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Reminiscentia. 
(I)r.—)  A haldokló évszázad végső éveiuök 

egyike tovatűnt a semmiségbe. Magával vitt sok 
örömet, bánatot, a minek az elmúlt esztendőben 
osztályrészesei valánk. 

De vájjon a végtelenség. t.engeVébe távozó 
esztendő csendes elmúlását, az édes visszaemlé-
kezés liallelujájával nem .kell-e ünnepélyesebbé 
tenni ? 

» 

Edes a visszaemlékezés az elmúlt szép na-
pokra, s csupán a mult idők emlékein való el-
merengés s azok eseményei fölötti  lelkesedés ati-
hat lelki erőt ahhoz, hogy a beállott uj esz-
tendőt ünnepélyes hozsannával köszöntsük. 

Nemzetek sorsát uralja a kétes jövő s a 
bizonytalanság okozta aggodalom fogja  el valón- : 
kat, valahányszor az öreg SzHveszter egykellvü 
közönnyel hantolja el az elmúlt esztendőt. 

Az ezredéves örömünnepségek csillogó fénve 
még kápráztatta szemeinket s a hazafiúi  lelke-, 
sedés szent tüzétől keblünk még hevesen dobo-
gott̂  midőu az ezredik év eltelt, s a történelem 
múzsája törölhetlen betűkkel jegyezte fel  azt, 
hogy drága hazánknak itt Európa szivében vi-
lágtörténelmi haXása van. 

S aztán átléptük a második ezredév kü-
szöbét. 

S ha most csak futó  pillantással áldozunk 
is az# elmúlt év emlékeinek, lehetetlen, hogy 
jóleső önérzet ne töltse el keblünket, mert a 
milyen dicső volt az első ezerév befejezése,  épp 
oly magasztbs második ezredévüuk alig mult 
esztendeje. 

Egygyé forrott  király és nemzet — sziv- és 
lélekben! • 

Európa leghatalmasabb császárja fennhan-
gon hirdeti nemzetünk múltjának nagyszerűségét 
s egész világ előtt manifesztálta,  hogy nemze-
tünk történelmének olvasása lelkesedést kelt még 
az idegen népek szivében is. 

S hogy örömünk teljes legyen, hogy a ma-
gyar sziv lelkesedése, meseszerű ragaszkodása 
és szeretete apostoli királya iránt soha ki nem 
alvó láuggal lobogjon, a felséges  uralkodó ini-
tiativájából a sz.ékes főváros  tereit azok szobrai 
fogják  a közel jövőben disziteni, kik a hazáért 
lángoló lelkesedéssel, önfeláldozással  küzdöttek 
s meghaltak. 

így tette az ejmult esztendőt feledhetlVnné 
a' legalkotmányosabb uralkodó áz által, hogy 
szobrot emelt a' magyar hazaszeretetnek. 

Az 1897-ik év a múlté, s a mult a tör-
ténelemé. A magyar törtéupt, múzsája oly fényes 
lappal • kezdette meg a második ezredévet, mely 
méhében rgjti^ az. egész, ezer é-\„ biztos^gijo^it 
s jogos rctíVfciínye'T  '101(11011 bet' a ^ k ^ e i ^ ^ r t 
aggódó hazafiúi'  keblet, . . 

Nem hozta meg u^yau az elmúlt év min-
den" térenf  a várva-várt* sikert, nagyon sokau 
vannak talán, kik sirva köszöntik a beállott uj 
esztendőt.; de 'a mai napon eltörpül ' minden 
egyéni érdek, hisz azoknak, a init nem hozott 
meg a ma, meghozza a holnap, de a nemzetek 
életében ha egyszer beállt a hanyatlás, s a tes-
pedés —* évtizedek, sőt fzázadok  képesek csupán 
a kicsapott hullámokat rendes mederbe vissza-
téríteni. 

Hála a gondviselés Istenének, hazánkat fe-
nyegető oly Jelesebb kór, mely a komoly aggo-
dalmat jogosan felkelthetné,  alig van. 

Az úgynevezett socialismus tovaterjedése 
korszerű tünet ugyan, de segit rajta a gondos 

operátio, s ha a földmives  azon öntudatos sze-
retettel ragaszkodik földjéhez  s miveli azt, hogy 
az a drága haza • testéhek egy része, bizonyára 
gyökerestől kiirtja azon külföldi  rémet, mert 
annak termékeny talaja csak ott lehet, hol a 
nép a földhöz  nem ragaszkodik. 

A nemzet kebelében folyó  társadalmi és 
politikai harezok tisztítják az eszmét, aczélozzák 
a meggyőződést, s minden pártnak egy a vég-
czélja : a haza boldogítása. 

Ezen a téren sincs tehát komoly ok az 
aggodalomra, hisz olyan a magyar, mint a római 
nép, mely tógában vivta évszázadok harczát 
Róma falain  belül, de midőn jött a vész, egy 
sorban küzdött gazdag és szegény, ellenség és 
jobarát. ' , 

Félre tehát a mai napon a sötét gondola-
tokkal ! 

Az elmúlt év eseményei lelkesedéssel töl-
ték el sziveinket. Az édes haza iránti odaa'ló 
szeretet ösztönözzön kitartó munkára s a lelke-

W . V 1 sedés szent hevével üdvözöljük az uj «szte;időt., * 
A Hargita tö-vében élő maroknyi lelkes 

székely nép magtárát nem töltötte meg ugyan 
a tavalyi > ttíiHii 0sfv.de  a székely sz&ás^ága, s 
földje  iránti határtalan szeretete megaczélozza 
izmait, további küzdelemre. 

Hálát adva a vett jókért s imát rebegve 
még boldogabb jövőért, kérjük a magyarok Is-
tenét, őrizze meg vármegyéuk jótékony nyugal-
mát,' hogy vállvetve együtt működhessünk a 
székely, nép javáért, boldogságáért; adjon koro-
nás királyunknak, magyar hazánknak s hazánk 
minden fiának  boldog ujesztendőt. 

Milyen lesz „Az uj Zrinyiász"? 
— Az Udvarhelyi Hiradó tárczája. — 

Irta: Miksaáth  Kálmán. 
Sokan tudakozódnak, hogy milyen lesz az „Uj 

Zrinyiász": elbeszélés vagy politikai rajz? És hogy 
hogy jirt abba Zrinyi? Tréfás  elbeszélés lesz-e, vagy 
valami szatira. , 

A helyett, hogy egyenkint felelnék,  elmondom 
egyszerre mindenkinek, hogy az „Uj Zrinyiász" lesz 
az én vá^latbau hátrahagyott müvem. Mert minden 
iró után marad egy olyan munka, melyről az a vé-
lemény, hogy ha egészen kidolgozza, szépet adhatott' 
Volna. De ezt az illető iró már nem hallja. 

Én ezzel ellentétben még életembe^ látni aka-, 
íom az én vázlatban hátrahagyott munkámat és 
hallani akarom, a mint mondják: 

— Kát, hogy nem dolgozta ki jobban. 
Pedig én ugy fogom  kidolgozni, a mennyire 

©főmtől  telik, de a téma á különös, a téma ölel fel 
annyi anyagot, hogy okvetetlenül vázlatnak kell ma-
radnia — vagyis,azt a látszatot viseli. 

Hogy mikép jut modern politikai rajzba Zrinyi, 
épen qz az, a mi egy kis magyarázatra szorul. Én 

középkori szokásokat akarom szembeállítani a mai 
modern felfogással,  mert az olvasónak igy szembe-
tűnőbb, hogy a világ mennyit változott, bár alapjá-

ban a karakterek, bizonyos viszonyok közt, mindig 
ugyanazok voltak. Petur bán ma is meg van, száz 
alakban, a Dósaf  Györgyök is itt lappanganak. Le 
irtam egyszer Olay'Lajost, hogy ő az, aki fölkisérte 
Zách Felicziánt a királyi palotáig, aztán megbiztatta 
az udvaron: 

' — Csak eredj fel,  Félix és üss közéjük. Ne 
félj  semmit! Én nekem azonban egy kis dolgom van 
itt az Omodék' komornájával, hát átszaladok. 

Bercsényi Miklós bizonyosan megvan, de most 
Justh Gyulának hivják és él Zrinyi Miklós is, de 
meglehet, udvari konczipista és nem Szigetvár ka-
pitánya. A karakterek maradnak, de más viszonyok 
közzé keveredve, máskép festenek.  Mi lenne például 
ma II. Rákóczy Ferencz ? Föltéve, hogy . megvolna 
rettentő földbirtoka,  mely az ország egy harmadré-
szét képezte. Ma nem csinálhatna forradalmat,  de 
másként mutatná .a virtust. Egyszerűen nem lehetne 
parlamentarizmus miatta, mert ő maga küldene több 
miut száz képviselőt a gazdatisztjeiből és a fiskáli 
saiból, aztán a mikor kedve támadna oda üzenhetné 
Bánffynak: 

— Én ezt vagy azt a törvényjavaslatot nem 
szenvedhetem. Tessék levenni a napirendről! 

Ily groteszk ideák és összehasonlítások vittek 
rá, hogy szigetvári Zrinyi Miklóst ma szerepeltessem. 
Nem bírtam ellentállni az ingernek. Nem kegyelet-
lenségből teszem Zrinyi iránt (félre  ne értse a2 ol-

vasó), ez csak a forma  Választhattam volna egy 
más történeti alakot is, de Zrinyi volt a legjobb, az 
ország egyik első leventéje, a kinek viselt dolgait 
mindenki ismeri Magyarországon, még a kis gyere-
kek is. 

Azért tollát mindeuekelőtt fel  kellett őt támasz-
tanom. És ez a legkönnyebb. Már a szentírás is 
megígéri, hogy ítéletnapkor mindenki feltámad,  ne-
kem mindössze a dátumot kellett megváltoztatni. 

Az ur hivatja Gábor arkangyalt (a ki ezzel a 
feltámasztási  fankczióval  már régóta megvan bízva) 
és rendeli neki : , 

i ' . ' •• ' 
— Gábor, lemegy a trombitáddal és háromszor 

egymásután belefújsz  ott lent. Ma lesz az itéletuap. 
Gábor vidáman csapkodtatta meg a szárnyait. 

' — Megyek, uram. 
— Jól figyelj.  Az első trombitaszóra feltámad-

nak azok, a kik a hazáért meghaltak. Ők az én 
kedvenczeim. 

i 
— Igen, unam. 

^ ® 
— A második trombitaszóra feltámaduak  az 

öngyilkosok, mert ezekben jó sziv volt,i Gábor. Sok 
érzékeny, nemes sziv volt közöttük. 

Értem, uram. 
— Most aztán vigyázz, Gábor. Ha még a föld 

nem népesül be nagyon, akkor harmadszor is bele-
fújsz  harsonádba, mely fölhasítja  a sírokat. De ha 

M a i számunk: 8 oldalra, terjed.. 



Belföld. 
A számvevőszék uj alelnöke. Dárdai  Sándor 

dr., az állami számvevőszék uj alelnöke, kedden 
foglalta  el uj hivatalát és oz alkalommal a számve-
vőszék egész tisztikara ünnepieseu fogadta.  Az uj 
aleluököt valamennyiük nevében liakovszky  István 
elnök, valóságos belső titkos tanácsos üdvözölte és 
meleghangú beszéd kíséretében mutatta őt be uj 
hivataltársainak. 

