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Előfizetési  árak': 
Egész évre 4 frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 forint. 

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

Karácsony ünnepén. 
(—n.) A bethlehenii pásztorok éneke s az 

ég tiszta kék szinén megjelenti csodás tünemény 
hirdette időszámlálásunk első évében, hogy meg-
született a Megváltó, hogy a sötétség uralmá-
nak vége legyen és igazsággal, szeretettel ra-
gyogja be az egész világot Karácsony ünnepe 
ennek szimbóluma. Jézus születése az emberiség 
újjászületését jelenti, halála a megváltás egy 
sötét élettől, melyben nem volt élet, csupán 
ármány és hitszegés. Az Isten maga öltött 
emberi alakot a bethlehenii jászolyban, hogv a 
szeretet az örök harcz után az örök béke orszá-
gát alapítsa meg e földön 

A karácsony ünnepe a keresztény világ 
előtt örökre, inig ember és hit lesz a földön 
szent ünnep gyanánt, van beirva a szivekbe. 
Fohász, mely az ajkon kél, ima, mely a szívből 
fakad  Jézus születésének emlékére, mind át van 
hatva a keresztényi szeretet, buzgóság csodás 
hevétől. Mert Jézus születése félremagvarázhat-
lanul az Ige és eszme létesiilése, mely szabad 
utat tört magának a sötét századok pogánysá-
gából és dicső fényt  szórt szét az emberiség 
között, e fény  hozta magával a felvilágosodást, 
az eszme életét. 

Az addig kétkedő szivekbe egyszerre vilá-
gosságot gyújtott a hit és ez tartotta fenn  a 
nagy küzdelmek között a föld  urát — az em-
bert. Hit nélkül nem élhetne meg, az első lé-
pésnél lelke elvesztené egyensúlyát s leesnék a 
kétségbeesés örvényébe. Hit az ember élete. 

Méltó megdöbbenéssel uézzük a jövő szá-
zad vajúdó születését, váljon azt a hitet, me-
lyet szent karácsony napján Jézus születése az 

A biró szerelmét elkönyvelték. 
— Irta: Krudi Gyula. — 

Kivül az estében zaj támadt.. A kutyák valakit 
húztak volna lefelé  nagy hangokat adva. Erre ez a 
valaki ugyancsak káromkodott. Topogás keletkezett 
az ámbituson, közben megnyílt az ajtó. 

— Ki az? 
Nem felelt  senki. A szél süvöltött az Udvar-

béli hársak között. 
— Ki az? — kérdezte ismét Topper 
Mély, fáradt  hang felelt: 
— Én vagyok, báró Ke vér, Jó estét, kedves 

Topper ur. 
Topper meglepetten bámult. A báró nyomába 

lépett, már a szobában volt, széles karimájú kalap-
ját leemelte és megtörölte gyöngyöző homlokát. 

A kövér Topper Ábel a szakállát harapdálta. 
Többször nadrágja zsebébe mélyesztette gömbölyű 
kezeit és gyorsan kihúzta őket. 

— Hát . . . hát . . . tessék beljebb, beljebb, 
tessék, báró ur, — gyorsau és élénken beszélt a 
a talpig üzletember simaságával, de a hangja aka-
dozott és legjobban szeretett volna fcmár  hallgatni. 
A báró beszédét figyelni  és közben spekulálni és 
üzleti gondolatokat keresni, itt a báróval szemben. 

A szobában szinte sötét volt. Az ablakon be-
hallatszott a szél zúgása. 

— Nincs itthon senki ? . . . René sincs itthon, 
és kedves ne_ ő nagysága, Topper ur ? — kérdezte | 

Felelős szerkesztő: G's. S/.abó liitlimiii. 
Szerkesztő 

és laptulajdonos: Iteesek Almliir. 

emberiség közé hozott, de a nagv czivilizáczió 
formáiból  kivetkőztette, a romlott, századok sora 
megrontotta, váljon hoz-é a jövő uj századok uj 
születést a hitetlenség sötétségében. Váljon a 
lélek visszakapja-e ismét azt a hitet, melyből 
erőt merített a nagy küzdelmek között a lét-
fent.artás  közepett, a melyet most a század er-
kölcsi romlottsága megingatott., megtört. 

Mert csak erkölcsi alapon épül fel  a hit 
tnnploma. Szelekbe mondott beszéd a fohász, 
ha az erkölcsi siilyedésből tör fel  és a hit nem 
tart fenn,  mert elvesztette biztos alapját. E 
forrongó  század utolsó napjainál, mikor elál-
dozni látjuk a nyugvó nappal a közerkölcsiséget, 
kevés hittel, kevés bizalommal várjuk az uj idő 
hajnal hasadását, mely biztos alapra helyezi 
megingott hitünk bástyáit És ekkor, midőn te-
kintetünk a jövőbe néz s keresi ott az újjászü-
letést, mint messziről csendülő szent zsolozsma 
száll felénk  a bethlehenii ének lágv fuvalma, 
mely azt mondja kétkedő szivünknek, hogy meg-
született. a hitnek erós vára, csak meg kell tisz-
títani azoktól az ingovány októl, buja folyondá-
roktól, melyek belepték és eltakarták az embe-
riség elől. Tisztán ragyog ismét a hit temploma, 
ha a közerkölcsis<5g romlott, buja hajtásait le-
tépjük lelkűnkről és helyébe az eszméuyiség, a 
hit fogalmát  oltsuk be. 

A tiszta eszme olyan, mint a gyémánt, a 
sár közül is felragyog  és Heródes kardja száz-
szor újra kezdheti vérengzéseit, az eszme s az 
Ige még is élni fog.  A századok hosszú sora 
alatt a hitre reá nehezült erkölcsi romlottság is 
egyszer le fog  omlani a lelkekről, mert. az Isten-
ség hatalmas ereje nem engedi elbukni a föld 
urát. a közromlottság posványában. Még lesz az 

Hirdetések a lego'isóbban számittatnak. A bélyeg dij 
ktilön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 25 kr. 

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

emberiségnek egy szép karácsonya, melyben meg-
tisztul hite és Jézus születése napján még egy-
szer ujjá születik. 

Romlott a lélek, az tagadhatlan. A vallás 
csak czifra  megszokott semmiség és a templomba 
járás csupán szokás. A nagy templomhajókból 
elszállt az isten, mert nincsen igazság A szent 
zsolozsma, az ima nem őszinte, mert. kétséget 
hozott a kor magával és a kétkedés ördöge ott 
ólálkodik a hivők mellett s mikor szemünk az 
Istent keresi az ördöggel találkozik. Ezt tette 
a rohamos czivilizáczió tulhajtása, melyre még 
az emberiség nem ért meg és összeomlott hitek 
és kétségek romjain építette fel  a modernség 
hamis fényben  díszelgő légvárát. A társadalom 
különböző rétegeiben a dissoluezió tüze lappang 
és csupán a hit tisztasága fogja  ismét megte-
remteni az örök kétségek után az örök békét. 

Mikor megszólalnak a harangok szent ka-
rácsony ünnepén és felzendül  az ének, mint 
egykor Bethlehemben, hogy hirdesse a Megváltó 
születését, megtisztult lélekkel kell imához kez-
deni, hogy a jövő hozza vissza a közromlottság 
után a tiszta és eszményi világot. Ha ez léte-
sül, karácsony kettős ünnep lesz a megvénült, 
de egyszerre megif|odott  világra nézve, melynek 
alapja a tiszta hit leend... 

Boldog ünnepeket! 

B e l f ö l d . 
A tanárok művészeti kiképzése. Dr Wlassics 

Gyula közoktatásügyi minister a művészetekért lelke-
sedő közöuség migy örömére gyorsan halad általános 
elismeréssel fogadott,  művészeti programmjának meg-
valósítása felé.  Hogy a tanuló ifjúság  müvésíeti ér-
zékeinek fejlesztésére  tett intézkedései mielőbb célt 

a báró, aki igen nyugodt volt, igen csöndes, némi-
némieg fáradt. 

— Nincs itthon René, felelte  sebesen Topper. 
Éuekelve hadarta. — Gondolom tudja, báró ur, hogy 
mi teljesen boldogok vagyunk most. Már minden 
megváltozott. René boldog. Üzletbarátoin, Voczek T. 
— nagy posztógyára van Brünuben, szállít az angol 
hadsereg számára is Kelet-Indiába, — boldoggá tette 
Renét. 

— Báró Kevérnét, nemde? — kérdezte nyu-
godtan a báró. — A kit most Voczek T.-nénak 
hivnak. 

Topper dörzsölgette a kezét. 
— Hát mi már csak így vagyunk, méltsás báró 

ur. Hja, kereskedő, kereskedő maradt. Azt hiszem... 
Valami cseléd jött be, behozván a lámpát. A 

hang, ami nehéz és fojtott  volt a sötétben, most 
élénkebb, szinte derűsebb lőn. 

A báró hátravetette magát a széken. Nyugod-
tan nézett maga elé. A vén kövér Toppert figyelte 
közben, ezt a szőrös vastag zsidót, aki még egy esz-
tendővel ezelőtt az ő apósa volt. Akkor . . . Mintha 
már olyan régen történt volna mindez, hogy rágon-
dolni is fáradságos. 

— És a méltsás báró ur, hogy és miként van? 
Remélem a legjobban, báró ur, és hiszem, hogy 
megtalálta mindazt, amit nálunk nem talált meg.. . 
Mert mi csak kereskedők vagyunk. 

— És konto-kurrens-re dolgozuak. 
— Kontó-kurrensre? — Topper szelidkezve 

| nevetett. Persze, persze . . . 
Mai számunk 8 oldalra terjed. 

A mellényzsebébe mélyesztette Topper az ujját, 
a másik kezével gesztusokat vágott és jóakaratú 
nyugodtsággal magyarázgatott ennek a tudatlan 
bárónak. 

— Mert mit is tehettem volna egyebet? A 
báró ur — most nem tudom igy van-e vele, — nem 
igeu számított soha, amint azok az uraságok teszik 
mind, akiket mi „Lebemannoku-nak nevezünk. Persze 
mi aféle  zsidók ezt nem értjük. De jól esett — és 
mi nagyra voltunk vele — amikor leereszkedett a 
mi társaságunkhoz. Különösen az asszony. És René 
is Mindig mondtam nekik, mikor boldogan, elkábulva 
tértek haza mulatságokból, ahol a báró ur társasá-
gában voltak — ón mindig mondtam, hogy ez nem 
jó üzlet. (Voczek T. barátom már több évek előtt 
tudatta velem szándékát.) 

A báró félig  behunyt szemmel nézte a kövét 
Toppert, aki egészen elemében volt már, beszélvén 
az üzletember élénkségével. 

— Ezek régi dolgok, Topper ur. 
— Ilégiek-e ? Semmi sem régi — vágott közbé 

hevesen Topper. — Régiek e dolgok akkor volnának, 
ha üzleti könyveim mondanák ezt. A Soll és Habén 
csalhatatlan nálam. És világosan is beszél, ötvenezer 
forintról,  sőt százezer forintról.  Ami már elment 
egészen. És, ha szabad tudnom, miért jött most ide 
báró ur? 

— Topper... — kiáltott a báró sötétvörös 
arczczal. 

Topper izgatottan beszéit: 
— Nos ? Csak kérdezhetem tán ? Egy évig volt 
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érjenek, mindenekelőtt arra van szükség, hogy ma-
gukban a tanárokban legyen meg a kellő érdeklődé-
a fontos  ügy iránt s a jövendő tanárok is kellő el-
méleti képzettséget nyerjenek a művészeti dolgokban. 
E szempontok teszik szükségessé, hogy a tanárjelöltek 
is. a^Jfjuság  leendő oktatói, már a tanárképzés ke-
retébenrfiBfe^srkedjenek  a művészet-történet alap-
vonalaival. Wlat^is rendeletére a budapesti, nem-
külömben a kolozsvári tanárképző intézetben, mint 
halljuk, már a folyó  tané. 2-ik felében  megkezdődnek 
majd a művészettörténeti előaiHsi-k, melyek a ma-
gyar közművelődés, különösen a lüvészeti ügy egy 
uj korszakának megalapítására lesznek hivatva A 
kultuszminiszternek ez előadásokra vonatkozó ren-
di letét tanügyi körökben nsgy érdeklődéssel várják. 

A közös függő államadósság kimutatása. A 
függő  államadósság ellenőrzésére kiküldött országos 
bizottság Bécsben, 1898-ik évi december hó 5-én 
tartott 26-ik ülésében az államjegyek forgalmi  ösz-
szegét 1898. évi november végével következőnek ta-
találta: A bizottság saját följegyzései  alapján a tu-
lajdonképeni államjegyek összege: 1 forintosokban 
086,574 frt,  5 forintosokban  110.684,000 frt,  50 fo-
rintosokban 18.413,750 frt,  összesen 129.784,324 frt. 
A közös pénzügyminisztérium hivatalos közlése sze-
rint a forgalomban  levő sóbányautalványok összege: 
52.882,600 forint,  összesen 182.666,924 forint.  A 
közös függő  adósságok közös költségen beváltandó 
312 millió forintnyi  összegéből az 1894: 24. t.-cikk 
rendelkezései értelmében f.  évi november hó végéig 
1, 5 és 50 forintosokban  összesen bevonatott és mint 
törlesztett leíratott 199.313,4^7 frt,  ellenben még 
törlesztetlenül maradt 112 686,573 frt.  Nevezetesen 
az 1 forintos  jegyekből, melyekből 1894. évi julius 
hó 24-én, mint az 1894: 24-ik t.-cikk életbelépésének 
napján 57.883,361 frt  forgalomban  volt, folyó  évi no-
vember hó végéig bevonatott és mint törlesztett le-
íratott 57.196,787 forint,  {ellenben még forgalomban 
maradt 686,574 frt. 

