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UDVARHELYI HIRADÚ 
SZÉPIRODALMI, TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 

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

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

Tisztelettel  felkérjük  hátrálékos  előfize-
tőinket  esedékes  előfizetési  dijaik  szives beküldésére. 

Karácsony. 
A küzdelmes élet, a zilált, sivár közálla-

potok közepette, im egyszerre megpihen a lel-
künk, szivünkbe jó érzelmek és szent áhitat 
költöznek. Akikből még nem veszett ki minden 
j» és nemes, aki még tud érezni: nagyszerű 
átalakuláson megy keresztül annak a harang-
szónak hallatára, mely karácsony ünnepének be-
álltát jelzi. És a kétségbeesett megnyugszik, a 
szerencsétlen remélni tud, a gőgös megalázko-
dik, a nyomorultnak megenyhülnek kinjai és a 
jók boldogok. A bethlehemi pásztortűz bevilá-
gít a lelkekbe, felmelengeti  a sziveket. Átértjük 
és átérezzük a legmagasztosabb tant, mely arra 
oktát, hogy szeressük, szeressük egymást, mert 
igy akarja az, ki e világot megalkotá. És ugy 
érezzük, hogy mi, akik egész esztendőn keresz-
tül agyarkodunk egymás ellen, gyűlöljük egy-
mást, most csakugyan szeretjük egymást . . . 
Csodás metamorfózis  nagyszerű napja te, szent 
karácsony ünnepe! 

ediĝ rnAnnyit vétünk ellened, ki nekünk 
születtél karácsonykor és értünk szenvedtél ki-
nos halált húsvétkor. Mennyire eltávolodtunk 
tőled, mennyire letértünk az erény útjáról, me-
lyet nekünk mutattál. És a Te irgalmasságod 
az, hogy e szent napon kiragadva érezzük ma-
gunkat a mindennapi élet fertőjéből  és közel 
jutunk hozzád, ki bűneinkben is szeretni tudsz 
minket.. 

Szeretni! Ez volt a Te jelszavad, melyet 
Te kiáltottál be elsőnek a világba, melyben a 
szivek megkérgesedtek a szeretetlenségtől. A 
szó bejárja a világrészeket, a tengereket, vizek 

A kis leány "beteg. 
— Irta: Herczeg  Ferencz.  — 

Az ajtó függönye  megsuhant, a vöröskeresztes 
ápolónő simára fésült  feje  megjelent a könyvtár szo-
bában. Odaát meg valami halk nyöszörgés hallatszott. 

A tanár ur nem hallotta, elmélyedve dolgozott 
Íróasztalán, tolla sebesen szántott végig a fehér 
papíron. 

A fehér  papíron nyílegyenesre gyöngyözött betű-
sor, — az írás maga is oly erős, logikus és kérlel-
hetetlen, oly harczias, mint a gondolat, melyet szóba 
füz  . . . 

Az irás csatakiáltás az évszázados háborúban: 
itt a tudós, ott a hit fanatikusai  i 

A tudós elméje aczáléles, szíve jéghideg, lelke 
kristálytiszta . . . Kezében a tudás fáklyája.  A mint 
Vakító fénynyel  a hegyestornyu templomok homá-
lyába világit, odaben szétfoszlik  a tömjénfüst,  sápad-
tabban csillognak a gyertyák, az aranykoronával 
kérkedő szentek meg a véres mártírok alakjai el-
torzulnak . . . 

—• Nagyságos úr! 
A vöröskeresztes asszony szól a tanárhoz, halk 

hangon. 
— Nagyságos úr, jönne át egy kicsit, a kis-

asszonyka nagyon nyugtalan . . . 
Rögtön leteszi a tollat, eszébe jut, hogy a kis 

leány beteg. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Becsek Aladár. 

Főmunkatárs: Cs. .Szabó K á l m á n . 

és földek  viszhangozták s az emberek elismer-
ték. De valahány ember élt e földön  eddig, 
mind megtagadta a szeretet tanát. És valahány-
szor az emberiségre virradt a karácsony, a Te 
születésednek ünnepe, az embereket megszállja 
a szeretet, melyről gyarlóságukban megfeledkez-
nek a hétköznapok küzködései alatt. 

