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A szellemi munka. 
(—r.) A munka mai embere a munkától 

szabadulni kiváu és hogy ezt minél előbb tehesse, 
erejét megosztva, több oldalról hozzáfog,  míg-
nem szabadulási iparkodásábau kimerül. A munka 
messzelátható czélja az, a mi manapság az em-
beri eszméket mozgásba hozza és hajtja — a 
czél, a mely az ámbicziók kiilönfélesége  mellett 
nagyon különböző. 'Egyben azonban egyetérte-
nek mindnyájan — abban t. i., hogy a munka 
az életnek legkellemetlenebb része, melyen mi-
nél gyorsabban, ha -kell, az erőnek tulmegfeszi-
tésével is át kell esni. Pedig nem a munka az, 
a mi oly félelmetes  módon koptatja az erőket, 
hanem a munka mínemüsége és őrületes tem-
pója, melyben a legteljesebb dishármonia ural-
kodik, egyrészt az idő, másrészt az időben vég-
zettek közt. E dishárruoníábau keresendő az 
oka aunak is, hogy a mai nemzedék hamar érik 
és korán vénül. 

A létért való küzdelem nehézségét kifejezi 
a szellemi munka sokfélesége.  Természetes, hogy 
ez a küzdelem nem ott veszi kezdetét, a hol az 
ember már birokra, önállóságának kivivására, 
vagy küzdelmére kell, hanem még ott, a hol a 
kimaradhatatlan küzdelemre a fegyvereket  gyárt-
ják é? azok hogy bánására a harczosokat elő-
készitik. És a milyennek ismerjük a létért való 
küzdelem nagyságát és elkeseredettségét, 
olyannak neveljük a jövő nemzedéket, hogy a 
harczban helyt is állhassanak, miutáu kétséget 
nem szenved, hogy ebben az ismeret és tudás, 
valamint gyors és czélszerü gyakorlati haszna, 
az u. u. ügyesség dönt, azért természetes is, 
hogy mind eme tulajdonságok gyarapodása ké-
pezi a nevelés bevallott czélját. Pedig a tanu-

lás és nevelés ezen kiélesitett czélzatosságában 
nagy veszély csirája fekszik,  mely veszély niu-
csen kimerítve a tanulás és nevelés e fölszapo-
rodott anyagával. Mert ezt még valamiképen 
meggyőzné a gyermek ereje talán. A veszede-
lem egyrészt abban a rideg opportunizmusban 
rejlik, mely a tanitás és nevelés alapját és ve-
zérlőfonalát  képezi; másrészt pedig abban, hogy 
semmi pihenést sem engedve, a nevelés egyfor-
maságába beleerőszakoljuk a'fiatal  egyén min-
den önálló megnyilatkozását, még azt is, mihez 
a gyerek jobban ért, mint a tanító. Elkeserít-
jük a gyermek életét és szomoritjuk azzal, hogy 
a szabad levegőtől elzárjuk, szabad idejétől meg-
fosztva,  mindenféle  zeneműnek elnevezett ördön-
gös kinszerszámokhoz szoktatjuk és alig hogy 
tipegni tud, a táuczmesteruek adjuk át a cse-
metét, hogy a gyermekiességének minden ter-
mészete, zománczát és grácziáját elveszítse és a 
felnőttek  .mesterkélt, hazug formaságait  minél 
élőbb eltanulja. Tesszük pedig mindezt azon 
meggyőződéssel, kijelentéssel, hogy a gyermek 
könnyen tanul, mialatt azt értjük és a mivel 
azt akarjuk kifejteni,  hogy a felnőttek  mindezt 
nehezebben bírják megtanulni. De arról, hogy 
mennyi erőmegfeszitést  kíván ez eljárásunk a 
gyermek részéről, hogy milyen mértékben veszi 
igénybe a fejlődő  idegrendszert, arról semmiféle  ala-
pos meggyőződést nem szerezhettünk, mertk gyer-
mek nem követelheti a nyolcz órai munkaidőt, 
mi pedig ugy véljük, hogy a gyermek munkája 
tulajdoukép nem is munka, hanem csupa mu-
latság. 

Ha az ifjúság  nevelésének e rendszere ma-
gával hozza, a mi a dolog természetes folyása 
mellett kimaradhatatlan, hogy a fiatalok  munka-
ereje csakhamar felmondja  a szolgálatot, testi 

fejlődésében  elmarad, szellemi fejlődésében  pedig 
megakad, akkor a nagyközönség rögtöu készen 
áll azzal, hogy az iskolát vádolja, mint a mely 
nézetünk szerint túlterheli a gyermekeket és 
fonynyadt  vértqlenítettségükön borokkal és cog-
nackal iparkodik a legrövidebb idő alatt segí-
teni. Pedig az iskola épp oly kevéssé vádol-
ható, mint a hogy a szeszes italok nem segíte-
nek a fiatalság  rontott egészségén. Az alaptalan 
vád csak elakarja terelni a figyelmet  a valódi 
októl és a súlyos felelősséget  a családi nevelés 
egoisztikus és számító menetéről másokra igyek-
szik hárítani. Világos azonban, hogy ha a gyer-
mekkor tulterheltetéséről van szó, akkor a tul-
terheltetés nem a legszükségesebbet nyújtó is-
kolai anyagban fekszik,  hanem a családi neve-
lés fölöslegében.  Ennek oka pedig az, hogy a 
modern társadalom nem a szükségletek kielégí-
tésében, hanem a fölösleges  elérésében vél csak 
boldogulhatni. Hiába állítják, hogy a mai világ 
mindezeket megkívánja, mert a modern művelt-
ség nívója emelkedett. Éppen ellenkezője áll. A 
modern műveltség nem áll magasabb nívón, csak 
a műveltség fogalma  változott és pedig nem is 
javára. 

Dr. Salgó sem vonja kétségbe a nyelvek 
és művészetek nagy és döntő befolyását  a mű-
veltség fejlődésére;  de határozottan tagadja, 
hogy pl. idegen nyelvek tökéletlen vagy töké-
letes használata, vagy bármely hangszernek vir-
tuóz kezelése biztosítaná a műveltséget. Mert 
ha ez így volna, valamely nagy szálloda por-
tása, avagy bármely virtuóz már eo ipso művelt 
ember számba mehetne. Tudjuk pedig, hogy 
mennyire nincs ez így. A műveltség mértékét 
nem a tudás sokfélesége  adja, hanem az egyéni-
ség azon fejlettebb  volta, mely mellett érdek-

Poezis és próza. 
I r ta : Benicakyné-Bajza  Lenke. 

. I. 
— Mennyi kinba kerültek nekünk azon szen-

vedések, miktől olykor rettegtünk s mik sohasem 
következtek be . . . 

Ezen szavakkal igyekezett vigasztalni a fiatal 
Petneváry menyasszonyát, az isteni Elzát, ki a vá-
rosban létező állandó szinház művészi kötelékébe 
tartozott s kit ő szülői ellenére jegyzett el. 

Azt mondják, a tanácsos leánya nagyon 
szép, hátha belészeretsz ? — mondá sirva a gyönyörű 
szinészDŐ, ki a színpadon'Júliát, Desdeiionát szokta 
személyesíteni, a közönség nagy elragadtatására. 

— Ha tündéri szépségű volna is, tudod, hogy 
szivem a tied, te isteni lény, ki páratlan vagy e 
prózai világban. 

— Hátha nagyon mulatságos, szellemes? és a 
mellett — gazdag. 

— Hát csak ennyire bizol önmagadban és 
bennem? Vagy azt hiszed, bir valamely értékkel 
előttem a vagyon ? kérdé megölelve őt az ifjú,  ki 
forró  szeretemmel simult keblére. 

— A férfisziv  állhatatlan, — suttogá érzéstől 
remegő hangon. 

— Vannak kivételek s én az vagyok. És végre 
mit tegyek? Szülőim ellenzik házasságomat veled s 

mint utolsó próbát kívánják, hogy megnézzem a le-
ányt, kit ők nekem feleségül  szántak. Megteszem a 
kívánságukat s azzal vége; holnap lábaidnál leszek. 
Fogsz-e sokat gondolni reám távollétemben? 

— Mindig, szüntelen. Emlékeddel fekszem  le, 
vele ébredek. Ma esti szerepem csak neked játszom. 
Láthatatlanul látni foglak.  Előttem lebegsz éjjel-
nappal, kívüled nincs más vágyam, más gondolatom. 

Petneváry elragadtatva ölelte meg s vett tőle 
bucsut. Az ajtótól még egyszer visszafutott,  hogy 
újra szivére szorítsa örök szerelmét, a felséges  lényt, 
ki csak érte élt, kit csak egyszer kellett szerinte 
látni a színpadon, hogy eszünket veszítsük s kitől 
a zsarnok szülők el akarták szakítani. 

— Térj mielőbb vissza hozzám, — suttogta 
elhaló hangon a lány s arany hajának lecsüngő fo-
natával törülte meg szemét, melyben a válás har-
mata csillogott. 

— A szerelem szárnyain röpülök vissza, — 
kiáltott az ifjú  s elrohant, félve,  hogy gyenge lesz, 
és nem bir a marasztásnak ellentállani, mialatt .Elza 
zokogva l£tta távozni vőlegényét. . . 

II. 
Gyönyörű harmatos reggel volt, midőn Petne-

váry útnak indult. A birtok, melyre leánynézőbe 
kellett mennie, szerencsére nem messze feküdt  azon 
várostól, hol ő megyei hivatalnok volt, azért kocsin 
indult oda s nem győzött csudálkozui jizon vidám 
kedélyhangulaton, melyben érezte magát a szomorú 

bücsu után. . . Valóságos gyönyörrel nézte a hegyek 
ormain ragyogó napsugarakat, melyek btarauyozták 
a látóhatárt. 

Kétfelől  hullámzó buzakalászok szegték a gyü-
mölcsfákkal  beültetett utat, a pacsirták vidám éneke 
viditá föl  a reggeli csöndet. Messziről az aratni siető 
népek éneke volt hallható szakadozott hangokban s 
ő valósággal emelkedni érzé szivét a ragyogó termé-
szet szépségébe merülve. 

— Mennyivel szebbnek látnám még mindezt, 
— gondolta, — ha Elza mellettem ülne. . . Azon-
ban igy is gyöuyörú a természet. 

