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Huszonöt év. 
Ünnepre készül a kolozsvári egyetem két 

fakultásának ifjúsága. 
A bölcsészeti és math.- természettudo-

mányi karok hallgatósága október 19-én — 
25-ik évfordulóján tanári esküjük letételének 
— egyszerűen és csendesen ünnepelni fogja 
akkor kinevezett és azóta folytonosan itt mű-
ködő négy tanárá t . 

Szakadatlan munkában, vegyük hozzá: 
tanárkodásban eltöltött huszonöt év nagy idő s 
ezt hall va, elgondolkozik az ember : mennyi 
alkalom arra, hogy hivatás-körében valaki 
hasznos dolgot végezzen, jót tegyen . . . ! 

sokkal inkább gondolkodásra indit épen 
Gnnól a most készülő ünnepnél egy másik 
körülmény. Negyedszázad óta tanárai azün-
n ePeltek ennek az egyetemnek, mely maga 
l s esak negyedszázados ! Az ő 26 évi mun-
kálkodásokra gondolva előttünk áll az egye-
tem, melynek eddigi történetétől első taná-
rainak neve el nem választható. 

okt . . . 19-én tették le a hivatali es-
küt a törvényhozás létesítette kolozsvári 
egyetem első tanárai, azon a napon indult 
i n e& a magyar tudományosság új közép-
pontjában az élet. Megindult ós folyik. Fo-
lyása talán akkor sem volt már hasonló a 
csergedező patakéhoz, hiszen hogyan növe-
kedhetett volna úgy azóta ekkorára ? ! Ak-
kor foglalták el uj ka thedrá joka t az akkori 
magyar tudósok legelsői közül választott ta-
nárok s e naptól fogva szemben állott egy-
mással a magyar haza két nevezetes pont-
ján , az orszáo- fővárosában és az erdélyi fe-

jedelmek székhelyén a két egyetem : az ősi 
ós az új . . . 

Egy volt a kettő czélja. Megkapta az 
új egyetem is úgy a hogy ugyanazokat az 
eszközöket, melyekkel a másik dolgozott a 
maga feladatán. Csak egy nem volt, mert 
nem lehetett meg itt, a mi meg volt o t t : 
az egyetemet sajátosan jellemző szellem. 

Most, a második negyedszázad kezdetén 
is egy a két főiskola czélja, — most is azok, 
csak fejlődtek eszközeik. Ebben egyeznek. 
De meg van már a kolozsvári egyetemnek 
is az öt jellemző, falai között uralkodó szel-
leme. Es ebben van a különbség a két egye-
tém között: másféle szellem az, mely a bu-
dapesti egyetemet jellemzi és ismét más az, 
melyet immár a kolozsvári egyetemmel ösz-
szeforrottnak képzelünk, sőt tudunk mind-
nyájan. 

Ez is a dolgok rendje. Minden iskolá-
nak bírnia kell jellemző sajátossággal, annyi-
val inkább az egyetemnek, mely már — mint 
a kolozsvári egyetem egyik rectora is mondta 
— nem is iskola, hanem tudományos inté-
zet. S kik adják meg az iskolák je l legét? 
A tanárok. Kiknek a hatása az egyetem 
ilyen vagy olyan szellemének fejlődése V Az 
egyetem tanáraié. Es már most, kik adják 
meg az irányt az ú tmutatás t e téren is ? Az 
egyetem első tanárai . 

Az egyetemek története azt muta t ja , 
hogy az egyetem épen mert „tudományos 
intézet", soha sem akar t a gyakorlat i életre 
előkészítő iskola lenni. Azonban nálunk, a 
hol szakiskolák nem igen vannak, a tudo-
mányok fejlesztésére hivatott egyetemek a 
velők kapcsolatos vizsgáló bizottságok miat t 
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figj^elemmel kénytelenek lenni ar ra , hogy 
hal lgatóikat voltak épen kenyérkeresetre ké-
szítik elő ! Ebből az tán két baj keletkezhe-
tik : vagy igen nagy tekintet tel vannak a 
tanárok e mellékesnek látszó ós mégis oly-
annyira fontos körülményre, vagy tel sem 
veszik. Az első eset baj azért, mer t akkor 
egyszersmind veszélyeztetve van az egyetem 
mivolta, — a második baj, mer t ágy nincs 
a hal lgatónak tula jdouképeni czélja: az ok-
levél elérésében épen semmi támogatása . 
De lehet eg3resiteni a kettőt . Megmuta t ták 
a kolozsvári egyetem tanárai , hogy miként 
lehet szem előtt t a r t an i a gyakorlat i czélt a 
nélkül, hogy a főczélt : a tudományok mű-
velését, fejlesztését szemük elől tévesztették 
volna! Megmuta t t ák , hogy a tudós egyetemi 
professor e mellett igazán t aná r vag}' mond-
juk ezzel a többet je lentő szóval : tani tó is 
lehet! Mert valóban, a kolozsvári egyetem 
tanára i t an í tanak . A viszouy közöttök é.s 
hallgatóik között nem az előadó és hallgató 
rideg viszonya, hanem a tan i tó és t an í tvány 
benső összeköttetése. De tovább m e g y ü n k : 
ebből következik az is, hogy ne csak a tu-
dományokban legyenek tanítói tan í tványa-
iknak, de legyenek vezetői minden tekintet-

ben ! Mert miért ne vallanánk be: szüksé-
günk van arra , hogy ne csak a ka thedrán 
lássuk magunk előtt a tudomány képviselő-
jét , de az egyetem falain kívül is m i n t e g y 
egy követendő példára nézhessünk fel ' 
t a n á r a i n k r a ! És csakugyan, a kolozsvári 
egyetem professorai i lyenek; az előadó ta-
nári ján a tudós mellet ott van folytonosan 
az if júság törekvéseinek jóakara tú támoga-
tója. Nem akarom elvi tatni a kolozsvári 
egyetem if júságától (hiszen magam is sorai-
ban vagj^ok) az önállóságot, — nem is lehetne 
semmiképen, Az azonban bizonyos, hogy a 
mi i f júságunk hagyományos erényei épen 
a m a szellem következtében fejlődtek ki, 
melyet meghonosí tot tak ós — hála ére t te ! — 
ál landóan ápolnak t a n á r a i n k ! 

Nem szólunk egyik vagy másik karról, 
az egészre gondolunk! Az a 25 évvel eze 
lőtt i t t összegyűlt tanár i kar, mely a fiatal 
egyetemet fokról fokra, de rohamos g y o r -

sasággal emelte mai magas szinvonalára, az 
a tanár i kar á l lapí to t ta meg és annak min-
denkori tagja i fejlesztik az egyetemet jellem-
ző szellemet, melyuek egyik ha ta lmas nyil-
vánulása t anára inknak az if júsághoz való 

j a tyai indulata, melylyel nem leereszkednek 

- ..Vmi'A-t« H . . t H i t t t l t , ! t l.t l a > U H . . i « t H t ,1 

yj T 1 R C / A. 

A nap ítélete. 
íönn ég a nap, éltet fakasztó Elet, 
Súgár- 'ózonben árad körbe fénye, 
Se' hő, se fagy, ha kikelet vagy tél jön, 
Nem gyúl hajnalra, non pihen le éjre. 

0 mindig egy, csök mi e kis göröngyön, 
Kik hangya-bolyként, nyüzsgünk lesre járva, 
Hisszük fáklyája immár végsőt lobbant, 
Mert egy vakond-turásnak föd be árnya. 

És mert szemünknek szűkös látkörében 
Mindegyre forgunk, mint a szél-vitorla, 
A felhőkön át nem látva súgárit: 
Magunk' hitetjük, mintha, nap se' volna. 

De 
van! s ő, mint egy véghetetlen szellem, 

Belát időtelen időkön által, 

S midtnk, jövők kezdő és véghatárát 
Átfogja egyetlen, pillán tatával. 

Övé a tér, egy-egy sugár-nyalába 
int millió világból mindenkinek 
S biró székéin megingatatlan ülve 
Ítél, mig ők ki mérhetetlen pályán keringnek. 

Oh jaj! mit mondhat, látva vergődését 
E porban mászó törpe féreg-hadnak f f 
Ki küzd. s kit űz a lég, viz, föld, kor, fű, fa, 
Kit támad állat s önnön vére zaklat. 

Mit mondhat! látva éj-n.a.p küzködésünk: 
Barázdát túrva, föld mélyét fölásva, 
Erdőn bujkálva, tengert áthajózva: 
Csak, hogy élhessük egy napról a másra. 

Mit mondhat ő! egyszerre áttekintve: 
Az eszkimót, ki halzsirt lakomázik, 
A szerecsent, ki fétisének áldoz 
Es a féhért, ki öntelten pompázik! 



19. 

hozzánk, de felemelnek bennünket ma-
gokhoz ! 

Ilyen szellemben működtek, dolgoztak 
a negyedszázados kolozsvári egyetem taná-
rai negyedszázad óta és ebben a munkában 
minden lépésük javunkra, haladásunkra volt 
nekünk, az egyetem polgárainak. 

És az az ünnep, melyet első tanáraik 
tiszteletére rendeznek egyetemünk két ka-
rának hallgatói, az ő személyes vonzalmo-
kon, szeretetteljes tiszteletükön kivül bizony-
sága annak, hogy az egyetemi itjuság érti 
és érzi nagy adósságát tanárai iránt ós 
igyekezik azt leróni főképen .azzal, hogy tőle 
telhetően kiveszi és elvégzi a maga részét 
abból a nagy munkából, mely arra irányúi, 
hogy a kolozsvári «Alma Mater» vivát, cre-
seat, tloreat! 

I f j . Imre Sándor. 

Az egyetemi ifjúság álláspontja 
a socialismus kérdésében. 

«Minden adó szűnjék meg, az állam pedig 
szükségleteit a föld értékére kivetett évi adó 
által fedezze, mely egyenlő a föld egész évi já-
radékával, levonva a befektetéseket. Ennek 
eredménye az lesz, hogy minden jobb földet 

nyers termékek előállitására, gyártásra, épí-
tésre, szóval termelésre kell használni, miál-
tal több munkásra lesz szükség és így a munka-
erő utáni kereslet a munkabér t fölemeli a 
munka teljes értékére, ha pedig ezzel kap-
csolatban minden monopolium megszűnik, a 
munkás munkája teljes értékének bi r tokában, 
meg is marad és ezáltal a munkás kérdés 
meg lesz oldva.» 

íme a világboldogító programúi, me-
lyet a budapesti egyetemi ifjúság «Nemzet-
gazdasági asztaltársasága» tudtul ad minden 
embereknek. A programm rövid, de értéke 
rövidségénél is sokkal kisebb. A budapesti 
tudomány-egyetem ifjúsága nem zárkózik el 
az emberiséget ujja alakító nagy társadalmi 
eszmék propagálásától, sőt mi több. kész 
tervet is nyúj t a kishitüeknok, mellyel a m u n 
káskérdést papiroson megoldja, csak végre 
kell hajtani ezt s beáll a boldog paradicsomi 
állapot, sztrájkok, zavargások megszűnnek, 
senki sem lesz elégedetlen s az emberiség 
folytathat ja álmadozását még sok századon 
át, mert legalsóbb rétege a munkásosztály 
is boldog lesz. 

Igazán szép eszme, nemes hivatás, mely-
nek agyondicsérését nem mulaszthatjuk el. 

A kóranyag, mely az egyetem falai közé 
is befészkelte magát , nyugaton termett . Elv 
nálunk az, hogy minden, a mi nyugatról jön 
szentség, melyet imádni kell. í gy hódoltak 
meg pénzembereink Plutosnak, e 25 éves sou-

Pompázik, égig érő palotákban, 
Molyok tégláit vér s köny fogja össze, 
Lelkét, kezét lekötve millióknak, 
HofJ!) egynek vállát bíborral födözze. 

S pompázik szellemének erejével 
A természet ezer titkát kitárva, 
S igába hajt tüzet, vizet, villámot, 
Kész fegyverrel gyilkos testvér-csatákra! 

Oh nap! te látod bősz Clálkodásink 
Egymásnak, mint vetjük a cselt, a hálót ; 
Kendőzve, mint fedezzük arezunk mocskát, 
Hazudva, mig csak sírunk föltalálok. 

S rakva mindegyik önbálványa szobrát, 
Melyhez az Ur házát is széjjel szedné — 
Haszontalan műnek porladjon-e kő? ! 
Hiszem magunk tettük már istenekké . 

S a nap középen fényes trónon ülve 
Körötte sort jár milliónyi szolga, 

Végig tekint pályájuk szövedékén, 
S világ Ítéletet mond igyon szólva: 

Ti csak járjátok a kört, mit kiszabtam, 
Mig jön század nyomán a másik század 
S te féreg-ember, önző hitetetéssel, 
Csak tartsd magad a nagy világ urának ; 

Törvénytevő bilincsemen kerengtek, 
Hogij éljetek: emésztő lángban égek, 
De majd kihamvad üszköm, széjjelomlom 
S kővé dermedve, Világ örökre véged! . . . 