Irodalom. 
Nincs párja a napi sajtóban a Pesti hírlapnak tartalom-

bőség és elterjedettség tekintetében ; de nincs párja abban sem, 
ahogy ezt a bő tartalmat minél változatosabbá teszi, uj és uj 
rovatokkal egészíti ki s végül nincs párja az előfizető  közön-
ségnek esjész éven át n\ujtott kedvezmények tekintetében. Mun-
társai a legjelesebb publicisták és tárczairók; köztük a tárcza-
irók legelseje: Tóth Béla, Murai Károly, Kóbor Tamás ; vezér-
czikkirói. K^nedi Géza. Beksics Gusztáv, ifj.  Ábrányi Kornél, 
Balogh Pál, Vazsonyi Vilmos Rovatai, melyekkel szintén pá-
ratlanul áll a napi sajtóban: a sakkrovat, bélyegkedve'ők ro-
vata s a bőséges vegyes- !és szerkesztői üzenet-rovat Minden-

a René férjo.  Topper René férje.  Ezalatt az év alatt 
kisebb-nagyobb összegekben összesen ötvenezer fo-
rintot adott át a báró urnák a czég, a Topper czég. 
Az esztendő végén benyújtottam a konto-kurrenset, 
kivonatát könyveimnek. És nem azért, mintha kel-
lemetlenkedni akartam volna a báró urnák, csak 
mert én szeretem a világos üzletet. So, ja! A vilá-
gos üzletet, báró ur. Ezért megméltóztatott hara-
gudni. Renére is, rám is, So? 

A báró kedvetlenül hallgatott. Ugy érezte, hogy 
bántja a hangja ennek a vén embernek, aki számok-
nak látja az egész világot. A számok beszélnek és a 
könyvek, amikbe a számokat beleiijuk és a vége az 
egész történetnek is szám. Egy ötvenezer forintos 
tétel a strazzában, amelyet a Topper czég azzal a 
czélzattal adott átal báró Kevérnek, hogy menjen 
vele pokolba, Amerikába. Legyen ültetvényes vagy 
borbély. Mindegy. René nem szeretheti azokat az 
embereket, akik nem tudnak bánni a számokkal. 

Topper lecsendesedett és zsebbe dugott kézzel 
álldogált a szoba közepén A báró előregörnyedve 
ült. Egészen barna volt az arcza, fekete  szeme felett 
árnyék szálldogált. A kanadai ültetvényes, aki ott-
hon Kanadában maga is megfogja  az ekeszatvát, 
rideg, gőgös arisztokrata lett ezzel az üzletemberrel 
szemben, aki, jól érezte, nem tekinti őt másnak, 
mint egy bizonyos urnák, akivel valamikor régen 
üzleti összeköttetésben állott a Topper-czég. 

Topper félrefordította  a fajét  és közönyösen, 
ásítozva mormogta: 

— Nos, igen — hát persze, reméllem jól men-
nek dolgai báró urnák. Azonkívül, azonkívül . . . Na? 
— Most nemde azért jött haza, hogy meglátogassa 
barátait és ismerőseit. Szerencsésnek vallom magam, 
hogy ez utóbbiak közé felvette  a Toppert is, a ke-
reskedő Toppert. 

Már csaknem azt mondta Topper: 

nap kivétel nélkül 20—24 oldalnyi terjedelemben jelenik meg, 
vasárnap és ünnepeken 32—36—40 oldalon s ára még is csak 
annyi, mint a jóformán  csak fele  annyit adó lapoké Ehhey 
járulnak a külön kedvezmények: minden hónapban minden elő-
fizető  kis jegyzéknaplót kap díjtalanul, s minden évben kará-
csonyi ajándékul egy n»gy képes naptárt. Mutatványszámokat 
is lehet levelezőlapon kérni a kiadóhivataltól (Budapest, V., 
V'aczi-körut 78., a Pesti Hirlap palotajában). Előfizetési  dij egy 
hóra 1 frt  i'0 kr, 2 hóra 2 ftt  40 kr, negyedévre 3 frt  50 kr; 
A Párisi Divattal együtt negyedévre 4 frt  50 kr. Legjobb és 
legelterji dtebb lap ma hazánkban a Pesti Hirlap Aki nem 
tudná azt, siessen meggyőződni róla. 

Komoly irány, könnyed szellem, határozott nem-
zeti törekvés jellemzi a „Magyarországu  politikai 
napilapot. Nem hajlong ide-oda, nem üzérkedik po-
litikai meggyőződéssel, egyenes és nyilt, mint a ma-
gyar ember lelke, azért fért  annyira közel a magyar 
nemzet szivéhez. A „Magyarország"  fél  évtizedre 
visszanyúló múltjában páratlan előhaladást tett. A 
müveit magyar társadalom befogadta,  megkedvelte és 
nagyra neveltt, ugy, hogy ma már a „Magyarország-
a legelterjedtebb és legolvasottabb lapja a magyar 
közönségnek. A „Magyarországu  valósággal irányt 
szab és egyesíti maga köré a müveit magyar társa-
dalmat. Bartha Miklós az ő páratlanul ragyogó tol-
lával megragadja az elméket, ugy, hogy politikai és 
társaduimi különbség nélkül mindenki meghajlik az 
ő tollának szépsége és varázsereje előtt. A „Magyar-
ország" minden sorában komoly és emelkedett, nem 
hódol a modern léhaságokuak, de eleven, gyors és 
szórakoztató. Azért kedvelt lapja a magyar családok-
nak.  A „Magyarországu  felelős  szerkesztője llolló 
Lajos országgy. képviselő, kivüle közéletünk és íróink 
kitűnőségeinek egész sorozata tartozik a „Magyar-
ország"  -hoz, igy lnczédy  László, Pázmándy  Dénes, 
Móra  István, Vértessy  Arnold, Bartók  Lajos, bzabó-
né Nogáll Janka és a légi és uj irói nemztdék sok 
más jeles tagja. A „MagyarországJ  előfizetési  ára 
egy évre 14 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr, egy hora 
1 frt  20 kr. 

Az Ország-Világ karácsonyi ajándéka. A mai postával 
egy pompás kiállítású díszmunkát kaptunk, a melyben legjele-
sebb költőink és Íróink dolgozatait találtuk. A könyv czime 
„Almanach-' és alatta olvasható ez a pár szó : az „Ország Világ 
karácsonyi ajándéka". A kötet tartalma a következő: Ábrányi 
Emil: Föltámadás. Szomaházi István: Két novella. Horthy 
Béla: Petőfi  szerelmei. Feleki Sándor: Egy szó. Tábori Ró-
bert: A szökés. Szilagyi Géza: A vadludak. Jakab Ödön: 
flenteiné.  Vértessy Gyula: Három csók. Pásztor Árpad: Pro-
metheus. Krúdy Gyula: A kísértet. Buday László: A próléta. 
Várady Antal: Holt levelek. Födi Márton: Az operette-hazas-
sag. Dr. Falk Zsigmond: Madrid. Zenemüvek ügyektől, biposo 
Antaltól, Goll Jánostól, Kéiy Gyulától, Ernyei Józseftől  éa Gál 
Ferencztől. Ezenkívül a könyvet számos szép illusztráczió di-
s/.iti, És ezt a könyvet az az ujsag adja ajándékba, amely 
hétről hétre versekkel, novellákkal és aktuális szép képekkel 

— Jó éjt, báró ur, volt szerencsém. (Igen kel-
lemetlen tudott lenni ő.) 

A báró ajkát gőgösen összeszorítva állt fel. 
— Azt hittem, hogy René itthon lesz. René... 
— René? Mi köze hozzá? — kiáltott Topper 

hevesen. 
— Ha el is váltunk — mondá csendesen a 

báró — nem zárja ki ez, hogy jó viszonyban ue 
maradhatnánk. Hisz csak üzleti okok — a báró nieg-
vetőleg hangsúlyozta ezt — üzleti okok miatt men-
tünk széjjel. 

Az ajtó csendesen felnyílt.  A küszöbön egy 
fiatal  asszony jelent meg. Bő házi ruhája testéhez 
simult. Arczáuak révedező mosolya, félig  lehunyt 
szempillái alól szálló tekintete Kevérre tapadt. 

Topper dühösen toppantott. 
— René, hogy mersz bejönni 1 
A báró meglepetten nézte a fiatal  asszonyt. 

Tartózkodva, elcsodálkozva közeledett 
— Rám ismer? Ismer-e még? Lám, az imént 

eltagadták, hogy itt vau, pedig . . . Pedig már . . . 
Az asszony meglepetten, zavartan nyújtotta a 

kezét. 
Remegett az ajka, fátyolos  szeme pillája rez-

zent. Arcza kipirult és mélyen lélegzett. 
— Itthon vagyok . . . itthon a mama mellett 

leszek most. 
Zavart ijedtséggel húzódott hátra. Alig birt 

beszélni. Itt a régi férj  előtt, mikor az anyaság tiszta 
dala virágzott ki szivében. A dal kivirágzott oda-
benn és a holnap sejtelmekkel közeledik. 

Bő háziruhája alatt most ha dobban a szive, a 
holnapért dobban, egy kicsi apró gyermekért, akinek 
vékony hangját néha hallja álmában. 

A férfi  lehajlott fővel  áll előtte. Az asszony 
félénk  mosolylyal húzódott hátrafelé. 

— A kontót lezárjuk — gondolta Topper ur, 
kezét dörzsölgetve. 

telt számot ad olvasóinak. Azért is nincs a magyar irodalom-
ban njság, mely jobban megérdemelné a közönség támogatását, 
mint az Ország-Világ, melynek előfizetési  árát oly kis összeg-
ben állapították meg. hogy arra minden polgári csalad előfizet-
hessen. A ki most egy negyedévre 2 írttal előfizet,  az áprilisig 
kapja a lapot és annak megküldik karácsonyi ajándékul az 
Almanachot is, melynek rejtvény pályázata is vau és a rejtvény-
megfejtők  között egy képes levelezőlap-albumot és 2 díszmun-
kát sorsolnak ki. Az előfizetési  pénzeket az Ország-Világ ki-
adóhivatalaba (V., Hold-ntcza 7.) kell küldeni 

Újdonságok. 
W Tisztelettel fe lkérjük  luUrftlékos 

előfizetőinket  esedékes e^őiizetési d i j a ik szi-
vet* beküldésére. 

Kinevezés. Gróf  Ilaller  János megyénk főispánja 
Kassay  F. Ignácz ny. polgáimester, ügyvédet, a köz-
ügyek terén teljesített buzgó szolgálatai elismeréséül, 
Udvarhelyvármegye tiszteletbeli főügyészévé  kinevezte. 

Gyermekek karácsonyfája. A kereszténység 
legszebb ünnepének első napján, amikor szegénysé-
güket kétszeresen érzik azok, akiknek,a sors földi 
javakat nem juttatott, — amikor a jobbmóduak két-
szeresen érzik a vágyat, hogy jót tegyenek, könnye-
ket szárítsanak és a karácsonyfa  csillogó fényével 
apró gyermekeknek nagy örömet szerezzenek, — a 
Mária Valéria gyermekkert vezetői: özv. Kassay 
Endréné, Soó  Mariska sem feledkeztek  el az intézet 
kicsiny növendékeiről, s a város közönsége, a taka-
rékpénztárak szíves adakozásaiból egy nagy, hatal-
mas karácsonyfát  állítottak fel.  A gyerniekkertben 
ma délután két órakor történik meg az ajándéktár-
gyak ünnepélyes kiosztása 

A királyi pár arczképének megfestéséi-e  Jakab 
Gyula alispánhoz ez ideig 707 frt  73 kr gyűlt be, 
amely összeg az Udvaihelymegyei takarékpénztárnál 
kamatozás végett elhelyeztetett. 

Városi képviselő-testületi tagok választása 
csütörtökön, 22-én történt meg,- élénk érdeklődés 
mellett. A szavazás a tanácsház nagytermében dél-
előtt kilencz órakor vette kezdetét Jakab  Gyula 
alispán elnöklése mellett. A bizalmi féi  fiak  Solymossy 
Lajos, Hápolty  Domokos, Sándor  Gergely és Csillag 
József  voltak. A szavazatok szedését délután 4 óra-
kor zárták le, mig a szavazás eredményét éjjoli 11 
órakor hirdették ki. Beadatott összesen 28ü szavazó-
c/édula, a melyből 80 többséggel ez a névsor került ki: 

Rendes tagok : 
Sándor Mózes tanfelügyelő,  Gáspár József  mé-

száros, Solymossy Endre, Dr. 1 engjel József,  Bodrogi 
Sándor czipész, Szabó Domokos szatócs, Kassay F. 
Gyula, Dr. Válentsik Feerencz, Röszler Károly, Dr. 
Demeter Lőrincz, Bartók István, Dr. Simó Balázs, 
Sándor Gergely szombl., Molnár Károly, Szorger Já-
nos, Hlatky Miklós, Györfi  Ferencz id. szombf.,  Nagy 
János czipész, Csillag József,  Simó János szombf., 
Sándor János szombf.,  Rápolti Domokos, Ifj.  Rájk 
József,  László Domokos t. bíró, Szakács Gyula, Ko-
vács Domokos ellenőr, Szakács Károly ifj.,  Soó Gás-
pár, Bod Károly, Szabó Istváu. 

Póttagok: 
Ferenczi Ferencz, Gáspár János, Barabás János 

közép, Csép Ignácz, Darvai Dániel, Budik László, Id. 
Balázs Ferencz. 

Kinevezés. Gróf  Haller  János főispán  Fodor 
Boldizsár joghallgatót vármegyei írnokká kinevezte. 

Az első jég. A novellisták végképp leszámoltak 
az idén a kandallóban vígan pattogó tűzzel, a jég-
virágokkal, miket az ablakra fest  a tél, a fehér  hó-
takaróval, melyen megtörik a deczemberi nap eről-
tetett melege. A jégcsaládok korcsolyáját rozsda 
marja — s kipirult arczu bájos leánykák sem jelen-
tek meg ujságunk hasábjaiu. A tél hivatalosan rég 
megérkezett, a kirakatokból már beszedik a kará« 
csouyfákat,  az apró csecsebecséket — s még mindig 
nem lehet korcsolyázni. A jeges szél, a mely oly 
sokáig váratott magára végre meghozza ma-holnap 
ennek a szép, testedző sportnak az évadját, és a 
korcsolya pályán nemsokára találkozót ad egymásuak 
a jégcsalád. A Korcsolya-egylet választmánya pénte-1 

ken tartott gyűlésében ugy határozott, hogy ha az 
idő engedi, a pályát ünnep másodnapján, tehát hol-
nap, ünnepélyesen nyitja meg, a mely esetben azt az 
elnökség falragaszok  utján hozza a nagyközönség 
tudomására. 

Halálozások. E hó 20-án hunyt el id. Kassay 
F. János munkáséletének 85 ik évében. Temetése 
csütörtökön, 2J-éu történt mog. Halálát nagyszámú 
rokonság gyászolja. 

