
I évfolyam. Székely-Udvárhelyit, 1898. junius 26. 26. szám. 

UDVARHELYI HIRADO 
SZÉPlHODALjVII, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 4 írt, fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 lorint. 

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

Felelős szerkesztő : <'n. S/hIii'i K i i lmúi i . 
Szerkesztő 

és laptnlajdonog : Hecst'li i l a i l i i r . 

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

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

A magyar ipar. 
(A.)  Egy idő óta friss  szellőt lenget a nagy 

politika fuvalma. 
Készül valami, azt érezzük, s mert érez-

zük — igyekszünk jó eleve gondoskodni arról, hogy 
vetésünket, kár ne érje. Az a közgazdasági kapocs, 
melyben hazánk 30 év óta kénytelen-kelletlen meg-
fért  Ausztriával, erősen meglazult s már-már érez-
zük, hogy kiszabadultunk nyomasztó hatása alól. 

Ez az érzés késztet bennünket, arra, hogy 
körültekintsünk s lássuk, milyen helyzetben találja 
az uj állapot a magyar ipart, melynek legelső 
sorban lesz oka örülni az uj helyzetnek. 

Az iparfejlesztési  mozgalom, mely a 70-es 
évek közepén indult meg, hála Istennek elég 
erős volt, arra, hogy a nemzet figyelmét  a hazai 
beszerzési forrásokra  irányítsa. Az igaz, van ma 
is temérdek panasz! De tessék őszintén és igaz-
ságosan beismerni, hogy a Magyarországon készülő 
iparczikkek fogyasztása  a belszükséglet által a 
'20 év előttinek hatszorosára emelkedett általá-
nosságban. 

Nem szólunk azokról az iparágakról, a 
melyek éppen az osztrák verseny, vagy lehetetlen 
helyi viszonyok, drágább munkaerő s egyéb okok 
miatt nem honosulhat,tak meg. A textiliparnak 
még csak a kezdetén vagyunk. 

De van néhány hatalmas kifejlett  iparágunk, 
mely nemcsak belső szükségleteinket fedezi  teljesen 
és kielégítően, hanem a keleti és tengerentúli 
piaezokra is képes állandó exportot föntartani,  s 
van néhány nagyon fejlődésképes  iparcsoportunk, 
melyből a közel jövőben várhatunk hatalmas 
fejlődést. 

Ennek persze a feltétele  az, hogy ne legyünk 
kényre-kedvre kiszolgáltatva a hitalmas osztrák 
ipar versenyének. 

Egy levél. 
Nagyságos asszonyom 1 
Éppen egy éve annak, hogy kedves körükből 

távoztam és most itt ülök kicsiuy, monoton szobám-
ban és olbámulom gyertyám vörös karikáit, s a mig 
Bzemeim merőn ráfüggesztve  tartom, megjelennek 
előttem, átélem még egyszer, újra és újra azokat a 
kedves emlékű napokat, melyeket nagyságos asszo-
nyom körében töltöttem. 

Hisz olyan is volt az nekom, mikor a nagyságos 
asszonyom körébe kerültem, mint mikor az ember a 
hosszú, téli fogság  után először kiszabadul a szabad 
természetbe; a rég nem érzett üde illat, a természet 
eleven szinei, s az őt körülvevő nesztelenül működő 
élet hatalmas megnyilatkozása, a fakadó  virágok, a 
lombosodó fák,  a pázsátos gyep — minden, minden 
olyan furcsa  hatással van reá . . . 

Nincsenek vágyaim. Meg aztán ha volnának is, 
visszakellene fojtanom  azokat. Kávéházba uem járok, 
az utczákon nem sétálok, a szabadba vágyom ki, 
akkor is, midőn barátaim márványasztalokra támasz-
kodva forgatják  a harminczkét levelű bibliát. Ez a 
kis városi élet, moly rabságba hajtja már az ifjakat 
is, a hol örökös egyformasággal  játszák végig naponta 
a dominót, a hol ugyanazon időben, mindig ugyan-
azon helyekeu sétálnak az emberek, a hol az agy 
lassan, de biztosan elszárad, ez az élet rémülettel 
tölti el lelkemet. 

Hiába igyekszünk mi minden erőnkkel pél-
dául magyar üvegipart teremteni, ha ismétlődik az 
a rut neme a konkurrencziának, melyet az osztrák 
üveggyárak szövetsége okozott a múlt, esztendő-
ben. A jeles urak ugyanis kartellre léptek az 
árak lenyomására s önköltségi árakon alul adták 
Magyarországon üveggyártmányaikat. Hogyan le-
hetséges ez? ugy, hogy a magyar pénzen meg-
gazdagodott osztrák nagyipar kimondotta, hogy 
most három éven át ráfizetre  az üzemre, ez idő 
alatt majd a magyar gyárak elpusztulnak s meg-
int, ók lesznek az urak s szabhatják az árakat, 
a hogy nekik tetszik. 

Ez. történt nem rég. És ez nem fog  tör-
ténni többé, ha a magyar iparnak módjában 
lesz védekezni a vámsorompókkal az ilyen harcz-
modor ellenében a lehető legerélyesebben. 

A legnagyobb figyelem  illeti ezért a országos 
iparegyesületnek kettős irányú hazafias  akczióját, 
melyet a legszélesebb körökben nemcsak e hazá-
ban, hanem a messze külföldön  is méltó figye-
lem kisér. 

E mozgalom czélja: 
1. Uj iparágaknak meghonosítása; 
2. az uj önálló vámtarifa  előkészítése. 
Az elsőben a tanulmányozás elérkezett a 

zenitre s örömmel konstatálhatjuk, hogy a német, 
franczia  és belga tőke részéről oly nagyszámú 
ajánlkozás történt a nálunk még hiányzó ipar-
ágak meghonosítására, hogy abban a pillanat-
bau, amint a kedvező megoldásra kilátás lehet, 
egyszerre 30 - 40 uj hatalmas ipartelep építését 
fogják  megkezdeni az ország minden részében. 

De idő kérdése különben is, hogy meg legyen 
az önálló vámterület nélkül is. Mindazonáltal 
párhuzamos tanulmányokat kezdtek meg az or-
szág első iparegyletében az iránt, hogy melyek 

azok az iparczikkek, melyek védvámszerü és 
jellegű támogatásra rászorulnak s mely czikkek, 
milyen vámtarifával  kezeltessenek. 

A mozgalom olyan jó kezekben van, hogy 
minden magyar iparos a legnagyobb bizalommal 
tekintheti, mert a mig a kormány opportunitási 
és udvariassági tekintetekből egyelőre nem foghat 
hozzá e nyilvános munkához, addig az ipar-
egyesület egyenesen erre hivatott fórum,  hogy 
mikor a komoly szakadás bekövetkezett, akkor 
már előállhasson s kereskedelmi és iparügyek 
vezető minisztereink kezébe adhassa a védekezés 
módját és lehetőségét. 

Az a fuvalom  hát csak hozzon friss  sze-
leket. A magyar iparnak szüksége van egy uj 
időszakra, melybeu gyökeret bocsáthat a nemzeti 
talajba s végre félszázados  elnyomatás után ön-
álló, erős, hatalmas fejlődés  felé  megindulhat. 

Erre vau kilátás a közel jövendőben. 