De el most a hétköznapokkal, üljünk ün-
nepet : szeressünk! A templomból, ahol imád-
koztunk, vétkeink megbocsátásáért, utunk a sze-
génység, a nyomor tanyájára vezessen bennün-
ket, ahol az ő szegényei élnek, akik rászorul-
nak szeretetüukre. Akik fáznak,  mig mi a kan-
dalló kellemes melegénél gyujtjuk meg a kará-
csonyfák  láugjait; akik éheznek, mig mi teritett 
asztal mellett dicsérjük a napot; akik szomo-
rúak és keserűek, mig mi megnyugszunk és áhí-
tatba merülünk. Enyhítsük a nyomort, adjunk 
az ínségeseknek, hisz nincs nagyobb boldogság, 
mint adni tudni, jói tenni. Nemcsak imával, de 
igy is szolgáljuk őt, ki ma született, hogy ér-
tünk éljen, szenvedjen és megváltson bennünket. 
Szeressünk, tegyünk jót és lelkünk meg fogja 
sejteni, szivünk meg fogja  érezni, hogy ő csak-
ugyan megváltott bennünket . . . 

. . . Mi Urunk Jézus Krisztus, láss meg 
bennünket s világítsd meg a mi utainkat. Mert 
nagy sötétségben tévelygünk és nem tudjuk, 
melyik a helyes ut. Amerre szemünk ellát, nem 
látunk helyet, ahol megpihenhetünk, az izzó 
agyak százezernyi gondolatai között nincs egy, 
melyben megnyugodhatunk. Minél többet lesünk 
el az élet és természet titkaiból, annál keveseb-
bet tudunk a boldogságról és megelégedésről. 
Minél magasabbra szállunk agyunkkal, annál 
mélyebbre sülyedüuk szivünkkel. Egész lényün-
ket bilincseibe veri az önzés, mely tengerré 

A kis leány ott fekszik  összegyűrt párnáin, 
kuszált hajjal, zavaros szemmel, láztól égő arczczal. 

— Te vagy, apa ? Ülj hozzám, mondanék va-
lamit. 

A tanár megfogja  a kis leány két kezét. Kicsi, 
forró  kéz, puha és erőtlen, mint a selyemfátyol. 

— Apa, mondanék valamit. . . Tudod, én azt 
hiszem, hogy megfogok  halni . . . 

A tanár egyszerre magához kapja az egész 
pehelykönnyű termetet, melynek szőke feje  erőtle-
nül hanyatlik vállára. Kétségbeesetten néz a mosolygó 
arczba. 

így, éppen így mosolygott reá, évekkel ezelőtt, 
egy másik lázvörös arcz, melyhez ez oly csodálato-
san hasonlít. Mosolygó gyermekarcz — egy ifjúkori 
álom édes emléke. Lázas volt az az álom és édes, 
nagyon édes és nagyon rövid, mint a csók, melyet 
egy szerelmes pár vált virágillatos hajnalon. 

A leány halkan beszél. 
— Nem akarok meghalni, jobb élni . . . A szép 

ruháimat sajnálom, a virágaimat, a madaraimat, 
meg téged is, apa . . . 

A tanár ezért megcsókolta a keze csuklóját, a 
leány pedig tovább beszélt halk, szakgatott hangon: 

— Nem tud engem meggyógyítani senki, csak 
valaki; a tóparti csodatevő szűz . . . Igen! Herta 
nővér mondta, tudod, az a szép, sápadt szent a ko-
lostorban . . . Egyszer este kivezetett a boltíves 
folyosóra,  mikor a hold odasütött.. . . Igen! Azt 
mondta, a fülembe  súgta: á tóparti szűz ott lakik a 

L a p u n k m a i s z á m a . 8 o l d a l . 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 25 kr. 