Nem tagadhatta, hogy örül, miként az íróasz-
tal poros aktái helyett a természeti szépségeken le' 
geltetheti szemeit s élvezi a friss,  üde levegőt. 
Minduntalan Elzára akart gondolni és boszus volt 
önmagára, hogy nem tagadhatott el bizonyos kí-
váncsiságot, melylyel a rákényszeritett látogatásnak 
elébe nézett. 

Mit is törődöm azzal a tanácsossal és leányá-
val, kit szülőim nagy vagyona miatt akarnak velem 
elvétetni? fűzé  gondolatait tovább. — Én már vá-
lasztottam. Csak Elzával lehetek boldog. Nélküle 
semmi nekem az élet. Van még szerelem és kültői-

j ség e földön,  mutatja azt a sok szerelmi bubán el-
követett öngyilkosság s én azok közül való vagyok, 
kik nem adták el pénzért magukat. 

I 
Ilyen épületes meggyőződéssel ült kocsiján a 

huszonöt éves Petneváry Tibor, szinte kiegyenese-
>1 ni s z á m u n k 6 o l d a l r a t e r j e d . 



lődése »a saját személyisége határait elhagyva, 
saját jogait másokban i-> tiszteli és mások kö-
telességeit magára is kötelezőnek tart; mely az 
idegen emberen át az idegen gondolkozásába és 
érzelmi világába behatolva, az ember mellé áll és 
vállvetve iparkodik saját egoisztikus igényeinek 
mellőzésével érdeklődésének körét tágítani és 
abba befogadni  mindenkit, ki munkájában, a kö-
zös munkában részt kiván venni. Erre igenis 
segédeszköz nemcsak az idegen nyelv és a mű-
vészet bármely fajtája,  hanem minden ismeret, 
melyben az emberi szellem megnyilatkozott, 
melyen emberi gondolkodás és érzés nyoma van, 
Szóval: a műveltség mértéke az emberiség kö-
zös feladatának  érzése. Pedig mondhatjuk-e, 
hogy a fiatalság  túlterhelésének ezen érzés az 
inditó oka? Nem-e inkább az vezérli a tömeget, 
hogy ugy, mint saját életmódján, ugy gyermeke 
tanításával is csak tul akarja Hezitálni a ked-
ves szomszédot? 

Ebből pedig következik az, hogy kiszakít-
juk a gyermeket gyermekségének köréből, mu-
togatjuk, produkál tatjuk és fitogtatjuk  csekély 
ismereteit és reá kényszeritjük az általánosabb 
figyelmet,  mely viszontszolgálat fejében  kész a 
gyermek naivitását, bámulatának kifejezése  ál-
tal — tönkretenni. 

Mit elég eklatausul bizonyít az, hogy e 
csodagyermekek száma mennyire devalválódik 
felnőtt  korukbau, melynek bizonyára más oka 
nem lehet, minthogy genialis, talpraesett felele-
tük alkalmi készültség, rövid életű szalmatüz, 
melyet a barátok jóakaró tapsa csak egy dara-
big éleszt és szit. 

! állítólag fennálló  végrehajtó bizottságának tagjaiul 
szerepelnek, népeik nevében publikálnának a magyar 
állam nemzetiségi politikája ellen való tiltakozásul 
Európa előtt 

Milán hazautazása. A ex szorb király, Milán 
még csak néhány napig marad magyarföldön  — 
Zichy Jenő gróf  vendégszerető házánál — aztán 
egyesen Belgrádba megyen. A több magyar mágnás 
uradalmán tartott vadászatának iényes sikere volt. 

A vásráhelyi panama. A múlt hét folyamán 
két pisztoly dörrenés hangzott el Hódmezővásárhe-
lyen, a melyet még valószioüleg több zűrzavaros do-
log fog  követni. A rendőrkapitány és egy fogalmazó 
azok, kik elveszítve becsülelök, sikkasztok képen, 
megbélyegezve élni nem akartak, a halálba kerestek 
menedéket. E körülmény után általános vizsgálatot 
rendeltek el, melynek végeredménye nagyon messzire 
fog  nyúlni, de már is szenzácziós dolgok kerültek 
napfényre.  így : Banga Péter főszánivevőt  és Kiss 
Péter tanácsost állásaiktol felfüggesztették. 

Újdonságok a könyvpiaezon A téli szezon min-
dig kedvezően hat az irodalomra, mert az uj köny-
vek és uj nagyságok mindig télen szoktak bemutat-
kozni. Megjelent köuyvek : Tirnár Szaniszló : Selyem 
és longy 1 írt 50 kr, Alexander Bernát: A művé-
szet 80 kr, Bródy Sándor: Tündér Ilona 1 frt  50 kr, 
Pékár Gyula Útirajza 10 frt,  fűzve  8 frt,  Koroda 
Pál: Liza 1 frt  20 kr, Kozma Andor: Szatirák 2 frt, 
Palágyi Lajos Ujabb versei 1 frt  20, kr. Kaphatók 
Gyertyánffy  Gábor könyvkereskedésében, menrendel-
hető kiadóhivatalunk utján is. 

Belföld. 
Ismét nemzetiségi mozgalmak. A nemzetiségi 

agitátorok újból megkezdték működésüket. Ezúttal 
is, mint már annyiszor, titokban folytatják  akna-
munkájukat, mert hiszen manipulácziójukhoz nem 
kell íiapfény.  F. hó 11-én délután 8 órakor ugyanis 
Mudron Pál, dr. Vanovics János Turócz-Szent-Már-
tonból, Stefanovics  Pozsonyból, Gavrila Emil Újvi-
dékről és Coroianu Kolozsvárról a román, tót és 
szerb nemzetiségek nevébeu Budapesten, a József 
főherczeg  szállodában titkos konventikulumot tartót 
tak és pedig, minthogy másképen egymást meg nem 
érthették volna, magyar nyelven. A tanácskozás czélja 
egy nemzetiségi manifesztum  szövegezése volt, me-
lyet a nevezett urak, a kik, mint a nemzetiségek 

Külföld.? 

Walsint felmentették! Egyelőre Párisbau csend 
van, a Panamát, melyben annyi magas személy ját-
szolt csúf  szerepet, befejezték  és a hírhedett Drey-
fns  perben is Ítéletet hoztak, melynek végeredménye 
az, hogy Walsin Eszterházyt egyhangúlag  felmentet-
ték  a súlyos vaduk  alól.  Tehát egyelőre Páris nem 
beszeltet magáról, s a felkorbácsolt  szenvedélyek 
elhallgatnak. Azok pedig, kik nem átallották a fran-
czia nemzet becsületének veszélyeztetése mellett egy 
bűnösért az egész nemzetet felforgatui:  szabadon 
futkosnak  a roka jukakou. Meghurczolni, bepiszkolni 
akartak egy becsületes embert, hogy ők magukat 
mossák fehérre,  de milliók daczára sem tehették ezt. 
A megvesztegethetlen birák kimondták Walsiura a 
felmentő  Ítéletet, s a csúnya campange véget ért. 

A szerb király betegsége.. Egy belgrádi  hír 
szerint Sándor  királyon egy idő ota a testi és a 
lelki lehangoltságnak olyan veszedelmes tünetei 
mutatkoznak, hogy környezete  komolyan  aggódik  mi-
atta. A király  minduntalan  megváltoztutja  elhatáro-
zásait és a legellentétesebb  tanácsokra  hallgat.  A ra-
dikális pártvezérek figyelmeztették  párthiveiket, hogy 
nyugalmat színleljenek és titokian  készítsék  elö a jö-
vendő  eseményeket.  - A szerb viszonyokkal ismerős 
emberek azt mondják, hogy a szerb királyi  családot 
nagy veszedelem,  fenyegeti. 

Előfizetési  felhívás. 
Programmunk néhány szóban kifejezve  : a székely 

nép érdekét  képviselni,  erre fogűak  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 zásíló mellé, 
hogy a diadal elérhető legyen, és ezt csak ugy biz-
tosithatjuk, ha minél több előfizető  jelentkezik. 

A lap minden vasárnap megjeleuik 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 ó frt.' 
Az előfizetéseket  a kiadóhivatal vagy Gyer-

tyánffy  Gábor könyvkereskedése vesz fel. 
Az „Udvarhelyi  Hiradó', 

kiadóhivatala. 

Irodalom. 
Uj lap. Kolozsvárott január ti-án uj lap indult 

meg: Erdélyi protestáns lap cziniinel. A hetenkint 
egyszer megjelenő lap az erdélyi ev. ref.  egyház-
kerület hivatalos lapja. Felelős szerkesztője: Molnár 
Albert theologiai tanár. 

A férfi  természetrajza. 
Akklimátizált állapo'tábau leghasznosabb házi 

állat, a mely különösen a nőkre nézve nagyon fon-
tos : a férfi. 

Vadállapotában agglegény  a neve, de ha el-
fogják,  megszelídítik és kitanítják, férjnek  nevezik. 
A vadouban, a mikor a természet bilincseit (más 
néven: házasélet igája) nem ismeri még, többnyire 
falkánként  tanyázik, a mely falkák  este mennek az 
itatóra. 

Általában ez az itató kedvencz tartózkodó 
helye és ott nagy előszeretettel szürcsöli a sört 
vagy a két deczit. Vaunak olyan példányok, a me-
lyeknek olthatatlan a szomjuságuk, ezeket könnyen 
megismerhetni szagló szervük pirosabb színéről. 

A mellett mindenféle  más szórakozással is ütik 
agyon az időt és ebben gyakran bámulatos kitartást 
tanúsítanak. Kedvencz foglalkozásuk  a kártya- vagy 
a billiárdjáték. A mellett gyakran nagy lármát csap-
nak, füstfelhőket  fújnak  magukból, ugy, hogy ta-
nyájuk mennyezete és függönyei  megbarnulnak. 

dett erélyében, tiltakozásában, melylyel a reá eről-
tetendő házasságra gondolt. . . . 