Belföld. 
A Vaskapu megnyitása előtt. A kereskedelmi 

minisztériumban, tekintettel arra, hogy a Vaskapu 
megnyitása és az aldunai szabályozási munkák be-
fejezése  küszöbön áll, nagy figyelmet  fordítanak  arra, 
hogy iparczikkeink,  különösen  a sör-, ezukor-, vas- és 
faiparunk  lcészitmenyei  a Keletre  olcsón legyenek  ki-
vihetők.  Kombinált, olcsó tarifákkal  kívánják tehát a 
nagyban való kivitelt a Keletre lehetővé tenni. Mint-
hogy pedig a rendelkezésre álló vasúti vonalak csak 
akkor képesek az olcsó kivitelt előmozdítani, ha a 
tengerhajózási vállalatokkal közvetetten díjtételeket 
állapítanak meg, ennélfogva  a kereskedelmi minisz-
ter meghagyta az államvasutak igazgatóságának, 
hogy a tengerhajózási vállalatokkal egyetértve oly 
viteldíjakat állapítson meg, melyek lehetővé tegyék 
azt, hogy a magyarországi  állomásokról  a viteldíjak 
annyira olcsók  és  előnyösek  legyenek,  hogy kiviteli 
czikkeink  a versenyt teljesen  kibírják. 

És ezzel már szinte be is számoltam nagyságos 
asszonyomnak napjaim folyásáról. 

Mert ugy van az — és ezt higyje el — hogy 
valahányszor éjjelenként hazajövök, kifáradva  és agyon-
gyötörve a nap mindenféle  küzdelmei által, melyeket 
annyi boldog ember nem ismer — ílyonkor mindig 
azon gondolkodom, hogy elővegyem-e revolveremet 
és bekergessek egy kis golyót a fejembe,  vagy pedig 
újra lefeküdjem  az ágyba, mint régóta minden este, 
hogy azután másnap újra kezdjem a gondolkozó és 
mégis könnyelmű szegény ember nyomorult életét. 

De hiába a reménység egy vékony sugara mindig 
arra felé  dönti a mérleget, hogy várjak még holnapig, 
hátha valami véletlen közbe jön és vége szakad ennek 
a terhes életnek. 

Ostoba reménység! Talán nem is annyira re-
ménység, csak gyávaság, a melyet az ember maga 
előtt is restell és igyekezik szebb nevet adni neki. 

Pedig mennyivel okosabb volna ott feküdni  a 
megmerevült kezünkben a kilőtt fegyverrel,  halán-
tékunkon a perzselt kis sebhelylyel, a melyből vígan 
csörgedezne a vér! 

Ahogy itt asztalom mellett ülve, fejem  csontos 
öklömre támasztom, visszagondolok azokra a kart-
hausí-féle  bölcselkedésekre, melyeket a félig  sötét 
szoba egyik szegletében véghez vittünk . . . Hogy 
elcsevegtünk a szerelemről, a női hűségről, hogy 
védelmére kelt annak, mikor én azt kétségbevontam. — 
Hanem az rendszerint ugy szokott lenni, hogy min-

denki a kétségbeesésig védelmezi jogait, melyek már 
a természet öröktörvényeinél fogva  neki adattak. 

Majd pedig mikor többen összegyültüuk ott a 
nagyságos asszonyéknál s én félrevonulva,  hallga-
tagon szemléltem azt a zsibongást, a mi körülöttem 
történik, bizony nagyon meggyőződtem arról, hogy 
társaságban esze csak annak van, a kí nem gondol-
kozik, de beszél; beszél sokat, mielőtt tudná mit; 
s mivel ehhez szokva nem valék — hisz emlékez-
hetik reá, egyszer el is panaszoltam — hallgattam* 

Mily végtelen jól esett, hogy megértett, s a 
sok üres, bokoló és hizelgő között engem tüntetett 
ki bizalmával, mert meg volt, meg kellett, hogy 
legyeu győződve affelől,  hogy én is tudtam Volna a 
naphoz, a csillagokhoz hasonlitani, elmondani sziV 
nélkül, hogy termete karcsúbb az őzénél, hullámos, 
bársonysima haja a poéták énekére méltó, pillantá-
sától megittasulnak, üdvözölnek, elkárhoznak a sze-
gény férfiak. 

Nem, ezt nem tettem, inkább hallgattam, do 
aztán mi jogon is tehettem volna ? 

Komoly nőnek ösmertem meg, s az is maradt 
mindvégig. Hisz oly szívesen filozofáltunk,  félretéve 
minden utógondolatot, sokszor pedig, mikor mint egy 
szerelmes kis diáknak elakadt a szó a nyelvemen, 

^' /J 

elgondoltam^ hogy a reális gyönyörök tulsága érzé-
ketlenné teplírs ebnemteleníti úgy a nőt, mint a fér-
fit.  Ezen elnfemtelétiedés  rabszolgaságba vezet. Rab-
szolgája lesz., vágyainak és indulatainak s 
ez által az álfatok  világába sülyeszti önmagát. Mert 
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Irodalom. 
A verseny minden téren, de legkivált a magyar hirlap-

irás terén, bámulatos eredményeket idézett elö. Ennek köszön-
hető, hogy a magyar hírlapirodalom Európáb in az első sorba 
küzdötte föl  magát. S a magyar lapok közt is vezet a l'esti 
Hirlap, közleményeinek bősége é9 változatossága, forrásainak 
gazdagsága, munkatársainak száma és elismert kvalitása tekin-
tetében egyaránt. Hogy pedig napjainkban annyi a jól szer-
kesztett napilap, abban is nagy érdeme van a Pesti Hírlapnak, 
mely igen sok téren végzett husz év óta úttörő munkát s mely-
nek minden uj ötletét, újítását folyton  utánozni igyekszik a 
többi. Voltak és vannak azonban a Pesti Hírlapnak oly ötletei 
is, mint az előfizető-közönségnek  nyújtott kedvezmények, me-
lyeket még nem utánzott, mert nem utánozhat a sajtó többi 
része. Ilyen a Pesti Hirlap naptára is, melyet minden évben 
minden állandó előfizető  ajándékul kap s mely — mint a szer-
kesztőség velünk közli— a folyó  évvégén ismét többféle  meg-
lepetést fog  hozni (sorsjegyek és uj kedvezményekre való utal-
ványok alakjában) azoknak, akik a Pesti Hirlap előfizetése  ré-
vén a naptár birtokába jutnak. S ennek a megszerzéséhez nem-
kell egyébb, csak hogy valaki több hónapokon át szakadat-
lanul járassa a lapot a következő félévben  Szolgál azonkívül 
a Pesti Hirlap az ő előfizetőinek  minden hónapban egy kis 
praktikus jegyzék-naplóval. Azt már emliieni sem kell, oly 
közismereti! tény, hogy a Pesti Hirlap nyújt ma legtöbb ol-
vasni valót közönségének, mert egyik lap sem jelenik meg ha-
sonló terjedelemben (naponkint 20—21, vasárnapokon és ünne-
peken 32—48 oldal) Az is elismert dolog, hogy vezérczikkeit 
a legkitűnőbb publiczisták, tárczáit csupa elsőrendű jeles írók 
irják, rovatvezetői, belső munkatársai a legkipróbáltabb hírlap-
írók. Előfizetési  ára pedig akár a legkisebb lapé: havonkint 
1 frt  20 kr, negyedévre 3 frt  50 kr, mely a kiadóhivatalhoz 
(Budapest, V., Váczi-körüt 78.) czimzendő, honnan mutatvány-
számokat is lehet kapni. Aki pedig a Párisi Divat czimü, el-
sőrendű és fényes  kiállítású heti divatlapot is járatni kívánja, 
az a Pesti Hírlappal együtt előfizetve,  épen léláron rendelheti 
meg, (vagyis fél  évi 4 frt  helyett 2 frtért.) 