1818. doczernbor 1.5. 
Satíss Béla. 

Ora pro n o b i s . . . 
Lemenőben a; nap; utolsó sugári 
Behatnak a klastrom kis kápolnájába, 
Hol a szerzetesek ájtatos éneke 
Olvad az orgona, bűbájos hangjába. 
Lenn az oltárnál az agg guardián áldoz, 
Reszketve könyörög az Istenanyához: 

Ora pro nobis 
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verainnek, igy haj tot tak fejet osztályagrariu-
saink Ruhland tana előtt ós igy születtek 
a munkás zászlóaljak. 

Mindhárom nyugatról importált nyavalya, 
melyeknek valamelyikét meggondolás nélkül 
követni kell. 

A szelid hangú programm a physiokra-
táktól kölcsönzi eszméjét ós semmi sincs benne 
olyas, a mi az államfelforgató sociális esz-
mékre enged következtetni, s belőle csak az 
tűnik ki, hogy az egész actio nem egyéb, 
mint a jog és igazságérzet fellázadása a mun-
kásosztály nagy nyomora miatt Alapjában 
azonban a kérdés bennünket főleg azér t ér-
dekel, mert minden sociális vállalkozásnak 
megvannak a maga fat tyuhaj tásai és nem 
lehetetlen, hogy kevés idő múlva a socialis-
mus felüti fejét az alma mater falai között 
éppen azon radikális államfelforgató esz-
mékkel, melyekért a soidisaut franczia egye-
temi ifjúság már régen lelkesedik s a melyek 
ellen küzdeni, — mint irva látjuk — az asz-
tal társaság is mellókczéljának tekinti. 

De tekintsünk a dolog mélyére. 
Ma hála istennek minden munkás tanít-

t a tha t j a gyermekét. Az a gyermek ugy ta-
nul ta meg atyjától a hazát szeretni, hogy 
ubi bene, ibi patria. A sociális forrongásban 
töltve gyermekkorát és nagykorának jó részét, 
az anyatejjel szíja magába az államfelfor-
gató eszméket, melyékből, — ha felnő — épp 

oly kevéssé lesz hajlandó egy hajszálnyit is 
engedni, mint akár a gentry a maga jogaiból. 

Valamint az osztályagrarismus küzd 
a latifundiumokért, a plutokratia a tőke ha-
talmáért , valamint a gentry visszasírja a régi 
jó időket, úgy a munkás osztályból kivált te-
hetséges ifjú nemzedék is küzd valamiért , 
azért a még csak álomnak nevezhető boldog 
jövőért, a mikor a társadalomnak sanyarga-
tot t osztálya, az ő imádott munkás osztálya 
is boldog lesz. — Nyomor az osztályrésze eme 
tanuló csoportnak, s e nyomor megtanít ja , 
hogyne feledje kötelességét az iránt az osztály 
iránt, melyhez kenyér dolgában — hivatalba 
jutásáig tartozott . Ha e csoport, — mely-
nek mindennapi imája a sociálismus diadala 
—1 az egyetemre jut, feltartózhatlanul gyűjti 
a híveket egy oly eszme szolgálatába, mely-
nek horderejét nem ismeri, eredményét an-
nál kevésbé Igy fog megszületni a soci-
álismus az egyetemen. 

A Nemzetgazdasági Asztal társaság ne 
gondolja azt. hogy egyedül fog maradni e 
társadami actioban. Képződnek ott okvetlenül 
más testületek, melyek az államfelforgató 
sociálismus tanaiér t élni-halni fognak. Az 
eszme hata lmát nem l e h e t beszéddel leverni. 
J . S i m o n t a párisi socialistát a berlini sociá-
lista kongressuson a német császár magához 
hivatta, s többek között beszélte neki az 
eszme hatalmát, mely egy munkás vezér te-
metésénél nyilvánult. A sooialisták éjfélig 

Fenn egyik czellának picziny ablakából, 
Fiatal szerzetes néz az esthomályba, 
Merőn, ábrándosan, vágyó tekintettel; 
Mintha valamire, valakire várna. 
Felrezzen, a mint az esti szellő szárnyán 
Az orgona hangja elhat hozzá tompán: 

Ora pro nobis. 

Reszkető kezei összekulcsolódnak, 
Ajkaira alig-alig jő imádság ; 
Mintha a vén czyprm zizegő lombja is 
„Ne menj kisértésbeu ijesztőn susognák 
Ilát, ha, a sziv szeret, az igazán vétek? . 
Lenn a kápolnában lassan szól az ének : 

Ora pro nobis. 
/ 

Es a: szemben lévő kastély erkélyéről, 
Mint a párjavesztett fülemile hangja, 
Felhangzik az ének. Egy törődött kebel 
Vesztett boldogságát, szerelmét siratja. 
Fülébe cseng a. dal; szive összeszorul . . , 
Ave Máriára a harang megkondul: . . . 

Ora pro nobis. 

Megkondul a harang; hangja messze elszáll 
Ámde ő csak azt a keserves dalt hallja, 
Ugy fáj szivének; de az ő boldogságát 
Eltemette kemény, örök fogadalma. 
Könnyek közt temeti kezeibe arczát 
S engesztelve kéri az Isten szent anyját: 

Ora, pro nobis. 

Elhallgatott a dal annak minden hangját 
Százszor visszhangozza az ő fájó lelke. 
Pedig nem vón szabad; azt ő is jól tudja. 
Érzi, hogy vétkezett; érzi, hogy még gyenge . . 
Csendesen egyedül lemegy a. templomba 
És újra, meg újra elrebegi ajka: 

Ora pro nobis. 
Asztalos Pál. 

Lisette. 
i. 

Oly lágyan zeng az estharang . . . 
Merengve hallgatom. 
Simulj hozzám, hallgasd te is 
Edes kis angyalom. 
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tanácskoztak azon, hogy vájjon a vezérnek 
— kinek múlt ja kissé homályos volt — adja-
nak-e tisztességes temetés t vagy ne. Végre 
abban ál lapodtak meg, hogy a pár tvezér t meg-
illető tisztességgel temetik el, s már reggel 
8 órakor t izezer munkás kisérte a koporsót. 
«Ezt én nem tud tam volna megcsinálni», mon-
dot ta a császár s borzadva hasonlí tot ta össze 
az eszme ha t a lmá t azzal a hata lommal , a 
melyet a törvény az ő kezében ad. 

A Nemzetgazdasági Aszta l tá rsasság meg-
te t te az első lépést a munkás kérdés meg-
oldására, most egész természetszerűleg szá-
míthat a sociálista egyetemi i f jak Aszta l -
tá rsaságának létrejöt tére. így az t án elkövet-
kezik a szomorú idő, a mikor a magyar ifjú-
ság e lmondhat ja magáról , hogy a frauczia 
ifjúságitól semmiben sem külömbözik, mert a 
hazát , melynek földjéből ól, melyhez nem csak 
születésével, hanem egész életével is kötve, 
éppen oly lelkesülten le tagadja , m i n t a f r a n -
czia if júság. 

«A bas la patr ie» («Le a hazával») mily 
megdöbbentően hangzik ez a haza reményé-
nek, az i f júságnak ajkáról . 

Egy olyan nemzet i f júságán, mely megér te 
Szedánt és a panamizmust , nem csodálkoz-
zunk olyan szerfölött, de az, hogy a magya r 
i f júság letérjen dicső n a g y j a i n k ál tal kijelölt 
évezredes út járól , szét tépve minden kötelé-
ket, mi nemzetünk hagyományaival és «köz-
mondásszerü hazaszeretetével» egy befűzte, i 

minket i t t a müveit Európa keleti véghatá-
rán igen-igen bánt ós szó nélkül nem hagy-
ha t juk . Kövessük mi a f ranczia nemzete t eré-
nyeiben, de bűneit ne utánozzuk, mer t azok 
súlya a la t t mi összeroskadunk-

Nem nézzük azt, hogy Németországban 
egyesülni óhaj t a sociálista pá r t a polgári 
demokra t ákka l - a mi egyébként o t t a 
nemzetközi eszmék fiascoját jelenti, — azt 
sem nézzük, hogy a hamburgi socialista kon-
gressuson a »vezérek« békülékenyebb huro-
rokat penget tek, a miér t Marx »megvedlet t 
pár t«-nak nevezte a sociálistákat, — miket 
különben csak azért hozzunk fel, mer t belőlük 
világosan látható, hogy a reactio sötét szel-
leme mindinkább e lmaradot t a liberális de-
mocrat ia sebesen vág ta tó lovagjától , s a ki-
békülés a aociálisták részéről mihamar ipeg-
törtónik a liberális eszmékkel, s a miből 
ki látásunk van arra, hogy mi is hasonló ered-
ményre jutunk, mindez azonban nem nyug-
ta t meg minket, mert jól t ud juk , hogy a 
reactio szele hozzánk is j u t t a tha t abból a 
mérges anyagból , mely betölt szivet-lelket 
s üdyözit sokakat , de a melyben még sincs 
köszönet. 

A p rog rammban az t lá t juk, hogy a N. 
A. csupán a földbir tokon a k a r j a felépíteni a 
jövő t á r sada lmat , midőn a single tax fegyadó 
rendszer) elve szerint a föld egész évi j á r a -
dékát az ál lam adójában k ívánja lefoglal-
ta tn i . 

Kulcsold össze kicsiny kezed.; 
En is imádkozom. 
Kérjük istent: adjon téged 
Nelcem kis angyalom. 

Te az égre nézz és szemed 
Tartsd a csillagokon; 
Azok helyett én szemedbe 
Nézek, kis angyalom. 

Ah, a szivünk hogy' ver, dobog! 
Csók csattan ajkamon. 
— Tán nem is a harang szól, csak 
Szivünk, kis angyalom . . . 

II. 
• 

Itt a kis szalonban, itt a 
Régi pamlagon 
Egyre kérdem, hogy szeret-é, 
Egyre faggatom. 

Rám hajolva súgja halkan 
Reszketőn: igen. 

Oly édesen, oly kedvesen, 
Olyan szelíden. 

I 
Mennyi kéjt szalasztók el most! 
Nem is tudja tán. 
A szeme az ártatlanság, 
Arcza halovány. 

S hihetetlen: én se töröm 
Rosszlmn a fejem . . . 
— Поду férhet egy kis szalonba 
Ennyi szerelem f 

_ Kemcnyfi. 

Huszárcskiy. 
Fordította: S e n n ottó. 

— Igen ám, de mit szólnátok, ha mint fiatal 
hadnagyot láttátok volna, — mondá az őrnagy és 
ismételten megtöltötte poharát. — Mily déltizeg, 
ügyes ember volt ez a Litvail Telve ifjú tűzzel ós 
pajkossággal — vig modorának köszönhette а/Л is, 
hogy senki sem haragudott reá J^opszabb ideig — 
ца, egyszóval pompás fiu volt! .0 veje éltem át 
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A siugle tax kt'srdé.Vnf'ngyan' nem ta r to -
zik ide, de ' ín ivel mi is e világban élünk, 
vizsgálódtunk, tanulmányoztuk — a m e n n y i -
ben tőlünk telhetet t —• a socialis kórdóst, 
megengedik tisztelt budapesti Collegáiiik, hogy 
méltassuk rövideri a s ingls taxot a maga ér-
deme szerint. Bevezet jük pedig kr i t ikánkat 
azzal az állítással, hogy az egyádó rendszer 
a valóságban alkalmazva • még abhanf az 
esetben is, ha az állam megelégednék a föld 
adó szolgáltatási képességével sokáig nem 
t a r t h a t n á fenn magát . Roppant nagy igaz-
ság ta lanság lenne az, ha a gazdát , birtok ám 
csak éppen élni hagy n ó k , s meg' vagy úrik 
róla győződve "hogy sokkal nagyobb evolu-
t iókban nyilvánulna ez a m é l t á n y t a l a n s á g a 
gazdák részéről, mint a mostani 'munkás 
sztrájk. — Elsősorban is t ehá t a jog és igaz-
ság lázad fel az ilyen szándék ellén. 

Programul juk roppant kicsinylése áz 
iparnak, kereskedelemnek, mikor ezekkel egy-
ál ta lán nem számol és tőlük semmit sem 
követel. 

De lehetetlen e rendszer azér t is, mer t 
liogy csak hazánkat vegyük, a magya r fö ld -
birtok adószolgáltatási képessége a program-
szerinti értelemben véve is alig valamivel 
több, (130 millió frfc a kataszter i t iszta ho-
zadék) mint ál lamadósságunk évi kamatai , 
melyek tudvalevőleg 127 millió f r t ra rúg-
nak. Az 500 millió forint évi állami kiadást 
a föld hozadékából soha sem tudnók előte-

remteni, legfeljebb csak ugy, lía Magyar-
országot zálogba tennők, vagy ha részleten-
ként eladnók. 

