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Széli Kálmán. 
Pólusa lenni egy örök keringésben levő vi-

lágrengszernek, érezni a fizikai erők rettenetes 
tusáját s mozdulatlanul állni, hogy ki ne zök-
kenjen szédítő örvényéből egyetlen csillag sem : 
ez a gigászi gondolat gyakran lepett meg, a 
midőn magányos, csendes, csillagos éjszakában a 
teremtés csodáinak járó útját iparkodott követni 
gyarló fantázián. 

Nem tehetek róla, valahányszor egv nagy 
erőteljes nemzet vezetőjére gondolok, ki a világ 
forgás központján áll az országa javára, ugyan-
azok a definiálhatlan érzések fognak el. Micsoda 
anyagból lehet az az ember, ha egy ország száz 
felé szétágazó gyeplőit egy kézbe vasmarokkal 
szorítja össze s bámulva hajtja népét, a czivíli-
záczió utján a boldogulhatás felé, kinek agyá-
ban ezereknek gondja vau, ki, gondolkozik a né-
pek javára, tervel és teremt, küzd és nem fá-
rag ki, az egy csodás alak, ki a milliók elis-
merése és hálája között lépik a kormányzás 
terére. 

A politikai élet legháládatlanabb. Ritkán 
kél a tett nyomára, elismerés annál többször a 
s/igcru bírálat, a mely a legtöbbet is kevésnek 
találja, pedig országok érdekeit összeilleszteni, 
járni a diplomaczia sikomlás útvesztőin mindig 
tiszta gondolkozással, habozása nélkül az érte-
lemnek, ide egy olyan külön tehetsége kell, a 
mely ritkán születik. Gépész lenni egy nagy 
óriás gépezet mellett., melyet állami életnek ne-
vezünk és akként irányítani a forgást, hogy az 
rendes pályán mozogjon és haladjon is, kevés 
embereknek adatott e nagy lángészi tehetség. 

Viharba lépett a politikai életbe, akkor, 
mikor a nemzet politikai tekintély lett és vi-
harban lépett a bársonyszékre s egy szavára a 

Uri emberek* 
— Irta: Milkó Izidor. — 

Arról volt szó tegnap egy társaságban, hogy 
ki az úri ember ? 

Az ott hallott vélemények konklúziója, az ott 
történt megállapodások eredménye az a kis czikk, 
mely itt következik. 

* 

Az úri ember, a kit magyarul sokan dzsentl-
mennek is hivnak, olyan egyéniség, mely minden 
világrészben előfordul. Európában persze a legtöbb 
példányban, mert (daczára annak, hogy az antiszemi-
ták is itt laknak) ez a legúribb világrész ezen a 
planétán. Már tudniillik európai fogalmak szerint, 
— a chinaiak minden bizonnyal azt tartják, hogy 
Ázsia az úri emberek főhadiszállása. De bár Európá-
ban vannak Viszonylag legtöbben, azért abszolút so-
kan még sincsenek az úri emberek. Ha statisztikát 
Vezetnénk róluk, valószínűleg az derülne ki, hogy 
bem szaporodnak oly mértékben, mint kívánatos lenne. 
Az Úri ember tiem épen gyakori spéciesz s ha nem 
is oly ritka, mint a tehér holló, nem is oly szapora, 
mint a házinyúl. 

Talán mondani se szükséges, hogy nem minden 
úr egyszersmind úri ember. Utóvégre is úr mindenki, 
a ki parancsol valakinek, s a kinek levetett kabát-
ját még nem kell a papirosmalomba adni, — úri 
ember néha azok közt is találkozik, a kik engedel-

* Mutatvány szerzőnek „Uri emberek" czim alatt Singer 
és Wolfner kiadásában most megjelent könyvéből. 
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vihar lecsendesült, mintha csak őt várta volna 
minden jó magyar, a Jog, Törvény, Igazság 
felszentelt bajnokát. 

Mióta ő üli a kormányszékben, mióta Széli 
Kálmán fogta erős kezébe az ország gyeplőjét, 
azóta változott viszonyok között élünk. A köz-
megelégedésre még senki se munkált ilyen szé-
pen, mint ez az erős akaratú, de nemes szivü 
magyar. Fajunknak egy fénylő csillaga, melynek 
fénye népének javára esik. 

Itthon csend lett az ő szavára, tömörültek 
az erők, a garancziákat a békült felek megad-
ták s a rendes szép képét mutatja politikai éle-
tünk, milyennel még csak Anglia dicsekedhetik. 
Mintha Deák Ferencz nagy szelleme járna kö-
zöttünk, mintha Deák Ferencz a viharban féltve 
nemzetét s azokat a nagy csodákat, melyeket ő 
teremtett meg s elküldte volna az ő szellemét 
védeni mindazt, mit ő felépített. 

Rajongó tisztelettel csüng Széli Kálmánon 
az ország népe s az ilyen nagyon szeretett ál-
lamférfiú mindig szálka volt a bécsi udvari ta-
nácsosok szemébe, kik nem jó szemmel nézik 
Magyarország rohamos fejlődését s régi ideáljok 
látják füst gyanánt s^íL^zl^ni, hogy Magyar-
országot ugy megronthassák, hogy Ausztriába 
be lehessen olvasztani. Ilyen lehetetlen álmokért 
nem szivelik nagy férfiaink, a milyenek nekik 
nincsenek. 

A most folyó kiegyezési tárgyalásokból is 
ezt látjuk és ezt láttuk mindig, mikor Magyar-
ország gazdasági érdekeiről volt szó. De Széli 
Kálmán egy olyan erős bástya az osztrák tá-
madások ellen, melyen minden kísérlet megfcörik. 
Igaz magyar ő minden részében. És most az 
Ausztriával folytatott küzdelembe ő melléje cso-
portosul az egész magyar nemzet, jó vezérét 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 25 kr. 

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

hűen kisérve. A csata bármily eredményű le-
gyen, a győztes Széli Kálmán kell, hogy legyen, 
Magyarország szeretve tisztelt miniszterelnöke. 

Belföld. 
Ösztöndijak nemzetiségi tanulók részére. Köz-

tudomású dolog, hogy különösen a közoktatásügyi 
miniszter különféle alappal rendelkezik, a melyből 
magyarországi tanulók jutalmaztatnak, illetőleg se-
gélveztetnek. Az ilyen ösztöndíjak, mint a tapaszta-
lás igazolji, nagyon sok esei'ú?n arra szolgálnak, 
hogy az azt élvező „szépreményű" nemzetiségi isko-
lába járó ifjak a magyar kormánytól kapott pénzen 
teljes kiképeztetést nyertek s ily uton nyert készült-
séggel hálából, ha ugy jött a sora, ellenünk izgattak. 
Részint, hogy ilyen esetek elő ne fordulhassanak, de 
különösen, hogy a magyar pénzen tanult nemzetiségi 
ifjakból csakugyan magyar érzelmű egyének képez-
tessenek, Eötvös Károly Lajos, jászkunszolnokmegyei 
kir. tanfelügyelő azt az eszmét vetette föl: nem 
volna e helyes, ha az illető ösztöndijak akként adat-
nának ki az illető tanulóknak, hogy ezek — tősgyö-
keres magyar városokban levő tanintézetekben he-
lyeztetnének el ? A kir. tanfelügyelő életrevaló esz-
méjét már a legközelebb akként óhajtaná megvaló-
sítani, hogy megyéjében, Törökszentmiklóson szerve-
zett polg. fiúiskola mellett egyelőre legalább 6 - 1 0 
nemzetiségi ifjú részére állíttatnék fel ilyen hazafia' 
czélu intézet. 

A temetőkertek. 
Több oldalról jött felszólításnak teszünk eleget, 

a midőn az illetékes körök figyelmét ugy a rom. 
kath., mint a reformátusok temetőjére felhívjuk. 

Valóban elszomorító képet nyújtanak azok már 
ma. Mondhatni teljesen elhagyatva, a járó-kelők, a 
gyermekek kényekedvére vaunak kiszolgáltatva ugy 
a fák, mint a kövek, melyeket a kegyelet állított 
föl azoknak, a kik talán mindeneknél kedvesebbek 
valának. Igazat adunk a közelebb nem érdeklődők* 
nek, mert hiszen ez nem sétatér, vagy kiránduló 

meskedni kénytelenek valakinek, s a kik az előbb 
említett valódi uraságok férfiruháinál olcsóbb öltözék-
ben járnak. Ritkán, vajmi ritkán, de találkoznak. 