A ,,Magyarország" ma a legelterjedtebb budapesti napi-
lap. Pedig nem mesterségesen terjesztetik, még a reklámnak 
ma már nem szokatlan nagy dobját sem ütötték meg mellette, 
hanem saját belső értéke tette közkeletűvé a közönségnek mind 
szélesebb rétegeiben. A Magyarország speczialitás a magyar 
zsurnalisztikában, speczialitás nemcsak megjelenési idejénél fogva 
a mely lehetővé teszi, hogy már kora reggel ott legyen a vi-
déki ohasó kezében is s azt a nap eseményei felől  a legkoráb-
ban és a legpontosabban tájékoztassa, hanem főleg  azért, mert 
független  lap, a melyre a hatalomnak semminemű befolyása 
nincs s a mely minden kottéria és klikk beavatkozását távol 
tartja magától. Éppen azért a hogy itél, mindaddig érdekes, 
még az ellenkező nézeten levőnek is, mert hiszen mindig azt 
fejezi  ki, a mit meggyőződése a külön egyéni, osztály- és klikk-
érdekek felett  egyetemes igazságnak és általános érdeknek 
vall. A meggyőződés erKülcsi hatalmának ritka példáját mutja 
p. o. az a siker, a melyet a Magyarország az önálló vámterü-
letért folytatott  küzdelmében eddig ii elért. Mikor a hivatalos po-
litika auuyira álmos, mikor a közönség már-m.ir lemondott arról, 
hogy közügyeink menetére befolyást  kivánjon gyakorolni: en-
nek az egyetlen publiczisztikai tényezőnek, a Magyarországnak 
volt bátorsága és volt agilitása hozzá, hogy az önálló vámterü-
let kérdését, mint gazdasági kérdést közjogi integritásunk kér-
désével összekapcsolja s mind a két kérdést állandóan napi-
renden tartsa. A Magyarország e mellett igazi újság. Eleven, 
pezsgő, ötletes, éberszemü. Nem hagy észrevétlenül semmit, a 
mi észrevenni való s a hírszolgáltatás legmodernebb módján 
valósítja meg a régi közmondásnak, hogy: ,.duplán ad, aki ha-
mar ad ' E írellett gondoskodik olvasói irodalmi szükségleté-
ről is Tárczáiban a legjavát találni annak, a mit a magyar 
irodalom e nemben termel. Regényei — akár eredetiek, akar 

fordítottak  — mindég megtudják egyeztetni az ujsng-regcny 
kívánalmait az irodalmi előkelőség színvonalával. A Magyar-
országot Holló Lajos és Inczédy László szerkesztik s főmun-
katársa Baitha Miklós, az elismerten legkiválóbb magyar pub-
liezista. A Magyarország ára: Egész évre 14 forint,  fél  évre 
7 frt,  negyed évre 3 frt  50 kr. Egy hónapra 1 frt  20 kr. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Teréz-körut 19. 

Ujdonság-ok. 
Olvasóinkhoz. Az uj félévvel  szemben lapunkat 

fölösleges  sok szavakkal ajánlani az olvasóknak. Meg-
mondtuk már, hogy az olyan bizonyítvány, amit 
maga állit ki a lap maga mellett, nem sokat érhet 
okos olvasó előtt. Egy lapot hosszabb időn a maga-
tartásából lehet megítélni, ép úgy, mint a barátot. 

Komoly törekvésünkben, a közöuséguok minél 
élénkebb, frissebb,  megbízható és tisztességes hangon 
irt lapot adni, nem fogunk  lankadni ezután sem, 
sőt a közönségnek lapunk iránt példátlanul megnyi-
latkozó rokonszenvét, most kettőzött igyekezettel ki-
váltjuk kiérdemelni. 

Munkatársaink jeles gárdáját fölöslegesnek  tart-
juk felsorolni,  mert arról már t. olvasóink meggyő-
ződhettek, hogy azok a főváros  és városunk legjobb 
erőiből tolnék ki, s a kiknek szíves ígéretét bírjuk, 
hogy lapunkat időközönként felkeresik. 

Itt felkérjük  azokat a t. cz. vidéki előfizetőin-
ket, kiknek előfizetésük  o hó végével lejár, hogy 
azokat megújítani, s a hátralékos díjakat még e hó 
folyamán  beküldeni szíveskedjenek. 

Nyáron az egész fürdő  idő alatt előfizetőink 
kívánságára, a lapot bárhová utánküldjiik. 

Az előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk 
homlokán olvashatók. — A kiadóhivatal. 

Hymen. E hó iy-én tartotta Joó  Sándor m. á. 
v. tisztviselő eljegyzését Sándor  Ferencz kedves leá-
nyával Bnzsikával.  — Ferntngcl  Frigyes a Koronkai-
kert helyiség bérlője, ugyancsak o hó 23-án jegyezte 
el Kovács  Gizella kisasszonyt. 

Személyi hir. Dr. Szádcczky  Lajos kolozsvári 
egyetemi ny. r. tanár, ki mint kormányképviselő 
volt jelen a ht-lyboli ev. ref.  kollégium e hó 20. és 
21-én megtartott érettségi vizsgálatain, a vizsgálatok 
befejezése  után még a szerdai uapot is városunkban 
töltötte, mely napot arra használta fel,  hogy a Jakab 
Elek elhalálozásával roája bízott — Udvarhelymegye 
monographiájához a megye levéltárában adatokat 
kutasson. A tudós tanár, ki a székely stílus iránt 
is nagyon érdeklődik, a délután folyamán  népies 
hímzéseket és varottasokat gyűjtött a közellevő fal-
vakban a Kolozsvárt felállítandó  néprajzi muzeum 
részére. 

Művész estély. Mult számunkban már tettünk 
volt említést arról az élvezetesnek ígérkező estélyről, 
melyet Jászai  Mari, a nemzeti színház nagy mű-
vésznője, Somogyi  Karola, a würzburgi opera első 
drámai primadonnája és Somogyi  Mór zongoraművész 

a városunkban a jövő hó 2-ikára terveztek s egyben 
a műsort közöltük is. Sajnálattal értesülünk, hogy 
Somogyi  Mór váratlanul közbejött betegsége folytán 
az julius 2 ikáról egy rövidebb bizonytalan időro el-
halasztatott, azonban az még a jövő hó folyamán  fel-
tétlen meg fog  tartatni. Az estélyro megyénk alispánja, 
Jakab  Gyula a vármegyeház dísztermét a jótékony -
czél iránt való tokintetből teljeson díjtalanul engedte 
át, s így e reinek estélynek méltó keretje is lesz a 
diszes nagyterem. A tiszta jövedelom fele  a helybeli 
Nőegylet, a másfele  része pedig a vármegye által 
létesítendő szegények-menháza alapja javára fog  for-
díttatni. — Jegyekre előjegyezhetni Gycrtyávffy  Gábor 
könyvkereskedésében, s azokat közvetít lapunk szer-
kesztősége is. 