Az aranykalászok hullámzását hűvös erdő har1 

matos levelű fái  váltották fel.  A nap eltűnt, homá-
lyos árnyék vette körül; koronként felrepülő  szár-
nyasok, futó  őzek, szarvasok zavarták meg a néma 
csöndet s az ifjú  még nagyobb elragadtatással te-
kintett szét, meg nem állhatván, hogy kocsisától 
meg ne kérdezze: 

— Kié ez a remek erdő, hol oly gazdag a 
vadállomány. Gyönyörűség lehet itt vadászni. 

— Orhay tanácsosé, — viszonzá az, megsu-
hlntva ostorát. — Az erdőnél kezdődik birtoka, gaz-
dag ember ő és nagyon jólelkű ur. Valóságos áldás 
a népre. 

— Honnét tudja ezt maga, ki a városból való? 
— Ott szolgálok egy bérkocsitulajdouosnál, de 

ezen a vidéken születtem, atyám a nagyságos urnái 
kocsis, már vagy tiz esztendeje. 

— Messze vau még a kastély ? 
— Husz perez alatt oda érünk. Az erdővel 

szögellik a park s annak közepén áll a kastély, 
valamikor E. . . herczeg tulajdona volt. 

Bizonyosan olcson vette meg tőlle a tanácsos 
— goudolta Petneváry, talán egyik bérlöjéuek fia 
volt ez a nyugdijozott hivataluok. . . És hajlandó 
volt azt is hozzátenni az elmélkedéshez, hogy talán 
nem szép módon szerezte a pénzét'; de ezt a gya-
nút hamar elfojtotta,  mert nem tartotta helyesnek, 
hogy azért, mert őt leánynézőbe küldték ide, a le-
ány atyját gazembernek tartsa.. , . 

A fogat  vígan gurult tovább s midőn kiértek 
a sűrűségből, vasrácsos kerítés tűnt szemeibe, mely 
nagy kiterjedéssel birt, s közepén sürü fák  közül 
emelkedett ki a kastély vörös fedele,  melynek tor-
nyán vidám nemzeti szinü zászlót lengetett a röpke 
szellő. . . 

•— Itt vagyunk — szólt vissza, egy idei hall-
gatás után a kocsis. — Csudálom, hogy Mari kis-
asszonyt nem láttuk valahol, ki itt szokott sétálni 
az erdő szélén, mely összekötetésben áll egy kis ajtó 
által a kerttel. 

« • 
— Maga, ugy látom, gyakran jár erre, hogy 

oly jól tudja házak szokásait ? kérdé hidegen Pet-
neváry. A hidegségre ugyau nem volt szükség, de 
ő azt hitte, hogy „Mariról"' kötelessége ilyen han-
gon beszélni, mint — vőlegénynek. 

— Oh, nagyon gyakran. Annyi vendég jár 
ide minden vidékről, kik vasúton jönnek városunkba, 
s onnét rendesen én hozom őket ki kocsiu. Eladó 
lány vau a háznál s ezek a sok gjönyörü föld  és 
erdő mind az övé lesz egykor. 

Szerencse, hogy a kocsis hátrafelé  nem látha-
tott. mert az ifjú,  ki mögötte ült, elpirult. Ez a bi-
tang bizonynyal őt is kérőnek tartja, ki gazdag 
leányokra vadászik, — gondolá bosszúsan, sőt bi-
zonyos jelentőséget is vélt észrevenni annak hang-
jában. Igazán szégyen, hogy szülői ilyen útra kény-
szeritett ék őt. No, de -hiszen nem tart az egész lá-
togatás sokáig I 

A park. kapuja a túlsó oldalon volt s így jó 
nagy tért kellett körülnyargalni, míg odaértek, és 

neki volt ideje reudbeszedni arczkifejezését,  mely-
lyel a tanácsosék előtt megjelen s melynek nem volt 
szabad komornak lenni, de nem is valami nagyon 
örvendőnek, vidámnak. Legjobbnak találta hűvös 
közönyt mutatni apa, anya és leány iránt, melyből 
azok rögtön éezrevehesssék, hogy ő csak szülői kí-
vánságára jött hozzájuk. 

Beértek a kastély elé, hol pompás szingazdag 
virágtáblák illatozták be a levegőt; mindenütt szép 
rend, gond, figyelem  látszott a természet szépségei-
nek feltüntetésére,  jólét és izlés árulta el magát, 
mi jól esett a szemnek és Petneváry sem állhatta 
meg, hogy körül ne tekintsen mielőtt a házba lépett. 

— Isten hozott, kedves Öcséin, — kiáltott az 
elősiető ur, ki a köcsizörgésre jelent meg a lépcső-
házban, hova a vendég éppen belépett s magyaros 
vendégszeretettel ölelte meg a jövevényt. — Örülök, 
hogy végre eszedbe jutott fölkeresni  eugem, ki 
atyádnak iskolatársa voltam 

— Nem tudtam, hogy ily közel szomszédban 
lakik a városhoz, — mondá mentegezve az ifjú, 
ki nem tudott ellentállani a meleg fogadtatásnak,  és 
elfelejtette,  hogy hűvös, közönyös akart lenui. 

— Lári-fári!  A mit az ember akar, azt meg 
is tudta, — mondá nevetve a tanácsos. — Ide térj 
be, hol reggelivel vártunk, bár már délfelé  jár az idő. 

— Köszönöm már elvégeztem ; — hebegé Ti-
bo„r, kit boszantani kezdett ez a meleg fogadtatás, 
melynek szerinte semmi czélja sem volt. 

— Mindegy, újra kezded. Falun többet eszik 
az ember, mint a városban. (Folyt, köv.) 
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Nagyon érdeklődnek fiatal  nők iránt, de nagy 
ellenszenvet és végtelen félelmet  tanúsítanak mihelyt 
öreg vagy vezérállatokkal találkoznak. Ezekkel szem-
ben igen eltérő a viselkedésük, a szerint, hogy mi-
lyen az illető darab testalkata. 

A. fiatalokkal  szemben, a legjobb színben sze-
retnek feltűnni.  Ha ezt a czélt elérte, vagy azt hiszi, 
hogy már elérte, akkor az elejtett tárgyakat is ap-
portálja, zúgolódás nélkül czipel felöltőket,  ernyőket 
és minden tekintetben hü, alázatos oltalmazónak 
látszik. Különösen nehéz esetekben, hirtelen rajong 
a virágokért, stb. Ilyenkor yan itt az ideje, hogy 
elfogják,  most kell igyekeznie jövendőbeli úrnőjé-
nek, hogy az állatocskát a csalogatás mindenféle 
művészetével mind szorosabban lánczolja magához 
és a mikor ez sikerült, akkor azután annak jeléül, 
hogy már megszelídült, gyűrűt lehet a csülkére 
húzni. Bár a férfi  a fogságban  látszólag jól érzi ma-
gát, mégis gyakran megvadul, ha úrnője nem vi-
gyáz rája. 

Ez a stádium a vadság és a szelídség között, 
kétségtelenül a legfontosabb. 

Ha a dresszura jó és kitartó volt,' akkor egy 
pillantás elégséges megfékezésére,  de itt is nagy 
ügyesség kivántatik, mert néha a legfontosabb  pil-
lanatban meglapul és megszökik. 

Vaunak olyan esetek is, hogy a férfit  annyira 
megszelídítik, hogy egy szóra az asztal alá bújik és 
rettegi a parancsot. Erre néha már az asszony kül-
seje is elégséges . . . • . 

Újdonságok. 
Teaestély. Ha regényíró volnék s nem a törté-

net és idő egyszerű krónikása, valahogyan igy kezde-
ném : Terpszichore bájos mosolygására felszáradt  a 
báuat könnye s feledve  lett a mult; — hét huru lant-
jából kicsalt akkordja bizsergésbe hozta a sziveket, s 
nagy tömeg, szerelmes susogások között tánczra kelt; 
— de igy csak azt mondom, hogy soha előkelőbb, vá-
logatottabb és egyúttal jobb kedvű közönséget még 
egy vigadó se fogadott  magába. Szebbnél-szebb toi-
lettek versenyre keltek egymással, a magas tökéjyre 
vitt női szabászat valóságos pazar remekeiben volt 
alkalmunk gyönyörködni. Egy-egy mélyen decolletált 
deréknál, hol a márványszerü kebel lassan végezte 
megszokott munkáját a csipke íödrok közül csende-
sen emelkedve ki, majd ismét elrejtőzve, minden férfi 
ajkon elhalt a szó és a bámulat, a csodálkozás fel-
kiálltása lebbent végig, a parfümillattal  telt leve-
gőben. 

— Áh!! 
Egy végtelen csodálkozás, mintha el sem ve-

szett volna a varázslat bűvös ereje a földről,  mintha 
aranynyal hintették volna be az egész világot és 
csillog-ragyog a lámpa fényében  a gyémántkövek, 
ezereket érő drágaságok csoportja. Ha Milton látta 
volna e sok szép leányt és asszonyt együtt mint 
mozog, jár-kél, mosolyg, nevet és kaczag, bizonyosan 
hires munkája czíme: „A visszavarázsolt paradicsom" 
lett volna. 

Az estély impozáns, szinte hihetetlenül mesés 
szépségű varázslata alatt állok most is és a reunuisz-
czencziák valami utó akkordot pengetnek, mintha 
arra akarnának figyelmeztetni,  hogy e bűbájos valami 
egy ellopott képe csak az „Ezer egy éjszakának". 
Szinte látom a párokat mint szédítő kenugéessel sza-
ladnak tova, szinte látom a csodás fényt,  mely be-
töltötte lelkem és azt a sok hamis szemeket, mi ör-
vénybe visz. 

Udvarhely vármegye első nagy farsangi  mulat-
sága ez a tea-estély az idén és talán a legnagyobb 
is marad, és ugy az erkölcsi mint auyagi siker fé-
nyesen beszél állításom valódisága mellett. A nő-
egylet humánus hivatása ekként megkönnyítve vau 
és apátlan, anyátlan kis ártatlanságok veszik hasz-
nát a kegyelet e pazarmüvének. 

Dicsérettel kell megemlékeznünk azon rende-
zőkről, kik nem kiméivé fáradságot  a siker ér-
dekében legmesszebb menő intézkedéseket tettek 
és munkájok meghozta áldásos gyümölcsét. Hála 
azért a nőegylet buzgó vezetőinek és hála azok-
nak, kik terítéssel, avagy árulással buzgólkodtak a 
szép ügyért, az árvák hálakialtása, a szegények 
örömrivalgása őnekik szól, egészen őket illeti. 

