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S t a t á r i u m . 
(—n.) Szabolcsvármegyében a szociális 

mozgalom nyílt lázadássá fajult,  a fanatizált, 
elbolonditott nép revolverrel szalad a katona-
ság és csendőrség szuronyfalának,  hogy féket 
nem ismerő dühe széttépje a fegyelem  s rend 
lpgutolsó támaszát A szenvedélyek és indulatok 
oly magas fokra  emelkedtek, hogy a katonaság 
sortüzére kiomló vér sem elég csillapítóul, vég-
megfeszülésig  felizgatott  nép vad elkeseredésé-
nek- Az államrend és hatalom ellen megkez-
dették aknaiiiuukájok, melynek gyors és alapos 
elfojtására  a kormány a legmesszebb menő in-
tézkedéseket kell hogy megtegye A veszélyben 
forgó  birtokosok, kiket nem kiméi meg a fék-
telen támadás — statáriumot kérnek. 

Hát ennyire vagyunk ? Ilyen lehet a ma-
gvar nép? Mély megdöbbenés moraja hallszik 
végig az egész hazán, a külföld  s ellenségeseink 
gunykaczaja ad reá viszhaugot. Hol a hazasze-
retet? Hol a tisztelet az államrend iránt? Se-
hol! Sirba nyugszik az, eltemette a szociális 
törekvés, felhantolta  egy egész csapat lelketlen 
izgató, kik tisztában vannrk azzal, hogy lehe-
tetlen, a mit kívánnak, sőt ezzel nyíltan ront-
ják népünk érdekeit, de önsorsok viszik elő — 
gazdagságuk, népszerüségök — azt hiszik — 
emelkedik, ha letiportak hátán diadallal vonul-
nak előre. Lelövetik a népet, melyet felizgat-
tak és jnaguk az öldöklő golyók elől gazdag, 
meleg szobájukba vonuluak s gyönyörködnek 
munkájok gyümölcsében. íme a proletárság gyil-
kos tettének bizonyítéka. Az ország testére sú-
lyos sebet ütöttek, melyet hosszú fdőn  keresztül 
folytatott  orvoslás bír csak heggeszteni. A nép 
uem dolgozik, Ínségbe jut, belehal nyomorába, 

de vakon követi kolomposaik végveszélybe döntő 
tanácsát. 

A hazaárulás és a szocializmus egy foga-
lom. Felforgatja,  kidönti rendes, sima medréből 
az államrend kerekét és kátyúba, posványba 
viszi. Visszavetik jó időre a fejlődés  lehetősé-
gét s a végeredmény mégis nyomasztóbb lesz, 
mint a jelen helyzete. 

Ebből és a napisajtóban megjelent részle-
tes jelentésekből eléggé meggyőződhetik munkás 
székely népünk a szocializmus állambontó, nép-
bolonditó voltáról. Ova intjük, tartózkodjanak 
az idegenből ideszakadt lelketlen izgatóktól, kik 
elszakítani akarják a földtől  s a (koldulás ke-
nyerére juttatják. Az ide tévedt emberek meg-

1 mételyező szava nem találhat köztünk biztos 
talajra, mert előttünk áll Szabolcsvármegye szo-
morú példája, melyből levonhatjuk a konsekven-
cziát és tiltja ez elvnek még meghallgatását is 
az ismert honszeretet. Kdes hazánk ellenére tö-
rünk, nemzetünket sodorjuk kinos helyzetbe s 
emésztenők magunk, ha követnők azok tanácsát. 

A nép ne engedje terrorizáltatni magát, 
néhány futó  bolond által s lépjen fel  ellene,, 
mint orgyilkos ellen s vegyeu magának rajta 
olyan elégtételt, a milyet tud, ha elvesznek s 
pusztulnak az ilyen emberek, tisztul a levegő s 
a inuukarend nem kap fennakadást. 

Udvarhelyvármegyét megkímélte a szociális 
eszmék fel  burjánzott, koukől ja, bár hihető, hogy 
titkon megpróbálták székelyeink elvakitását, de 
érdeme népünknek, megyénk lakóinak, hogy nem 
hallgatott az izgató nép bolonditó tanácsára, s 
munkájában, melyet maga és a nemzet hasznára 
végez, nem engedte magát feltartóztatni  Belát-
ták a szocializmus lehetetlen voltát és kitértek 

útjából, hadd repüljön oda, hol nem ismerik a 
szorgalmat, nem a hazaszeretetet. 

A uép soha se keresse szegényes helyze-
tének okát a birtokos osztály vagyoni terjedé-
sében, mert ennek fejlődése  csak több erő fog-
lalkoztatását veszi igénybe, hanem forduljon  ön-
magához és önvizsgálódása megadja a kellő vá-
laszt reá. A lázitó eszmék terjedésének főtáp-
lálója a munka kerülés, melylyej karöltve jár a 
tönkrejutás szomorú ténye. A késő jaj s késő 
bánkódás nem varázsolja vissza aztán a megelé-
gedett s boldog napokat. — Királyok sorsát a 
népek intézik, a nép önsorsát kovácsolja és ha 
homlok egyenest megy fejlődésének  lehetőségé-
vel visszadobja magát a miveletlenség, a tuuya-
ság vak éjébe. 

Ha a lázongás és az elvakított nép dühön-
gése tovább is folyna  Szabolcsmegyébeu, a kért 
statáriumot kihirdetik s néhány száz ember fel-
akasztása lesz megváltás a tespedés és töukre-
meués posváuyából. A példa int, okuljon min-
denki, kinek a szivében a hazaszeretetnek csak 
parányi szikrája is ég. 

Belföld. 
A református lelkészek mozgalma. Kiilömböző 

vármegyék küldötteiből a református  lelkészek' sa-
nyarú helyzetűk javítása czéljából egy t.izenhattagu 
bizottságot alakítottak. A küldöttség t. hó 16-án járt 
el a megbízásban és báró Bdnjfy  Dezső miniszter-
elnökuél, IHassics Gyula kultuszminiszternél és Szi-
lágyi  Dezső képvisélőházi elnöknél tisztelgett. A mi-
niszterek előtt amiatt panaszkodtak, hogy a refor* 
mátus lelkészek többnyire terményekben kapják a 
fizetésüket,  a mi gyakori súrlódásokat kelt a papság 
és a hívek között. Sajuos, ez az egyik oka annak, 
ho«y sokan felekezetnélküliekké  lesznek és a szoczi-
alista ágítátorok karjaiba vetik magukat. A termény-

A libapásztor. 
Ir ta: Sudermann Hermann. 

