában há-
rom szabad előadást is tartott, mintegy megnyitva a 
négy hétig tartó taulolyaniot, melyeknek vezetését 
az agyagipari szaknál Scheffler  Náudor szakiskolai 
igazgatóra és a faiparnál  Belle  László székelykeresz-
turi áll. kép. tanítóra bízták. 

Szükségesnek tartjuk röviden mi is ez igen 
fontos  újításról megemlékezni, melylyel vármegyénk 
az összes erdélyi városokat megelőzőleg legeiül jár. 

A slöjd,  maga szó, kézi munkát jelent, még 
pedig eredetileg minden oly munkát, mely gépek 
nélkül végezhető. Szűkebb értelemben az elemi tech-
nika, mely nem ipari, hanem nevelés-egészségügyi 
Bzempoutból bir fontossággal,  melyet mi kézügyesitő 
munkának nevezhetünk. A slöjd nem uj keletű, mái-
kétszázaddal ezelőtt nagy fontosságot  tulajdonítottak 
anuak kiváló paedagogusok, különösen a németek-
nél, ezzel akarván ellensúlyozni a gyermekek szel-
lemi megerőltetését. Nálunk 1797. óta találjuk en-
nek első határozottabb nyomait. Ezen időtől kezdve 
tért hódított ez az oktatási irány nálunk is, amig-
nem századunk derekán, majd a 70-es években az 
u. n. házi-ipari oktatás fejlődött  ki belőle, mely tel-
jesen kivetkőztette a kézi munkát eredeti jellegéb ől. 
Mig ugyanis eredotileg nevelés-egészségügyi jellege 
volt, ekkor ipari jelentőséget tulajdonítottak neki, 
ami uehány év múlva teljesen elvesztette hatását. 

Az eredeti slöjd famunkákból  áll, mindig az 
ismert és egyszerű gyakorlatból menve át az isme-
retlen és összetettebbre. Az elv itt az: oly tárgyak 
készítését tanítani, melynek azonnal hasznát lehet 
venni, kiindulva abból az elvből, hogy a gyermek 
munkakedvét fokozza,  ha látja, hogy valami hasz-
nálhatót alkotott. A slöjd tanításánál kiváló gondos-
kodás tárgya a gyermekek testartása, hogy igy a 
nevelés-egészségügy hatás még fokoztassék. 

Az itten rendezett négy hetes tanfolyamnak 
összesen 24 látogatója van, kik köziil 10-en a fa-
munkában és 14-enaz agyagmuukában képezik ma-
gukat, s a még mindössze egy pár napig tartott elő-
adásoknál máris szembeötlő haladás konstatálható, 
ami különben a szakképzett derék vezetőknek kö-
szönhető. 

A hipnotizmus hatása. Párisnak egy elókeló vendéglőjé-
ben történt. Kgy liires oroszlánszeliditő a délutáni izgalmas 
előadás után néhány barátjával tért l>e épen kis frissítőre. 
Nagyban dicsérték a nap hősét és csodálták vakmerőségét. 

— Hogy lehet igy uralkodni e hatalmas vadállatokon ? 
— kiáltott fel  egyik bámulója. 

Az oroszlánszeliditő hideg elegáncziával válaszolt. 
— A dologban nincsen semmi különös. Csak bátorság 

kell az egészhez. Amig retteuthetlen bátorsággal néz az ember 
az oroszlán szemébe, kezes ez, mint a bárány. Az én tekinte-
temnek pedig meg van a maga hatása. 

A szomszéd sarokban egy fiatal  ember ült. Az oroszlán-
szeliditő erre mutatott. 

— Nézzétek ezt az embert! Valami óriáseniber, bohócz 
vngy ilyesvalami. Nem íogok hozzá egy szót sem szólni, csak 
ránézek és meglássátok, akarva nem akarva idejön. 

És ugy tőn, amint beszéle. Hatalmas tekintetét a fiatal 
emberre vetette, aki egy ideig izgett-mozgott a székén, nyugta-
lanul kapdosta a fejét  jobbra-balra majd két-három perez 
múlva felemelkedeti  és lassú léptekkel közeledett az oroszlán-
szeliditő asztalához. A barátai megvoltak rőköuyödve. 