Ugyancsak e hó 22-én hunyt el Kiss  Ferencz 
pénzügyőri szemlész, életének 48-ik, boldog házas' 
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sága 28-ik, pénzügyőri szolgálatának 25-ik évében. 
Halálát neje Bálint  Júlia és kilencz gyermeke si-
ratja. Temetése tegnap, 24-én, volt meg az ev. ref. 
vallás szertartása szerint. 

Vásárnapja. Haragos, fekete  felhők  onták az 
esőt, nyári zivatarnak gyors járású szele hajtá azt a 
járó-kelők szemébe, s hol kiderült, hol újra beborult 
felettünk  az ég. mint áprilisben, a midőn boloudját 
járja az idő. Óriási locs-pocs folyt  az utczákon vé-
gig s igy nem csoda, ha a karácsonyi vásárhoz (decz. 
21.) fűzött  szép remények javarészt dugába dűltek. 
A mozgalmat nem lehetett még élénknek sem mon-
dani, s a sátrosok nagyon rosz vásárról panaszkod-
tak. A ruhanemüekben sem volt meg a kellő forga-
lom, amit pénzszűkének lehet tulajdonítani. A keres-
kedők csinálták, mint rendesen, most is, a legjobb 
vásárt, mert a mig az utczán folyt  az óriási sár, a 
szél csapkodta kövér esőcseppek elől gyorsan mene-
kültek az emberek, s igy a kereskedések állandóan 
tömve voltak. A barompiaezra sok felhajtás  történt 
s a kereslet kedvezőnek volt mondható. A helyi for-
galom általában nagyon közepes volt, iparosok és a 
különböző elárusítók nagy pénzszükségletről és a 
kereslet tetemes ellanyhulásáról panaszkodtak. 

A sz.-udvarhelyi kaszinó! 1899. évben járó poli-
tikai és szépirodalmi lapjai f.  hó 26-án délután 5 
órakor, nyílt árverezés utján a kaszinó helyiségében 
albérletbe adatnak. 

Az agyagfalvi gyűlés. Immár ötven esztendeje, 
hogy itt Erdélyben mintegy tizenkét várost, 3(0 fa-
lut s számos urilakot elpésztitottak az oláhok. A 
veszély láttára Bereenczey László az agyagfalvi  rétre 
nemzetgyűlésre  hivta össze a székelyeket. 1848. okt. 
16-án ezer meg ezer ember gyűlt össze o réten, hogy 
megbeszéljék, miképpen védekezzenek az oláhok pusz-
tításai ellen. E nevezetes ínoinentnm 50-ik évfordu-
lója alkalmából a kolozsvári Történelmi Ereklyemu-
zeum felszólította  megyénkbeli körenek tagjait, hogy 
a népgyűlés területületét szerezzék meg s egy emlék 
felállítására  indítsák meg a mozgalmat. 

Ez emli koszlop  nagybizottsága  t. hó 21-én tar 
totta meg szervezkedő gyűlését városunkban a régi 
városháza nagytermében. Kis Károly agyagfalvi  lel-
késze megnyitván az ülést, lelkes szavakkal vázolta 
az emlékoszlop érdekében megindult eddigi mozgal-
mat, mire a nagybizottság magát megalakultnak 
nyilvánította s elnöknek Sándor  Mózes kir. tanfel-
ügyelőt választotta meg egyhangúlag, ki elfoglalván 
elnöki székét kijoleuté, hogy már azou okuál fogva 
is szívesen vállalja el — beléhelyezett közbizalom-
nak engedve — e hazafias  mozgalom vezetését, mert 
gyermekkorában 1848-ban ott volt az agyagfalvi  ré-
ten megtartott ama történelmi nevezetességű gyű-
lésen, melyen a székely nép hazafias  lelkesedéssel ál-
lapodott meg abban, hogy fegyvert  fog  a megfenye-
getett haza védelm re. Tiszteletbeli elnökökké Ud-
varhely, Csik, Háromszék, Maros-Torda és Torda-
Aranyos megyék jelenlegi főispánjait  választották 
meg. Ezt követte a végrehajtó bizottság megválasz-
tása. Ennek elnökévé közfelkiáltással  megválasztot-
ták Solymossy Endre ev. ref.  kollégiumi tanárt. Az 
egész gyűlés lefolyását  kisérő lelkesültség az ülés 
végén érte el tetőfokát,  midőn az emlék helyéül ki-
jelölt terület tulajdonosa Hegyi Zsigmond kijelentette, 
hogy a területet díjtalanul engedi át e hazafias  czél-
ra a bizottságnak. Lelkes éljenek jutalmazták e de-
rék férfi  hazafias  áldozatkészségét. 

Teaestély Kereszturon Most már itt van a 
tél is. Egy-két nap és óra és bársonypuha hótakaró 
borítja be a földet.  Deczember hideg virága odalo-
pódzik az ablaküvegre, a hová titkos szellemkezek 
rajzolnak jégbetüket azon az éjszakán, mikor a tün-
dérek világa bevouul a báli termekbe. A Nöegylit 
és a Kaszinó  27-én együttesen tartja meg Keresztúr 
ez idei legnagyobb szabású mulatságát — teaesté-
lyét. Az estélyen a Sáudorka zenekara fog  közre-
működni s belépti dij személyenként 1 korona. A 
mulatság kezdete 8 órakor. A rendező bizottság meg-
hívóján a nőktől házias egyszerűségű toilettoket kér. 

Holdfogyatkozás. A 27-éről 28-ára virradó éj 
jel érdekes jelenségre van kilátásunk. A hold egész 
Európában látható, teljes elsötétülést fog  szenvedni 
és másfél  órán át megfosztva  kölcsönzött ezüstfényé-
től, természetes sötétségében jelen meg Külöuös 
alakja van ilyenkor a holdnak. Gyakran előfordult 
már, hogp a teljes elsötétülés alatt teljesen látha-
tatlan lett. Szabály szerint azonban sajátos halvány-
vörös színben csillog-villog a felülete,  néha meg réz-
szinünek látszik. A csillagok érdeklődése kivált a 
hold szine felé  irányul, a melyet azonban nem sza-
bad a hold színének tartanunk. Napsugarak vissza-

verődése az, a melyek jelentékeny magasságban a 
főig  légkörében is előfordulnak  és törést meg szét-
szórodást szenvednek. Sok vörös sugár a föld  árnyé-
kára esik és igy optikailag bevonják a hold felszí-
nét. Az elsötétülés oka a földnek  a légürbe vetett 
árnyéka. Ez az árnyék gömbalaku és abban a ma-
gasságban, a hol a hold van, kört vetít, a melynek 
keresztmetszete körülbelül háromszor akkora, mint 
a hold korongja. Ha a hold ezen a körárnyékon ta-
lál átmenni, akkor teljesen elsötétül. Az átmenet 
azonban ezúttal nem czentralis, vagyis a hold nem 
megy át annak a körárnyéknak a középpontján, ha-
nem annak északi felét  szeli át. 

Az árnyékbalépés este 10 óra 53 perczkor áll 
be. A holdnak ez órában éppen jelentékeny magas-
sága van a horizont fölött,  mert 27-én már délután 
3 óra 4(3 perczkor kel. Éjjeli 12 óra 2 perczkor 
kezdődik a teljes elsötétülés. 45 perez alatt a hold 
megtette fele  útját a föld  árnyékában, vagy, mint a 
csillagászok mondják, az elsötétülés tetőpontját érte el. 

1 óra 32 perczkor kezdődik a hold kilépése az 
árnyékból, az elsötét ülésnek vége 2 óra 41 perczkor 
elhagyja a hold délnyugati széle az árnyékot és 3 
óra 56 perczkor kiszabadul a hold a föld  félárnyé-
kából is és ismét beözöuli fénye  a hajnali álomban 
szunnyadó vidékeket. 

A katonaság ós a farsang. Tudvalevően a ki-
rály ugy rendelkezett, hogy a gyász daczára tartsák 
meg a szokásos mulatságokat, nehogy az iparosok 
és kereskedők kárt szenvedjenek. Az idei bálokról 
azonban alkalmasint hiáuyozni fog  a katonatiszti 
egyenruha. Legalább a bécsi hadtestparancsnokság 
a hozzáintézett egyenes kérdésre olyan választ adott, 
hogy 1&99. márczius 16-ig a katouatisztek részéről 
a legillendőbb, ha mulatságokon nem vesznek részt 
mint tánezosok. Így tehát az idei farsang  csak czivi-
leknek való. 

Néprajzi kiállítás Kolozsvárott. A kolozsvári 
Mátyás-szobor leleglezése alkalmával az Erdélyi Kár-
pát Egyesület Mátyás szülőházában erdélyi néprajzi 
kiállítást rendez. A mozgalom élén gróf  Kuun  Géza 
áll, a kiállítás elnöke dr. Szádtczky  Lajos, előadója 
dr. líermann  Antal. A kiállítás érdekében az egye-
sület néprajzi osztálya már több gyűlést tartott és 
megállapította annak tervezetét. Lesz egy Mátyás-
szoba is Mátyás-korabeli tárgyakkal. A kiállítás 
iránt nagy érdeklődés nyilvánul. 

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszer ü háziszerré lett 
mely számos családban már több mint 27 év óta mindig kész-
letben van. Hátfájásnál,  csiptájdalom, fejfájásnál,  köszvényuél, 
cBÚznál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító  hatásuaknak bizonyultuk, sót járvá-
nyoknál, minő: a kolera, hanyóhasfolyás,  az altestnek Pain-
Kxpellerrel való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel hasznaitatott bedörzsö-
lésként az influenza  elleu is és 40 kr, 70 kr és 1 frt  üvegen-
kénti árban a legtöbb gjógyszertárban készleiben van, hanem 
bevásárlás alkalmával mindig határozottan: mint „Richter-féle 
Horgany-Pain-Expeller" vagy „Richter-féle  Horgouy-Linimenf 
kérendő és a „Horgony" védjegyre kérünk figyelni. 

* 

Kóbi: Tátikám, bon jour! Je suis l'honneur! 
H. v. Wollzupfer.  Micsoda nyelven beszélsz te 

velem ? 
Kóbi. Tátikám én tonolok francziául. 
H. v. Wollzupfer.  Jobb lesz, ha nem tonolsz. 

Minek todjonak a francziák  is, hogy te milyen nagy 
szomár vagy ? 

Karácsonyfa. 
Ablakomon keresztül, melyre a deczember hideg szele 

most még alig kivehető virágokat rajzolt, — nézem a szállingó 
hópelyheket. 

Egy nagy szekér döc*ög végig utczánk rázós kövezetén. 
Egy közönséges, otromba nagy szekér, a melylyel megelőzőleg 
talán husábfákat  hoidtak s amilyent nagyon sokat lehet látni, 
de ilyent nagy ritkán, egy évben egyszer, karácsonykor. Zöld 
az egész kocsi, karcsú, magas, tűlevelű fakkal  van megrakva. 
Az ágai a szekér két oldalán le vannak hajolva s a kerék 
küllőivel játszadoznak. Mindenki megáll, mindenki megnézi a 
szekeret, a melynek élénk, üde szine ugy kápráztatja a szemet 
ebben a banális, szomorú öszi szürkeségben. 

Hallani vélem, a mint fenn  az örökzöld hegyekben fej-
szecsapásoktól viszhangzik az erdő s a tűlevelű fak  szekér-
számra dűlnek le. 

Egykedvűen vágja le a szegény napszámos, ntm is gon-
dolva arra, mennyi boldogságnak, igaz örömnek lesz megte-
remtője egy pár nap múlva az a zuzmorás fa.  Jut belőle a 
szegénynek apró ágak, a gazdagok fiának  szép, egyenes, nagy 
fa,  — de az örömben nem lesz majd különbség. 

Tehát ez a szekér zuzmorás fa,  karácsonyi ajándékok 
büszke hordozója juitatá eszembe, itt van már karácsony 
csodás metamorfózis  nagyszeiü napja, szent karácsony ünnepe. 

A küzdelmes élet, sivár közállapotok közepett, im egy-
szerre megpihen a lelkünk, szivünkbe jó érzelmek és szent 
áhitat költözik. p " ^ ^ 

Mert ugy van, ugy kell legyen, hogy a kiből még nem 
veszett ki minden jó és nemes, a ki még tud érezni: nagy-
szerű átalakuláson megy keresztül annak a harangszónak hal-
latára, mely karácsony ünnepének beálltát jelzi. A kétségbe-
esett megnyugszik, a szerencsétlen remélni tud, a gőgös meg-
alázkodik, a nyomorultnak megenyhülnek kínjai és a jók bol-
dogok . . . 

. . . Régi jó bevett szokás a karácsonyfa  felállítása,  azon-
ban története nem nyulik olyan nagyon messzire vissza 

Az első karácsonyfa  nyomát 1604 ben találta fel  Strass-
burgban a tudományos kutatás. Természetes, hogy a jámbor 
hivők közül sokan kikeltek e pogány szokás ellen, mely élet-
telen fákat  czifráz  fel  mindenféle  ajándékokkal. S valóban uey 
tűnik fel  a dolog minden józanul gondolkodó ember előtt, 
mintha a karácsonyfán  égő gyertyák áldozati lángok s a rajta 
csüngő almák, diók és egyéb díszek áldozati ajándékok lenné-
nek. Hosszú időre kiment a divatból a karácsonyfák  felállítása 
s csak a német-franczia  háborúk után nyert ismét nagyobb 
elterjedést. A német katonák beplántálták ezt az ünnepi szo-
kást Francziaország szivébe, Párisba is. H e 1 e n a orleansi 
herczegnő már 1840 ben bevitte a Tuileriákba a karácsonyfát, 
de egész Francziaországban csak 1870. óta lett népszerűvé a 
karácsonyfa  és a krónika azt beszéli, hogy 1890-ben magában 
Parisban nem kevesebb, mint 30,000 karácsonyfát  állítottak lel. 

A legenda különben Assissi Szent Ferencznek, a Fe-
rencziek-rendje megalapítójának tudja be a fényesen  kivilágí-
tott karácsonyfa  megteremtését. Ez a szent jászolt épített magá-
naK és közelről-távolról bámulására jártak az emberek Szent 
Ferencz kunyhója fenyőerdő  kellő közepén állott s karácsony 
éjjelén, mig az istentisztelet tartott, minden fenyőfán  láng 
égett. A szentnek ez a példája csakhamar követőkre talált ugy 
a nagy tömegnél, mint a szent szerzetestársainál. 