Mi nem tudjuk ezt másképp elképzelni 
mindaddig, inig az adó megfelelő leszállítá-
sára nem teszi meg a t. N. A. előterjesz-
tését. Tele van a programul utopiaszerü gon-
dolatokkal , melyeknek kivihetőségét, ugy 
hisszük, maguk a felhivók sem veszik ko-
molyan. Nem látszik ki belőle, hogv a mun-
kás kérdés problémáját» figyelmesen tanul-
mányozták volna s így inkább filantrópoknak 
kell neveznünk budapesti Collegáinkat, m in t 
a munkás-kérdés megoldóinak. Igaz, hogy a 
munkás-kérdés ideális megoldását csak egy 
oly socialis rend mellet t érhet jük cl, mely 
— mint Her t zka mondja — a . ,munkás t a 
termelés hozamának urává teszi, vagyis, ha 
a munkás maga kapja meg termelő erejének 
gyümölcsét. A kérdés elvi megoldásául ezt 
elfogadjuk, de a kivihotőség elbírálását; a 
fennebiek u tán a t. N. A.-ra bizzuk. 

Nem ugy uraim ! \ 
Más utakon kell kei esni, kuta tn i az em-

beriség gazdasági problémáit . 
Azok,, a kik benne vannak a forrongás-

b a n — a munkás-vezérek nem ii?y beszélnek. 
A soeialista-párt hivatalos p rogrammja , — 
melyet az 1892. évi márseillei ós 1894. évi 
nantcsi congresszuson végképpen megállapí-
to t tak — azt jelenti : »A socialismusnak nem 
feladata siettetni a kis b i r tokos osztály még-

olykor egy kalandot, melyre mindig örömmel gon-
dolok vissza. Az egész történet valótlannak látszik 
ugyan, pedig hát tényleg ugy történt, a mint elő-
fogom adni. 

0 még ekkor egészen fiatal ember volt, én 
meg pajtása voltam, ós ha -- a mi elég ritkán 
történt meg — egy-egy hónap alatt ötven ostoba-
ság helyett negyvenkilenczet követett el, akkor ezt 
is csak nekem, a józan megfontolás emberének kö-
szönhette. 

De hogy reátérjek tulajdonképem történetemre, 
hát igen -- ugy emlékszem rá, mintha csak tegnap 
történt volna! Epen akkor ráztunk volt le nyakunk-
ról egy épen nem kedvelt ezredparancsnokot s 
ennélfogva meglehetősen vigak voltunk. Civil ru-
hát öltöttünk magunkra, Litvai barátom és én. - -
Hűvös, szeles márcziusi nap volt — és mindenre 
készen voltunk, csak arra nem, hogy ugy vé-
gezzük be az estét,, mint rendesen. 

Ma még valami kalandon kell átesnünk, — 
moridá Litvai legalább is tizszeiy mialatt végigsé-
táltunk a Kerepesi úton; — ma különös kedvem 
van rá, s ily kedvező alkalmakat nem szokás el-
mulasztani ! . . . . . . : 

így eljutottunk a központi pályaudvar elé, s 
jegyet váltottunk a városi lövonatra, hogy miért, 

arra már nem emlékszem. Czél nélkül bolyongtunk 
a várótermekben, s valahogyan kijutottunk aperronra. 
En el voltam foglalva gondolataimmal, s semmire 
sem figyeltem. Egyszerre csak megragad Litvai 
karomnál fogva, s azt kiáltja : Állj! 

— Ugyan mi bajod van ? kérdém én félig 
haragosan, félig csodálkozva. 

Felelet helyett szemével a szomszédos coupé 
ablak felé kacsintott, a melyen két, nő dugta ki 
fejét, egy öreg és egy fiatnl. A fiatal, nem lehet 
tagadni igen csinos volt. 

— Jó! jó ! — mondám — de most már menjünk 
tovább! 

I)e barátom még meg sem mozdult! Sőt még 
arra kényszeritett, hogy vele tiz lépésnyire menve, 
hátraarezot csináljak és inégegyszer elsétáljak a 
kérdéses ablak alatt. Még megjárta volna, ha evvel 
vége lett volna a dolognak, de hát ez a séta eltar-
tott vagy öt perczig. Ekkor azonban végképpen 
elfogyott a türelmem. 

— Nem — mondom — tovább nem megyek, 
elég volt a jóból. Én nem azért jöttem veled ide, 
hogy mint a medvék ketreezükben, e coupé előtt 
föl és alá sétálgassunk — hiszen ez ostoba dolog! 

— Feltéve, hogy ez válóban ostoba dolog, 
pe hát mondd meg, nem elragadó-e leeány ? — 
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semmisülését, mer t te ladata nem az, hogy 
elválassza a tu la jdont a munkától . Éppen 
ellenkezőleg az a fe ladata , hogy ugyanazon 
kezekben! egyesítse : minden termelés ezen 
két tényezőjót, a melyeknek szétválasztása 
vonja maga utáii a proletár állapotba j u t o t t 
munkások szolgaságát és nyomorát«'. Ez a 
határozat , mély nagyon is méltó a megszív-
lelésre, sokkal igazságosabban bártik el ugy 
a birtokossal, mint, a munkással szembom 

A ' N . A. egyadó rendszerével soha sem 
lóg megelégedést kelteni a munkások közt, 
ha nem ad ja meg nekik a módot a r ta , hogy 
a már szállóigévé vált földéhségÜkbfc lecsil-
lapí thassák. 

A kisgazda a mi agrarsocirtlistáink esz-
ményképe, ezután törekszik minden józan 
munkás halála órájáig. Megadato t t a mód 
erre is, lehet a munkás kisbirtokos, ha meg 
tud annyi t t akar í t an i keresményéből, mennyi 
járadék bir tokán a beruházásokra Sxüksóges. 
Hanem azért munkások mégis maradnak s 
ezek sorsának enyhítéséről gondoskodnunk 
kell. Már eddig is segítenek a munkás nyo-
morán a becsületes hitelszövetkezetek, , biz-
tosítások ós a többi, de legfőképpen segít 
m a g a a gazda. Szinte azt mondhat juk , hogy 
a gazda egyedüli men tő je a munkásnak . Félre 
lehet vezetni a munkásoka t , de a kérdés meg-
oldását mégis csak a gazdák jóakara tábó l 
nyeri. ' ' 

Emelni kell a kisbirtokos osztályt , hogy 

m a g á t munkára ne kínálja, hpgy így ártson 
a munkásnép keresetének. 

Jól tudjuk mi is, hogy ezeken az álla-
potokon segíteni kell, jól tudjuk, hogy Ma-
gyarország igen nagyrészben nem nyújt, ki-
elégítő keresetet a jó munkásnak , de ennek 
megszüntetésére nem a single tax és a gyá t -
ipar ignorancziájával , hanem éppen ennek 
emelésével kell törekedni, hogy felesleges 
munkások ál landó a lkalmazás t nyerhessenek 
az óv minden szakában. 

Mi a mire mint egyetemi i f júság töre-
kedhetünk, egyedül az, hogy az Alföldön a 
munkásokat a professionatus izgatóktól meg-
szabadítsuk. I t t működhetünk sikerrel, itt 
kezdődik és záródik be a mi cselekvésünk 
köre. Neiii való az hozzánk, hogy félre téve 
minden h a g y o m á n y t a mi az ezeréves Ma-
gyarországból ránk marad t , — csak a nega-
tióban és rombolásban keressük hazánk jö-
vőjót. Szívből törődünk mi is nemzetünk 
érdekeivel s dolgozni értük nekünk jól esik. 
De a munka csak hazafias leijét. Idegen 
hangzású nevek u t án nem indulunk s a 
reactió sötét t ana i t megvet jük. A hazafiság-
nak eme szerencsére pusztuló fogalmai helyébe 
t iszta ideálokat áll í tsunk s a nemzete t ki-
ragadva a re t rográd irányból, az igazán jónak 
és nemesnek kultusza ál tal visszaadjuk ön-
magának . A mi politikánk nem a rombolás, 
nem a gyűlölet pol i t ikája . Mi építeni, j av í t an i 
akarunk . 

de a másik 

Erre már közelebbről megvizsgáltam a két nőt.. 
-• A fiatal igen, - feleltem helyeslőleg, — 

. . . az ugy néz ki, . . . mintha 
• . . . . ! De az a kiálló fuga lehetne valamivel 
hosszab is, egyedül állván a maga nemében! Nézd 
csak, valósággal gestikulál vele! 

Erre Litvai ismét nevetett,' de nem felelt sem-
mit, hanem kérlelhetetlen nyugalommal és kitar-
tással folytatta sétáját, de must már egyedül — én 
visszahúzódtam. 

Rövid idő múlva ismét kezdőm: 
Hagyd már abba! Nézd . csak az öreg vi-

csorítja már borszasztó fugát - fogadjunk, hogy 
nemsokára megszólít. 

Fogadjunk, - felelte ő erre, - - hogy ne-
kem ez teljesen mindegy volna. Miért utazik ily szói) 
leányn.yal, unokával, vagy nem tudom én mifélével! 

— Remélhetőleg unokája, mert ha e szépség 
az ő leánya, akkor óva intlek tőle, mint, igaz, jó-
akaró barátod. Képzelj csak magadnak ily anyóst. 
A vérem megfagy, ha csak rá is gondolok. 

Ugyanabban a pillanatban, mialatt még mind-
ketten nevettünk, Mállott a kórus hölgy, s horgas 
ujjainak félreérthetetlen mozdulatával. magához in-
tette barátomat. En, gyáván, mint ez férfiúhoz il-
lik, félrehúzódtam a háttérbe, de csak annyira, hogy 

mindent jól hallhassak. Ugy okoskodtam,. hu az 
öreg megrohanná, csak segítségére kell sietnem ! 
De egyelőre, nagy megnyugvásomra csak meg-
szólította, oly hangon, a mely megközelítette a meg 
nem kent ajtó nyikorgását. 

—• Uram, szíveskedjék eme folytonos sétával 
és fixirozással felhagyni, a legnagyobb mértékben 
alkalmatlan az nekünk! — ' 

— itt van ni! — gondoltam magamban kár-
örvendve. De Litvai hidegvérrel és a legnagyobb 
nyugalommal felelte: 

— Igen sajnálom, hogy eme kivánjságájiak 
eleget nem tehetek - - én a vonatot vizsgálom. 

E szemtelen felelet épen határtalan szemte 
. lényégénél fogva hatását el nem tévesztette volna, 
de barátom nem tudta megőrizni a közönyös arcz 
kifejezést; bajuszának vége idegesen rángatódzott, 
mintha, birtokosa azonnal el akarná magát ne 
vetni és, — óh J a j ! eme rángatódzást észrevette 
a vén Cerberus odabenn az ő ketreczébcn ! 

— Ugy? — felelte mérgesen, — ön a vonatot 
vizsgálja, s minő jogon, ha szabad kérdeznem? — 

— Na! must, vége van, gondolám, mert vé -
leményem szerint bprátom most már nem tehetett 
egyebet, minthugy mélyen elpiruljon és tüstént el-
tűnjön. De i-z a ficzkó ünnepélyes arezot vágva, s 
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Ezzel a tuda t ta l induljunk a nagy mun-
kára ifjúsághoz illő nemes becsvágygyal és 
mindenekfelett hazafisággal. 

Keszegh Ferencs. 

A harmadik magyar egyetem kérdése. 
(Folytatás.) 

Sérelmesnek találta azt, hogy a magyar ifjak 
az osztrák állam költségén tanulnak s ezért el akarta 
tiltani a magyar if jakat a bécsi egyetem látogatá-
sától. 

Azonban sem a bécsi katonaorvosi akadémia 
felállítására a további lépések meg nem tétettek, 
sem Billroth tiltakozása daczára nem tilthatták el a 
magyar if jakat a bécsi egyetem látogatásától s épen 
ez lehetett egyik oka annak, hogy a harmadik ma-
gyar egyetem kérdése megint háttérbe szorult. — 
Ugy, hogy 1888-ban gr. Csáky Albin — ki Trefort 
halála után vallás- és közoktatásügyi miniszterré 
lett — egész határozottsággal jelentette ki a kép-
viselőházban, hogy a harmadik magyar egyetem 
felállításának idejét elérkezettnek nem tartja s ez-
zel a kérdés a napirendről levétetett. De nem so-
káig, mert már 1892-ben újra felszínre jutott, igaz 
ugyan, hogy más alakban. 