— Hihetetlen 1 Nagyszerű! — suttogták valamennyien. 
A fiatalember  ezalatt az oroszlanszeliditőhöz ért és jobb 

kezével ugy ütötte pofon,  hogy lebukott a székről. 
— Máskor ne nézzen rám olyan bután! 
Az ismeretlen fiatal  ember, aki miihirkozó volt, nyugod-

tan visszatért a helyére. 

Falb idöjóslata augustusra igy szól: Augusztus 
első harmadában általánosan normális temperatura 
mellett számos zivatar lesz, melyek a második har-
madban országos esőbe mennek át. Az utolsó har-
mad eleinte hideg, később feltűnően  meleg, mig az 
országos esőket ismét viharok váltják föl.  Egészben 
véve a hónap lecsapódásai tartósok és kiadók. Kri-
tikus nap három lesz: két elsőrendű 2-án és 3l-én, 
s egy másodrendű. (Mikor?) Aug. 31-ike lesz az 
egész év legkritikusabb napja. (Rettegjünk !) 

Irodalom. 
Az ev. ref. kollégium értesítője ez évben is, 

mint a megelőzőkben, julius hónapban jelent meg és 
lett széjjel küldve ; összeállítását Gönczi Lajos igaz-
gató-tanár végezte. A könyv mintegy 122 oldalra 
terjed, melyből 40 oldalt Szabó  András tanár szék-
foglaló  értekezése, a katyrdráma  foglal  el, a melyet 
szerző különlenyomatban is kiadott. 

Magát az értekezést hosszasabban ismertetni 
fölöslegesnek  tartjuk, csak megjegyezzük arról, hogy 
nagy szakismerettel, alapos lauulmányozással lett 
megírva. 

Az értesítő magában foglalja  Gönczi igazgató-
nak Fejes Áron és Szabó András r. tanárok szék-
foglalása  alkalmával tartott beszédét is, mig az ez 
évben történteket a legapróbb részletekig ismerteti. 
Beíratott a gimnáziumba 220 és az elemi iskolába 
64 tanuló. A konviktusba felvétetett  155 növendék 
még pedig 83 teljes dij (90 frt)  fizetés  mellett, 33 
20 frt,  25 en 40 frtos,  10-en 60 frtos  és 4-en pedig 
ingyenes ellátásra. 

Igen fontos  létkérdés lett ez évben megoldva, 
a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
május hóban az intézet által felterjesztett  állami 
segélyezésre vouatkozó szerződést aláirta, mely évi 
16000 frtban  lett megállapítva. 

Február 5-én, székfoglaló  ünnepélyen ülte meg 
az intézet, Bod  Károly r. tanár 25 éves 'jubileumát. 
Az ünnepeltet ugy az elöljáróság, a tanári kar, mint 
az önképzőkör és a tanuló ifjúság  meleg, rokonszen-
ves szavakkal üdvözölték s ez alkalommal gr. Haller 
János főispán  egy szép beszéd kíséretével a jubiláns 
nevére egy 100 frtos  alapítványt tett. 

Az intézetnek 9 rendes, 2 oki. helyettes, 1 val-
lás és 1 zenetanára volt, kiknek 2 papjelölt és 1 
oki. tanító segédkezett a tanításban. 

A rendes tantárgyakon kivül az önként vállal-
kozóknak tanították a franczia  nyelvet és a gyors-
írást, mint rendk. tárgyat. 

A tanitás eredménye igen kedvezőnek mond-
ható, a mennyiben a 220 gimn. tanuló közül mind-
össze alig 40-en kaptak egy vagy több tárgyból elég-
telen osztályzatot. 

Az érettségire jelentkezett 19 tanuló közül 
17-en tettek vizsgálatot, a kik közül 3-om két hó-
napra egy-egy tárgyból visszavettetett. Az intézetben 
a Petőfi  önképzőkör ez évben is, a megelőző éviek-
hez hasonló sikerrel, Fejes  Áron r. tanár elnök és 
Ravasz Árpád h. tanár alelnök vezetése mellett mű-
ködött s összesen 88 tagja volt. Nagy gond fordít-
tatott ugy a zene, mint az ének kiváló kultiválására. 

Az intézet igazgatósága a jövő évre a követ-
kező figyelmeztetést  bocsátotta közre: 

1. Az intézetbe a tanulók beirása szeptember l-ső, 2-ik és 
3-ik napján délelőtt 8—12-ig és délután 3—5-ig történik meg. 
Uj tanulók az iskolai bizonyítvány mellett tartoznak a születési 
és ujraoltási bizonyítványt is felmutatni.  Szeptember 4-én d. e. 
11 órakor lesz az év ünnepélyes megnyitása. 