— Az Udvarhelyi Hiradó részére fordította:  Honn  Pepin.  — 

• Jó ideje már, hogy bámulattal hallgatom be-
szédét, kedves barátom. Hisz Ön máskülönben arra 
törekszik, — még jobban mint én magam — hogy 
a létező dolgokat olyanoknak nézze, a milyenek 
tényleg. Honnan ered tehát egyszerre érzelemvilágá-
nak vizsgálata közbeu ez R sajnálatraméltó idealisz-
tikus csalódás, melynek Ön magát átengedi. 

Ugy tetszik, hogy demokratikus alaphangulata 
lliegint gonosz játékot űzött Önnel. 

Ön azt állítja: jól éltettem, hogy nincs nagy 
különbség a különféle  társadalmi osztályok érzései-
ben, pedig a mindennapi élet az ellenkezőről győz 
rtleg minket. Oh nagyon szép lenne az, ha igazat 
mondana! Mert akkor megvalósulnának idővel, sőt 
tiiár meg is valósultak volna az egyenlőség és test-
vériség eszméi, melyeket konok arisztokrata nő lé-
teiüre — legalább Ön annak nevez — üres agyré 
Itiektnjk kell tartanom; mert a tudásnak nagyobb 
Vígy kisebb foka  csak nem képezhet szervi különb-
séget az emberi természetek között. 

Nem, barátom, a gazdagság, rang és tudás 
különböző volta még együttvéve sem választja el 
annyira a müveiteket a köznéptől, mint az érzelem 
óriási különbsége, olyannyira, hogy mind a ketten, 
a nélkül, hogy egymásnak cselekedeteit megértenék, 

mint külöuböző világok polgárai haladnak egymás 
mellett. Jaj annak, ki reméli, hogy ezen óriási kü-
lönbséget elenyésztem képes lesz. 

Ön nem hiszi ezt, tagadólag rázza fejét.  Ba-
rátom, tapasztalásból beszélek. Sajuos, de való! 
Hátha elbeszélném — s mért ne beszélném el? Al-
konyodik körülöttünk, künn süvölt a novemberi vi-
har s ma ülöm ünnepét harminczadik ősz hajszá-
lamnak ; a kellő hangulat tehát meglenne, hogy 
fényt,  tavaszt s ifjúságot  idézzek elő a múltból. 

Engedje meg, hogy szemoim lehunyjam s hall-
gassou meg; első szerelmemről akarok beszélni. 
Tudja-e ki volt első szerelmem? Egy libapásztor, 
egy közönséges libapásztor. Nem tréfálok,  keserves 
könnyeket hullattam a fájdalmakért,  melyeket nê  
kem okozott; pedig akkor már felnőtt,  tekintélyes 
hölgy voltam. 

Persze a mikor szivemet a libapásztor lángra 
lobbantotta, életemnek azon korszakát éltem, a mi-
dőn vágyaim netovábbja az Volt, hogy mezítláb fut-
koshassak. 'Én nyolcz éves voltam, a libapásztor 
meg tiz, én a földes  ur lánya voltam, ő meg a fa-
lusi kovács fia. 

Reggplenkint, mikor az erkélyen anyámmal és 
bátyámmal kávéztam, arra szokta libáit a legelőre 
hajtani. Eleinte gyermekies csodálkozással bámult 
ránk, a nélkül, hogy eszébe jutott volna, sapkáját 
megbillenteni; mióta azonban bátjtéin arra figyel-
•uieztette, hogy illendő dolog az uraságoknak kö- ] 

szönni, azóta minden reggel magasra emelte sapká-
ját és hangos ,.jó reggelt" kiáltott felénk,  mintha 
bemagolta volna. 

Ha bátyám nagyon jó hangulatban volt, enge-
délyt kaptam, hogy a libapásztor udvariasságát egy 
zsemlyével megjutalmazzam Ez rendesen mohón s 
félve  kapta ki a kezemből; mintha az a veszély fe-
nyegetné, hogy azt még visszaveszem. 

Milyen volt a külseje ? Mintha most is látnám 
szemeim előtt: gyér, szőke haja szalmafödélhez  ha-
sonlóan csüngött napsütött arczába, mely alól szemei 
vidáman és hamisan kandikáltak ki; a rongyos 
nadrágja térden felül  volt feltűzve,  kezébeu karcsú 
fűzfa  vesszőt tartott, melynek zöld kérgébe ügyes 
keze fehér  gyűrűket faragott. 

Gyermekies vágyódásom czélja kezdetben ez az 
ostor volt. Arra goudoltam, milyen pompás lenne, 
ha' kezemben tarthatnám ezt a csodamüvet, mely 
egészen más alakú, mint összes játékszereim, s ,ha 
még arra goudoltam, hogy e vesszővel libákat hajt-
hatnék s mezítláb járhatnék, földi  boldogságom nei 

továbbját véltem elérni. 
Ugyanez az ostor volt az, a mely minket kö-

zelebbről megifmertetett  egymással. Egy reggel ép-
pen kávémnál ültem, a uiint a libapásztoi.t megint 
vidám kedélylyel láttam libáival együtt elhaladni. 
Vágyódásomnak nem tudtam többé ellentállni; mé-
zespogácsá'mat gyorsan becsomagoltam és sietve el-
búcsúztam, hogy utána szaladhassak. 

I. évfolyam. Szekely-ITdvarhelvtt, 1898. febr.  20. 8. szám. 
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beli fizetés  beszüntetését és tisztességes fizetést  kér-
nek tehát, hogy hivatásuknak élhessenek és sorsuk 
javítását már most kérik, nem pedig kilencz év 
múlva, mint ahogy azt a kongruáról most benyúj-
tót^ törvényjavaslat kontemplája. Valamennyien szí-
vélyesen "fogadták  a tisztelgő küldöttséget és méltá-
nyos kérésök pártfogolását  megígérték. 

Az udvar Budapesten., A budavári királyi pa-
lotában élénk sürgés-forgás  van, mi jelzi az udvar 
ittlétét. Kihallgatások és udvari ebédek napirenden 
vannak, s díszes hosszú kocsisorok robognak a várba 
fel.  A kiiály ő felsége  is megkezdte látogatásait s 
a fényes  mentő-bálon is megjelent egész kíséretével. 
Üdén néz ki, egész könnyen mozog, az utazás fára 
dalma a legkovésbbé se látszik meg rajta. Az udvar-
mesteri hivatal mindent elkövet Ő felsége  tartózko-
kodási idejének minél érdekesebbé tételére, s iuár 
19 én fényes  udvari bált rendez. 