Mert ruha teszi az embert, de nem az urat, s 
különösen nem az úri embert. Bérezik Árpád fertály-
mágnásának, aki szerint „flegma és tiszta gallér: 
az az igazi gavallér", csak félig van igaza, - tudui-
illik a „flegma" dolgában. Mert a flegma,  helyeseb-
ben : a nyugalom valóban hozzátartozik az igazi úri 
ember lényéhez, sokkal inkább, mint a tiszta gallér, 
ami alatt voltaképen kifogástalan elegancziát ért a 
vígjátéki firtli. A nagyon idegeskedő ember, vagy 
épen egy Biamarbas ritkán fogja úri ember benyo-
mását tenni. Az indulatok és szenvedélyek fölötti 
uralkodás eminens tulajdonsága az ilyen kiváló és 
kiváltságos egyénnek, s Wenckheim Béla báró pél-
dául, a ki évtizedekig viselte „az ország első gaval-
lérja" ékes titulusát, e megtisztelő czimet inkább 
köszönhette előkelő nyugalmának, szuverén flegmájá-
nak, semmint a tiszta gallérjának és a bársony 
mentéjének meg a selyem atilláinak. 

A flegma azonban nem toilette-czikk, hanem 
az ember belső lényének a dísze, félig a temperamen-
tum, félig pedig — amennyiben az indulatok és hir-
telen Ítélet elfojtásában nyilvánul — a gondolkozás-
nak az eredménye. S gondolkozás teszi az úri embert, 
az úri gondolkozás. Cartesiua híres mondását ekként 
lehetne itt alkalmazni: 

„Úri módon gondolkodom, tehát úri ember 
vagyok". 

Megszoktuk, — mert minden balvélelmet és 

előítéletet megszokik az ember, — megszoktuk, hogy 
a párbaj osztja kétfelé a társadalmat, s ez elmélet 
szerint általában gentleman-eknek szokás tartani 
azokat, a kik verekszenek, megkülönböztetésül az 
emberek ama nagyobb csoportjától, a „bourgeois"-tól> 

a mely, ha megsértik az ügyvédhez vagy a járásbi-
róhoz szalad Ez a meghatározás és ez a megkülön-
böztetés mindenkor tökéletlen volt. Akkor is a midőn 
minden lovagnak kard lógott az oldalán, mert ezek 
között a snajdig ritterek közt is akadt sok kevésbbé 
úri gondolkozású egyén, mint ama szegény embered 
között, akik féltek a vitézlő uraságok éles kardjaitól. 
Most pedig, a mikor minden kabátos ember tud vivni, 
most épen nem tesz a kard — a párbaj — uri em-
berré senkit, valamint hogy az a máskülönben komoly 
és előkelő gondolkozású ember, a ki elvből  nem ve-
rekszik (mert ilyen is van Magyarországon négy-öt), 
viszont nem zárható ki az úri emberek törzskarából. 

Nem, nem, a ruha és a párbaj nem, csak a 
gondolkozás teszi az úri embert. A ló, melyen nyar-
gal, a kocsi, melyet kormányoz, a maitresse, a kinek 
kontóit fizeti, a párbaj, a melyben nem reszket a 
keze, a vagyon, melyet elkölt vagy szaporít, a klub, 
melynek tagja, s a diner melyet eszik, ép oly ke-
véssé tesz valakit úri emberré mint a chevreau-czipő, 
a melyet hord, vagy a kabát, mely úgy áll rajta, 
mint a parancsolat. 

Ezek mind csupa külsőségek, a melyek érintet-
lenül hagyják a jellemet, s ép oly kis mértékben 
emelhetik csak a velük pompázó közönséges lélek 
értékét, mint a mily kevéssé teszi nemes paripává a 



hely, a melyen minden évben valamint feltétlenül 
ujitani kelljen, mert ha az volna, hisszük, több 
figyelmet és gondot fordítanának reá. 

Mind a két temetőről van szó, egyformán. Jól-
lehet mind a két temetőkertben fel van épitve az 
őrház, a mely a reformátusokéban egyszersmind a 
szegények menhelye is ; talán az egyház szigorú fel-
adatává is teszi az illető őrnek az őrködést, de a 
melyet hogy mennyire nem tartanak be, szomorúan 
igazolja a nap mint nap előforduló sirkő csonkítások 
virágos fák rongálása s mindezt igen természetesen 
azok érezik a legfájdalmasabban, kiknek drága ha-
lottjaik nyugosszák ott őrök álmukat. 

A kiknek tudomásuk kellene lenni a temető-
kerti mizériákról, vagy a kiknek nincs még tudomá-
suk az ottani dolgokról: azok megismertetése czél-
jából felhozunk egy néhányat. 

„Ha a temetőben vagy, a templomban vagy" 
— mondja egyik nagy iró. Nem hiszem, hogy valaki 
olyan erős fantáziával birjon, hogy ezt elképzelje, 
mikor az itteni temetőkertek valamelyikébe belép. 

A temetők kapuiról nem kívánunk megjegyzést 
tenni, csak az a kétségünk támad föl, hogy váljon 
miért is vannak azok a záros kapuk felállítva, ha a 
temetőkert legalább is három oldalán éjjel-nappal 
szabad a közlekedés? 

Csavargóknak és kó',or kutyáknak állandó tar-
tózkodási helye lév^a, ha kedveseink sírjánál kegye-
letünket némileg akarjuk leróni, azt nem tehetjük; 
bekerített sírjainkról — a melyeket nagy költség-
gal és fáradsággal gondozunk — a virágokat töves-
től, cserepestől ellopják, vagy a kutyák heverik le 
és kaparják szét, avagy a házi szárnyasok légiói le-
gelik le, oeronditva mindenfelé a helyet; sírkövein-
ket rongálják, azokból tanulógyermekek ásványgyüj-
teményeiket szerelik föl; kora tavaszszal pedig a 
reformátusok temetőjét mester-legények játszótérül 
használják, a mi mindenesetre ellentétbe van a he-
lyiség méltóságával s ugyancsak nem bizonyít a te-
metőnek templomi mivolta mellett. 

És ez évek óta igy van, ezekért senki sem fe-
lelős ; mert a kinek kára esett, nem szaladt ahhoz 
a forumhoz, a mely bizonyára mindezekről tudomást 
szerezve, a temetőpásztort ezek gátlására a legszi-

- gorubban utasította volna. 
Ha jól tudjuk a katholikus temetőben a meg-

fizetett sírhelyek árai szolgálnak arra, hogy a teme-
tőkert rendben tartassék, azonban ha az nem volna 
elég a kiadásokra, szívesen fizetne a kiadásokra itt 
is, ott is mindenki, kinek halottja van évente 1—2 
koronát, a mint ez más városokban is szokás, csak 
tudja azt, hogy halottja csendesen pihen és sirja 
nincsen brutális kezeknek és kutyák tanyájává kitéve. 

A temetők rendezése és felügyeletének kérdé-
sére anyira meg van haladva, hogy azt tovább ha-
logatni szintén lehetetlen. Rendezni a sirokat, a ke-
rítést megrenováltatni, utakat kiszabni, a sírhelye-
ket előre pontosan jegyzékbe megjelölni és megszá-
mozni, rendes temetőőrt tartani és azt a felügye-

fényes lószerszám a haszontalan gebét. Shakspere, 
ez a legnagyobb emberismerő és ez a legnagyobb 
emberfestő sohase jellemezte az alakjait ílyfajta kül-
sőségekkel, iparkodott mindenkor belső sajátosságai-
val állítani elibünk az embert. Találóan mondotta 
róla egy rajongója, hogy Isten után a legtöbbet 
teremtett, mert ő az embert, akit az Isten egy nagy-
lelkű perczében megalkotni jónak látott, ugy festette 
le, hogy e rajzban mindenki ráismert — a szomszéd-
jára. K nagy Shakspere rájött arra, hogy az emberi 

•jellem megítélésénél az a lényeges, hogy a kérdéses 
ember miként gondolkozik. Hogyha Hamlet nem járna 
feketében, hanem bíborvörösben vagy égszínkékben, 
akkor is az a melankhóliás északi pesszimista lenne, 
ft kivé őt a költő minden külsőségre való tekintet 
tiélkül megteremté. 