Személyi hir. Múlt hét 20-án érkezett váro-
sunkba Probst  Edl. v. Ohstraff  Emil altábornagy, 
nagyszebeni hadtestparancsnok, s megszomlélve a hely-
bon állomásozó zászlóajt, már 21-én a reggeli vonattal 
ef  is utazatt, hogy megkezdett, körútját tovább foly-
tassa — Ugyancsak o héten, 23-án érkezett ide Perl 
Móricz, a 69-ik dandár parancsnoka, a tavaszi vizs-
gálat megejtése végett, ki tegnap reggeli vonattal 
utazott vissza Gyulafehérvárra. 

Évzáró vizsgálat. A székelytulvarhelvi m. kir. 
áll. felső  leányiskola évzáró-vizsgálatait f.  hó 23. és 
24. napjain az intézet helyiségeiben tartotta meg. 
A szülők- és nevelésügy iránt érdeklődőkből álló, 
előkelő közönség folytonos  figyelem  és élénk érdek-
lődés mellett hallgatta végig, az egyes tantárgyakból 
a növendékek szabatos és értelmes feleleteit. 

A vizsgálat szép eredménye fényes  bizonysága 
állami felsőleányiskolánkban  követett helyes tanítási 
iránynak és módszeruok. 

A szükséges elméleti ismeretok elsajátítása mel-
lett fősúlyt  helyeztek a gyakorlati irányú női kézi-
muukára: hímzés, ruhakészités és iparmunkára; azt 
a növendékeknek a vizsga idője alatt, külön terein 
ben, ízlésesen, gonddal kiállított kézimunkái igazolták. 

A gondnokság részéről: Kassay  F. Ignácz elnök 
és Bod  Károly koll. tanár, kisérték élénk figyelemmel 
a vizsgálat menetét. 

Állami folsőleányiskolánk  felügyelői  és a szülők 
ezen alkalommal is, megnyugvással és örömmel tá-
vozhattak a vizsgálatokról; meggyőződhettek arról, 
hogy az iskola derék igazgatónőjének Weinberger 
Fanni őnagyságának, valamint a tanitó személyzet-
nek lőtörekvésiik a növendékek helyes irányban való 
képzése, — a hasznos ismeretok megszerzése mellett 
— bennök a szép és nemes iránti érzék felköltése  s 
azáltal kedélyük nemesítése. 

Ezen czél megvalósítása legyen főtörekvésük 
jövőben is; — a lefolyt  iskolai évben elért szép 
eredmény pedig lelkpsitse nemes törekvésükben. 

Áthelyezések. Megemlékeztünk volt már arról, 
hogy Palliárdy  Ágoston cs. és kir. főhadnagyot  váto-
sunk egyik igen kedves alakját Gy.-Fehérvárra helyez -

sem érzéki, sem gondolkodási rabság az ember el-
méjét nem teszi, — azt a szabadság teszi. Tehát, 
minden a minek a szabadság fogalmán  kell alapul-
nia — s bármely okból az meg nem történik : az 
állatiasság és rabszolgaság fölényét  tünteti föl. 

És az ilyeneknek egészen sajátságos jellomök 
van. Olyan jellem az, melynek mozgató középpontja, 
illetve gondolkodás módja az erkölcsös emberekétől 
mindenben különbözik. 

Megromlott világnézetté izmosodik, mely az 
igazat, jót, szépet, magasztost, vallásost — mind ki-
gúnyolja, s egyedüli boldogságot csak az érzéki vá-
gyak kielégítésében keres. 

S mindezeknek igazat kellett adnom, a midőn 
nagyságos asszonyom felvetette  és magyarázta a férfi 
és nő között fennállható  tiszta, igaz barátságot, me-
lyet ki tudja már hányszor czáfoltak  meg. 

. . . És éppen most kondul meg a kis harang 
estére. A jámbor czivisek sietnek csendes otthonukba, 
én pedig menekülök az emberek közül, ki a szadba, 
hol nyilt, őszinte minden fűszál,  minden virág, min-
den bokor; hol nincsen alakoskodás, csalás. Aztán 
leheveredem közibük, elbámulom holdvilág mellett 
az egymást kergető, futó  felhőket,  eszembe jutnak 
azok a napok, a melyek visszajöveteleért minden nap 
egy fohászt  küldök lel a világ folyását  intéző egek 
urához. 

Úgy vonulnak el egymás után. Minden felhő 
más gondolatot hoz és visz. Eszembe jut az az édes 
bizonytalan perez, a mely egyszerre emelt fel,  rázott 
fel  a mindennapi életből és egyszerre sújtott gyötrő 
gondolatokkal. 

Elgondolom, a mint vonatunk a pályaudvar 
szük határai közül kiszabadult, s neki vágtatott a 
pusztaságnak. Még sokáig láttam nagyságos asszo-
nyom — s engedjen meg nekem ez indiszkréczióért 
— ott állani a perronon, s szemében könyek ra-
gyogtak . . . 

Váljon miért ? — Hisz ismerettségünk alig egy 
pár hónapig tartó volt. Az igaz, hogy olyan pár 
hónap, a milyent a sors csak évtizedek szenvedése 
fejében  ad azoknak, a kik már mindenben és sokszor 
csalódlak. 

— Tehát maga megérdemelte? — fogja  kér-
dezni nagyságos asszonyom. 

— Meg I A leghatározottabban mondhatom, 
hogy — meg. Rászolgáltam én már arra nagyon. — 
Emlékezhetik, hogy egyszer, a mint a csúf  idő a szo-
bába szorított belekezdtem volt élettörténetemnek el-
mondásába. Nevetve szakította azt felbe,  édes kis 
kezével szájamat befogta,  s összeszidott érte. Hisz 
talán még most is kezén lesz fogam  helye. 

Türelmes ez a papir, elmondhatnám most'azt, 
ha tudnám, hogy az a nagyságos asszonyt untatni 
nem fogja,  s nem tépné szét levelem még annak el-
olvasása előtt; de részint nem akarom neheztelését 
magamra vonni, meg aztán is nem is akarom drága 
idejét elrabolni azzal. — 

írjon kedves nagyságos asszonyom az égre ké-
rem írjon sokat és szépet! 

No lám milyen kövotelő lettem, de kérem, hogy 
ne rója bűnül azt tel nekem, s tudja be annak, hogy 
ha valakit nagyon szerettünk, aztán szakítva vele 

idő multával leveleit elővosszük, a levelek elolvasása 
után érezzék csak igazán veszteséglinket. 

A levelekből szeretetének egész melege sugárzik 
vissza reánk. Egy pillanatra ismét felmelegedünk, 
elfelejtjük  veszteségünket. Végig olvasva a leveleket 
előttünk a való. A kit mindenek felett  szerettünk 8 
a ki mindenek felett  szeretett, mást ölel, — mást 
szoret és vagy oly közönyösök vagyunk neki, mint 
akárki más, vagy úgy gyűlöl, a mint még senkit sem 
gyűlölt. És ekkor érezzük, hogy a levelek egyenként 
az ellenkezőjét mondják el auuak, a mi egyszer any-
nyi szerolemmel lett lapjaikra irva. 