2. A gimn. osztályokban a tandíj félévenként  9 frt,  la-
kásdij szintén félévenként  nagy ágyért 8 frt,  kis ágyért 6 frt, 
mely dijak előre fizetendők.  Ezenfelül  a beíráskor kivétel nél-
kül minden gymn. tanuló 2 frt  felvételi  és 3 frt  orsz. tanári 
nyugdijilletéket tartozik fizetni.  A felvételi  dij és a nyugdi.iille-
ték fizetése  alól senki fel  nem menthető. 

3. A benlakásban ágyat, közös asztalt, fűtést  és világí-
tást kap minden tanuló a fent  jelzett lakásdijért. Ágy- és ru-
haneműről, valamint mosatásról a szülők tartoznak gondoskodni. 

4. Az egy tárgyból bukottak a tanári karhoz czimzett 
és az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján bocsajthatók ja-
vító vizsgálatra. A két tárgyból bukotak a mélt. áll. Igazgató-
Tanácshoz Kolozsvárra czimzett és az igazgató-tanárhoz julius 
lU-ig beadott folyamodvány  alapján nyerhetnek engedélyt a 
javitó vizsgálatra bocsátásra. A két tárgyból bukottak kérel-
mükhöz csatolják az évharmadok végén nyert időszaki értesí-
tőjüket is. 

5 A kollégium tápintézetére (konviktus) vonatkozó tud-
nivalók. 

A tápintézet kötelezett tagja minden rendes henlakó ta-
nuló; ezenkívül felvétetik  vidéki, de kintlakó tauuló is, vala-
mint helybeli teljesen szegény szülő jó magaviseletű tanuló fia  is. 

Kötelezett tagjai a tapintézetnek a bentlakás felügyelői 
is, kik a tápintézetben szintén teljesítik a felügyeletet. 

A tápintézeti tagok száma 150—200-ig terjedhet a fel-
ügyelőkön kivül. 

A tápintézet tagjai egész-, háromnegyed-, fél-,  egynegyed 
díjasok és ingyenesek. 

Egészdij egy iskolai évre 90 frt,  háromnegyed dij tiö frt, 
féldij  4i> frt,  egynegyed dij 24 frt.  E dijak négy egyenlő rész-
letben és pedig 1 tanév elején beiratáskor, 2 november 1-én, 
3. január l én, 4. márczius 1-én mindig előre fizetendők.  Ezen-
kívül minden tápintézeti tag, nem véve ki az ingyeneseket sem, 
felszerelés  czimén 2 irtot fizet,  melyet a belépéskor, akárme-
lyik időszakban történik a belépés, előre tartozik lefizetni. 

A ki évközben vétetik fel  a tápintézetbe, a felvételkor 
folyamatban  levő időszakról is tartozik megfizetni  a dijat. 

Az egyszer befizetett  dijak semmi esetben sem adatnak 
vissza. 

Az élelmezés, reggeli, ebéd és vacsorából áll. 
a) reggeli: 2 és '/i ilecil. tehéntej. 
b) ebéd: húsleves, főtt  hus, mártással és körzettel; vagy 

pedig árvaleves, sült körzettel, vagy a körzet helyett főzelék; 
vasarnap és csütörtökön 3-ik fogásnak  tészta vagy valami 
könnyebb étel. 

c) vacsora: sült, körzettel vagy a körzet helyett főzelék. 
Minden étkezéskor egy személyre 20 deka jó házi ke-

nyér jut, az el nem fogyasztón  kenyeret mindenki magával 
viheti. 

A hus ugy osztatik fel,  hogy egy-egy személy 13 és '/» 
dekát kap. 

Az élelmezés az iek. év megnyitása napján kezdődik s 
tart a vizsgák lejartáig. Évközi szünidők alatt rendszerint szü-
netel az étkezés, azonban az igazgatóságtól előre kieszközölt 
engedély alapján az intézetben maradt növendékek méltányos 
és időről-időre megszabott s előre befizetendő  dij mellett szün-
időkön is nyerhetnek elelmezést. Nyári szünidőu azonban a 
tápintézet személyzetén kivül senki ellátásban nem részesül. 

A tápintézetbe felvett  tanuló csak is akkor vehet részt 
a tápintézeti étkezésben, ha az esedékes dijakat befizette;  a 
késedelmes fizető  helye megüresedettnek tekintetik s uj taggal 
betölthető. 