Az elegáns kabát s a független életmód bizo-
nyára szintén kellékei az úri embernek, de nem 
egyedüli, és még csak nem is esszencziális kellékei. 
Két, máskülönben teljesen egyforma ismerősünk kö-
zül az lesz úribb, a ki nobilis gondolkozásán kivül 
ezekkel a kellemes előnyökkel is meg van áldva, 
szemben azzal, a ki kevesebb gonddal öltözködik s 
a dolga után kénytelen járni. De, ismétlem, ez csak 
mellékes attributum. A kenyérkereső s a legújabb 
divatot ignoráló férfi is lehet úri ember, mihelyest 
ennek módjára szokott gondolkozni. Csak morális 
legyen a kenyérkeresete, s a ruházkodása ne legyen 
épen Ízléstelen.  Mert a morál és az izlés már lénye-
ges feltételei az úri embernek. A fölfogás erkölcsös-
sége és a finom ízlés épen ugy hozzá tartozik a ue-

letre nézve szigorúan utasítani, — ezek volnának 
egyelőre panaszaink röviden összefoglalva. Hogy ezek 
megtétessenek és pediglen lehető gyorsan, erősen 
hisszük, hogy az illetékes körök nem fogják figyel-
men kivül hagyni felszólalásunkat, már csak annyi-
val is inkább nem, mivel azokhoz a helyekhez tár-
sadalmunk nagy részét érdekek és szomorú emlékek 
fűzik. (—h) 

Újdonságok. 
Párbajok. 

Lovagias felehezetek is vannak, mint vannak vallásfele-
kezetek, politikai felekezetek, erkölcsi felekezetek. A tavasz 
nem kis meglepetéssel szolgált azoknak, akik a tavasz hatasát 
tanulmányozzák s kik holmi elméletekhez ragaszkodnak. Ez 
idei tavasz iüryaí.Í3, ülientetben minden más tavaszszal, se nem 
versírásra, seru nem szerelmi gerjedelmekre, hanem párbajo-
zásra birja az embereket. A párbajok száma a tavasz első le-
helésétci kezdve mindegyre szaporodik s a párbaj-orvosok egy 
perczig sem bizonyosak abban, hogy nyugodtan és kellő időben 
fogyasztják-e ebédjeiket. Milyen nagy és csudálatos változás 
ez a tavasz hatása tekintetében. Eddig a bodzafa és fűzfa 
legelső riigymozdulása idején az urak versírásra adták magu-
kat, vagy legalább is titkos érzelem támadt sziveikben. A leg-
első formás láb hevülésbe hozta sziveiket s a szürke szemek 
is vágyat keltettek bennük bizalmas és édes kettes után. A 
dalnak és szerelemnek azonban mot már semmi köze a tavasz-
hoz. Legalább ez ideihez nincs. A tavasz csodálatos módon 
érzékenyekké és ingerlékenyekké tette az embereket, akik ily 
módon egymásba kötnek, hogy azután karddal vagy pisztolylyal 
álljanak egymással szembe. Alig múlik el nap anélkül, hogy 
egy-két párbaj végbe ne menjen És ezek a tavaszi párbajok 
igen veszedelmesek. A pisztolyok golyói találnak, a kardok 
nagy sebeket vágnak. Milyen szomorú bizonyítéka eme társa-
dalmi elkorcsosulásnak a kolozsvári pisztoly- és a nagyváradi 
kardpárbaj. Mindkettő fehér-asztal mellől került ki s végered-
ménye egy-egy emberélet Máskülönben ez a párbajozási mánia 
nemcsak a lovagias Magyarországban uralkodik, hanem más 
államokban is. Ily körülmények között nem lehetetlen, hogy 
még a párbajozás baczillusaira is rátalálnak és konstatálni 
fogják, hogy éppen olyan járvány, mint az ázsiai kolera. Bár-
mit mutassanak is azonban ki, annyi bizonyos, hogy e társa-
dalmi félszeg felfogás ellen országos mozgalmat indítani itt a 
legfőbb ideje, hogy végrevalabára eleje vétessék, vagy legalább 
is nagyon megszorittassék az, hogy holmi korcsmai heczczek 
miatt ne kelljen esetleg egy mindenféleképen kifogástalan em-
bernek életével meglakolnia. 

Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Borbély Samu székely keresztúri áll. tanító-
képző-intézeti igazgatót a VIII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatából az 1-ső fokozatba és Bedö Dénes ugyan-
csak keresztúri tanítóképző tanárt a VIII. fizetési 
osztály 3-ik fokozatából a 2-ik fokozatba előléptette. 

A marosvásárhelyi ügyvédi kamara (ír. Grosz 
Frigyes sz.-kereszturi ügyvédet elhalálozása következ-
tében, a névjegyzékből törölte s irodája részére 
gondnokul dr. Bedö Sándor sz. udvarhelyi ügyvédet 
rendelte ki. 

Űrnapja. A hagyományos kegyelettel ünnepelte 
meg a katholikus egyház Űrnapját csütörtökön. Az 
ünnep, mely egyszersmind városunkban búcsú is, a 
szeszélyes időjárás daczára, szép, verőfényes nyári 
nappal köszöntött be, s igy történt meg az, hogy a 
búcsúra a közel fekvő katholikus községek lakosai 
nagyszámmal vándoroltak be. Az Istentisztelet reggel 

mes — az úri — gondolkozáshoz, mint a modornak 
bizonyos nyugalma és előkelősége. Ez Ízlésnek nem 
kell épen kényesnek, s e modornak nem szükséges 
ép feszesnek ienni, — de izlés és jó modor tiélkül 
nincsen úri ember. S itt a modornak megint nem a 
külsőségeit értem, hanem a szívből eredő finomságait, 
a melyeket nem lehet kézi könyvekből tanulni meg. 

Tudom, jól tudom, hogy nem fogom a témát 
megfejteni. Ehhez nemcsak több hely, de több böl-
csesség is kellene. Aztán Chesterfield és mások (pél-
dául Jules Janin is a „Cbemiu de traverse" czimü, 
nálunk nem nagyon ismert regényében) elmondtak 
már e tárgyról egyet-mást, a mit nem szeretnék 
ismételni. Bizonyítani inkább csak azt akarnám, hogy 
a szives olvasó, a ki bizonyára úri ember, ne tart-
son mindenkit gentlemannek, a ki örömest párbajo-
zik, applombbal lép föl és gigerli-módra csinálja a 
shake-hand et. Ez a rettenthetetlen férfiú talán igazi 
úri ember — hajlandó vagyok hinni, hogy az — de 
nem ám azért, mert a most emiitett dicséretes dol-
gokat cselekszi, hanem mert véletlenül amúgy is 
megvan benne a gondolkozás amaz előkelősége, mely 
az úri embert teszi. 

De hát miben is áll tulajdonképen a gondolko-
zás e többször emiitett, de közelebb még meg nem 
határozott előkelősége ? — kérdezik önök. 

Nehéz rá felelni. Űri ember magától is tudja, 
megérzi. Úri emberek, valamint a szép szellemek, 
találkoznak. Megértik és megérzik egymást. Van köz-
tük valamelyes szabadkőműves-jelvény, a melyről 
egymásra ismernek, akárhol találkozzanak is. A föl-

10 órakor vette kezdetét, s a körmenetre már oly 
sokan gyülekeztek össze, hogy az egész piaez egy 
mozgó embertengernek látszott. A felső-piacztéren a 
82. gy. ezred egyik százada volt felállítva, mig oltár 
négy különböző helyen, zöld gályákból, virágokkal 
csinosan diszitve volt épitve. Katonaság állt díszőr-
séget s fehér ruhás leánykák hintették be az útat, 
a merre a baldachin alatt Sebestyén Mózes zetelaki 
esperes a szentséggel a papság körepette haladt. A 
gyalogezred díszszázada úi'felmutatáskor, áldozáskor 
és evangéliumkor sortüzet adott, melyek közül az 
első kissé el lett sietve. A szertartás déli egy órakor 
ért véget, mely után az összesereglett nagyközönség 
az ünnepnap örömeinek adta át magát. 

