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SZÉPIRODALMI. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Előfizetési  árak: 
Egész évre 4 frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 forint. 

Egy szám ára 8 kr. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 3 frt.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Felelős szerkesztő: C's. S z a b ó Kít lmsi i i . 

Kiadó-laptulajdonos: 
Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

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

flV*  Kérjük  mindazokat,  kik lapunkat  maguk-
nak megtartották,  de  előfizetői  kötelezettségüknek 
mindez  ideig  eleget  nem tettek,  az előfizetési  dijakat 
beküldeni  szíveskedjenek. 

A nőemanczipáczió. 
(—n.) Rég és sokat hangoztatott eszmé-

ről beszélek, de mindig nyújt és mondat, magá-
ról annyi érdekest, hogy ezzel aktuálissá válik. 
Eredete ott vau, hol a nő ismeretköre tul 
kezdte haladni a kötőtű és fózőkanál  fogalmait 
és a konyhai művészeten kivül tanult egyebet 
is; — vége pedig ott lesz, hol elfogják  érni 
azt, hogy egyenjogúak lesznek a férfiakkal.  A 
sokat hangoztatott férfi  karaktert és lovagiassá-
got, mit a nőkkel szemben állítólag tanúsítanak, 
e kérdésnél nagyító szemcsével sem tudom felta-
lálni bár mily jó szinbe kivánora nemünk fel-
tüntetni, nincá — és nincs, mert roszakaratu 
kicsinylő felfogásaikkal,  nevetségessé akarják 
tenni a megindult mozgalmat. 

Határozottan állithatom, hogy a nőeman-
czipáczióra épen olyan szükség van, mint a le-
vegőre. Ki kell emelkedniök a sötétségből, hová 
a férfiak  igen gyakran zsarnok módra kárhoz-
tatták és jogot kell adui, olyant pedig, mely 
mindeu tekintetben megfeleljen  a miénknek A 
sok család bukás, és mondhatnám családi ka-
tasztrófák,  csirájukat mindig a megkülönbözte-
tett jogokból vették. A nőemanczipáczió, ha el-
éri sikerét — a mi biztosra vehető — vége 
lesz a sötét állapotnak, mely oly rosz szinbe 
tünteti fel  nemünk és a legközelebbi utódok 
előtt emiatt egyszerűen nevetségesek leszünk 

Sokan fognak  gúnyosan nevetni állitásom 
felett,  különösen azok, kik a családi boldogsá-
got abban keresik, hogy feleségök  jól főzzön 

és értse miként lehet a padlót fényesre  kefélni. 
Megbocsássanak, én most á művelt nőkről aka-
rok beszélni, és ha egy nő művelt, okos, azt 
ne rójják fel  neki bűnül, mert ezt csak azon 
férfiak  teszik, kik nem tudtak felül  emelkedni 
a mindennapiság szinén. Jól tudom, igen keve-
sen vannak, kik egyetértenek velem, de figye-
lemmel kisérve a megindult mozgalmakat, leg-
felsőbb  helyről jött utegyengetést és külföld 
magatartását — bizonynyal nézetök is megvál-
tozik — csak le kell tenni azt az ósdi szem-
üveget, mit elődeiktől örököltek s melyhez oly 
csökönyösen ragaszkodnak. 

Miuden századnak- meg van a maga törté-
nete; századunké a nőemanczipáczió felszínre 
emelése, mely feltétlen  érdeme korunknak. Egyen-
jogúságot kell adni a nőnek s nem gáncsolni, 
hanem segíteni kell nekik. Meg kell nyiljon 
előtte minden ut, hol észszel és tudománynyal 
haladni lehet. Ugy öleljük őket maguukhoz, 
mint királynőnket, nem mint társadalmunk már-
tyrjait. 

Anglia történetében igen fontos  szerepet 
játszik a nőemanczipáczió, ŝ az angol komoly-
ság elértette ennek vit».thatlan fontosságát,  és 
igyekezett megteremteni azt. Francziaörszág 
mindegyiket megelőzte, ő már a hatvanas évek-
ben megnyitotta az utat s ma már a franczia 
nőknek határozottan döntő szerepök van min-
den téren; az általános ismeretet, műveltséget 
csak igy lehet szerezni és mikor a nőből anya 
lesz, használ a születendő nemzedéknek, mert a 
gyerek agykép^ődésére — bebizonyított tény — 
az anya műveltsége nagy befolyással  van. 

Yégig szemlélve az ujabban történteket, 
azt hiszem Wlassics közoktatási miniszterünk 
valóságos apostola a nőemauczipácziónak. Es to-

vább szemlélve társadalmunk nagyjait, vala-
mennyi hive e fontos  világ mozgalomnak, a 
legzseniálisabb franczia  írók vették kezökbe a 
zászlót, és tollharczczal elérték azt, hogy az 
ósdi Kelet is megmozdult és lassan-lassan éledni 
kezd a szóra. 

Természetesen a nő csak ott kezdhet pá-
lyát, hol kibírja fizikai  ereje, mert ha ezt nem 
méltányolja, igen nagy sérelmet követ el nemén, 
önmagán és homlokegyenest megy a társadalmi 
renddel, mert gyorsan kimerül és férjhez  menés 
után, ideges, vérszegény gyermekeknek ad életet 
és itt vau a nőemanczipáczió legkényesebb the-
sise, hogy megválaszsza azon utat, melyen egyé-
niségének veszélyeztetése nélkül haladhat. Tgen 
sok visszaélés történik ezen a téren és túlbe-
csülve erejök, olyan munkára vállalkoznak, mely 
idejök rontja meg és ez utján degenerálódik a 
fiatalabb  nemzedék, visszavetik jóidőre a nő-
emanczipáczió fontos  kérdését, elrémítve máso-
kat, a kárhoztatni való példa által. De minden 
dolognak meg van az árnyoldala, ez is csak 
ugy kisért és ijesztget, de bátran előre, nem 
akadályoz ek abban, hogy a diadalt ki ne viv-
ják. Előítélet, maradiság ellenök bár, de meg 
fog  törni vagy bukni az érvek ónsulya alatt. 
A nőemanczipáczióra megért már társadalmunk 
és itt az ideje, hogy mi is ledobjuk a tartóz-
kodás leplét és a gyenge nem érdekében felfog-
juk a kérdés fontos  és méltányos voltát. A férj 
áldani fogja  nejében a nőemanczipáczió nehéz 
vívmányait s a gyermek anyjában egy klasszikus 
mestert nyer. Már látom a társadalmunk hori-
zontján kékes rózsaszín fényét,  mely jelzi, hogy a 
nőemanczipáczió napja felébredt  és emelkedik. 