Külföld. 
Zola pöre. A Zola-pörben szereplő embereken 

már bizonyos fizikai  kimerültséget lehet észrevenni. 
Ugylátszik, hogy a közönség maga is kifáradt  egy 
kissé. A törvényszéki palota, melyet óriás néptömeg 
vett körül, ma már nem oly lármás mint az előző 
napokban, mikor attól lehetett tariani, hogy a nagy 
mestert meglinchelik. A tárgyalás, melyet három 
napra terveztek, ma már a kilenczedik napot veszi 
igénybe és tekintetül arra, hogy a tanukat szembe-
sítsék egymással, valószínű, hogy a tárgyalás a jövő 
hétbe is belenyúlik. Az alól a lidércznyomás alól, 
melyet a Zola-pör Francziaország egész közéletére 
gyakorol, immár az újságok se tudják kivonni ma-
gukat, a melyek eddigi összes törekvése abban össz-
pontosult, hogy a iiép izgatottságát minél inkább 
fokozzák.  Ma már ezek is bevallják, hogy az általá-
nos nyugtalanság áit a kereskedelemnek és egyál-
talában mindenképpen nagy pangást idéz elő a gaz-
dasági életben. Az ügy kimenetele elé kíváncsi sze-
mekkel nem csak a franczia  közvélemény néz, mely 
erős nyomást gyakorol az esküdtekre is, hanem 
figyelemmel  várja azt az egész müveit külföld. 

csakis oly esetben lehetséges, ha iparosaink vala-
mennyien beleegyezlek ebbe, mert féloldalu  meg-
teremtése kész veszély az iparra nézve Ezzel a hnár 
általunk, emlegetett tisztességtelen venseny kizárása 
lesz elérhető, de csak is olyan feltétellel,  hogy az 
ipartestület nem csak az ezután kiszolgálandó ipar-
igazolványokat veszi komoly megfontolás  tárgyává, 
hanem visszamenőleg a már eddig  kiadóit  iparenge-
délyeket  is szigorú  vizsgálat  alá  veszi, s igy az eszme 
egészséges voltában senki se kétkedik.; Mert sem 
nem méltányos, sem nem tisztességes dolog, hogy az 
ujabb nemzedéket szorítsák meg ezzel s a régi 
kontárok pedig szabadon futhassanak.  Igazságos ítélet 
kell, mert egyoldalii tevékenység bukásba dönti hi-
székeny iparosainkat; — itt az ékes szólás és érvek 
halmaza elenyésző semmiség, mert csak a tények 
bizonyituak. Óvatos, megfontoló  módon menjenek bele 
iparosaink, csak akkor ha látják, hol valamennyien 
ÖSBzetömörültek és biztos hasznok van belőle. Kü-
löniben erre még visszatérünk alkalomadtán és meg-
beszélés tárgyává tesszük. 

Iparügyek. 
Felhívás az ipartestület megalapítására. Egy 

röpiratot hordoztak szét iparosaink között, mely az 
ipartestület megalapítására hivja fel  őket egy szü-
kebbkörü értekezlet megbízásából. Az eszme életre-
való, tagadhatatlan helyes voltáról nem kell vitat-
koznunk s annak migalapitása iparunk biztos fejlő-
désének, az élhetés könnyebbségének lesz melegágya. 
Hogy mily eredménye lesz nem tudjuk, de kívánatos 
volna, hogy sikerüljön. Ámde az ipartestület létesítése 

A táncz. 
Sz.-Udvarhely, 1898 febr.  20. 

Farsang van, a bálok évadja. 
A tánczkedvelő ifjúság  siet, hogy szenvedélyét 

kielégítse, épen itt az ideje tehát, hogy egy pár szó-
val fölsoroljuk  azokat a hygieniai szabályokat, melye-
ket táuczközben követni kell. 

Hajdan a táncz az egészség föntartója  volt. A 
legrégibb tánezok többnyire szólótánezok voltak és 
minden tánezmozgás arra való, hogy az izmokat gya-
korolja, mély lélegzést és erőteljes vérkeringést idéz-
zen elő. 

A modern tánezforgatag,  az esztelen forgás 
dobogás és tombolás, a poros és gőzös zárt-bálter-
mekben azonban az egészség megrontója. 

A tánezosok milliói közt nagyon kevés akad, ki 
a táncz jelentőségéről komolyan gondolkodik. A táncz-
czal járó testgyakorlat rgészségi és esztetikai részé-
vel épenséggel nem törődnek, innen van az, hogy a 
vad körtácczok divatja mindjobban elharapódzik. 
Pedig hát a táncz hivatása az volna, hogy a leg-
magasabb rendű és esztetikai követelményeknek is 
megfelelő  testgyakorlat legyen, nem esztelen hajszá-
ból, hanem kecsesen kimért mozdulatokból álljon. 
Etekiutetben az elegáns és egeszséges régi tánezok 
utóiérhetlenek. 

Ugy azonban, ahogy ma tánezol a világ, a bál-
termek kórcsirákat, rejlenek magukban és nem lehet 
tagadni, hogy a legtöbbet az egészség ellen e teren 
a nők vétenek. Ép a'tancznál, hol a gyors és tartós 
mozgás a báltermek fülledt,  forró  atmoszférájában 
a szív és a tüdő működését kétszeresen teszi próbára, 

ügyelni kellene arra. hogy a tánezosnő ruhája lehe-
tőleg könnyű és szellős legyen, hogy a lélegző "szer-
vek munkáját a szoros fűzés  ne akadályozza. Nagy 
hiba, hogy a hölgyek lábaikat a tánczestélyekre lehe-
tőleg szűk topánkákba szorítják. 

Minthogy táuczközben a tüdő és bőr mükádése 
fokozott,  és a nagy forróság  a tánezolókat meg-
izzasztja, a kiválasztott folyadékot  italokkal kell 
pótolni. Inni tehát szabad, sőt kell tánczközben, de 
ne legyen az a frissítő  jéghideg, sok és ne igyunk 
azonnal a táncz után, hanem várjuk be, mig az erő-
sen fölizgatott  tüdő kissé lecsillapodik. 