Uj rendes tanár. A református egyházkerület 
Kolozsváron mult hó 27-én tartott gyűlésén Ravasz 
Árpád helybeli ev. ref. kollégiumi h. tanárt, városunk 
társaságának előnyösen ismert tagját, közfelkiáltás-
sal ugyanezen intézethez a magyar és latin nyelv s 
irodalom rendes tanárává választotta. 

Az EMKE ezidei közgyűlése érdekébén népos 
közgyűlést tartott a napokban az EMKE fiókválaszt-
máuya Gyulafehérvárt. A gyűlést mint elnök Nóvák 
Ferencz polgármester vezette, mig a központot Sán-
dor József orsz. képviselő, t. alelnök-főtitkár képvi-
selte. Jelen volt dr. Mohay Sándor, Gyulafehérvár 
sz kir. város orsz. képviselője is. A tanácskozás 
során abban állapodtak meg, hogy a közgyűlést 
szeptember első felében az újonnan épitett r. kath. 
főgimnázium dísztermében tartják meg. Lesz ünne-
pélyes fogadtatás, közgyűlés után ünnepies közebéd, 
este népiinnep és a következő nap kirándulás Zalat-
nára, a Detonátára, vagy esetleg Algyógyra az Etnke 
székely földmives-iskolájának megszemlélese végett. 
A kirándulások szervezésére az Erdélyi-Kárpát-Egye-
sületet kérik föl. A közgyűlésen részt fog venni gróf 
Majláth Gusztáv r. kath. püspök is és sokan fognak 
megjelenni különösen Kolozsvárról, Nagy-Enyedről, 
Déváról, Maros-Vásárhelyről, Szászvárosról, Brassó-
ból, Budepestről s remélhetőleg városunkról is. 

Változás az erdöfeliigyelő személyében. A föld-
mivelési miniszter Udvarhely-, Csik- és Marostorda-
megyék erdőfelügyelőjét Gyöngyösi Bélát a kolozsvári 
erdőfelügyelőséghez helyezte át és a m.-vásárhelyi 
erdőfelügyelőség vezetésével Szentimrey Dániel erdá-
felügyelőt bizta meg. 

A Berde-féle milliós hagyaték. A dúsgazdag 
Berde Mózes erdélyrészi földbirtokos közel egymillió 
forintra rugó vagyonát tudvalevőleg írott végrende-
lettel az unitárius egyházra hagyta, de kikötötte, 
hogy horpádi birtokát Berde Béla unokaöcscse hasz-
nálhassa élte fogytiglan. Az is köztudomásu, hogy 
Berde Béla megtámadta a végrendeletet és hamis 
tanukat szerzett, akik azt állították, hogy az elhunyt, 
akit végnapjaiban a Schwartzer-féle elmegyógyinté-
zetben ápoltak, előttük mindenét unokaöcscsének 
hagyományozta. — Ugy Berde Béla, mint a hamis 
tanuk a vádlottak padjára kerültek, az unitárius 
egyház azonban a végtárgyaláson nem kívánta a 

lépés bizonyos diszkrécziója, egy neme a tartózkodás-
nak nyájassággal párosulva, büszkeség szolgálatkész-
séggel enyhítve, szeretetreméltóság, a mely nem fajul 
hizelkedéssé, — ezek a tulajdonok hamarosan elárul-
ják őket egymás előtt. S az igazi úri ember nem 
lesz öt perczig se kétségben, ha egy fajbelijével ke-
rül "össze. Megismeri a szabadkőműves-jelvényről. 

Azoknak a kedvéért mégis, a kiknek nincsen 
birtokában ez a jelvény, vagy a kik nem látják azt 
meg az embertársaiknál (mivelhogy nem a gomblyuk * 
ban hordják), ezeknek a kedvéért és használatára 
álljon itt záradékul néhány észrevétel, a melyek egy-
általában nem tartanak igényt arra, hogy a kérdést 
kimerítsék. Csak szerény adatok kívánnak azok lenni 
az úri ember természetrajzához. 

Nos, a hogy én ismerem az úri embert, a kő-
vetkezőkből lehet ráismerni. 

* 

Szigorú erkölcsi elvei vannak, de mások iránt 
elnéző. 

Az illendőség szabályait megtartja, de azoknak 
szigorú követését másoktól nem követeli. 

Mindig ugy tesz, mintha kevesebbet tudna má-
soknál s óvakodik attól, hogy oktatni látszassék* 
Ha ítéletet mond, ezt oly formában teszi, hogy csak 
véleménynek hangzik. 

A nőket tiszteli s az egész nemről mindig tisz-
telettel nyilatkozik. Egyesekre nézve is csak végszük-
ség esetében tér el a parancstól. 

Saját magáról csak akkor beszél, ha ere provo-
kálják, — pénzéről, birtokáról és egyéb előnyeiről 
még ebben az esetben sem, 



vádlottak megbüntetését, akik ilyenformán ép bőrrel 
menekültek meg. E szerencsés fordulat után az örök-
hagyó távoli rokonai pörrel támadták meg az irott 
végrendeletet, mely évekig húzódott s a pörlekedők 
s az unitárius egyház békés kiegyezésével végződött. 
Erre Berde Béla ismét előállott és most pör utján 
próbálja érvényesíteni mindazokat az igényeket, me-
lyekbe a koholt végrendelet alkalmával belétörött a 
kése. Ilendes keresetet adott be az egyház ellen. 

Petőfi ünnepély. A főreáliskola önképzőköre 
mult hó 28-án Petőfi halálának 50 éves évfordulóját 
saját kebelében ünnepélylyel ülte meg. Nosz Gusztáv 
tanár, az 'önképzőkör elnöke hosszasabban aposztro-
fálta Petőfi életét és működését, mely után Keresztes 
Mihály 6. o. a Talpra magyart szavalta el. Az egyes 
piécek így következtek egymásután : Steiner Mór 6. 
o. méltatta Petőfi költészetét; Radnai Oszkár 7. o. 
elszavalta Egy gondolat bánt engemet; Molnár Géza 
8 o. Petőfivel, mint lyrikussal foglalkozott; Debiezky 
Mihály 7. o. Szülőföldemet szavalta; Várteréz  Jenő 
8. o. Petőfi epikai működését tárgyalta. 

Marosvásárhelyi Kossuth-szobor leleplezése 
iránt, a mely junius 11-én nagyszabású ünnepségek 
keretében fog megtörténni, egész Erdélyben óriási 
érdeklődés mutatkozik. Az ünnepség részletes prog-
rammját a rendező bizottság igy állapította meg : 

Junius 10-én délután fél 6 órakor az érkezők fo-
gadása az alsóvárosi indóháznál. Este 8 órakor ismer-
kedési estély László György vendéglőjében. Jun. 11-
én reggel 5 órakor az Önkéntes Tüzoltó-Eegyesület 
zenekara ébresztővel járja be a várost. Délelőtt. 10 
és fél órakor Kossuth Ferencz ünnepélyes fogadása 
az alsóvárosi indóháznál. Délelőtt fél 12 órakor a 
leplezési ünnepély kezdete. 1. Himnusz, éneklik az 
egyesitett dalárdák. 2. Ünnepi beszédet mond s a 
szobrot leleplezi dr. Kabdebó Ferencz kir. közjegyző, 
a. Alkalmi költemény, irta és előadja: Szabolcska 
Mihály. 4. Játszik az Önkéntes Tüzoltó-Egyesület 
zenekara.5. Ünnepi beszéd, tartja Bedöházi János 
gimnáziumi tanár. 6. Éljen ős magyar hazánk, elő-
adja a szent-gericzei vegyes székely népdalárda. 7. 
Alkalmi költemény, irta és előadja :Pósa Lajos. 8. A 
szobor megkoszorúzása a küldöttségek által. 9. A 
szobrot a város közönségének gondozásába a végre-

iiíwwí-biyottság nevében — átadja Oroszlán István. 
10. A szobor átvétele a városi hatóság által. 11. 
Szózat, előadják az egyesitett dalárdák. Délután 2 
órakor közebéd a Letzter Samu kerthelyiségében. 
Délután fél 5 órakor sétazene az Erzsébet-ligetben. 
Este fél 8 órakor díszelőadás Ivrecsányi Ignácz szín-
társulata által a „Transsylvánia" szintermében, a 
rendes htlyárak mellett. Ugyanekkor tánczestély az 
Erzsébet-ligetben. 

