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Családi boldogság. 
(K.)  Szegényedünk ! Ez el nem titkolható, szo-

morú valóság; gyerek, családok, nemzetségek 
pusztulnak el vagyouilag, züllenek el erkölcsi-
leg. A csalás, sikkasztás napirenden. Az ön-
gyilkosságok egymást érik, pedig oly kevesen 
vagyunk e szörnyű csapások nélkül is. 

Már pedig, hol az. ország lakói, az egye-
sek sülvednek mind erkölcsileg, mind vagvoni-
lag, minthogy az egyesek zöme teszi a nemze-
tet, a nemzet teszi az államot, tagadhatatlanul 
lejtőre jutottuuk, mely lassan bár, sőt a felü-
letes észlelő által észre sem vehetőn, a fényes, 
csillogó külső alatt—haladunk a lejtőn lefelé... 
Még azouban nem oly. erős, nem oly gyors ez 
a sülyedés, hogy meg ne lehetne bennünket ál-
litani, sőt emelkedhetünk újra, országunk felvi-
rágozhatik, ha a fékezőt  kellően és idejekorán 
alkalmazzuk. 

Három tényező az, melyet meg kéli ragad-
nunk minden áron; e három tényező: a vallá-
sosság, a munka  és a takarékosság. 

A vallásosság megóv bennünket az erköl-
csi sülyedéstól, melynek szomorú következményei 
a csalások, sikkasztások és végeredménye az 
öngyilkosság. 

A munka a megélhetést biztosítja számunk-
ra, életerőssé, versenyképessé teszi nemzetünket. 

A takarékosság, q józan számítás vagyo-
nosokká teszi az egyeseket és felvirágoztatja 
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hazánkat. 
De e három tényező nem kizárólagos bir-

toka a férfiaknak;  ezek az eszközök nem egye-
dül az ő kezeikbe vannak adva, sőt mondha-
tom, hogy ha a munkából az oroszlánrész eddig 
Taz övék volt is, a vallásosság ápolásából, a ta-

karékosságból ugyanaz a vész egyenesen a nőket 
illeti 

A magyar nemzet mindig lovagias volt a 
nők iránt; virágnak, a ház díszének tekintette 
őket; általánosságban nem is követelt tőlük 
sok és nehéz munkát,; a liliom homlok, rózsa 
arcz, bársonypuha kacsok mintegy szükséges 
kellékei, kiegészítői voltak a nőkről alkotott 
eszménynek. 

Ábránd volt ez, költészet; szép, de hiába-
való haszontalan czifraság.  A mindennapi élet 
keserű valóra ébresztett bennünket ez álmado-
zásból. Ki, melyik nő nem hallaná meg az intő 
szózatot, hogy veszélyeztetve vau nemzetünk 
élete, csak ha országunk minden fia,  hazánk 
minden leánya egyesült erővel hasznos mun-
kásságot gyakorol, ha a neki szánt helyet 
igyekszik méltóan betölteni, ha az őt illető kö-
telességeket liiven teljesiti, csak akkor várhatjuk 
hazáuk fölvirulását,  nemzetünk megnagyobbodá-
sát. Csak akkor várhatjuk bizton az egyes em-
berek és családok boldogságát. • 

Ismétlem : országunk boldogulása nagyrészt 
a nőktől függ!  és kérdem: melyik nő nem 
akarna hasznos és becsült tagja lenni nemze-
tünknek ; melyik vállalkoznék manapság önkényt 
szép, de értéktelen diszitmény lenni csupán? a 
helyett, hogy boldogító angyala legyen környe-
zetének, és ha kell, tudjon kenyérkereső lenni, 
erős lélekkel, szilárd elhatározással mentse meg 
hozzátartozóit a nyomortól, sőt igyekezzék azok-
nak jólétet teremteni. 

Nem szándékom e buzdítás által a nőket 
a természetutalta helyzetökból kiragadni, sőt 
ellenkezőleg: a boldogságot, a mennyiben itt a 
földön  föllelhető,  csakis a családéletben talál-
hatjuk meg. 

A férfiak,  ha valamely pályára elszánják 
magukat, előre készülhetnek arra, ugy némi 
sejtelmök lehet jövő életmódjukról, őket illeti 
meg az a közmondás, hogy minden ember a 
maga szerencséjének kovácsa; azonban várat-
lan fordulat  az ő életükben is lehet; betegség, 
elemi csapás vagy más szerencsétlenség őket is 
kiterelheti számításaikból; ámde általánosságban 
mégis csak előre tervezhetik és irányozhatják 
életmódjukat. 

Egészen másképen van ez a nőknél. Itt 
abszolút lehetetlenség az előre elhatározás. Ma 
ugyan már sokféle  életpálya és biztos kereset-
forrás  vau nyitva a nők számára De mindezek 
a pályák kivételes helyzetek csupán; a nő a 
természet által családéletre van hivatva, és 
ha erről bármi okból le kell mondania, termé-
szetellenes helyzetbe jő, mely előbb-utóbb meg-
boszulja magát. 

Hisz tudjuk, hogy a nőknél a kedély ér-
zelmei erősebbek, túlnyomók a hideg, észszerű 
számitásnál, gyakran irányítják cselekvéseiket, 
elterelik nem egyszer tervezett életpályáról, hogy 
szerényebb helyzetű férfival  oszszák meg az élet 
örömeit és keserűségeit. 

Ezt a mindennapi élet számtalan példával 
bizonyítja; ezért nem lehet a nő életének lefo-
lyását még csak megközelítőleg is csak előre 
megállapítani — de még csak sejteni ŝ m. En-
nélfogva  a lányok nevelésénél minden józan gon-
dolkodású szülőnek első és fő  kötelessége gyer-
mekének szivét, lelkét, értelmét és tehetségeit 
oly irányban fejleszteni  és képezni, hogy az 
józanul tudja .magát találni minden eshetőség, 
minden körülmények között. 

Ha már most a teremtő által a nő szivébe 
oltott családi élet iránt való vágyat a nő csak-

A jámborképü abbé. 
— Az (Jdvarhelyi Hiradó eredeti tárczája — 

Irtai Gróf  Láaár Ádám. 
A világ most is, miut rendesen, sokkal többet 

tudott, mint a férj.  Elvira csinos kis menyecske 
volt, már megjelenése is bizonyos természetes ele-
gántiával teljes, emellett pompás toilletjét mindig 
választékos ízléssel állította össze. Szóval még az 
irigység sem talált rajta kifogásolni  valót. 