. . . De hagyjuk el a történelmet, üljünk ünnepet e na-
pon. A templomból, a hol vétkeink megbocsátásáért imádkoz-
tunk, utunk a szegénység, a nyomor tanyáira vezessen, ahol a 
Krisztus szegényei élnek, akik rászorulnak szeretetünkre. Akik 
fáznak,  mig mi a kandalló kellemes melegénél gyujtjuk meg a 
karácsonyfák  lángjait, akik éheznek, mig mi teritett asztal 
mellett dicsérjük a napot; akik szomorúak és keserűek, mi-
dőn mi megnyugszunk és áhítatba merülünk. Enyhítsük a nyo-
mort. adjunk az Ínségeseknek, hisz nincs nagyobb boldogság, 
mint adui tudni, jót tenni . . . 

. . . Fenn, ahol már rég megszűnt az élet, dalos madár 
nincsen, hó borit be mindent, egyre vágják a szeretet, a béke 
évfordulóját  jelző fenyőket  s apró gnómok a sziklaüregekbűi cso-
dálkozva néznek ki az erdei fehér  világba s felhangzik  az ének : 

Dicsőség a magasságban Istennek, 
Békesség itt lent az embereknek. r. 

Közönség köréből.*) 
A hamis bor. 

T. szerkesztő úr! 
Fernengel  Gyula borkereskedő ur nagy hirde-

téseire az nz észrevételem van, hogy az ő pécsi és 
olasz boraiból a borellenőrző bizottság mintákat vett 
s azokat elemzés végett a kolozsvári vegyvizsgálati 
állomásra beküldötte, de az eredményről értesítés 
még nem jött. 

Dr. Solymossy Lajos, 
a borellenőrző b. elnöke. 

* E rovatban helyet adunk minden csak közérdekű fel-
szólalásnak, a beküldő felelősségével.  Szerk . 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaazolunk. 

K. I. K. Föltevésében csalódott, mivel lapunkban egy pár 
héttel ezelőtt Bekersalyi aláírással megjelent két verset gróf 
Lázár Ádám irta. 

A—a H. Azt, hogy az élet álom, már több izben hallot-
tuk. Azt is gyakran mondják, hogy az élet olyan, mint egy 
megrongált hajókötél: egy fabatkát  sem ér. A legokosabb a 
kettő között az arany-közép utat választani és azt mondani, 
hogy az élet nappal álom, éjjel pedig hajókötél. 

Ismeretlen. Abból, hogy valaki bársonykabátot visel, nem 
okvetlen következik az, hogy az illető művész vagy művésznő. 
Hát aki frakkot  visel, az mind pinczér ? Lehet az illető báli 
vendég is I Nem ? 

Gy—a d. H. Igen, az nagyon csinos dolog, ha egy fiatál 
ember elmondhatja magáról, hogy sokat hódított. De még sok-
kal csiuosabb, ha nem mondja el. 

Kikirios. M -U. Igaza van, a hűség nsgyon szép jellem-
vonás. A hű leáuyt nagyon meg kell becsülni, mert a hű leány-
ról még a költő is azt mondja: ritka, mint a fehér  holló. 
Mindazonáltal a hű leányok száma még mindig elég nagy és 
bár a század eléggé előrehaladott már, a hűség még mindig 
nem megy csodaszamba Hogy tehái külön hírben megemlékez-
zünk e ritka hűségi tényről, arról szó sem lehet. 

J l í j i l t t é r . * ) 
Az „Udvarhelyi Hiradóu„ és Székely-Udvarhely" 

folyó  évi 51. számában megjelent és hozzám intézett 
közleményre válaszom a következő: 

A vitatott tény még most sem elég világos 
nyilatkozó urak előtt; hely és személyek össze van-
nak zavarva, pedig a£kifcleményt  aláirt intézetünk 
egykori látogatói me^B^tták volna a kellő felvilá-
gosítást azoknak a^ara^o^t, kik a helyzetet és körül-

% * 'Ja 
*) E rovatban foglkltakéilfiegj  vállal felelősséget  a szerk, 



1898. deczember 25. Udvarhelyi Hiradó 52. szám. 
menyeket eléggé nem ismerik, ha lelki életük folya-
matában — legalább a külső körülményekre nézve 
— az emlékezet  erősebb lett volna a feledésnél. 

Mi is a tényállás? Az, hogy a kath. főgimná-
zium tanulói a templom jobboldali karzatán voltak, 
a szószék pedig a templom hajójának baloldalán van. 
Miután a kettő között legjobb tudásom szerint ösz-
szeköttetés nincs, azon oldalra, hol a szószék áll, a 
kath. főgimnázium  tanulói nem juthattak. A közle-
ményből azt veszem ki, hogy azoknak a tanulóknak 
bevonulása történt botrányos zajjal és lármával,  kik 
a szószék mellett foglaltak  helyet és még a szó-
székre is felmentek.  Ezek  nem a kath.  főgimnázium 
tanulói,  azokért  nem is felelek.  Kívánatos volna meg-
tudni, hogy kik voltak, de én nem keresem. 

A tanári kar reputáczióját veszedelem nem 
fenyegeti,  mert a kar tagjai deczember hó 2-án is 
teljesítették kötelességüket. A tanári kar, melynek 
tagjai Isten szeretetéből kifolyólag  keresztényi köte-
lességük teljesítése czéljából keresik fel  a templomot, 
hogy hazáért,  királyért,  megvaltakért  és élőkért  imád-
kozzanak, oly palladuma  az ifjúságnak,  a milyennek 
rendeletek, szabályok és törvények előírják s mi-
lyennek lelkiismeret szerint is lenni kell; de nem 
olyan, hogy jelenlétében még csak a legkisebb ren-
detlenség is ^szabad folyást  nyerhet". Nem is azért 
volt a tanári kar nyilatkozatomban odaállítva, hogy 
„a tüntetésszerü czélzatosságot" elvegye, hanem azért, 
mert az igazság és a tényállás pontos megállapítása 
megkívánta; valamint a tényállás megállapításához 
tartozik az is, hogy a szószékről az oda felment  ta-
nulókat a sekrestyés két kath. főgimnáziumi  tanár 
közbelépésére kergette le. 

Tisztázzuk a tényállást — mi különben előttem 
és az illetékes hatóság előtt is tiszta és világos — 
akár helyi szemle alapján is, hogy a templomba nem 
illő botrányos zaj hol történt; ha az igazolódik be, 
hogy én ferdítettem  el az igazságot, s a kath. fő-

gimnázium tanulói oly értelemben hibásak, a mint 
az nekik imputáltatik, kötelességemet ismerem, s 
semmiféle  álszégyen nem fog  visszatartani annak 
teljesítésétől; ha pedig az igazolódik be, hogy a 
hirlapi közlemény, melyre feleltem,  jött létre téves 
és alaptalan informácziók  alapján, rektifikáltassék 
az; az utóbbi esetben is ismerem kötelességemet. 
Addig azonban közleményem visszavonására okot 
nem találok. Nem is tudom, hogy nyilatkozó urak 
milyen alapűn várják annak visszavonását. Hosy 
közleménynek roinduyájan szerzői lennének, azt hinni 
nem tudom. 

Székely-Udvarhelyt, 1898. deczember hó 21. 
Soó Gáspár, 

igazgató. 

Nyilttér*). 
Az Udvarhelyi Hiradó 51. számiban az otáhfalvi  hires 

kalapra vonatkozólag rgy furfangokkal  és a valóságot nélkü-
löző czikk jelent meg, melynek összeállítóit most nem kutatom. 
Alighanem az a Don Jüannak nevezett Mágori Bálint, az a 
betegesnek jelzett ártatlan egyén azt mondja — hazudik, bű-
neit megvallani szégyenli Az elsőt tartsa meg czikkiró a csik-
kére, a bűnét megvallmi pedig tartsa a kistükörnek, melyben 
becses személyét látni lógja. Annak, kinek a czikkben szemé-
lyét és család ja t meghurczolta, annak olyan homály fedett 
múltja nincs, mint Mágori urnák. Tehát hazudik ! 

Most tisztelettel kérem a t. olvasok becses bírálatát. 
Hogy a menyecskének irt nó nyájasan fogadta  — igaza 

van; de csak az illem határáig, s hogy a faütlej;elés  meg volt, 
az is igaz, csak azt tetszett kifelejteni  M. B. urnák, hogy az 
azt megelőzőleg a kutyakorbácscsal hányat kaphatott, azonban 
ez sem ejthet nagyobb bámulatba, mint az, a mikor a lovag 
futás  közben — talá'i a fene  menyeosketől kisérve — a mel-
lékutczát is kapunak s az ott talalt asszonyokat utkaparóknak 
nézte. Képzelhető, mennyire lehetett a lovng fazaka  normális 
állapotba, melynek a födője  az utmesternéuél talált maradni. 

Hogy az a lovag a kezeit nem akarta bepiszkolni egy 
olyan nőnek az arczán: ez szép hízelgés önmagára, de a való-
ság mást enged következtetni, a mint a működő kutyákorbács 

*) E rovatban foglaltakért  nem vállal felelősséget  a szerk. 

571-1898. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola felügyelő  bizottsága 

ezennel nyilvános élelmezési árlejtést hirdet alábbi feltételek  mellett: 
1. A szakiskolánál 4 0 - 45 tanuló élelmezéssel látandó el. (Részletes étlap az 

igazgatói irodában megtekinthető.) 
2. Az ételek kiszolgáltatása 1899. évi január hó 1-én (az idő előre haladottságára 

való tekintettel esetleg február  hó 15-én) kezdődik és tart 1899. évi deczember hó 31-ig. 
3. Az élelmezési dijak bélyeges (II. és III. fokú)  nyugta ellenében, utólagos havi 

részletekben fizettetnek  ki. 
4. Az árlejtés 1899. évi január hó 3-án délelőtt 10 órakor tartatik meg a 

szakiskola igazgatói irodában, mely alkalommal az élelmezés a legelőnyösebb ajánlatlevő-
nek kiadatik, illetve az e tárgybani szerződés nyomban megköttetik. 

5. A főzéshez  való helyiséget és takaréktüzhelyet az intézet élelmezőnek rendelke-
zésére bocsátja. A főzéshez  szükséges tűzifát,  valamint a sziikséglendő konyhai felszerelést 
élelmező saját költségén köteles beszerezni. 

Sz.-UdvarLelytt, 1898. deczember hóban. 
A f e l ü g y e l ő b i z o l t a f i g . 

a lovag kezébe került, akkor jött a füttő  mellől a fa  műkö-
désbe, mely a lovagot az utczára segítette. 

Lássuk, most a piszkosnak irt arcához nem illő tiszta 
kezeket, melyet a csiki uton egy védtelen ember testéből bics-
kával kieresztett vér tisztított talán? vagy a nagyerdőn sze-
rencsétlenül kimúlt egyén fejétől  hirnélkiil eltávolított sírkő 
szekérre emelése horzsolta oly tisztára ? vagy pedig a Ilomo-
ródban talált forgó  pisztoly henger forgatása  csiszolta oly fé-
nyesre? No hát az oláhfalvi  hires levél írásánál visszamaradt 
tintafolt  is foglalkoztatja  még a tisztító hatóságot, mely még 
c«ak a véres bicska , sirkő- és a forgó  pisztoly tisztázásával 
foglalkozik. 

Az igazságos választ az illetékes hatóság lesz kegyes 
megadni annak idején mindnyájunknak. 

Oláhfalu,  1898 deczember hó 23-án. 
Szöcs Sándor, 
kir. útmester. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

jE la .d .ó h á z ! 
Az Als(>-pin  eztéren  a Vragomán  T.  én Máthé  János 

üiletclc  közötti  épületes  belsőség  örökáron elatló. 
Értekezhetni  akár a tulajdonosnál,  - akár pedig 

Dr. Nagy  Sámuel  urnái. 

Stowasser János 
csász. és kir. nflvari szállító, tarooáros 

Egyesegyedül szabadalmazott, javitott t á r o g a t ó feltalálója. 

l t u d a p e N t , I I . , L t i n c z ) i i ( l > u l c z f t  5 . H e g e d ű k 3, 4, 6, ti, 8 frttól 
feljebb. 

K i j á t s z o t t r é g i m e s t e r * 
h e g e d ű k 20, 25, 30, 40 frttól 

feljebb. 
G o r d o n k á k 8, 10, 12, lg 

frttól  feljebb. 
Czini h a l m o k erőteljes csengő 

hanggal 35 frttól  300 frtig. 
T á r o g a t ó ősi magyar hangszer. 
S z á r n y k t i r t ö k és t r o n i b i -

t á k 14, 18 és 20 frt. 
l l a r n i o u i k á k erős orgona--

hanggal 3, 4, 5, 6, 8 frttól 
teljebb. 

Hegedű vonóval 
és tokka l 8 frt. 
Javítások pontosan és legolcsóbb 

árban eszközöltetnek. 

Zenekarok  részére  szüksé-
ges hangszerek előnyös  fize-
tési  feltételek  mellett  a leg-
talányosabb  árban szállít-

tatnak. 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 



1898. Székely-Udvarhely aecz. zo. 

- i S r KARÁCSONY M e l l é k l e t 
a z „UDVfl^HELtYl  HÍRADÓ' 

1898. 52 . s z . - h o z . 

És most, midőn a második évfolyamot  nyitjuk 
meg, kcrji'ik a közönséget, hogy minél többen tömö-
rüljenek össze, hogy az elért siker eredményekben 
még gazdagabb legyen. 

Sz.-Udvarhelyt, 1898. decz. 2f>. 
CH  Szabó Kálmán  liecselc  Aladár 

felelőn  szerkesztő. szerkesztő, laptulajdonos. 

Karácsonyra. 
Leszálltai:  angyalok  a hulló  csillagon, 
Megfürdött  a lélek,  ma nagy ünnep vagyon. 
Bánlc  derült  földi  menny s örömtenger  mellé, 
S int  egy fényes  csillag  szent Bdhlehem  filé. 

Ott  megjelin  Isten,  az égnek  szent fia, 
Kinek  szent anyja, volt:  „Üdvözlégy  Mária"! 
S mit  multunk  távolán  próféták  Ígértek, 
Megszületett  ime a Megváltó  néktek. 