Lám, ilyen voltam én egész életemben. A mi-
kor a legjobban folyt  dolgom mindig a véget vágy-
tam tudni; a jövőbe akartam látni, hogy a jelent 
akként használjam fel,  fordítsam  a legczélszerübbre, 
— s hogy ezt nem tehettem, siettettem a legkedve-
sebb perczeket, átéltem azokat anélkül, hogy feltud' 
tani volna fogni  azok igaz értékét, mivel mindig ott 
motoszkált e gondolat agyamban 

— Mi lesz valyou mindezeknek a vége .. ? 
Megérdemlem a gyűlöletét, a megvetését jól tu-

dom és mégis bevallom — akaratom ellenére vallom 
be — hogy szeretem, s szeretui fogom  utolsó lehel-
letemig ; s mindjárt gyötör a kíváncsiság, hogy valyon 
tartós lesz e, ha lesz, az a nagyságos asszonyom 
részéről. 

Bizony ez ogy kissé fura,  szokatlau szerelem-
vallás, magam is jól tudom, de hát legalább nem az 
az irtóztató sablonos sem, a melytől mindig és min-
denben irtóztam. 

De hát hogy is kívánhatná azt tőlem édes nagy-
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ték átal, a ki állomáshelyére 21-én, a délutáni vonattal 
utazott el. Igen szép volt a baráti szeretet megnyi-
latkozása már csak abban is, hogy a távozó kocsiját 
virágokkal díszítették fel,  s az egész tiszti kar meg-
jelent a vasúti állomáson. — Itt felemlítjük,  hogy 
Gy.-Fehérvárról ide áthelyezték Ritter  Károly és 
Rosmann Gyula hadnagyokat. 

Kereskedők zárórája. Hát bizony csak nem volt 
semmi láttatja múltkori felszólalásunknak,  melyben 
kereskedőinket a közös egyetértéssel megállapított 
vasárnap délelőtt 10 órai záróra betartására figyel-
meztettük. Nem tartjuk már most érdektelennek fel-
említeni azt, hogy a záróra betartására kereskedőink 
mintegy kötelezték magukat akkor, a midőn az 
evégből elfogadásra  kibocsátott ivet aláírták s már 
most nem akarnak visszaemlékezni, egy héttel ezelőtt 
elfogadott  és aláírásukkal mintegy megpecsételt hatá-
rozatukra. Nem akarunk ennek bővebb fejtegetésébe 
boesátkozui, mivel mindenesetre belátva felszólalásunk 
helyességét, saját érdekők előbbreviteléért, sietui 
fognak  e rég érzett hiányt pótolni, s nem fognak 
majd azon kicsinyeskedőkre hajtani és azt várni, 
hogy váljon a szomszédban már csuktak e? E fel-
szólalásunkat nemcsak a kereskedői alkalmazottak, 
hanem jóval inkább a főnökök  érdekében tettük meg. 
mert mindenesetre csak előnyére válhatik az egy 
üzletnek, ha az abbau alkalmazottak nemcsak anya-
gilag, de szellemileg is megkapják munkájuk után 
járó houoratiójukat, a mi csakis bizonyos szabadság 
idő által érhető el. 

A felsöleányiskola önképzököri záróünnepélyét 
és ének vizsgáját a főreáliskola  tornacsarnokában, ma 
délelőtt 11 órakor tartja meg, a következő sorrend-
del : 1. Nemzeti  zászló.  Iluber Károlytól. :i szólamu 
nőikar. Énekli a növendékek kara. 2. Titkári  jelentés. 
Tartja Csanádi Rózsika II. o n. 3. Anyanyelv.  Áb-
rányi Emiltől. Szavalja Bernát, Regina II. o n. 4 
A kezesség.  Schiller után Vargha Gyulától. Szavalja 
Pallós Róza II. o. n. 5. Vándor-dal.  Bőnicke-től. 
4 szólamu nőikar. Énekli a növendékek kara. 6. Mi 
a liaza?  Váradi Antaltól. Szavalja Ábrahám Ilona 
I. o. n. 7. Bujdosó  vitéz.  Pósa Lajostól. Szavalja 
Gáibel Szeverin II. o. n. 8. Kis  madárkák  eljövének. 
Győri Vilmostól. Szavalja Pakot Ilona II. o. n. 9. 
Schweiczi  dal.  Schuberttől. 2 szólamu nőikar. Énekli 
a növendékek kara. 10. A fehér  galamb.  Farkas 
Imrétől. Szavalja Gotthárd Juliska I. o. n. 11. Vér-
szerződés.  Endrődi Sándortól. Szavalja Kállai Eszter. 
12. Az tír  itél.  Váradi Antaltól. Szavalja Sebesi 
Aranka II. o. n. 13. Népdalegyvelcg.  Szentirmaitól. 
2 szólamu nőikar. Énekli a növendékek kara. 

Uj ügyvédi iroda. Városunkban az ügyvédek 
száma megint egygyel szaporodott. Kassay  F. Ignácz 
Székelyudvarhely város volt polgármestere saját ké-
relmére történt nyugdíjaztatása után, magát az ügy-
védek lajstromába felvétetni  elhatározta, s ügyvédi 
irodáját folyó  hó 24-én mpg is nyitotta. 

A székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium-
ban az ez évvégi záróünnepély folyó  évi junius 

ságos asszonyom, hogy azok után mik közöttünk 
történtek — hallgassak. 

— És ugyan mik történtek közöttünk - - azt 
kérdi ? 

— Minden és semmi!. . . 
Én ösmerem önt nagyságos asszonyom és ön is 

ismer engem. Ismerem eszejárását, lelke érzelmeit. 
De hogy is ne ismerném, hisz már fentebb  említet-
tem, mi ketten egy homályos szoba szegletében fi-
lozofáltunk.  Már pedig az asszony filozofája  — a 
szerelem. Mindent a szerelem által ismer s csak a 
szerelem által lehet megismerni. 

Miért tagaduám már most. Jövőm az ön ke-
zében van, itélkezhetik felette,  megtarthatja — de 
csak magának ; eldobhatja, de gondolja meg jól cse-
lekedete előtt, hogy akkor nem csak saját magától, 
de ettől a nyomorult élettől is elszakított. 

Bizom ítéletében, igazságosságában, fájdalma-
mat már hosszas hallgatásával sem fogja  tetézni. 

A fájdalom  a szív baja levén, csak az a vi-
gasztalás adhat vigaszt, mely a szívből ered, mert 
csak ez jut a szívbe. 

Hiába gondolkodom józánul — az ész vigasz-
talást nem adhat . . . 

És ezt tartsa jól szemelőtt! 
Válaszát gyorsan kérem küldeni, s maradtam 

a nagyságos asszonyomnak kezeit csókolva 
kész szolgája 

Montbizot  Jenö. 
A másolat hiteléül: r. 

hó 29-én, délelőtt 9 órakor a következő műsorral 
fog  megtartani: 1. a) Mátra  hegye. Irta Mosonyi, 
b) Eladó  lány.  Irta Lovasy. Előadja a főgymn.  férfi-
kara. 2. Egy darab  kenyér.  Irta Luby S. Szavalja 
Jánosi Béla VI. o. t. 3. „Az olasznő  Algierban 
Nyitány. Rossinitől. Előadja a gymu. zenekara. 4. 
Zárhangok.  Énekli a gymn vegyeskara. 5. Báthori 
Gábor.  Irta Vida József.  Szavalja Madarász Félix 
VII. G. Igazgatói  záróbeszéd.  7. „Bél  és  észak.a 

Staustól. Előadja a főgymn.  zenekara. 
Évzáró ünnepély a ref. kollégiumban. Az ev. 