Földünk és nemzetünk dicsősége, ha hon-
leányai teljes jogokkal birnak és ez által oly 

Poézis és próza. 
— Az Udvarhelyi Hiradó tárczája. — 

Irta: Benicakyné-Bajsa  Lenke. 
(Folytatás.) 

És beléptek a nyájas világos ebédlőbe, hol 
gazdagon teritett asztal állt s mosolygó asszony ült, 
a tanácsosné, ki nyájas tekintettel fogadta  vendégét. 

— Kissé későbben érkezett, mint vártuk, — 
kezdé, kezet nyújtván neki, ki azt önkénytelenül 
ajkához vonta, de meglepetve kérdé: 

— Hát vártak, nagyságos asszony, tudták, 
hogy jövök ? 

— Édes anyja tudatta velem, hogy a hapok-
*ban kirándul hozzánk — viszonzá a kérdett, maga 
rniellé intvén az ifjút  s illatos, forró  kávét töltött 
•csészéjébe. 

— Hol van Mari ? kérdé nejétől a tanácsos. 
— Valószínűleg a kertben barangol, azonnal 

íérte küldök. 
Petneváry szeretett volna közbeszólni, hogy-

ne zavarják őt sétájában, de nem tehette; hozzá-
látott hát kávéjához, mely kitűnő volt, valamint a 
hozza készült sütemény is, és nem tagadhatta, hogy 
a tanácsos-pár igen jó hatást tett reá barátságos 
nyájasságával. 

A leány iránt azonban hideg, tartózkodó akart 
lenni. Tudja meg mindjárt kezdetben, hogy itt semmi 
kilátás sincs a féjrhez  menetelre . . . 

A tanácsosné azalatt csengetett s a belépő 
szolgának megparancsolta, hogy keresse fel  Mari 
kisasszonyt a kertben és hívja be, jelentvén neki, 
hogy vendég érkezett. 

Hosszú idő telt el, de a házikisasszony nem 
jött, mi a szülőkre láthatólag kellemetlenül hatott s 
nem kerülte el a vendég figyelmét,  hogy többször 
jelentőségteljes pillantást váltottak együtt. Nem tudta 
mire vélni e tekiuteteket s kissé boszantotta az ud-
variatlanság, melylyel a ház leánya jövetelét fogadta. 

Elbizakodott gazdag ötökösnő, ki' azt hiszi, 
hogy vagyonára áhítozom. És ez a gyanú még rosz-
szabb hangulatra gerjeszté a neki szánt menyasszony 
iránt, ki az egész hosszantartó reggeli ideje alatt 
nem jeleut meg s a szolga azzal a hirrel tért vissza, 
hogy Mari kisasszonyt sehol sem találja. 

I : ii. 
A házaspáron titkolhatatlan zavar látszott 

erre a kijelentésre, fölkoltek  az asztaltól s kilép'ek 
a fehér  vászonernyővel bevont terassera, honnét a 
tanácsosné pár perez múlva távozott s a két férfi 
egyedül maradt. 

— Leányom kissé szórakozott természetű — 
kezdé a háziúr —1 és szenvedélyes feütőnő.  Regge-
lenkint kezébe veszi krétáját és kartonjait, leül egy-
egy fa  alá s órákig festi  a természet szépségeit. 
Valószínűleg most is e kedvtelésével van valahol 
elfoglalva,  ez az oka, hogy még nem mutatta magát. 

— Oh a világért sem kivánom zavarni ked-
vencz foglalatosságában,  — kiáltott fel  titkolhatat-
lau ingerültséggel Tibor, — csak azt sajnálnám, 
hogy a nélkül kellene távoznom, hogy megismertem 
volna. 

-r- Távozni ? kérdé meglepetten a tanácsos, 
hát mikor szándékozol elutazni ? 

I ' 4 • 
— Este felé  . . . Hivatalnok vagyok, főnököm 

szigorú s csupán egy napra kaptam kirándulási en-
gedélyt. 

Ez nem volt igaz, de ő határozottan sértve 
érezte magát a mások által számára kiszemelt jö-
vendőbeli viselete miatt, ki őt semmibe sem vette. 

— Abból semmi sem lesz, — kiáltott fel  a 
tanácsos.,Pár napig itt kell maradnod és most men-
jünk Marit keresni, kinek fogalma  sincs ittlétedről 
különben már régen visszajött volna. 

Az ifjú  hűvösen hajtá meg magát, mi jelent-
hetett egyetértést, de tiltakozást is a maradásra 
nézve. Azután megindultak a park utjain, mely kacs-
karingós fordulatokban  vezette őket a kert sűrűjébe. 

— Kelletnes tartózkodási hely ez a nagy me-
legben, — kezdé a vendég, hogy valamit mondjon 
— az ember nem is tudja, hogy nyár van e sürü 
árnyékban. 

A tanácsos felelt  valamit, de feltűnően  nyug-
talan és szórakozott volt, fejét  jobbra balra forgatva, 
ugy látszott leányát kereste, ki azonban sem a sző-
lőlugasokban, sem a zöld mohával borított grották-



1898. január 23 Udvarhelyi Hirádó. 4. szám. 
kincset nyerünk, mely az utókornak lesz drága, 
becses öröksége, inert Szemere  is azt mondja : 
Dolgozhasson,  küzdhessen  a nő szabadon!  Es 
megkétszereződik  általa  a sokat  óhajtott  nem-
zeti erő. 