Mennybéli  harangok hirdetik  szent danát, 
A karácsony boldog  kisdedek  hajnalát. 
Ma  ragyog száz fény  közt  szép  karácsony fájok, 
Jézus  galambja  száll  ez ünnepen rájok. 

Ma  zendül  harsogva boldogok  hymnusa, 
Iíogy  az egész  földet  ez öröm átfussa. 
Mindenki  boldogul  ez igaz hitében, 
S tiszta  szeretet  leng  most az egész  népen. 

Bánk derült,  hogy majd  a világ  bűnét  vegye, 
S ez által  a népet  boldogabbá  Ugye. 
Üdvösség  foly  tőle  s megtisztulás  nekünk, 
Isten  felkentjére  megnyilt  szivünk, lelkünk. 

Eget  besugárzó boldogság  derült  ránk, 
Álmunk  beragyogva nagy a mai hálánk. 
A karácsony fénye  vdágitja  lelkünk. 
Örök világosság  akkor jutott  nekünk. 

Kertész  Albert. 

Levél egy régi ismerőshöz. 
Asszonyom 1 Tisztelem a nőket általában, sze-

retem bibliai értelemben, megbámulom a tudni vá-
gyás kíváncsiságával akkor, ha minden sentimema 
lismustól, mesterkéltségtől ment okos nővel állok 
szembon — miután kegyedben ezt fellelem  — en-
gedjen meg, hogy így irok, de nem szeretem a ti-
tokzatosságot. 

Az emberek különböző felfogással,  különféléké 
pen gondolkoznak 

Tudom lesznek olyanok is, kik midőn soraimat 
olvassák, elmosolyodnak — ezek ártatlanok, had< 
mulassák magukat — lesznek olyanok, kik a sorok 

között szeretnek olvasni, — ezek már gonosz szán-
dékkal felfogásuk  szerint egészítik ki azt, mit én 
egésznek hiszek, —• ezekhez nincs szavam megtérí-
teni őket, — az általános igazságot érvényre juttatni 
náluk. — oknélkiüi fáradság  lenne az, — megszokott 
társalgásuk ugy is oda térno vissza, hol a köznapi 
élet undok sarával szokták bofrecscscnteni  azokat, 
iik nem ugy gondolkozuak, mint ők, azért, mert 
nem ugy gondolkozunk, mint ők. 

Vannak azonban, kik a köznapias gondolkodást 
levetkőzve, eltudják választani az anyagot a szellem-
től s azon a hangon szólalnak meg, melyet ugy ne-
veznek „fenséges". 

Mi a fenséges?  elvont fogalom.  Mi az elvont? 
a mi nem közös; tehát ez nem lévén sajátjuk, — 
előttük ismeretlen, azért nem tudják elválasztani az 
anyagit az eszmeitől s követik a szabad esés törvé-
nyét — bele az utcza sarába, melynok újból egy 
physicai igazság a következménye, t,. i. a lazán ösz-
szefüggő  részek erősebb anyag behatására szétválnak 
s így származik a befrecscsentés. 

Asszonyom ! Itt apró szúró eső hull e perezben 
alá, - - sietve haladnak tova az emberek, mintha 
mindannyi idegen volna, legfőbb  vágyuk ugy látszik 
a hideg szél elől szobába — vidáman lobogó kandalló 
mellé - hogyne, mikor a Hargita bodros füstöt  ere-
get, szürkés a táj mindenfelé  s a tavasznak utolsó 
ékei, mint hitvány foszlányok  hullanak alá egy-egy 
sirülő levélben, mely hidegen tapad meg arczán, 
mintha e hideg csókkal emlékeztetni akarná az enyé-
szetre, az elmúlásra — a fagyasztó  halálra. 

Asszonyom, higyje el, jól találom magam, az 
elmúlás tudata éltet. - Igen. Ugy-e furcsa  egy gon-
dolat ? különös eszmemenet? Szokatlan? Éltető az 
elmúlásban . . . 

Önzők az emberek ! Ez a levél juttatja eszembe, 
hogy önök, kiket végtelenül szerettem és tiszteltem 
oda át — s kik vidáman ma együtt vannak . . . 
hallja csak . . . az elárvult levélke zizegő aláhullásá-
ban az elválás fájdalmas  sóhaját hallatja — önöknek 
sem lesz majd jobb sorsuk. 

Vagy talán nem tudják, mi az elválás ? csak 
egy lépés a megsemmisülésig. Hisz a halál is csak 
elválás ; — mindkettőben egy tudat áll vigaszul — 
„majd" . . . 

Oh ez a szó ..majd" s az utána tett gondolat-
jelek milyen tág mezőt nyitnak meg az emberi kép-
zelő tehetségnek. — Majd . . . talán valamikor. Majd 
. . . talán egykor. Majd . . . talán soha ! 

Hát a tavasz elmúlásán nem bánkodott soha, 
Asszonyom?! pedig a kellemes, a dus gyümölcsöt 
érlelő nyár nyomon követte. 

Egy kedves papom azt szokta mondani: „közel 

Magunkról — másoknak. 
Nagyon nehéz feladatra  vállalkoztunk, mikor 

évfordulókor  maguukról is kívánunk egy pár szót 
irni. Legnehezobb az, amikor önmagáról kell az em-
bernek beszélnie ugy, hogy se túlságos öndicséret be, 
vagy túlságos szerénykedésbe ne essék, a mivel 
könnyen nevetségessé lőhetne. 

Mai napon mult egy éve, hogy az „Udvarhelyi 
Híradó" első száma megjelent. Nem tagadjuk, aggódó 
szemmel néztük, hogy közönségünk miként fogja  fo-
gadni akkor, amikor a pártszenvedélyek is megron-
tották beléletünk. Mi arra vállalkoztuuk, hogy si-
mítsuk az ellentéteket s füegetlen  szókimondással 
érdekeink szószólójává legyünk. A vihar elmúlt és 
nyoma se látszik és sok felvetett  esziuo öltött ala-
kott, ugy, högy reményünkben nem csalatkoztunk. 
Lapunk, mely a legnehezebb időben nem rettenve 
meg a fenyegető  veszélyektől, megindult, egyszerre, 
vidéki lapnál szokatlan módon nyilt meg a támoga-
tás és sok segédkéz nyúlt felénk,  hogy megyénket és 
érdekeinket kellőleg szolgálhassuk. Köszönetet mon-
dunk ezért munkatársaink diszes sorának és főként, 
köszönet illeti közönségünket, kiknek páratlan rokon-
szenve és támogatása erősítette meg vállalkozásunk. 

Egy hosszú év után megerősödve, erejében na-
gyot fejlődve  áll az „Udvarhelyi Hiradó" olvasóink 
előtt s ha támogatásuk továbbra is ilyen szépen 
nyilvánul, beláthatlan időkig lesz igaz harezosa a 
székelyföld  érdekeinek. 

Lapunk különös közkedveltségét mi abban ta-
láljuk, hogy nem csak a helyi tekintélyes embereket, 
de a főváros  neves és elismert iróit és hírlapíróit 
gyűjtötte maga körül. És most álljon itt azoknak 
neve, kik az év folyamán  lapunkba dolgoztak vagy 
lapunk részére munkásságukat megígérték: 

Ábrányiné Katona Klementin, Beniczkyné Bajza 
Lenke, Basch Árpád (Magyar Géniusz), Balogh Imre 
(Magyar Hírlap), Benedek Elek (Nemzeti Iskola), 
Bod Károly, Bodnár Zsigmond, Csehély Adolf,  Lovag 
dr. Falk Zsimond (Ország-Világ), dr. Faith Péter, 
Gáspár István, Gondáué Steinburg Irén, Grácz Gusz-
táv (Pester Lloyd), Gönczy Lajos, Hann Peppi, Hock 
János, Herczeg Ferencz (Uj idők), Jakab Ödön, 
Király Aladár, Kertész Albert, Krúdy Gyula (Pesti 
Hirlap), gróf  Lázár Ádám, dr. Lukácsffy  István, 
Mikszáth Kálmán (Országos Hirlap), Malonyai Dezső, 
Nosz Gusztáv, Ilavasz Árpád, dr. Soó Rezső, dr. 
Szilágyi Albert, S. A. (franczia  fordítások),  Szoina-
házy István (Pesti Napló), Sipulusz (Rákosi Viktor), 
dr. Váradi Antal (Ország-Világ), B Virág Géza 
(Ország-Világ), dr. Vass Miklós, dr. Válentsik Fe-
rencz stb. 

* * 

A lunatikus. 
A lunatikus valóságos istencsodája. Holdtölte-

kor ugyanis, mikor a hold, ez az elkényeztetett 
égi test, ezüstös súgaraival pazarul megvilágítja a 
holdkóros szobáját, akkor a lunatikus szép lassan, 
óvatosan fölkél  az ágyából és mereven néz bele a 
holdba. Oda megy az ablakhoz. Felnyitja az ablak-
szárnyakat. Felhág az ablak deszkájára és bámulatos 
biztossággal megy ki az ablakon át a nyilt utczára. 
De ez még semmi 1 A lunatikus nem az egyenes 
uton halad tovább, hanem felmászik  a falra,  innét a 
háztetőkre, majd a tetőn kúszik föl  mindaddig, mig 
csak a háztető gerinczére fel  nem jut. Itt azután 
felegyenesedik  és csodálatos hidegvérrel, macska 
módjára folytatja  éjjeli sétáját. 

Azok, akik ilyen lunatikus emberről hallottak 
— mert olyan ember, a ki holdkóros embert saját 
szemeivel látott volna, elég ritka — azt mondják, 
hogy a lunatikust megszólítani nem szabad. Mert 
mihelyt csak valaki is a nézők közül a holdkóros 
becsületes családi nevét kiejti, a különös éjjeli sétáló 
felébred,  elveszti testi egyensúlyát és a szédítő ma-
gasságból ugy zuhan le, hogy darabokra zúzza össze 
magát. 

Egy jórésze a nagyközönségnek a lunatikusok 
ezt az osztályát ismeri. De vannak ezeknél még sok-
kal különösebb és tegyük mindjárt hozzá, sokkal 
makacsabb természetű holdkórosok is. Ezek is föl-
kelnek puhára vetett ágyukból, ha a tele hold meg-

világítja szobájukat, ők is odasietnek az ablakhoz, 
hogy azon át a szabadba távozhassanak. De ha vé-
letlenül az ablakot kinyitni nem tudják, akkor me-
nekülnek az ajtón át Ha pedig ezt is elcsukták 
előlük, akkor — bármily hitetlenül hangozzék is — 
távoznak a kulcslyukon keresztül, mert állítólag ki-
szívja őket a hold. 

A továbbiakban a lunatikusok utóbbi osztálya 
is mereven ragaszkodik a holdkórosok általános haj-
meresztő programmjához. Ezek is felkúsznak  a falra, 
innét fölmásznak  a ház tetejére, a báz gerinczére, a 
a hol azután kényük, kedvük szerint vakmerő biz-
tossággal sétálgatnak. 

Egy idő múlva megunják kirándulásukat. Le-
sietuek a háztetőről. Visszamennek ágyukba. Elal-
szanak. És mikor fölébrednek,  semmiről sem tudnak. 

Lényegében a holdkórosoknak ezt a két osztá-
lyát különbözteti meg a nagyközönség. De olyanok-
ról is történik itt-ott emlités, akik egyszerűen csak 
éjjeli sétákat tesznek. De hogyan kiszínezik ezeknek 
a beteg embereknek éjjeli kirándulását! 

Egy ismerősöm például a következő esetet 
mondta el nekem : 

Ezelőtt vagy három évvel, ugy este tizenegy 
óra felé,  a Károly-kaszárnya felé  sétált. A különben 
hangos körút hihetetlenül csendes volt, jóllehet, hogy 
a hatalmas épület elé nagy néptömeg verődött össze. 
Nem tudta, mit jelent a feketéllő  embertömeg és a 
nagy csendesség. Oda siet. És mikor kíváncsiságában 
köréinéz, egyszerre csak megpillant egy embert, aki 

| a kaszárnya tetején vakmerően sétálgat. Kéidésére, 

hogy ki az, mi az, csakhamar azt a feleletet  kapta: 
Ott járkál a lunatikus. 

ő maga is beállt erre nézőnek. Egy darabig 
még ott bámulta ezt az embert és világosan látta a 
holdkóros sétáját. De hogy azután mi történt vele, 
hová lett, ezekre a kérdésekre íeleletet adni nem 
tud. Egy idő mulva ugyanis megunván a sajátságos 
látványt, faképnél  hagyta a különös embert. 

Ezelőtt öt évvel történt meg állítólag, hogy a 
Zrinyi-utczai rendőrségi épület tetején egy lunatikns 
sétálgatott. Ezt is nagy tömeg nézte szótlanul. Hogy 
ezzel mi történt, erre a kérdésemre sem kaptam 
feleletet. 

Élt Dubreczenben egy fiatal  jogász. Erről azt 
állították, hogy lunatikus. Ez megtette azt, hogy éj-
nek idején egyszerre csak kiugrott az ágyból̂  egész 
éjjel szanaszéjjel a kertben sétálgatott és csak reg-
gel felé  tért haza hónapos szobájába. Lefeküdt  és 
aludt. Mikor álmából felébredt,  semmit sem tudott 
éjjeli kirándulásáról. Csakis azon vette észre éjjeli 
kimenőjét, hogy reggel tele találta a ruhás ládáját 
hamvas szilvával, friss  baraczkkal és piros almákkal. 

Ugy látszik, hogy e lunatikus nem annyira a 
házak, iniut inkább a fák  tetején végezte éjjeli sé-
táját. 

A nagyközönség e lunatikus állapotot egyrészt 
Isten különös csodájának tekinti, másrészt azonban 
lehetségesnek tartja. Szerinte lunatikus lesz mindenki, 
aki huzamosabb időn át mereven néz a holdba. 

Elmondom, mit tartok én a fanatikusokról. 
Vannak beteges idegzetű egyének, a kik, ha 



van a szivem ajkamhoz" — ugy érzem én is — 
nekem még fáj  is az a kis darabka — sokat veszí-
tettem, mert Önöket — mindnyáját vesztettem el. 

Nekem íáj a válás nem csak egytől, nem ket-
tőtől, hanem mindannyitól, kik megértettek s kiket 
soká vagy többé soha nem fogok  feledni. 