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

áradt immár, tengerré, mely összecsapott az em-
beriség fölött.  A tengerből árva, magános szi-
getekként emelkednek ki a Te bástyáid: az alá-
zatosság, a jámborság és a hit. Igy nem jó az élet. 

Láss meg bennünket urunk és világíts ne-
künk, eltévelyedetteknek. Küld közénk vezető-
ket, férfiakat,  akikben meg van az, ami benned 
tökéletes és ami bennünk hiányzik. Ők vezesse-
nek bennünket a Te neveddel, a Te szereteted-
del és meg fognak  javulni a mi erkölcseink. 
Igy erősítsd meg a mi elménket és mi köny-
nyebben fogjuk  elviselui az élet terheit, melyek 
minden karácsony után nagyobb és nagyobb 
sulylyal nyomnak bennünket. Világosságot, láng-
oszlopokat küldj nekünk urunk, akik méltók 
hozzád. 

Igy imádkozunk hozzád szent karácsony 
ünnepén. 

Művészeti törekvéseink. 
A művelődés, előhaladás mindig karöltve jár 

az izlés finomodásával.  A léleknek, a szívnek maga-
sabb vágyai keletkeznek s mig munkássága nemesebb 
eszmék diadaláért történik, addig pihenése is finom 
eszményi dolgokban nyilvánul. E íinom eszményi 
dolgok, melyeken a müveit lélek megpihenni szeret, 
a művészetek. Midőn a napi munkától kifáradtan 
pihenő pontot keresünk, mily élvezetet nyújt egy 
szépen előadott zenedarab vagy szivünket mennyire 
elragadja egy dal s hogy lebilincsel egy szép fest-
mény vagy szobor. 

E dolgokról azonban nem szükséges dissertál-
nunk, sokat írtak ezekről már avatottabbak s ma 
már axiómaként állanak a fentebb  elmondott állítá-
sok s nem is ezért hoztuk elő, mintha ezeknek fö-
lösléges bizonygatásával akarnánk unalmat szerezni, 
hanem hogy pár pillantást vessünk társadalmunknak 
— különösen a mi kisebb társadalmunknak — mű-
vészeti hajlamaira és vágyaira. 

viz fölött,  a sziklacsúcson, bádogtetejü templomá-
ban . . . nagyon szereti az orgonaszót meg a gyertya-
fényt,  azért éjjel-nappal száz gyertya ég előtte, meg 
szól az orgona . . . Hatalma van a fiatal  leányok élete 
fölött,  az égben pedig nem tagadják meg semmi kí-
vánságát . . . Ha egy fiatal  leány halálán van, akkor 
el kell küldeni egy jámbor asszonyt a szűzhez, hogy 
hirt vigyen a veszedelemről... a jámbor asszony 
vigyen ajándékul annyi vastag viaszgyertyát, a hány 
éves a beteg leány, aztán tegyen a fejére  bádog* 
koronát, térden állva csússzon a Mária-oltár körül 
és mondjon el hét üdvözlégyet . . . 

A leány szava elakadt, kissé gondolkozott, az« 
tán hozzátette: 

— Tizennégy éves vagyok, hát tizennégy gyertya 
kell, jó vastag gyertya . . . A Náni asszony mehetne, 
a mosóné, az jól tud imádkozni. . . Hanem Kézi is 
menjen vele, mert a Náni szeret inni és be találná 
inni a gyertyáimat. . . 

Ostobaság I De mit nem tesz meg az ember 
egy kis leány kedvéért, ha a kis leány beteg ? Egy 
beteg gyermek szeszélye is megér tizennégy gyertyát. 

A Náni asszony útra kelt, a Rézi is vele ment. 
Egy ponyvás tetejű szekéren mentek, mindketten 
vasárnapi ünneplőben. A Náni asszony büszke volt 
a missziójára, mint egy kinai követ, a Rézi meg 
előre örült a búcsújáró legények léhaságainak. 

A tanár azalatt a leányát ápolta, a könyvéről 
pedig egészen megfeledkezett. 