ref.  kollégium jutalom kiosztás- és zenepályázatokkal 
kapcsolatos ünnepélyét f.  hó 12-én tartotta meg a 
szokott nagy közönség élénk érdeklődése mellett. Az 
ifj.  zenekarnak a „Zampe" operából nagy szabatos-
sággal előadott nyitánya után az igazgató jelentést 
tett a tanári kar — másfelől  az önképzőkörtől ki-
tűzött pályázatok eredményéről s egyúttal a nyerte-
seknek a jutalmakat is kiosztotta. Legtöbb munkás-
ságot fejtettek  ki Vajna  Géza 8-ik s Márton  Árpád 
7-ik oszt. tanulók, a kik derültséget és élénk rokon 
szenvet keltettek a közönség körében is sokféle  juta-
lomdijaiknak lépten-nyomon való „elrakosgatásával." 
Majd az ifj.  énekkar adott elő a zenekar kíséretével 
egy részletet a Fohász-ból, soprán és tenor solóval; 
az előbbit Péter  Márton 4-ik o., utóbbit Henning 
Vilmos 8-ik o. tanulók énekelték, mindketten igen 
szépen, a miért jutalmat is nyertek, Péter M. a 
Gyárfás-féle  alapítványból 5 koronát, Henning V. a 
Haller-féle  jutaloindij-alapból 1 drb. aranyat. — Az 
üunepélyuek legérdekesobb részét kétségtelenül a 
zenepályázatok tették. Áldott emlékű nébai gr. Haller 
Ferencznek, a ki zenepályázatok jutalmazására éven-
ként 14—14 drb. aranyból álló jutalomdij-alapot 
létesített volt a kollégiumnál buzdítására a tanulók-
nak, hogy erre való tekintettel is annál nagyobb 
szorgalommal 'és odaadással műveljék a zenét; de 
egyúttal s kollégiumoknál szokatlan magas színvo-
nalra emelte az évzáró ünnepélyeket. — Áldás kisérje 
a hazafias  tettekben kifogyhatatlan  s apjához méltó 
honleány gróf  Haller  Louis életét is, a ki atyja leg-
nemesebb intenczióit s nyomdokait követve Évről-évre 
biztosítja a kollégiumnak ama jutalomdij-alnpot. He-
gedűvel való pályázatra ki volt tűzve 1. díjul 4 drb. 
arany, 2-ik díjul 3 drb. arany, 3-ik díjul drb. arany 
Az első dijat Hubay „Repülj  fecském"-jével  László 
Jenő 8-ik o. tauuló nyerte el, a 2-ikat Baku Róbert 
7-ik o. tanuló, a 3-ikat Félegyházi  Ernő 7-ik o. 
tauuló. A luvolával való pályázatra kii űzött 2 drb 
aranyat Bulesch  Heurik 5 ík o. tauuló nyerte el 
Végül László  Jenő, a ki valódi virtuozitással kezeli 
nemcsak a hegedűt, de a gordonkát is, melyen néhány 
népdalt játszott, elnyerve az erre kitűzött 1 drb. 
arany-pályadijat. A Baniel-íé\e  (5 frt)  jutalomdijat 
hegedűvel Mökesch  Frigyes tí-ik oszt. tanuló nyerte 
el. A szépírásra kitűzött 2o frtos  Kiss-léle pályadíjat 
íélegyluízy  Ernő 7-ik o. tanuló nyerte meg. — A 
minden tekintetben szépen sikerült ünnepélyt az 
igazgató záróbeszéde után az ifj.  zenekar egy induló 
val zárta be. 

Hideg sósfürdö. Mult számunkban már meg 
emlékeztünk a kápolna melletti hideg sóslürdőről, 
mely máma nyílik meg. Egy fürdés  ára — lürdő és 
törülköző ruhával — 10 kr. Jegyek a helyszínén, 
bent a városban Solymossy  János gyógyszertárában 
és Valter  Vilmos központi vendéglőjében válthatók. 
A közönség kényelmére társaskocsi  közlekedés  is lesz, 
naponként 5 ízben ; még pedig délelőtt 8 órakor, 
i/ U órakor, délután 4, ö és 6 órakor. Vitelbér -
oda és vissza — 16 kr; csak vitel vagy csak hoza 
tal 10 kr. Társaságok — hat személyig — a társas-
kocsit bármely időre lefoglalhatják  a központi ven-
déglő tulajdonosánál; az így lefoglalt  kocsi hetibére 
3 frt,  havibére 10 frt.  A társaskocsi iudulása mindig 
a „központi  vendéglő*  elől történik. E kiváló gyógy-
hatású és üdítő jodbromos sósfürdőt  a t. közönség 
figyelmébe  melegen ajánljuk. 

Halálozás. Folyó hó 23-án hunyt el Gergely 
Jánosné szül. Nagy  Róza. A megboldogultnak csa-
ládja a következő gyászjelentést adta ki: Alólirtak 
a maguk, valamint a nagyszámú rokonság nevében 
a sziv legmélyebb fájdalmávat  tudatják, hogy Gergely 
Jánosné sz. Nagy  Roza élete 38-ik, boldog házas-
ságának lö-ik évében, folyó  hó 23-án, estvéli 11 
órakor, súlyos szenvedés után elhunyt. A megboldo-
dultnak hült teteme folyó  hó 25-én d. u. 6 órakor 
fog  az ev. ref.  vallás szertartása szerint az örök 
nyugalomnak átadatni. A béke angyala őrködjék porai 
felett!  Székely-Udvarhely, 1898. junius hó 24-éu 
Halálát férjén,  Gergely  Jánoson kivül a szülők, test 
vérek és nagyszámú rokonság gyászolja. 

Évzáró ünnepély. A m. kir. áll. főreáliskola  ez 
évi záróünnepélyét 29-én, Péter és Pál napján, az 
intézet tornacsarnokában, délelőtt 10 órakor tartja 
meg a következő sorrenddel: 1. Nyitány.  Bellimtől. 
Előadja az ifjúsági  zenekar. 2. Évzáró jelentés.  Tartja 
dr. Solymossy Lajos igazgató. 3. Népdal.  Allagi 
Gézától. Előadja az ifjúsági  vegyeskar. 4. Rákóczy 
Rodostónál.  Váradi Antaltól. Szavalja Szalay Béla 
VI. o. tanuló. 5. Népdalegyveleg.  Kozák Mártontól. 
Előadja az ifjúsági  zenekar. 6. Alexander  Petőfi. 
Herniann Ilolettől. Szavalja Balázs Jenő V. o. tanuló. 
7. Bordal.  Verditől. Előadja az ifjúsági  férfikar.  8. 
Cornsillc  Gid-jeből.  Monolog. Előadja Pór Alfréd  VII 
oszt. tanuló. 9. Induló.  Előadja az ifjúsági  vegyes-
kar zenekisérettel. 

A r. kath. főgymn. tornavizsgája. A székely-
udvarhelyi róm. kath. főgyninasium  idei évvégi verse-
nyekkel egybekötött tornavizsgáját f.  hó 22-én délután 
tartotta meg Tamás  Albert tornatanár vezetése 
mellett, — elég nagyszámú, habár a tavalyinál 
kevesebb közönség jelenlétében. Az összes növendékek 
4-es sorokból álló nyitott sorokban, ugyanegy ütemre 
egyöntetűen végeztek szabadgyakorlatokat. A verse-
nyeknél győztesekként kerültek ki: Jánosy  Béla, 
Veress  Pál III. o. t . ; Schupiter  Győző, Pál  Dénes 
VI. o. t.; iSoó  Domokos, Botár  Béla VII. o. tanulók. 