Ugyanis Debreczen 1892-ben elhatározta, hogy 
a millennium emlékére az ottani református 
jogakadémiát, ref. theol. karral biró egyetemmé fej-
leszti s 200 ezer forintos alapítványt te t t ; s a város 
ezen határozatát a belügyminiszter jóváhagyta. 

Más irányban ugyan, de Szeged és Pozsony 
is ujabb tevékenységet fejtettek ki. Pozsony 1893-ban 
ujabb kérvényt intézett a képviselőházhoz egy Po-
zsonyban felállítandó harmadik egyetem ügyében ; 
mig Szeged ugyanazon évben elhatározta, hogy a 
Szegeden felállítandó egyetem czéljaira szolgáló 
muzeumot létesít 200 ezer forinttal s az egyetemi első 
beruházásokra 500 ezer frtot ajánl fel a kormánynak. 
E közben újból miniszterváltság állott be s Csáky 
helyét Eötvös Loránd foglalta el, ki a képviselő 
ház pénzügyi bizottságában Csáky Albinhoz lia 
sonlóan ugy nyilatkozott, hogy a harmadik egye-
tem felállításának idejét még nem látja elérke-
zettnek. 

Ezzel a kérdés ugy látszik jó hosszú időre le-
vétetett a napirendről, anyival is inkább, mert az 
ujabb kormányválság után vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterré lett WUissics Gyula szintén idő 
előttinek tartja, a kérdés tárgyalását s a jelen or-
szággyűlési czikluson aligha fognak a kérdés tár-
gyalásával foglalkozni, mert sem a trónboszédben, 
sem a képviselők programbeszédeiben egyáltalában 
nem volt említés téve e tárgyról. 

Ezekből áll röviden az, mit e kérdés történe-
téről, annak megvilágítására elmondandónak tar-
tottam . 

Most rátérek azon kérdés tárgyalására, hogy 
váljon s z ü k s é g e s - e a h a r m a d i k in a g y a i -
e g y e t e m f e l á l l í t á s a , v a g y n e m ? Idő 
előttinek lehet-e mondani a harmadik egyetem fel-
állítását, most, midőn hazánknak mindössze két 
egyeteme van, midőn a Budapesti egyetem egyes 

SS». 

a nélküb hogy egy perczig is gondolkozott volna, 
azt felelte kifogástalan hajlongás kíséretében : 

— Én az elhalt állomásfőnök vagyok! s a nélkül, 
hogy időt engedett volna a két nőnek arra, hogy 
tisztába jöjjenek e rossz vicz jelentőségével, hátra-
arczot csinált, s most már csakugyan odább állott 
de engem karon fogva oly föltűnően nevetett, hogy 
a beszálló utasok csodálkozva tekintettek reánk. 

— Mondd csak, — kezdém rövid idő múlva 
miután némileg kinevettük magunkat — engedj 
meg nekem egy szerény kérdést, még nem is szé-
gyenled magadat ezek u tán? 

— Szó sincs róla! — felelte ő vigan, — ne 
búsulj, nincs is vége még a kalandnak! Az öreget 
tovább kell bosszantanunk. Nagyon is kedves volt, 
a mikor haragjában dúlt-fúlt! 

— Ugyan hagyj békét neki. — Feleltem erre, 
most már némileg megsajnálva a szegényt. — Úgy-
is ugy nézett ki, mint egy szétdurranásának első 
stádiumában lévő bomba. 

— Nem ! monda ő makacsul. Boszut kell áll-
nom ! Ha több előzékenységgel mondta volna ne-
kem ama leczkét, akkor lemondanék erről a boszu-
ról, de igy! Gyere csak S a 
nélkül, hogy ellentállhattam volna, behurczolt egy 
első osztályú coupéba-

— A következő állomásig pihenni hagyom, - -
mondá barátom, szivarra gyújtva. — De itt ismét 
megjelenek előtte, s valami különösen válogatott 
dolgot mondok neki, addig majd csak eszembe jut 
valami. 

— De végre is teljesen igaza van neki, — 
jegyeztem meg halkan, mint a józan megfontolás 
embere. 

— Na ! ha ennyire pártfogásodba veszed, — 
mondá Litvai a coupé egyik szegletéből — akkői-
én sem leszek túlságosan szigorú, megengedüm, 
hogy megcsókold. De most már elégedj meg ezzel! 

így mentünk tovább és tovább — végre meg-
sokalltam a hoszu utat, s megszólaltam: 

— Számitásom szerint már régen Kőbányán 
kellene lennünk. 

— Szintén igy vélekedem, — felelte barátom, 
az ablakon kinézve, persze hiába, mert a korom-
fekete éj mindent eltakart. 

Ebben a pillanatban kinyílt a coupé ajtaja, 
s belépett a kalauz, kérve a jegyeket. 

Mi teljes hidegvérüséggel odanyújtottuk városi 
lóvasúti jegyeinket, de a törvény embere meglehe-
tősen goromba lett erre. 

— Miközöm e jegyekhez? Valódi jegyeiket kérem! 
Iszonyú g mdolat villant mog agyamban. 
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karain oly nagy a túltömöttség, hogy a tantermek 
a hallgatóknak csak igen csekély számát képesek 
befogadni; midőn a külföldi egyetemeken száz és 
ezer magyar ifjú tanul és sajátit el idegen szelle-
met, a midőn tudósaink nagyrésze a hazában nem 
lelvén tehetségének megfelelő alkalmazást vagy a 
külföldre kénytelen vándorolni, vagy itthon ma-
radva valamely száraz kenyérkereseti pályán fecsé-
relni, el tehetségét és tengetni életét, vagy esetleg 
kellő protectió hiányában késő vénségéig várakoz-
ni, a inig reá kerül a sor s valamelyik egyetemen, 
vagy más tudományos intézetnél alkalmazást nyer-

Ha szemügyre vészük az elmondottakat, azt 
hiszem, egészen határozottan kimondhatjuk, hogy 
a harmadik egyetem mielőbbi felállítása égetően 
szükséges. Előbb emiitettem, hogy Magyarország-
nak kevés két egyetem; hogy ezen állitásom he-
lyességéről t. olvasóimat meggyőzzem, közlöm az 
alábbi statistikát. A legutóbbi népszámlálás adatai 
szerint volt: 

Egyetemek Lakosság l l any lakosra 
Kzáma szama esik 1 egyetem 

Sveiczban . . . . 5 2.917,0(X) 583,400 
Hollandiában. . . 4 4.564,000 1 141. (XX) 
Belgiumban . . . 4 6.195,000 1 548,000 
Spanyolországban . 9 17.667,000 1.963,000 
Svédországban . . 2 4.784,000 2.392,000 
Németországban . 20 49.416,000 2 470,000 
Ausztriában . . . 7 23.473,000 3.353,000 
Francziaországban . 9 38.343,(XX) 4.260,300 
Angolországban . 9 38-104,000 4.233,000 
Magyarországban . 2 15.232,000 7 616,000 
Oroszországban . . 9 99.531,000 11.059,000 

Ez adatokból is világosan kitűnik, hogy meny- ! 
nyire el vagyunk maradva felső oktatásunk tekin-

tetében s hogy az itt felsorolt államok között csak 
Oroszország arányszáma kedvezőtlenebb, mint a 
Magyarországé, a mi azt hiszem, egyáltalában nem 
szolgálhat nekünk megnyugtatásúl. 

Hivatkoztam továbbá az elébb azon körülményre, 
hogy igen sok magyar ifjú jár a külföldi egyete-
mekre. Mindenek előtt azonban meg kell jegyez-
nem, hogy én nem vagyok ellensége annak, hogy 
ifjaink egyetemi tanulmányaikat itthon bevégezve 
egy-két évre meglátogassák a külföldi, talán a mi-
einknél kiválóbb egyetemeket, de hogy százan, meg 
ezren összes felsőbb tanulmányaikat idegen egye-
temeken s főleg Bécsben végezzék, a tudományok-
kal együtt idegen szellemet sajátítva el s százeze-
zereket költve el külföldön, a midőn azt az okta 
tást megtalálnák itthon is, ezt én hazafiatlanság 
nak tartom De itt e kérdésnél azt mondhatja va-
laki, hogy bolondság volna egy ujabb egyetemet 
állítani fel s százezereket és milliókat költeni reá, 
mikor ifjaink jó része külföldi egyetemekre jár, a 
külföld költségén tanul: ez reánk nézve tiszta ha-
szon. Hogy ez erkölcsileg nem hasznos reánk néz-
ve, azt mindenki belátja, s ép oly kévésé hasznos 
közgazdasági szempontból. Mert igaz ugyan, hogy 
idegen államok költségén tanulnak, és hogy átlag-
egy-egy hallgató taníttatása a külföldön bele kerül 
az illető államnak évenkint átlag 200 Írtjában, de 
ne feledjük, hogy ez a 203 Irt ben marad az illető 
államban s ne feledjük, hogy az az ifjú idegen helyen 
költi el pénzét szállásra, étkezésre, ruhára stb. 
s ha átlag csak 500 frtot költ el egy-egy tanu-
ló évenként s ha csak 1200-ra tesszük azon ifjaink 

— Ki fogunk szállani Kőbányán, — mondám 1 
bátorságomat elvesztve. 

Erre már vigyorgott a kalauz. 
~ Nagyon sajnálom, de ezt holnap kell meg-

tenniök. Mi gyorsvonaton vagyunk, s ez csak B.-ben 
áll meg éjjel két órakor. 

Na! mi szépen megjártuk! Nem elég, hogy j 
jegyeket kellett váltanunk B.-ig, a hol épenséggel ! 

semmi keresni valónk nem volt, nem elég, hogy 
vékony nyári ruhában kellett a hideg éjben utaz-
nunk, — hanem még azonfelül, mint értesültünk, 
B.-ben négy óra hosszatt kellett várnunk távol 
otthonunktól, elmélkedve saját és más emberek 
sorsa felett. 

Valóban szép kilátások! Különösön én mér-
gelődtem, akaratom ellenére jutva e kecsegtető 
helyeztbe. Alighogy kiment a kalauz, már is ilyen-
forma kifejezésekkel támadtam meg szegény bará-
tomat : 

— Látod! Nem mondtam-e? Tudtam, hogy ez 
lesz a vége! 

Barátom csüggedten csak annyit felelt : 
— Hiszen nem tudhattam, hogy csak B.-ben áll 

meg a vonat 
— Az ördögbe! — mondám én, félig meddig 

bel etörődve helyzetünkbe — mint elhalt állomásfő 

nőknek csak tisztában kell lenned a menetrenddel. 
Lefolyt kalandunk említésére ismét helyre-
állott a béke, s ha nem is vigan, de megnyugvás-
sal haladtunk ismeretlen sorsunk felé. 

Végre megállott az az átkozott vonat. Helyze-
tünk fölött töprengve, megfeledkeztünk kalandunk 
tulajdoképeni okairól, a két nőről, kik háborítatlanul 
tovább utaztak. 

Most már csak a rideg való volt — csakugyan 
B.-ben voltunk, eme rongyos fészekben. Az egész 
városka természetesen mély álomba volt merülve ; 
semmi nesz, siri csend, mint ez ily kis városhoz illik. 

Ezen első benyomások hatása alatt érkeztünk 
a városka főterére. 

— Vájjon van-e B.-ben szállodai — eme jelen-
tőségteljes szókkal szakítottam meg a mély csendet. 

— Reméljük . . . . feleié barátom egykedvűen. 
— De hol ? kérdezém épen így. 
Ő erre vállat vont. 
— A jó ég tudja. — De az ég, ha tudta is, 

nem árulta el titkát, sőt felelet helyett megnyitotta 
csatornáit és jéghideg záport bocsátott fejünkre. 

— Hallod-e, — mondám — ha ez igy tart, 
akkor én valami menedékázba megyek. 

(Folytatása következik.) 
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A magyar főiskolai ifjúsághoz. Ily czirnen adta 
ki Dr. Schlauch Lőrincz biboniok, nagyváradi püs-
pök ő excellentiája az 1897. ápr. 22 - 2 4 ón Nagy-
Varadon tartott diákkongresszus megnyitó gyűlésén 
általa, mint a kongresszus védnöke által tartott 
beszédet, a mely valóságos remeke az ékesszólás-
nak. A mű a legfinomabb pergamen papírra nyom-
va, igen diszes kiállításban a napokban hagyta el 
a sajtót. 

Örmény nyelv. Voitli Antal, egyetemünk böl-
; csészeti karának rendes hallgatója „Elméleti ós 
gyakorlati örmény nyelvtan"-ára, mely a jövő év 
elején legkésőbb márcziusig fog megjelenni, előfi-
zetési felhívást hirdet. (E munka előszavát és rész-
letes tartalmát a szamosujvári „Armeniá"-nak a 
napokban megjelent oktoberi füzete hozta.) 