Belföld. 
Az udvar Budapesten. 

Szívesen beszélnek most politikai körökben az 
udvar közelebbi budapesti látogatásáról. A hirek 
szerint az udvar  itt idözése  ezúttal  hasonló fényű 
lese, mint a minő a millenium alkalmával  volt.  Itt 
lesznek az összes főherczegek  és főherczegnők,  ki-
véve azokat, a kik az egész telet külföldön  töltik, 
továbbá eljön az udvar egész környezete s az összes 
követségek tagjai leérkeznek az udvarral együtt. 

A budavári királyi palotában az itt időzés al-
kalmával nayy fogadások  és estélyik  lesznek.  Arról is 
szó van, hogy az udvar egy-két főúri  kastélyban 
rendezendő estélyen megjelenik. 

A főudvarmesteri  hivatal már foglalkozik  az 
előkészületekkel. Az arisztokráczia körében élénken 
foglalkoznak  ama kérdéssel, hogy miképen kellene 
az udvar budapesti tartózkodását minél emlékezete-
sebbé tenni. A föuri  estélyek természetesen minél 
ragyogóbbak lesznek. 

Hogy az udvar nagyobb arányú megjelenése 
épen a fősaisonban  összefüggésben  van a politikai 
eseményekkel s mintegy folytatását  képezi az őszi 
örvendetes tényeknek, azt senki sem tagadja. 

ját. A Zola levelére visszhang csakhamar kelt és az 
egyesült szövetkezetek üdvözölték bátorságáért a 
nagy mestert. De mindez daczára Zola  eljárása na-
gyon rosz hiszemü, mert ez által saját nemzetét so-
dorta súlyos helyzetbe. A franczia  közvélemény egé-
szen ellene fordult  s a hazafiúi  érzésfelháborodott  azon, 
hogy egy odaszakadt faj  .lelketlen agitácziójára és 
megvesztegetésére a franczia  nemzet komolyságát 
tette koczkára. Annyi bizonyos, hogy ugy Franczia-
országra, mint a Meline  kabinetre nehéz napok 
várnak, sőt kormány válságot is emlegetnek. 

Iparügyek. 

Külföld: 
A csehek és németek egyenjogúsítása. Brilnn-

ben a tartomáuygyülésen Zacek  indítványt nyújtott 
be a két nemzetiség közművelődési és politikai te-
kintetben való egyenjogúsítása iránt. Az indítványt 
a bizottsághoz utasították. A csehek indítványt nyúj-
tottak be a nyelvrendeletek végrehajtása iránt 1Mor-
vaországban,  valamint a nemzetiségi kisebbségek 
védelme iránt, i 

Dreyfus ügy. A szellemeket felidézte  a Milne 
minisztérium s most nem tud szabadulni tőlük. A 
Figaro  igy jellemzi a politikai helyzetet: A minisz-
térium nem beteg csak roszul érzi magát, mert a 
Dreyfus  ügy első rangú fontos  politikai kérdéssé 
alakult. 

Az egész külföldöt  Zola  Emilnek, a nagy re-
gény irónak levele tartja izgatottságban, melyet 
Faure  elnökhöz intézett. ; E levél több tábornokot 
csalással és hamis tanuzással vádolt és Faúrétól 
egyenesen követeli  a Dreyfus  pör nyilvános revizió-

A tisztességtelen verseny. Az országos ipar-
egyesiiletnek e hó 19-én egyetemes ülése volt Buda-
pesten Thék Endre elnöklése alatt. Az ülésen Lode 
Rezső szabadalmi biró tartott előadást a tisztesség-
telen versenyről nagy hallgatóság előtt. 

Az előadó első sorban a tisztességtelen verseny 
fogalmát  határozta meg több, a gyakorlati életből 
vett példa alapján. Azután rámutatott arra, hogy a 
külföldön  a verseny ezen elfajulása  ellen már törvé-
nyes intézkedések, illetve birói gyakorlatok léteznek, 
amelyek két rendszerbe .sorozhatok. Az egyik rend-
szer az általánosan rendelkező franczia  réndszer, 
amely a Code civil lii82. szakaszán alapszik, a má-
sik rendszer a specializált németországi rendszer, 
amely a vétségeket fölsorolva,  az 189(3. évi május 
27-iki németországi törvényben nyert kifejezést.  Ez 
utóbbi törvény részletes ismertetése után a tisztes-
ségtelen versenyt, fölolvasó  öt főcsoportra  osztotta. 
— Szerinte tisztességtelen verseny elkövethető: a) 
tisztességtelen reklám által, b) a csomagolt áru 
mennyiségének eltitkolása, illetve hamis mennyiségi 
adat feltüntetése  által, c) a tényéknek meg nem fe-
lelő híresztelések által, d) az üzleti név, czég vagy 
egyéb különleges elnevezésnek megtévesztésre alkal-
mas módon való felhasználása  által, e) gyári vagy 
üzemi titkok elárulása által. Ezen csoportokba tar-
tozó vétségek ellen védelem törvényeink szerint csak 
az a) és b) esetekben található, de ezen védelem 
sem kielégítő; a- többi esetre nézve pedig iparosaink 
és kereskedőink teljesen ki vannak szolgáltatva a 
tisztességtelen versenynek. Ezek folytán  előadó biró 
szükségesnek véli, hogy nálunk, ahol az ipar és ke-
reskedelem fiatal  korát éli, már az erkölcsi szín-
vonal emelése szempontjából is intézkedéseket lép-
tessenek életbe. 