A megyeház nagyterme, .melynek falai  talán 
hozzászoktak a komoly beszédekhez, vármegyei ügyek 
megvitatásához — most vidám nevetés és czigány-
zenével tel meg, és zsong-bong a zsúfolásig  telt 
mellékteremben is az arany ifjúság. 

A főujtóvaL  szemben asztalok díszeltek, melye-
ket gyöngéd női kezek terítettek, mindenik csinnal-
bájjal díszitvfe  és a vendégsereg között a fiatal 
lányok egész légiója forgolódott,  kikre a kiszolgálás 
nehéz szerepe hárult. 

A díszes asztalokat a következők teritették : 
az ajtóval szemben két hosszú asztal állt, az egyiket 
Jakab  Erzsi, Szabady  Tivadarné Jakab  Marika, 
Jakab  Ilonka, Barabás Andrásué László Ilonka teri-
tették ; a másikat Bartha Margit, Madarász  Bea, 
Steinburg  Viktorin, Szabó  Ilonka és Varró  Berta. 
A terem külömböző részén pedig a következőkép 
teritettek : Dr.. Válentsik  Ferenczné Fejes  Aronnéval, 
Boros Ilonka Félcyyházi  Mariskával, Barra Ilona. 

Pezsgőt Demény Ferenczné és Homoluy  Lajosué 
árult, a trafikot  Koncz  Lotti és Steinburg  Peppi 
kezelte, czukrászdában Koncz  A rminné árult, a sül-
tek mellett Wolffné  és Steinburg  Ottóné volt, Fan-
kovich  Gyuláné Noss  Gusztávnéval a bormérésben 
forgolódtak.  A teás asztalt Dr. Mezei  Ödönné és 
László Domokosné őrizte. A házi asszonyi szerepet 
egy nagy fehér  köténnyel Steinburg Ottóné teljesítette. 

Vármegyénk notabilitásai élén ott láttuk : hal-
lerkeői Gróf  Haller  János főispánt,  Jakab  Gyula 
alispánt, Gróf  Lázár Ádám főjegyzőt,  Ugrón  István 
árvaszéki elnököt, Illyés  ny. huszárezredest. 

A következő hölgyek neveit sikerült feljegyez-
nünk : 

Asszonyok:  Barabás Andrásué, Bartha Károiyné, 
Brey Imréné, Biró Sándorné, Demény Ferenczné, 
Dániel Károiyné, Doros Gyöt gyné, Fejes Aronné, 
FélegyházyAntalné,FankovichGyuláné, Gáltt'y Endréné, 
hallerkeői gróf  Haller Jánosné Br. Vay Anna, Ho-
molay Lajosné, Hetyeiné, Hlatky Miklósné, Jakab 
Gyuláné, Jakáb Dezsőné, Koncz Árminné, Kabos Ká-
roiyné, Kassay Albertné, László Domokosné, Lántzky 
Sándorné, Miskólczy Károiyné, Noss Gusztávné, Nagy 
Samuné, Steinburg Ottóné, Simó Mátyásné, Szabó 
Istvánné, Szabó Károiyné, Székely Dénesné, Szakács 
Mózesné, Szabady Tivadarné, Szabó Andiásné, Szabó 
Domokosné, Zakariás Józsefné,  Wolffné,  Dr. Válen-
tsik Ferenczné, özv. Ugrón Lázárné, Ugrón Istvánné. 

Leányok-.  Bod Emma, Barra Ilona, Bartha Mar-
git, Bialis Inna, Biró Emília, Diószighy nővérek, Do-
ros Ilonka, Félegyházy Mariska, Hety ei Gabó és Loli, 
Isekutz Katicza, Jakab Erzsi, Jakab Ilonka, Koucz 
Lotti, Kabdebo Irén, Lántzky Piroska, László Mariska, 
Lukácsfi'y  Mariska, Madarász Véri, Madarász Irén, 
Aladarász Bea, Steinburg Peppi, Steinburg Viktorin, 
Szabó Ilonka, Szakács Ilonka, Varró Beita. 

Áthelyezés. Az igazságügyuiiniszter Cecil  Alberi 
törvényszéki aljegyzőt ugyanazon minöségbeu áthe-
lyezte H.-Oklándra. 

Hymen. Farkas  Endre helybeli kereskedő e hó 
9-én eljegyezte özv. Veress  Dénesné kedves leányát, 
fellát. 

Tánczestely. A február  hó 1-éu a Korcsolya-
egylet javára megtartandó táuczesiely rendezósege 
a városi fiatal  emberekből megalakult s elnökül egy-
hangúlag Dr. Kovács  Mórt választotta meg. Az elő-
jelek után Ítélve, ez a tánczestely lesz az idei 
farsang  legsikerültebb mulatsága es mit örömmel 
konstatálhatunk városunk szépségei között már is 
megindult a mozgalom, hogy a ball toilettek lehető 
egyszeiüek legyenek, hogy a bál sikere ugy anyagi-
lag, mint erkölcsileg annál inkább biztosítva legyen, 
s a mi a mulatság föczélja,  minden feszely  nélkül 
kitűnően mulassunk. A bizottság a bizottsági tagok 
neveivel a következő meghívót bocsatja ki: A szé-
kelyudvarhelyi korcsolyaegy let javára 1. év február 
hó 1-én a vármegyeház dísztermében rendezendő 
táuczestélyre czimedet és Családjat tisztelettel meg-
hívja a reudező bizottság. Kezdete 8 orakor. Belepő 
jegy ára személyenként 1 frt  50 kr. Jegyek előre 
válthatók Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Tánczestely. A 48-as Népszövetség székely-
keresztúri köre tegnap, jan. 15-én, Horváth Istvánné-
féle  teremben, fényesén  sikerült bált rendezett. 

Közgyűlési meghívó. A sz.-udvarhelyi Kereskedő 
Ifjúsági  kör f.  ho 29-én szombat este 9 órakor az 
ifjúsági  kör helyiségében tartja 11-ik évi rendes köz-
gyűlését a melyre az • alapító, pártoló és rendes 
tagokat tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Az. 1897. évi zárszámadások 
bemutatása, ö. Költségvetés az 1898. évre 4. Tiszt-
újítás. 5. Indítványok. 

Halálozás. Homoródalmási id. Golhárd  Pál, 
törvényhatósági bizottsági tag, H.-Almás községnek 
12 éven keresztül volt jegyzője, f.  hó.lü-én 73 éves 
korában meghalt. 

Közig*, biz. gyűlés. Vármegyénk közig, bizott-
sága hallerkeői gróf  Haller  János főispán  elnöklete 
alatt, e hí 12-én ülést tartott, melyen több fontos 
ügy került tárgyalás alá. 

A postaigazgatóság újévi ajándéka. Egy régi 
bajon segített a postaigazgatóság a levélhordók sza-
porításával, amennyiben a levélhordók számát 
kettőről háromra emelte fel,  s igy a túlságos nagy 
forgalom  miatt az eddig későre kézbesített levelekhez 
jóval hamarább lehet hozzájutni. Ezen újítást külö-
nösen a kereskedelmi osztály fogadta  nagy örömmel, 
mivel ezzel alkalom van nyújtva, hogy sürgős leve-
leire még az nap válaszolhát, s nincsen rá kénysze-
rítve, hogy azokat a vasúthoz, az indulandó vonatra 
kivigye. Igen kívánatos volna, s reméljük, hogy 
Lányi postafőnök  ur a levélhordókat kellő szigorral 
utasítani fogja,  hogy a kézbesítést a leggyorsabban 
és lelkiismeretesen végezzék. 

Miniszteri köszönet. A reáliskolának tanári 
kará Wlasics  közoktatásügyi minisztert, azon alka-
lomból, hogy a király ő felsége  vaskorona renddel 
tüntette ki. táviratilag üdvözölte. E szerencse kívá-
natra folyó  hó 10-én válaszolt a miniszter, hosszab-
ban köszönve meg a tanári kar jó kívánalmait. 

Diák mulatság. A székelyudvarhelyi ev. ref. 
kollégium tanuloiíjusága 1898. febr.  5-ikén Dr. Mezei 
Ödön és Sebesi Akos főgondnokok  védnöksége alatt, 
a Schuapek-szállo nagytermében tánczestélyt rendez. 
A rendező bizottság lelkesülve az eddig elért sike-
reken, minden lehetőt elkövet, hogy az estély mentől 
fényesebben  sikerüljöu, s reméljük, hogy a közönség 
a diákság buzgalmát méltáuyolva, megjelenésével azt 
sikerültté teszi. 

A teaestély jövedelme. Más helyen megemlé-
keztünk a teaestély fényes  sikeréről, itt csak a nyil-
vános elszámolást adjuk. Adakozásokból befolyt 
199-70., belépő-jegyekből 150 20. Ételek-eladásából: 
Bartha Margit, Madarász Bea, Steinburg Viktorin, 
Szabó Ilonka és Varró Berta árulásával 54 53, 
Doros Ilonka és Félegyházi Mariska 30*12, Jakab 
Erzsi és Ilonka, László Ilonka Barabás Andrásné 
4o l4, Dr. Válentsik Ferenczné és Fejes Áronné 
21 88, László Domokosné és Mezei Ödönné 29.89, 
Demeny Ferenczné és Homolay Lajosné 43 83, De-
nyén Ferenczné pezsgő- és virág-árulásából 20.99, 
Jakab Erzsi kucséber-játékából 27-17, Steinburg 
Ottóné sültekből ti 38, Koucz Árminne, czukrázda 
35 64, Fankovich Gyuláné és Noss Gusztávné, bor-
mérésből 24 47, Koncz Lotti és Steinburg Peppi szi-
var-árulásból 22 79. Megmaradt és elárverezett éte-
lekoöl 15 42. összeseu 37925. Előleges gyűjtés és 
felüJlizetésekkel  az összeg 729 frt  22 krra emelke-
dett; kiadás 3i3 frt  52 kr, tiszta jő  uedelem  415 frt 
70 kr.  A pénztári tisztet Félcyyházi  Antalué, mint 
a nőegylet pénztarnoka végezte és ugy a nehéz el-
számolásnak pontos össze állításáért, mint fárad-
hatlan ügy buzgalmáért, köszönetet mouduuk. 