Ez az első ilynemű munka magyar irodal-
munkban, mely ugy a klasszikus ó-örmény, mint 
a társalgási uj-örmény nyelv teljes és rendsze-
res grammatikáját adja. Szerző nyelvtana meg-
írásánál arra törekedett, hogy n vele foglalkozó ör-
ményül nemcsak olvasni, hanem írni és beszélni 
is megtanulhasson e nyelven ; e végből nyelvtanát 
az egyes leczkék végén alkalmazott magyar és ör-
mény feladatokkal, illetőleg gyakorlatokkal, számos 
örmény-magyar szövegű gyakorlati példával, a könyv 
vógóliez csatolt „Függelékében pedig 17 olvasmány-
nyal (próza ós vers), egy körülbelül 60U szóból álló 
magyar-örmény és mintegy 1800 szót tartalmazó 
örmény-magyar szótárral bővítette ki 

Az egész munka 386 oldalra terjed. Előfizetési 
ára 1 frt 20 kr. Azok, kik e müvet megrendelni 
szándékoznak, a kiadandó példányok mennyisége 
felől való tájékozódhatás végett szerzőnél magakar. 
mielőbb előjegyeztetni szíveskedjenek. Szerző czime: 
Voith Antal tanárjelölt, Kolozsvárit, Egyetem. 

Magyar Kritika. E czimet viselő lap jelent meg 
e hó elsején Budapesten Benedek Elek szerkeszté-
sében. A szerkesztő beköszöntőjében két nagy 

számát, a kik a külföldön tanúinak : úgy kitűnik, 
hogy mintegy 600 ezer frtot hagynak évenkint a 
külföldön a mi ifjaink, ez pedig igen tekintélyes 
összeg. 

Es most menjünk tovább. Azt állítottam az 
elébb, hogy kellő számú tudományos intézetünk 
nem lóvén, hol kiválóbb tudósainknak nyugalmas 
állást és az önnálló búvárkodásra alkalmat bizto-
sithassunk, tudósaink nagyrésze kénytelen a kül- j 
földre vándorolni, hogy tehetsége kifejtésére meg-
felelő teret ós alkalmazást nyerjen. Le kell inon- i 
dania a hazáról a tudomány kedveért, a mi mér-
hetetlen nagy kár kuliuránkra nézve. 

Ezeket vissza kellene hozni, hogy tudásukat 
a haza hasznára fordítsák, vagy legalább is meg-
kellene akadályozni az ujabb kivándorlást. Ezt pe-
dig legczélszerübben úgy tehetnők meg, hogy újabb 
egyetemek felállításával kényelmes állást biztosí-
tanánk azoknak, kik buvárlataikba, tanulmányaik-
ba akarnak mélyedni. (Vége köv.) 

Bodor Antal. 

I ÍROB ALOM« M Ű V É S Z E T . 

egyént szólaltat meg, kiknek véleményét a jelen 
század elejének irodalmi állapotáról a mai korra is 
találónak tart ja 

Bajza József kritikát, meg nem kórlelhető ós 
kemény, de részrehajlatlan, de igazságos kritikát 
kiván. Hibául rój ja fel, hogy nem tudjak feláldozni 
az ön fényt a közlönyért. 

Araiu/ János az irodalmi életet jellemezvén, nem 
lát sehol közös eszmét, közös törekvést, sehol küz-
delmet elvekórt. Ezeknek helyét elfoglalja a megél-
hetés gondja s az élelmossíg. Nem bajtársak, ha 
nem pajtások — mondja. Legtöbb esetben nem a 
zászló gyűjti össze őket, hanem a koncz. 

Eme szomorú ós vigasztalan rajzot a mai 
viszonyokra a lka lmizzas a lap hitvallásának jelzi 
a meg nem kérlelhető ós kemény, de részre hajlat-
lan, de igazságos, kritikát mely keresi és hirdeti az 
igazságot. Az egyénekben nem pajtást, hanem baj-
társat keres. Távul minden személyi ós anyagi be-
folyástól nem tekinti az Íróban, művészben, tudósban 
s é m a jó barátot, sem az ellenséget hanem mindent 
a hivatottság, a tehetség szempontjából bírál. 

Két kelléket kíván : igaz magyar Szellemet s 
írói hivatottságot. 

Ez a Magyar Kritika világos, tiszta hitvallása. 
A Magyar Kritikáin vei nem koncz körül, hanem 

zászló körül csoportosulnak, melyen írva áll : Kritika 
kell közöttünk. 

Az első szám oktöber elsején jelent meg gaz-
dag tartalommal, melyből felemlítjük Pintér : Ujabb 
elbeszélő irodalmunk czimü felolvasásának bírála-
tát, Lázár Bélától. Bársony István ,,Vig világ ós 
„Ecee Homo" cziin alatt megjelent vonzó s han-
gulatos novelláinak bírálatát Koboz Antal tollából 
Vértesi Arnold : A királyi tanácsosok ós Ouidának 
A Massarene család czimü regényéről közöl szak-
avatott tollal megirt ismertetést. .Nemzeti színház" 
czimü rovatában Szomaházy Is tván: Hófúvás czíinii 
1 felvonásos vígjátékának ós Paileron: Többet 
ésszel . . . czimü müvének ismeretesével ós kri-
tikai alapon való móltatásával foglalkozik. Balassa 
József. Dr. Sebestyén Gyula : A székelyek neve s 
eredete czimü munkáját bírálja, inig Dr. Fodor Ár-
min kőt magyar váltójogi könyvet ismertet stb. stb. 

A Magyar Kritika havonként, kétszer jelenik 
meg s előfizetési ára egész évre 5 frt. (Radó.) 

EGYETEMI KÖR. 
— Az egyetemi kör f. hó 4-én d. u. a kör 

helyiségében folytatólagos közgyűlést tartott, mo 
lyen az okt. 1-iki közgyűlésről az idő előrehala-
dottsága miatt elmaradt pontok kerültek tárgyalás 
alá. A tárgysorozat első pontját az egyetemi köri be-
csületbíróság megalakítása képezte, melybe a kan-
didáló bizottság jelölésére rendes tagokúi beválasz-
tattak : Persina Viktor, Polc.z Rezső, Brada Sándor, 
Pazourek Ferencz, Bw, tők József, Bodor Antal, Kozma 
Endre, Biró Albert, Gálffi György, Imre Sándor, 
Mázsa József, Asztalos Kálmán, póttagokúi: Szabó 
Iinre ós Fabinyi Rudolf. A tárgysorozat második 
pontját 2 jogikari választmányi tag megválasztása 
képezte. Minthogy pedig a 2 állásra 6 tag kandi-
d íltatott, az elnök elrendelte a szavazást. Ditrói 
Nándor titkos szavazást kért, az elnök azonban 
kijelentette, hogy a titkos szavazást nem rendel-
heti el azért, mivel a tagok hivatalos névjegyzéke 
a távollevő pénztárnoknál van. Ditrói Nándor erre 
azt indítványozta, hogy egy épen a gyűlésen kézben 
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levő névjegyzék alkalmaztassék a szavazásnál. Az 
elnök és' több tag a felmutatott névjegyzéket egé-
szen pontosnak találva, az elnök feltette a kérdést, 
hogy a közgyűlés elfogadja-e a felmutatott név-
jegyzéket a szavazás alapjául, a mit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. A szavazás megejtetvén 
ezután, választmányi tagokúi megválasztattak: Szász 
Albert és Mázsa József. A választás ellen azonban 
Köblös Sámuel, azon oknál fogva, hogy a szavazás 
alapjául szolgáló névjegyzék nem volt hivatalos, 
utólagosan fellebbezést jelentett be. — A tárgy-

„ sorozat harmadik pontját a matinéé rendező bizott-
ság megalakítása képezte. E pont előtt Fabinyi Ru-
dolf főtitkár indítványozta, hogy e pont, mint nem 
ezen gyűlés elé tartozó, vétessék le a napirendről. 
Az elnök jelentve, hogy ezen pontot a tárgysoro-
zatba épén maga a főtitkár vette fel, azt javasolta, hogy 
miután az alapszabályok nem intézkednek határo-
zottan a felől, hogy a matinéé íendező bizottság 
moly gyűlés által választassék meg, irányadónak az 
uzust tart ja e szerint pedig, mintán a jelzett bizott-
ság a tavaly is a közgyűlés által választatott meg, 
a választást azonnal megejthetőnek tartja anynyival 
is inkább, mivel egyáltalában semmi különbség 
nincs a között, hogy a bizottság a közgyűlés, vagy 
a önképzőköri gyűlés által választatik meg, mint-
hogy mindkét gyűlést ugyanazok a tagok alkotják. 
Miután az elnök megjegyzését többen indítvány 
alakjában magukévá tették, az elnök elrendelte a 
szavazást a felett, hogy a matinéé rendező bizott-
ság a jelen gyűlésen választassék-e meg, vagy el-
li alasz'tassék, mire a közgyűlés nagy szótöbbséggel 
(2 ollenében) a mellett határozott, hogy a bizottság 
a jelen gyűlésen alakíttassák meg, mire aztán a 
kandidáló bizottság jelölésére Imre Sándort, Mázsa 
Józsefet, Bodor Antalt és Senn Ottót választotta meg. 
Köblös Sámuel ezen választás ellen is fellebbezést je 
lentett be. Balogh Bertalan azon indítványa, hogy egy 
uj saktábla vétessék, ugy szintén Ditrői Nándornak 
azon indítványa, hogy a tavalyi okt. fi-iki ünnepély 
költségeiből még ki nem fizetett összeg a kör pénz-
tárából fedeztessék ; elfogadtatott. Balogh Bertala • 
azon indítványa, hogy uj biliárd vétessék; véle-
ményadás végett a választmányhoz tétetett át 

Az Egyetemi Körbe a jelen tanévben a kö-
vetkező lapok járnak : Politikai lapok: Egyetértés, 
Pesti Hírlap, Magyarország, Magyar Hírlap, Pesti 
Napló, Budapesti Napló, Budapesti Hírlap, Magyar 
Újság, Alkotmány, Pester Lloyd, Ellenzék, Kolozs-

ipirodalmi 
dalmi lapok : Hét, Uj-Idők, Magyar Sálon, Vasár-
napi Újság, Vasárnapi lapok, Ország Világ, Magyar 
Szemle, Budapesti Szemle, Von Fels zurn Meer, 
Moderne Kunst, Közművelődés. 

Élczlapok: Borsszem Jankó, Kakas Márton, 
Mátyás Diák, Magyar Figaro. Fliegende Blatt.er. 

Sportlapok : Magyar Kerékpáros, Sálon és 
Sport, Herkules, Erdély. 

Szaklapok: Erdélyi Muzeum, Orv.-term.-tu-
dományi Közlöny, Gyógyászat, Gyógyszerészeti He-
tilap, Revue Medicale, Orvosi Hetilap, Jog, Jogtu-
dományi Közlöny. Mérnök s épiszeti hirlap, Magyar 
Ipar, Armenia, Orsz. középiskolai tanáregyesületi 
Közlöny, Kolozsvári Egyetemi Lapok, Budapesti 
Egyetemi Lapok és Debreezeni főiskolai Lapok. 

Általános ifjúsági gyűlések. 
Folyó hó 4-én d. u. népes ifjúsági gyűlés tai-

tatott a jogikar Il-ik sz. tantermében; mely gyű-
lésen elhatároztatott, hogy a f. hó 2-án ostve több 
egyetemi hallgatóval szemben elkövetett rendőri 
brutáiitás ügyében, mivel ez által az egész egyetemi 
ifjúság sértve érzi magát, ,egy öt tagu küldöttséget 
menesztenek Gr. Béldi Ákos főispánhoz kikérni 
közbelépését a rendőrség kvalifikál hatatlan eljárá-
sával szemben. A küldöttségbe beválasztattak : Pa-
zonrek Ferenez, Brada Sándor, Imre Sándor, Perl 
Ottó és llácz Gyula. 

F e l h í v á s . 
Tisztelettol felkérem azon egyetemi-köri tag 

urakat, kik az „Egyetemi Kör" önképzőkörében mű-
ködni óhajtanának, hogy ezen szándékukat —alul-
írottnál — r ö v i d i d ő a I a 11, bejelenteni szíves-
kedjenek. 

Kolozsvár, 1 HOT. október 12-én. 
Köblös Samu, 

e. köri altitkár, mini 
önképzőköri titkár. 

Meghívó. 
Bátor vagyok az Egyetemi Kör mathemati-

kai-terinészettudomány kari hallgató tagjait folyó 
hó 23-án szombaton d. u. fi órakor az Egyetemi 
Kör helyiségében tartandó szakosztályi alakuló köz-
gyűlésre meghívni. 

Kolozsvár, 1897. okt Ifi. 
Polca Reasö, 

az önképzőkör elnöke. 