Ennek köszönhette, hogy a gazdag Edelényi 
földes  ur, ki már másodszor maradt özvegyen, addig 
járt utána, mig a hymen lánczaival lebilincselte. 

Az Edelényi ház e naptól fogva  örökös talál-
kozó helye volt a jobb családoknak, s méltán, mert 
elragadó szivélyességgel voltak fogadva. 

Zomori huszáfhadnagy  volt a főrendezője  min-
den mulatságnak s ezért a nagybácsinak, mert anyá-
ról Edelényinek unokaöcscse volt, úgyszólván jobb 
keze lett. ' 

Az ő eszméje volt az a fenséges  kis villa is, 
melyet a hatalmas kiterjedésű vadaskert kellő kö-
zepébe építettek, s mely rendszerint nyári uzsonálló, 
különben pedig a természeti szépségekért rajongani 
tudó Zomori lakásául szolgált. 

Pompás uzsonnák, esténként tűzijáték csolna-
kázással, (jlykor agarászat stbefféle  kedves időtöl-
téssel szórakoztatta az unokaöcs a jó. nagybácsit, a 
kicsi nagynénit s a kedves vendégeket. 

Éppen egy ilyen uzsonna felett  hozta elé Ede-
lényi, hogy mennyire sajánlja, hogy nem sikerült 
Zomorinak a szabadságidejét meghosszabbítani, pe-
dig még fürdőre  is szerettek volna menni, igy már 
ő nem is megy röstelli ismeretségeket szerezni s ide-
gen helyen éppen unná magát a fürge  hadnagy 
nélkül. 

Elvira kissé bosszúsan jegyezte meg, hogy ő 
bizony furcsának  találja Edelényi élhetetlenségét, e 
miatt neki is itthon kell töltenie a nyarat, pedig 
hát a magas Tátra fenségét  oly élénk színekkel 
ecsetelték előtte, hogy csakis egy férj  lehet olyan 
zsarnok, hogy ettől a kis élvezetől megkívánja fosz-
tani feleségét. 

Zomorit kellemetlenül érintette a váratlan in-
cidens a további izetlenségnek nem akart tanuja 
lenni s engedelmet kért, hogy átlovagolhasson a1 

szomszéd községbe búcsúzni, hol ittléte alatt gyak-
ran megfordult. 

Másnap pompás fogat  állott elé s Zomori tisz-
teletteljes bucsuzással távozott. 

Alig két héttel Zomori távozása után, Edelényiék 
útra készen áltak, hogy Tátra-Füreden pár hétig 
üdüljenek, midőn az indulás előtti napon sürgönyi-
leg hivták Edelényit ki Csehországba, hogy egy ott 
elhalt dúsgazdag nagynénjétől maradt örökséget ve-
gyen át. 

A kis menyecske vigasztalhatatlan lett, nem a 
nagynéniért, hanem hogy most már a fürdőzés  újból 
elmar^d^Bdílényi látva, hogy drága kis felesége 
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itthon maradása most már csakugyan méltán zsar-
nokságnak volna minősíthető, ugy intézte, hogy a 
társalkodónő s Elvira menjenek fürdőre,  ő pedig, 
majd ha dolgát végezte, szintén oda megy. 

Másnap el is indultak. Az x-i állomásnál, hol 
a vonal elágazott, érzékeny bucsuzással váltak el s 
Elvira sürü kendőlobogtatás mellett robogott ki a 
pályaudvarról. 

Edelényinek még két vonatot kellett elvárnia, 
mig útirányát folytathatta,  ezt az időt arra használta, 
hogy iratait még egyszer vegye rendbe, melylyel 
magát igazolandó volt, ezért a válóterem egyik szög-
letében, nem törődve a világgal, egy ablakmélye-
désbe húzódott meg, oly jól esett a kertből betóduló 
friss  levegő. 

A mint igy Írásaiban elmerülve ült volna, egy-
szerre csak mintha nevét hallaná említeni, figyelni 
kezdett. 

Nem is csalódott, a kertből jöttek a hangok, 
abból a zöld lúgosból éppen, mely pár lépésre volt 
az ő ablakától. 

Edelényi tehát ugy tett, mintha semmit sem 
vett volna észre, hanem azért erősen figyelt. 

—- Igen ! szólal meg az egyik újból, én ismerem 
jól őket, Edelényi volt s a kis Elvira, ugy látszik 
az öreget csakugyan lánczra tette, mert vakon en-
gedelmeskedik. 

— Ugyan — szólt a másik — hát mi czélja lenne, 
hiszen én is ismerem őket ugy távolról, de semmi 
sem hallatszik. 
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ugyan l̂ öveti. mily könnyen elérheti a boldog-
ságot a legszerényebb körben, a legszerényebb 
igények mellett is, mily könnyen lehet férjének, 
gyermekeinek és minden hozzátartozóinak bol-
dogító angyala, szolgálhat nemzetének, hazájá-
nak a vallásosság, munkaszeretet és takarékos-
ság által. . . 

Sok, igen sok házasság elmarad abból az 
okból, mert azok, kik szeretik is egymást, de 
szegények, nem birnak annyi vagyonnal sem, 
hogy egy kis szerény háztartást megalapítsa-
nak ; még kevésbé annyi jövedelemmel, hogy azt 
a kis háztartást fenn  is tarthassák. Ily módon 
szivükben kétségbeeséssel, elkomorult kedélylyel 
vonszolják az életet napról-napra odább; zúgo-
lódnak a sors ellen, mely épen csak ő tőlük 
tagadta meg a családi élet lehetőségét. 

. . . . Pedig talán nem kellett volna bol-
dogságuknak egyéb, mint ama szilárd elhatáro-
zás, hogy vallásosak, munkásak és takarékosak 
lesznek. 