Mint minden testmozgásnál, táuczközben is 
követni kell a bölcs mérsékletet. A ki gyöngének-érzi 
magát, tánczoljon kevesebbet, de a legerősebb szer-
vezetnek is könnyen megárthat, ha órák hosszan át 
tartott szilaj tánczélvezet után külsőleg és belsőleg 
felhevülve,  hirtelen hűvösebb légáramlatba megy át, 
ami a meghűlést elkerülhetlenné teszi. Hány ember 
szerzett már a bálteremben komoly bajt, hány fiatal 
leány arczárói törölte le a rózsákat a heteken át 
tartó súlyos baj, melylyel a táncz mértékteleu élve-
zetéért fizetnie  kellett. Épeu a fiatal  lányok vanuak 
a bálteremben a legtöbb veszedelemnek kitéve s a 
gyeugébb, vérszegény és könnyen ájuldozó leányokra 
a valcer, galopp és gyorspolka kész veszedelem., A 
fődolog  azonban az, hogy azok a fiatal  hölgyek, kik 
estétől reggelig tánczlépésben és bacchansnői ugrá-
sokkal mérföldeket  tettek volna meg, ne rohanjanak 
ki izzadtan és fölhevülten  azonnal & szabadba és 
gondoskodjanak róla,, hogy otthon, amikór hazaérnek, 
a hálószoba fűtve  legyen. A szilaj, lármás és hejehu-
jás zártánezot pedig sohase várják be, mert ez a 
legveszedelmesebb. Hazamenet közben pedig, még ha 
nincs is nagyon, hideg, jó meleg felsőruhákba  burko-
lódzanak, és, hogy szépet álmodjanak, mondanunk se 
kell. 

Újdonságok. 
Ötszáz forintos ajándék. Sperker  Fereucz szent-

demeteri nagybirtokos f.  hó 18-án ötszáz forintot  » 
küldött gróf  hallerkeői Roller  János főispánunknak, 
hogy azt az udvarhelymegyei gazdasági egylethez 
juttassa ajándék czimen. A nemes adakozás híro 
gazdakörökben nagy örömet szült. 

Meghívó. A helybeli róni kath. főgymnasium 
tauári kara és ifjúsága  XHt. Leö ő szentségének 
pápai koronázása üO-ik évfordulóján  ragaszkodása 
és szeretete jeléül a tőgymn. dísztermében márczius 
3-án d e fél  11 órakor ünnepélyt rendez a követ-
kező műsorral: l. „A világ egyházi hyinnusza". Elő-
adja az ifjúsági  énekkar. 2. „Megnyitó beszéd" Tartja 
Soó Gáspár főgymn.  igazgató. 3. „Ave verum" Mo-
zarttól. Énekli a vegyeskar zene- és harmónium 

Midőn észrevett, megállott s csodálkozva né-
zett rám, de a kezemben tartott mézespogácsa érte-
lemteljes mosolyt csalt ajkára. 

• — Nekem adod ostorodat? — kérdeztem tőle. 
— Nem, miért? — kérdezte, mialatt féllábra 

állva, egyik lábával a másikat dörzsölgette. 
— Mert ugy akarom — feleltem  daezosan, de 

mindjárt enyhébben hozzá tettem: „mézes pogácsá-
mat neked adom." 

Tekintetét kívánatosan függesztette  a nyalánk-
ságra s végre igy szólt: „Nem adtiatom, mert a 
libákat kell vele őriznem. De ép ilyent fogok  neked 
faragni." 

— Hát te tudsz ilyeneket faragni  ? — kérdez-
tem tőle csodálkozva. 

— Hisz ez csekélység, — szólt mosolyogva — 
furulyát  s tánezoló embert is tudok faragni. 

A hallottaktól ugy el voltam ragadtatva, hogy 
további meggondolás nélkül mézespogácsámat neki 
adtam. Jóízűen harapott bele s engem egy szóra sem 
méltatva, tovább hajtotta tollas állatait. 

Naiv pillantással néztem utána. Neki szabad 
volt libákat őrizni, de nekem a mademoisellehez 
kellett mennem. A szerencse igazságtalanul van 
szétosztva a világon, gondoltam magamban. 

Este elhozta a libapásztor az igért ostort, mely 
még szebb volt, mint az, melyet legmerészebb ál-
maimban festettem  volt magamnak. Nemcsak azok a 
fehér  gyűrűk látszottak rajta, melyek a másik os-
toron annyira megigéztek, hanem azonfelül  még golyó 
volt a vastagabb végén, a golyón pedig két pont, 
egy függőleges  és egy vízszintes vonás emberi árezot 
akart ábrázolni — hogy az enyémet-e vagy az övét, 
azt már megfejteui  nem tudom. Oh, mi boldog valék I 

Azóta megbarátkoztunk. Én a nyalánkságokat 
osztottam meg vele, melyekkel engem, a beczézett 
gyermeket, minden oldalról elhalmoztak ; ő cserébe 
adta mestermüveit, melyeket fürge  ujjai faragtak 
volt: furulyát,  katulyát, házat, baba bútorokat s 
mindenekelőtt hires „tánezoló embereit", melyekkel 
nemsokára rémülotbe ejtettem a ház lakóit. 

A libakotrecz mögött volt minden este a talál-
kánk, "a mikor ajándékainkat kicseréltük. Egész nap 
előre örültem ennek az órának s gondolataim foly-
ton fiatal  hősömmel foglalkoztak.  Mialatt az utálatos 
franczia  grammatikával kínlódtam, magam előtt lát-
tam őt, a mint ott fekszik  a napsütötte legelő fü-
vében s fújja  fuvoláját  s mindinkább erősbödött 
bennem a vágy, vajha én is elérném azt a boldog-
ságot, hogy libákat őrizhetnék. 

Midőn a libapásztor előtt vallomást tettem ér-
zelmeimről, hangosan kaczagott fel  és igy szólt: 

— Hát miért nem jösz velem?! 
E válasz döntött s megfontolás  nélkül azt fe-

leltem : 
— Holnap jövök I 
— De az ételt ne feledd  otthon! - figyelmez-

tetett az én kis barátom . . . 
A szerencse kedvezett. Mademoiselle éppen jó 

időben kapta meg a migrainet s a leczke órát el-
engedte. Az örömtől és a félelemtől  lázasan ültem a 
reggelinél s vártam, mig a libapásztor elhalad. Zse-
beim meg voltak rakva mindenféle  nyalánksággal, 
melyeket a rmamselle"-től kunyoráltam, s mellettem 
volt az ostor, melyről azt véltem, hogy ma hü kö-
telességérzettel fogom  suhintani. 