Városi közgyűlés. Városunk képviselő-testülete 
mult hó 31-én Dr. Gyarmathy polgármester elnök-
lete mellett rendkívüli közgyűlést tartott. A tárgy-
sorzatot a számvevői és végrehajtói állások betöltése 
képezte. A számvevői állást Simó Mátyás ellenében 
Solymossy Lajos nyerte meg, a kire a beadott 47 

szavazatból 24 esett. A vegrehajtói állásra Zimmer-
mann György törvszéki írnok közfelkiáltással lett 
megválasztva. 

Nyári tánczmulatság. A helybeli önkéntes tüz-
oltóegylet a Galter-féie kerti helyiségben e hó 11-én 
az egylet ruházata javára nyári tánczmulatságot ren-
dez. A mulatság délután 4 órakor kezdődik és a be-
lépti díj személyenként 60 kr lesz. 

Balogh Jancsi városunkban. Balogh Jancsi ko-
lozsvári zenekarával városunkon átutazólag csütör-
tökön és pénteken a Müller-szálló nagytermében si-
került hangversenyt rendezett. A termet városunk 
közönsége zsúfolásig megtöltötte s érdeklődéssel hall-
gatta egykori czigányának szép magyar nótáit. Ba-
logh a nyári évadot Előpatak-fürdőn fogja tölteni, a 
hová e hó 15-én fog megérkezni. 

Junius 8-ika. Csütörtökön, 8-án, lesz 32 éve 
annak, hogy a fővárosban I. Ferencz Józsefet  Magyar-
ország királyává megkoronázták. Oly nevezetes volt 
az 1867. junius 8-iki koronázás ugy történelmi, mint 
közjogi szempontból és oly mélyen bevésődött annak 
az emléke a szivekbe, hogy most 32 év multán is 
örömmel idézi vissza az emlékezetébe mindenki, a ki 
tisztelettel és hódolattal hajol meg amaz őszbeve-
gyült nemes alak előtt, a kit 32 évvel ezelőtt még 
férfiúi erejének teljességében avatott föl királyává 
a magyar és tette fejére Szent István koronáját és 
a kit azóta oly sok és megmérhetetlen nagy csapá-
sok sújtottak, de a ki ma is még azzal a fiatalos 
erélylyel, lankadatlan kitartással vezeti a dolgokat, 
két országnak összes ügye-baját intézi, s a kinek 
lehet köszönni, hogy az osztrák-sógorral a most 
ujabban felmerült kiegyezési tárgyalásoknál nagyobb 
kellemetlenségek nem történnek. — Városunkban a 
nagy nap évfordulóján a főreáliskola saját tornacsar-
nokban délelőtt 9 órakor ünnepélyt rendez a követ-
kező sorrenddel: Szózat, énekli a tanuló ifjúság; 
Hvmnusz, szavalja Fraszsz Károly 8. o.; Ünnepi 
beszéd, tartja Nosz Gusztáv tanár; Népdalegyveleg, 
előadja az ifjúsági zenekar ; Nagy I. „Nagy idők" 
czimü drámai költeményének harmadik felvonásának 
2 jelenetét, előadják : Költő : Radnai Oszkár, Király : 
Losdorfer Aladár, Deák Ferencz: Balázs Jenő, Ma-
gyar: Debiczky Mihály, Német: Szabó Ignácz; Élj 
őseink hazája, énekli az ifjnság. 

Emléket az agyagfalvi rétre ! Ujabban adakoz-
tak Ferencz József gyüjtőivén 8 frt, Fejes Károly 
gyüjtőivén 3 frt, Potsa József gyüjtőivén 12 frt 50 
kr, összesen 23 frt 50 kr, ezt hozzá adva a már be-, 
gyűlt 649 frt 10 krhoz, az alap összege tesz 672 frt 
60 krt. Hazafias adakozásukért fogadják a végrehajtó 
bizottság szives köszönetét. Fercnczy János vég. biz. 
pénztárnok. 

Vásárnapja. Végigróttuk hát május havát. Lan-
gyos déli szellők zsongásában, a harmat égi csöppjei-
ben, lágy tavaszi fuvalmakban, tündöklő verőfényben 
azonban másutt, mint szépirodalmi lapok alkalmi, 
de nem igen alkalomszerű zöngeményeiben, eddig 
nem volt részünk. Az egész országból a meterologiai 

Nem vesz részt abban a szapulásban, melyben 
a távollevőket részesitik s ilyen esetekben védelmére 
kel a megtámadottnak. 

A feleségét és nővéreit, ha csak kikerülheti, 
nem emlegeti. Ezeknek a hire oly szent előtte, hogy 
még ő se hozza őket szóba. 

Ha adományt vagy segítséget kérnek tőle, jó 
képpel adja vagy barátságosan tagadja meg, — s ha 
jót tesz, azon iparkodik, hogy e cselekedetének hire 
ne kerüljön bele az újságba. 

Megválogatja a társaságát, de anélkül, hogy 
megsértené azokat, a kik nincsenek ínyére. 

Ha kellemetlenség éri, arra törekszik hogy csak 
Ő maga szenvedjen tőle, 8 panaszaival nem hábor-
gatja a közönséget. 

Ha titkot mond el, az mindig a magáé és 
sohasem a másé. 

Kényes a becsületére, de talál mindig mentséget 
azok számára, a kik kevésbbé kényesek a magukéra. 

A barátságban hü és megbízható, az ellenségei-
vel SZemben loyális. ő maga nem ellensége senkinek. 

Nem tud gyűlölni. Uri ember sose gyűlöl. A 
legnagyobb ellenszenv, a mire képes: a megvetés. 
S ha valakit megvet, ezt is tüntetés nélkül teszi. 

Finom izlése van, de arra, a ki nincs egy 
gusztuson vele, nem mondja azt, hogy paraszt. Tőle 
jön bizonyára az a mondás: de gustibus non est 
disputandum. 

Udvariasan hallgatja végig a fecsegőket és nem 
mutatja soha, hogy unatkozik. Úri ember társaság-
ban sose ásítozik és sose unatkozik. 

Nem keresi az afféreket, sőt — ha gyávaság 
nélkül lehet — ki is kerüli őket. Ép oly távol áll 
a krákélertől, mint a bunyászkodótól. 

Nem nézi le az újságírókat — a kik közt szin-
tén sok úri ember van, — de nem is keresi a ked-
vüket azért, hogy a neve mentül többször jelenjen 
meg a hírlapban. 

Tisztségek és választmányi tagságok után nem 
jár s csak oly hivatalt vállal, a melynek meg is tud 
felelni. Nem vadászkodik rendjelekre, de ha kap 
egyet, méltósággal tudja viselni. 

Nem várja, hogy előre köszönjenek neki s üd-
vözli minden ismerősét — főleg, ha kisebb úr nála 
— abban a pillanatban, a mint észreveszi. 

Nem gőgös és nem is leereszkedő. Úgy bánik 
mindenkivel, hogy bánásmódja az illetőnél kellemes 
érzetet keltsen. Tehát: érdemén felül bánik minden-
kivel. 

* 

Ha ilyen emberrel fognak önök találkozni az 
Andrássy-útön vagy egyebütt, akkor tudhatják, hogy 
úri emberrel vagyon dolguk. Körülbelül ilyenformá-
nak kell neki lenni. 