Megértett Asszonyom? Bizonyára igen! s mert 
ugy hiszem, jövőre, ha szabad lesz többet — addigra 
a Hargita is hátha vidámabb képet ölt s az utolsó 
levél is aláhull betakarózik a csillámló szemfödéllel 
— s vidámabb lehetek — Önöktől naponta távolabb 
ugyan, de annál közelebb a kis levélhez 

Isten önnel. , 
Gróf  Lázár Ádám. 

Őrségen. 
Sötét deczemberi éjszaka . . . Sötét, mint a sir. 

Rettentő vihar száguld végig a mezőkön, mely meg-
fagyasztja  a leheletet a szájban, a vért az erekben 
és egész hóhegyeket hord össze . . . Ég és föld  egy 
végtelen ködfelhőbe  olvadtak össze, átláthatatlan 
sötétségbe, amelyben sehol sem csillanik meg egy 
fényes  pont. 

A várbástya lámpáit is eloltotta a szél, mely 
ugy zúgott végig a koromfekete  éjszakában, mint a 
gonosz szellemek üvöltése és kaczagása. A házak, 
raktárak és kapuk mind komorak és csendesek ! 

Az őrház körül is veszetten dühöng a vihar. 
Hatalmas hócsomókat dob a megfagyott  ablakoknak, 
végig nyargal a tetőn, majd elcsendesül egy perez-
re, hogy aztán még nagyobb erővel törjön ki. 

Belül, a tiszti részen, álmodozva fekszik  szo 
bájában bőrpamlagán az ügyeletes hadnagy. Goi.do-
latai messze járnak, messze, messze tul a hóba te-
metett várnak falain.  A vihar nyögésein és üvölté-
sein át, mint valami csillagok, vagy édes, illatos vi-
rágok állnak lelki szemei előtt gondolatának tár-
gyai . . . A Nevszky-prospekt. . . nagy, előkelő kö-
zönség . . . a villamos lámpák kék, szelid fénye,  mely 
körül csöndesen szitál a hó . . 

Kopognak. 
— Mi az? 
— Hadnagy ur, jelentem alázatosan, a hideg 

egyre növekedik. A thermomoter 25 fokot,  mutat. 
— Mit tehetünk, testvér? kérdi a hadnagy 

ásítozva. Hiszen úgyis óránkint változik már az 
őrszem! 

— Parancsára hadnagy ur! Az ötödik számú 
őrségnél azonban nehezen megy. Épen most jöttek 
onnét vissza az emberek. Izzadnak, mintha gőzfür-
dőben lettek volna. Övig álltak a hóban. 

Az ötödik számú őrség egy messzire eső épü 

étnél volt, a melyben lőport tartottak. Közvetetlen 
előtte húzódott, el a fenékig  befagyott  folyó,  amely-
nek túlsó partja egy hosszú mocsárláncz kezdete 
volt. Ezek a mocsarak mérföldekre  behúzódtak az 
erdőbe. 

— Ma éjszaka elő kell vennünk minden türel-
münket — mondta a hadnagy. Van valami jelenteni 
valód ? 

— Nincs, haduagy ur. 
— Nos, akkor mehetsz. * 

A legénységi szobában vígan folyik  az élet. 
— Hallgassatok el végre ! kiáltott dühösen az 

altiszt, az őrségi könyvből fölpillantva. 
— Ez aztán a szolgálati Mire esküdtetek föl? 
A katonák elcsöndesednek. Csak a vihar tom-

bolása hallatszik. 
— Mi az? — szólt hirtelen az egyik legény, 

halk hangon. — Ott, a folyó  túlsó partján . . . 
— Nos, micsoda ? 
— Nem halljátok, testvérek? Farkasok ordí-

tanak ! 
A katonák összenéznek. Az egyik tréfálkozva 

mondja: 
— Farkasorditás! A vihar volt, nem egyéb . . . 
A legény azonban nem tágított. 
— Farkasok azok. A másik parton, a lőpor-

raktárral szemben .. . 
— Az ötödik számú őrháznál? Ki következik 

most oda ? 
Mindenki Pankratyevre nézett, egy fiatal  rek-

rutára, aki zavartan állott föl.  A katonák nevettek, 
mintha a maguk aggodalmát akarnák elűzni. 

— Vigyázz, te ! Téged megesznek a farkasok! 
Az egyik legény négykézlábra esett és mor-

mogva és fogcsikorgatva  ugrott Pankratyev felé. 
Erre már nagydühösen felugrott  az altiszt. 
— Csönd legyen, különben . . . így kell visel 

kedui az őrségen? Gyorsan! A legközelebbi váltás 
készülődjön ! 

A katonák beburkolóztak bundáikba és baslik-
jaikba, aztán fegyvereiket  vették. Arczuk nagyon el-
komorodott, mikor az első kinyitotta az ajtót. 

Hótömeg és lelketlen hidegség csapta meg őket. 
A világosságtól elkáprázott szemük alig tudott át-
hatolni a vaksötétségen. így csoszogtak ki a házból, 
meggörbedve, a vihar ellen összehúzott bundában és 
csakhamar eltűntek az éjszakában. 

— Állj! Ki vagy ? 
Hallatszott az ötödik számú őrszem kiáltása a 

sötétségen át. Rekedt és értelmetlen volt a hangja, 
mert a hó betömte mindenkinek a száját, aki ki-
abálni vagy szólni akart. 

Az őrségek némán váltották fel  egymást. A 
fölváltottak  óvatosan tapogatózva hagyták el az őr-
séget. Pankratyev egyedül maradt az ötödik számú 
házikónál. 

Belépett a „faköpenyegbe",  a mely, ha a hi-
degtől nem is védte meg, legalább a vihart elhárí-
totta tőle. Ott benn leült, fegyverét  letámasztotta a 
nyíláson beverődő, térdig érő hóba és csöndesen 
hallgatta a sötét éjszaka rettenetességét fokozó  őrült 
hangzavart. 

— Mit csinálhatnak most otthon? Hó, sok hó 
bizonyára ott is van, abban a magányos, pusztasá-
gon álló faluban.  Az alacsony kunyhókat félig  elte-
meti a hó. Alig lehet annyi helyet tisztáu tartani 
tőle, hogy az ajtóba kiléphessen az ember. 

Eh, mire valók ezek a gondolatok? Fölállott, 
fölvette  fegyverét,  hogy kilépjen és szétnézzen s 
ekkor . . . 

Elnyújtott és velőtfagyasztó  üvöltés hallatszott 
közvetlen közelében. Egy másik épület felől  mélyebb 
hang jött, mintegy válaszul, aztáu még sok, igen sok 
hang, közelről és távolról. 

A farkasok! 
A magányosan álló katonábin megfagyott  a 

vér. Önkéntelenül is odatámaszkodott a házikóhoz, 
hogy a hátát megvédje. Aztán megtöltötte a fegyve-
rét és belebámult a sötétségbe, mintha át akarna 
nézni rajt Szive hevesen dobogott és meghajtotta a 
fejét,  hogy minden hangot halljon, a mit a szél fe-
léje hoz. 

Azonban minden elcsöndesült . . . Egészen el-
csöndesült . . . 

A farkasok  elmentek, gondolta, csak megakar-
ták ijeszteni. 

Egyszerre . . . még közelebbröl, mint az elébb, 
újból hallatszik az elnyújtott üvöltés és nyomban 
megjött rá a felelet  is. Csakhogy nem egy farkas-
tól. A folyón  átjött falkának  együttes nyögése és 
mormogása volt az a felelet. 

Ott a parton, a honnét a vihart elhordta a ha-
vat, ott állott a rettentő sereg. Iszonyú lármájuk 
váltakozva növekedett. Hol elhallgattak, hol meg az 
előbbinél is borzasztóbban folytatták.  Egy öreg far-
kas ordítása túlharsogta az egészet. Ez lehetett a 
csorda vezetője. 

A katona fölemelte  fegyverét  és lőtt. . . 
A lövés zaja menydőrögve járta be a környé-

ket. Utána kétségbeesett ordítás hallatszott, a mely 
elnémította egy perezre a többit. Sötét árnyak su-
hantak föl  és le. Mormogás és fogcsikorgatás  . . . a 
farkasok  széttépték agyonlőtt társukat. 

Közben újra megtöltötte fegyverét  a katona. Ez 
volt a második és utolsó töltés. Ha azt kilőtte, ak-

fényes  tárgyra mereven néznek, hipnotikus álomba 
merülnek. 

Nem egy olyan egyént ismertem, a ki egészen 
magától jött rá erre a képességére. Beletekintett 
egy kis időre a napba a holdba, ránézett valamely 
fénylő  tárgyra: aranyórára, ezüstkanálra, égőgyer-
tyáira stb . . . s már is sajátszerű kábult állapotba 
jutott. 

Ezek között olyanokra is találtam, akik ebben 
az állomszerü állapotukban jártak-keltek. Sőt észlel-
tem olyan egyént is, akit egy szeme elé tartott gyer-
tyával tetszésünk szerint vezetni lehetett. Az alvó 
egyén vakon követte a gyertya hordozóját. 

Azt irorn: vakon követtel Álljunk itt meg egy 
perezre. Ugy értem ezt, hogy a gyertya hordó után 
ment mindaddig, mig útjába valamely lényeges aka-
dály nem kerillt. Mert, hogy az ilyen állapotban levő 
egyén macska módjára tudna a falon  mászni, hogy 
pláne a kulcslyukon keresztül tudna a szabadba jutni, 
az teljesen abszurdum. 

Egyet azonban elfogadok.  És ez az, hogy a 
hipnotikus állapotban lévő egyén sokkal nagyobb 
óvatossággal tud járni-kelni, mint az éber állapot-
bau levő ember. Képes igen keskeny alapon menni, 
igen ügyesen kúszik, testének egyensúlyát sokkal 
inkább képes megtartani, mint a legügyesebb kötél-
tánezos. 

A magyarázat elég egyszerű, az alvó médium 
nincs ugy kitéve a különféle  külső behatásoknak, 
mint az ébrenlévő ember, mert csakis az a szerve 
működik, amely annak rendje és módja szerint su-
galmazva van. Az az ember például, aki akként van 
szuggerálva, hogy azokat a jelenségeket mutatta, a 
mit a lunatikusnál is látunk — nem hall, nem érez, 
nem ízlel és semmi másra nem gondol, mint hogy 
testének egyensúlyát föntudja  tartani, továbbá, hogy 

észrevegye, meglássa azokat a kapaszkodó helyeket, 
melyek segélyével testi egyensúlyát biztossággal ba-
lanszírozhatja. Természetes tehát, hogy az ilyen ál-
lapotban levő ember látszólagosan hajmeresztő, tény-
legesen pedig bámulatos figyelemmel,  előrelátással és 
megfontolással  végzett légi útjával csodálatba ejt 
bennünket. Csakhogy ezen nincs mit bámulnunk, 
mert mig az ilyen alvó egyén — miként már mond-
juk — egész figyelmét  testének egyensúlyozására 
fordíthatja,  addig az ébrenlevő ember, a kit a sok 
külső jelenség megzavar, erre nem képes. így törté-
nik meg azután, hogy az alvó médium tökéletes 
vagy a normális emberi funkcziónál  legalább is pon-
tosabb működésével csudálkozásunkat, bámulatunkat 
kelti fel. 

Ez a természetes megfejtése  annak a kérdés-
nek, hogy az alvó egyén miért követheti relatíve oly 
vakon és a mellett oly ügyesen azt az éber embert, 
aki a gyertyát előtte viszi. 

Amit most elmondtam a hipnotizált egyénről, 
ugyanez áll a luuatikusról is. Mert a lunatikus nem 
más, mfnt  olyan idegbeteg ember, aki a hold vilá-
gosságának, fényének  behatása folytán  hipnotikus 
állapotba jut. Megengedem, hogy az ilyen holdkóros 
ember fölkel  az ágyból. Hiszen ha már egyszer hip-
notizálta a kaczér hold, akkor az illető már nem 
alszik (Tudvalevő ugyanis, hogy a hipnotikus álom 
lénypgesen különbözik a valódi alvástól.) Azt is el-
hiszem, hogy kimegy az ajtón, innét kijut a sza-
badba. Azt sem vitatom cl, hogy a lunatikus az ab-
lakon át is távozhatik. Sőt. ezt aunyival inkább 
valószínűnek tartom, mert a hold világa első sorban 
is az ablak felé  vonzza a lunatikust. 

Én ugyan még soha életemben nem láttam 
holdkórost éjjeli sétáján, de mégis el tudom kép-
zelni, hogy felkúszik  a háztetőre, sőt mi több, ott 

látszólag ugyan kényelmesen, tényleg azonban rend-
kívül elővigyázatosan járkál. De hogy a falon  át 
jutna a ház tetejére, miként a macska, ezt egysze-
rűen nem hiszem. 

Higyjék el nekem, t. olvasóim, a luuatikus bi-
zonyára jól kikeresi azokat a segédeszközöket, ame-
lyekkel ö háztetőre juthat! Nagyon találékonyak ám 
a holdkórosok! 

Abban a nagyközönség hiedelmének teljesen 
igazat adok, hogy a lunatikusra kiáltani nem sza-
bad. Mert ekkór felébred  a holdkóros és sajátságos 
kábult, zavart, elgyengült állapotba jutva, könnyen 
elveszti testének egyensúlyát. Lezuhan a háztetőről 
és össze-vissza veri magát. 

Az is megeshetik, hogy a lunatikus bizonyos 
idő múlva - ha tudniillik a folyton  előre vonzó 
holdat a háztetőn nem követheti — szépen, magától 
lejön a háztetőről. Alvó állapotában visszatér háló* 
szobájába és másnap semmiről sem tud. De én mégis 
amondó vagyok, hogy a lunatikusok tán még sem 
mászkálnak oly előszeretettel és oly szerfelett  gyak^ 
ran a háztetőkön. Szépen elsétálgathatnak ők a sima 
kövezetü utczákon is. S hogy a néphit mégis örökö-
sen a háztető gerinczére helyezi őket, ez talán csak 
abból áz általános szabályból folyik,  hogy a titokza-
tos jelenséget mindenki a legrikitóbb színekben 
szokta festeni. 