Belföld. 
SzoCzializmus mindenfelé.  Az ország különböző 

részein megindult szoczialisztikus akció ugy látszik 
nem volt sikertelen munka, inert e téves tannak sok 
barátja akadt különösen a szegény néposztálynál, 
mely menyországot lát az Ígéretekben és nem veszi 
észre, hogy csak kizsarolja az a néhány lelketlen, 
munkakerülő izgató. A hatóságok az óvintézkedéseket 
a felburjánzott  lehetetlen eszmék ellen megtették, 
mert ez szükségessé vált azáltal, hogy munkásnépünk 
ezek proletárságra kívánták kárhoztatni. Ezzel kap-
csolatba van oláh atyafiaink  magokba szállása, mert 
a szoczializmus és nazarenus tan közöttük annyira 
elterjedt, hogy a pópák és tanítók felhagyva  izga-
tásaikkal ovatosan elakarják hárítani a bajt. Épen 
ezért f.  hó 3-án Aradon esperességi, botrányokban 
gazdag gyűlést tartottak. Számosan szónokoltak, de 
ezúttal gyűlölködésük félretéve  komoly dolog felett 
vesztek össze és végre is kimondták, hogy inoralisabb 
nevelést adjanak a pópák a népnek, s belső bajok 
orvosolják. Végre megtörtént a nagy csoda, hogy 
meglátták az oláhok is saját szemökbe a gerendát. 

Külföld. 
Bulgária fegyverkezik.  Bukarestből jött jelen-

tések szerint az ottani katonai körökot élénken fog-
lalkoztatja azon tény, hogy Bulgária  most, béke ide-
jén, hadseregét  nyakra-főre  újjászervezi és a csapato-
kat  elhelyezve,  nagyobb összpontosításokat  eszközöl  a 
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— Semmi! hát a kis huszár hadnagy, az ártatlan 

unokaöcs! Te ugy látszik semmit sem tudsz — pe-
dig jere csak közelebb — valami sugdosás hallatszott 
ki a lúgosból. 

Edelényi kihajolt az ablakon, majd hogy ki-
esett, de nem bírta megérteni. — Iszonyú dühös lett, 
nem tudta mit tegyen. Oda akart rohanni, hogy po-
fozza  fel  azokat a gazembereket, kik az ő családi 
szentélyét ilyen kíméletlen kezekkel rombolják szét, 
de a következő pillanatban leküzdve indulatát, oko-
sabbnak találta, bn e helyett csendesen viseli magát 
b nyotnról-nyomra majd csak sikerül valamit kitudni. 
A párbeszéd tovább folyt,  most már újból lehetett 
érteni. 

— Igeu, szavamra mondom, hogy ott vau Fü-
reden ő is • 

— De hiszen csak nein csinálják ilyon fel-
tűnően. 

— Nem — szólt a másik, nagyon eszelte ki a 
kis hadnagy, alattomban áthelyeztette magát a dan-
dár parancsnok mellé adjutánsnak s igy fel  sem tűn-
hetik, hogy véletlenül éppen Füreden fog  üdülni. 
Most már csak éppen az a kérdés, hogy a vén maj-
mot mivel fogják  felültetni. 

— Vén majom! s jóízűt nevettek. Edelényi 
majd kipukkadt mérgében, hogy őtet most már pláne 
vén majomnak is nevezik s ő ezt mind végig kell 
hogy hallgassa. 

— De még az a nevezetes — folytatta  az, a 
mely egy kissé orrhangon beszélt, hogy az áthelye-
zés költségeit is az öreg hordozta. 

(.Vége köv.) 

román határon. Különösen feltűnő,  hogy Sumlából 
egy egész lovas hadosztályt helyeztek át Dobridsibe, 
állítólag azért, hogy a dobrudsai határt megvédje. 
Jóllehet, ez idő szerint komolyabb jelentősége ez in-
tézkedéseknek nincs, a kormány mégis a maga ré-
széről is kilátásba vette az óvó intézkedéseket. 

Dreyfus-ügy.  Egyre nagyobb hullámokat ver a 
hazaáruló Dreyfus  ügye, mely ma már első rendű 
politikai ügygyé fajult.  Zola levele — melyet mult 
számunkban már megemlítettünk — arra bírta a 
kormányt, hogy esküdtszék elé állítja a kiváló mes-

• tert, de oly intézkedéseket is tett, melylyel útját 
vágja bizonyító eljárásának, habár mint mentő tanú 
104 e§yén van beidézve.  A tárgyalás valószínűleg az 
elővizsgálat hosszadalmas volta miatt február  7-én 
lesz. Bülow német államtitkár kategorikus szavai 
után igeu kényes kérdés kerül felszínre,  hogy váljon 
kinek is árulták el Franczia országot, ha nem Né-
metországnak. 0 határozottan állítja, hogy árulásról 
szó sincs s mint halljuk, az összes nagyhatalmak 
ilyen nyilatkozatra készülnek. Csak Oroszország 
hallgat bölcsen és hihető, hogy nem is fog  nyilat-
kozni, mert alighanem ő áll az árulási ügy háta 
megett. Annyi azonban tény, hogy a XIX ik száza-
dot alapos botrány pörrel végzik, a melyhez képest 
a panama csak ogyszerü bűneset. 

Kaszinó közgyűlése. 
Sz.-Udvarbely. 1898. jau. 30 

Közgyűlések időszakát éljük. Majd mindennapra 
esik egy. 

Ma volt a kaszinóé. 
Megmutatta, hogy életerős, van jövője, élni 

akar. Ez évvel a 39-ik egyesületi évbe lépett, s élénk 
érdeklődés, nagy számmal megjelent tagok előtt, Dr. 
Solymossy  Lajos elnöklésével tartotta meg közgyűlését. 

Az elnök a tagokat üdvözölte, s mindjárt rátért 
ama sajnálatos eseményre, hogy a mult közgyűlésen 
egyhangúlag elnöknek megválasztott hallerkeői gróf 

i Haller  János e tisztet sokoldalú elfoglaltsága  miatt 
nem fogadta  el; majd az egyesület nevezetesebb ese-
ményeiről megemlékezve, meleg hangon emliti fel  az 
idén elhalt egyesületi tagok ueveit, felemlíti  azon 
örvendetes eseményt, hogy a segesvári Petőfi-szobor 
leleplezésénél testületileg volt a kaszinó képviselve, 
s a sirra koszorút is helyezett, — átadja a szót 
Konez  Aurél titkárnak, hí valóban egy egész oda-
adással, hivatottal), mondhatni szakismerettel kidol-
gozott jelentést olvasott fel. 