Pedig milyen könyv volt az 1 _ 



Szánalmas mosoly kell megjelenjék mindenki-
nek ajkain, ha rágondol városunk társadalmának 
művészeti törekvéseire. Mert ki érdeklődik itt mű-
vészetért? egy néhány lelkesebb, akik akarnak zene-
kedvelői kört vagy dalköröket stb. csinálni, akiknek 
aztán minden törekvése hajótörést szenved a nagy 
többség közönyén, vagy erősebb kifejezéssel  élve, 
művészeti érzék hiányán. Igen, hiányzik a művészeti 
érzék, ezt bátran kimondhatjuk, még ha be is törik 
a fejünk,  sőt bizonyításba is merünk bocsátkozni. 

Hányszor fordult  már meg nálunk elsőrendű, 
jól szervezett szintársaság, de kérdjük, hányszor 
mentek el tőlünk megelégedetten? Jóformán  eset 
sem volt, hogy városunk közönsége lelkesedett volna 
egy művészi előadásért. Igen, ha komédiások platt 
dájcs-ul virnyákoló, festett  képű orfeumi  szépségek 
hirdetnek előadást, akkor ott vagyunk s lelkesedve 
tapsolunk nékiek, de akkor, mikor az igazi művészet 
múzsájának oltárán kell áldozni, akkor jobb egy 
parti kalabert vagy ferblit  eljátszani. 

Vagy mért nem pártoljuk jobban a dalárdát? 
Kevesebb talán azóta az intelligens elem, nincs hang 
vagy elveszett a dal iránti nemesebb érzék ? Nem . . . 
sokan vannak még ma is intelligensek, kik bizonyára 
érzik, sőt biztosan tudják a dal szivnemesitő hatá-
sát, de azért törekednek-e, hogy e térén munkálja-
nak valamit? Hisz van hanganyaguk is — sokszor 
bizonyítja az éjfélutáni  korcsmaélet ezt — de minek 
a közös dalkör, kérdik magukban az emberek, ma 
már nem divat ez. 

És csakugyan ugy tűnik föl,  mintha az a kis 
művészeti érdeklődés, mely még itt-ott fölcsillámlik, 
a divat kifolyása  lenne. Divatból lelkesedünk, hogy 
zeneegyletünk legyen. Divat, mikor a társaságban 
lelkesedéssel beszélünk a hazai és idegen zene- és 
énekművészről, de ha vagy egy ide tévedne — sze-
rencsétlenségére — akkor nem megyünk csodálni őt, 
mert szégyenkezve bár, de bevalljuk, hogy bizony 
mi nem értjük az ő müvészetöket és ebben adjuk 
meg az igazi bírálatot arra, hogy milyen művészeti 
érzékkel birunk. 

A szó teljes értelmében még oda sem jutottunk 
tehát, hogy megértsük bár a valódi művészetet! 
Vagy talán még sem. 

Hisz volt még idő, nem is oly régen, amidőn 
városunk társadalma is élénken érdeklődött minden-
féle  művészetért. Volt híres dalköre, zenészei első-
rangú zenekart alkottak, színházában hónapokon ke-
resztül jóravaló szinésztársaságok játszottak s ha 
talán a képzőművészetek iránt kevesebb lelkesedés 
is mutatkozott, az természetes is volt s természetes 
ma is, mert Magyarországon, az egy Budapestet ki-
véve, hol is lehet képzőművészetről beszélni ? Szóval 
elég élénken érdeklődtünk a művészetekért. S ma 
kevesebb talán intelligencziánk, nincs akkora szel-

lemi műveltségünk, érzékeink tompultak-e el, hogy 
semmi téren művészeti törekvéseket nem látunk. 

Nem hisszük, hogy társadalmunknak az lenne 
a törekvése, miszerint reá süssék azt a szégyenletes 
bélyeget: nincs elég szellemi műveltsége, hogy oda 
ért volna, ahol már a művészetekért érdeklődnek. 
E dolgok felől  jó lenne komolyan gondolkozni. 

Újdonságok. 
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

Hajósné  Simon  Ida okleveles tanítónőt az alsórákosi 
áll. elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. 