Január 19. i 

Sz.-Udvarhelyt, 1898. jau. 23. 
Itann  Ilermin, Madarász  Bea, Steinburg  Viktoriu 

és Varró  Berta kisasszonyok rendezték a f.  hó 19-iki 

í „kötőkét". Ezen estély tehát az ifjú  ,.báj jegyében" 
állott és kedvező csillagzat ragyogott felette.  Hisz 
ott, a hol az iljuság varázsa, a kellem hatalma a 
siker egyéb kellékeivel, szövetkezik, bátran jósolhatni: 
„In hoc sigüo vicces". Győztek is erkölcsi és anyagi 
(48 frt)  tekintetben. A nagyszámú és igazáu előkelő 
közönség, melynek a sok cselédség visszatetszőén rossz 
háttéréül szolgált, minden fentartás  nékül mondta: 
„Jöttem, láttam, meghódoltam". Meghódolt a rende-
zés elismerésre méltó szép eredményének, az urak 
fiatalabb  része — és melyik úr nem tartja magát 
fiatalnak  — meghódolt egyébként a szép hölgykoszo-
runak is, melyben valóban sok ennivaló fejledező 
virágbimbó volt. 

• Előadásra került Kadelburg német iróuak „lm 
Civil"  czimü egy felvonásos  bohózata sikerült ma-
gyar fordításban.  A fordítást  Hann  Peppi kisasszony 
eszközölte kellő szabatossággal. Ö különben kettős 
minőségben állott előtérben ; mint ügyes fordító  és 
mint a darab cselekvényének főtényezője.  Felesleges 
hangsúlyozni, hogy mint mindig, ugy inost is, meg-
jelenése kedves, játéka kifogástalan,  alakítása kerekded, 
a költő iutentióinak megfelelő  volt. 

A szereplő urak is: iCs. Szabó  Kálmán (had-
nagy), Dr. Soó  Rezső (őrnagy), Szakács  Zoltán (ez-
redes) és Molnár  Károly (tiszti-szolga) mind feladatuk 
magaslatán állottak és egymással nemesen vetekedve 
Igyekeztek a fényes  sikerből a magok részét kivenni. 
Sikerült is nekik míudnyájoknak a színdarabban rejlő 
helyzetkomikumot érvényre juttatni s a kiérdemelt 
tetszést biztofeitaui.  A közönség lelkesen tapsolt, a 
fiatal  leányok meg alkalmasint igy okoskodtak : egyre 
megy, akár civilben, akár egyenruhában legyen „Ő", 
a Jő az, hogy fess  és arra hajlandó legyen, hogy 
beszéljen a mamával. 

A szinelőadást hegedüjáték követte. Br. Pongrácz 
alezredes úr gyermekei, elbájoló megjelenésű Clemi 
baroness és Károly  VII. oszt. főgyianasiumi  tanuló 
játszottak nagyhatás mellett és a zajos tapsvihartól 
ösztönöztetve a Sándorka által összeállított Pot-purit' 
is előadták. 

Elék érdeklődéssel és lebilincselt figyelemmel 
kisérte miudenki a baroness kiváló zenetedietségének 
harmonikus nyilvánulását. Csak ugy engedelmeskedett 
a négy húr a finom  ujjaknak. Mennyi; bensőség, mi-
lyen technika, az érzés mily gazdagsága hangzott ki 
belőlük ! 

Ezután következett az, a mi az ifjúság  fővágya: 
a táncz. Petőfi  „Talpra magyarja" nem' idézett elő 
oly közvetetlen elementáris hatást, mint a zene 
„talp alá való rhythmusa". De Sándorka animóval 
is húzta. 

Egy jelszó van csak tánczközben „Soh se ha-
lunk meg". Remélhetőleg a vidéki fiatal  emberek 
még nem kapták fel  a nőkkel való beszélgetésükben 
azt a tónust, mely már !a fővárosi  fiatalság  körében 

ban, sem a platánok árnyékában nem volt feltalál-
ható. 

Petneváry alig tudta mosolyát elfojtani  ez iz-
gatottság fölött,  azt hitte, nagyon jól mulat a leány 
e bujósdiján, pedig tényleg mind nagyobb sértődést 
érzett miatta. Egyszerre megzörrent mellettük a bo-
kor s a fiatal  leány állt előttük. Igéző szép, szelid 
tekintettel, mosolygó ajkakkal, kipirulva a nap hevé-
től, virulva erő-, egészségben, szende köszöntéssel 
iidvözlé az előtte egészen idegen ifjút,  ki a legna-
gyobb meglepetéssel legeltette rajta szemeit. 

— Bemutatom neked Petneváry Tibort, — 
kezdé a tanácsos, megörülvén, hogy végre feltalálták 
leányát, — kinek jövetelét elfelejtettem  veled közölni. 

Ez nem felelt  meg a valóságnak s a vendég 
kl is találta, miért mondatott, de Muri szép nagy 
szemelt atyjára emelvén, nyájas hangon mondá: 

— Ellenkezőleg, apa, többször említetted, hogy 
egy kedves iskolatársad fia  fog  bennünket fölke-
tesui. Azután az ifjúhoz  fordult.  — Legyen üdvö-
zölve nálünk, remélem, hosszasabban rtiárad ? 

— Sajnálom kisasszony, de időü nagyon rö-
vidre vau ^zabva, ha tőlem függne  . . . 

— Mi is sajnáljuk — viszonzá Mari megelőz-
vén a befejezést.  Igyekezni fogunk  ittlétét kellemessé 
tenni addig,  inig nálünk időz. » 

Es együtt haladtak tovább, az ifjú  nem tudta 
levenni róla szemeit. Valósággal meg volt bűvölve, 
a miért nagyon haragudott magára. 

Élénk társalgással folytatták  a sétát, közben a 
tanácsos ügyes fordulatokkal  mondá el birtokának 
nagyságát, kiterjedését, említve, hogy egykor ez 
mind egyetlen leányáé lesz stb. A mi Petneváryt 
meglehetős hidegen hagyta. 0 költői kedély volt, 

a pénz értékét nem ismerte, a vagyon rá nézve leg-
kisebb hatást sem gyakorolt, de hosy auuak örö-
kösuője tetszik neki, azt nem tagadhatta. 