Nőegylet! fillerestely. Nőegyletüuk szokásos 
fillérestélyeit  e ho 12-én (szerdán) megkezdte De-
mény Ferenczné, László Domokosné, dr. Simó  Ba-
lázs és dr. Soó  Rezső rendezésével. A műsor ritka 
élvezetes volta dicséri a rendezők példás buzgalmát. 
A programúi első számát tréfás  férfi  quintet töltötte 
be, az álarczok és a tréfás  hangszerekből kicsalt 
bauiis hangok általános derültséget keltettek. Aztán 
tabló volt. A Gyurkovich leányokat láttuk elevenen, 
de szálló igéjük, sajna, nem hallottuk ajkukról, csak 
az alanti tábla jelezte — beszéljen a mamával — 
tudomásunk szerint, még nem volt eredménye. A 
Gyurkovich anyósokat is láttuk s hisszük, hogy ez 
riasztotta el azokat, kik minden áron beszélni akartuk 
a mamával. A kedélyes műsor után táncz következett. 

c 
Az iparos önk. és betegsególyzöegylet hétfőn 

tartotta meg filléresfélyét,  nagyszámú közönség jelen-
létében. A műsor egyes számát figyelemmel  hallgat-
ták végig, csak a felolvasásnál  volt egy kis incidens. 
Ugyanis a közönség tetszés avagy nem tetszését 
hangosan nyilvánította, nem kis zavarba hozva ezzel 
a felolvasót.  Jó lesz ha tartózkodik a közönség az 
ilyenféle  megjegyzésektől, mert emiatt aligha fog 
találni működőt, kik eddig is — bár ez nem való, 
azzal mentegették uiagok, hogy nem hallgatják meg 
a működőket. A jövő filléren  mely i7-én lesz Szabó 
Farkasné monologizál, Szilágyi  Albert tauár felolvas, 
énekel Rácz Ilka, szaval Kápolthi  Mariska és Kökösi 
János, fuvola  szóló Gyetvay Béla, énekel Szánthó 
Ferencz, monologizál Harkányi  Miklós. — Az estély 
rendezői: Jakab  Anna, Vass  Itóza, Jakabovszky  Jó-
zsef,  Biró Áron. 



Czivilruhában. A nőegyleti fillérestélyt,  mely f: 
hó 19-én (szerdán) lesz, Hann  Hermin, Madarász 
Bea, Steinburg  Viktorin, Varró  Berta rendezik, me 
lyen szinre kerül: Czivilruhában.  Vígjáték egy fel-
vonásban. Személyek: Harten, ezredes Dr. Soó Rezső, 
Janka, leánya Hann Peppi, Kővári, őrnagy Szakács 
Zoltán, Waldov Jenő, hadnagy Cs. Szabó Kálmán, 
János, szolga az ezredesnél Molnár Károly. Színhely: 
Harten ezredes lakása. Idő: jelenkor. Ezt br. Pong-
rácz Clemi és Károly hegedüjátéka fogja  követni. 

Meghívó. A székelykereszturi m. kir. állami 
tanítóképző ifjúsága  f.  évi február  5-én, az intézet 
tornatermében, saját pénztára javára, méltóságos 
özv. Ugrón Jánosné, sz. Győrffy  Ágnes bárónő véd-
nöksége alatt tánczczal egybekötött zártkörű dal-
és zeneestélyt rendez. Az ügyesen összeállított mű-
sor a következő: 1. Sóhajtás, énekli az önképzőköri 
dalkar. 2. Alkalmi beszéd, tartja Gyulay Ferencz 
ifj.  elnök. 3. Őszi virágok, keringő, előadja az ön-
képzőköri zenekar. 4. Koldus, szavalja üngváry 
Berta. 5. Balatoni nóták, énekli az önképzőköri dal-
kar. ti. Jean Renault, melodráma, énekli Kiss La-
jos; kisérik: Kovács Sándor fuvolán,  Réther János 
hegedűn, Végler Gyula, zenetanár, hármoniumon. 7. 
Monologot ad elő Kiss Lajos. 8. Újra, csárdás, elő-
adja az önképzőköri zenekar. 9. Szerelmi krach, 
énekli az önképzőkör dalkara. — A mulatság kez-
dete 7 órakor. Belépti dijak pedig a következők: 
személy-jegy 2 korona, család-jegy (3 személy) 5 
korona. Felülfizetéseket  köszönettel fogad  a rendező-
ség. Jegyek előre válthatók Kábdebó István keres-
kedésében. Vendéglőstől gondoskodva van. 

Színház. A parajdi műkedvelők a sziupadi dísz-
letek beszerzésére, a birtokossági teremben e hó 22-én 
Géczy Pista Gyimesi Vadvirágát adják elő. A belépő 
díjak 80, 00, 40 és 25 krosok. Az előadás kezdete 
fél  nyolcz órakor. 

Helyreigazítás. Tudósítónk tévedése folytán  a 
katonai áthelyezéseknél egy hiba csúszott be, ugyanis 
Fehérvárról ide helyezettek között volt Hans  Mali 
hadnagy, a mint utólag értesítenek ez tévedés, mert 
Maly  János a neve. 

Czimbalom és zongora hangolást elvállal Kónya 
Sándor zenekarának kitűnő czimbalmosa Kiss  Ká-

• roly, kívánatra czimbalom oktatást is ad. 

Közönség körétől.*) 
A sz.-udvarhelyi önkéntes tűzoltó-egylet parancs-

noksága. 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. jan. 14. 

Az „Udvarhelyi Híradó tek. szerkesztőjének" 
Helytt. 

. Alólirt parancsnokság kéri a tek. szerkesztő 
urat, alattirt nyilatkozatát b. lapja legközelebbi szá-
mában közreadni szíveskedjék. 

Tisztelettel 
A sz.-udvarhelyi  önk. tűzoltó-egylet 

parancsnoksága. 
Válasz „Az életveszélyben forgott szomszédok" alá-
írással ellátott „Nyílt kérdések a Sz.-Udvarhely vá-
rosi tek. tűzoltó-parancsnoksághoz" czimü, a „Szé-
kely-  Udvarhely"  1898. évi január hó 9-én megjelent 

2-ik számában foglalt  „nyílt kérdésekre". 
Az „önkéntes"  tűzoltó-egylet parancsnoksága, 

bár nem lett mint ilyen megjelölve, hivatva érzi 
magát, a nyilt kérdésekben foglaltakra  a követke-
zőkben válaszolni. 

Az első kérdésre: van-é tudomása tek. tűzoltó-
parancsnokságnak arról, hogy a január 3-iki Gál Já-
ntfB-féle  raktára kigyulás alkalmával a tűzoltó őr-
tanyát többen és több izben felkeresték,  de a helyi-
ség zárva volt és végre is a veszélyben forgott  ház 
tulajdonosa, fiának  biztatására, egyik ahoz értő pol-
gártársunk jelezte a tűzveszélyt, a valahonnan elő-
került trombitával? 

A fenti  állitás  merőben  valótlan,  mert a tüz 
kiütése után, a tüzet azonnal jelentő polgártársunk 
Biró István, midőn az őrtanyán i l t9 órakor megjelent, 
a tűzoltó szolgát, a kürtöst  az őrtanyán  találta,  ki 
a fecskendők  szertárát kinyitva, azounal az őrszo-
bába sietett és a „rendes  helyén"  függött  vészkürtöt 
leakasztva, azonnal befutotta  az utczákat, a tüzet 
jelenteni a kürtszóval. 

Csak később jöttek mások is az őrtanyára s a 
nyitott  ajtón oda bemenve, vették el a rendes kürt-

*) E rovat alatt megjelentekért felelősséget  uem vállal a 
Szerk. 

jét a kürtösnek s azzal jelezte a tüzet az ahoz értő 
polgártárs a piaezon, akkor, midőn az egyleti szolga 
már a mellék utczákat járta be. 

Ilo_gy az egyleti szolga újévkor „tolakodva jó 
pénzért árulta" újévi üdvözleteit, a parancsnokság-
nak csak utólagosan jutott tudomására, a miért a 
szolga meg is kapta szóbeli megintését akkor, mi-
dőn még nem számíthattunk a tűzveszélyben forgott 
s attól a tűzoltók által meg is mentett szomszédok 
felszólalására. 

A 2-ik kérdésre: „Van-e tudomása a tek. pa-
rancsnokságnak arról, hogy az emiitett tüzeset al-
kalmával, midőn nagy későre, 9 óra után, néhány 
tűzoltó a fecskendőkkel  a helyszínére vonult, azok 
be voltak fagyva;  a szétszakadozott s csak nagy 
bajjal összetákolt vezető csöveket (gurten) pedig csak 
a szomszédoktól kért kendőkkel és törülőkkel kel-
lett és lőhetett használhatókká tenni ? 

Ezen állitások  is valótlanságok  s utolsó passzusa 
túlzott., mert a fecskendő  a tüzet jelentő Biró Ist-
ván polgártársunk és a városházában tartott polgári 
kötőkéből lejött fiatalemberek  és az akkorra szintén 
megjelent tűzoltók által a tüzjelentés után, a város-
házához hozzáépített szertárból azonnal a tüz szín-
helyére szállittatott  s ott minden idöhaladék nélkül, a 
parancsnokság vezénylete mellett, fel  is szereltetett 
az arra legalkalmasabb kúthoz. A fecskendő  befagyva 
nem volt,  mert azonnal működni kezdett, de mivel 
a viznek rendes állású vize, a száraz nyár, ősz és 
téli fagy  miatt nagyou csekély volt, nem volt elég 
még a csövek megtöltésére sem, daczára annak, hogy 
a kut gárdját is levágattuk, minek következtében a 
vezető csövek (önök szerint gurten) sem telhettek 
meg vizzel. A vezető csövek nem voltak  szétszaka-
dozva  s nem tákoltatott  nagy nehezen össze, hanem a 
maga rendje szerént a rajtok lévő csavarokkal ösz-
szecsavartattak s azonnal használhatók voltak. Tény 
az egészből annyi, hogy a vezető csövek egyike egy 
kiálló szegtől vagy reá lépéstől egy kis lyukat ka-
pott, mi azonban nem akadályozta a használatban, 
csak lett volua víz a kútban elég! E cső' kis 
lyukának a bekötésére hozott egy volt tűzoltó egy 
kendőt, a melyet azonban akkorra már az egyik tűz-
oltó szolga saját zsebkendőjével bekötött volt. 