Éppeu jött a libapásztor. Hamisan hunyorga-

tott szemeivel, mialatt „jó reggelt" kiáltott s a mint 
feltűnés  nélkül el tudtam távozni, követtem őt. 

— Mit hoztál? — volt első kérdése. 
— Két mézespogácsát, három vajaskenyeret, 

egy sardellás zsemlyét s egy darab pöszméte tortát 
— mondottam, mialatt kicsomagoltam az ennivalót. 
Mindjárt evéshez látott, mig én büszkén, eltitkolt 
örömmel hajtottam a libákat. 

A fenyő  erdőből, melynek egy részét sétáim-
ból némileg már ismertem, mindinkább ismeretle-
nebb tájakra jutottunk. Nyomorult cserjék emelked-
tek az ut két szélén, sötét sűrűséget képezve, míg-
nem egyszerre a messze terjedő végtelen puszta te-
rült el szemeim előtt. 

Oh de szép volt ez, de felséges  I A meddig n 
szem csak láthatott — egy tenger tarka virágokból1 

és füvekből;  megkövesült hullámok módjára sora-
koztak a legyepesedett vakond túrások. A forró  lég 
reszketett, szinte tánczolt a szellős pusztaságon. 
Zümmögő méhek zenéltek s fenn  a sötét kék égről 
leragyogtak a nap aranj*. sugarai. 

Az erdő szélén mocsár húzódott el kis tócsák-
kal, a melyekben sárgás-szürke viz tükröződött. 

Béka lencse úszott rajta és köröskörül a föl-
dön, mely annyira nedves volt, hogy a viz hólyagok 
módjára bugyogott elő a füvek  közül, ezer meg ezer 
libalábnak a nyoma volt látható, ugy, hogy aZ egész 
térség mintázott szőnyeghez hasonlított. 

Itt volt a libauyáj paradicsoma. Itt megállot-
tunk s mig a libák a tócskában kényelmesen elhe-
lyezkedtek, mi ketten pajzánkodva kergetődztünk a 
pusztán, sárga lepkéket fogdostunk  s kék bogyókat 
szedtüuk. 

(Vége köv.) 
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kísérettel. 4. „A vatikán". Irta Pály Ede. Szavalja 
Madarász Félix VII. o. t. 5. „Magyar egyházi hym-
nusz". Irta gróf  Zichy Géza. Énekli a gymn. ének-
kara. 6. „Ünnepi beszéd". Tartja Varga Sándor 
főgyinu.  hittanár. 7 „Ave Maria" Henzeltöl, b) „Ér-
tünk szenvedett Urunk Jézus" Morascher Hugótól. 
Előadja az ifj  zenekar. 

Angolok Erdélyben. Kolozsvárrol írják: Egy 
angol vadász-társaság már régóta vadászterületet 
tart bérben, ahova minden évben ellátogat. E tár-
saság annyira megkedvelte Erdély festői  vidékeit s 
a jelenleg jórészt elhanyagolt állapotban lévő fürdő-
helyeit, hogy most konzorcziumot alakított, amely-
nek az a czélja, hogy több erdélyi fürdőhelyet  meg-
vásárol vagy bérbe vesz. A konzorczium eddig már 
öt fürdőhelyet  vett meg s a tavaszszal megkezdeti 
az átalakítási munkálatokat. 

Nőegylet következő szerdai fillórestólyét Fe-
leky  Pálné és Kovács  Ilonka rendezik, melyen Baczó 
Lajos hegedül, Molnár  Károly szaval, Feleky  Pál 
felolvas  és Scheffler  Nándor élőképeket rendez, s 
igy mint a műsor maga is mutatja, újra egy élveze-
tes estére van kilátásunk. 

Confetti estély. A polgári önképző és beteg-
segélyző egylet mult hétfői  fillérje  a farsang  leg-
kedveltebb és legsikerültebb mulatságai közé soroz-
ható. Ugy a programm ügyes összeválogatása, mint 
a szereplők mintaszerű ügyessége fénypontját  képezik 
a sikerben gazdag estélynek. Gróf  Lázár Ádám fő-
jegyző olvasta fel  egy szellemes csevegését a türelmes 
papírról, aztán lletyei  Loly monologizált meglepő 
bájjal, ügyességgel, fesztelen,  routinirt mozgása figye-
lemre méltó tehetséget árult el, nem csak elmon-
dotta, hanem át is érezte monologját és igen sok 
helyt a szívhangját, az érzés közvetlenségét is hall-
hattuk. Majd Molnár  Károly szavalt hatásosan, 
ezután pedig Szakáts  Zoltán adta elő Ábrányi Emil 
„Monolog ellen" czimü magánbeszédét, humorral, — 
sikerülten. Tóth  Irma énekelt, végül pedig Dávidházy 
Iloua szavalt. Műsor után coufetti  volt. 

Értesítés. A tanári-kör tisztelettel értesiti az 
érdeklődő közönséget, hogy a szabad lyceumi elő-
adásokra a jegyek folyó  hó 21-től kezdve a Gver-
tyánífv  Gábor könyvkereskedésében kaphatók. Sze-
mélyjegy az összes előadásokra 1 korona, családjegy 
7> személyre 2 korona. 

Uj szer a tuberkulózis ellen. Egy berlini távi-
rat jelenti, hogy Lyden Charité-clinique  jében ma 
egy jelentés van a chreosolat  szerrel tett kisérletek-

. föl.  Ezt a szert Bécsben és Párisban is használták 
a turberkulózis  ellen  és amint jelentés a legnagyobb 
határozottsággal állítja, kitűnő  sikerrel.  A jelentés 28 
betegségi esetet ír le, amelyek közül vagy teljes  gyó-
gyulást  vagy legalább  javulás  állott  be. A betegség 
pathologiai tünetei a szer használata után megszűn-
tek. Sikeres kezeléshez 300 gramm elégséges, ami 
tekintettel arra, hegy 50 gramm csak két-három 
márku, reményleni engedi, hogy a legszegényebb em-
berek is hasznát vehetik majd. 