Oláh fészkelődés.  A bukurcstí ligának sugalma-
zására Nagy-Szebenben oláh tiltakozo gyűlést, hivtak 
össze az ágitátorok, de e tervök reudőri közbelépés 
folytán  meghiusuit. Most hát Aradon próbáltak sze-
rencsét, itt nagyobb sikerrel,, inert megkapták azt, 
mire a kolomposok annyira vágytak - a teméntelen 
szetreászkát és tiltakoztak az elnyomatás  ellen A 
fővezér  Lukácsiu volt természetesen, s küzdésre buz-
dította a vad tömeget. Szavát Sok egybegyűlt kí-
váncsi oláh hallgatta, hogy mint sir a nagy „mártír" 
népe balsorsán. Természteseu nem maradt el pisz-
kolódása sem, miket reánk „elnyomókéra 6zórt. 
Nem hisszük, hogy a kormány tudna olyan szájko-
sarat vagy kényszerzubbonyt taJálni, melylyel Lu-
kácsiut elhallgattatná s a magyar állam ellen elkö-
vetett akcziójában teljeseu megakadályozhatná, mert 
az ilyen embernek nem türelmes elnézés kell, hanem 
a lipótmezei tébolyda. 

Külföld. 
Keletázsiai események. Ugy látszik, azon sok 

béke-látogatásoknak, melyek ugy külföldön,  mint 
minálunk lefolytak,  Khinában  történt és történendő 
eseményekre a legkevésbé sincs befolyások,  és a 
hatalmi túlkapások ma-holnap uyilt csatát provokál-
nak. Lapunk mult számában mát megemlítettük az 
orosz terjeszkedést, melylyel Fort-Arturt  elfoglalta 
s ma már az angolok ellen foglalásra  készülve, hadi-
hajóikat megindították Buller altábornagy vezetése 
mellett. Ezenkívül khina is kész az ellentállásra, 
ugyanis Fekingböl  oly hírek érkeztek, hogy a kínaiak 
az Arthur-erődöt élelmiszerekkel látják el és az erő-
ditvényeket orosz vezetés  mellett  és  orosz pénzen  újra 
fölépitik.  Az orosz-kiuai bank Kináuak 120,000 JJer-
dán-puskát  ajánlott  föl,  melyeknek árát üt év alatt 
fizetné  meg. Kina  ezt az ajánlatot  elfogadta. 

Szt.-Pétervárról  egész sorozata érkezik az in-
fonuáczióknak,  a melyek állítólag különféle  diplo-
mácziai forrásokból  származnak, nagy részben azon-
bau ellentmondók. Zarkoje-Szeloban állítólag rend-
kívüli  minisztertanács  volt  a czár elnöklete  mellett. 
Mihalovics Sándor nagyherczeg hír szerint azt indít-
ványozta, hogy az orosz hajóraj a kinai vizeken te-
temesen gyarapitandó. 

Japánból  is érkezett hir. A japáni kormány 
szerfölött  aggódik és nem akarja tiirni,  hogy Fort-
Artliurt  ujbol  megerősítsék,  mert ez a békeszerződés 

ellonére volna. Kínai részről isihét azt állítják, hogy 
Port-Arthurnak orosz megszállása mfiló  és csak ad-
dig fog  tartani, mig a nrmetok  Kiao-Csauba  ma-
radunk. 

Irodalom. 
Legendák. Az akadémia Kóczan-díjának ez idei 

győztese az orsz. színművészeti akad. igazgatója, a 
nemzeti színház dramaturgja stb. Dr. Váradi  Antal 
ujabb verseit tartalmazó könyve is megjelent Le-
gendák czimen. A verselő költészet gyöngyei e könyv-
ben foglalt  müvek, melyek Váradi  Antal csodás 
egyéniségével ismertetnek meg. Költeményein vé^ig 
vonuló drámai erő és válogatott stil arról győz meg, 
hogy most ő az első a lyrai költészet kultiválói kö-
zött. A családi tűzhelyről irt verseiben a gyermekek 
iránti kimondhatatlan szeretet sugárzik ki, hazáról 
irva a honszeretet villan ki minden egyes során. 

Nincs elég nagy terünk, hogy méltassuk őt 
érdome szerint, do ki megakar ismerkedni magasan 
szárnyaló költészetével, az szerezne meg könyvét. 
Kapható az összes könyvkereskedésekben, megren-
delhető lapunk kiadóhivatala utján is, 1 frt  előleges 
beküldésével. 

Ugyancsak most jelent meg színmüveinek egész 
sorozata, melyek között nem egy van, mely pálya-
dijat is nyert, ezekre is megrendeléseket elfogad  a 
kiadóhivatal. * , 

Pályadíj. Lapunk szerkesztősége 1Ü koroua 
pályadíjat tűz ki egy következő munkára: 

Kívántatik egy <> hasábot betöltő tárczaczikk 
(novella, humor,oszk, vagy elbeszélés), mely minden 
tekintetben sikerült legyen, melyet aztán közölni 
fogunk. 

A munkák január hó tő éig lapunk szerkesz-
tőségének cziméro beküldendők, jeligés levelekben 
rejtve el a szerzői nevét. Mindenikről bírálatot mondva, 
a legjobb és legsikerültebbnek fogjuir  a díjat oda 
Ítélni,'ennek levelét felbontjuk,  a többit — mint a 
díjra nem érdemest — bontatlanul elégetjük. 

A hét újdonságai a könyvpiaezon. Nagy Miklós 
képes folyóirat,  tzépirodalomi ismeretterjesztő köz-
löny I. füzet  (füzetenként  80 kr, egész évre 7 frt 
20 kr). Dr. Korhmnros a kerékpáros és Athletikai 
sport naptára 1898-ra 1 frt.  Adóügyi zsebnaptár 
1898-ra l frt  50 kr. Szabolcska, ujabb versek 1 frt. 
Sántha Károly, költemények l frt  öO kr. Deli, tíye-
pün innen, gyepün tul 8 frt.  Benkő Imre, Arany 
János tanársága Nagy-Körösön 80 kr. Göre AÍarcsa 
lakodalma, más esetük is vágynak az könyvbe 1 frt. 
Pékár Gyula, Délen és Éjszakon, két kötet diszkö-
tésben 10 frt.  Dárdai, Közigazgatási törvénytár, 8 
kötet 48 frt.  Mikszáth, Almanach 1^98-ra 1 forint. 
— Kaphatók : Oyertyánify  Gábor künyvkereskedésé-
ben; megrendelhetők kiadóhivatalunk utján is. 

2. A'jég fölött  az ember iparkodjék gavallérrá 
átalakulni. Fázni nem illik s ha mindjárt azt érzi is 
az ember, hogy a dobsinai jégbarlang ül fej  helyett 
a nyakán. Ajánlom a könnyed mosolyt, a melynek 
csak akkor szabad rémületté átváltozni, mikor az 
ember azt hiszi, hogy a jég, beszakadt alatta. 

8. A toalett egyszerű és keresetlen legyen. 
Hölgyek ne menjenek kivágott ruhában a pályára, 
mert ez csak a kougóbeli jégpályához ajánlatos, a 
hol elég meleg van. Az urak cziliudert csak akkor 

1 viseljenek, ha sok a pénzük. Egyszer életemben lát-
tam, a mint egy ilyen leesett cziliudert egy éles 
halifax  fölszelt.  Mondhatom, ennél szomorúbb lát-
ványt nem ismertem. A czilinder nyisszent egyet és 
olyan lett, mint egy felvágott  sódar. 

í 
4. A jégen a becsület különböző módon van 

felfüggesztve.  Azokat a hölgyeket, a kik nem tuduak 
korcsolyázni, a jégen nem ösmerjük s ez nem diffa-
máló, mert inkább legyeu az t ember udvariatlan, 
semmint ingyenes sulymérő. Azok az urak, a kiket 
viszont, a hölgyek nem ösmernek fel,  legyenek sze-
rények és törődjenek bele sorsukba. . 

5. A korcsolyázásban a legnehezebb és legfon-
tosabb a megállá 8. Ezt tanulja meg minden korcso-
lyás előszűr és jól. Volt egy barátom, a ki ezt nem 
tanulta meg elég alaposan és nem tudott megállni. 
Ment, ment órákig, napokig és kétségbeesésében 
megőszült. Végre is keresztülbukott egy hódombon, 
különben még ma is korcsolyázna. Miután ő mégis 
megállt — én is megállok. 

M-p. 

Újdonságok. 

a föld  már tele volna, hadd el a harmadik trom-
bitaszót. 

Gábor arkangyal leszállott a parancscsal és 
hozzáfogott  a munkájához. Trombitáját szép piros 
szájához emelte és íujjantott egyet. 

Egy láthatatlan kéz megfogta  *és egy hang 
mennydörgé: 

— Állj meg, hiba történt! Néháuy ezer évvel 
eltévesztettük a számítást. Hagyj abba mindent, a 
világ még tovább marad. 

Gábor leejté a trombitát ijedten, de már késő 
volt, a kürtbe lehelt első félhaugra  feltámadtak  Zrínyi 
Miklós és társai és mintha az egész természetes 
lenne, vigau megindultak Dombovár felé,  Budának. 

Így támad fel  Zrínyi a gondviselés egy téve-
déséből és így keveredik el bajnoki erényeivel és 
szokásaival a mi társadalmunkba. 

Ez a történet a praeludiuma. Nagyon furcsa 
lesz az, de csak a formájában.  A magja lehetne ve-
zérczikk is. Szóval a jelenlegi politikai és társa-
dalmi viszonyokat, a képviselőházat, a modern insti-
tucziókat akarja rajzolni, hanem a Zrínyi Miklós 
eyyéniségén  keresztül.  . 

Zrínyi köztünk átélt viszontagságai és kaland-
jai lesz tehát „Az uj Zrinyiász" tartalma, melynek 
közlését az Országos Ilirlap az uj évvel kezdi meg. 
Szóval kész a mese, ki vaunak komponálva a rész-
letek és rrnr csak olvasók kellenek hozzá. 

Előfizetési  felhívás. 
Programmunk néhány szóban kifejezve:  a székely 

nép  érdekét  képviselni,  erre fogüuk  törekedni mi; de 
az erkölcsi siker csak is anyagi támogatás mellett 
érhető el és hisszük, hogy méltányolva a küzdelem 
nehézségét, pártfogásukat  nem tagadják meg tőllünk. 
Csatlakozzanak minél többen a kitűzött zászló mellé, 
hogy a diadal elérhető legyen, és ezt csak ugy biz-
tosithatjuk, ha minél több előfizető  jelentkezik. 

A lap minden vasárnap megjelenik egy íves 
nagyságban, előfizetési  ára pedig a következő: 

Egész évre - 4 frt. 
Fél évre 2 frt.  ' 
Negyed évre 1 frt. 
Egyes szám ára 8 kr. 
Községek-, 'körjegyzők- és községi tanítóknak 

egész évre 3 frt. 
Az előfizetéseket  a kiadóhivatal vagy Gyer-

tyáuffy  Gábor könyvkereskedése vesz fel. 
Az „ Udvarhelyi  Híradó" 

kiadóhivatala. 

Hogy viselkedjünk a jégen? 
1. A korcsolyázó emberek két részre oszlanak, 

olyanokra, a kik tudnak és olyanokra, a kik uem 
tudnak korcsolyázni. A kik tudnak korcsolyázni, 
azokat arról lehet megismerni, hogy orra esnek, mert 
merész iveket vágnak ki, ellenben a nem tudók 
mindig szikla-szilárdul állanak, minekutána nem 
mernek haladni. Ez kettőjük között a különbség. 

Sz.-Udvarliely, 1898. jan. 1. 