Akik végül azt hiszik, hogy a lunaticzizmus 
oka a hold fényében  keresendő, azok tévednek. A 
holdkórosok egyszerűen beteg idegzetű egyének, a 
kiket a fény  csak hipnotikus állapotba hoz. A hold-
kórosság maga csak egy tünete az idegrendszer be-
tegségének. 

Ez az én nézetem a lunatikusok szektájáról. 
Dr. Nagy Béla. 
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kor védtelen marad. Ezt el kellett tennie a legvégső 
szükség esetére. 

Hanem ő már újra felemelte  a fegyverét.  Ár-
nyékként kúsztak feléje  a fenevadak  . . . zöld szem-
párok villogtak a koromfekete  éjszakábau . . . az 
iszouyu mormogás egyre közeledett. 

Épen mikor elakarta sütni a fegyverét,  a tö-
megből kivált egy ordas és neki ugrott. A dühös 
állat azonban eltévesztette az irányt es melléje ju-
tott. Csak épen a bunda ujjából haraphatott ki egy 
darabot s a bőrrongygyal a földre  esett. Ugyanekkor 
elsült a puska, de — fölfelé:  A katona jobban meg-
ragadta a füstölgő  fegyvert,  megfordította  és teljes 
erejéből lecsapott a tusával a farkasra.  A kiéhezett 
fenevad  még mindig a bunda rongyát marczangolta 
és Pankratyevnek elég ideje volt, hogy még egyszer 
lecsapjon ellenségére. 

A vadállat mozdulatlanul maradt. A liátgeriu-
eze eltört. Ugyanebben a pilanatban érezte, hogy a 
fegyvert  kiragadják a kezéből a farkasok  és leránt-
ják a földre. 

Az éhes állatok csikorgó fogakkal  er.tok neki 
a bundának. Rekedten hörgő árnyak rontottak rája 
és tengernyi zöld csillag csillogott feléje.  Arczával a 
hóba temetkezve feküdt,  a földön  Paukratyev és érezte 
a fenevadak  bűzös leheletét. 

Érezte, hogy ereje hanyatlott és nem tud többé 
ellenállni. 

Egyszerre éles siphangot hoz a vihar, valami 
villámlik többször egymásután, az erdő mennydör-
gésszerű zajt viszhangoz . . . A katona egyedül volt 
már . . . 

A farkasok  visszahúzódtak és fogcsikorgatva 
álltak félkört  Pankretyev körül. Figyeltek. Meghal-
lották. hogy nem egy ember jön, hanem egész sereg. 
Csöndesen elsompolyogtak s mikor kicsit messzebb 
voltak már, veszett futásuak  eredtek. 

A katona mozdulatlanul feküdt  a hóban. Kö-
rülötte a bunda foszlányai  és az elgörbített fegyver. 
Fölemelték. Még élt, lélegzett és nem látszott rajta 
semmi sérülés sem. Nemsokára magához tért és 
megtudta, hogy társai, akik az őrszobában hallották 
a lövést, segítségére siettek s az utolsó pillanatban 
megrneutették. 

Karjukra emelék a szegény rekrutát és bevit-
ték a meleg őrszobába. Mögötte a három elejtett 
farkast  vitték bajtársai, három hosszúlábú, pompás 
dögöt. . . 

A faköpenyeg  árván maradt. A farkasok  egy 
órával később visszajöttek és folytatták  iszonyú 
üvöltésüket, áldozatra várva. Azonban köröskörül 
sehol sem volt egy élő lélek. Az ötödik számú őr-
házban senki sem őrizte azon éjszakán a puskaporos 
rak tá r t . . . 

M > J. 

Maglnytalanul. 
Az erdő  titkos  sűrűjébe  járok, 
Csömörlött  szívvel  bújom a magányt. 
Tán  nem talál  itt  rám az élet  átok, 
Mely  eddig  liiven  nyomdokimba  járt. 
A zsibvásári  zajtól  elszakadva, 
Nem  látva  rémes  emberarczokat: 
Az erdők,  bérezek  fenséges  nyugalma 
Talán  majd  önmagamnak visszaad. 

Csönd  van körülöttem,  néma  hangtalan  csend, 
Amilyenért  fáradt  szivem epedt. 
De ó, e csöndbe  lágy  eenéjü  dal  cseng, 
Dal,  melyet  csak sajgó szivek értenek. 
Varázslatával  elkábit  . . . Homályba 
Borul  előttem  múlt,  jövő  s jelen  . . . 
Elandalít  kéjes  melódiája 
S csöndes  halálra  csábit  szüntelen. 

Ó túlvilági  üdv  l  A hangok árja 
A föld  porától  messze elragad 
S enyelgve  ringat  át egy szebb világba, 
Hol  nincsen érzés,  nincsen öntudat  . . . 
De mély,  dörgő  moraj közéig  a hegynek, 
A léget  éles  fütty  hasítja  át: 
Vad  szélrohamként  száll  a rengetegnek 
Alján  a prüszkölő  vasút tovább. 

. . . És újra bánt és  újra fáj  az élet! 
A sürü füstgomoly  gyűrűzve  száll, 
Az ég,  a föld  sötét  bíborban  égnek, 
Véres  ködtől  piros a szemhatár  . . . 
Vérpárát  hord  a füst  . . . Elkárhozottak 
Nyögése  sir a mély  morajba fel. 

Tovább  I.  . Tovább,  hová a sohajoknak 
Szivet  hasító  hangja nem jut el. 

... S fellebb  vánszorgok.  Lent a messzi völgyben 
A paloták  rögéknek  látszanak. 
Minden  kihalt,  nincs élet  már köröttem, 
Tüvet,  virágot  eltiport  a fagy  . . . 
E nagy csönd gunykaczaj  bns sohajomra, 
A természet  nyugalma  — szánalom: 
Véred  homokba hull.  sivár homokba, 
Én felszívom,  de  meg nem változom. 

Hiába  jősz  ölembe megpihenni, 
Embert,  zsivajt  kerülnöd  czéltalan: 
A térbe  átkod  nem tudod  temetni, 
Bármily  nagy sirt  ássz, — nyomdokodba  van. 
Hiába  tördelsz  össze minden  lánezot 
Gyűlölt  világodtól  hogy elszakadj, 
Szenvedni  fogsz,  bárhol  hagyod  világod, 
Ha  el  nem bírod  hagyni önmagad. 

Három csók. 
Irta: Vérteasy  Gyula.  — 

Három jóbarát ült együtt a kényelmes, kedves, 
női kézimunkákkal, arczképekkel, akt-tanulmányok-
kal s elegáns dohányzószerekkel teli legénylakás 
nagy, széles ottománján, a konyakos asztalka előtt. 

Csinos, fiatal  legények voltak mind a hárman 
s miről is beszélhettek volna egyébről, mint a sze-
relemről. 

— Az élet legnagyobb gyönyörűsége a szerelem ! 
— S a szerolem legnagyobb gyönyörűsége a 

csók ! , , 
— Fiuk, beszélje el ki-ki az ö legkedvesebb 

csókja törtéuetét! 
— Halljuk először a házigazdát. 
— A legkedvesebb csók az első, a melyet kap 

tunk. Mikor először borul a vállunkra valaki és félig 
lecsukott szemmel, lihegő ajakkal, lázas vágyódással 
keresi az ajkunkat. Ez a legédesebb, legkedvesebb 
csók. A szerelem minden bája és minden varázsa 
benne van egy ilyen csókban. Ezt a csókot sohase 
lehet elfelejteni.  Jöhetnek utánna a szerelem leglá-
zasabb, legszenvedélyesebb csókjai, mind nem tudják 
ezt az elsőt feledtetni. 

És kapja bár ezt a csókot a bajusztalan giin 
nazista gyerek, vagy a meglett férfi,  ezt sohase fogja 
elfelejteui.  S milyen sajnálatraméltó az, a ki leéli az 
egész életét a nélkül, hogy csak egy ilyen önként 
adott, lázas szerelmi vágytól perzselt ajkak csókjá-
ban lett volna része. Pedig sokau lehetnek olyanok, 
a kik miudig csak csókoltak, de őket sohasem csó 
kolták. 

Édes első kapott csók! A szerelemnek te vagy 
egyedüli hirdetője, te vagy a szerelem hitvallásában 
az áldás, a malaszt! Légy áldva mindörökön. 

A harmadik szigorlatra készültem akkoriban. 
Azonban nagyon rosz helyen találtam kivenni hóna 
pos szobát. Egy nyugalmazott őrnagynénál, a kinek 
nagyon szép leánya volt. Friss, bájos, üde gyermek, 
tele a fiatalság  és érintetlenség varázslatos költé-
szetével s tele a tiszta, nemes szerelmi érzések fe-
hér hangulatával. Másnap vagy harmadnap, alig ne 
hány szónyi beszélgetés után, fülig  belészerettem. 
Az első hét végén már bizalmas, jó barátságban 
voltunk. 

Két fiatal  lélek, két szomszédszobában nem 
sokáig maradhat bizalmatlankodó idegenségben. És 
én szomorúan kezdtem tapasztalni, hogy szép elha-
tározásaim a tanulást illetőleg, hogy dőlnek dugába 
A Perrendtartásnak már a felét  át kellett volna 
vennem, ha megtanultam volna a napról-üapra ki-
jelölt részeket, de bizony én csak az első bizonyí-
tási eszközig jutottam el, az esküig s ott sem a 
bírósági esküig, hanem csak addig, hogy a kis Vil-
mácskának esküdöztem örök szerelmet. 

De ő legalább eleintén ugy látszott, mintha 
nem sokat adott volna az én esküvéseimre. Kedves, 
jó pajtás volt, a ki szívesen elbolondozott, elfecsegett 
velem. Ennyi, semmi több. Jól esett neki, hogy min-
dig mellette voltam, hiszen szegényke alig mozdult 
ki otthonról és az édes anyja, a vén német asszony, 
legfeljebb  zsémbelt vele, ha hozzászólt. Az én ottlé-
tem valós.'^os oázis volt az ő sivatag életében. Én 
előttem a szobauruk, valami vén újságíró, éjjeli ba-
goly volt, a ki mindig éjjel járt haza, délutánig 
aludott s akkor sietve felöltözött  és elment hazulról 
ebédelni. Aztán megint nem látták másuap reggelig, 
"ízzel som nagyou lehetett diskurálui. Azért becsült 

meg engem Vilmácska annyira, mert én legalább 
szórakoztattam. 

Csakhogy én pedig a száraz szórakoztatást már 
kezdtem unni, abban a mértékben, a mily mértékben 
jobban és jobban kezdtem beleszeretni. 

ő azonban hallani sem akart erről a témáról! 
— Beszéljen — mondta — akármiről, csak 

erről nem. Mert a mennyire szeretek magával így 
együtt lenni, elbeszélgetni, elbolondozni, annyira meg 
tudnám magát utálni, ha szerelmi ömlengéseivel nem 
hagyna fel.  Ne utáltassa meg magát, az Istenre 
kérem! 

— Nem is fog  szeretni soha ? 
— Nem — felelte  határozottan. — Sem ma-

gát, sem mást, soha. Nekünk, szegény leányoknak, 
nem való a szerelem. Mert csak veszedelmet hoz 
ránk. Magunk jobban megélünk, mint ha egy szegény 
emberhez megyünk férjhez,  más bizony ránk se néz 
tisztességes szándékkal. Legfeljebb  a vágy kergeti 
az urakat utáuunk, ha csinosak vagyunk, de nem az 
igazi becsületes szerelem. 

Nagyon okosan beszélt a kis fruska.  S ez az 
okos beszéd, mondhatom kiábránditólag hatott reám. 
Számító hölgyecske, gondoltam magamban, a ki 
gimplit szeretne fogni  bennem ! Csakhogy bennem 
nem fog  ám! 

Nekifeküdtem  a tanulásnak. Egész nap hozzá 
se szóltam. Jó reggelt, kisasszony! Jó estét, kisasz-
szony! Ennyi volt az egész beszélgetésünk. 

Persze, hogy az egész tanulás inkább csak 
szimulálás volt. Mert a sorok közül folyton  reám 
mosolygott az ő édes, szép arczocskája és a fekete 
betűk helyett piros ajkai közül elővillanó fehér 
fogait  láttam folytonosan,  melyek olyanok voltak, 
mintha hó esett volna a vérpiros cseresnyére. 

Hanem azért egy napig csak kiálltam a tortu-
rát. Másnap mikor ebéd után hazajöttem, hogy foly-
tassam a tegnapi önkinzást. egyszerre csak bekopog-
tat az ajtómon Vilmácska és kér, hogy menjek át 
hozzájuk. 

Átmegyek azzal a szent elhatározással, hogy 
hideg és könyörtelen leszek. A mama künn volt a 
konyhában. Vilmácska ott ült a varróasztala mellett. 

— Haragszik reám ? — kérdezte. 
— Nem. Csak fájt,  a mit mondott. Én meg 

tudnék halni magáért s maga utál, mert szeretem. 
Felkelt az asztal mellől s felém  jött. 
— Jobb, ha mi nem látjuk egymást többet, — 

mondta s mintha köny ragyogott volna a szemében. 
És pár perez múlva zokogva jött be a szobámba 

és a vállamra borulva, félig  lecsukott szemmel, pi-
hegő ajakkal adta az első csókot, mig halkan suttogta : 

— Szeretlek, szeretlek 1 
A szigorlaton egyhangúlag elbuktattak ugyan, 

de ezt az első adott csókot, az elsőt, a sok kapott 
csók után, sohase fogom  elfelejteni. 

— A legkedvesebb csók — kezdte a másik — 
az első csók, melyet raboltunk. Ez az igazi csók, 
mely nem önként kínálkozik, mint az elénk hullott 
gyümölcs. Ennek vau értéke, mert a megszerzéséhez 
bátorság kell, mert harczolni kell érte s mert az 
ilyen csók igazi szerelmi diadaljelvény. 

Az én első rablott csókom története nem is 
olyan régi történet. Mert hiába tartjuk magunkat, 
mi férfiak,  már húszéves kölyök korunkban vakmerő 
nőhódítóknak, az igazat megvallva, ugy huszonuyolcz-
harmincz évig, bizony többnyire meglehetősen gyá-
vák vagyunk mi ott, a hol nem találunk könnyű 
megadásra. 