De mert gondolkozás teszi, csak akkor lehet 
fölismerni valakiben az úri embert, ha jócskán fog-
lalkoznak vele. A gondolkozás nem lévén olyan kül-
sőség, mint a frakk vagy a bajusz, első pillanatra 
nem Ítélhetünk róla. A gondolkozás gondolkozást 
követel, s jó ideig kell foglalkoznunk azzal, a kit 
arról akarunk megitélni, hogy miként gondolkozik. 

intézethez beküldött jelentéseknek egytől-egyig a 
refrainje, hogy: Na, most már ugyancsak elkelne 
néhány lelket fölviditó, szép meleg nap ! Az urnapi 
vásár tehát elég szomorú jelek között állott be pén-
teken, s bizony ugyancsak elkelne néhány szép, föl-
viditó ordre, mivel az üzletpangás már általánossá 
vált. A baromvásárra nem történt nagy felhajtás, 
azonban a kereslet elég élénknek volt mondható, 
habár az árak — mivel azt a vevők maguk szabták 
meg — nyomottnak voltak mondhatók. Vásárnapja 
holnap, hétfőn lesz, s ha nem is a legvérmesebb 
reményekkel nézünk elébe, tekintettel az általános 
pénzszükségletre, hisszük, hogy a közepes mértéket 
mindenesetre megfogja ütni. 

Székely ifjak diadala. A kolozsvári országos 
diákkongresszus alkalmából ott Űrnapján rendezett 
torna- és sportversenyen városunknak két derék ifja 
tüntette ki magát: Flórián János és Ungváry János. 
Flórián János a korláton való ügyes tornászásért az 
első díjat, nagy ezüst érmet, Ungváry János a máso-
dik díjat, kis ezüst érmet nyerte. 

150 frt szini segély. Olvasóink és a színházlá-
togató közönség még bizonyára élénken emiékezik a 
szomorú véget ért Baranyai-szintársulatra, a mely 
teljességgel nem tudott megmozdulni városunkból. 
Akkor a direktor végkétségbeesésében a főispán ut-
ján a belügyminisztertől segélyt kért. A segély a 
napokban tényleg megjött s az adóhivatalnál 150 frt 
áll kiutalva Baranyai direktor részére, a ki jelenleg 
társulatával istentudja hol kalandoz. 

Hirdetmény. TTdvarhelymegye alispánja a felsőboldogasz-
szonyfalva—felsőrákosi törvényhatósági közúton levő 19., 60. és 
74. sz. — Az óczfalva—kányádi törvényhatósági közúton levő 
13. sz és a szentpál—daróczi törvényhatósági közúton levő 2., 
9. és 21. sz. műtárgyak helyreállítását összesen 2187 frt 8 kr 
összeg erejéig engedélyezte. A fent emiitett munkálatok foga-
nositásának biztosítása czéljából az 1899. junius hó 24-ik nap-
jának d. e. 10 órájára az Udvarhely m kir. államépitészeti hi-
vatal helyiségében a megye alisp mja nevében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A szóban forgó munká-
latra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek a neve-
zett m. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órák-
ban naponkint megtekinthetők 

Pónzbeszedósre keresek egy élénk, figyelmes, 
gyorsan számoló fiatal leányt. — Pár száz forintig 
kauezió szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 

Vasúton. 
A napokban hosszabb utat tettem meg másodmagammal 

— vasúton. Hanem azt mondhatom, hogy csak nagyobb fejtö-
rés után vihettük keresztül, hogy az utasok nagy számát ma-
gunktól távol tudjuk tartani. Mert az bizonyos, hogy már ilyen 
időtájbau az utazások nagy ideje már beköszöntött s mint a 
mesebeli lovagnak előbb egy hatalmas kásafalat kell keresztül 
enni, hogy az eldorádóba juthassan, ahol élet az élet; akként 
a mai utasnak is elébb egy jó néhány szaz kellemetlenséget 
kell elszenvednie, átalélni, hogy aztán agyongyötörve végczél-
jához megérkezzék. 

Hosszú utunk alatt teljesen meggyőződtünk afelől, hogy 
az utazás egymagában nem is olyan kellemetlen, de annál kel-
lemetlenebbek az útitársak. Különben az ut alatt szerzett ta-
pasztalataimból a következő konzekvencziát lehet levonni, a 
melyet mint igen praktikusat, jó magam is sikerrel érvényesí-
tettem. 

Vannak ugyanis emberek, akik olyan kocsiba mernek 
beszállani, ahol már egy másik ember helyet foglalt. Ott aztán 
otthonosan elhelyezkednek és el sem hagyják a kocsit addig, 
amíg arra az állomásra nem értek, ahová jegyük szól. 

Önkéntelen merül fel a kérdés, hogy hogy lehet a leg-
kellemesebben utazni? 

Első sorban igen természetesen védekezünk a kocsi 
tultömöttsége ellen. Lábainkat rakjuk szépen az átellenes ülésre 
és színleljünk mély álmot. Az igaz, hogy ez nem mindig vál 
be. Mert vannak emberek, akik elég merészek, hogy szépen 
megragadják lábainkat és leteszik Természetesen a durvaságot 
a legrövidebb idő alatt vagy rengeteg füstcsinálással, avagy 
horkolással bőszüljük meg. 

Ha a kocsiban még négy hely szabad és egy házaspár 
ezekből kettőt elfoglalni készül, szeretetreméltó előzékenység-
gel mondjuk: 

— Ezer bocsánat! Méltóztassanak talán a másik olda-
lon helyet foglalni — azt a két helyet már egy ur foglalta el 
ápolójával. 

— Miféle ur ? 
— Őrült szegény, akit az ápolója Lipótmezőről szállít haza. 
A következő pillanatban a derék házaspár már eltűnt.. . 
Nem utolsó dolog az, a midőn az ember a legelső be-

szálló utasnak keserves hangon panaszolni kezdi, hogy fene 
pech történt meg vele a napokban s nem tudja elképzelni, 
hogy miért nem alkalmaznak szigorúbb rendszabályokat, avagy 
miért is nem irtják ki az egész kutya generácziót, mert ha ezt 
megteszik, ugy most nem kellene a Pasteur intézetbe felutaz-
nia, hogy a veszett kutya harapását orvosoltassa. 

Egész határozottan állithatom, hogy ez minden körülmé-
nyek között beválik s e tisztelt uiitárs a legelső állomásnál) 
ha addig ugyan kitart, kocsit változtat. 

Igen ajánlatos különben az is, hogy kinézünk a kocsi 
ablakából és találomra belekiáltunk a nagy tömegbe: 

— Erre kedves anyósom! Ide tessék, ide! 
Sok utas, aki féllábbal a kocsi hágcsóján áll már, nyom-

ban megfordul erre. 
Persze, mind e fogások daczára sem lehetséges mindig, 

hogy a kocsit egyedül a magunk részére tartsuk fenn. Ilyenkor 
igaá bölcs módjára kell sorsunkba beletörődnünk, ha nem 



tartjuk előnyösebbnek, hogy apró tréfákat űzzünk útitársaink 
rovására. 

Ott van például nz az ur, aki mindenáron beszélgetni 
akar velünk. 11a homlokunkat törölgetjük, nyomban megjegyzi: 

— Bizony kutya meleg van ma! 
Erre nyomban rátér ezidőszerint a kiegyezésre s végül 

részvéttel kérdi: 
— Májb ija van talán ? 
Ha még oly röviden felelünk is — a beszédes ur tovább 

szövi fonalát.. A hányszor tehát uj dialógusba akar kezdeni, 
törhetlen nyugalommal feleljük. 

— Én elvből nem beszélek hülyékkel! 
Aztán dűljünk szépen hátra ülésünkre. 
Ezzel szemben megjegyezni kívánjuk, bosy miképen le-

het a legtermészetesebb módon beszélgetést kezdeni egy csinos, 
fiatal hölgygyei, aki vis-a-vis ül. Felállunk, kézitáskánkat le-
vesszük a hálóból, ráejtjük a bájos hölgyecske lábára és igy 
szólunk: 

— Nagysád, vigasztalhatatlan vagyok . . . ez az ügyetlen-
ség . . . ó istenem, mily remek lábacskái vannak! 