Tárczaczikkiink. Mikszáth Kálmán az arany-
tollú író irta lapunk mai tárczaczikkét, melyre fel-
hívjuk az olvasó-közünség figyelmét.  Az ő gondolat-

•gazdagságának csillogása vonul végig az egészen, s 
kedves stilja élvezetes perczeket nyújt az olvasónak. 

Kitüntetés. Mauthner' Qdön hírneves riiag-
kereskedőnket ismét kitüntetés érte. Ugyanis a 
szerb udvar részére évek óta szállított kitűnő mag-
vaiért. karácsonyi ajándékul, szerb királyi udvari 
szállítóvá neveztetett ki. , 

Dalegylet hangversenye. F. hó 26-áu. ünnep 
másodnapján tartotta meg szokásos hangversenyét a 
helyi dalegylet, feltűnő  kevés számú közönség előtt, 
melynek soraiban ott láttuk: Hallerkeői gróf  Haller 
János.főispánt  egész családjával, Jakab Gyulá alis-
pánt családjával, gruf  Lázár Ádám főjegyzőt,  báró 
Pongrácz Vincze alezredest családjával. De a jó példa, 
mivel vármegyénk vezéremberei elöljártak, ugy. látszik 
hatástalan maradt, mert azon közönség, mely más-
kor ilyen alkalommal rendes és állandó vendég, tá-
vollétével kiv&nt tündökölni. Nem értjük e magatartás 
okát, ugyan akkor mit akar az állítólagos műpártoló 
barátok egész légiója, mikor fennen  hangon hirdetik 
a város előmozdítását s mikor tenni kell, ha a leg-
kevesebb anyagiságot igényel az, csökönyösen marad. 
És mit kíván a dalárdától ? — váljon lesz-é olyan 
diadalmas utja, mint a milyen volt? — ilyen körül-
mények között soha, mert inig részvétlenségök miatt 
egyfelől  az énekesek kedvöket veszítik el, másfelől 
az anyagi támogatás hiánya a tönk szélére juttatja. 
Hatásosabb, nagyobb pártfogást  kérünk azon egylet-
nek, mely nem egy városban szerzett dicsőséget 
— most nemrégen eltávozott karnagya buzgalma 
folytán  — ugy magának, mint nekünk. A programm 
legnagyobb részét a dalegylet ének száma töltötte 
ki, melyen ugyan meglátszott a karmesteri változás, 
mert igen gyakran az egyöntetűség hiányzott éne-
kükből, de azért sok helyen figyelemre  méltó ujitást 
észleltünk. Az énekszámok között pedig a következő 

•változások voltak: Betegh Pálné egy Liszt darabot 
játszott a darab nehézségéhez mérve elég ügyesen, 
de meglehet a sikerrel így is elégedve, mert egy 
kezdő műkedvelőnek soha sem szabad Chopin vagy 
Liszt-darabokba fogni  akkor, mikor technikája bi-
zony uem áll valiami klasszikus magaslaton. Nesz-
vadba Katicza énekelt, majd Baczó Lajos czimbal-
mozott és hegedült Morascher Hugó kísérete mellett. 
Baczó Lajosban a zenei művészet csodálatos zsenijét 
láttuk, ki egyforma  bravúrral kezeli ugy a czinibal-, 
mot, mint a. hegedűt s általános feltűnés  közepett 
kénytelen volt a sok megérdemelt taps után művészi 
játékát ismételni. A műsor leteltévol táncz volt kést> 
éjjelig. 



Polgári önk.- és betegsegélyzö-egylet, az új-
évben, már január p-án megkezdi rendes filléresté-
lyeit, melyet a közönség szives pártfogásába  és tá-
magatásába ajánlunk. Az emiitett estély rendezői : 
Jakali  Vilma, Kozma  Irma, ifj.  Szeinerjai  Károly és 
Tamás  Gáspár; müködnefk  pedig: Becsei- Aladár 
felolvas,  énekel a helyi dalárda, szaval Ferenczi 
Poli és Mészáros  Zoltán majd ismét a dalegylet fog 
énekelni. 

Teaestély. A jótékony nőegyesület 1898. jan. 
8-án (szombaton), a vármegyeház nagytermében s 
mellékhelyiségeiben tánczczal egybekötött teaestélyt 
rendez, mely az előkészületekből itélve, igen fényes 
sikorilnek Ígérkezik. A teaestély kezdete 7, a tánczé 
10 órakor, belépti dij 1 korona. Az ételek árjegy-
zéke a meghívókon található. A nőegylet vezetősége 
egyúttal közzé teszi, hogy a rendes fillérestélyeít  jan. 
12-én (szerdán) ismét mégkezdi. 

A korcsolya-egylet m. hó 30-án választmányi 
ülést tartott, melyen a folyó  ügyeken kívül a napi-
biztosok kirendelését határozta el, még pedig a régi 
szokástól eltérőleg olyan formán,  hogy a három in-
tézet igazgatójához átír a végett, hogy 2—2 tanulót 
mint jégpályái uapibiztosokat kinevezni szívesked-
jék. Kik azután karszalaggal lesznek ellátva s a 
kiknek a többiek feltétlen  engedelmességgel tar-
toznak. 

A jégpálya. A helyi korcsolya-egylet jégpályája 
— mint már jeleztük — f.  hó 2(>-án, ünnep másod-
napján zene mellett megnyílt és azóta állandóan 
a, közönség rendelkezésére áll. 

Az ezeréves ünnepély emlékére. Oroszhegy 
község képviselő testülete azon követni való jó pél-
dával járult előre, hogy az ezeréves ünnepély emlé-
kére a képviselő testület tagjait lefényképeztette  és 
egy példányát díszes nagy keretben a főszolgabírónak 
adták át, a másikat az újonnan épült faluházában 
függesztették  ki, hadd lássa minden ember, kik ve-' 
vezették a falusorját  akkor, mikor a nemzet a hon-
foglalás  ezeréves ünnepélyét dicső fénynyel  meg-
ünnepelte. . , 

A parajdi körjegyző választás bizonytalan 
időre a, főszolgabíró  gyengélkedése fontán  elhalasz-
tatott; a választás eredményéről majd annak idején 
tudósítást hozunk. 

Kóbor vadlúd. Ugy a dalegylet, mint a teaes-
tély meghívóján egy-egy repülő vagy meglőtt (hogy 
a kettő közül melyik, azt nem lehet kivenni) vad-
lúd ékeskedik.. Nem szólanánk semmit, ha az a kér-
dés nem villanna fel,  hogy váljon „melyiknek is 
repül ez a bizonyos vadlúd ? Váljon a dalegylet' jel-
vénye-é e, láp lakója — e kóbor madár, vagy a nő-
egyleté ? Itt komoly konfliktus  támadhat, mert egy 
napon átír a nőegylet a dalárdának, hogy „neki repül 
a vadlúd", s a dalárda visszaír: „oh! nem ! mert a 
vadlúd őtet illeti"; no és kész az Arany János me-
séje, hogy váljon kinek is szól a fülemile,  hogy bíró 
köztök ki lesz, azt az tudja leginkább, ki repülteti 
o lőtt libát. t 

Királyunk a pápának. A pápa ó szentségét 
gyémántmiséje alkalmából az európai uralkodók ér-
tékes ajándékkal fogják  meglepni. A király ő felsége 
legközelebb már elküldi Bécsből az ajándéktárgyat: 
egy remek kis pénzszekrényt,  50.000 arany forintnyi 
tartalommal.  A többi uralkodók közül a spanyol ré-
gens-királyné arany-kelyhet, a szultán drágaköves 
gyürüt, a franczia  köztársaság elnöke pedig hat 
drága sévresi vázát küld a szentatyának megemlé-
kezésül. 

Helyreigazítás. Marosvásárhelyi levelezőnk té* 
vedése folyfán  azt irtuk, hogy a fa-  és fémipar  is-
kola megnyitására leérkezett Dániel Ernő kereske-
delmi miniszterhez kihallgatásra vármegyénk küldött-
ségét főispánunk  vezette. Mint most utólag értesíte-
nek ez tévedés, mert a küldöttség vezetője gróf 
Lázár Ádám főjegyző  volt. • 

A villamos szerelemmérö. Egy Keely nevü 
amerikai tanár olyan villamos gépezetet talált föl, 
a melyek az emberi érzéseket, a melyek a test va-
lamelyik részén hang alakjában kisugárzanak — föl-
fogja  és hallhatóvá teszi. Ilyen módon ki lehet pró-
bálni, hogy például igazán szimpatizál-e a vőlegény 
menyasszonyával, vagy csak szokásból, vagy érdek' 
bői állnak-e össze ? A gépet a múlékony szerelem 
nem csalja meg. Az ilyen szerelemben élőkre épp 
ugy kimondja a nem-et, -mint azokra, a kik csak 
hazudják a szerelmet. Ha, tegyük föl,  a vőlegény 
D —t sugároz ki, a menyasszony1 pedig C—t, akkor 
biztos, hogy néni szeretik egymást. Ha ez a talál-

mány beüt, akkor a jövőben ilyen jelenetek előzhe-
tik mog a leánykérést. 

Apa : Mielőtt komolyan beszélnénk leányomnak 
önnel történendő eljegyzéséről, tegye kezét e gépre, 
vájjon igazán, szívvel-lélekkel szereti e őt'? 

Gép  mutatója  : Biztosithatom, hogy egész szive 
az Övé, hogy senkit sem szeretek ugy, mint őt. 

Megbírságolt kritikus. John F. Runeimant  a 
legismertebb londoni kritikusok egyikét, Fry  színész 
panaszára 200 font  pénzbirságra ítélték, mert a szí-
nészt egy kritikában szamárnak  nevezte. 

Kvittek vagyunk. Egy fiatal  zeneszerzőnkkel 
esett meg a következő mulatságos dolog. A fiatal 
urnák, mint minden bohémnek 

nem volt pénze, de 
tél lévén, a fiatal  ur, mint minden bohém fázott. 
.Szenet hozatott — hitelbe. A szenes-ember jelentke-
zett, pénz nem volt, a szenes lármázott, a. zeneszerző 
gondolkozott. Végre mentőgondolata támadt és át-
nyújtott a szenesnek egy nagy paksamétát. Legújabb 
operájának a partitúráját. 

— Én elégettem az ön szenét — égesse el ön 
az én operámat, akkor kvittek vagyunk ! 

Margit. 
— Nonide, nagyon szép, édes Andor ? •— kérdé 

nőm. 
— Ilogyuo. pompás! — válaszolók félig  ásí-

tozva. 
.— Jaj, de kiállhatatlan vagy. Ugyan kérlek, 

valld meg, nemde gyönyörű? 
— No, nem bánom, kedvesem, ha ugy akarod, 

ám legyen, — Viszonzám, hátravetve magam a szé-
kembe s bezártam szemeim, füstfelleget  bocsátva ki 
ajkaimon. 

Délutáni hat óra volt, hálóköutösben, papucs-
csal, pamlagon végig nyújtott lábakkal élveztem szi-
varom. Margit délután a boltokban járt bevásárlási 
szándékkal, • a mit hogy , megtett, a mellékasztalon 
néhány jókora csomag elég fényesen  is bizonyított 
és már most segítenem kellene azokat megítélni. . 

Csak hallgattam, a mint nőm, a pompás vég-
•vásznat magasztalta, mely az én ingeimre való. Az-
után elővett egy gondosan bekötözött csomagot, mely, 
a hogy papirburójából kibontakozott, szép, fekete 
selyem kelmét mutatott. Elragadó volt ő, a mint a 
gyertya világánál előttem állott és a kelme jóságát 
dicsérte, a melyet én, az ő nézete szerint nem eléggé 
méltányolok. 