M e g h í v ó 
Van szerencsém az Egyetemi Kör tagsági jo-

gosultsággal bíró joghallgató tagjait folyó hó 20-án 
szerdán d. u. fi órakor a kör helyiségében tartandó 
szakosztályi alakuló gyűlésre tisztelettel, meghivni' 

Kolozsvár, 1897. okt. Ki. 
Polca Rezső, 

az önképzőkör elnöke. 

Meghívó. 
Van szerencsém az Egyetemi Kör bölcsészet-

kari hallgató tagjait folyó hó 21-én csütörtökön 
d. u. fi órakor a kör helyiségében tartandó szak-
osztályi alakuló gyűlésre tisztelettel meghivni. 

Kolozsvár, 1897. okt. Ifi. 
Polca Reasö, 

az önképzőkör elnöke. 

Meghívó 
Az Egyetemi Kör orvosi szakosztálya alakuló 

gyűlését folyó hó 22-ón pénteken d. u. fi órakor 
tart ja az Egyetemi Kör helyiségében, a melyre az 
orvostanhallgató urak tisztelettel meghivatnak. 

Kolozsvár, 1897. okt. Ifi. 
Polca Reasö, 

az önképzőkör elnöke. 

Segélyegyletek. 
A joghallgatók segélyegyletének választmánya 

f. hó 11-én d. u. gyűlést tartót, a melyen a mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után az aljegyzői állás töltetett be, melyre egyhan-
gúlag Debreezi Béla választatott meg. Az 1897/8. évi 
költségvetés tárgyalása előtt. Bodor Antal indítvá-
nyozta, hogy a segélyegylet a „Kolozsvári Egyete-
mi Lapokat" válassza meg'az egylet hivatalos lap-
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jának s annak fenntartására némi segélyt szavaz-
zon in cg. 

A gyűlés az indítványt egyhangúlag elfogad-
ván, a költségvetés tárgyalására tért át, Diemar Emil 
pénztárnok terjesztette elő a segélyegylet vagyon 
mérlegét, mely szerint az egyletnek 4°/0 os kor. jár. 
kötvényben 13.300 fr t ja , takarékpénztárban 445 Irt. 
40 krja. magánkötvényekben 733 frt l(i krja, össze-
sen 14478 frt 62 krnyi vagyona van. A pénztár-
nok által előterjesztett költségvetés hosszabb vita 
után némi módosításokkal elfogadtatott. E pontnál I 
Szenkovics Dénes indítványozta, hogy az Egyetemi 
Lapok részére évi 60 frt adassék; miután Bodor 
Antal felemlítette, hogy azon esetben, ha a segély-
egylet az E. Lapok .részére a 60 frtot megszavazza, 
az egylet minden tagja ingyen kapja a lapot, Szen-
kovics indítványa elfogadtatott. A ruha-segély czi-
men a költségvetésbe felvett tétel eltörlése felett is 
heves vita fejlődött ki, melyben Polcz Rezső. Pál, 
Ignáez, Bodor Antal stb. vettek részt, s a mely azzal 
végződött, hogy a választmány szótöbséggel a ru-
ha-segély ez. tétel meghagyása mellett határozott. 
Az elnök ezután felolvasta a «Mensa Aeademica» 
felügyelő bizottságának alábbi átiratát: „Tekintetes 
Elnökség! Tekintve azt, hogy a diák-asztalnak 
segélyezésre fordítható jövedelme még nagyon je-
lentéktelen s az alakulás alatt álló intézet még a 
kezdet nehézségeivel küzd; igen ezólszeiünek mu-
tatkoznék, ha az egyetemi segélyző egyletek a diák-
asztal czéljait a maguk részéről az által támo-
gatnák, hogy vagyoni erejűknek megfelelőleg, lega-
lább néhány kedvezményes ebéd és vacsorának je-
len'.eg (15) tizenöt forintot kitevő árának csak egy-
részét fizetnék. Kérjük a Tekiutes Elnökséget, hogy 
a szóban forgó ügyet minél hamarább tárgyalás alá 
venni s alólirt bizotiságot a tanácskozás eredményéről 
minél hamarább értesíteni szíveskedjék. Kolozsvár, 
1897. szept. 30-án. Dr. IJndner Gusztávé, i. b elnök." 

A mensa-bizottság ezen átiratának tárgyalá-
sánál hosszabb vita fejlődött ki. Po\cz Rezső indít-
ványozta, hogy a segélyegylet összes pénztári töb- ; 
lete, Bodor Antal, hogy évi 150 frt adassék a mensa 
részére azon kikötéssel, hogy legalább 2 féldijas 
helyre a segélyegylet nevezhessen tagjai közül. 
Miután e kérdéshez Pnzourek Ferencz és még töb-
ben hozzászóltak, a gyűlés Pál Ignáez azon indít-
ványát fogadta el, hogy a monsa részére minden 
kikötés nélkül évi 100 frt adassék. 

Ezen módosításokkal tehát a segélyegylet 
1897/8. évi költségvetése a következőleg állapítta-
tott meg: 

Bevételek : 

4°/0-os korona járad. kamatja . 532 frt. 
Takarékbetétek ,. '. . 20 frt. 
Magán kötvények ,, . . 42 frt. 
Tagdijak „ . . 120 frt. 
Rendkiv. bevételek „ . . 30 frt. 

összesen 744 frt. 

Kiadások : 
Tandíjsegélyek 250 frt. 
Ruha „ 100 frt. 
Szolgák fizetése 35 frt. 
Kvári Egyetemi Lapok-nak . 60 frt. 
Mensa Académciának . . . 100 fit. 
Könyvtár gyarapítása . . . 80 frt. 
Rendkívüli kiadások . - 30 frt. 

összesen 655 frt. 
Pénztári felesleg 89 f 

Megállapittatott továbbá, hogy a tandíj-se-
gélyből 150 frt a tanév I-ső 100 frt, a Il-ik felében fog 
k ¡osztatni. 

Az elnök ezután előterjesztette Pazourek Fe-
reneznek, az Egyetemi kör elnökének azon kérését, 
hogy a segélyegylet az Egyetemi kör ré-zére 1898 
áprilisig, vagyis a míg az 1000 frt államsegély meg-
érkezik, 200 frtnyi kölcsönt adjon, a mit a gyűlés 
egyhangúlag elhatározott, Bodor Antal indítványára 
472 "/« kamatot állapítva meg a kölcsön után. Pál 
Ignáez azon indítványát, hogy a segélyegylet könyv-
tárának rendezésére egy bizottság küldessék ki, a 
gyűlés elfogadta s a bizottságba Dóczi Bálintot, * 
üebreczi Bélát és Szenkovics Dénest választotta meg, 
úgy szintén elfogadta Pál Ignáez azon indítványát, 
hogy az ügyrendtartásrevideálására 4 tagu bizottságot 
küldjön ki, mely bizottságba Miss Károly, Gál Ger-
gely^ Pazourek Ferencz és Bodor Antal választattak 
be. És végül Polcz Rezső indítványára elhatározta-
tott, hogy a 4 bölcsészetkari tanár 1897 okt. 19 én 
tartandó jubileumán az elnök által fogja a segély-
egylet magát képviseltetni. 

Az orvostanhallgatók önképző és segélyző egye 
siilete folyó hó 9-én délután 3 órakor a boneztani 
intézet tantermében tartotta alakuló közgyűlését, 
A gyűlést Hanasiewicz Oszkár szünidei elnök nyi-
totta meg s egy három tagu deputatiót küldött az 
orvoskari Dékán úrhoz, hogy őt szokás szerint, a 
gyűlésre hívja meg. Alig öt perez letelte után be-
lépett a terembe Kenyeres Balázs dr. az idei Dékán. 
Lendületes beszéddel üdvözölvén az ifjúságot, mely-
ben többek közt különösen az orvosok mai sanyarú 
helyzetével foglalkozott, szoros elfoglaltsága miatt 
ismét távozott és csak a gyűlés vége felé jelent 
meg ismét, mikor megint az előbbihez hasonló nagy 
óváczióban részesült. A Dékán távozta után Hana-
siewicz Oszkár sz. idei elnök tette meg a maga és 
társai nevében beszámolóját melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

A tárgysorozat következő pontja az uj elnök 
választás lévén, a sz. i. elnök candídáló kizottságot 
küldött, ki, mely működésében eljárván Szabó Ká-
rolyt és Hanasiewicz Oszkárt jelölte. Hanasiewicz 0 . 
lemondván a jelöltségről és több jelölés nem tör-
ténvén, a korelnök Szabó Károlyt egyhangúlag 
megválasztott elnöknek jelentette ki és meghívására 
egy három tagu küldöttséget, küldött. Az uj elnök 
megjelenvén, átvette az elnöki széket Hanasiewicz 
sz. í. elnöktől és megköszönvén a bizalmat szép 
beszédében azon koreteket igyekezett vázolni, melyek-
ben működése súlypontja leend. Azután candídáló 
bizottságot küldött ki mely megtévén a jelöléseket, 
elnök elrendelte a szavazást, a melynek eredménye-
képpen a választmány következő módon alakult 
meg : I sö alelnök Hanasiewicz Oszkár. 2-ik alelnök 
Góth Lajos. T i tkár : Losonczy Sándor. Pénztáros: 
Ragarus András. Könyvtárnok : Barabás .lózsef. Fő-
jegyző : Veress Ferencz. Aljegyző: Máthé Dénes. 
Pénztári ellenőr: Nagy Lajos. Könyvtári ellenőr: 
Máthé Gábor. Választmányi tagok : V. évről Bozák 
János. IV. évről Eeinbold Béla. III. évről Winkler 
Jenő. II. évről Kolosvári Sándor. I évről Kovács Gyula. 

A gyűlés a Dékán és az uj elnök éltetésével 
d. u. 5 órakor ért véget. 

A gyógyszerészettan hallgatók segélyegylete 
f. hó 8-án d. e. bizottsági gyűlést tartott, melyen 
ifj Gálfy György elnök felolvasván a „Mensa Aca-
démica« felügyelő bizottságának átiratát, melyben 

¡ a segélyegylettől a bizottság a Mensa részére se-
. i gélyt kér — javasolta, hogy a Mensa részére évi 
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400 frt adassék, mit a gyűlés egyhangúlag elfoga-
dott. Majd Bodor Antalnak a Kolozsvári Egyetemi 
Lapok szerkesztőjének kérésére a K. Egyetemi La-
pokat a választmány a segélyegylet hivatalos láp-
jának választván, a lap költségeire évi 20 frtot sza-
vazott meg. 

Végül Zajácz Károly könyvtárnok azon beje-
lentését, hogy katonai ügyben az egyetemet el kell 
hagynia — tudomásul vette a gyűlés és a könyv-
tárnok helyettesitésévei Lehrer Alfrédet bizta meg. 

Köszönetnyilvánítás. E helyen is köszönetet 
mondunk az alább megnevezett könyvkiadó urak-
nak, szives adományaikért, melyekben minket ré-
szesítettek Ugyanis Hornyánszky Viktor 9, Várnai] La -
jos 4, Maurer Vilmos 4 és a tízt. István társulat 
35 drb értékes müvet küldött könyvtárunk részére. 
Fogadják hálás köszönetünket. Kolozsvárt, 1897. 
okt. 15. Pazourek Ferencz, egyetemi köri elnök, Fajbf-
nyi Rudolf egy. köri főtitkár. 

- O 

Felhívás! 
Az Erdélyrészi Kárpát-Egylet elnökségétől 

nyert meghatalmazás és1 folyó évi szeptember 20-án 
tartott általános ifjúsági közgyűléstől kapott meg-
bízás folytán bátrak vagyunk a turista-ügy iránt 
érdeklődő egyetemi hallgató urakat felhívni, hogy 
az Erdélyrészi Kárpát-Egylet egyetemi osztályának 
megalakítása végett nevöket az alább felsorolandó 
ivtartoknál letett iveken jegyezzék fel. 

Az Erdólyrészi Kárpát-Egylet egyetemi osztá-
lyának tagja lehet minden egyetemi hallgató, ki 
nevét az e czélból kibocsátott taggyüjtő ivek egyi-
kén feljegyezte s az E. K. E. által az egyetemi osz-
tály tagjai részére az egész egyetemi óv tartamára 
megállapított l frt kedvezményes dijat lefizette. 

Az Erdélyrészi Kárpát-Egylet egyetemi osztályá-
nak tagjai részesülni fognak mindazon kedvezménye-
kben, melyeket az E. K. E. tagjainak nyújt. És pedig: 

1. Ingyen kapják az egyesület folyóiratát, mely 
minden hónapban a legszebb kiállításban, szép ké-
pekkel és ismeretterjesztő tartalommal jelenik meg. 

2. Kedvezményes árban rendelhetik meg az 
egyesület kiadványait. 

3. Utazások alkalmával igénybe vehetik az 
egyesület által az egész országban szervezett t u-
r i s t a-s z á 11 ó k a t és ott olcsón étkezhetnek. 