És az ismeretség megvan. 
A folyton beszélő urnái csak az kellemetlenebb, a ki 

mindig eszik. Alig indult el a vonat, már előszedi a keményre 
főtt tojásokat, sót, kolbászt, vajasüenyeret, sonkát, gyümölcsöt, 
ami persze mind újságpapírba van csomagolva. Ezt a sok ételt 
szépen elteríti térdein. Még szerencse, ha valami jó illatos sajt 
is nem kerül ki zsebeiből A legnagyobb gyönyörrel eszik; mi 
pedig azt kívánjuk, bár csak megtüllna tőle. A felebaráti sze-
retet kötelességét teljesítjük tehát, ha az ilyen virtuóz falónak 
egy kicsit elrontjuk az étvágyát. Gyöngéd módon megkérdez-
zük tőle: 

— Mi a véleménye az indiai pestisről? 
Ha ezzel nem értünk czélt, folytassuk a következü me-

rész fordulattal: 
— Valósággal undorító az a piszkos mód, a melylyel 

manapság az élelmiszereket csinálják! (Az utóbbi szókat há-
romszor is lehet ismételni.) A kolbász, melyet itt eszik, igen 
jóizünek látszik ugyan, de nem tudh;itui nincs-e beletöltve va-
lamelyik munkás félkarja, amelyet a kerékszij szakított le a 
szerencsétlenről — igazán elmehet az embernek az étvágya! 

Ha fiatal házasok utaznak a kocsiban, akik folytonosan 
egymást nézik és nagyon szeretnének csókolódzni, várjuk be 
azt. a pillanatot, amikor a vonat,egy alagútba robog be, ahol 
koi omtötétség van. Itt gyorsan gyujtsuk meg a viaszk-gyufát 
és tartsuk a szerelmesek elé! 

A hatás nem marad el . . . 
Ha ezeket a tanácsokat betartják, a legunalmasabb uta-

zást is élvezni fogják. r -

Közönség köréből 
Tek. Szerkesztő úr! 
B. lapjának egy pár korábbi számában az 

Árpád utcza mizerabilis állapotában levő kövezetét 
emiitette föl, mint olyant, a mely határozottan mond-
hatni a városban a leggyarlóbb. 

Az utcza maga egyike a legélénkebb forgalmú 
utczáknak és valóban érthetetlennek találjuk azt, 
hogy annak kikövezése miért késik, a mikor az Ár-
pád-utczából nyiló és jóval lanyhább forgalmú Vár-
utczát, a melynek kövezete semmivel sem volt gyen-
gébb, még a mult év őszén kikövezték. Tudtunkkal 
a városi kövezet-alap olyannyira jól áll, hogy az 
évente előirányozni szokott összeget ugyancsak igye-
kezzék jól számítani a vállalkozó, hogy eltudja hasz-
nálni — igy tehát anyagi kérdés sem akadályozhatja 
annak keresztülvitelét. 

Kérjük a tek. szerkesztő urat, hogy e pár sor-
nak b. lapjában helyet adni szíveskedjék, s reméljük, 
hogy felszólalásunknak igazságos voltáról a tek. 
tanács személyes meggyőződést szerezve, még a nyár 
folyama alatt újra kövezteti ezt az utczát, a mely 
nemcsak nekünk, bennelakóknak, hanem az általános 
forgalom czéljából is nagyon óhajtandó. 

Teljes tisztelettel 
x, r, z. 

' E rovatban helyet adunk minden csak közéi dekü fel-
szólalásnak, a beküldő felelősségével. Szerk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könytnyomdajaban. 

Nyilatkozat. 
Az Utóbbi napokban olyan hitekkel hozták ma-

gatartásomat kapcsolatba, mintha én a „szabadelvű 
pártból" kiléptem volna, — s ezt a dolgok állásával 
ismeretlenek anuál inkább hiszik, inert a május 24-iki 
párt értekezleten nem vettem részt; — ezennel ha-
tározottan kijelentem, hogy távolmaradásomnak más 
indokai voltak, mert én ma is a szó szoros értelmé-
ben vett „szabadelvű párthoz" tartozom, — abból 
kilépni s egyebüvé belépni nem akartam s igy rossz-
akaratú koholmánynak jelentem ki, mintha engem 
bárhonnét is visszautasítottak volna. 

Sz.-Udvarhely, 1899. május 21. 
Cjíróf L á z á r Á d á m . 

Udvarhely vármegye főjegyzője. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a szerk. 

szobafestő- és mázoló-mííhelye 
S z é k e l . r - I T d v a r l » e l . y , B e t h l e n - u t c z a . 

Qzives tudomásul ! Üzletemet Medgyesről Székely-Udvarhelyre történt át-
0 helyezése alkalmával a legtökéletesebben rendeztem be. 
Oly helyzetbe jöttem tehát, liogy évek hosszú során át fokozatosan fejlesztett mintázatok-
kal és a festésben, mázolásban teljesen jártas munkásaimmal becses megrendelőimet a 
legjobban és leggyorsabban szolgálhatom ki. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok 
teljes tisztelettel 

S c h i m p f F r i g y e s . 

A / 

Erzsébet-kert 
megnyí l ik . 

Kiadó lakás 
A piacz-téren 

Ö í t . K a r á c s o n y i J ó i s e f u é 

házában, földszinten 3 szoba és egy 
konyhából álló lakás kiadó. 

Értekezni lehet 

Szálasy Ferencznél 
Parajdon. 

an szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására  hozni, hogy mai 
naptól Sz- Udvarhelyt  a Kossuth-
utczában, özv. Balázsi Lajosnéha 
zában egy 

Kfényképészeti 
MT  műtermet 

nyitottam,  hol is mindennemű fel-
véte leket, úgyszintén  nagyításokat 
művészi kivitelben eszközlök a na-
gyon tisztelt  felek  megelégedésére. 

Nagyrabecsült  bizalmát kérve 
maradok  leiválö tisztelettel 

ROTH  G. ÁRMIN, 
fényképész. 

íVI. k i r \ á l l a m v n s ú t a l i . 

S y á r i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1899. május l*élől. 

V.-v. Gy •V. Sz.-v V.-V, V.-V. Gy •V. Sz. -V. V.-v. 

713 300 *— ind. Székely-Udvaihely érk. A 180 620 

73i 316 bika falva 140 1,01 
743 329 Bögöz 127 547 
807 354 N.-Galambfalva liö 530 
823 411 BethfalVa 1241 5 ÖT 
831 42Í Székely-keresztllr u*i 453 
848 438 Ujszékely 1V03 429 
902 454 éÚ. Héjjasfalva ind. U48 41 4 
>,09 1025 Brassó 209 8»0 
921 Íj04 ind. Héjjasfalva érk. 1112 403 
951 553 1140 532 Segesvár 1051 340 

054 ÍM érk. K.-Kapus ind. 945 213 
419 N-Szeben 1 

656 125 ind. K.-Kapus érk. 943 158 
849 433 érk. Kocsird ind. 7 5! 1054 

1 1030 M. Vás&rhely 1080 115 
854 443 nd. K icsárd érk. 7 60 1042 
1040 645 Kolozsvár 555 833 
231 1117 N;igy-Várad 2H 342 
750 620 érk. Budapest ind. __ 915 8 30 

Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak. 
Hz éiieli idő esti (Joo órától reggeli 5® perczig, a perczeket jelző számjegyek akhuzásával vannak kitüntetve. 

Utánnyomat nem díjaztatik. 
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tartjuk előnyösebbnek, hogy apró tréfákat üzzünk útitársaink 
rovására. 

Ott vsin például sz az ur, aki mindenáron beszélgetni 
akar velünk., 11a homlokunkat törölgetjük, nyomban megjegyzi: 

— Bizony kutya meleg van ma! 
Erre nyomban rátér ezidőszerint a kiegyezésre s végül 

részvéttel kérdi: 
— Májbaja van talán? 
Ha még oly röviden feleliiuk is — a beszédes ur tovább 

szövi fonalát. A hányszor tehát uj dialógusba akar kezdeni, 
törbetlen nyugalommal feleljük. 

— Én elvből nem beszélek hülyékkel! 
Aztán düljüik szépen hátra ülésünkre. 
Ezzel szemben megjegyezni kivánjuk, hogy miképen le-

het a legtermészetesebb módon beszélgetést kezdeni egy csinos, 
fiatal hölgygyei, aki vis-a-vis ül. Felállunk, kézitáskánkat le-
vesszük a hálóból, ráejtjük a bájos hölgyecske lábára és igy 
szólunk: 

— Nagysád, vigasztalhatatlan vagyok... ez az ügyetlen-
ség . . . ó istenem, mily remek lábacskái vannak! 