— De ez tűrhetetlen I Andor 1 vedd csak ki 
szádból a szivart s bujj ki egy perezré füstfelhőd-
ből 1 Nem birok egy szót sem kifacsarni  belőled, ha 
egyszer a 'szivarozást megkezded. Ugyan mit gon-
dolsz inonuyit adtam e selyemért ? 

Felemeltem a szemem és kijelentéin, hogy én 
azt távolról sem sejtem, és hogy én az effélékbe  nem 
is elegyedem. 

— Csak kilenczvennégy forint,  — egy kraj-
czárral sem több! — nyugtata meg nőm. Legalább 
is százat ér és oly tartós, olyan szép, a milyent 
még eddig nem találtam. Ugy-e kis tutyám, te ma-
gad is ugy találod, hogy rendkívül olcsó ? 

* 4 ' 

— Oh igen, felelék  egykedvűen, levervén szi-
varomról a hamut s folytatni  akarván eszmefonalo-
mat, midőn nőm ismét megszólal. 

— De . ... de . . . nincs ám kifizetve,  mcíndá 
habozva. — Nem volt elég pénz nálam és attól fél-
tem, hogy más veszi meg e selymet, ha holnapig 
várok. Ez egyszer csak megbocsátsz — ugy-e édes 
Andorkám ? . . . 

Rögtön felegyenesedtem.  Mitsem gyűlölök any-
nyira, mintha az asszonyok hitelbe vesznek. Az a 
gondolat, hogy feleségem  adósságokat csinál, elvisel-
hetetlennek tűnt föl.  Már előre láttam a családi 
boldogságunk felett  tornyosuló veszélyes fellegeket, 
kísértéseket, mikre az vezetni fog  s a minek szo-
morú következménye : ' házi boldogtalanság, család 
bukása! Szorosan lelkére kötöttem, hogy soha se 
vásároljon a nélkül, hogy azonnal ki ne fizesse  s az 
a gondolat, hogy ő mégis az első alkalommal e meg-
hagyásom ellen.cselekedett, felkölté  haragomat, mely 
most egyszerre fejére  zudult. 

— Margit! lehetséges ez ? kiálték én. — Nem 
meghagytam, hogy soha, de soha, semmiféle  körül-
mény közt hitelbe mit se végy, és mégis megtetted! ? 
Valóban, meg kell vallanom — — 

— De Andor, hisz ez az első eset, és — : 

— És utolszor történt legyen I — tevém hozzá. 

Csak valld meg, én nem vagyok fukar,  mindent meg-
adok, a mire szükséged van és a mit megkívánsz, 
de nem engedhetem meg, hogy a boltokban egyre 
adósságokat csinálj. Sok ösmerősöm így ment tönkre. 
Nem is képzelheted Margit, hogy felszökik  a számla, 
mielőtt csak észre is vennéd. Az ilyen csekélységek 
nem soknak látszanak, mig összevéve roppant ösz-
szegeket tesznek. Nem hittem volna,, hogy feleségem 
az ily határozottan kijelentett óhajtásom ellenére 
cselekedjék. 

— De . . . Andor . . . — Dadogott, és keserű 
könnyek tolultak nagy, okos kék szemébe, melyet 
szomorú kifejezéssel  rám irányzott. 

Mily kegyetlen voltam! Nem szólhattam volna 
nyájasan a szegény teremtéssel, ha már feddést  ér-
demelt volna is,? De nem ; szivem eltelt keserűség-
gel, mert nem engedelmeskedett és ezenkívül asszonyi 
köny mindig.kellemetlen benyomást tett rám. 

— Hagyj föl  vele! — mondám végezetül — 
vedd kelmédet, hogy ne is lássam! csináltasd meg' 
és viseld, de emlékezzél meg, hogy megvétele az én 
ellenkezésem daczára történt; a mi azt bizonyára 
kedvessé teendi szemeidben. 

Ez utóbbi szavak különösen nagyon fájtak  neki. 
Ha most visszagondolok, méltán kárhoztatom magam. 
De hiába! föltártam  szivemet egy mérges démonnak, 
mely belém fészkelve,  minden erőlködésem daczára 
nem volt kiűzhető, s guny és sértő- szavakra ösztö-
nözve, azok mérges nyílként keltek ajkaimról. Soha 
sem beszéltem azelőtt ily hangon feleségemmel. 

. Megfigyelem,  amint szobán végigmeut s az ablak 
mellé ült, mialatt szép szeméből csak ugy hullottak 
a drága könnyek. Szívesen visszahoztam, és lecsó-
koltam volna ajkairól izetlenségem emlékezetét; de 
még som tettem. Hosszasabban ültünk igy. Alig ér-
tettem, mit olvasok; nagyon visszás, bánatos han-, 
gulatba estem, mire egy félénk  szó desperat kedé-
lyemből kizavar. Fölpillanték és Margit harmatos 
szemmel, leírhatatlan bus tekintettel ott állott előttem. 

— Andor! nekem nem kell az — mondá — 
holnap vissza viszem, csak ne légy oly haragos. 
Mindent inkább elviselek, mint a te haragodat. 

* És vájjon elvetettem e én az újságot és tér-
demre vontam-e a könyörgőt, hogy halvány arczát 
addig csókoltam volna, mig ismét kipirulna? Fáj-
dalom nem! A daemon azt sugá: „A megbánásnak, 
ha könnyen támadt, semmi becse, várj ínég egy 
kissé!" — Ugy tevék, elmulasztám az alkalmat, mit 
már most örökös bánat helyre nem hozhat! 

Elzárva szivemet ez édes hangok elől, esdő te-
kintetét hidegen viszonoztam, ugy, hogy szemében 
megállott a köny, és csak ezt mondám: 

— Nem, ezt ne tedd. A mit egyszer megvet-
tél, azt többé vissza nem adhatod. Holnap reggel 
ha kimegyek, megfizetem  a számlát. 

Azután átlapoztam az újságot és ugy tettein, 
mintha tartalmával foglalkoznám.  Mégis csaknem 
megátkozhattam volna magamat, midőn feleségemet 
szomorúan az ablakhoz visszatérni, leülni és két-
ségbeesve fejét  kezébe hajtani láttam; és midőn el-
fojtott  zokogást hallék, közel voltam hozzá, hogy föl-
ugorjam s a papir reszketett kezemben. 

Hetet ütött.. Margit fölkelt-és  a szobán végig 
ment. Néhány perczig megállt a tükör előtt s én 
észrevétlenül megnézém. Élénken emlékezem ábrá-
zatára és ruházatára; sohasem felejtem  azt el. Még 
akkor mi sem sejteté velem, hogy ezúttal utolszor 
áll előttem virágzóan s élőn 1 . . . Szerettem rajta a 
fekete  szint, mert vakító fehér  bőrszíne még jobban 
kiemelkedett s ő ezért egyszerű, nyakig érő fekete 
ruhát viselt, minden ékités nélkül, csupán egy nagy 
máslival a nyakán. Szép gesztenyeszin haja, mely 
fejét  övezé, szebb volt bármilyen koronánál és ha 
kezét fölemelé,  hogy fürtéit  lesimítsa, kilátszott szép 
gömbölyű karja. Tudtam, hogy miért öltözködött e 
napra kiváló gonddal; keresztelési ünnepélyre kelle 
mennünk, és a hol Margit megjelenésére bizton szá-
mítottak. 

Kezébe vette kalapját, köpenyét és szándéko-
san suhogtatta, hógy figyelmemet  felköltse;  de én 
mit sem hallék. Azután elém állott, mialatt kalapját 
féltévé,  s várt egy darabig azon reményben, hogy 
majd megszólalok. Én nem akartam, s végül is ő 
mondá: 

— Nekünk ma Laczi bátyához kell meuniiuk. 
— No, és — ? felelék  én. 
Szomorúan félre  fordult  s elment; csakhamar 

beszólt a kocsis, jelentvén, hogy a kocsi készen áll. 
— Andor, nem akarsz velem jönni? — kérdé, 
— Nem ! válaszolók. t 



— Nagyon sajnálom, viszonzá, de nekem oda 
kell mennem, mert határozottan megígértem és na-
gyon rósz néven vennék, ha elmaradnék. 

— Jól van, ám menj . 
Nem pillanték fel,  míg mögötte az ajtó be nem 

csapódott. Ekkor szitkozódva félrevetettem  az újsá-
got és mérgesen az ablak felé  mentem. Láttam a 
kocsiba szállni s elindulni; visszatértem a kandalló-
hoz, hol dühösen felrúgtam  a széket, és mert más 
nem volt kezem ügyében, min boszumat töltsem, a 
tűzbe dobtam az újságot, végül leültem és kezembe 
rejtém arczomat keserves fohászok  között. 

Haragudtam, hogy a szegény, ártatlan felesé-
gem nélkülem ment el, s azt kívántam, hogy itthon, 
maradjon s igéretét megszegje, csakhogy önfejüsé-
gemnek hódoljon, habár nem is tudtam, hogy ohaj-
tom-e. De magamra is nagyon haragudtam, hogy 
feleségemmel  oly rutul bántam. Még ilyent sohasem 
tettem. Végtelenül nyomorultnak érzém magamat. 

Az órára nézek. Tizet mutat. Tovább nem szo-
kott elmaradni. 

— Nemsokára visszajön, mondám egész biz-
tossággal. Fát tettem a tűzre, kedvencz székét a 
kandallóhoz vontam s az enyémet melléje helyeztem. 
Azután az ablakhoz mentem és nyugtalanul a hold-
világitotta utczákra néztem. De ő csak nem jött! 
Többször föl-alá  mentem a szobában és hogy az idő 
teljék, félig  bevégzett hímzését vizsgálgattam. Ott 
volt mellette kis gyüszüje, az olló, különböző színű 
selyem, egy kis porczellán buba fej,  a min önkény-
telenül nevetnem kellett. De egyszerre kocsit hallék 
zörgeni — mindent kiejtettem kezemből. Már az 
udvar ajtóján voltam, mire a kocsi megállott. Nőm 
félrefordult  befátyolozott  arczczal ült ott. 

— Nem fázol,  nem fáradtál  el édesem ? kér-
dezém nyugtalanságtól reszkető hangon, kezemet ki-
nyújtva, hogy a leszállásnál segítsek ; de nem vála-
szolt és mozdulatlan maradt. . 1 

— Margit, édes Margit, szólj hozzám! Nem 
hallsz engem ?! . . . 

Nem felelt.  Azt hittem, talán elaludt és meg-
fogtam  kezét, hogy fölkeltsem.  A kéz oly jéghideg 
volt, hogy megijedtem. 

— Mily hideg vagy, Margitom ! Bajod van ? — 
Előre hajoltam, hátratoltam arczából a vastag 

pamutkendőt. Halvány volt és márványnyá merevült. 
A hold teljes fényével  megvilágitá okos szemeit, me-
lyek nyitva voltak ugyan, de fátyolszerűen  be-
borultak . . . 

— Meghalt? . . . Oh istenem ; nem ! — kiálték. 
Lehetetlennek hittem. 
— Talán csak elájult, mondám, hamar bevive 

a szobába, a pamlagra fektetém.  Nem vettem észre 
a megrémült szolgálókat, kik körülöttem álltak, nem 
hallottam, nem éreztem egy ideig semmit. Minden 
gondolatom, tehetségem elmerült az aggodalomban. 
Melléje térdeltem, dörzsöltem fagyos  kezét és halán-
tékát, meleg ajkaimat hideg szájára szoritám, mintha 
uj életet akarnék beléje lehelni. De hiába I . . . Soha-
sem pillanta többé rám, sohasom szólt többé hozzám !.. 