— A legszebb reményektől áthatva léptünk ez 
egyesületi évbe — mondta jelentésében — látva a 
mult évi közgyűlésen ama nagyszámban megjelent 
lelkes tagok élénk érdeklődését, melylyel az egyesü-
let i élet lefolyt  eseményeiről tett jelentésnek legap-
róbb fázissait  is kisérte. 

A rendes tagok száma a tárgyalt évben a be-
lépőkkel együtt volt 180, de az elhaltak, eltávozot-
takkal leapadt 150-re. A vidéki tagok száma 21. 

Panaszkodik jelentésében a hanyagul befolyó 
tagdíjakért, s kéri a választmány határozata folytán 
a közgyűlést, hogy a névleg felemlített  10 tagnak 
tagdíját törölje. 

Élénk vita fejlődött  ki e felett  s többek hozzá-
szólása után a közgyűlés ugy határozott, hogy a 
végleg eltávozottaké az eltávozás idejétől töröltessék 
ugyan, de az azon időre eső, míg városunkban laktak, 
s igénybe vették a kaszinó által nyujtottakat, feltétlen 
felhajtassanak. 

Ezután kéri jelentése tudomásul vételét, s a 
közgyűlés ugy neki, mint a tisztikarnak a felment-
vényt megadja. 

Legérdekesebbnek ígérkezett a tárgysorozat 3. 
pontja, mely szerint az évi 6 trt tagsági díj 10 frtra 
emeltessék. Ennek elkerülhetetlen szükségét választ-
mányi határozat folytán  titkár a ros? anyagi viszo-
nyokkal indokolja. 

-- Létkérdéssé vált — igy folytatja  — az 
anyagi ügyek rendezése, létkérdéssé vált nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi szempontokból is, melyek 
egyenes arányban állanak az anyagi jólléttel. 

— Nem szorul — ugy véli — bővebb magya-
rázatra ez összefüggés,  nem szorul a mai materialísz-
tikus világban, a hol egy találó régi székely köz-
mondás szerint a „hocza s ne-' elve képezi a min-
denség örök tengelyét. E körül forog  már ma becsület 
és élet az egyeseknél, e körül forog  az egész társa-
dalom, ez képezi egyedüli biztos alapját az egyesü-
leteknek is. 

Olvassa, hogy a tagdíj felemelésre  kibocsátott 

nyilatkozatot már 99-en írták alá, s igy már e lét-
számmal is az eddig 6 frtot  fizetett  tagdíjaknál a 
10 frtra  való felemelésnél  99 frt  tagdíj többlet je-
lentkezik. 

Pénztári bevétel a mult évi 39 frt  77 kr ma-
rad ványnyal összesen 1999 fit  34 kr volt, a kiadás 
összege 19-48 frt  71 krt tett ki, s igy ez évre át-
menőiig maradt 50 frt  63 kr. 

Ez évre előirányoztatott bevétel 2091 frt  63 
kr, kiadás 1491 frt  40 kr, fölösleg  régi adósságok 
törlesztésére 600 frt  23 kr. 

Ezek után a választás megejtetett, még pedig 
olyan eredmény nyel, hogy a beadott 51 szavazatból 
49-el elnökké Dr. Solymossy Lajos ; alelnökökké 
Jakab Gyula 50, Sándor Mózes 50; titkárnak Koncz 
Aurél 50; pénztárnoknak Molnár Sándor 50; könyv-
tárnoknak Lázár József  50; gazdáknak Ádám Albert, 
Ferenczy Károly, Szombatfalvy  Lajos 50—50 szava-
zattal lettek megválasztva. Választmányi tagok lettek : 
Diemár K., Hoffmann  S., Molnár K., Dr Mezey Ö., 
Persián J., Szabó A., Id. Szakács K., Ugrón I., Fás 
Gy., Bedő F., Diószeghy S , Gyarmathy F., Illyés M , 
Gr. Lázár Á., Dr. Ráczkövy S., Schossberger J., 
Györfy  T., Dr. Kovács M., Br. Pongrácz V., Flórián 
K., Hlatky M., Pálffy  K., Kovács D., Homolay L. 

Korcsolya Ml. 
Sz.-Udvarhely, 1808. febr.  1. 

A megyeház díszterme fényárban  úszott, hol 
gazdag szinpompával megjelent vármegyénk intelli-
gens elemének legnagyobb része. Milyen csudás, 
milyen bűvös látomány! Mintha nem is ezen a roz-
zant sártekén lennénk, hanem valahol egy meseszerű 
világrészben, hol párfüm  illat, selyem szoknya su-
hogás, szerelmes susogás és bóditó vallomások töltik 
meg a léget. Milyen selyem ruhák! mindenike egy-
egy művészi remeklés és milyen leányok meg asszo-
nyok ! — mindenike egy ide varázsolt démon, mely 
gyújt, szerelmet éleszt, ha nem akar is. 

A diszterem zsúfolásig  megtelt, sőt a karzaton 
is a legválogatottabb közönség szemlélte a mulatsá-
got. És volt is miben gyönyörködni. Vidám kedv, 
tomboló csárdás egy szemkápráztató képet nyújtott 
s a tarka csoport hozott annyi szinváltozatot, hogy 
lelkünk sokáig gyönyörködhetett benne. 

Ez volt Udvarhely város ez idéni első nagy 
bálja, de a tánezterembe nem vitték a „nagy báli" 
feszességet,  hanem barátságos, sikerben gazdag es-
télylyé változtatták át szokatlan fénnyel,  szokatlan 
jó kedvvel; — hiszen még reggel is, mikor már a 
nap is felemelte  álmos, vörös fejét  s mikor már éb-
redezni kezdettek az álom emberei, még akkor is 
messze elhallszott a belülről kihangzó fáradhatlau 
táuczosok „hogy voltu-ja, melyet a hajnali szellő 
könnyedén repített tova. 

A bevétel fedezte  a kiadást, sőt 23 frt  50 kr 
hasznot hajtott akkor, midőn a kiadás összege 200 
frton  is felül  volt. 