Jéghegy. Soká haboztunk e felszólalásunkkal, 
mig nem most, egy szinte végzetessé vált esés kész-
tet arra, hogy a városgazda figyelmét,  lapunk  szer-
kesztősége  és  kiadóhivatala  előtt  levő jéghegyre felhív-
juk, s a közönség érdekében arra kérjük, hrgy a 
nagy olvadást megelőzőleg aztfelvágatni  szíveskedjék. 

Nyilvános számadás és köszönet A helybeli 
jótékonyczélu Nőegylet folyó  évi január 30-án tar-
tott választmányi ülésében, a városi községi jellegű 
fiúiskola  szegénysorsu és szorgalmas tanulóinak fel-
ruházására 70 frtot  volt szives fölajánlani.  Ez ösz-
früeg  miként való fölhasználásáról,  itt a nyilvánosság 
flőtt  is a következőkben számolok el: Vásároltunk 
— tanitótársam és Szabó Domokos iskolaszéki tag 
szíves közreműködésével - 18 pár csizmát, k 2 
frt  60 krért, ez kiteszen 46 frt  80 krt. Vásárol-
tunk 6 rend ruhát á 4 frt  ez = 24 frt,  összesen 70 
frt  80 kr. Részesült pedig ebből 4 tanuló egész 
rend rühában, csizmával együtt; 14 tanuló egy-egy 
pár csizmában; végül kapott 2 tanuló egy-egy ka-
bátot, 2 tanuló pedig egy-egy nadrágot és mellényt, 
íme, tehát a Nőegylet jótékonysága 22 szegény ta-
lmiénak és azok szegénysorsu szülőinek idézte föl 
határtalan örömét és örök báláját A midőn itt a 
byilvánosan is hálás köszönetet mondok a helybeli 
Nőegylet mélyen tisztelt elnökségének és választmá-
nyának, egyszersmind tolmácsolom a szegény tanu-

' lók egyszerű, tiszta szívből jövő fohászait,  hogy : 
„Áldja meg a jó Isten azokat, kik velünk e jót 
tették". Lázár József. 

Márczius 15. Az ev. ref.  kollégium a szabad-

ság 50 éves fordulója  alkalmából hazafias  ünnepélyét 
ez idei márczius 15-én,  d.  e. 11 órakor,  a helybeli 
ref.  templomban fogja  megtartani. — A programmot 
később közölni fogjuk. 

A székelyudvarhelyi általános népnevelési 
egyesület f.  évi február  hó ü-án tartotta rendes évi 
közgyűlését. A tisztikarban csak annyiban állott be 
személyváltozás, amennyiben a Győrbe áthelyezett 
Dr. Vajdd  Emil tanár helyébe Noss  Gusztáv áll. 
főreáliskolai  tanár választatott meg titkárnak. Az 
egyesület vagyona 3308 frt  71 krt tesz ki. Minthogy 
a mult évben a megyei népiskolák Udvarbelyvár-
megye térképeivel mind elláttattak, az ily módon 
felmerült  túlköltekezés miatt az egyesület az 18(J8* 
év folyamán  mitsem fordíthat  segélyezésre, hanoin a 
mult évből még fennmaradt  összeget az alaptőkéhez 
csatolni határozta. 

A pápa jubileuma. Rómából táviratozzák A 
pápa áldozópapságának ötvenedik évfordulója  alkal-
mából, misét czelebrált óriási néptömeg és lo.OOO nyi 
olasz zarándok és számos katolikus egyesület előtt. 
A diplomácziai kar külön emelvényen hallgatta a mi-
sét. A pápát érkezésekor hosszantartó és élénk cvá-
czióban részesítették. A mise után Tedeuinot éuekel-
tek, melyet a pápa intonált. Ezután pedig íönhangon 
megáldotta a közönségtt A szent atya, a ki a leg-
jobb egészségben van. a tömeg meg-megujuló üdv-
kiáltása niellett a sedión elhagyta a templomot. Be-
szédeket nem mondottak. 

Nöegyletünk f. hó 16-án is meglartotta lendes 
rendes fillérestélyét^  Félegyházi  Mariska és Lásdó 
Mariska rendezésével nagyszámú közönség jelenlété-
ben. A műsor kedves volta a rendezők ügyességét, 
buzgalmát dicséri, kik fáradságot  nem kímélve buz-
gólkodtak az elért sikerért. A programm a követ-
kező volt: Bartha  Margit czimbalmozott igen sike-
rülten, gazdag technikát árulva el kitűnő játékában, 
őt hegedűn László  Jenő kisérte ügyesen. Azután 
Diemár  Emil olvasott fel  egy kedves elbeszélést az 
elérhetlen „Paradicsomiról, majd egy színdarabot 
mutatott be teljes jelmezbe Félegyházi  Ernő és 
Márton  Árpád. 

Oklándi bál. F. hó 12-én Oklándou tánczestély 
volt, mely tudósítónk szerint, igen fényesen  sikerült. 
Ugy a környék, valamint Okláud község nagyszámú 
íutelligencziája részt vett a mulatságon.' Jókedv és 
házias fesztelenség  tartotta együtt a nagyközönséget, 
mely csak a reggeli órákban oszlott szét. 

Névmagyarositó szászok. Az a mozgalom, a 
mely a névmagyarositáisok dolgában megindult, egyre 
nagyobb arányokat ölt és az oiszág minden vidékén 
folytonosan  hódit. Mint egy kőnyomatosnak Brassó-
ból jelentik, legújabban az odavaló posta- és távíró-
hivatal hat szász nemzetiségű alkalmazottja cserélte 
föl  német nevét magyarral. Kérvényüket a belügy-
minisztérium soron kivül intézte el. A névmagyaro-
sítás példáján felbuzdulva,  ugyancsak a brassói vá-
rosi tisztviselők közül is többen adták be már eddig-
elé kérvényüket névmagyarosításukért a belügymi-
nisztériumhoz. 

A polgári önképző és betegsegélyzö egylet 
szokásos fillérestélyét  f.  hó 21-én is megtartja, mely-
nek műsora a következő: Vuszilkievits  Viktor fel-
olvas, Kováts  Gizella czimbalmon játszik, Diemár 
Emil szaval, ezután „Virágfakadás"-t  adják elő, 
szereplők : Ferenchi  Mariska, Szabó Ilona, Lőffi  Mar-
git, Balog  Irma, Mészáros  Zoltán, ifj.  Szqmerjay 
Károly. Műsor után tombola lesz. Az estély rendezői: 
Schuller  Sarolta és Berta, Pluhár  Gábor és Kovács 
Antal. f 

Visszaemlékezés. 
Irta: Bod Károly. 