Hirtelen egy kéz érinté vállamat s egy nyu-
godt hang megkért, hogy néhány perezre félre  áll-
jak. Öreg, érdemes orvosunk volt ez. Megtapintá 
üterét, ujját az elnémult szívre tette s azután félre-
fordult,  ezt mormogván: 

— Megszakadt a szive .'. . 
Végtére halottammal együtt 

maradtam — ott ama szobában, hol néhány óra 
előtt utolszor élőn láttam öt. . . A tűz még azon-
képpen élénken dorombolt, a zongora, melyen játszott 
nyitva állott, hímzése az asztalon volt — s ő maga 
Visszatért hozzám, hogy örökre elveszítsem ! . . . . 
Mintha csak nyomasztó iszonyú álomba tévedtem 
volna, a melyből azonban nincsen ébredés! . . . . — t. 

Regina coeli. 
Irta: Dr.Váradl  Antal. 

Ott, hol a bérezi erdők mélyiben 
Szabad forrás  fut,  űzött vad pihen 
S az éghez legközelebb a vén orom, 
Állott a zárda; most csak puszta rom. 
Gót tornya egykor messze kérkedett 
A hegy-völgygyel hullámzó táj felett; 
Nevét ismerte messze, nagy vidék — 
Most hangtalan magányban omladék. 

„Regina coeli." 

S mikor a hajnal első sugarát 
Nagy, ónos ablakivein verte át. 
Mikor az alkony végső bibora 
Vén kővirágain mereng vala; 
Mikor keresztes ormai felett 
Az éjfél  holdsugára reszketett: 
Szent áhítattal föl-fölzenge  benn 
A himnusz hangja, lágyan, csöndesen: 

„Regina coeli." 

S a mint az évek lassú szárnya ment, 
Fogyott a himnus-zengők száma bent. 
Elnémult lassan egy a más után; 
Nem messze hagyta czelláját, csupán 
A nyirkos siri boltba költözött, 
Komor kámzsáju testvérek között — 
S mikéntha lassan bucsut mondana, 
Mindegyre halkabban zeng a dana: 

„Regina coeli." 

Maradtak hárman, ketten — végre már 
Nagy, hangos csarnokában kongva jár 
Magán — a legutolsó szerzetes, 
Egész nap jár, kel, nézdegél, keres, 
Üres czellákban senkit sem talál, 
S a siri boltba íoskadtan leszáll; 
S mint a ki földi  útját végzi ma, 
Lerogy s ajkán elszáll a végima: 

„Regina coeli." 

Azóta benn kinőtt a fii  s virág, 
Omló falára  repkény inda hág, 
Oltár előtt kinyílt a liliom 

• Futóka függ  a csöndes choruson 
S tömjén helyett ledőlt oltárinál 
A vadvirágok illatárja száll; 
S a himnust édesdalu csalogány 
Zengi, kisérve szellő-orgonán: 

,.Regiua coeli." 

S mikor borongós, titkos éjjelen, 4 
Az éjfél  rémórája megjeleu, 
S a lelkek félelmes  órája üt, 
Kísértetes homály, csend mindenütt; 
S mint a sir öléből újra kelt alak, 
Merednek a repkényes romfalak, 
Tücsök se szól, csalogány sem dalol 
— Fölzug a himnusz mélyen föld  alól:: 

„Regina coeli." 

A lalstrőm. 
' I 

(Egy svéd tengerész elbeszélése.) 
Malte-Brunban, a 201-ik lapon, ezt lehet ol-

vasni : 
— „A veszélyes M a 1 s t r ő tu-ö r v é ny Nor-

végia északi partjánál fekszik.  Neve ő r lő folya-
mot jelent. Azon sajátsága van, hogy hat órától 
északtól délnek s másik hat óráig visszafelé  forog. 
Mozgása ellentétben áll az ár és apály mozgásaival. 
Azt hitték, hogy az örvéuy közepe mérhetleu mély, 
ujjabban azonban fel  lőn fedezve,  hogy legmélyebb 
helye sem mélyebb 30 Ölnyinél. Feneke homokos és 
sziklás. Nem nagyon veszélyes, csak, ha a szé l az 
a p á l y i d e j é n é s z a k r ó l f ú j :  akkor magához 
ragadja a hajókat és irgalom nélkül elnyeli. Még a 
czethalakat is, melyek nagyságukban és erejükben 
elbízzák magukat, ugy szijja le gyomrába, mint va-
lami kis deszkát. A zaj, melyet hullámcsattogása 
előidéz, több mértfölnyire  hallható, s hasonlít a menny-
dörgéshez." 

Ennyit olvashatni róla az idézett könyvben, 
de ez épen elég arra, hogy tudjuk, mivel van dolgunk. * * 

* 

— Mindegy! lelkem üdvősségére mondom, a 
kapitánynak nincs igaza, hogy pénteken utazik. Egy 
tisztességes tengerész sem megy e yapon a tengerre. 
Szent nap ez, melyet pihenésre kell fordítani.'Rosz 
vége lesz a dolognak. Ördög és pokol i 

E mormogó szavakat a „Henriette szűz" kor-
mányosa mondotta, Hutchison Rogeard, egy mord-
képű fiatal  tengerész, a ki azonban az öregek bá-
torságával, tapasztalataival és bűneivel-birt. 

A schooner (hajó) indulásra készen állott. 
Mintegy tizenöten voltunk rajta matrózok; ezek 
közt én is. Egy gazdag edinbourghi háztól halász-
szereket vittünk Drontheimba. 

Kivételképen néhány utas volt veliiuk. Egy 
tönkrejutott edinbourghi nemes, családjával és szol-
gájával. A nemest Mach-Readuak hitták; öreg em-

ber volt már s vénségére mégis állomást kellett ke-
resnie. Drontheimba egy ottani kereskedőhöz volt 
meghiva könyvvezetőnek. Örömmel fogadta  az alkal-
mazást, mert -különben, talán éhen kellett volna 
vesznie. 

Ivét-szép leánya volt vele és egy öreg szolga. 
A leányok egyike; Alice, még gyermek volt, 

alig tiz éves. A másik: Susanne, kifejlett  hölgy 
volt, valamivel fölül  a husz éven. Mindketten szé-
pek voltak, igen hasonlítottak egymáshoz. Csak hogy 
mig Alice a gyermekkor boldog ."vidámságával csa-
pongott szerte, Susanne szomorgóan magába vonult. 
Különösen mióta a hajóra' szálltak, folyvást  nyugta-
lan volt. Kerülte az emberek tekintetét s kivált a 
kormányossal nem akart találkozni, a ki egy per-
czig megdöbbenve tekintett reá, a mint a hajóra 
beszálltak, azután elfordult  és nem gondolt többé 
velők, hanem folytatta  káromkodását a pénteki uta-
zás mtátt. 

Az öreg skót szolga, Rándul, oly simulékony-
sággal, melyet csak Skótországban lehet találni, egé-
szen családtaggá tette magát s. hitte, hogy csak 
olyan joggal atyja Susanneuak és Aficenak,  mint 
Mac-Read ur. Osztotta a család jó napjaiban, a ro-
szakban sem akarta elhagyni, s így jött Mac-Read 
úrral. i 

Ott iilt Aliceal egy kötélcsomagon s a gyermek 
haját simogatva, enyelgő szavakat«intézett hozzá, 
míg titkon könyeket törült ki szemeiből. A hon-
vesztés fájdalma  csikarta azon könyeket elő. 

' Mac-Read ur a hajó párkányára támaszkodva, 
nézte a hullámokat, a reggeli ködből felszakadó  vá-
rost és a messze vidéket. Nagyobbik leánya.mellett 
állott és szinte elmerengett. Az ő szemeiben és ar-
czán is nyomokat hagytak a könyek, melyeket el-
rejteni igyekezett. 

— Ez a hang ismerős nekem ! — mondá egy-
szerre Mac-Read ur Susannenek, a mint a kormá-
nyos káromlásait folytatta. 

Susanue összerázkódott. Ö ismeré az embert, 
a kit atyja egészen elfelejtett  s a kire csak most 
akar visszaemlékezni. Egykor, mintegy öt év előtt, 
Hutchison udvarolni akart Susannenek, azonban et-
től visszautasiíatott. Ugy mondják, e miatti 'elkese-
redésében lett tengerész. Susanne irtózott ettől az 
embertől; a mint hajóra lépett, mindnyárt megismerte, 
s reá vetett ijedt, zavart tekintetéből nem sok jót 
olvasott. 

Atyja szavaira nem felelt.  Csak elvette karját, 
mely eddig atyja vállán nyugodott, s félrefordult. 

— Én nem osztom véleményét, kormányos ur ! 
— szólt Mac-Read Hutchisonhoz. Az idő szép, s azt 
hiszem, a kapitány helyesen cselekedett. ' 

Hutchison egy darabig meredten tekintett az 
öreg nemes szemei közé, ugy hogy ez a nézéstől ösz-
szeborzadt. 

-e- Atok és kárhozat! nem arról van itt szó, 
hogy az idő szép, hanem a pénteki napról. A pén-
tek .ünnep minden matróz elő,tt, melyen ha kikö-
tőbeu van, pihenni akar, de nem elindulni. Bolond-
ság volt a kapitánytól. Én mondom azt önnek. 
Nézze, mily kedvetlenül dolgoznak embereink ! Való-
ban a teknősbékák minden tevékenységet ki akarják 
fejteni.  Mentson meg az isten, roszkedvü hajósnéppel 
utazni. 

Mac-Read, mig a kormányos beszélt, mindig 
ennek arczáfc  vizsgálta., • 

• — Nem ismerem én önt valahonnan, uram? 
— kérdé homlokát dörzsölve, hogy emlékezetét ösz-
szeszedje. 

A kormányos hidegen vállat vont. 
— Nem! — mondá, s ott hagyta az öreget. 
Hátrament a kormányhoz, s nem is mutatta 

magát előtte többé egész egy végzetes perczig, á 
midőn utoljára látták egymást ébben az életben. 

Mac-Read visszament . Susanne mellé. 
— Ezt az embert én ismerem! — mondá gon-

dolkozva — de nem tudom, honnan. 
A dolog annyiban maradt. A kis család körben 

I leült a hajó fedezetén  s tervezgetni kezdének a 
legközelebbi jövőről. A kormányos csakhamar feledve 
lőn; csak Susanne nem feledé  öt s meg-megreszke-
tett a gondolatra, hogy a hajó kormánya ez ember 
kezében van. 

A kapitány negjelent és a matrózok működé-
sét vezényelni kezdé. Csak ugy tudott káromkodni, 
mint a kormányos s ennek eredménye az lőn, hogy 
a kormányos beszédei által előidézett kedvetlenség 
enyészni látszott, a matrózok egy kissé élénkebben 
dolgoztak s d'élre sí  shooner teljes menetben volt. 



A kormányos segédjének adta át a kormány-
kereket s összefont  karokkal állt mellette. Zivatar-
tól és nap hevétől megbarnult arczán vad szenve-
dély csapongott; mogorván nézett maga éjé. 

— S ha nem ?! — susogá önkénytelenül és 
ökleit felemelte,  —<akkor.. . . 