Ez eredményhez hozzájárultak Hallerkeői gróf 
Haller  János főispán,  ki jegyét 10 frttal,  dr. Kovács 
Mór szintén 10 frttal  váltotta meg. Felülfizetett  még 
Diószeghy Samu 50 krt. 

Az eredmény mintaszerűen szép volt a ren-
dező bizottság fáradtságot  nem ismerő buzgalmát 
dicséri, melynek élén dr. Kovács  Mór elnök mun-
kálkodott s a vég azt mutatja, hogy jól, dicséretesen. 

És most itt adjuk azon szépnemhez tartozók 
neveit, kik részt vettek a bálon s kiket sikerült fel-
jegyeznünk. 

Asszonyok:  Brey lmréné, Bölönyiné (Segesvár), 
Dániel Károlyné (Szt-E.-OIáhfalu),  Doros Győrgyné, 
Esztegár Bálintné, Fejes Áronné, Félegyházy Antal-
né, Feleky Pálné, Homolay Lajosné, Hoffmann  Sán-
dorué, Jakab Gyuláné, Koncz Árminné, dr. Kovács 
Morné> Nagy lmréné (Cs.-Szereda), Rápolty Domo-
kosué, Sándor Mózesné, Szakács Károlyné, Ugrón 
Istvánué, dr. Válentsik Ferenczné. 

Leányok:  Bölönyi nővérek, Diószeghy nővérek,-
Doros Iluska, Jakab .Erzsike és Ilonka, Gergely 
Róza, Kovács Ilonka, Lántszky Piroska, Madarász 
Irén és Bea, Nagy Iluska, Nóvák Eliz, Rápolty Ma-
riska, Sándor Emma, Soó Mariska. 

Újdonságok. 
Br. Bánffy  Dezső legújabban 100 frt  alapit-

ványnyal a székely nép érdekeit szolgáló székely-
egyesület alapitó tagjai sorába lépett. 



6. szám. Udvarhelyi Hiradó 1898. február  6. 

Kollégium ünnepélye. Az ev. ref.  főgymnasium 
előFjárósága tegnap díszes ünnepélyt rendezett három 
tanára tiszteletére. Fejes  Áron és Szabó  András szék-
foglalójukat  ez ünnepélyen tartották meg általános 
tigyelem között sok tudással szerkesztett felolvasá-
sukkal. Azután Bod  Károly huszonöt éves tanári 
működésének ünneplése kezdődött. Az elöljáróság 
nevében dr. Mezei  Ödön, a tanári kar nevében 
Gönczi Lajos igazgató, hallerkeői gróf  Haller  János 
főispán  a megye részéről, az ev. ref.  esperes a pap-
ság nevében, a társintézetek részéről dr. Solymossy 
Lajos, Soó  G., Weinberger  Fanni mondottak beszédet. 
Az ifjúság  is üdvözölte és az önképzőkör is, mint 
díszelnökét Ravasz Árpád tanár által. Az egyes 
beszédekre külön-külön válaszolt a jubiláns megha-
tottan, meleg szavakban köszönve meg az általános 
rokonszenvet. Az impozáns ünnepély után bankett 
volt, melyen az ünnepelt kartársai és tisztelői nagy 
számban jelentek meg. Pohárköszöntökben sem volt 
hiány s a társaság vidám kedv között csak az esti 
órákban oszlott szét. 

Az Eke. udvarhelyvármegyei osztálya f.  hó 
20-án d. u. 4 órakor a kasziuó helyiségében köz-
gyűlést tart. A tárgysorozat 4 pontból ál, s az elnöki 
jelentést, a zárszámadások megvizsgálását, indítvá-
nyokat és az uj tisztikar megválasztását öleli fel. 

Műkedvelő-előadás. Noss  Gusztáv főreáliskolai 
tanár az intézet javára, színdarabbal egybekötött 
tánczmulatságot rendez az iskola tornacsarnokában. 
Ez alkalommal színre fog  kerülni a Sabinnők  elrablása 
czimü 3 felvonásos  bóhozat. A mint értesülünk a 
szereplők sora, legjobb és tehetségesebb műkedvelő-
ink közül telt ki, ami az est sikerét fogja  bizto-
sítani. 

Halálozás. Ugrón  Gáspárt a „régi jó táblabiró"-t 
súlyos csapás érte, mert városunknak minden nyáron 
állandó vendége, közszeretetben részesült unokája 
Baló Ilózsika életének 19 évében Maros-Vásárhelvtt 
rövid szenvedés után elhalt. Igen jól jellemzi a szo-
morú jelentő utolsó bucsu sora a nagy csapást, mikor 
igy szól: Gondosan ápolt féltett  virág voltál s tiéid-
nek örök bánatára hervasztott el a tél zord fagya. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
mult hó 31-én tartotta meg első teljes ülését Tauszik 
B. Ilugó elnöklete mellett,. A közgyűlésen igeu érde-
kes, a székelyföldet  érdeklő dolgokat tárgyaltak, me-
lyeket azonban helyhiányában nem közölhetünk. 

Nöegyletünk szokásos fillérestélyét  folyó  hő 
2-án is megtartotta, erre azonban rendező nem vállal-
kozott az előző napon tartott korcsoly-bál miatt, 
igy hát az egyedüli élvezetet nyújtó programmot 
Kónyai  Sándor zenekarának kitűnő játéka tette. Ez 
estélyen nagyon kevesen jelentek meg. — A jövő 
fillér  folyó  hó 9-én lesz, melyet Noss  Gusztávné és 
Fankovich  Gyuláné rendeznek. A műsort nem ismer-
jük, de értesülésünk szeriut, élvezetes progranim 
lesz, melyet tombola fog  bezárni. 

Influenza  járvány. A nem veszélyes, de annál 
kellemetlenebb betegség az influenza  városunkban is 
felütötte  tauyáját. Majdnem minden háznál van lábba-
dozó beteg és igen sokan még szokott munkájok se 
hagyják félbe,  nem tartva veszélyesnek és ez az oka, 
hogy ágybafekvőkké  teszi később az illetőket — jó 
ilyen esetben orvosi tanácsért folyamodni. 