Felvételt illető tudnivalók: 
A tápintézetbe való felvételért  folyamodók  folyamodvá-

nyaikat az ev. ref.  kollégium igazgatóságához f  évi aug. 15-ig 
okvetlenül nyújtsák be, mert elkésett folyamodványok  csak ak-
kor vétetnek tekintetbe, ha a késedelemre alapos, elfogadható 
okot tud felhozni  folyamodó  s ha betöltetlen helyek állanak 
rendelkezésre. 

Azok, kik egész dijat fizetők  közé leendő felvételt  kér-
nek, kérésük mellé csak iskolai bizonyítványt vagy kis értesí-
tőt csatoljanak; ha pedig már az előző évet is ezen intézet-
ben töltötték, elégséges az írásban vagy személyesen való je-
lentkezés is. 

Kedvezményes helyekért folyamodók  kérvényei mellé a 
következő okmányok csatolandók: 

a) iskolai bizonyítvány vagy kis értesitő; 
b) szegénységi bizonyítvány; 
c) családi értesítő; 
d) községi hitelesített adókönyvi kivonat. 
A kevésszámú ingyenes és egynegyed dijas helyekre 

csak is oly tanulók vehetők fel,  kiknek tanulásbeli előmenete-
lük általános jeles, illetőleg jó, magaviseletük kifogástalan  és 
szegénységük kellően igazolt. Elégtelen osztályzatú vagy ke-
vésbé szabályszerű magaviseletű tanulók semmifélé  díjfizetési 
kedvezményben nem részesülhetnek. 
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A felvétel  egész évre szól ugyan, de ha a tanér folya-
mán az egyes időszakok végén nyert tanulásbeli és magaviso-
leti minősítés nem felel  meg az eddigi élvezett kedvezményes 
helynek, a tanárkar az illető tanulót a kedvezménytől meg-
foszthatja,  illetve az őt megillető helyre teheti át s erről a kis 
értesitö utján az illető szüleit értesiti. 

A tápintézetnek rendes orvosa van, ki az ételek minő-
ségét ellenőrzi. 

A legyezős asszony. 
Tsuang-Tsen  nagyon müveit kinézer volt. Mig 

az ismeretlen hatalmak engedték, hogy a napfényes 
égbolt alatt, a mosolygó zöld mezőkön járkáljon, szo-
kásához képest a tájat, gondolatokba mélyen elme-
rülve, mindennap bebarangolta. 

Egy reggel aztán, amikor épen a Nam-IIsa-
hegy pázsitos lejtőin bandukolt, egyszerre csak azon 
vette magát észre, hogy valami teinetőbon jár. Sze 
mei, melyek ábrándozva siklottak végig a sirhalmo-
kon, egy fiatal  nő fekete  gyászruhás alakján pihen-
tek meg. 

A sirhalmok egyikén ült az asszony és fehér 
legyezőjével a kicsiny, még nedves dombot fárad-
hatlanul legyezte. 

Tsuang-Tsent  kíváncsivá tette a fiatal  asszony 
furcsa  művelete. Közel lépett hozzá és udvariasan 
szólt: 

— Engedje, nagysád, megtudnom, hogy ki az, 
aki e sirhalom alatt nyugszik és miért legyezi olyan 
buzgón a hantot, mely a megboldogultat takarja? 
Lássa, én filozófus  vagyok, aki minden dolgok vég-
okát kutatja. És ime most oly tünemény előtt állok, 
melyet megmagyarázni képes nem vagyok. 

A fiatal  asszony tovább legyezte a földet,  s 
lehajtva fejét,  elpirulva rebegett néhány szót, melyet 
a tudós nem értett meg. 

Tsuang-Tsen  boszankodva tovább ment. Egy-
szerre vén anyóka állt előtte, akit addig nem látott. 
Az anyóka intett, hogy kövesse. Egy magasabb sir-
halom mögé vezette és igy szólt: 

— Hallottam a kérdést, melyet urnőmhöz inté-
zett és amelyre választ nem kapott. Szívesen eleget 
teszek kíváncsiságának, mert becsületes asszony vagyok 
és mert remélem, megjutalmaz. 