A 3-ik kérdés: „Végül tisztelettel kérdezzük, 
történt-e etélyes intézkedés arra nézve, hogy leg-
alább ezután, hasonló könuyelmüség, hanyagság és 
özönvíz előtti állapot elő ne fordulhasson  ?" 

Erre válaszunk a kövétkező : A mint a fenteb-
biekből  kitűnik,  nem volt  semmi „erélyes intézkedésre" 
szükség,  mert az állitások egytől egyig valótlanságot 
tartalmaznak s így hanyagság, könnyelműség és 
özönvíz előtti állapot nem volt. De igenis megtétet-
tek a szokásos intézkedések s az összes szerelvények 
rendbe szedettek ugy, mint az máskor is történt. 

Kapcsolatosan ezzel, szabad legyen nekünk is 
„önkéntes"  tűzoltó egyleti parancsnokságnak az rélet-
veszélyben forgott  szomszédoknak"  s általában városi 
polgártásainkuak s az intéző köröknek a következő-
ket igen becses figyelmükbe  ajánlani. 

Egyletünk már 13 ík éve, hogy fennáll  és ez 
alatt semmiféle  elismerésben nem részesült, de nem 
is várt, daczára annak, hogy a parancsnokság egy 
rés/.e kezdettől híven, kitartóan s minden erőnk 
megfeszítésével,  saját munkánk,  érdekeink  háttérbe 
szorításával,  egészségünk,  sőt  — mint épp ez utolsó 
alkalommal  is — életünk  v<szélyeztetésével  szolgáltuk 
a közjólétet, embertársaink vagyonuk és életük meg-
mentését ; gyakran tulerős birálgatásoknak voltunk 
kitéve, mégis soha ilyen durva  támadásban  nem ré-
szesültünk,  mint éppen ez alkalommal  és éppen „az 
életveszélyben  forgott  szomszédoktólMostan,  midőn 
bátran, mondhatni a legbető gyorsasággal, szakava-
tottan és a mi a legfőbb  kritériuma ezen állításunk-
nak, a legjobb eredménnyel  dolgoztunk.  Oda  vittük 
saját életünket  és veszélyben dolgoztunk  - egy üzlet-
ember által felhalmozott  gyúlékony anyagok köze-
pette — órák  hosszáig, míg az egyik életveszélyben 
forgott  szomszéd intelligens müveit uri ember s ta-
lán a mozgató lelke ezen felszólalásoknak,  nem akarta 

I  engedni,  hogy a fecskendőt  az udvarán  vigyük  ke-
resztül,  hogy a Ktiküllő folyóra  helyezhessük el, mire 
kényszerittettünk az által, hogy a kutak vize mind 
aránytalanul sekélyebb a rendesnél s igy azokból 
hosszasabb ideig nem dolgozhattunk. Megakart  aka-
dályozni  még abban is, hogy a háza tetején vezessük 
el a fecskendő  vizvezető  csőveit,  hanem furjuk  ki  a 
szomszédház  falát  s vetessük  ugy el. Ilyen szomszé-
dok gyalázzák az önkéntes  tűzoltókat működésükért! 

Mit neveznek ázsiai állapotnak. Kiüt egy rak-
tárban a tüz, mely tömve van likörök, gyertya, cog-

nac, száraz fűszerekkel,  s a melynek egy folyósója 
egy cserefa  lépcső alatt húzódik el, mely rzalmás 
üvegekkel van tele. Fél 9 órakor a tűzoltók ott van-
nak 10 perez alatt felszerelik  a fecskendőiket,  azon 
kúthoz, a melyből más alkalommal órákig dolgoztak. 
A kútba véletlenül — mert rendesen bővizű, - ele-
gendő viz nem lévén, levágatják a kut gárdját, hogy 
a vizet jobban beérjék, de igy sem érnek czélt, visz-
szaszerelnek s viszik egy másik kúthoz, mely azon-
ban oly mély lévén, hogy a fizikai  törvények alap-
ján tűzi fecskendővel  vizet szívatni nem lehet, a 
kut szivattyújával akartuk a vizet a szekrénybe szí-
vatni, ezen közkutnak  azonban a huzó rúdja  el van 
törve. Erre a vizfecskendőt  beviszik egy nagy olda-
lon a Küküllőre életveszélyes helyen, felszerelik  ot-
tan s csak házakon keresztül  vezetve a csövet, tudnak 
vizet szállítani  a tűzhöz.  Addig is, a főparancsnok 
személyesen a zárt helyiségekben alkalmazandó tüzet 
oltó port dob  a tűzbe  s fojtja  némileg el, apró kézi-
fecskendőket  alkalmaztat s saját fogatával  a Kükül-
lőről két vízszállító hordóban vizet szállíttat s ki-
osztat 55 darab vizvedret az emberekuek, a kik 
azonban csak nézik a tüzet, de nem segédkeznek, 
mert a rendőrség nem szorítja reá, csendőrség pedig 
nincsen. Daczára ennek, a tüz teljesen lokalizálva 
lesz, daczára annak, hogy-a közvetlen mellette levő 
helyiségben gyufa  raktár van s az udvaron 9 hordó 
petróleum, vagy 10 óriási nagy láda gyufa,  melyek • 
még a bejárást: s működést is akadályozták a pin-
czében, A mely felett  az' égő raktár folyósója  elhú-
zódik, nagy mennyiségű denaturált szesz és petró-
leum van. Lokalizálva  annyira, hogy még a cserefa 
lépcső  sem lett  használhatatlanná,  sőt  még a raktár-
ból magából is több mint 30 láda  gyertya  s több más-
féle  anyag mentetett  meg s szállittatott  ki  épen — egy 
stakaturos  helyiségből! 

Azt, hogy az „önkéntes tűzoltó-egyletünk" nem 
tökéletes, azt mi magunk is jól tudjuk. 

De hisz nem hivatásunk a tűzoltás, csak ön-
kéntesen vállalkozunk reá s mégis a mellett, hogy 
soha semmiféle  díjazásban, de meg elismerésben sem 
részesülünk, fáradságos  és életveszélyes mesterséget 
folytatunk,  szidalmakat, rágalmakat aratunk, azon-
felül,  mikor gyakorlatokra megyünk, az intelligens 
elem lenéz, kicsúfol,  a jobb módú vagy büszke pol-
gártárs kicsinyel, a hatóság nem támogat, legalább 
erkölcsileg, s ezért számunk fogy  napról-napra. 

Ki, vagy kik ennek az okai. Az olyan városi 
polgárok — intelligens ugy, mint iparos, — a kik 
azt hiszik, hogy lefizetve  a tűzoltói kötelezettségtőli 
megváltási dijat, azzal minden további kötelezett-
ség alól felmentették  magukat s reá bízzák, hadd 
dolgozzék az önkéntes tűzoltó, bár az is csak olyau 
adófizető  polgára e városnak, mint akármelyik, csak 
nemesebb becsvágy érzettel biró, mint azok, kik 
nem dolgoznak, csak kritizáluak I Miért  nem járnak 
elől  jó példával  a város intelligens  elemei ? Ne csak 
ott tolakodjanak, a hol busás fizetés  jár, szolgálják 
a közügyet  ilyen intézménynél,  a hol legnemesebb em-
berbaráti  cselekedeteket  teljesíthetnek,  mellékfoglalko-
zásképpen,  díjtalanul,  polgártársaik  javára! Városunk 
fiatalabb  polgárai, az iparos segédek buzduljanak 
fel  a nemes czél iránt s lépjeuek sorainkba. Hogy 
ha pedig valakinek vagy valakiknek kifogása  van a 
parancsnokság egyik vagy másik tagja ellen; vagy 
az állásra vágyik valaki, legyen annak indító oka 
hiúság vagy nemes becsvágy érzet, tessék csak nyi-
latkozni, parancsnokságunk bármelyik tagja átengedi 
állását, ha az illető képességgel bir annak elfogla< 
lására s uem fog  duzzogó fél  képpen az eddig ÍS 
nemes becsvágyérzetböl teljesített önkéntes  szolgálat-
túl  visszahúzódni, hanem elvállal bármely alantasabb 
parancsnoki állást, vagy bent marad az egyletben, 
mint egyszerű működő tag. 

Egyletünk főparancsnoka  — tekintettel tulhal-
mozott elfoglaltságára  — már évekkel ezelőtt lo-
mondott állásáról s csak kérésünkre, mig alkalmas 
képesített vállalkozó találkozik, ezen kényes és fe-
lelősségteljes állás betöltésére, vállalta el az egylet 
további vezetését. 

Fel tehát városunk szóvivői, a közügyek élén 
álló előharezosok. Vegyék kezükbe a humánizmus 
zászlóját, hogy ha nincsenek megelégedve azzal, » 
mit mi produkálni tudunk. Hisz csak a mi régi 
óhajunkat valósítják meg, hogy ha egyletünk uj 
lendületet nyer s oly tökéletessé lesz, mint a mi-
lyennek óhajtjuk polgártársaink érdekében, de a me-
lyet éppen polgártársaink nem segítettek eddig a 
szükséges diadalra, a tökéletesség magasabb fokára. 

Ennyit védelmünk és igazolásunkra! A tűzoltó 
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egyleti működés tökéletesebbé tételére, egyesek mu-
lasztásairól s azok jövőben miképpeni alkalmazko-
dásáról, működéséről, egy kidolgozandó és illetékes 
helyre beadandó „emlékiratban" fogunk  megemlé-
kezni. 

A se.-udvarhelyi  önkéntes  tűzoltó-egylet 
parancsnoksága. 

Közgazdaság. 
A mezőgazdasági munkáskérdés és a munka-

bérek. Emberemlékezet óta nem okozott annyi gon 
dot a gazdáknak a munkáskérdés, mint az utóbbi 
években. Kormány és társadalom siet is a gazdakö-
zönség és a mezei munkások segítségére és ezzel 
kapcsolatban a munkáskérdés czélszerü rendezésére, 
de ebben a fokozott  érdeklődésben mégis nagyon ne-
héz a mai gazdasági viszonyok között a helyes utat 
megtalálni. 