Tenyészbika kiállítás. Udvarhelyvármegye me-
zőgazdasági bizottsága Székely-Keresztúr nagyközség-
ben február  28-án díjazással egybekötött tenyészbika-
kiállítást, s folytatólag  márczius 1-én, hatóságilag 
engedélyezett országos jellegű tenyészbikavásárt ren-
dez. Magyarország területén ez egyetlen országos 
jellegű tenyészbikavásár van engedélyezve, s igy ezen 
tiszta erdélyi magyar jellegű országos bikavásár nagy 
fontossággal  bir, annyival is inkább, mert bebizonyí-
tott tény, hogy az erdélyi faj  szarvasmarha munka-
ereje, kitartása, a nyugoti faj  szarvasmarháénál jóval 
nagyobb, s minden járványos betegségekkel szemben 
nagyobb ellenállási erővel bir. Az erre vonatkozó 
hirdetményt br. Kemény  Béla, mint a bizottság elnöke 
és Ádám  Albert, mint b. előadó bocsátották ki. 

A „Polgári önk. és segélyzö-egylet" által, f. 
hó 7-én rendezendő fillérestélyen  közreműködnek: 
Szavalattal Biró Jánosné, és még valaki, monolo-
gizál Harkányi Miklós, énekel S. Tóth Irma és Mé-
lik Kristóf,  Felek Gyula cziterán játszik. Az estély 
rendezői:. Mészáros  Róza, Schefranek  Ida, Demeter 
Homokos, Jamneczky  Lajos. 

A keresk. ifjúsági  kör, mint már emlittttük, 
tilult hó 29-én tartotta évi rendes közgyűlését Per-
sián János 'elnöklése mellett. A tárgysorozat letár-
gyalása után az indítványok következtek, a mikor az 

elnök indítványára elhatároztatott a márcziusi nagy t 
napok mogünneplese. E mindenesetre szép ünnepélyt 
az egylet saját kebelében kivánja az egyenlőség, 
testvériség és szahadság 'magasztos eszméinek meg-
felelő  módon megülni. 

Meghívó. Az udvai hely vármegyei gazdasági egy-
let, tavaszi rendes közgyűlését f.  hó 15-én d. e. 10 
órakor a vármegyeház kistermében fogja  megtartani, 
melyre az egyesületi tagok tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Tit-
kári jelentés 3. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. I 
F. évi költségvetés megállapítása. 5. A székely kereszt-
úri tenyészbika kiállítás és azzal kapcsolatos ügyek. 
0. Indítványok. 7. Az 1892. évben megválasztott 9 
választmáuyi tag helyett, valamint néhai Török 
Bódög választmányi tag helyett, az alapszabályok 
42. §. szerint, választmányi tagok megválasztása. 
Ugrón Gáspár, elnök. Kassay F. Dezső, titkár. 

Tiltakozás. A hivatal szolgák annaK kijelenté-
sére kértek fel,  hogy a f.  hó 2-án tartott bál, melyet 
mint a „hivatal szolgák" bálját rendezték, nem ők 
csinálták, hanem néhány árvátfalvi  ember rendezte az 
ők tudtok és beleegyezésük nélkül nevök alatt. Ha 
mulatságot rendeznek, mi még nincs elhatározva, 
hirlapilag tudatják erről az érdeklődő közönséget. 

Kik akarnak honvédek lenni ? A jövő iskola-
évben négy honvéd felső  iskola nyílik meg ez or 
szágban, és pedig a honvéd főreáliskola  Sopronban, 
az uj Ludovica Akadémia a Ludovicumban s egy-
egy honvéd hadapród iskola Pécsett és Nagyváradon. 
A két első intézetbe 50—50, a két utóbbi iskolába 
100—100 növendéket vesznek föl.  A közoktatásügyi 
minisztérium már most fölhívja  ugy a szülők, mint 
a tanulók figyelmét  ezekre az iskolákra. Különben e 
tanintézetekben lesznek díjmentes, félfizetéses  és 
egész fizetéses  alapítványi helyek, a melyekre a hon-
védelmi miniszter már az idei márczius hónapban 
kiírja a pályázatot. Az uj iskolákba a középiskolák 
IV. és V. osztályaiba járó tanulókat vesznek föl. 

Szabad Lyceum. 
A székelyudvarhelyi Kerületi Tanári Kör egy 

régebbi ülésén elhatározta, hogy Budapest, Pozsony 
stb. példájára s a Szabad Lyeeum módjára cyklusos 
felolvasásokat  tart a tudomány minden ágából. A 
szép eszme azonban, közbejött nehézségek miatt, ez 
idő szerint csak részben valósult meg. Tart ugyan 
felolvasásokat,  ha nem is sorozatos előadások alak-
jában, s azok látogatása fogja  majd igazolni a Szabad 
Lyceum szükségét, s azt, hogy ennek a mode'-n 
rendszeres közlésnek van-e itt talaja, vau e közön-
sége ? 

A négy előadásra tervezett felolvasás-cyklus 
február  28-ával kezdődve, a következő vasárnapokon 
tart, mindig d. u. 5 órakor kezdődik s a főreális-
kola tornatermében tartatik. A felmerülő  költségek 
fedezésére  a kör a belépő-dijakat fogja  fordítani, 
melyet, a minél nagyobb közönség vonzása szem-
pontjából, lehető jutányosán, mind a négy előadásra 
személyenként egy koronában, családonként két ko-
ronában állapított meg. 

Jegyeket a kör pénztárosáuál, Jáuosy Péter 
kath. főgymn.  tanárnál lehet előre váltaui, de a be-
lépésnél is, hol a résztvevők nevei is -föl  és elö-
jegyeztetnek. 

A felolvasások  tárgya és sorrendje a következő, 
a miben ha változás állana be, arról a közönség, 
lapunk utján, lehetőleg előre értesíttetni fog. 

I lebr. 28. Dr Solymossy  Lajos: "A kémia 
köréből. Embery Árpád: A nevetést keltő tényezők 
széptani meghatározásáról. 

II. márcz. ti'. Dr. Solymossy  Lajos: A kémia 
köréből. Vuszilkievics  Viktor: A tragikum és comi-
kum érvényesülése a népköltészetben. 