(Vége.) • 

De aztán ismét virradni kezdett! És öröm s 
boldogság hatja át keblemet, ha arra gondolok, hogy 
1887-ben iskolánk romjaiból Főniksz-ként  emelkedett 
ki s hogy azóta gondnoki és tanári gárdánkba azok 
az iíju, erős, edzett, munkabíró és kitűnő harezosok 
léptek, kik nemcsak a tanítás ügyét szolgálják teljes 
buzgósággal és odaadással, hanem iskolánk anyagi ér-
dekeire is méltó gondot fordítanak;  kik útba iga-
zitói, vezetői — sőt mondhatom, hogy szülő  helyet-
tesei  — a gondjaikra bizott deiék székely tanuló 
ifjúságnak,  a haza ezen szép reményeinek. 

És a magyar állam is felénk  nyújtotta segitő 
jobbját, kollégiumunk megizmosodva, bizton néz egy 
uj évszáz - talán egy uj, évezred — s a szebb 

| jövő elé. 

Negyedszázados tanári pályám örömei arra 
késztetnek, hogy köszönetet mondjak elöljáróságom-
nak, kartársaimnak s még szétomlott poraikat is 
áldjam azoknak, kik egykor szives pártfogásuk  ál-
tal pályatért nyitottak számomra a nemes és jóra-
való, mindig virágzó és minden szép iránt fogékony 
tanuló ifjúság  oktatása és nevelése terén s ezenkí-
vül anyaszentegyházamban és a társadalmi élet-
ben is. 

Köszönetet mondok mindazoknak, a kik sze-
rettek és fölkaroltak  engem s kiknek kitüntető sze-
retete és nagyrabecsült bizodalma most is legdrágább 
kincsem, egyetlen büszkeségem. 

Köszönetet mondok azon régi tanítványaim-
nak, kik immár nemcsak teljeskoru férfiak  lettek, 
hanem közülök akárhány velem együtt immár vé-
nülni is kezdett; valamint köszönetet mondok a 
mostaniaknak is az emberi gyarlóságaim iránt való 
türelemért és elnézésért! 

Legyen áldás hazánk, anyaszentegyházunk és 
iskolánk felett  is, hogy viruljon ez a rózsatő  időt-
len időkig! 

Legyen áldás e nemes székely anyaváros la-
kosain és uralkodjék itt a polgárok között a test-
véri szeretet, a béke és az egyetértés! 

Legyen a polgárok családi tűzhelye az erény 
és becsület megszentelt oltára, melyen az igaz ha-
zafiság  lángja lobogjon kiolthatatlanul! 

Én mindig kegyelettel és hálás szívvel emlé-
kezem erre a helyre, a Hargita kies vidékére, hol 
életemnek viruló íeggelén s delelőjén is alkalmam 
nyilt a szabadság tiszta levegőjével táplálkozni és 
leikein függetlenségét,  életemnek azon legdrágább 
kincsét megoltalmazni. 

És most szerencse föl!  Isten velünk! Éljen a 
haza!!! 

Közgazdaság. 
Székely fiuk elhelyezése, A marosvásárhelyi 

kereskedelmi és iparkamara a mult évben kiképzés 
végett 4(51 székely fiiit  helyezett el magánipari mű-
helyekben és kereskedésekben. Ebből esik : Csikme-
gyére 175, Háromszékmegyére 34, Kisküküllőmegyére 
ü4, Marostordamegyére 133, Tordaaranyosmegyére 
36, Udvarhely vár megyére ' 58 és Bukovinára 1. A 
fiuk  az ország különböző részeiben mintegy 45 vá-
rosban oszoltak meg s valamennyit ugy az iparosok, 
mint a kereskedők teljes ingyenes ellátás mellett 
alkalmazták. A kamara fölbuzdulva  az akcziónak 
évről-évre fokozódó  sikerein, elhatározta, hogy a 
székely fiuk  elhelyezését tovább fogja  folytatni.  E 
végből a tavaszi elhelyezés érdekében a mozgalmat 
már most megindította. A folyamodványok  a felvétel 
iránt az illetékes vármegyék főispánjaihoz  márczius 
hó 20 áíg nyújtandók be. A folyamodványhoz  csa-
tolandók : a keresztlevél, iskolai, orvosi és ujraoltási 
bizonyítványok. Elhelyezésüket csak a J3-ik életévet 
betöltött és lö-ik életévet meg nem haladott s leg-
alább négy elemi osztályt végzett fiuk  kérelmezhetik. 
Kereskedésekbe csak 2 gymnáziumi, polgári vagy 
felső-népiskolai  osztályt végzett fiuk  vétetnek föl. 
Közelebbi tájékozást ez iráut a szolgabiróságok, kör-
jegyzőségek, lelkészek, tanítók és községi elöljáró-
ságok nyújtanak. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza Névtelen levelekre nem válaszolunk 

Gyulus. 1. Világos, hogyha a beduin kimegy a szobából, 
akKor kiduin lesz belőle. Isten önnel I 

Jámbor. Ha ön nem meri szerelmét megvallani, meDjen 
le éjfélkor  a kápolnához és ott szólitsa meg a fekete  hordárt 
A fekdte  hordár hosszú redingóban, rövid habozás után átfogja 
adni önnek a ..Müveit társalgó" egy bűvös példányát, melyben 
megtalálja a többit. Ha fekete  hordár nem volna jelen, akkor 
ura8ágodon nem lehet segíteni. » 

M—a. 1. Igenis nem illik azt a fiatal  embert, aki nekünk 
él jeli zenét ad, egy kancsó vi/.zel leönteni, különösen ez igy 
téli hideg éjszakán nem kellemes meglepetés. 2. Hogy mit 
szólna a köz inség s ön mitévő volna, ha imádója a fillérestélyre 
a „Most jövök én Parisból . . . " kézdetü általános közkedvelt-
ségnek örvendő nótával lépne be? A rendőrség a megmond-
hatója ! 

Gibor. 1. Csikós rövid nadrágban és szalmasárga papucs-
ban csak BÓzfürdöbe  megy az ember, elite-bálba nem, Ugyan-
akkor a fekete  nyekkendó felesleges.  2. Redeftgóhoz  csak az 
Antillákon viselnek sarkantyúi-csizmát. 