A föreliskola tornavizsgáját e hó 19-én délután 
az intézet udvarán tartotta meg Nosz  Gusztáv torna-
tanár vezetése mellett. A tanulók először összevágó 
katona menet, majd szép szergyakorlatokat mutattak 
be. A versenyeken ügyes mutatványaikkal kitűntek: 
Ncmeirth  János VII., Martini  Adolf,  Klien  Mihály, 
Wagner  Károly VI, Bosin Antal, Keresztes  Mihály, 
V., Loschdorfer  Aladár, Tschurl  Alfréd,  Mark  Demeter, 
Suchrr  Ábrahám IV., Binder  János, Cerbes  György 
III., Balázsi  Rezső, Birtulan  Mózes II., Császnek 
József,  Geöcze Zoltán I. o. tanulók. A jeleuvolt közön-
ség mindvégig élénk figyelemmel  kisérte a tanulók 
ügyes mutatványait, s azok felett  teljes elismeréssel 
nyilatkozott. 

Az idei nyár. Múlt hét 21-én délelőtt 11 óra 
12 perczkor lépett a nap a rák jegyébe, és ezzel 
megkezdődött a hivatalos nyár. A mily szép és nyájas 
volt a május, ép oly zordon ábrázattal kedveskedett 
eddig junius, s talán e pár hátralevő naptól a mit 
várhatunk. Annál többet remélhetünk azonban a nyár-
középtől, ameunyiben forró  nyári idő már évek óta 
nem volt. 

Nö az érettségin. Kolozsvárról írja tudósítónk, 
hogy az érettségi vizsgálatok szombaton végződtek 
be a kath. főgymnasiumban.  Különös érdekességet 
kölcsönzött az idei érettségi vizsgálatnak az, hogy 
most először nő is jelentkezett érettségi vizsgára. 
A leányt Nóvák  Rózáuak hívják s egy kolozsvári 
kéményseprő leánya. Az összes osztályvizsgákat alig 
ogy évi tanulás alatt tette le s most sikerrel állotta 
ki az érettségit. Az uj maturánsnő az orvosi pályára 
szándékozik lépni. 

A székelyudvarhelyi községi fiúiskola idei év-
záró vizsgálatait folyó  hó 26 án és 27-én a régi 
városháza nagytermében tartja meg, még pediglen 
a 2-ik osztályét  26-án, vasárnap délután 3—6-ig; az 
1-sö osztályét  27-én, hétfőn,  délelőtt 8 - 1 1 óráig, 
mely vizsgálatokra a szülők és tanügybarátok szíve-
sen láttatnak. Az iskola mindkét osztálya igen népes, 
amennyiben az 1-ső osztályba járók száma a 68-at, 
a második osztályba járóké pedig az 58- at haladja meg. 

Törvényszék. A helybeli kir. törvényszék Kaáli 
Nagy  Ákos volt megyei, jelenleg pénzügyi tisztvise-' 
lőt a Lukácsffy  Lajos volt kórház gondnok ellen 
elkövetett rágalmazás vétségeért 40 frt  fő-  és 5 frt 
mellék pénzbüntetésre ítélte. 

A ref. kollégium érettségi vizsgálata folyó  hó 
20. és 21-én dr. Mezei  Ödön főgondnok  elnöklete 
mellett s dr. Szádcczky  Lajos egyet, tanár, kormány-
képviselő jelenlétében tartatott meg a következő 
eredménynyel: jelesen  érett 1, jól  érett 4, egyszerűen 
9; egy-egy tárgyból két hónapra visszavettetett 3.— 
Ezeken kivül pótérettségi vizsgálatra négy reáliskolát 
végzett tanuló álíott elő; három a latinból, egy a 
görögből; vizsgálata azonban csak egynek sikerült 
a latin nyelvből; a többi 2 hónapra szintén vissza-
vettetett. 

Közgazdaság. 
A mezőgazdák érdekei. A magyar mezőgazdá-

nak létérdekei védelmében erős harezot kell vívnia 
különféle  áramlatokkal és érdekcsoportokkal. Magyar-
ország ugyan eminenter mezőgazdasági állam, de 
nagy haladásában kereskedelme is erős lendületet 
vett, ugy, hogy a mercantil-érdekek érezhető ellen-
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nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági érdekekre és 
a két csoport erős harezot viv egymással. Mindkét 
csoport Magyarország nemzetgazdasági érdekeinek, 
a nemzeti jólétnek fontos  képviselője. A harcz, me-
lyet a két csoport egymással viv, tehát nagy hord-
erejű lehet az országra nézve és éppen ezért a mérv-
adó faktoroknak  arra kell tőrekedniök, hogy ez a 
harcz ne az ország érdekeinek rovására folyék,  de 
ne folyék  e két érdekcsoport egyikének rovására 
sem, mert mindakettő a nemzeti jólét elsőrendű kút-
forrása.  Az érdekek méltányos kiegyenlítését és azt 
a közeledési pontot kell tehát keresnünk, mely a 
csoport üdvös, egymás és igy az ország érdekében 
való hasznos együttműködését lehetővé teszi. Tisz-
tázni kell az eszméket, a fogalmakat  és el kell osz-
latni a mindkét félnél  uralgó téveszméket és ferde 
szempontokat, melyekot saját érdekeik elbírálásánál 
elfoglalnak.  Nagy feladata  vau e tekintetben a saj-
tónak. És a sajtó igyekszik is feladatát  megoldani, 
de hiányzott belőle eddigelé az elfogulatlanság,  mely-
lyel a két csoport érdekei fölé  tudta volna helyezni 
magát, onnan birálván el a hazai érdekek általá-
nosabb, magasabb szempontjából a csoportok néha 
kisebb, néha nagyobb összeütközését. 

örvendetes jelenség e fontos  kérdésekben Mik-
száth Kálmán lapjának az ,.Országos Ilirlap"-nak 
magatartása. Ez az újság találta meg végre azt az 
utat, melyen haladva karöltve működhetik a két cso-
port — az agráriusok és mercantilisták — a nem-
zeti jólét fejlesztésében,  érdekeinek kielégítésében. 
Az Országos Hirlap éles kritikája, helyes igazságos' 
álláspontja és a tapintat, melylyel mindkét párt 
gyengéit kezeli és az orvosszert keresi panaszaik, 
sérelmeik orvoslására, valósággal egyedül álló a ma-
gyar napisajtóban. Minden tekintetben fölötte  állván 
az egyes csoportok kicsinyes érdekeinek, ez az új-
ság csak a hazaérdekeit szolgálja és okos, szakszerű 
czikkoivel nagyban járul hozzá a fennforgó  kérdések 
igazságos és helyes megoldhatásához. Az érdekelt kö-
rök tehát helyesen cselekszenek, ha figyelemmel  ol-
vassák az Országos Hirlap-ot és megszivelik azt, 
amit mond. 