A kastély elébe érve, a házi ur valami halaszt-
hatatlan dolgáról tett említést s magukra hagyta 
őket, mi kétes mosolyt csalt Mari ajkára, mit Tibor 
nem tudott megmagyarázni magának, de nem volt 
terhére az egyedüllét; a terassera mentek s a nyíló 
virágok között helyet foglalván,  kellemes árnyék 
vette őket körül, mi' jól esett a déli rekkenő nap 
melege után. 

— Mivel tölti kegyed itt falun  idejét, hol na-
gyon egyhangú lehet, különösen télen az élet, kéi'dé 
Tibor. 

— Oh, nekem nagyon is rövidek a napók. 
Mindegyikből szeretnék kettőt csinálni — viszonzá 
élénken Mari. — A háztartás gondjai sok időmet 
veszik igénybe. Azonkívül festek,  zongorázom, bár 
ez Utóbbit nem különösen kedvelem, olykor lovago-
lok, kocsizom. Magam varrom ruháimat, olvasok. . . 
A nyár éppen oly gyorsan múlik el nekem, mint 
a tél. 

— Nem vágyik a városba, hol a színházak oly 
nagy élvezetet nyújtanak ? • < 

— Voltam néhányszor ott, midőn Budapesten 
időztünk, de nem valami különös nagy elragadtatást 
éreztem a látottak iránt. Sajnálom azokat a szegény 
teremtéseket, kiknek minden este be kell festeni  az 
arezukat. 

— Ez különös felfogása  a művészetnek — 
mondá kicsinylőleg Petneváry. — Midőn egy Júliát, 
Desdeinouát látunk, elfelejtjük  a mellékes dolgokat 
s velők érzünk, szenvedünk, lelkesülünk. 

— Én nem vagyok lelkesülő természet s nem 

ismerem azon hölgyeket, a kiket einlit, de felteszem 
róluk, hogy nem színésznők. 

— Sohasem olvastá Scbakespeare munkáit — 
kérdé elmosolyodva Tibor. 

— Tudom, hogy van egy ily nevü híres angol 
iró, de anyám azt mondja, müvei nem nekem való 
olvasmányok. 

— Ez téves felfogás  és elfogultság!  Nagy iAík 
müvei senkire sem lehetnek rosz hatással, legyen 
az öreg vagy fiatal.  t 

— Meglehet, én azonban tartozom anyám vé-
leményét követni. 

—- Kétségkívül.'És miféle  könyveket szokott 
olvasni ? 

— Leginkább természettudományi dolgokat 
vagy földleírást.  Egy pár híres utazó élményei ju-
tottak kezembe s nagy érdeket keltettek bennem. 

;-- Regényt Fohasehi olvas? 
— Olvastam egy párt, de azt találom, hogy 

kevés igazság van azokban. Nem a valódi életet 
festik  s nem azt, a hogy van, hanem a hogy a dol-
goknak szerintük lenni kellene. 

— És kegyed nincs velők egy véleményben ? 
— Én mindenben a pozitivet szeretem — nem 

lelkesülök a felhőkig  magasló vágyakért, reményekért, 
melyek sohasem teljesülnek, azt tartom, ebből ered 
a sok boldogtalanság. 

Hiszen ez prózai teremtés — gondolta Tibor. 
Hogy lehetnék én ezzel boldog ? De hogy nagyon 
bájos, azt nem tagadhatta s talán ez volt az oka, 
hogy a következő napot is náluk tölté.* 

(Vége leöv.) i 
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a nőt pajtásnak tekintő fin  de siecle-féle:  „Hallja 
maya". A két nem egymással való érintkezésének 
az adja meg az ideális jelleget, hogy a fiatal  embec 
ha nem is mondja a telekkönyvbe való bepillantás 
előtt az „örökre  tiédet*  magas piedesztálra helyezi 
a nőt. Noss  Gusztáv. 

Újdonságok. 
Kinevezés. Az igazságügyminiszter Sebesi  Ákos ( 

ügyvédet, Székely-Udvarhely város tiszti főügyészét 
Segesvárra kir. közjegyzővé kinevezte. Távozásával 
városunk szabadelvű pártja egyik vezér-emberét ve-
szíti el. 

« ' * 
Megyei rendkívüli közgyűlés. Vármegyénk tör-

vényhatósági bizottsága hallerkeői gróf  Ilaller János 
főispán  elnöklete alatt f.  hó 29-én délelőtt 10 órakor 
a vármegyeház nagytermében rendkivüli  közgyűlést 
tart, melyen kormányrendeletek, hivatalos előterjesz-
tések, szabályrendeletek, választási ügyek, községi 
ügyek, átiratok, kérvények, összesen 52 folyószám 
alatt fognak  tárgyaltatni. 

A millenniumi koronák. A honalapítás ezredik 
emléknapjának évfordulójára  a pénzügyminiszter 
hazafias  vonatkozású ezüstérmeket veretett, amely-
nek egyik lapja a király mellképét, másik lapja pe-
dig honfoglaló  Árpádot és vezérkarát áhrázftlja.  Az 

. ezüst halvány, fénytelen,  ólomszinü, ámde a pénz-
darab csöngése kifogástalan.  Igen sokan nem tudják 
hogy ezek a milleoniumi koronák egészen azonos 
értékűek az eziistkoronákkal és fizetésül  mindenütt 
'elfogadandók,  s igy már több ízben történtek kel-
lemetlenségek azokkal történő fizetéseknél.  Kívánatos 
volna, ha valamelyes utasítást bocsátanának közre, 
mi aunyival is szükségesebb volna, mert újévkor az 
állampénztár a megmaradt millenniumi koronákat 
mind kiutalványozta tisztviselőinek fizetés  fejében. 

Diszalbum Wlassics miniszternek A főreál-
iskolánk tanári kara — mint utólag értesülünk — 
Wlasics  minisztert vaskorona-renddel való kitünte-

tésére dísíalbummal lepte meg, melyet' Fankovich 
Gyula rajztanár művészi keze készített, a közokta-
tásügyi miniszter e figyelmet  köszönte meg levelében, 
melyet mult számunkban is megemlítettünk. 