A. M. Cs -Sz. A foghus  erősítésére, orvosi munkatársunk 
szerint, jó a jódtinktura és a myrrhatinktura. Akármelyiket 
használja ecsetelésre, a laza, könnyen vérző foghus  csakhamar 
meg fog  erősödni s a vérzés megszűnik. 

Pályázókhoz. A felhalmozott  munka miatt még a bírá-
latra nem értünk reá, de közelebbi számunkban közölni fogjuk. 



Budapesti ezredéves országos kiállításon elismerő oklevéllel kitüntetve 

^ Z A B O P Y Ü L A könyvkötészete 
^ Sz.-Udvarhelyen 

A 

Mauthnerféie 
t 

hírneves 

konyhakeri és 
virágmagvak 

zárt ós hatóságilag vedett csomagok-
ban'a törvényesen bejegyzett 

m e d v e védjegyemmel 

A város legrégibb könyvkötészete a Szombatfalvi-utczában.  [A barátok mellett]. 

A - l a p i t t a t o t t 1 8 4 4 - b e n . A k o r l i i v á n a l m a i n a U m e g f e l e l ő e n 
a r a n y o z ó - g é p p e l i s e l l á t v a á l l a n é . k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e 

hol bármilyen könyvek kötése 

a legegyszerűbbtől a Jegdiszesebb dus aranyozással el látot t kötésig szakavatottan készí t te tnek. 

Minták megtekinthetők. 
Selyemre, bársonyra diszarauyozások, okmány disztáblak. — Az ezredéves emléknek „aranykönyv", „disz jegy-
zőkönyv", nöi kézi nuinkák dísztárgyaknak és szalagra nyomások a legnagyobb csinnal finom  kivitelben 

elvállaltatnak. 
J6, s/ép és tar lós uni i iba j e l s z a v a m ! 

A legujabliaii javított, erósitelt 
magnetikus aramu villamos 

„Volta-Kereszt" 
az összes eddigi készítményeket 
kétszeresen felülmúlja  villamos 

erőben. 

„ Y O) 11 a - k e r e s z t " „ V o l t a d - k e l t Q S 
csillag" valamennyi nagyobb 

tŰNzer- és vaskereskedésben 
kaphatók 

A Budapesten Andiássy-ut 23. szám alatt létező 
Mandiner Ödön czég csakis olyan csonia-
gdknitl vállal teljes jótállást egészen Iriss és valAdl 
magvakért, amely csomagok ragasztva a medve, 
abrrtval (a a Jlantliner névvel jelölve, ngy 

amint a mellékelt rajz is mutatja. 

Oly egyéneknek kik keresztet nem hoid.mak csillag alakban. Nem lehet eléggé ajánlani minden embernek, hogy hordja mindig a 

p g r „Volta-keresztet" ^ p j 
mely az idegeket erősiti, megújítja a vért és az egész világon össszehasonlíthatatlaonak elismert szer a következő betegségeknél: 
köszvény, rheuma, neuralgia, ideggyengeség, álmatlanság, hideg kezek és lábak, hypochondria. sápkor, asthma. bénulás, görcsök, 
bőrbetegségek, aranyér, gyomorbajok, influenza, köhögés, siiketseg. fülzúgás, fej- es fogfájás stö. stb. Az eleterö önkénytelen 

elvesztése, tehetetlenség és elgyengüles a . .Volta-kereszt • folytonos viselése ál ta l gyógyíthatók. 
Hölgyek és leányok a kritikus időkben csakis a Volta-keresztet hordják, mert ez úgyszólván mindenkor csillapítja a fájdalmat* 

Villamos áramlata megóv kellemetlen következményektől, amely már oly sok fiatal  életet oltóit ki a kritikus időben. 
Számtalan köszönő és elismerő levél áll rendelkezésre. 

1 <lrb fira  1 frt  fcO  k r . —" -

2 frt  beküldésével (bélyegekben is) bérmentve. Utánvét mellet -0 krral több. Viszont elárusítóknak megfeleld  eiig-dinény. 
Valódi minőségben c.-tak * 

TAUSIG J 
1 3 n d a p e s t V I I I . , C s ö m ö r i - u t íJ3/a, 

a < _ > 0 , 0 0 0 k g . I » o l d i u c z é l Kiadó szobák! 
Két bútorozott szoba előszobával kiadó 

I f o l ? 
\ * 

i n e g i n o i u l j a a k i a d ó h i v a t a l . 

Magyar aczélárugyár 
részvénytársaság. 

»A ,.1'oldiaczél" gyár tmányok egyedüli kép-
viselete a magyar SÍ. korona országaiban 

gyárt és szállí t : 

„Poldiaczélt" 
Ertesités mindenuemü szerszámoknak kovácsolva és hengerelve. 

Különleges aczélokat és kereskedelmi aozélokat 
polüiacxélból. 

Mindennemű kőíuróaczél. 
Magyarországon egyedüli gyártól a 

Hol tzer Jakab és T s a - f é l e 
szabadalmazott különleges mgóaczéluak. 

. Jiizái  ólufjox  gyártása 

a „lemoiue" 
módszer szerint előállítóit hord-, ütköző-, tekercs-
es csavarrugóknak mindenféle  jármüvek szamara, 

llintórngrtk. 
Gyár, központi iroda és rak tár VI., kü'sö váczi-út 65. 

A St.  Egydy  reszelögyár 
magyarorsiági  vezérképviselösége. 

Sürgönyci iu i : Magyaraczél Budapest. 

Tisztelettel hozom a 11. é. közönség' b. tudöihásái'a, liirszerint 
Gergely József 

a Kamgarn ruhák fényének  tisztítására 
szolgáló eljárás feltalálója  és szabadalom tulajdonosától Budapes-
ten, ezen eljárás 

t i t ká t én  i i z emjogá t 
költséget nem kiméivé megszereztem s ennélfogva  azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy nagyrabecsült megrendelőimnek ezen kü-
lönlegesség segélyével minden igényeit kielégithetem, a mennyiben 
a fényessé  vált ruháknak eredeti' matt szinét vissza adva, csekély 
költség fejében  ismét ujjá alakítom. • < 

Kiváló tisztelettel K a r l m a y J e n ő 
férfi-szabó. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdáájban iáz.-Udvarhelyt, 

1898. február  20. Udvarhelyi Híradó. 8. szá 

B u d a p e s t i r a l i t á r o n . 