Csak ugy a harmincz felé  jön meg a feltétlen 
bátorságunk bármilyen nehéz ütközet megvívására. 
Addig mindig a nő részéről várjuk a kezdést s csak 
az ő biztatásában bizva merjük megkezdeni a har-
ezot. Sőt addig sokszor még a megadás jeleit is 
félreismerjük  és ostobául folytatjuk  a harezot, holott 
a fehér  lobogó már felénk  integet. 

A biztos lefegyverzés  és a támadás biztos bá-
torsága nem a gyenge ifjak  szerelmi harczainak a 
sajátsága. 

Elég az hozzá, hogy az én első, igazi szerelmi 
diadalom hirdetője nemrégiben csattant el. Ezelőtt 
négy vagy öt esztendővel. De most is ugy emlékszem 
rá, mintha tegnap történt volna. S az emlékezés 
gyönyörűségétől csak ugy forr  a vérem még most is, 
ha rágondolok. 

Asszony volt 1 Elvált asszony, a ki kétéves, 
mesésen rosz házasság után, elvált a férjétől.  S azóta, 
mintha csak bosszút esküdött volna az egész férfinem 
ellen. Csábítóan szép teremtés volt. Szép, okos, kaczér 
és szellemes. A hódítás egész fegyvertára  rendelke-
zésére állt. S ő használta is fegyvereit.  A ki köze-
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lébe jutott, az menthetetlenül elveszett. Alázatos, 
nyomorult rabszolgája lett, a nélkül, hogy szerelmé-
nek csak morzsáját is kapta volna. 

Lelketlen, hideg hóditó volt, a kinek csak az 
a czélja, hogy magába bolonditson mindenkit s azu-
tán kikaczagjon mindenkit. 

Én is halálosan belészerettem. Éjjel-nappal csak 
6 volt eszemben, jóformán  goudolkozui sem tudtam 
másról, csak ő róla, az ő szépségéről és a vágy, 
hogy bírhassam őt, néha már szinte őrületes vad-
sággal kergetett hozzá. 

És ő hideg nyugalommal nézte kinos vergődé-
semet. Kiváló kegyképen néha megengedte, hogy a 
kezét megcsókoljam. S én, mint valami megszelidi-
tett fenevad,  tiszteletteljes áhítattal csókoltam kis 
fehér  kezét. Mindaddig a perczig, a mig meg uem 
tudtam, hogy szeret engem és csak boszuvágya meg 
büszkesége készteti őt arra, hogy kínozzon. 

Valami párbajom volt miatta. Ellenfelem  a leg-
veszedelmesebb vívók közül való volt és mindenki 
biztosra vette, hogy én kapok ki. A szerencse azon-
ban nekem kedvezett és ő kapott egy hatalmas vá-
gást. Mikor a.párbaj után először találkoztunk, az 
öröm el nem palástolható jelével fogadott.  De ez 
csak pillanatig tartott, hamarosan az lett, a ki volt 
és azután, mintha csak megsajnálta volna tőlem az 
iménti kis örömet, rám se nézett, a többiekkel beszélt 

Én megvártam, mig mind elmennek. 
— Maga nem megy? — kérdezte. 
— Nem, — feleltem  én. 
— Mire vár? 
— Egy őszinte szóra. Szeret? 
Arczomba kaczagott s ugy kiáltott fel: 
— Megbolondult! Én magát szeretném? Talán 

jutalmul azéit a komédiáért? 
Vérig sértett, hogy ő komédiának nevezte azt, 

mikor én az ő becsületéért koczkára tettem az éle-
temet és nem tudtam magamnak többé parancsolni, 
vadul megragadtam a karját, magamhoz szorítottam 
és ugy mondtam neki: 

— Jól van! Hát jutalom kell! Egy csók! És 
azt elveszem, ha meg kell is érte halnom ! 

S csodák csodája, ahelyett, hogy ellökött volna 
magától, engedte, hogy szomjas ajakom reátapadjon 
az ajkára és csókoljam, csókoljam lélegzetfullasztó 
végtelenségig. 

És mire kiszabadult a karomból, ő lett a meg-
szelídített tigris. Hízelkedve simult hozzám: 

— Szeretlek, mert férfi  vagy, bátor, erős. . . 
— A legkedvesebb csók — szólt a harmadik 

— az a csók, a melyet még nem kapott vagy nem 
nem adott meg valaki. Lehet ez az első vagy az 
utolsó csók; de mindig az, a melyre még csak vá-
gyakozunk. Mert higyjétek el, minden régi csók em-
lékét elfelejti  az az uj, a melyre vágyakozunk. 

Beszéde élénk czáfolata  volt a másik két ur 
beszédének, de azért nem mertek vele vitába bocsát-
kozni, mind a ketten bizonyára az emlékezetes csó-
kok dicsőitése mellett szilaj vágygyal gondolva azokra 
az ajkakra, melyeket még nem csókoltak. 

Aforiszmák. 
Sehol sem látjuk a tavaszt oly szépen, miut 

egy ártatlan leány szemeiben. 
* 

A legtöbb szerelmesnek nem a szive, hanem a 
szeme nincs helyén. ^ 

A szerelmes nők azt hiszik, hogy csupán ő 
üekik nem hazudnak a férfiak. 

* 

Vannak oly férfiak,  kiknek néhány asszony 
csak azért hódol meg, mert férjeiket  gyűlölik. 

*  * 

A sakkjátékban paraszt mattá teheti a királyt, 
ha ez hátrányos helyzetben vau. — Az életben is 
ugy van: Az embert nem saját eleje, hanem előnyös 
helyzete teszi félelmetessé. 

* 

Vanuak oly emberek is, kik ha egyszer sárba 
léptek, lusták abból — kilépni. 

* 

Az emberiségnek több szolgálatot tesz a szoba 
négy falát  soha el nem hagyott tudós, mint a világ-
hódító hadvezérek bármelyike. 

* 

A legügyesebb bohóczok sem tudnak nevetve 
meghalni. 

Apróságok. 
— Mózsi! . . . azt mondják, hogy egy tehenet 

loptak el a faluból. 
— Mi khüzöin hozzá ? 
— De azt, is mondják, hogy terád gyanakosznak. 
— Mi khüzöd hozzá? 

Iczig egy ötvenes hajadontól kérdi: 
— Mért nem tetszik férjhez  menni már kis-

asszuny ? 
— Jaj Iczig — viszonzá az aggszüz. Az ur 

Krisztus lesz már az én vőlegényem. 
— Üm bizuny. Azért is nem ment a kisasszony 

féijhez,  hogy mind g ulyan nagyra vágyott. 
* 

— Dhávidkhám, hogy thetszik nrkhed ez a 
phusztó? — kérdi a zsidó apa fiától. 

— Phumpás! — felel  a fiu,  a posztó viszáját 
nézegetve. 

— The bulond, hiszen az a viszája! 
— Nü, thatele — a khobát is csak akhor lesz 

az enyém, ha már khiforditják! 
* 

— Mire való ez a ket kémény ezen a gyáron? 
— Egyikhen át a khaiuatok mennek fhöstbe,  a 

másikhon át a thüke. 

A nők orra. 
A nők szeméről tenger sok verset irtak. A női 

szájról is sok dicső éneket zengedeztek. A haj, a 
női fejnek  ez a legszebb ékessége is sok poéta di-
cséretének a tárgya és gyönyörűsége a női szépség 
minden bámulójának. Az orczák halvány pírja, a fü-
lecskék bája, a homlok fehérsége,  a kacsok és a 
piskótalábak arányossága, a keblek teltsége, mind 
tárgyai a költők elragadtatásának, egyedül a női 
orr az, amely kivül esik a dithirambusok szféráján. 
A józanul gondolkodó szakértő ugyan számol vele, 
de a tökéletessége nem fekszik  annyira a szivén, 
miut a szem fénye,  a haj gazdagsága s az orczák 
pirja. Még azokban a leírásokban is, a melyeket 
szakemberek és rajongók minden bájossággal és 
szépséggel megáldott nőkről irtak, hiába keressük 
az orr leírását. A féifisziveket  bolouditó világszép 
Helénáról Konstantin Manasses, a régi byzanczi kró-
nikás, a következőket írja: 

— Ez az asszony igen szép volt. Gyönyörűsé-
ges volt a szemöldöke, arczáuak szine, tehén szemei, 
hófehér  bőre, élénk tekintete, buja termete, fehér 
karjai; fehér  arezbőrén leheletszerű rózsaszínű pir 
volt s nyakának meg volt a kellő hosszúsága. 

Jóformán  mindent felsorol  Menolaus tágszivü 
feleségének  bámulója, csak épen az orráról feledke-
zik meg. 

Ugyanilyen elragadtatással nyilatkozik Jeau 
Jacques Boissard egy korabeli szép asszouyról. Min-
den egyes porczikáját leirja, csak az orrát uem veszi 
észre, pedig csak valószínű, hogy annak a világhó-
dító szépségnek orra is volt. Pedig az orr sokkal 
foutosabb,  mintsem gondolná valaki. Az a közép 
pontja az areznak, a mely mintegy az .orr körül hê  
lyezkedik el. És ennek a középpontnak tökéletesaek 
kell lenni, ha nem akarja megzavarni az arcz többi 
szépségeinek a harmóniáját. Nem szabad sem nagy-
nak, sem kicsinynek lennie, nom lehet sem vastag, 
sem vékony, nem szabad vörösnek lennie s nem le-
het görbe sem fel,  som lefelé,  sem jobbra, sem balra. 

A mit Manasses elmulasztott megírni szép He-
léna orráról, azt kipótolta Patronius. Ez megemlíti, 
hogy Heléna orra alabástromszerüeu fehér  és egy 
kissé hajlott volt. A Madonna orráról a negyedik 
századbeli Epifanias  atya ugy nyilatkozik, hogy az 
egyenes és jol képzett volt, miudeu hiba nélkül való. 
Az olasz Aguuolo Firenzuolo a nők szépségéről irt 
könyvében kellő méltánylásban részesiti a női orrot. 
Azt mondja a többek között, hogy az orrnak fontos 
szerep jutott az arcz formájában.  Az orrnak a porcza 
egy kissé kiemelkedhetik ugyan, de nem szép, ha a 
nőnek sasorra vau. Általánosságban kívánatos, ha 
egyenes, nem hosszú es nem keskeny s ha sem nem 
fehér,  sem nem vörös, hanem halvány rózsaszínű. Az 
sem szép, ha a nő az orrát fintorgatja,  mert az azt 
jelenti, hogy az illető könnyen dühbe borul s azon 
kivül az elfiutorgatott  orr rontja a profil  hatását. ( 

0. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Sz^6256—1898._ 
tik ví. 

Hirdetmény. 
A 8Z.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy dr. 
Nagy Sámuel, mint özv. Veres Dénesné csődtömege 
gondnoka, végrehajtatóuak, özv. Veres Dénesné elleni 
ügyében végrehajtást szenvedő ellen — irt — kr s 
járulékai kielégítése végett ezen kir. törvényszék 
területéhez tartozó, sz.-udvarhelyi (320. sz. tlkbe fe-
lében csőd alatt álló Veres Dénosné szül. Leib:;r 
Nelli sz.-udvarhelyi lakos javára, másik felerészben 
társtulajdonosok Veres Nelli kkoru, Veres Dénes 
kkoru, nevére irt, a sz.-udvarhelyi 620. sz. tjkvbeu 
A + 1103. hrsz. kő- és faház  az 1881. évi 60. t.-cz. 
156. §-a értelmében, melynek összes becsértéke 1200 
frt,  mely összeg egyszersmind kikiáltási ár is, az 
1899. évi február  hó 15-ik napjának d. e. 9 órakor 
a sz.-udvarhelyi kir. tvszék tlkvi hatóságánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el 
fognak  adatni. 

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

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekint-
hetők. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. évi november hó 25. 

O y ő r l > T i t n s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Sz G2 .'4-18Q8. 
tlkvi. 

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

könyvi hatóság 'részéről közhírré tétetik, hogy ud-
varhelymegyei takarékpénztár végrehajtatónak, Fe-
reuezi György és neje Péter Mária székelyudvarhelyi 
lakosok végrehajtást szenvedő ellen 1688 frt  80 kr 
s járulékai kielégítése végett ezen kir. törvényszék 
területéhez tartozó sz.-udvarhelyi 433. tlkvben Fe-
tenczi György nevére irt A -f  822/3. hisz. ház 1200 
frt,  1422/2. hrsz. fekvő  56 frt.  1866., 1877. hrsz. 
fekvő  7 frt,  2407/1., 2408/5. hr. fekvő  4 frt,  2181. 
hrsz. fekvő  4 frt.  2521., 2522. hrsz. fekvő  7 forint, 
3293., 3294., 3295. hrsz. fekvő  16 frt.  A sz.-udvar-
helyi 223. tjkvben felerészben  Péter Mária Ferenczi 
György né alperes, más felerészbeu  Kapcza Balázs, 
Kapcza András, Kapcza Tamás nevére irt A + 2174. 
2175. hrsz. fekvő  58 frt;  sz.-udvarhelyi 732. tikben 
V -̂ed í ben Ferenczi György alperes. részben 
Ferenczi Pál, a/4-etl rbeu Ferenczi Fereucz nevére 
irt A+ 2196. hrsz. kaszáló 45 frt;  a sz.-udvarhelyi 
1249. tik. A+ 2198/2. hrsz. 15 frt,  3298. hrsz. 4 
frt.  1584/2., 1585/2. hrsz. 4 frt,  a szombatfalvi  110. 
tlkbe A + 296. hrsz. 22 frt,  melyből alperest Vsöd 
és társtulajdonosok Ferencz János, Fereucz, Pál és 
Katalint 7/a-öd rész illeti; szombatfalvi  316. tlkvbe 
A + 2J7. hrsz. fekvő  51 frt  kikiáltási árban és pe-
dig a sz.-udvarhelyi 223-732. és szombatfalvi  110. 
tlkvbe foglalt  ingatlanok az 1881. évi LX. t.-cz. 156. 
§ a •értelmében egészbeu az 1899. évi január hó 17. 
napjának d. e. 9 órakor a telekkönyvi hivatalnál 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő-
nek el fognak  adatni. 

A venni szándékozók, a becsáruak 10%-át 
készpénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, miut tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. nov. hó 26-án. 

C i y ő r l . y T l t i l * , 
kir. törvényszéki egyes bit-ó. 

Névjegyek 100 drbonként 
40 krtól fölfelé. 

Megrendelhető a kiadóhivatalban. 