4. Részt vehetnek az egyesület rendezte ki-
rándulásokban és élvezik ez alkalommal az összes 
közlekedési és más kedvezményeket. 

5. Több tag csoportos kirándulása részére az 
óhajtott kedvezmények kieszközlése ügyében az 
egyesület közbenjár. 

fi. A magyar folyam- és duna- gőzhajózási tár-
sulat hajóin 11-od osztályú jegygyei I-ső osztályon 
utazhatnak. Ugyanily, sőt nagyobb kedvezmény 
megnyerése van folyamatban az összes közlekedési 
vállalatoknál. 

7. Megszálhatnak az erdő- és bányatiszti la-
kokba és ott díjtalanul meghálhatnak. 

8. Az egyesület menedékházait díjtalanul igény-
be vehetik. 

9. Az egyesület üdülőtelepein (Raclna-Borbe 
rek, Dombhát) olcsón nyaralhatnak. 

Az alakuló közgyűlés napja később fog közzé-
tétetni. 

Taggyüjtőivek le vannak téve Hanasievitz Osz-
kár orvostanhallgató, Szlávik Ferencz bölcsészetkari 
hallgató uraknál ós alólirottaknál. 

Az E. K. E. egyetemi osztályának megalakí-
tása végett kiküldött bizottság folyó hó 12-én tar 
tolt üléséből. 

Bodor Antal Polca Reasö 
Paaourek Ferencz. 

V E G Y E S H I H E K » 

Lapunkat szinte hihetetlen és nem remélt 
pártfogásban részesítette és részesiti az ifjúság, és 
a nagy közönség ugy anyagilag, mint erkölcsileg. 
Az ifjúsági egyesületek a lap költségeinek fedezé-
sére jelentékeny összegeket szavazva meg, lehetővé 
tették azt, hogy lapunkat majdnem minden egye-
temi hallgatónak ingyen adhatjuk s igy azt széles 
körben e l te r jedhe t jük , a nagyközönség köréből 
pedig napról napra mind többen és többen fizetnek 
elő lapunkra. Első sorban egyetemi tanáraink álla-
nak, kik majdnem mindnyájan előfizettek lapunkra, 
úgyszintén több középiskola, casinó, kávéház, ugy 
hogy e nagy érdeklődést látva, elhatároztuk, hogy 
nagy olvasó közönségünk igényeinek kielégítésére 
ezután még nagyobb gondot fogunk fordítani tár-
czarovatunkra. Már eddig is irodalmunk több igen 
kiváló tagjának igéretét birjuk, hogy lapunkba dol-
gozni fognak. 

Gyarmathy Zsiginondnó úrnő, irodalmunk egyik 
legkiválóbb jelese megígérte, hogy lapunkba köze 
lebbről dolgozni fog. Remélhetőleg már a követ-
kező számban megörvendeztetjük t. olvasóinkat 
vele. — Leveléből, a melyben egyúttal Ígéretet is 
tesz, hogy lapunkba dolgozni fog, nem.mulaszthat-
juk el közölni az alábbi sorokat: .Üdvözlöm a 
„Kolozsvári Egyetemi Lapok"-at s mindepek felett 
örvendek az előszó azon komoly biztatásának, hogy 
az immár annyira elharapózott léha, szemérmetlen 
iránytól őrizkedni fog e lap. Helyesen! Az állatias 
érzékiség olyan kór, melyet gyógyítani kellene 
nem pedig irodalmi jogosultságra emelni! 

A fiatalság üde tisztaságából haj tha t csak a 
későbbi kor boldog élete: kívánom, hogy önök 
előtt egy ilyen boldog élet álljon" 

Kiváló fontosságot tulajdonítunk e soroknak, 
mert irodalmunk egyik jelese ismerte el bennök 
nemes voltát azon törekvésünknek, hogy a korunk-
ban annyira elharapódzott szemérmetlen iránytól 
tartózkodni fogunk. E biztatás erőt ad nekünk arra, 
hogy zászlónkra irt jelszavunkhoz hiven azon az 
uton haladjunk, a melyen elindultunk. 

A kolozsvári Ferencz József-tud.-egyetem böl-
csészeti és menny.-tormószettud. karainak hallga-
tói Nagyságos Finály Henrik, Abt, Antal, Smmosi 
János ós Meltzl Hugó tanár urak tiszteletére, egye-
temi tanári működésük 25-ik évfordulóján, 1897. 
október 19-én, d. e. 11 órakor, a Rcdoute-ban ün-
nepélyes gyűlést tartanak. Délután 2 órakor a 
Köaponti saálloda emeleti termében disaebéd Egy-
terűé k ára (borral) 3 frt. Jegyek válthatók az Egye-
temi Körben és Schuster Emil főtéri üzletében. 

A rendőrség és az ifjiiság. Fölháboritó mó-
don inzultálta több rendőri közeg a kolozsvári 
egyetemi ifjúság két t ag j á t ; ugyanis f. hó 2-án 
estve, azért, mert az emiitett két egyetemi hallgató 
az egyik rendőrségi hivatalnok sértő hangú pa-
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ranesára a tanácsház előtti járdáról nem akart le-
menni, az illető alkalmazott egész csapat ren-
dőrt küldve a két egyetemi hallgatóra, azokat a 
lehető legbrutálisabban bántalmaztatta. Ezen város-
szerte nagy megbotránkozást keltő esettel, melyben 
a rendőrség eljárása állal az egész ifjúság méltán 
sértve érezte magát nem foglalkozunk bővebben, mi-
vel az egyetemi ifjúság a Gr. Béldi Ákos főispán ta-
pintatos eljárása folytán fényes elégtételt kapott, 
csak másolatban közöljük az insultált egyetemi 
hallgatók által a kapitánysághoz beadott panaszra 
a főkapitányság végzését. 

6442/897 sz. T. Ditrói Nándor és Szász Albert 
egyetemi hallgató uraknak. Helyben. 

Folyó hó 3 án 6346 kih szám alatt Tompos Ig-
nácz helyettes alkapitány és Keresztely Izsák 23 szá-
mú központi gyalogrendőr ellen hivatali hatalom-
mal való visszaélés, becsületsértés és könnyű testi 
sértés véisége tárgyában beadott panaszukra órte-
sttem, hogy nevezett alkapitány a méltóságos fő-
ispán úr által állásától felmentetett, Keresztely Izsák 
rendőr pedig a nagyságos polgármester ur által 1404 -
897 e ln .sz . alatt hozott határozata alapján fegyel-
mileg szolgálatából elbocsáttatott. Egyben értesítem, 
hogy ezen ügyet a fennebbi sz. alatt további ille-
tékes eljárás végett a helybeli kir. törvényszék 
tkts. központi vizsgáló bizottsághoz tettem át. 

Kolozsvárt, 1897, október 17-én P. II. Tussai 
Gábor s. k. főkapitány h. 

A király neveiiapja alkalmából f. hó 3 ánestve 
fényes fáklyászenét rendezett a kolozsvári egyetem 
ifjúsága ismételten kifejezést adva a legutóbbi leg-
felsőbb kézirat miatt ő felsége iránt érzett hálájá-
nak és tiszteletének. A fáklyás-menet hét óra táj-
ban indult el az egyetem-térről a Jókai-, Párizs-, 
és Monostor- utczán keresztül a főtérre, hol több 
százra menő közönség nézte a menetet, a melynek 
elején a Csikai György zenekara játszott. A város 
háza előtt a menet megállott s Ditrói Nándor lé-
pett a pódiumra s a következő nagyhatású beszé-
det tar tot ta: 

„Szeretett Polgártársak! Kedves testvéreim!" 
Kimondhatatlan édes öröm járta ós jár ja be orszá-
gunkat, a mi forrón szeretett drága magyar hazán-
kat. — Szent lelkesedóst szülő boldogság honol a 
nemzet szivében, a midőn dicső nagyjainak hatal-
mas alakját látja lelki szemével maga előtt. 

Az őszinte hála és hódolat magasztos zsolozs-
mája száll az egek urához s térdre borulva 'kérjük 
a Mindenható atyai áldását a legelső magyarra, di-
csőségesen uralkodó királyunk koronás fejére. — A 
mai ünnep mindnyájunknak örömünnepe, melyet 
a hála, a tisztelet, a hódolat és a nemzeti lelkese-
dés tesz azzá. — E nemes érzelmek által vezetve, 
mi, a kolozsvári Fereucz József tudomány-egyetem 
polgárai, a napokban tartott népes ifjúsági közgyű-
lésen már kifejezést adtunk ugyan Urunk és Ki-
rályunk iránt keblünkben élő legalázatosabb hála-
érzetünknek, de mi sem akadályozhat meg ben 
nünket abban, hogy — most, e szép ünnepélyesség 
alkalmával, a-midőn öröm és boldogság tölti el 
mindnyájunknak szivét — a hála és hódolat ismé-
telten meg ne nyilatkozzék. 

Mi tehát, mint a magyar hazának ifjú nem-
zedéke és mint a magyarság integritásának lankad-
hatatlan harczosai, tiszteletünk, szeretetünk, há'ánk 
és hódolatunk egész melegével veszünk részt és oszto-
zunk mindannyian városunknak eme fényes ünnepé-
lyén és kész örömmel csatlakozunk mi is a most 
megindult általános üdvöt lujzó nemes mozgalomhoz. 

Gyújtsa hát fel mindnyájunk szivében a szö-
vétnekeknek lobogó lánghuiláma. az odaadó hűség, 
igaz hazafiság, a nemzeti kegyelet ós lelkesedés-
nek kiolthatatlan örök tiizót, és annak magasztos 
fényáradata alkossa meg a legszontebb glóriát Nem-
zetünk, Hazánk és Királyunk fölött!" 

Zugó éljenzés követte beszédét, a mely után 
a fáklyás menet a Belközép-utczán keresztül a Tren-
csir? térre haladt s a fályákat hatalmas máglyába 
rakva, a Szózatnak s több más hazafias dal el-
éneklése után szétoszlott. 

A kolozsvári unitárius theologia növendő 
keinek Boross György theologiai tanár védnöksége 
alatt álló köre, mely üléseit minden pénteken 
d.u. 2—3-ig tartja, választmányát következőkép ala-
kította meg: Elnök és könyvtárnok : Székely Ferencz. 
jegyző: Kelemen György, főszerkesztő: Nagy Béla, 
pénztárnok: Gálfi Zsigmond és ellenőr : Szász Albert, 

Krassai kör. A kegyelet ós hála magasztos érzé-
sétől áthatott kebellel adott kifejezést az elhunyt 
Brassai Sámuel érdemeinek ós dicsőségének a kolozs 
vári Ferencz József tudomány egyetem unitárius hall-
gatósága, a helybeli unitárius theologia növendő 
keivel kapcsolatban. Megalakították a megdicsőült 
patriárka nevéhez fűződő „Brassai kört." Áz eszme 
szóp, mél'ó e nagy századot átélt szellemóriás em-
lékéhez; a tett nemes, megilleti e nagy nevet, me-
lyet mindenki ismer, ki az irodalmat lapozgatta, 
nemzeti közművelődésünk főbb mozzanatait figye-
lemmel kisérte. Az ifjúság meghajol és leborul e 
nagy lángelme előtt, mely meteorként csillámfény-
nyel világított a szellem birodalmában, melyet egy-
aránt foglalkoztatott csaknem minden, a mi az em-
beri ész kutatásainak és vizsgálódásainak tárgya 
lehet. Az ifjúság, melynek szivében melegen ápolta 
a nemzeti öntudatot és hazafiúi érzéseket, érezte 
mindig közelgósének melegét, s most is, midőn hűlt 
tetemei a mindent megemésztő földben porladoz-
nak, átérti erkölcsi ós szellemi nagyságának bol-
dogító hatását. 

Ez a kör ápolni fogja a megdicsőültnek em-
lőkét, s szellemének zászlója alá fogju sorakoztatni 
a nemesért, jóért és szépért lelkesedni tudó ifjúsá-
got. Eszmecsere s irodalmi munkásság utján mű-
velni fogja a kör tagjainak elméjét, fejleszteni s 
erősbiteni a baráti viszonyt, és fönn fogja tartani 
az együvé tartozóság érzetét, Kebelébe fogad e kör 
alapszabályainak értelmében némi megszorítással 
mindenkit, ki e nagy szellem kialudt elméjének fé-
nyénél melegedni óhajt, s a ki akár adakozás, akái 
irodalmi munkásság ut ján az elhunyt iránti kegye 
letének adózni akai . 