Hymen. Becsek Aladár, lapunk felelős  szerkesz-
tője és tulajdonosa eljegyezte Steinburg  Viktorint, 
Steinburg Ottó kereskedő, takarékpénztári igazgató 
és neje leányát. 

Erzsébet királyné szobra. A boldogult emlékű 
királyné szobrának ügyében szerdán az Erzsébet ki-
rályné országos szoborbizottságot értekezletre hivta 
össze Széli  Kálmán miniszterelnök, ahol bejelentette, 
hogy a szoborra eddig 727,000 frt  folyt  be. A bi-
zottság elhatározta, hogy a napokban a pályazatot 
is kiirja és hogy azon csak hazai művészek vehet-
nek részt. 

Véglegesítés. A kereskedelemügyi miniszter 
Janecek  Józsefet  a helybeli áll. kő- és agyagipari 
szakiskola ideiglenes minőségű művezetőjét, jelenlegi 
állásában véglegesítette 

A közig biz. gyűlésről. Lapunk utóbbi számá-
ban a folyó  havi közigazgatási bizottsági ülésről ho-
zott tudósításunkat térszüke miatt csak rövid új-
donságban közöltük s igy tehát röviden foglalkoz-
tunk azzal a ponttal is, amely gr. Ilaller  Jánosnak 
a megyei főjegyző  ellen beadott panaszát képezte, a 
melyben ő/.llene azon mulasztásáért, hogy a juniusi 
installáló közgyűlésen az ő (Halier) bucsuiratára a 
határozatot későre küldötte meg, a fegyelmi  vizsgá-
latot elrendelni kéri, a mi — mint értesülünk -
félremagyarázásra  adott alkalmat. Ezen okból kifo-
lyólag készséggel emiitjük fel  most, hogy az előadó 
ez ügyben tett javaslatában felemiitette  azt is, hogy 
az 1886. XXI.-cz. 68. §. e) pontja szerint a közgyű-
lési határozatot az alispánnak kell végrehajtania, de 
miután időközben az alispán nyugdíjazva lett, ezen 
ügyben a fegyelmi  eljárást elrendelendőnek nem ta-
lálja s utasittatik az alispán, hogy e kérdéses hatá-
rozatot a panaszlóval közölje. Az iratok e határozat 
jogerőre emelkedése után tétetnek csak az irattárba. 

Iparosok fillérestélye. A Polgári önképző egy-
let 18-án tartotta meg ez évi fillérestélyeinek  utolsó 
sorozatát érdekes műsorral, nagyszámú közönség je-
lenlétében. A legközelebbi fillérestély  a jövö hó 6-án 
lesz, melynek műsorát annak idején közölni fogjuk. 

A Kaszinó tánczestélye. A Kaszinó által a far-
sangon rendezendő tánczestélyre az elnöki tisztet 

Szakasztott olyan, mint a szerzője: aczéléles, 
jéghideg, kristálytiszta. 

Egyik helyén mondja: 
„ . . . szánalom fogja  az emberbarátot, ha látja 

a sötét csodahit áldozatait. Aggok, gyermekek, fana-
tikusok, nyomorékok, hosszú sorban vánszorognak a 
csodatevő bálványkép elé. A mit a hegyek ózona még 
meggyógyíthatna, azt elsorvasztja a tömjénfüsttől, 
gyertyagőztől romlott levegő, a nyugalomra vágyó 
idegeket elgyötri a rejtélyes kultusz ingere, az or-
vosság, az erősítő táplálék árát elnyeli az örökké 
éhes áldozati persely . . . " 

A Náni asszony rendben elvégezte az imádsá-
gait, saját jóvoltából meg is toldotta néhány mi-
atyánkkal és hiszekegygyei, be is dobta a perselybe, 
a mi a szűznek kijárt, visszajövet sietett is egy 
kicsit, mert nem szerette volna, ha más mosdatná 
meg, öltöztetné fel  az aranyos kisasszonykát, ha 
időközben meg találna halni. 