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

F—o. Írja, hogy az „ő"-je tudatja önnel, hogy ő vele 
jelen köi tilméuyek között teljes lehetetlenség post restante leve-
lezést folytatni.  Különös, valóban különös! De hát akkor mi-
képpen küldi el az önnek szóló leveleket, ha ő a postát — az 
argns szemektől, melyektől nem tud szabadulni — nem kö/.e-
liiheti meg? Azonban ezt ömek sub rosa irjuk, és nehogy 
megkísértse tőle erre nézve felvilágosítást  kérni, mivel túlságos 
kíváncsiságával — a mi rendszerint unalmassá válik — esetleg 
magára zúdíthatná haragját, már pedig diilj össze hegy, sza-
kadj össze ég, sem hogy az a mi kedves F—o barátunkkal 
megessék. Valóban igen örülünk, hogy megértette előbbi üze-
netünket, s feltudta  használni saját czéljaira, s ha az utóbbi 
vers — mint ön írja — előliben derültséget is keltett márvány 
homlokán — később annyira elkeserítette, hogy a levelében 
önt már varangyos békához hasonlítja, nincs miért megütköz-
nie, mert ezael csak az ön iránt érzett szerelmét tolmácsolta, 
mivel tudnivaló dolog az, hogy csak a mézes hetekben járja 
az allattanból venni ki neveket, a mivel majd szerelmünk tár-
gyát feldíszítsük.  Például mókuskám, tutyuskám stb. stb., ami-
hez sorozódik most az öné ,.varangyos béka", ami ugyan nem 
a legszebb, de megvigasztalhatja magát, hô y nem is a leg-
utolsó, mivel mi mar voltunk fültanúi  egy olyan gyöngód je-
lenetnek, a midőn az ideált „elefantom"-nak  szólították, ami 
mindenesetre igin megtisztelő lehet, hanem bizony kétértelmű 
ségénél fogva  a „békát 'jóval elébe helyezzük. Arra a bizonyos 
részletre vonatkozólag pedig reméljük, lesz alkalmunk szóval 
is felvilágosításunkat  megadni, addig pedig szíves türelmét 
kérjük, s ha ő fura  kívánságával még tovább is zaklatna, ugyan 
küldje el neki e verset ; 

Messzi ide . . . . . ám 
Ez az élet teher ám, 
8 oly zord mint a vitorlavászon, 
Mikor lesz vitorla Váczon? 

Gobé Etéd. Beküldött verseivel külön-külön nem foglal-
kozhatunk, mert valamenyi egyformán  — rosz. Önnek nincs 
érzéke sem a versforma  iránt, sem ahhoz, hogy mit lehet olyan 
fellengős  éj üres, hangzatos és semmitmondó szavakban meg-
énekelni. Ha jó tanácsot adhatunk, ugy mondjon le az irodalmi 
működéséről, mondjon le a költészetről, mely feltétbn  hálán 
lesz érte. 

Sz. 3123-1Ö9Ö. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint 
udvai helymegyei takarékpénztár végrehajtatónak Fan-
csali Sándor farkaslaki  lakós végrehajtást szenvedő 
ellen 70 irt a jár. kielégítése végett ezen kir. tör-

vényszék területéhez tartozó a farkaslaki  200. sz. tjkben 
felében  alperes Fancsali Sándor, másik fölében  Fábián 
Mártha Fancsali Sándorné tártulajdonos részére irt 
A -f-  447. 449 hrsz. ház beltelek és kert 162 frt, 
1350. hrsz. 4 frt,  2023. hrsz. 2 frt,  2140. hrsz. 2 
frt,  2997. hrsz. 3 frt,  3114. hrsz. 1 frt,  3182. hrsz. 
4 frt,  3887. hrsz. 2 frt,  3519. hrsz. 3 frt,  3559. 
hrsz. 4 frt,  3800. hrsz. 2 frt,  4042. hrsz. 3 frt,  4347/2 

hrsz. 6 frt.  5318. hrsz. 3 frt,  7254. hrsz. 4 frt, 
72562/sb hrsz. 6 frt  kikiáltási árban az 1881. évi 
LX t.-cz. 15(5. §. értelmében és pedig az alperes 
jutalékára a C. 8 alatti id. Tamás Gergely javára 
bekebelezett tisztességes lakás, ruházat, élelmezés, 
betegség esetén gyógyítás, esetleg ezek helyett évi 
120 frt  kikötmény sérelme nélkül az 1898. aug. 
12-ik napjának d. e. 9 órakor Farkaslaka község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet 
Ígérőknek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/o-át. kész-
pésabeD, vagy értékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árvorési további feltétolek  a hivatalos órák 
alalt a telekkönyvi hivatalnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyit, 1898. junius hó 1-én. 

t í y o r f y  T i t i i * . 
kir. törvényszéki egyes biró. 

H i r d e t m é n y . 
Az árvátfalvi  2-ik rész 3. számú tjkvben A 

1. rendszám alatti mintegy 280 hold területű, az 
úgynevezett 17 falu  havasából Árvátfalva  közbirto-
kosságának jutott, jelenleg tulajdonomat, képező erdős 
helyen levő, mintegy 9555 drb. tökefa,  0956 drb. 
koszorufa,  9833 drb. boronafa  és 10170 drb. lécznek 
való fát  tartalmazó anyagot elakarván adni, ezúttal 
felhívom  a venni szándékozók figyelmét.  Az ár és 
kihasználási időt, illetőleg értekezhetni irodámban. 

I)r. Nagj Samu 
ügyvéd, 

Sz.-Udvarhelyt. 

WEISZ R. 
állandó kész butor raktára, 

Van szerencsém a m. t. közönségnek 
szives tudomására hozni, hogy a személyesen 
bevásárolt bútoraim megérkeztek, s igy ki-
bővített raktáromon mindig megtekinthetők. 

Raktáromon kapható: 
Franczia háló-, ebédlő- és szalon-

bereudenzés 100 frtól.500  frtig 
1 ajtós pnlitirozott ruhaszekrény 18.— „ 25.— „ 
2 „ ,. „ 25.— „ 35.— „ 
1 drb Pulitirozott ágy . . . . 10.— „ V5.— „ 
1 „ Szalon asztal 12.— „ 20 — „' 
1 „ Ebédlő asztal 12.— „ 20.— „ 
1 ,, Asztal, fordító  lappal . . 12.— „ 20.— „ 
1 „ Hajlított szék 2.— 3.— „ 
1 „ Ebédlő magashátu szék . 4.— „ ö 50 „ 
1 „ Kredencz 30.— „ 95.— „ 
1 „ íróasztal 18.— „ 35.— „ 
1 „ Tőtött díván 12.— „ 25.— „ 
1 ,. Szőnyegdiván magas háttal 40. — „ 85.— „ 
1 „ Toillet tükör 8 — „ 20.— „ 

Valamint kapható mindennemű vasbu-
tor a legolcsóbb árabon. 

B. pártfogásukat  elvárva maradok 
teljes tisztelettel 

WEISZ R. 
butorraktáros 

Széke ly -Udvarhe ly 
Felsö-piacztór. 

Bútorok részletfizetésre is kaphatók 

.-1=1 

Uj üzlet!! Orbán, Nagy és Tamás Uj üzlet!! 

c z i p ö - Ü L z l e t e S z é k e l y - T T d . v á r h e l y t 

- Elvállal: 
minden e szakmába vágó megrendeléseket a legújabb divat 
szerint, kiváló csinnal, a legjobb anyagból, pontos elkészités 

mellett, ugy minden javítást. 

S Z I V A T Y T Y U K A T j m 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 

T UZFECSKENDOKET 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
l i í z o l f  ó s á g o k n a k . k é z , j á r g á n y é s e r ö l i a j t á s r a 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentescn nrííködö peczegödor tisstitó készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

I s é s z i t é s a ö á n l a -

A BPESTI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 
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Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarhelyt. 
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