Különben a mezőgazdasági munkáskérdés nem 
is akörül a néhány százaléknyi béremelés körül fo-
rog, mint inkább abban az egy pár szóban csúcsoso-
dik ki. hogy nincs elegendő munka, a munkás ál-
landó munkát keres, hogy állandó foglalkozással 
könnyebben meg is szerezhesse azt, amiből exiszten-
ciája biztositva volna. Nyáron rövid pár hétig tenger-
sok a munka s a munkás találhat is foglalkozást 
bőven, de azután csaknem egyszeribe megszűnik a 
munka s a munkásnép összetett kézzel várhatja késő 
ősztől tavaszig a munkát. 

Akkor, mikor még nem volt annyi munkake-
resö, mint mostanába, amikor a gazdasági munká-
latok, főkép  pedig az aratás is jóval tovább tar-
tott s természetesen több jövedelmet is hajtott, bárha 
a produkczionális viszonyok aránytalanul kisebbek, 
szerényebbek voltak mint manapság, nem volt szük-
ség az őszi és téli ipari munkálatokra, mert a mun-
kás a G—8 heti aratás alatt többet keresett, minta 
jelen időben három-négy hóban. Két-három hét alatt 
mindenütt elkészülnek az aratással és csépléssel, 
hajdan minden vidéken 6—8, sőt néhol 10 hét is 
kellett a sokkal kevesebb termény letakaritásához 
és csépléséhez. Téved azonban az. aki azt hinné, 
hogy a kézi erő tulszaporodása okozta ezt a nagy 
változást; hozzájárult kétségtelenül a népesség sza-
porodása is a nagyobb munkaerőhöz, de leginkább" 
hozzájárult az a sok gazdasági gép és különféle  esz-
köz, mely a mezőgazdasági verseny szüleménye. A 
magyar gazdaközönség a külföld  felől  fenyegető  ver-
seny hatása alatt csak ugy állhatta meg helyét, hogy 
gazdaságát az olcsó termelésre berendezte. Ezt csak 
ugy tehette, hogy fokozta  a föld  termő-erejét, alkal-
mazta gazdaságában a kiválóbbnál-kiválóbb gépeket, 
műtrágyákat, stb , stb. Önként következik ezek után, 
hogy a gazda meghouositotta a gyors munkát is, 
hogy terményeivel esetleg idejében a versenytársak 
között helyet foglalhasson. 

Nem tagadjuk, sőt ezúttal megelégedéssel is 
regisztrálhatjuk, hogy Darányi minisztersége alatt 
mindenkor megtudta találni módját annak, hogy mi-
kép kell és lehet valamely közérdekű ügyben és igy 
a mezőgazdasági munkakérdésben is nyilt kártyával 
játszani. Korántsem oly tarthatatlanok az állapotok 
mint aminőnek a munkások feltüntetni  igyekeznek, 
mert a munkabérek nemhogy rosszabbodtak volna, 
hanem néhol még javultak is, de nem ott, ahol a 
munkások nyiltan kifejezést  adnak elégedetlenségük-
nek, hanem többnyire azokban a vármegyékben, ahol 
a szocziális kérdés fattyu-bajtásai  még legkevésbbé 
sem burjánoznak. 

A székely munkások, kik a nyári idényben, 
vagyis aratáskor felkeresik  Románia sik földjét  (a 
román Alföldet),  azt állítják, hogy ott még eldarádó 
számba megy keresetük, mert napokint egy-egy jó 
arató 2—2.50 lorintot is megkereshet. Hát bizony 
bámulnuuk kell ezen az állításon, ismervén a magyar 
alföldi  viszonyokat. A magyar Alföldön  akárhány 
olyan megye van, ahol aratáskor 3 - 4 trtot is meg-
kereshet a munkás ugyancsak egy nap alatt; a leg-
több helyen azouban 2.50-3 50 frtot,  tehát még 
mindig többet, mint Romániában. És mégis pauasz-
kodhatik az á munkás nép, amelynek ilyen jöve 
delme van? 

A mi nézetünk az, hogy a magyar mezőgazda-
sági munkás épenséggel nincsen — kivált egyes vi-
dékeken — rosszul fizetve;  de amidőn ezt konsta-
táljuk, egyúttal rá kell mutatnunk azon teendőkre 
is, amiket mi első sorban magyar munkások érde-
kében megvalósítanánk. « , 

Értjük ez alatt a gazdasági házi ipar, neveze-
tesen a szövő- és faipart,  füz-  és nádfonást  stb. 

stb. Bőriparunk is pang; nincsenek nagy gyáraink 
ebből a szakból sem, százezrekre, de milliókra rugó 
nyersbőrt exportálunk a külföldnek  s millió és mil-
lió forintokat  érő kikészített bőröket szállítunk a 
hazai bőriparosok részére. 

Állandó, egész évi munka mellett kevesebb 
lesz a proletár és ami legfontosabb,  akkor azután 
társadalmi és kormányi beavatkozásra nem lesz szük-
ség széles ez országban, különösen ha e mezőgazda-
sági munkás otthonában a vagyonszerzésre is töre-
kedhetik. 

TJti kaland. 
Irta: R. K 

1849-ben tavaszszal volt, midőn Olaszországból 
visszatértemkor, véletlen esett miatt T. határváros-
kában kellett meghálnom. 

Az állítólag legjobb vendéglőbe utasítottak. 
Nem épen legvidorabb hangulatban lévén, figyel-

men kívül hagytam a barna fogadós  számtalan ud-
variasságát, szobámba zárkóztam s időtöltésből egy 
tizenegy hónapos bécsi újságot forgattam,  melybe 
egy bécsi barátom tilos könyvek egyik utolsó kül-
deményét takargatta volt, melyek azonban később 
fölszabadulván,  érdektelenné lettek. 

Ez olvasmány sem lévén elég alkalmas kedély-
hangulatomon változtatni, a vendégszobába mentem 
le, hol bizonyosan szórakozást találandok, ha mind-
járt a Vidékiek zsarolására számitó olasz fogadósok 
mesterszavaiban is. 

De most az dgyszer nemcsak mulatság! a, ha-
nem nevezetes ismeretségre is tettem szert. Az 
egyetlen vendég, kit a szobában találtain, egy jól 
öltözött, negyvenen fölüli  ember volt, nyájas komoly 
arczvonásol^ és komoly szemekkel. 

La£su léptekkel járt fül  és alá, niitsem törődve 
a kandalló mellett ülő fogadós  jelenlétével. Belép-
temkor, utaztamban s nyilvános helyiségekben ed-
digelé nem gyakorolt szokásom ellenére, akaratlanul 
e vidéki urat üdvözöluöm kellett. Kissé megállt, 
köszönt, aztán asztal mellé ült és oldalvást kéinle-
lődött felém  Ez nem igen tetszett nekem s már tá-
vozni akartam, midőn a fogadós  leánya jelent meg 
s a vendég elé bort tett Alig tizenhat éves leányka 
volt; nem eszményi szépségű, de kedves tünemény. 
„Parancsol uram?" ezek voltak az első szavak, me-
lyeket e szobába léptemkor hallottam. Hangja olasz 
nőknél ritka lágysággal birt. Kiváuatomra szintén 
bort hozott s ujolag távozott. 

Figyelmem sokkal feszültebb  vala, semhogy 
nem vettem volna észre Giovanua - igy hívták a 
kis leányt — ez idegen urtóli vonakodását, melyet 
tekintetében oly érthetően elárult. 

Midőn a fogadós  távozott, közeledtem ama ba-
rátságtalan vendég felé,  vele a társalgást megkísér-
lendő. 

Csakhamar észrevettem, miszerint politika és 
más nagy időkérdések kevéssé érdeklik,-sőt, hogy 
azokban föltünőleg  járatlan volt; végre megtudtam, 
hogy orvos volt. k 

Kevés becsüléssel viseltetem bár Aesculáp 
művészete iránt, de szeretek közlekedni tanítványai-
val. Asztaltársam látszólag beszédesebb lőn, óra, óra 
Után mult a nélkül, hogy észrevettem volna. 

Giovanna időnként uj bort hozott, de sohasem 
maradt tovább, mint meddig szükség volt rá; persze 
beszélgetésünk tárgya nem igen tetszett egy fiatal, 
életvidor leánykának, mert az orvos, ki sokat bíz-
hatott boneztaní tudományában, épen az öt emberfaj 
koponyaalkat különbségeit fejtegette  előttem ; Gio-
vanna majd lelökte a poharakat, oly hirtelen fordult 
meg s sietett kifelé 

Az orvos utána pillantott s különös arczkifeje-
zéssel mondá: ..sokat ígérek magamnak tőle." To-
vábbi mulatságunk ez érthetetlen megjegyzés fölötti 
gondolkodásomat meggátolta. 

Közel éjfélhez  vala, midőn uj ismerősömtől tá-
voztam azon ígérettel, miszerint holnap boneztaní 
gyűjteményét megnézendem, mire sürgősen meghitt. 

E meghívásról, valamint kíváncsiságomról ama 
ritka gyűjteményt megláthatni, Giovanna előtt em-
lítést tevék, midőn szobámba világított. 

Mereven nézett rám, tagjai remegtek ; ezt nem 
tulajdoníthattam az emberi csontváztóli szokásos 
borzadálynak; sürgettem tehát, hogy félelme  okát 
velem közölje. „Oh ! — sohajta föl  — vajha e vá-
rost, ez országot idehagyhatnám, hogy e borzasztó 
ember közellétét'M örökre megmeneküljek." „És miért 
nem tehetnéd azt, szegény leány? Miért oly bor-

zasztó előtted e nyájas ember?" — kérdezem. „Mert 
írásban adattam el neki", felele  halkau. Már szinte 
sajnálkoztam fölötte,  mert egy tébolyodottat véltem 
hallani, de néhány perez után bizalmasan kezemet 
ragadá meg, arczán gazdagon gördültek le könyei s 
imígy folytatá  lágy hangjával: 

Rövid, egyszerű, de szomorú történet. 
Midőn hat hónappal ezelőtt a harcz futotta  át 

e földet,  a katonák szüleim birtokát is kizsákmá-
nyolták, ugy, hogy koldusokká levénk. Senkit mást 
nem találtunk, ki irántunk részvéttel lett volna, 
mint ez orvost, kit ön ma nálunk talált. Számunkra 
e fogadót  építtette, berendeztette, atyámnak még 
pénzösszeget is adott, s mindezt nem kölcsönképen 
tevé, hanem ajándokul adta. De sohasem tettek jót 
e borzasztó föltételek  alatt: atyámnak ez orvos ré-
szére csontvázamat kellett biztosítania ! 