E nagy szellem nem volt kiválóan valamely 
intézet, felekezet vagy társulat embere, ő az egész 
országé, az egész nemzeté volt. Sorakozzunk tehát 
minél számosabban e kör zászlója alá, hogy biz 
tositsuk. a sikert, mely lelkesedésünktől, akarat-
erőnktől, s a nagy tudós kegyelete iránti ragasz 
kodásunktól függ- Szivünk nemesebb érzéseiből föl-
buzduló törekvéssel, munkánk és kitartásunk biz-
tosítása által tegyük e kört erőssé, a nagy szellem 
emlékéhez méltóvá, hogy tudja meg a nagy világ, 
hogy a magyar ifjúság tud lelkesedni, szeretni és ke-
gyelettel emlékezni. Szolga Fereucz. 

Nagytiszteletü Boross György unitárius tlieo-
¡ogiai tanár ur kezdeményezésére megalakult „Bras-
sai kör, a már megelőzőleg kiküldött négytagú bi-
zottság (Szolga Ferencz, Deák Ferencz, Dézsi. Fe-
rencz, Máthé Béla) által szerkesztett alapszabálynak 
elfogadása után, tiszti karát folyó hó 9-én az uni-
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tárius gimnázium 33-ik számú tantermében tartott j 
népes közgyűlésen a következőkép alakította meg: 
Védnök lett: Boross György unitárius theologiai tanár ; 
elnök : Deák Ferencz, allenök : Szolga Ferenez, titkár : 
Mátké Béla, jegyző: Dézsi Ferencz, aljegyző : Sándor 
Ákos, pénztárnok : Székely Ferencz, könyvtárnok : 
Márkus Albert, ellenőrök : Kelemen György és Kelemen. 
Lajos. Választmányi tagok lettek: Pálfi Márton, Bara-
bás Abel, Nagy Béla, György János, Gálfalvi Samu, 
és Major Sándor. 

Orvostan hallgatók ismerkedési estélye. Egye-
temünk e facultásának hallgatósága f. hó 9-én este 
8 órakor tartotta ismerkedési estély ét a New-York 
emeleti termében. Az ifjúság körébői csaknem százan 
voltak jelen, köztük számos idegen karbeli hallgató 
is. A tanárok és tanársegédek közül megjelentek : 
Dr. Lechner Károly rector magnificus, dr. Kenyeres 
Balázs orvoskari dékán, dr. Udránszky László, 
dr. Budai Kálmán, dr. Szabó Dénes, dr. Höncz Kálmán, 
dr. Engel Gábor, dr. Genersich Gusztáv, dr. Benel 
János, dr. Donogány Zakariás (Budapestről), dr. Akoncz 
Károly, dr. Imre Domokos, dr. Zbaicea Tivadar, 
dr. Reich János, dr. Wasserstrom Adolf, dr. Jancsó 
Miklós és dr. Finály György. 

Az estélyen uralkodott jó kedv illusztrálására 
elegendő annak megemlítése, hogy alig 2 óra le-
forgása alatt 27 tósztot mondottak. Elsőnek Szabó 
Károly az uj segélyegyleti elnök állott fél, poharát 
a rector magnificusra dr. Lechner Károlyra emelvén, 
A második tósztot Hanasieuncz Oszkár mondotta a 
tanári karra. Góth Lajos igen ügyes köszöntőjében 
a gólyákat köszöntötte fel. Dr. Lechner Károly a 
tanári kar ós az egyetemi i f júság közötti barátságra 
üritetette poharát. Utána dr. Kenyeres Balázs mon-
dott magas szárnyalású köszöntőt az orvosi feladat 
ról. Máthé Gábor a tanársegédekre, Perl Ottó a ma-
gántanárokra, Csávássy Zoltán pedig a gólyákra 
emelte poharát. Az idegen karbeli hallgatókat Fa-
Irinyi Rudolf köszöntötte fel, Csávássy Zoltán Szabó 
Károlyra, az uj segélyegélyegyleti elnökre mondott 
tósztot. Az idegen karbeliek közül a joghallgatók 
részéről Pazourek Ferencz és Persina Viktor, a többi 
karok részéről Imre Sándor válaszoltak, poharaikat 
az orvostanhallgatókra és a közös barátságra emel-
ve, Finály György Donogány doktort, a pesti vendé-
get köszöntötte fel, ki aztán elmésen visszavágván 
Genersich dr.-ra emelte poharát. Perl Ottó a gyógy-
szerészekre és azok segélyegyletének ez idei elnö-
kére Gálffy Györgyre mondott köszöntőt, a ki vi-
szont az orvosok és gyógyszerészek közötti barát-
ságot éltette. A gólyák részéről Visky Imre vála. 
szolt, a felsőbb éves collegáira és a tanári karra 
köszöntve. László Gyula joghallgató az orvosnöven-
dékekre, Genersich Gusztáv magántanár a jelenlevő 
régi és uj segélyegyleti elnökökre, Leder Dezső dr. 
Pataki Leóra, mint a mentőegylet megteremtőjére, 
Veress Árpád math. hallgató az orvosnövendékékre, 
Góth Lajos pedig a szigorlókra emelte poharát. 
Perl Ottó, Udránszky László dr. egyetemi tanárt kö 
szöntötte fel, ki válaszában az ifjúságot éltette. 
Bartók Lajos mondott még tósztot Pazourek, Ferenczre, 
az egyetemi kör ezidei elnökére és Persina Viktor, 
mint reformpárti az idegen nemzetiségekre és kü-
lönösen dr. Sbarceára és Paskura. Éjfél felé járt már 
az idő, midőn a vidám társaság oszladozni kezdett, 
azonban még hajnal felé is hallható volt az ut-
czákon egy-egy jól dressirozott medikus torok da-
lolása. 

Joghallgatók ismerkedési estélye. Szépen si-
került ismerkedési estólyt rendezett egyetemünk jog 

hallgatósága f. hó 4 én a New-York emeleti dísz-
termében, melyen a nagyszámú joghallgatóságon és 
más kari hallgatókon kívül az egyetemi tanárok 
közül is többen jelen voltak, igy Dr. Lukács Adolf, 
jogkari dékán, Dr. Óvári Kelemen, Dr. Pisztory 
Mór és Dr. Békéssy Károly. 

A toasztok sorát Persina Viktor segély-egyle 
ti elnök nyitotta meg, ő Felségére ürítve poharát. 
László Gyula az egyetemi tanácsot, a rektort és a 
jelenlevő professorokat köszöntötte fel, a kik egyen-
ként nagy tetszést arató beszédet tartottak az if jú-
sághoz Ezután Pazourek Ferencz a jogászoknak 
rokonszenves dékánját, dr. Lukács Adolfot éltette. 
Később Ditrói Nándor az első éves joghallgatókra 
mondott pohárköszöntőt. Toasztot mondottak még 
Abonyi Sándor az i f júságra; Diemár Emil a haza-
szeretetre, Csávássy Ditrói Nándorra, Óvári Elemér 
Persina Viktor sogél.y-ogyleti elnökre. 

Október hatodika. Ez évben is kegyelettel 
ünnepelte meg a kolozsvári egyetemi hallgatóság 
az aradi tizenhárom vértanú kivégeztetósének év-
fordulóját. A fiatalság d. o. '/» 11 órakor gyűlt össze 
az egyetem előtti téren, honnan a piaristák torda-
utczai templomába vonult. Itt a középső oltárnál 
a piarista házfőnök celebrált. Tizenegy óra előtt a 
belfarkas-utczai református templomba vonult az 
egyetemi hallgatóság meghallgatni Ilerepey Gergely 
emelkedett hangú alkalmi beszédét, mely '/.¡12 óra 
felé ért véget. 

Délután 3 órakor kezdődött a városi vigadó-
ban az egyetemi ifjúság által rendezett gyászünne-
pély, a melyen nagyszámú és igen intelligens kö-
zönség vett részt. — Az ünnepély műsorát a ko-
lozsvári polgári dalegylot nyitotta meg a Hymnussal, 
majd Ditrói Nándor tartott rövid, de emelkedett 
megnyitó beszédet. Czakó Jenő szavallta ezután 
nagy hatással Nagy Lajosnak „Október G" czimü 
költeményét, majd Diemar Emil tartott (Pazourek Fe-
rencz roszszulléte miatt) eszmékben gazdag, lelke-
sítő ünnepi beszédet. Nagy hatást keltett végül 
Ditrói Nándor szavalata, ki ifj. Ábrányi Kornél egyik 
költeményét adta elő. A gyászünnepélyt a polgári 
dalegylet fejezte be a Szózat eléneklésóvel, melyet 
a közönség állva hallgatott meg. 

Az Egyetemi Körbe járó lapok fél vagy ne-
gyedáron kaphatók s a megjelenés után 24 órával 
elvihetők. Értekezhetni lehet ez ügyben Szabó Imre 
e. köri főkönyvtárnoknál a könyvtári hivatalos órák 
alatt. 

Meghívó. 
Az egyetemi Reformpárt intéző bizottságának 

t tagjait van szerencsénk folyó hó 21-én csütörtö-
kön d. u. 5 órakor az Egyetemi Kör helyiségében 
tartandó bizottsági gyűlésre meghívni 

Tárgysorozat : 
1. Ügyrendtartási szabályok letárgyalása. 
2. Indítványok ós interpellátiók. 
N. B- Interpállátiók a gyűlést megelőző nap 

déli 12 óráig az elnökségnél bejelentendők. 
Kolozsvár 1897. okt. 12. 
Polca Reasö, Saabó Imre, 

elnök. titkár. 

Szerkesztői üzenetek. 
A beküldött kéziratok a lapnak csak egyik oldalára Írandók. 
Kéziratokat, nem adunk vissza. 
Lapunknak az »Egyetemi Körben* szekrénye van. 
Nem közölhetők : Ősszel, Elmélkedések, Szeretlek óh Csa-

lódásom, A betyár, A biró uram leánya. 
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Párisi nemzetk.inánkásk. lHSn. 
KKBEM.oKMovia. 

Országot) IPAREGYF'HÜletből 1890. 

NAGY KZCSTIÓKKM. 

Seszták János 
POBCZELLÁN, 

MAJOLIKA ÉS ÜVEGMŰFESTÉSZETE 
Kolozsvárt. 

Jókaí-utcza 2 sz. 
Gr. Rhedey-ház, New-York-kávéházzal szemben 

Porozellán.festészetemben magyar, franczia, 
angol és japáni stylben ugy teljes készletekét, vala-
mint egyes ilarabok.it készítek és készletek kiegészí-
tését elvállalom. Elvállalok mindennemű porezellán-, 
majolika- és Ovegfestészetet, fényképek, ezime-
rek és monogrniiunok elkészítését, valamint tűzben 
való ragasztásokat is. 

A porczellánfestésben műkedvelők mérsékelt dij 
mellett oktatást nyerhetnek s az általuk festett por-
ezellán tárgyak kiégetését felvállalom. Festés alá való 
tárgyak s porezellán-festékek legnagyobb választék-
ban nálam mindig olcsón, gyári áron kaphatók. 

A (»áll B. János porezellán és majolika kály-
hagyárának képviselete, a hol a megrendelő kö-
zönség kényelmére és a megrendelés eszközölhetése 
végett mintaraktár van berendezve. 

KolovMvari ip" i f jak altal loitldij én ¡Mx/.nklrvél. — Nagyváradi ora/.* ip si'gódmnnkakiállit. 1801. Jutalomdíj. aranjroklevél* 

4 1 S Á M S O N J A K A B 
f é r f i szabó üzlete 
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& Hol legjobban és legolcsóbban & 

m lehet vásárolni! 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses 
figyelmébe ajánlani, hogy üzletemben a legújabb szabás 

—54 szerint, bármily 
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elkészite'c. Szabásommal és ízlésesen kiállított munkáim- f c^ 
mai a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelhe- S L 
tek, úgyszintén ajánlom a n. é. közönség becses figyel-
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angol, franczia, bel- és külföldi szőve- f t 

4 1 tekkel dúsan felszerelt raktáromat. ^ 

Telefon 249. Teleíon 249 

INCZE ELEK 
K Ö N Y V K Ö T É S Z E T E 

Kolozsvárt, Beltorda-utcza 2. szám. 
Matskási-ház. 

Ajánlja jól berendezett k ö n y v k ö t é s z e t é t , minden 
e szakba vágó munkák csinos elkészítésére, a fűzés-
től kezdve a legfinomabb d i s z k ö t é s e k i g . Különö-
sen k é z i k ö n y v t á r a k számára vászon vagy fél-

bőr kötéseket a mai modern ízlés szerint. 
Amateur- és diszkötéseket, díszoklevelek 
bőr, plüss és mozaik kirakattal mintaszerűen vagy 

eredeti terv szerint a legfinomabb kiállításban. 
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GOMBOS FERENCZ | 
3 LYCEÜM-NYOMDAJABAN ^ 
-Ü ttz szerezheti be. 

NYOMATOTT GOMBOS FERENCZ LYCEUM-NYOMDÁJÁBAN KOLOZSVÁRT. 