Embernyuzás. Zimonyi  levelezőnk írja: Az 
egész délvidéket egy rablógyilkosság tartja izgatott-
ságban, amely Újvidéktől  nem messze az egyik vas-
úti őrháznál történt. Itt eset a következő: Szkrá-
bány Sándor őrhöz ugyanis szerb rablók betörtek 
és disznavt el akarták hajtani Szkrábány  fegyvert 
fogott  és az egyik  rablót  agyonlőtte.  Ekkor ,a rablók 
megtámadták az őrt és annak feleségét  és hosszú 
küzdelmes viaskodás után megkötözték őket lábaik-
nál és kezeiknél. Azután törvényt ütyek fölöttük. 
Elhatározták, hogy a házaspárt élve megnyúzzák  és 
hozzá is fogtak  kegyetlen  tettükhöz.  Az embeH alakba 
öltözött vadak már a férfit  félig  ; meg is nyúzták, 
midőn a villamos csengő a vonat érkezését jelezte. 
Ez azonban nem zavarta meg a rablókat, mert ki-
küldötték egyik társukat, hogy zászlóval  adjon  jelt 
a vonatnak,  hogy mehet. A kiküldött azonban vélet-
lenül vészjelt adott és a vonatvezető megállította a 
vonatot. Szerencsére a vonaton csendőrök is voltak, 
a kik hamarosan kézre is kerítették a kegyetlen 
rablókat és Szkrábányt és feleségét  a kötelékből 
felmentették.  A megcsúfított  és megkínzott  Őr iszonyú 
fájdalmak  között  meghalt. 

Korcsolyabál. A székelyudvarhelyi korcsolyázó 
egylet javára 1898. február  1-én tartandó tánczes-
tél$' rendező bizottgága a közönség tudomására hozza, 
hogy a tánczestélyre karzat-jegyek  is adatnak ki, 
személyenként 1 frt  50 krért. 

; Élet a jégen. Városunk jégpályáján napról-
napra élénkebb az élet. Az intelligens elemnék, mely 
az idén különösen nagy érdeklődést mutat a kor-
csolyasport ;iránt, legkedveltebb találkozó helye a 
jég sima tükre. Különösen a holgyközvnség föltű-
nően nagy, változatossá, érdekessé tevén a jégvilág 
szemnektetsző, mozgalmas képét. Kora délelőttől 
késő estig tart a jégen az élénkség s napról-napra 
növekedik a jégcsalád vidám tagjainak száma. Tudó-
sítónk a jeget leggyakrabban látogató hölgyek név-
sorát következőképpen állította össze:*. 

Asszonyok:  Barabás Andrásué, D'emény Fe-
renezné, Esztegár Bálintné, Fejes Árcnué, Fankovich 
Gyuláné, Gondáné Steinburg Irén, Hoffmann  Sán-
dorné, Houiolay 'Lajosné, Nosz Gusztávné, Kovács 
Jánosné, Riemcr Gilsztávnc, Szabady Tivadarné, 
Szabó Andrásué, Szabó Farkasné, Ugrón Istvánné. 

Leányok:  Bod Emma, Bartha Margit, Csanády 
nővérek, Uaróczy Ilona, Diószeghy nővérek. Diemár 
Marika, Doros Iluska, Fereuczi Piroska és Erzsi, 
Félegyházy Mariska, Hanu Peppi, Jakab Erzsi és 
Ilonka, Jáuosi Beátrix, Kovács Ilonka, László Ma-
riska, Madarász Irén és Bea, Neszvadba Katicza, 
Nóvák Eliz, br. Pongrácz Clemi, Rápolthy Mariska,, 
Sándor Emma, Steinburg Viktorin, Szabó Ilonka,' 
Szakács Ilonka, Soó Mariska, Solymossy Panna, 
Varró Berta, Waldmann Szerena stb. 

Díszebéd. Jakab  Gyula alispáuunk uia dísz-
ebédet ad házi ezredünk tisztikara tiszteletére. 

Meghívás. A székelyudvarhelyi Kaszinó-egye-
sület évi rendes közgyűlését folyó  hó 30-án délután 
3 órakor az egyesület helyiségében tartja meg, melyre 
az igen tisztelt tagtárs urakat van szerencsénk ez 
uton is tisztelettel meghívni. Sz.-Udvarhelyt, 1808. 
jan. 21. A választmány megbízásából: dr. Solymossy 

'Lajos elnök, Koncz  Aurél titkár. — Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2 Titkári jelentés. 3. Választ-
mány indítványa az alapszabályok módosítása iránt. 
4. Választmány előterjesztése az 1898. évi költség-
vetési irányzat elfogadása  iránt. 5. Esetleges indít-
ványok. 6. Tisztújítás. 

Diákbál. A székelyudvarhelyi ev. ref.  kollégium 
tanuló ifjúsága,  nem mint a meghívókban jelezve 
volt a Schnapek szállóban, hanem a vármegyeház 
dísztermében és mellékhelyiségeiben tartja meg febr. 
5 én fényesnek  ígérkező tánczestélyét. A meghívókat 
ma bocsátja ki a rendezőség- s lapunk utján kéri 
mindazokat, kik meghívót nem kapnak, de arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezőséghez for-
dulni. A karzat-jegyek ára egyenlő lesz a földszintével. 

A polgári önképző és segélyzö egylet által 
folyó  tyó 24-én rendezendő fillérestélyen  közreműköd-
nek : Márton  Árpád, Nagy  Elvira szavalattal, mo-
nologizál Blájer  Balázs, László Jenő hegedül Baczó 
Lajos czimbalomkisérete mellett, Molnár  Sándor fel-
olvas. Az estély rendezői: Schuberth  Miczi ég Emília, 
'Tibád  Ignácz, Wallerstein  Aladár. 

Névnapi tisztelgés. A 82. ezred tisztikara, báró 
Pongrácz  Vincze alezredesnél a tegnap délután tisz-
telgett, névnapi köszöntőül. 