A kisasszonyka nem halt meg, szépen fellábolt. 
A tanár nyugodtan be is végezhette, ki is nyo-

mathatta könyvét. 
Több  világosságot!  Irta: Mikrokozmosz  doktor, 

— ez volt a czime. 
Milyen könyv volt! Fölényes, harczias, ellent-

állhatatlan, — ilyet csak oly ember irhát, a ki le-
rázza évezredes előitéletek bilincseit és nem hajt 
térdet semmiféle  bálvány előtt, mert nem remél, nem 
vár semmit, megtalál mindent önmagában. Egy em-
ber, a ki nem fél  semmitől, nem fél  a haláltól sem, 
mert tudja, hogy az nem egyéb az organikus lét 
befejezésénél  és nem félelmetesebb  a születésnél. 
Egy ember, a ki tudja, hogy a világ nem templom, 
hanem műhely . . . 

A világosság barátai örömmel fogadták  a köny-

vet, három feketecsuhás  pap pedig tüstént neki ült 
választ irni, sárga epébe mártva tollát. 

A kis leány annyira fölépült,  hogy fürdőhelyre 
mehettek. Elmentek a tóparti íürdőbe. 

— Föl kell látogatnunk a csodatevő szűzhez, 
mondta a leány, —- meg kell köszönnünk a szíves-
ségét . . . Mert egy leány egyszer fogadalmat  tett a 
szűznek és nem tartotta meg, — mikor letelt a nap 
és az óra, a leány egyszerre egy szúrást érzett a 
szíve tájékán és szörnyet halt . . . Herta nővér mondta, 
igen . . . 

Mit nem tesz az ember egy kis leány kedvéért, 
ha a kis leány beteg ? Aztán — egy kis hegymászás 
jót fog  neki tenni . . . 

Végigmentek a lombos parton. Odafenn,  a bá-
dogos toronyban, diadalmasan zúgtak a harangok. 
Karonfogva  mentek, a leány fehér  szoknyájában, 
karjára akasztva szalmakalapját. 

A csodatevő szűz ünneplő ruhájában fogadta 
vendégeit, aranyhímzésű, szélesredőjü, kék bársony-
ruhában, ezüst koronával fején.  Akkora nagy koro-
nával, mint egy főkötő.  Lába előtt száz gyertya 
égett, trónusa körül ezüst felhőben  kavargott a töm-
jénfüst,  az orgona meg zúgott. 

A pap felmutatta  a híveknek a csodatevő ruha-
foszlányt,  a kis leány egyszerre térdre vetette ma-
gát, a tanár pedig, egyedül állva a térdtplők között, 
úgy érezte, mintha elvesztette volna egyik inggomb-
ját, azért lehajtotta fejét  s keresgélni kezdett a 
földön. 

A csodatevő szűz kőajkai mereven mosolyog-
tak. Ha beszélni tudott volna, valószínűleg azt 
mondta volna: 

— Nagy volnál te, óh ember, nagy és fölséges, 
csak a kis leányod ne volna néha beteg.. . 

Hollaki  Ártur főispán  elvállalta; alelnökökké pedig 
dr. Damokos Andor alispán és dr. Solymossy  Lajos 
kaszinói elnök lettek megválasztva. Ez ügyben Hol-
laki  r. b. elnök 21-ére gyűlést hivott egybe, melyen 
a bizottsági tagok nagy számmal jelentek meg. E 
gyűlésen lett a mulatság napja véglegesen február 
hó 1-ére  kitűzve, úgyszintén a meghívó is össze lett 
állítva. A mulatság fényes  sikere érdekében a bizott-
ság szükebbkörü bizottságokat küldött ki, akik kö-
telességüknek ismerik a mulatság érdekében minden 
kitelhetőt elkövetni. A meghívók még a hét folya-
mán lesznek szétküldve. Már most felemiitjük,  hogy 
akik esetleg majd tévedésből meghívót liem kapnak, 
e végett a rendezőbizottság bármelyik tagjához szí-
veskedjenek fordulni.  A beléptidijak 3 és 7 koroná-
ban, mig a karzatjegyek 3 koronában lettek megál-
lapítva. A bizottság a mulatságon megjelenő höl-
gyeknek egyszerű és csinos tánczrendekkel fog  ked-
veskedni. 