Az ég tudja, miért tartá e borzasztó ember 
épen az én csontvázamat gyűjteménye számára oly 
ohajtandónak, hogy ennyit áldozott érette. Jutányo-
sabban bírhatott volna sok mást, melyek tulajdono-
sai ezt kevésbé találták volna borzasztónak, mint én. 

Nem rettentő-e meggondolni, hogy föltámadás 
napjáig fölszentelt  földbeni  pihenés helyett leplezet-
lenül és sodronyok által összetartva, közszemléül 
legyen kitéve egy husnélküli csontváz ? 

Félek, nagyon félek,  hogy atyám súlyos bűnt 
követett el magára, midőn e végzetes kötvényt alá-
irta! Vajha inkább szegények maradtunk volna, hisz 
ugy sem élvezhetjük ez ajándékot. Atyám azóta 
mélabús, én örökös lelki félelmek  között és elszige-
telten, magányban élek. 

A dolog nem maradt titokban s mindenki ke-
rül. Kortársaim közül már mindeniknek megvan 
kedvese — felém  senki sem közéig. Az orvoson kí-
vül senki sem gondol velem, hanem gondosan őrkö-
dik fölöttem.  Naponkint meglátogatja házunkat, s 
mintha minden felém  vetetett pillantással ezt kér-
dezné: „mikor lesz ő enyém?" 

Tudom, ő gyors halálomat óhajtja, s én isten 
tudja! nem is akarok igy soká élni, habár halálom-
tól ismét azért rettegek, mert ama gondolat gyötör, 
mi történeudik majd testemmel. 

Ezelőtt három nappal egy gyertyához értem 
igen közel, ruhámon tüz fogott,  majd megégtem. A 
városban halotti híremet költötték. Rögtön itt ter-
mett az orvos, bizonyára nem azért, hogy megment-
sen, hanem nézni, hogy vihet-e már. Midőn még jó 
egészségben talált, savanyu képet vágott. Oh én 
igen, igen boldogtalan vagyok. 

És a leány ismét elkezdett keservesen sírni. 
Hát nem lehetne — kérdém — ez ember köt-

vényét megsemmisíteni? 
Ha biruáuk is ennyivel — felele  ő — nem 

pénzünket, hanem az én csontvázamat akarja. 
De a dolgok természetes folyása  mellett te 16 

éveddel a közel ötven esztendős embert túléled; s 
aztán - kérdém tovább. 

Aztán természetesen szabad volnék, sohajtott 
Giovanna, mert a szerződés neui ruházható át az 
orvos utódjaira. De ő erős ember s én szivemben 
érzem halálomat. 

Az atya kiszólította, a leánynak tőlem távoz-
nia kellett. Egész éjen át nem alhattam. Szakadat-
lanul a boldogtalan Giovanna sorsa felől  gondol-
kodtam. 

Reggel azon szilárd elhatározással keltem föl, 
miszerint mideut megkísérlek, hogy a rettenetes or-
vos tudor áldozatát lélelmétől megszabadítsam. 

Midőn az orvos házához jövék, tízszer kelle a 
zörgettyüt mozgatnom, míg egy vén anyóka* jelent 
meg, ki dult vonásokkal és remegő hanggal kéré-
semre tudtul adta, miszerint egy órával ezelőtt a 
szegény urat a gutta megütötte és meghalt. 

Szerencsés Giovanna! 

Szerkesztői üzenetek. 
Pajzán Lili. 137. Bátran adhat fényképet  neki, mert bi-

zonyára a választottnak'is érdekében áll, azzal nem kérdkedni. 
Ha mar van nálla, hagyja ott. Ismertünk egy csábos hölgyet, 
a ki a körülményekhez képest, hol elvált asszony, hol özvegy, 
ho) árva volt, de mindig, bármilyen körülmények között arcz-
képeket osztogatott időleges imádóinak. Nincsen abban utóvégre 
semmi, ha az az uri ember, ha egyáltalában annak nevezhető, 
pávatollal és e fényképpel  ékeskedik. 

Erőszakos. Még mindig nem ^ett lé verselési kedvéről. 
A most beküldöttből közöljük a négy első sort. íme: 

Borkorcsolya az életnek 
Utja — ' • , « 

Azon jutunk fel  a meny-
» Boltba. 

No az isten vezérelje I, 



Sz. 5961-1897. 
tkkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatósága részéről közhírré tétetik, miszerint 
Mágori Bálint végrehajtatónak, Gedő Izrael végre-
hajtást szenvedő ellen 129 frt  s jár. kielégítése vé-
gett, ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó, a 
szt.- oláhfalvi  63. tlkvben foglalt  felében  alperes 
Gedő Izrael, másik felében  társtulajdonos Gedő Mi-
hály kiskorú nevére irt 983/2. hrsz. szántó 2 frt, 
1205. hrsz. szántó 3 frt,  1431. hrsz. 9 frt,  1519/!. 
3 frt,  1576. hrsz. 4 frt,  3387. 3407. hrsz. 4 frt, 
3678. 4011. 4222. 4223. hrsz. 14 frt,  4344. hrsz. 
13 frt,  4606. 4607. 4610. 4611. hrsz 23 frt,  5384/,. 
hrsz. 5 frt,  5439. 5441. 5442. hrsz. 6 frt,  5573/,. 
hrsz. 3 frt,  5700. hrsz. 4 frt,  80/,. 81/,. faházkert 
11 frt,  5447. hrsz. faház  160 frt  kikiáltási árban az 
1898. márczius 2. napjának d. e. 9 órakor Szent 
Oláhfalu  községházánál megtartandó nyilvános árvo 
résen a legtöbbet Ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10 °/0-át 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir tlkvi hatóságnál megtekinthetők 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1897. decz. hó 17-én. 

G y ö r f y  T i l u s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Sz! 5983-1897. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatósága részéről közhírré tétetik, miszerint 
Udvarhelymegyei takarékpénztár végrehajtatónak 
kiskorú Sorbán Károly, Endre, Anna végrehajtást 
szenvedő ellen 270 frt  s jár. kielégítése végett ezen 
kir. törvényszék kerületéhez tartozó, a sz.-udvarhelyi 
497. tlkvi A' + 1. rsz. faház  2000 frt  kikiáltási ár-
ban és pedig a C) 4. 5. s 6 alatt Sorbán Károly és 
Tamás Anna, Tamás Károly javára bekebelezett ha-
szonélvezeti jog és kikötmény fentartásával  az 1898. 
évi márczius 4. napjának d. e. 9 órakor a helybeli 
kir. törvényszék tlkvi hatóságánál megtartandó nyil-
vános árverésen, a legtöbbet Ígérőknek elfognak 
adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10 0l0-&t 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1897. decz. hó 18 án. 

G y ö r f y  T i l o s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 
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8*. 5807-1897. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatósága részéről közhírré tétetik, miszerint 
Kassai F. Gyula sz.-udvarhelyi lakos, végrehajtató-
nak Szentpéteri József  sz.-udvarhelyi lakos végre-
hajtást szenvedő ellen 100 frt  s jár. kielégítése vé-
gett ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó, a 
sz.-udvarhelyi 448. sz. tjkvben foglalt  A 841/b. 
hrsz. ingatlanon épült felépítményből  és tér haszon-
élvezeti jogból, odavaló Szentpéteri Józsefet  V14-ed, 
társtulajdonos Szentpéteri Gábort 7u"ed, Szentpéteri 
Józsefet  7/14-ed,  Fancsali Albertné szül. Szentpéteri 
Zsuzsánnát B/u-ed részben, illetőség a C) 6. alatt 
Szentpéteri József  részérő bekebelezett haszonélve-
zeti jognak épségben tartásával az 1881. évi LX. 
t-cz. 156. §. értelmében egészben 1982 frt  kikiál-
tási árban az 1898. évi január hó 31. napjának d. e. 
9 órakor a helybeli kir. törvszék telekkönyvi hivatal 
helyiségében megtartandó nyilvános átverésen a 
legtöbbet Ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10 °/0-át 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek 
a kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 
Sz.-Udvarhelyt, 1897. évi decz. hó 9-én. 

D e u i í n y F e r e n c * , 
kir. törvszéki egyes biró 

HIRDETÉSEK 
o l c s ó á r " b a , n . 

felvétetnek  e lap t i a H r a t a l a t M 

FLÓRIAN BOGDÁN ES FIA 
SZÉKELY-UDVARHELY. 

Ajánlják dúsan berendezett kézmű-, divat- és rövidáru-, 
különösen nagy vászon raktárukat, az elismert jutányos 

és pontos kiszolgálás mellett. 

Gyors intézkedés. 

Egészen uj berendezéssel! 
A helybeli és vidéki közönség szives tudomására hozom, miszerint divat- és 

kézmüáru üzletemmel kapcsolatban, már 3 év óta fennálló 

temetkezési intézetemet 
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-koporsó* olcsó árakban talalhatók s azok olcsó beszerzésénél togva 
minden tekintetben versenyképes vagyok. 

Szemfedelek:  Bobínett, Tailatan, Gase, hímzett selyem, csipkés és szedett. Pár-
nák : Rrocat, szatén, 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 kiérdemlése. 

Temetéseknél egész szegények részére ingyenes gyászkocsit, a róna. katoliku-
soknak ingyenes gyertyatartókat ajánlok föl. 

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

maradok mély tisztelettel 

IPersián János. 

Concordia temetkezési intézet. 
Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt. 

lízlet eladás! 
Egy jó forgalmú 

füszerüzlet  h e l y b e n , más vállalat miatt 

eladó. 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

• 

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

raktári árban kaphatók, 

A Székely Borkereskedés Részvéiiytársasápál 
Szókely-Kereszturtt 

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

vagyunk teljes tisztelettel 

Székely Borkereskedés R.-T. 
Árjegyzékek  s minták  kívánatra. 