Ördögien felkaczagott. 
Susannet, távolabb a családtól, a főárbocz  mel-

lett látta állani. A kötélzet ótalma alatt csendesen 
odalopózkodott a főárboezhoz  s a nagy segédvitorla 
lecsüngő szárnya által eltakarva; megfogá  a me-
rengő leány kezét. 

— Susanne ! — suttogá lágy epedő hangon. 
Susanne összerezent, s a mint megfordult,  két 

vadul csillogó szemet látott magára meredni, egy 
jól ismert és gyűlölt arcz közül. 

— Susanne! — rebegé szenvedélyesen a kor-
mányos. — Még mindég a régi. 

A leány irtózva vonta vissza kezét s utálattal 
és imegvetéssel nézett a férfira. 

— Még mindig! — mondá merészen. 
Rár ne mondta volna ! Sok szegény -halottnak 

a lelke terheli e két szó miatt. 
— Gyűlöl engem ? , 
— Gyűlölöm. A kit ön alávaló orgyilkos-módra 

leszúrt, fölépült  hosszas betegségéből, vőlegényem és 
Drontheimban vár reám. 

— Ilah I — sohajtá dühös fájdalommal  a kor-
mányos és visszavonult. t • ! 

Egy perczig maga elé nézett, aztán rángó mo-
solylyal mormogá: • : • 

— Hasztalan fog  várni!. . . 
Susanne nem; szólt az esetről semmit. Csak 

halványabb lfett;  de annak okát nem kérdezte senki. 
A déli nap erősen sütött a hajóra. A kapitány 

függő-ágyába  vonult egypár órai pihenés végett a 
rekkenő hőségben ; a legénység követé példáját. Én 
egy vitorla alatt kinyujtóztam és szinte elszendered-
tem. Mielőtt szemeimet behunytam, még láttam az 
utas-családot egy rakáson az ernyő alá bújva s a 
kormányost a kormány mellett, erőteljesen csavar-
gatva a kereket, a mint a szél vitorlákba kapkodott. 

A Lofodde  sziklacsoport irányában voltunk, 
melynek tövében a .Malstrőm örvényel. Százszor tet-
tük már ezt az utat. A kapitány bizott a kormá-

j nyosban és mi is mindnyájan. Talán egyedül volt 
ébren a hajón. Teljesen ur volt éltünk és balálunk 
fölött..  » 

Alig tiz pereznyi szendergés után ismét fel-
nyitám szemeimet. Füleimbe valami rejtelmes zúgás, 
zsongás zaja hatott. Ez volt a Malstrőm. Sokszor 
hallottam már, midőn itt hajóztunk el mellette. 

A szél észak felől  fújt  s apály ideje volt. E 
veszélyes jeleket senkisetíi vette figyelembe;  én is 
csak most emlékszem rá, midőn magam elé idézem 
Hutchi80n arczát, mely pirosság és sáppadás közt 
váltakozva, nyugtalanul tegintgetett körül s egyszerre 
ördögien eltorzult. 

Egy perczig még ott láttam a kormány mel-
lett, aztán a kormány-emelvény üresen állt; a kor-
mányos leszállott róla s a kormánykerék csudálato-
san magától kezdett forogni. 

Benne voltunk a Malstrőm árjában, mely ha 
apály idején északi ól fú  a szél, mérföldekről  magába 
szija a hajókat és könyörtelenül elnyeli. 

Ilosz sejtelemtől gyötörtén álltam fel,  hogy 
majd a kormányhoz megyek, niidőn hátulról a kor-
mányos, mint egy vadmacska ugrott rám, lesepert 
és számat betömve, összekötötte kezemet és lába-
mat. — 

Rémes világosság lobbant fel  agyamban. Ő 
tnaga kormányozta a hajót a Malstrőmljel 

A következőket csak én értettem; de tehetet-
len nézője voltam az iszonynak és borzalomnak, mert 
szájam betömve, kezeim és lábaim összekötve, fe-
küdtem egy vitorla alatt. 

A kormányos még egy darabig várt. A hajó 
egy bizonyos iránybad mindig sebesebb erővel ha-
ladt. Irtózva vettem észre, hogy iránya egy távoli 
körforgás  volt. A Malstrőmnek tán második vagy 
harmadik gyűrűjébe jutottunk, mely talán egy mér-
földnyi  még, de honnan nincs kiszabadulás. 

E perezben 'közvetlenül a sziklapart mellett 
surrantunk el. Egypár asszony állt a fokon,  kik ré-
mülten sikoltottak fel,  a mint hajónkat meglátták. 

A kormányos hideg nyugalommal állt az ár-
bocz alatt. 

0 

— Lehet sikoltozni I mormogá keserű gunynyal. 
Aztán pisztolyát vette elő, kisüté és elkiáltá 

magát: 

— Fel, fel!  A Malstrőmben vagyunk!! 
Mint tiszta időben lecsapó villám, oly rette-

netes ijedelmet idézett elő e váratlan lármajel. Az 
emberek mindenünnen előrohantak, s midőn meg-
győződtek a helyzetről̂  mindenki fejét  veszté. 

A kapitány káromkodva támadta meg a kor-
mányost. 

— Miért hagytad el a kormányt? 
— Nem birtam már vele ! — felelt  ez alatto-

mos gunynyal. 
— Miért nem jelentetted ? 
— Jelentettem. 
— Ily későn ?! Átkozott patkánya! IÍQtözzétek 

meg! — 
A hajó mind gyorsabban futotta  körforgását. 
— Hohó ! — kiáltott fel  a kormányos. 
— Ón még itten parancsolni akar?! Mindez 

csak azért van, mert pénteken indultunk. Ugy-e 
czimborák ? 

Az ijedtükben eszeveszett matrózok igenelték 
e kérdést. 

A kapitány nagy newfoundlandi  ebe szűkölve 
futott  elő, mintha érezte volna a veszedelmet. 

Egy matróz, a ki azt hitte, hogy még van 
segély, a kormányhoz - rohant és megakarta fogni  a 
magától forgó  kereket. Az már akkor oly erővel 
nyargalt tengelye körül, hogy a meggondolatlan 
ficzkót  messze elhajitá magától. Eltörött karral hul-
lott a fedezetre. 

— Átkozott péntek ! — kiáltá örjöngő fájda-
lommal. — Mindennek a kapitány az oka. 

— Ő! — kiáltá a kormányos. — Vessük a 
tengerbe czimborák. 

Az ijedtében dühös hajósnépnek csak egy hang 
kellett, hogy a kapitány iránti ellenszenvüket lehüt-
sék. Megragadták a férfit  és áthajiták a párkányon. 
Hü kutyája utáuna ugrott és mindkettőjüket ellepte 
a hullám, mely itt már gyöngyös kezdett lenni az 
óriási sebességtől, melylyel körben nyargalt. 

Hajónk a körforgáson  kivül saját tengelye kö-
rül is kezdett forogni.  A kormány nagy recsegéssel 
leszakadt, s a lent csavargó erő a hajó hátsó részé-
nek jó darabját is leszakitá. A shalupp mintegy har-
mincz lépésnyire vágtatott előttünk, mint egy őrült 
fullajtár,  szemkápráztató sebességgel forogva  maga 
körül. Hajónk mindenképpen akarta utánozui, de 
nagy terjedelme miatt csak nehézkesen tehette. 

Ekkor mentünk el másodszor a part mellett, 
mely tele volt tehetetlen részvéttel ordítozó néppel. 
Nem lehetett rajtunk segíteni; menthetetlenül rohan- | 
tunk halálunkba. 

Én mozdulatlanul feküdtem  a vitorla alatt. 
Képzelhetni a kint, melyet éreztem, hogy nem moz-
dulhattam. Eleinte reméltem, hogy majd észre fog-
ják venni hiányomat! hanem e reményem mind in-
kább meghiusulí. 

— Még egy negyedóránk van hátra az életből! 
— kiáltott rekedt hangon a kormányos. — Rajta 
fiuk,  mulassunk addig, vigan menjünk a másvilágra. 
Elő a boros hordókkal. 

A ficzkók  őrült ordítással helyeslék szavait, s 
egymás hátán tolongtak a hajópinczébe, honnan nem-
sokára a hordók felverésének  döngése, azután víg 
ének hangzott fel. 

A kormányos egyedül maradt a fedezeten.  Ezt 
akarta. 

Tántorgó léptekkel elsápadva közeledett az utas 
családhoz, mely eddig a legborzasztóbb kétségbeesés-
sel ült együtt. Az öreg nemes őrült bámulással ült 
s két leányának szőke fejeit  keblére szoritá. Ajkai 
imát suttogtak. 

Randái, a vén szolga tehetetlenül vergődött a 
földön  s a két leány ruháit csókojgatta. 

A hajó forgása  mind sebesobb lett. Ez tevé a 
kormányos lépteit tántorgókká. 

A család előtt térdre rogyott és átölelte Susan-
net. Mac Read elmerülten tekintett reá, aztán nem 
gondolt vele. Susanne azonban iszonyodva pillantott 
hátra és kétségbeesetten felsikoltott. 

E sikoltásra feleszmélt  Randal s dühösen veté 
magat a kormányosra. 

— Hagyd békében meghalni, átkozott I — 
orditá. 

A kormányos emberfölötti  erővel ragadta fel  a 
vén szolgát és áthajitá a korláton a tengerárba. 

Alice felsikoltott  és ájulásba esett. Mac-Iiead 
bágyadtan hajtá fejét  ked.ves gyermekére. 

A kormányos erőszakkal tépte le kebléről má-
sik leányát és erősen magához szoritá. » 

— Igy» igy I — suttogá őrült szenvedélylyel. 

— Ez a perez, melyről annyit ábrándoztam, ez a 
perez, mely boldoggá tesz. így, igy, Susanne; hajtsd 
fejedet  vállamra. 

— Oh, átkozott I hörgé a szép leány, haszta-
lan törekedve az erőteljes karok közül kibontakozni. 

— Együtt halunk meg, Susanne! — suttogá 
elfuladó  hangon Hutchison. — Én fogom  fel  végső 
lehelletedet s a tenger vize édes lesz nekem, ha té-
ged ölelhetlek. Igy, igy! S a sápadt arczu gazem-
ber várhat reád a tengerparton. Az én karjaimban 
fogsz  meghalni. 

Susanne végső erőfeszítéssel  forditá  el arczát 
tőlle, hogy meg ne csókolhassa. A kormányos lero-
gyott a talajra, de drága zsákmányát nem bocsátá el. 

A hajó forgása  oly sebes lett, hogy szédülni 
kezdék bele. Kétségbeesésem elmúlt, belenyugodtam 
sorsomba s érzéketlen voltam minden iránt. Vártam 
a bizonyos halált. 

Alulról, a fedélzet  alól folyvást  hangzott a bő-
szült orgia. A viz szikrázott körülünk, a csattogás 
mind hangosabb lett, az örvény hangos czuppogással 
szita magába a hajó orrát, végre megkapta azt, na-
gyot rántott rajta, a hajó egy perczig függélyes  irány-
ban állott, csonka farával  az ég felé,  aztán. . . . 

— Susanne! — hal lám még egyszer mondatni 
— és többre nem emlékszem. 

. . . . A hegyesi sziklákon tértem eszméletre. 
Ott feküdtem  vérezőn, összetörve, és kötelékem uél-
kül, meztelenül. Alig volt annyi erőm, hogy kábult 
fejjel  egy közeli halászkunyhóba vánszoroghattam. 