Msgüresedett szolgabírói állás. Mint értesü-
lünk, a homoródi járás főszolgabirája,  Benedek  Imre 
beadta nyugdíjaztatása iránti kérését. Ezzel kapcso-
latosan felemiitjük,  hogy az igy megüresedő állásra 
Szabady  Tivadar udvarhelyjárási szolgabíró megvá-
lasztása biztosra vehető, akit arra e téren szerzett 
több évi tapasztalata s az ott kifejtett  szorgalma 
predesztinálnak. 

Uj körjegyző. Kénosy  Gézát f.  hó 22-én egy-
hangúlag Gyergyó-Remete nagyközség jegyzőjévé 
megválasztották. 

Udvarhelyvármegye közgyűlése. Udvarhelyvár-
megye törvényhatósági bizottsága e hó 19-én Hollaki 
Árthur főispán  elnöklete mellett rendkívüli közgyű-
lést tartott. A néhány napi locs-pocs őszi idő után 
hirtelen lesülyedt a hőmérő és a néhány napi lágy 
idő után hirtelen — ugyanazt cselekedte meg a po-
litikai rnéicze, mert lefelé  gravitált az iránt az ér-
deklődés. A közgyűlésen mindössze csak egy néhány 
vidéki tag jelent meg s igy a 30—40 jelenvolthoz a 
város adott embereket. Minden diszonánczia nélkül 
tárgyalódtak gyors egymásutánban a tárgysorozatra 
felvett  pontok, ugy, hogy a fél  tiz órakor megnyílt 
közgyűlés már déli 12 órakor véget ért s igy dél-
utánra csak a jegyzőkönyv hitelesítése ^ r a j ^ r i p g ^ 
A tárgysorozat legérdekesebb és közérdekű pbUja a 
16-ik volt, mely alá megyénk telephon-hálózatának 
kiépítésére  tett javaslat volt felvéve.  Még az őszi 
közgyűlést megelőzőleg szétküldött folyó  év első fe-
léről szóló alispáni jelentésben tárgyalta hosszasab-
ban és hozta azt javaslatba gróf  Lázár főjegyző, 
helyettes alispán, a melynek tárgyalásakor utasí-
totta a közgyűlés az alispánt, hogy a vármegye 
területén létesítendő telephon-hálózat iránt megfe-
lelő tanulmányozás után tei vezetet mutasson be. 
Erre vonatkozólag dr. Damokos alispán bő részletes-
séggel és alapossággal tette meg javaslatát, melyben 
elegendőnek találja, hogy egyelőre csak a járási szol-
gabírói székhelyek kapcsoltassanak egybe a központ-
tal. Az államépitészeti hivatalnak szakvéleménye 
szerint az oklándi, keresztúri szolgabiróság bekap-
czolására kell 663 km. bronzhuzal, mely 80 frttal 
számítva 5304 Irtot tesz; szükséges ezenfelül  1 köz-
pont 500 frt  és 2 állomás á 50 frt  s igy a két vo-
nal összege, az oszlopok nélkül 5904 frtot  tenne ki. 
Az oszlopokat mellözhetőnek találja, mert igen való-
színű, hogy a kereskedelmi miniszter megengedi, 
hogy az eddig csupán egy sodronnyal ellátott táviró 
oszlopok a telephon czéljaira felhasználtassanak.  A 
költségek semmi terheket nem rónak a megyére, 
mivel az útalap az idén is 2500 frt  megtakarítást mu-
tatott. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta  az indít-
ványt s igy az még a jövő év folyamán  keresztülvi-
tetik. Érdekes vitára adott alkalmat az az előter-
jesztés, mely Szombatfalva-Sz.-Udvarhely  város csv 
tolása folytán  a város területére eső törvényhatósági 
útszakasznak az Udvarhely—Szováta tvhatósági út-
vonalból való kihagyása s Udvarhely város kezelé-
sébe való átadását képezte. A kérdés, mivel ellenvé-
lemények voltak, szavazással intéztetett el s a nagy 
többség azt a bizottsághoz visszautasítani s uj ja-
vaslat készítését határozta. Az átiratok közé volt 
felvéve  Marosvásáihely szab. kir. város törvényható-
ságának a quota emelése elleni tiltakozó felirata.  A 
közgyűlés azt, tekintettel arra, hogy azt más megyék 
is egyszerűen tudomásul vették s tekintettel arra, 
hogy Udvarhelyvármegye tvhat. bizottsága az ezen 
kérdésben már egy izben elfoglalt  álláspontjának 
megváltoztatását sem indokoltnak, sem szükségesnek 
nem találja, az átiratot tudomásul vették. Tárgyso-
rozatra volt véve Sz.-Udvarhely városnak 1900. évi 
költségvetése is. Ezzel kapcsolatosan az áliaadó vá' 