És az ismeretség megvan. 
A folyton beszélő urnái csak az kellemetlenebb, a ki 

mindig eszik. Alig indult el a vonat, már előszedi a keményre 
fölt tojásokat, sót, kolbászt, vajaskenyeret, sonkát, gyümölcsöt, 
ami persze mind újságpapírba van csomagolva. Ezt a sok ételt 
szépen elteríti térdein. Még szerencse, ha valami jó illatos sajt 
is nem kerül ki zsebeiből. A legnagyobb gyönyörrel eszik; mi 
pedig azt kivánjuk, bár csak megtullna tőle. A felebaráti sze-
retet kötelességét teljesítjük tehát, ha az ilyen virtuóz falónak 
egy kicsit elrontjuk az étvágyát. Gyöngéd módon megkérdez-
etik tőle: 

— Mi a véleménye az indiai pestisről? 
Ha ezzel nem értünk czélt, folytassuk a következü me-

rész fordulattal: 
—• Valósággal undorító az a piszkos mód, a melylyel 

manapság az élelmiszereket csinálják! (Az utóbbi szókat há-
romszor is lehet ismételni.) A kolbász, melyet itt eszik, igen 
jóizünek látszik ugyan, de nem tudhatni nincs-e beletöltve va-
lamelyik munkás félkarja, amelyet a kerékszij szakított le a 
gzerencsétlenről — igazán elmehet az embernek az étvágya 1 

Ha fiatal házasok utaznak a kocsiban, akik folytonosan 
egymást nézik és nagyon szeretnének csókolódzni, várjuk be 
azt a pillanatot, amikor a vonat, egy alagútba robog be, ahol 
koiombötétség van. Itt gyorsan gyujtsuk meg a viaszk-gyufát 
és tartsuk a szerelmesek elé! 

A hatás nem marad el. . . 
Ha ezeket a tanácsokat betartják, a legunalmasabb uta-

zást fe élvezni fogják. **• 

Közönség köréből * 
Tek. Szerkesztő úri 
B. lapjának egy pár korábbi számában az 

Árpád utcza mizerabilis állapotában levő kövezetét 
emiitette föl, mint olyant, a mely határozottan mond-
hatni a városban a leggyarlóbb. 

Az utcza maga egyike a legéléukebb forgalmú 
utczáknak és valóban érthetetlennek találjuk azt, 
hogy annak kikövezése miért késik, a mikor az Ár-
pád-utczából nyiló és jóval lanyhább forgalmú Vár-
utczát, a, melynek kövezete semmivel sem volt gyen-
gébb, még a mult év őszén kikövezték. Tudtunkkal 
a városi kövezet-alap olyannyira jól áll, hogy az 
évente előirányozni szokott összeget ugyancsak igye-
kezzék jól számítani a vállalkozó, hogy eltudja hasz-
nálni — igy tehát anyagi kérdés sem akadályozhatja 
annak^keresztülvitelét. 

Kérjük a tek. szerkesztő urat, hogy e pár sor-
nak b. lapjában helyet adni szíveskedjék, s reméljük, 
hogy felszólalásunknak igazságos voltáról a tek. 
tanács személyes meggyőződést szerezve, még a nyár 
folyama alatt újra kövezteti ezt az utczát, a mely 
nemcsak nekünk, bennelakóknak, hanem az általános 
forgalom czéljából is nagyon óhajtandó. 

Teljes tisztelettel 
x, r, z. 

* E rovatban helyet adunk minden csak közéi dekü fel-
szólalásnak, a beküldő felelősségével. Szerk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könytnyoindajaban. 

Wyilttér.* 
Nyilatkozat. 

Az Utóbbi napokban olyan hírekkel hozták ma-
gatartásomat kapcsolatba, mintha én a „szabadelvű 
pártból" kiléptem volna, — s ezt a dolgok állásával 
ismeretlenek annál inkább hiszik, mert a május 24-iki 
párt értekezleten nem vettem részt; — ezennel ha-
tározottan kijelentem, hogy távolmaradásomnak más 
indokai voltak, mert én ma is a szó szoros értelmé-
ben vett „szabadelvű párthoz" tartozom, — abból 
kilépni s egyebüvé belépni nem akartam s igy rossz-
akaratú koholmánynak jelentem ki, mintha engem 
bárhonnét is visszautasítottak volna. 

V Sz.-Udvarhely, 1899. május 21. 
Gróf I.&rAr  Ádám. 

Udvarhelyvármegye főjegyzője. 

* E rovatban foglaltakért sem vállal felelősséget a szerk. 
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szobafestő- és mázoló-mühelye 
S z é k e l y - U d v a r h e l y , B e t h l e n - u t c z a . 

Qzives tudomásul ! ^ z l e t e m e t M e d g J ' e s r ö 1 Székely-Udvarhelyre történt át-
C) helyezése alkalmával a legtökéletesebben rendeztem be. 

| Oly helyzetbe jöttem tehát, hogy évek hosszú során át fokozatosan fejlesztett mintázatok-
kal és a festésben, mázolásban teljesen jártas munkásaimmal becses megrendelőimet a 

| legjobban és leggyorsabban szolgálhatom ki. 
A nagyérdemii közönség szives pártfogását kérve, vagyok 

® teljes tisztelettel 

Schimpf Frigyes. 

A K 

u r ma me«n>i,ik- t k 

M Kiadó lakás 
A piacz-téren 

f Öi-.v. K a r á c s o n y i J ó z s e f n é 
3®1 » 

házában, földszinten 3 szoba es egy 
# konyhából álló lakás kiadó. 
* 

Értekezni lehet 

f Szálasy Ferencznél 
H Parajdon. 

v„ att  szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására  hozni, hogy mai 
naptól Sz.-Udvarhelyt  a Kossuth-
utczában, Ösv. tialázsi LajösnirTm-
zában eqy 

^fényképészeti 
nyitottam,  hol is mindennemű fel-
vételeket,  úgyszintén  nagyításokat 
művészi kivitelben eszközlök a na-
gyon tisztelt  felek  megelégedésére. 

Nagyrabecsült  bizalmát kérve 
maradok - kiváló tisztelettel 

ROTH  G. ÁRMIN, 
fényképész. 

M . Uir*. á l l n m v a « ú t a k . 

K y á r i m e n e t r e n d . 
É r v é n y e s 1 8 8 9 . iníljus 1-étől. 

V.-v. Gy-v. Sz.-v V.-v. 

715 
73Í 
743 
bot 
823 
83i 
8*8 
902 
V09 
9»i 
951 553 1140 

654 ióT 

r 419 
g56 ]25 
849 433 

r 1030 
854 443 
1(^6 645 
281 1117 
750 620 

A 

éi-k. 

ind. 

érk. 

ind. 
érk. 

nd. 

érk. 

ind. 

érk. 

ind. 

érk. 
ind. 

érk. 

ind. 

5£i 
4531 
429 
4Ü 

300 ind. Székely-Udvarhely érk. 
816 Bikafalva 
Ü29 BögOz 
384 N.-Galambfítlva 
4I1 BethfalVa 
42Í Székely-kerPSzttlr 

Ujszékély 
4.84 &k. Héjjasfalva 
1026 Brassó 
604 ind. Héjjasfalva 
532 Segesvár 

K.-Kapus 
N.-Szeben 
K.-Kapus 
Kocsird 

M.-Vásárhely 
K icsárd 
Kolozsvár 

N'igy- Várad 
Budapest 

Áz indulási és érkezési idflk középeurópai időre vonatkoznak. 
Az éjjeli idö esti'600 órától reggeli 569 perczig, a petezekét jelző számjegyek aláhúzásával vaunak kitüntetve 

Utánnyomat nem díjaztatik. 'Vl i , 

V.-v. Gy.-v. Sz.-v. V.-v. 
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140 
127 
lio 

12Ü 
X-M 
1*03 
1148 

209 800 
1112 403 
1051 340 
945 213 

1 r 943 158 
758 lÓ&4 
1080 115 
750 1C42 
555 833 
2U 34l 
915 830 

620 
001 
6« 