Harmadnapra mint lábadozó jártam a parton. 
A viz roncsolt hajódarabokat és csonka emberi ma-
radványokat hajigált ki. Egy perezre elrémülten ál-
lottam meg. Két holttest hevert a parton, szorosan 
összeölelkezve, högy még az örvény sem birta őket 
szétválasztani. Hosszú aranyszínű haja volt az egyik-
nek és sima vállai; a másiknak kondor fekete  für-
téi voltak és izmos termete. Susanne és Hutchison 
holttestei voltak, arczaik eléktelenítve, s Susauneé 
még akkor is elfordítva  a kormányosétól. 

Szegény vőlegény Drontheimban, várhatott 
szép menyasszonyára. Egyszerű szertartással eltemet-
tük. Volt annyi kegyelet bennem, hogy külön te-
mettettem -őt gyilkosától. 

Hogy én mint menekedtem meg? nem tudom 
megmondani. Valqszinü, hogy az örvény, rettentő 
ellenható erejénél fogva,  a mint a hajó fedélzetén 
összekötve feküdtem  (hogy semmibe sem fogóz-
hattam, mint a többiek), messze kivetett magából. 
Kötelékeimet a sziklák dörzsölték le, melyeken a 
viz által áthurczoltattam, s melyek ruháim és köte-
lékeim mellől egy egy darab hustis leszedtek rólam. 

A halászok tanúsága szerint még nem volt 
ember, a ki a Malstrőm gyomrából elevenen előke-
rült volna, csak én. R. 

Apróságok. 
IV. Henrik, franczia  király, háborúra készült, 

de senki sem tudta, ho^y ki ellen. A kíváncsi ud-
varonezok egyike végre egyszer a királylyal négy-
szemközt lévén, neki bátorodik és megkérdezi a 
felséget. 

— Tudsz-e hallgatni? kérdé viszont a király. 
-»- Oh bizonyára, felséges  uram! 
— Én is I s ott hagyta faképnél. 

* 

Két czilinderes ur találkozik : 
— Jó napot, méltóságos uram, ejnye be jó 

színben van! 
Pedig nem érzem jól magamat. 

— Lehetetlen ! 
— Ugy van. Képzelje csak: az éjjel egjf  kis 

nyomást éreztem a gyomromban. Gondoltam, beve-
szek egy pár szem pilulát. Ügy is tettein. Kihúztam 
az éjjeli asztalom fiókját  és szedegedtera, nyelegettem 
a pilulákat. 

— És jobban lett méltóságod ? 
— Jobban a manót, ma reggel vettem észre, 

hogy a pilulák helyett egész éjjel — krágligombokat 
nyeldestem. 

* 

Belczedi osztrák miniszter szerette volna, ha 
Magyarországon a már megejtett ujonezozás után, 
ugyanazon évben még egy ujonczozást vinnének ke-
resztül Deáktól kérdezte meg, hogy nem lehetue e 
egy második ujonczozá,st elrendelni Magyaror-
szágon ? 
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— Nem, válaszolt Deák hidegen. 
— És miért nem — kérdé Belczedi hüledezve. 
— Mert nálunk Magyarországon az anyák éven-

ként csak egyszer szülnek. 

Közgazdaság. 
A kivándorlási kérdéshez. A legutóbbi évek 

eseményei háttérbe szorították a kivándorlás kér-
dését, pedig ez a nyílt seb a nemzet testén gyors 
orvoslást követel. A felvidéki  kivándorlást, hatásában 
jóval fölül  múlja a székely kivándorlás, melynek 
évről-évre való növekedését megczáfolja  az egyes el-
szórtan tett intézkedésekhez fűzött  remények jogo-
sultságát. Az erdélyrészi magyarság existencziája 
függ  attól, vájjon sikerülni fog-e  megtalálni azokat 
az eszközöket, melyek alkalmasak volnának a ki-
vándorlás csökkentésére. 

Az 1895. Ill-ik gazdakongresszus határozatai 
legutóbbi időben élénken foglalkoztatták  az egyes 
szaklapokat s a napi sajtóban ujabb időben felmerült 
vélemények alapos világításba helyezték e minden-
esetre csak általánosságok keretében mozgó javasla-
tokat. Kiinduló pontját egyhangúlag magáévá tette 
a szakirodalom s felhagyott  a régebbi időkben nap-
világra jött theoretikus eszmékkel, főleg  a kitelepí-
téssel, mely csak a székely elem erejének csökken-
tését jelentené az erdélyrészi magyar elem hegeno-
miájának rovására. 

A kitelepítés eszméjéből származott az iparilag 
kiképzett székely fiuk  elhelyezése egyes nagyobb 
városok gyáraiban és műhelyeiben. Az eddigi lépé-
sek azonban oly irányban haladtak, hogy nem mu-
laszthatjuk el e helyen is észrevételt tenni a rend-
szerre, mely végeredményében nem csak czéltévesz-
tett, hanem veszélyes is. 15-r20 székely gyerek ki 
telepítése abszolúte nem nevezhető az ezrekre menő 
kivándolás csökkentésére tett intézkedésnek, hibás 
pedig az eljárás azért, mort a székely gyerekek, ha 
mesterségeiket kitanulták, kinnt maradnak s nem a 
székelyföldön  telepszenek meg, a hol tudásukat ér-

vényesíteniük kellene. A székely megyékben alapí-
tandó gyáraknál kell a kiképzett munkásoknak al-
kalmaztattok, hogy példát adjanak és másokat is 
megtaníthassanak saját szakmájukra, hogy ne legye-
nek kénytelenek az egyes gyárosok idegen munka-
vezetőket alkalmazni. Ha kinnt marad az ország 
magyar lakta vidékein a székely fiu,  a hol van ma-
gyar elég, a nemzetiségileg exponált Erdélytől és 
igy a székely néptől lesz elvonva egy misszióra hi-
vatott munkás erő s igy ez eljárással csak a kiván-
dorlást növeljük. Igazat adhatunk a gazda-kongresz-
szusnak : hogy a székely kivándorlás kérdése sem 
kitelepítés, sem a székely munkásoknak az ország 
belseje felé  való irányzása által egyoldalulag meg 
nem oldható. 

Talán lesz még alkalmunk ezzel, a megyénkre 
nézve is oly fontos  kérdéssel behatóbban foglalkozni. 
Egyelőre csak a székely gyerekek ipari kiképzéséről 
mondottuk el véleményünket abban a reményben, 
hogy a kivándorlás kérdésével bővebben foglalkozó 
illetékes körök a székely megyék érdekében a kér-
dés ezt az ágát is bővebb megfontolás  tárgyává 
teszik. T. 

Katona lovak magassága. A reinondáknak, me-
lyeket a jövőben szabad kézből és pedig egyenesén 
a tenyésztőktől fognak  be.-zerezni a Jiádsereg részé-
re, a hadügyminiszter egy legutóbb kibocsátott ren-
delete értelmében legalább 160 centimeter magasak-
nak kell lenniök. A 160 czentiméternél kisebb lova-
kat csak az esetben lehet aszentálni, ha azok egyéb-
ként kiváló minőségűek és az előirt követelmények' 
nek fokozottabb  mértékben felelnek  meg. 

Borbehozatalunk 1897. évben. Az olasz borok 
hatalmasan hódítanak a magyar piaczokon; az. idén 
az első tíz hónap alatt küzel 30C,000 hektoliterrel 
több olaszországi bor került piaczainkra, mint a 
mult évben. Behoztak január —októberben összesen 
5r>8,87.2 métermázsa bort Olaszországból, 1896-ban 
megfelelő  időszakban 281,409 métermázsát. E direkt 
hozatalon kívül érkezett a magyar piaczra még 
Ausztriából 220,141 métermázsa és Triesztből 72,155 

métermázsa (valószínűleg szintén olasz bor), tohát 
összesen 851,168 métermázsa. Általában az összes 
importált idegen borok mennyisége az említett idő-
szakban 863,243 métermázsát (1896-ban 622,014 
métermázrfát)  tett ki és Olaszországon és Ausztrián 
kívül eső államokból mindössze is csak 12,000 mm. 
holtak piaczainkra. f 

Fapiacz. A in.-szigeti m. kir. erdőigazgatóság-
nál m. hó 30-án tartatott meg az árlejtés 1898-tól 
koztíve, öt egymásutáni évre a bogdáni, fehértiszai, 
mezőházi, feketetiszai,  rahói, fehérpataki,  kebelei, 
váséri, brusztorai és németmókrai erdőgondnoksá-
gokban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mariska. A zöld czipö a jövő divatja, az, a ki divatosan 

akar öltözői, az ne öltözzék sem a tegnapi, sem a holnapi, 
hanem kizárólag a mai szerint. Ne viseljen olyan nyakkendő-
ket, a melyek két év múlva lesznek divatosak és ne hordjon 
olyan czipöket, a melyeknek a születéséről most értesültünk 
táviratban. ) 

Falusi. Higyje el, hogy ön azért igen müveit ember ma-
radhat, ha nem beszél is folytonosan  jarobusokban. A társalgási 
nyelv nem okvetlenül kivonja meg ezt. Ha ön belép a kávé-
házba, nem kell föltétlenül  igy nyilatkoznia: 

* t 
,.l£gy kapuczinért pinczér ámde gyorsan, 
De pikkolót, az angyalát nek i . . . " 

elmondhatja igy: ..Pinczér, egy pikkoló kapuczinért 1" 
Elveszett boldogság. Szentül megvagyunk győződve, hogy 

az ön boldogsága elveszett, s mig ez .egyfelől  végtelenül meg-
indít, másfelül  kérve kérjük, találja meg, mint kézirata a pa-
pirkosárt. , 

Gizi hozománya. Tárczája javitjiatlanul rossz — nem 
közölhető, önuek még előbb ortográfiát  kell* tanulni és csak 
azután irhát és akkor is legfeljebb  — helyesírási gyakorlatot. 
A felhasznált  théma elcsépelt, ósdi, melyet számtalanszor meg-
írtak már. Különben is az egészből az tűnik ki, hogy önnek 
igen kevés reménye lehat arra nézve, hogy valaha megko-
szorúzzák. , 

Közölhetetlenek: Hófúvás,  Égy é rző sz iv tö r t é -
p e t e . . , 

FARCZADY K. KAROLY 
füszerkereskedése 

• • 

Székely-Udvarhelyen. 

Raktáraimban mindig kapható: eredeti behoza-
talit chinai tea, valódi jamaika rum, s franczia 

ócognac. . 
Legfinomabb  kávék a legjobb fajtákból. 

Minden fajta  kásák. 
Frissen őrölt hengerinalmi lisztek. — Szövőfoualak  fehéren  és 

fehérítve,  ugyanazok minden színben és számban. 

Van Hauten-fóle  Cacao és Souchard-féle  csokoládé 

Üveg*, 'porczellán, kőedény és 
díszműáru raktára. 

Csehországi és Belga üvegtábla gyárak fő-
raktára. 

^Is^tali és függőlámpák 
c o g a a c , p e s s g ő torek 

* | • 

Épületek üvegezését 
a legjutányosabb árban felvállalom. 

Tisztelettel 

PR. DRAGOMÁN T. 
Ifj.  Drágomán D. '* 

DÉZSY TESTVÉREK 
vas és fiiszox  ítelete. 

— — 

/ n i < t i s a legjobb gyártmányú Sinjer és karikahajós varrógépekben felelősség illlítílClO raluiir mellett, továbbá konyhaedényekben, evőeszközökben, vasalók, amorikai 
j p V húsvágók és kávéőrlőkben, legújabb és legszebb kivitel. 