III. márcz. 13. Dr. Szilágyi  Albert: Költői 
emlékek pszikologiája. Harmath  Ödön: A művészet 
feladata  a társadalomban. 

IV. márcz. 20. Olasz Gyula: Az örök csend 
hazája JSToss  Gusztáv: Egy modern socialis kérdés 
a lélektan tükrében. 

„Kétségtelen tény, hogy az ipartörvény 50. §-á-
ban biztosított az a jog, hogy a kereskedők és ipa-
rosok maguk, vagy megbízottjuk minták előmutatása 
mellett is bárhol és bárkinél megrendeléseket gyűjt-
hetnek. számos felszólalás  tárgyát képezi s hogy e 
panaszok orvoslására a megfelelő  intézkedéseket 
megtenni helyes és czélirán'yos volna. Az elénk ter-
jesztett törvényjavaslatnak intencziója tehát kétség-
telenül helyes, formulázása  azonban távolról sem 
felel  meg a követelményeknek. 

Az eddigi panaszok éle ugyanis túlnyomó rész-
ben a külföldi  utazók ellen fordult,  a kik tudvale-
vőleg elárasztották Magyarország minden zugát s 
özönével hozták be az árut főleg  Ausztriából, meg-
károsítván a hazai és első sorban a helyi termelő 
iparost és a kereskedelmet Ez anomália ellen némi 
védelmet nyújt nagvméltóságodnak f.  évi 51.636. sz. 
a. kiadott magas rendelete, melylyel egy 1891-iki s 
csakis a fővárosra  nézve kiadott rendeletet (11735.) 
az egész országra érvényesíteni méltóztatott. 

A tervezett törvényjavaslat 2-ik szakaszában 
foglalt  azaz intézkedés, hogy a ki mégis közvetle-
nül a fogyasztónál  akar megrendelést kieszközölni, 
az köteles házalásí engedélyért folyamodni  s csak 
ha ilyet kap, kínálhatja czikkeit és áruit a megren-
delő közönségnek, eléri ugyan azt a czélt, hogy a 
külföldi  és osztrák ügynökök előbb említett műkö-
dését korlátozza, de ezzel együtt a magyar iparosra 
és kereskedőre nézve nemcsak káros, hanem lealázó 
intézkedést tartalmaz. 

A mostani torvezet rideg betűjének értelme 
szerint egy iparos sem tehet ajánlatot valamely fo-
gyasztónak, a kárpitos nem keresheti föl  a házépí-
tőt, a fehérnemű  készítő nem ajánlhat kelengyét a 
férjhezmeuendő  jegyeseknek; a városi központok 
iparosai nem kereshetik föl  a közel községeket, me-
lyeknek tudvalevőleg fejlettebb  ipara nincs s melyek 
— ha csak Bécsbe nem akarnak menni — tradi-
cziók szeriut rá vanuak utalva a szomszédos köz-
pont üzleteire és ipartelepeire; az ipari életben meg-
gyökeresedett és immár nélkülözhetlen szabad moz-
gás és forgalom  nem csak korlátozva, hanem meg-
bénítva is van; a kereslet és kinálat legszolidabb 
és mindenütt nemcsak megszokott, de megkövetelt 
módjairól a termelőnek és fogyasztónak  le ke'" szokni, 
de sőt £gyes tekintélyek nyíltan kifejezett  jogi föl-
fogása  szerint a mostani tervezet szellemével ezen-
túl még az sem volna összeegyeztethető, hogy valaki 
nyilvános pályázatokban részt vegyen. 

A mi iparosaink szabad mozgását és verseny-
zési- szabadságát ilyen korlátok közé szorítani sem 
nem kívánatos, sem nem lehetséges; de korlátozui 
kell az ilzlotszerü ügynökösködést, főleg  pedig a 
külföldről  beözönlő ügynökök féktelen  térfoglalását 
és versengésének elfajult  szabadosságát 

Erre nézve számos megfelelő  intézkedés van 
már a vándoripar és a házalás korlátozásáról szóló 
1893-iki törvénytervezetben, mely az országos ipar-
tanács tüzetes javaslatai alapján került a képviselő-
ház elé s melyet a képviselőház el is fogadott,  mely 
azonban a törvéuynyé válás további lépcsőjéig nem 
jutott. 

Mély tisztelettel kérjük, tehát nagyméltóságo-
dat, hogy a többször panaszolt bajok és hiányok or-
voslása érdekében a most említett 1893-iki törvény-
javaslatnak törvényerőre való emelkedése érdekében 
a megfelelő  kezdeményezést újból megtenni méltóz-
tassék." 

Véleményünk szerint az a bizonyos tervezet 
egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ama bizonyos 
utazó ügynökök visszaélései ellen a közönséget meg-
óvja. Az országos iparegyesület kifogásai  ellen ne-
künk Ugyan nincsen aggodalmunk, de nem hagyhat-
juk szó nélkül, hogy ez a testület a javaslat, éppen 
etpe sarkalatos hibájának fölemlitését  felejtette  ki 
felterjesztéséből  P. 

Közgazdaság. 
Kereskedelmi utazók. Nem rég történt, hogy 

a kereskedelmi miniszter az utazó ügynökökre  vonat-
kozó törvénytervezetet véleményadás végett az or-
szágos iparegyesületnek is megküldte. Az iparegye-
sület kimerítő tárgyalás után a következő fölter-
jesztést intézte a kereskedelmi minisztériumhoz: 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza.Névtelen levelekre nem válaszolunk 

Gyulus. Az bizonyára igen szép lelki tulájdonsás. há 
valaki egy órában hatvan élezet tud mondani. Ez eseiben itiiri-
den perezre esik egy élez és a közönségnek minden perc/.Deri 
egy élez esik le a szivéről. Hogy minó pályára lépjen az, a ki 
ilyen sok élezet tud mondani ? A jégpályára. 

Daninak helyben. Ön soha se legyen kétségbeesve azért, 
hogy a más jnaoskájától nem tud szabadulni, mert az ugy is 
egy napon megugrik öntől — no még aztán a kétségbeesés 
valódiságában se bízunk, mert köztudomásu, hogy ön szeret 
cz i czázn i . * 
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XVI. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT. 
T é c r g ^ y s o r o z a / t : 

I. Az igazgatóság jelentése a lefolyt  üzletévről s a nyeremény felosztására  vonatkozó javaslata. 
II. A felügyelő  bizottságnak erre vonatkozó jelentése. 