Nöegyleti fillérestély. A nőegylet szokásos fillér-
estélyét f.  hó 26-án megtartja, melyet Szabó  Farkasné 
és Daróczi Ninuka rendeznek. Tabló, felolvasás  fogja 
a programm számokat kitölteni. , 

Pálinka helyett tea. Mármarosvármegyében lel-
készek, tanítók, jegyzők, községi elöljárók most nagy 
buzgósággal azon fáradoznak,  hogy a népet a pálin-
kaivástól elszoktassák s a teaivásra birják. A mér-
téketlen pálinkaivásnak. mely egész generácziók 
szervezetét rontotta meg, satnyitotta el, a teaivás, 
remélhetőleg, hathatós ellenszerre lesz. Sok helyen, 
különösen a felsővidéken,  az úgynevezett Verchovi-
nán — hol pedig igen divat a pálinkaivás — máris 
mértékletességi egyletek alakultak, melyek a tea-
ivást szoktatták meg a néppel. Igen sokan a leg-
nagyobb iszákosok közül tettek fogadást  a pap és a 
jegyző előtt s megtartják: nem isznak pálinkát. Az 
emberirtó spiritusz legrégibb otthonában most azt 
gondolja az utazó, hogy nagy Muszkaországban jár, 
mikor a teázó és a czigarettázó földmiveseket  látja. 
A pálinkáról való leszokás egészen visszahozza tes-
tük rugékonyságát. A jó példa dicséretesen terjed. 

Közgazdaság. 

legettek. Politikai jogokat és érdekeket megvédel-
meztek karddal is, a gazdasági érdek ellenben az 
államnak csak mostoha gyermeke volt. 

Gazdáink hosszú évek óta nem voltak oly nyo-
masztó ^iszonyok között, mint az idén és a jelen-
tékenyen emelkedett gabona-árak távolról sem kár-
pótolta őket a rosz termés okozta veszteségért. A. 
buza- és rozstermés mintegy negyven százalékkal, 
az árpa és zab pedig 25 — 30 százalékkal volt kisebb, 
mint a közepes termés. Termett ugyanis 26 millió 
métermázsa buza a tavalyi 40 millió métermázsával 
szemben ; a hiány tehát 14 millió métermázsa. Az 
árpa- és zabterinés szintén nem felelt  meg a hozzá 
fűzött  reményeknek és a hozam a mult évhez képest 
ugyancsak jelentékeny arányban fcsökkent. 

A silány termés az első sorban föklmivelő  or-
szágot nagyon érzékenyen sújtotta. De mintha ez nem 
elég súlyos baj lett ^olna, még fokozta  a kiütött 
nagyobbszabásu aratási sztrájk is, amely az ország 
egyes részeiben oly hódításokat tett, hogy még a 
silány termést is veszélyeztette. A kormány teljes 
erővel foglalkozott  amaz intézkedésekkel, amelyek az 
aratás nyugodt lefolyása  biztosítása érdekében szük-
ségesek voltak. A veszedelem általános elterjedését 
a kormánynak tényleg sikerült meggátolnia, ennek 
megtörténtével pedig a mnnkaadók és munkások 
közötti jogviszonyt uj alapokon törvényesen sza-
bályozni. • 

Lisztkivitelünkben ugyaucsak erősebb hanyatlás 
mutatkozik, amennyiben a tavalyi 737,862 méter-
mázsával szemben, most csak 404;457 métermázsát, 
vagyis mintegy 330,000 métermázsával kevesebbet 
vittünk ki, mint az előző évben. Ez indokolja egy-
úttal a malomiparban újból is mutatkozó kedvezőtlen 
viszonyokat és az üzem redukálását, amelyet a mal-
mok tekintettel a kedvezőtlen konjunktúrákra hatá-
rozattá emelni voltak kénytelenek. 

Az ipar viszonyai szintén határozottan kedve-
zőtleneknek mondhatók. Az a körülmény, hogy nagy-
iparunk legfőbb  ágai hivatásszerűen saját mező-
gazdasági termékeinek feldolgozásával  foglalkoznak, 
átvitte az agrárbajok egész tömegét az iparra is. A 

"nagyipari ágak ilyen helyzeténél éppenséggel nem 
kedvezőbb a kisipar állapota sem. Apróbb intézke-
dések számos helyről történtek a kisipar javára, de 
valamelyes nagyszabású segitő erő nem jött. 

Ezzel röviden föltártuk  'volna közgazdasági éle-
tünk fejlődésének  mult évi perspektíváit. Van azon-
ban egy nagy jelentőségű mozzanat, amelyet, noha 
inkább politikai színezettel bír és országunk gazdasági 
életét csak távolabbról érinti, figyelmen  kivül még 
sem hagyhatunk. Ez: a német császár látogatása, 
különösen pedig felköszöntője,  amely az egész or-
szágban óriási lelkesedést keltett. A német császár 
ebben az örök s felbonthatlan  szövetséget és a ma-
gyar nemzet kultur-raisszióját emelte ki. • 

A hazaszeretet, melyet a német császár annyira 
hangsúlyozott, le fogja  győzni a pártérdeket, a bel-
viszályt és a politikai józanságot fogja  diadalra 
juttatni. 

Az elvek és nézetek lehetnek eltérők, a haza-
szeretetben azonban, amely életelve minden' magyar-
nak, egyesülni fog  a hon minden fia,  mert mind-
annyinak egyformán  az a leghőbb óhaja: hogy ez 
ország nagy, hatalmas, virágzó és gazdag legyen. 
Ebben bizva-bizunk és ez szünteti meg aggodalmun-
kat a jövőre nézve. p 

Közgazdasági viszonyaink 1897. évben. Egy 
ország nemcsak politikai súlya és tekintélye : által 
lehet nagygyá, nagyságának és hatalmának ép oly 
biztos alapját képezi a gazdasági téren való előre-
haladás és arra a polezra való törekvés, ahol a többi 
országokkal egyenrangú helyet foglalhat  el. A politi-
kának az állami életben, kétségtelen, kiváló hivatása 
vau; a hazafias  és államföntartó  érdekek mind a 
politikai élet fölpezsdülését  kívánják meg. Azonban, 
amint puszta politikai erők nem emelik nagygyá, 
hatalmassá az országot, ugy puszta gazdaság, puszta 
realitás nem óvja még az erkölcsi hanyatlástól és 
nem biztosítja létét esetleges viharokkal szemben. 
A politikai s gazdasági erők egyesítése képes csak 
az ország anyagi és szellemi felvirágoztatását  elő-
segíteni, a politikai és gazdasági érdekek együtt-
működése Vezet csak a közös czél: az ország "boldo-
gulása felé. 