Asztal i , függő  én L n i z t e r l á m p á k b a n nagy r a k t á r . 
Téli idény alatt friss  fogas  vagy harcsa kapható. 

Fűszerekben a legjobb minőség. — Aradi hengermalml lisztek. — Amerikai és belföldi petróleum. 
V a l ó d i kh ina i t b e á k . 

Valód! angol Jamaika és ananás rumok. Franczia és belföldi  cognacok. 
Legfinomabb  ho l landi l iquerek. 

Kriskindlik és karácsonyi gyerekjátékok i^en olcsó árakban és nagy választékban. 
Tisztelettel DÉZSY TESTVÉREK. 

BOR. 
Ajánljuk' a nagyérdemű közönségnek 
becses figyelmébe,  pénczéiukben lévő 
óriási mennyiségű, valódi tisztán kezelt, 
erdélyi, asztali ós csemege borainkat; 
a melyek legolcsóbb s legjutányosabb 

raktári árban kaphatók, 

A Székely Borkereskedés Részvénytársasáfiüál 
Székely-Kereszturtt 

ugyanott Gergely János és Szentgyörgyi Gergely, továbbá Sz • 
Udvarhelyit: Gergely János, Baróthon: Dániel Ferenoz, Paraj-
don: Zsigmond Sándor, udvarhelymegyei bizományosainknál. 
Fenti megbízható bizományosainkat, valamint részvénytársasá-
gunkat a mélyen tisztelt közötiség szives pártfogásába  ajánlva 

vagyunk teljes tisztelettel 

Székely Borkereskedés R.-T. 
Árjegyzékek  s minták  kívánatra 



Van szerencsém az igen 
tisztelt vevő közönség becses figyelmét  felhívni 

= legjobb minőségű = 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy a p iacz - t é ren újonnan berendezett 

teher, füstölt  és paprikás-szalonna, e szakmába vágó 
mindenféle  nyers, füstölt  és főtt  húsok, úgyszintén friss 
és füstölt  kolbász, párisi, lengyel, krakkói kolbász, 
nyári, téli szalámi, űisznófősajt,  nyelv-, sonka-
kolbász, véres és májas-hurka, továbbá naponta triss 
frankfurti  virstli torma v. anélkül kaphatók. Egyúttal 
biztosítom igen tisztelt vevőimet, hogy ezen husnemiiek ál-
talam és tisztán friss  anyagból készülnek, s azokat a leg-
szolidabb árban és pontos kiszolgálás mellett kicsinyben és 
nagyban árusítom el. Szives pártfogását  kérve 

tisztelettel 
I . ' v t 

I S e i i i e r J á n o s . 

* úgyszintén első forrásból  beszerzett, tisztán kezelt í 
0 fu  ' o 

| czukor és fűszer \ 
1 i 

1 áruimra. — — \ 
! Tisztelettel . I 
I ' ' B A G Ó G Y U L A . I 

í o Zoltáü-féle  Ízetlen és szaatalan csakamáiolai. Verseczi inaoar mustár J, 
Tiszta kezelés. Pontos szolgálat 

MT* Gyors intézkedés. "9! 

Egészen uj berendezéssel! 
» . 

A helybeli ós vidéki közönség szives tudomására hozom, miszerint divat- és 
kézmtiáru üzletemmel kapcsolatban, már 3 év óta fennálló 

q < 

M C o s m e l i c a . ; 

temetkezési intézetemet Mindenféle 

s z é p i f ő s z G r e K ,  | 
v = parfümöív  | 

legfinomabb  fajta 

mosdó szappanok 1 
gyári áron beszerezhetők k 

SOLYIOSSY JÁNOS | 
Kossuth-utczai 

g y ó g y s z e r t á r á b a n , fe 

az ujabb kor igényeinek megfelelően  teljesen kibővítettem. ugy, hogy temetkezéseket 
elvállalok a legegyszerűbbtől, a legdíszesebb kiállításban. 

Raktáramon nagy választékban minden kivitelű fenyő-,  csere-, egész uj tapett 
érez- és niklérozott-koporsók olcsó árakban találhatók s azok olcsó beszerzésénél fogva 
minden tekintetben versenyképes vagyok. 

Szemfedelek:  Bobinett, Tailatan, Gase, hímzett selyem, csipkés és szedett. Pár-
nák : Brocat, sítaten, atlasz és selyem, atlasz és bársony hímzett alsó lepedők* stb. stb. 
a legelegánsabb kivitelben vannak raktáramon. 

Teljes berendezésem folytán  a közönség kényelmére elvállalom a teljes intézke-
dést, melyek után, mint idáig is, főtörekvésem  leend a teljes megelégedés kiérdemiése. 

Temetéseknél egész szegények részére ingyenes 'gyászkocsit, a róm. katholiku-
soknak ingyenes gyertyatartókat ajáulok föl.' 

Intézetem berendezésével a nagyérdemű közönség előnyét és könyebűlését tűz-
tem ki czélul, melyek után szives pártfogásukat  kérve, 

maradok mély tisztelettel 

Z P e r s i á n J " á n o s . 

Concordia temetkezési intézet 

Bethlenfalva  községben 
egy a néhai Soó Károly 

tulajdonát képező, épületes belső telek, valamint az azzal 
szemben fekvő  8 hold terjedelmű és egy a falu  közepén 

fekvő  5 hold terjedelmű puszta5 belső telek 
18»S . évi Ápri l is h ó 24- tő l 

kezdve együtt vagy külön-külön haszondérbe kiadó. 
Értekezhetni: 

Dr. Soó Rezsővel. 

Ajánlja a n. é. közönségnek minden-
nemű készbutorait, u. m. 
1 drb 1 ajtós ruhaszekrény pulituros . . 18.— 
1 „ 2 ajtós ruhaszekrény pulituros . . 23.— 
1 ^ éjjeli szekrény 8.— 
1' „ szalon asztal . . ' . . . . 12.— 
1 „ pipere varró asztal . ( . . . 8.— 
1 „ franczia  ebédasztal . ' • . . 14.— 
1 „ kihúzó franczia  ebédlő asztal . . 22.— 
1 „ bőrimit. ebédlő szék ». _ö.50 
1 ,. ebédlő szőnyeg diván magashát . . 4 \— 
1 „ enédlő borét szövet . . . . 35.— 
1 „ szalon hotel garnitúra szövet . . 65.— 
1 „ ' szalon consol tükörasztal márvány lappal 35.— 
1 „ teljes hálószoba berendezés . . . 180.— 
1 „ ebédlő berendezés . . . . . 220.— 
1 „ diván bőr imitatio . ». • . . 12.— 
1 ., hajlított nádszék . 2.10 
1 „ fali  tükör diófa  ráma • . 5.50 
1 „ madrácz saját készítmény . . . 5.50 
1 „ vaságy madráczczal együtt . . . 14.— 
1 „ vaságy ; . . . 12.— 
1 „ vaságy aranyozott 20.— 
1 „ ruha fogas  6.— 
1 „ 'edénytartó ' 8.50 
1 ., könyv tartó 5.— 
1 „ kredencz márványlappal . . . 65.— 
1 „ gyerek kocsi 6 — 

Úgyszintén kapható mindennemű gyolcs, vászon, 
mosó parkét, szőttes la kr métere. 
Javításokat  a legjutányosabb  árban Elvállalok  és  minden 

egyes darab  jóságáért  felelősséget  vállalok. 
Becses pártfogást  továbbra is várva 

teljes tisztelettel 

kiadóhivatalában 

FLÓRIAN BOGDÁN ES FIA 
S Z É K E L Y - U D V A R H E L Y . 

Ajánlják dúsan berendezett kézmű-, divat- és rövidáru-, 
• * 

különösen nagy vászon raktárukat, az elismert .jutányos 
és pontos kiszolgálás mellett. VEISZ R 

butorraktáros. 



A farsangi  idényre ajánlom a nagyérdemű közönség figyelmébe: 

Franczia és belföldi gyapjú szövetek minden szin- és minőségben 30—1.50. 
Csipkék, szalagok, legyezők, selyem, glazé és czérna kesztyűk. 

Elegáns női lakczipők, egy pár 2.20 

újévi 
kaphatók 

Miszerint üzletem egész újonnan van berendezve, csakis legújabb 
és egész divatos kelméim vannak. 

Elvállalom a legegyszerűbbtől a legdíszesebb női ruhák elkészít-
tetését, szavatolás mellett. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kéri 
VIRÁGH JÓZSEF. 

M i p t á k l m l u g y h e l y b e n m i n t v i d é k r e s z í v e s en s z o l g á l o k 
b é r m e n t v e és i n g y e n . 

Yan szerencsém a helyi ós vidéki közönségnek Sz.-Udvarhelyit 
a vármegyeház alatti bolthelyiségben dúsan berendezett 

férfi-  és  nöi  divat  raktáromat 
figyelmébe  ajánlani. 

Nagy raktár férfi  fehérnemüek  és nyakkendőkben a legszolidabb 
ár- és kivitelben; női ruhaszövetek, fehérnemüek,  vásznak és mosó bar-
ehettekben meterenként 20 krttól feljebb;  agyteritők-, paplanokban és 
még számtalan itt fel  nem sorolt czikkekben. Szives pártfogásukat  kéri 

I f j _  D é n e s J ~ á n o s . 

3)árs.zon Béla 
fűszer-, anyag-, festék-, 

porczellán-, üveg-, lámpa--és díszműáru 
kereskedésében. 

Székely-Udvarhely. 

A legküiöi ibfé le  teás, tejes, kávés, 
boros, sörös, pezsgős, l iquerös és 

mosdó szervizek nagyraktára . 

Bronz diszmiitárgyak, 
utazó- és kézi bőröndök, tükrök, pipere és illat-

szerek stb. stb. jutányos árbau kaphatók.' 

Függő és asztali lámpák. 
Képkeretek. 

Épületek ikvegezéMe legjutAnyuMthb iirakhuii 

T e a , r u m , eog i iue . 

A b t i k s z á d i U v e g g y á i - l ' ő r a k t á r a . 

i i l l i l i l l ^ i i i i l i i i i 

M 

N a g y ^f&nos 
férli-  és nöi ezipéaz 

Székely-Udvarhelyen. 
A n. é. helybeli és vidéki kö-

zönség szives pártfogásába  ajánlom 
jó hírnévnek örvendő 

hol sajat felügyeletem  alatt a leg-> 
jobb anyagból készült lábbelik állít-
tatnak elő. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesíttetnek! 

.'-a-. 
m 
m 

M 

Budapesti ezredéves országos kiállításon elismerő oklevéllel kitüntetve. 
^m — \f 

CZABÓ ( | Y U L A könyvkötészete T« 
U v = i jg Sz.-Udvarhelyen 

A varos legrégibb könyvkötészete a Szombatfalvi-utczában,  [A barátok mellett]. 
A l a p í t t a t o t t 1 8 4 4 - b e n . A. k o r k í v á n a l m a i n a k m e g f e l e l ő e n 
á r a n y o z ó - g é p p e l is e l l á t v a ál l a né. k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é e é r e 

hol bármilyen könyvek kötése 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb dus aranyozással ellátott kötésig szakavatottan készíttetnek. 

Minták megtekinthetők. 
Selyemre, bársonyra diszaranyozások, okmány disztáblák. — Az ezredéves emléknek „aranykönyv", „disz jegy-

zőkönyv", nöi kézi munkák dísztárgyaknak és szalagra nyomások a legnagyobb csínnal tinóm kivitelben ^ 
elvállaltatnak. — Jó, szép és tartós muiika jelszavam ! 
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Nyematott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt, 