III. A mérleg megállapítása s az igazgatóságnak és felügyelő  bizottságnak a szabályszerű . fel-
;'» mentés megadása. í < 
IV. Az igazgatóság előterjesztése a tisztviselők javadalmazása és a? igazgatósági tagok dijainak 

megállapítása ügyében. 
V. Alapszabályok módosítása. 

VI. Választások a módosított alapszabályok értelmében. 
A közgyűlésre a tisztelt részvénytulajdonos urak azon figyelmeztetéssel  hivatnak meg, hogy rész-

vényeiket a még le nem járt s/elvé lyekkul együtt, a gyűlés megnyitásáig, de lehetőleg a megelőző két napon, 
az intézet pénztárába letenui, s magukat, igazoló jegygyei ellátni szíveskedjenek. 

Mérleg-számla. 
F.k. 
lap Vagyon Összeg 

frt  j kr 

Pénztárkészlet 
Leszámítolt váltók 
Jelzálogilag biütositott kfttelezv.  . 
Folyószámlái követelések . . . 
Intézeti ház 
Ingatlanok . . ' 
Perköltségi előleg f 
Előre fizetett  visszleszámitolási ka 

mat 
Kézi zálog előlegek . . . . 
Átmeneti kamatok . . . . 
Értékpapír: 

1 drb 50 frtn.  é. 4V/o regale 
k-írt. kötvény 50.-

15 drb 100 frt  n. é. „Székely-
vasut" részvény . . . . . 750.-

Ovási előlegek 
Illetékek . . 

57 
78 02 

Összesen: 1338581 21 

F.k. 
lap Teher 

Részvénytőke 
Tartalékalap 
Külön tartalékalap . . . . 
Nyugdíjalap . 
Jótékonysági alap . . . . 
Betétek és tőkésített kamatok 
VisEzleszámitolt váltók . . . 
lO°/0 betéti kamatadó . . . 
Jutalékok 
Fel nem vett osztalék . . . 
Árverési fölösleg 
Tiszta uyeremény . . , . . . 

Összeg 
frt  kr 
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Magyar aczélárugyár 
részvénytársaság. 

A „l'oldiaczél" gyártmányok egyediili kép-
viselete a magyar sz. korona országaiban 

gyárt és szállít: 

„Poldiaczélt" 
mindennemű szerszámoknak kovácsolva és hengerelve-

Különleges aozélokat és kereskedelmi aczélokat 
polr i i t tc /é lbél . 

Mindennemű kófuróaczél. 
Magyarországon ogyedüli gyártól a 

Hoitzer Jakab ós Tsa»féle 
szabadalmazott különleges rugóaczéluak. 

Kizárólagos  gyártása 
a „lemoiue" 

módszer szerint előállított hord-, ütköző-, tekercs-
ós csavarrugóknak mindenféle  járművek számára. 

IIIntóniKók. 
Gyár, központi iroda és raktár VI., külső váczi-tít 65. 

A St.  Egydy  reszelígyár 
magyarországi  vezér képviselősége. 

Sürgünyczim: Magyaraczél Budapest. 

B u d a p e s t i r a k t á r o n . 

Hirdetések 
olcsó árban felvétetnek 

e lap 

• kiadóhivatalában. 

Szám 5G9-1896. r 
» polg. t 

Hirdetmény. 
• • 

A székelvudvarhelyi kir. törvényszék, mint 
csődbíróság közhírré teszi, hogy a székelyud-
varhelyi Jakabos Miklós férfiszabó  csődtömegé-
hez tartozó, 750 frt  50 krt tevő künlevő köve-
telések 1898. évi márczius 10-ik napján d. e. 
8 órakor Székely-Udvarhelyt a közadós üzleti 
helyiségében tartandó nyilvános árverésen a leg-
többet ígérőnek oly módon fognak  eladatni, 750 
frt  50 kr kikiáltási áron, hogy ha ez meg nem 
igértetnék, a kikiáltási árból 50°/0 fokozatosan 
leüttetik, mindaddig, mig igéret tétetik/ 

Bánatpénzt az árverezni kívánók nem tar-
toznak letenni, de a leütés után a vételár a 

I * 
tömeggonduok kezéhez készpénzben azonnal Kifi-
zetendő s ellen esetben a vevő költsége és ve-
szélyére a követelések nyomban u.jolag fognak 
árvereztetni, s az elért vételár többlet korábbi 
vevőt nem illetendi, de az esetleges vételár kü-
lönbözetet, ha kisebb vételár éretuék el, meg-
téríteni köteles leeud 

A künlévő követelések egyenkénti összegét 
magában foglaló  árverési hirdetmény dr Vá-
lentsik Ferei\cz ügyvéd tömeggondnoknál s a, 
csődbíróságnál megtekinthető. 

A kir. törvényszék, mint csődbíróságnak 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. január 27-én tartott ülé-
séből. ' 

B a r tök, 
t. jegyző. 

H l e i i t o v i H i , 
elnök. 

Gyorshatásu gyógyszer. 

Dl WAGNER VILMOS 
t 

gyógyszerész 

Sósborszesze 
mint kitűnő gyógyhatású gyógyszer, 

minden eddig forgalomban  levőket felül-
múl, s különösen 

csúzos, hülős, idegbajos 
stb. bántalmak ellen nagyon ajitiiHiató. • 

Egy üveg ára 40 kr. 

Székely-Udvarhelyt kapható: Gál János, Stein-
burg Ottó, Bagó Gyula, Farczády Károly, Máthé 
János és Gergely János uraknál. 

Székely-Kereszturtt: Gergely János urnái. 
M.-Vá8árhelytt: Kauppe és Eokwert uraknál. 
Csik-Szeredában: Nagy Gyula urnái. 

' Gyergyó-Ditróban: Veress Gyula urnái. 

Felülmúlhatatlan gyógyhatású. 

FLÓRIAN BOGDÁN ES FIA 
SZÉKELY-UDVARHELY. 
r • 

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

• 1 * 

és pontos kiszolgálás mellett. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt. 