Tsuang  Tsan  egy tallért nyomott az anyóka mar-
kába, aki nyomban beszélni kezdett: 

— A fiatal  nő, akirt a sirnál látott, Lu asszony 
özvegye Taonak,  a tudósnak, aki két hét előtt hosz-
szas betegeskedés után halt meg. Nagyon szerették 
egymást. Lu asszony odaadással ápolta férjét,  egy 
perezre sem hagyta el a betegágyát és esküdözött, 
hogy nem fogja  túlélni. Mert ahogy életükben meg-
osztották a nyughelyet, mellelte lesz a koporsóban is. 

De Tao  ur igy szólt: 
— Ne esküdj erre édesem, csak azt fogadd 

meg, hogy hü maradsz emlékemhez, amig a föld 
síromon meg nem szárad. 

Lu asszony ünnepélyes esküt tett erre. Tao 
ur pedig lezárta szemeit. Leírhatatlan az, hogy a sze-
gény asszony mennyire kétségbeesett. Forró könyei-
től csaknem kisebesedtek a szemei. Éles körmeit 
szép porczellán arczába véres nyomokat vájtak. Dehát 
minden elmúlik és ez a fájdalom  is csillapodott. Há-
rom nappal Tao  ur halála után Lu assszony fájdal-
ma is emberibb lett. Férjének egyik tanítványa rész-
vétét óhajtotta neki kifejezni.  Az illendőség nem 
engedte, hogy visszautasítsa és sóhajtva fogadta  a 
látogatót. Előkelő, szép fiatal  ember volt, aki nem 
sokat beszélt Tao  úrról, de Lu asszonynyal annal 
többet foglalkozott.  Elbájolón szépnek, ellenállhatat-
lannak nevezte és kimondta nyiltan, hogy szereti. 
Lu asszony nem tiltakozott és az ifjú  megígérte, hogy 
újra eljön. És Lu asszony azóta reggeltől estig min-
dennap a férje  sírján ül és egyre legyezi a földet, 
hogy hamarább megszáradjon. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem ad»tnak víbbi». — Névtelen levelekre nem Tálaezolunk. 

Méltatlanság. Higyje cl, azért nem történt méltatlanság 
uraságoddal, mert novelláját nem adtuk ki. Mi igen szívesen 
adjuk ki a jó dolgokat, de az ön novellája nem tartozik ezek 
közé. A milliomos, akinek legnagyobb bősége a nyakbőség, nem 
tartozik a valószinii alakok közé, a hősnő pedig, akinek zöld a 
haja, a legzöldebb hősnő, akiről valaha hallottunk. 

K—i L. Eljegyzési hireket, mint azt már itt e helyen 
többször emiitettük, csak a nyomtatott eljegyzési értesitö be-
küldésével közöljük. 

Gy. K. Fiird. A legtisztességesebb viszonyok, a melyekről 
a legprüdebb társaságban is beszélhet, a naptári viszonyok. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szép kiadó lakás. 
A Kossutli-uíczábiiii 

a Balázsi Ignácz-féle  házban az 
emeleten egy bútorozott csinos 

| utczai szoba, ugyanott egy ute/.ai 
lakás 3 szoba és konyha azonnal 

kiadó 
Értekezhetni lehet: 

rtösler és Gábor vaskereskedésben. 

Ssombatfalván 
több lakás  kiadó. 

Bővebb  felvilágosítást  ad: 

Ssöllösi  Samu. 
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Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bizott Udvar-

helyvárnipgyében, egy megyei aljegyzői és 
egy központi szolgabírói állás rendszere-
sítését a nagyméltóságú m. kir. belügy-
miniszter úr engedélyezni volt kegyes. 

Ezen állások egyeuként évi 750 frt 
frt.  fizetés  é.s 150 frt  lakbérrel javadal-
maztalak. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
az 1883-ik évi T-ső törvényezikk értel-
mében képesítésüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérésüket hozzám 
f. évi október hó 5-éig bezárólag ad-
ják be. 

Székely-Udvarhelyen, 1898. augusz-
tus hó 1. 

Gróf Haller János, 
főispán. 
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T UZFECSKENDOKET 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
t ű z o l t ó s 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 firgány é s e r ö h a j t í i s r a , 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák st.b. részére. 

Büzmentesen működő peczegödör tisztító készülékeket, ütezai öntöző-kocsikat, 
sáirkaparókat 

3 s é s z l t é s a j á . n . 1 a . 

A BPESTI 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 c z i - n t 4 5 . 

Árjegyzék és költségvetések ingyen és bérmentve. 