Nálunk jó bosszú időn át csupán politikai ér-
dekekben keresték az ország boldogulásának bizto-
sítékait. Egyensúly megteremtéséről szó sem volt, 
sőt fáztak,  amikor számokat vagy szerszámokat em-

Szerkesztői üzenetek. 
S. J. A smoking már divatját multa. Mindazonáltal, mi 

akikhez a divat hullámcsapásai kissé elkésve érkeznek meg, 
kis ideig bátran viselheljük még a smokingot Zsurokon, kisebb 
háziestélyeken. A zsaket egyáltalában nem stílszerű, a férfiruhák 
királya most a rendingot, amelyhez világos nadrágot viseliiuk. 
Ez a divatos látogató és zsúr öltözék. 

Komoly leány. Nem okvetlenül szükséges az. hogy foly-
vást mosolyogjon egy fiatal  leány. Sót jokább azt mondhatnók,f 
hogy azok az örökké kaczagó gjrliczék, akik állandó jóked-
vökkel hivják fel  magok iránt a közfigyelmet:  sohasem lehetnek 
mintaképei a helyes viselkedésnek. Ha nincs miért mutatni kitörő 
jókedvet, hát ne mutasson Mire lenne ez jó ? A komolyság 
akkor all rosszul, ha erőltetik. Aki természeténél fogva  komolv, 
az az ö őszinte nyugodt viseletével sokszor még bájosabb, miut 
azok, akik azt hiszik, hogy a báj el sem képzelhető oly arezon, 
amely nem iioaolvog'. # 

Vanda. A hold, a szelid égi test a szerelmesek csillaga. 
Mihez sóhajtanának föl  a csendes nyári éjszakákon, ha fejük 
fölött  nem lebegne ott a hold ezüstös lámpája? Higyje el, már 
csak azért is • szükség van a holdra, amelynek poézisából ke-
veset von le az a tény, hogy a kutyák nem rokonszenveznek vele. 

Pályamunkákhoz. Lapunk szerkesztősége által kitűzött 
10 korona pályatételre összegen négy pályamunka érkezett be 
A bírálatokra jövő számunkba rátérünk, 
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4. szám. 
Gyorshatásu gyógyszer. 

A farsangi  idenyre ajánlom a nagyérdemű közönség figyel  méb< 

Legújabb seíyem ruha szöveteim. 
Franczia és belföldi  gyapjú szövetek minden szin- és minőségijén 30—1.50. 

Csipkék, szalagok, legyezők. 
Selyem, glazé és czérna kesztyűk. 

Elegáns női lakezipők, egy pár 2.20 

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

Elvállalóin a legegyszerűbbtől a legdíszesebb női nibak elkészít-
tetését, szavatolás mellett. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kéri 

D" WAGNER VILMOS 
gyógyszerész ; 

Sósborszesze 
mint kitűnő gyógyhatású gyógyszer,* 

i i i í ikIou «><l»lis f o r g a l o m b a n  levők et felül-
múl, s különösen 4 

csuzos, hülös, idegbajos 
stb. bántalmak ellen n a g y o n a j l t n l h a t A . 

Egy üveg ára 40 kr. 
Székely-Udvarhelyt kapható: Qál János, Stein-

burg Ottó. Bagó Gyula, Farczády Károly, Mathé 
János és Gergely János uraknál. 

Székely-Jíereszturtt: Gergely János urnái. 
M.-Vásárhelyit: Kauppe és Eckwert uraknál. 
Csik-Szeredában: Nagy Gyula urnái. 
(.íyergyó-Pitrdb&n: Veress Gyula urnái. 

Virágh József. 
M i n t & k k i v i uer.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 e n s / < , l < . n l „ i j 

b é r m e n t v e é s i n g y e n . 

FARCZADY K. KÁROLY 
füszerkereskedése 

Székely-Udvarhelyen. 

Raktáraimban mindig kapható: eredeti behoza-
tal 

u ehinai tea, valódi jamaika rüm, s franczia o oognac. 
Legfinomabb  kávék a legjobb fajtákból 

Minden fajta  kásák. 
Frissen őrölt hengermalmi lisztek. — Szövofunalak  fehéren  és 

íeliéritve. ugyanazok minden színben és számban. 

Van Hauten-fele  Cacao és Souchard-féle  csokoládé 
SgaloM feönifeöíiQfe  stfe,  stb. 

Páczolt sonka. 

Yran szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, hogy a piacz-téreil újonnan berendezett, 

hentes-üzletemben 
fehér,  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, disznófősajt,  nyelv-, sonka-
kolbász, véres és májas-hurka, továbbá naponta h-iss 
frankfurti  virstli torma v. anélkül kaphatók. Egyúttal 
biztosítom igen tisztelt vevőimet, hogy ezen husnemüek 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 K e i n e r János . 

Tiszta kezelés. Pontos szolgálat. 

Van szerencséin* az igen • 
tisztelt vevő közönség becse£ figyelmét  felhívni 

legjobb mttiflségii 

1! 1 

úgyszintén első forrásból  beszerzett, tisztán kezelt 

ezukor és fűszer 
áruimra. - -• - - —-
Tisztelettel!Py ' . • 

B A G Ó . G Y U L A . 
Zoltán-fele  Ízetlen és sótalan csakamájolaj. Yerseczi mm mustár 
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Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában S'z.-Udvarhelyt. 