lasztmánynak azt a javaslatát, hogy a polgármester 
ellen a fegyelmi  eljárás elrendelendő, elfogadták, 
mivel a polgármester 12,000 frt  kölcsön felvételekor 
nem eszközölte ki a magasabb hatóság engedélyét. 
A tárgysorozat 52 pontból állott s letárgyalása az 
elnök éltetésével ért véget. 

Megyei kivándorlók száma. Vármegyénkből a 
folyó  1899-ik évben külföldre,  de különösen Romá-
niába 1068 családfő  vándorolt ki 1054 családtaggal, 
amely számból csak elenyésző csekélyen jöttek vissza. 

Az 1900. évi képviselöválasztók. A jövő évre 
érvénnyel biró képviselőválasztók névjegyzéke össze-
állittatott. Eszerint van az udvarhelyi választókerü-
letben 8091, a keresztúriban 2190, a homoródiban 
1946, összesen 7227 képviselőválasztó. 

A jégen találkozott már csütörtökön délelőtt 
városunk sportkedvelő köreinek társasága. A pálya 
ünnepélyesen még nem nyílott ugyan meg, de a sze-
zon teljes mérvben megkezdődött. A hőmérő kén-
esője már kedden 5 fokra  sülyedt s ennek követ-
keztében a korcsolya-egylet elnöksége a megvizsgált 
és kellő erősnek talált jeget a közönség rendelke-
zésére bocsátotta. Az idei jégélet az előjelekből 
Ítélve élénk lesz s az idő kedvezése esetén az el-
nökség egy vagy két jégünnepély rendezését is tervbe 
vette. A pálya ünnepélyes megnyitása ma délelőtt 
11 órakor lesz, amidőn a nem tagok 30 kr bemeneti 
dijat fizetnek. 

Kamatláb emelés. Az Udvarhelymegyei Taka-
rékpénztár Részvénytársaság hirdetmények utján 
hozta a közönség tudomására, hogy a betétek után 
járó 5 százalék kamatot a jövő év 1-étől 5'/2 szá-
zalékra emeli fel  s a betéti kamatadót továbbra is 
az intézet fizeti.  Kölcsöneinél az eddig számított 
lCOO-tőli kezelési dijat további intézkedésig ugyan-
csak jan. 1-étől évi 1 százalékra emeli fel,  azonban 
a legkisebb dij 10 kr. Nyiltszámláknál még külön 
IGOO-tőli jutalékot számit. 

Vásárnapja. A hirtelen nagy hidegre, szélre 
forduló  időjárás befolyásolta  a 21-én tartott orszá-
gos vásár forgalmát.  A mozgalmat nem lehetett 
élénknek mondani, mivel vidékiek nagyszámmal ma-
radtak otthon s a sátrasok gyenge vásárról panasz-
kodtak. A ruhanemüekben sem volt meg a kellő for-

Sri'f*a"'pűnZ32ükénék"  lehet tulajdonítani. A 
barompiaczra sok felhajtás  történt s a kereslet ked-
vezőnek volt mondató. A helyi forgalom  általában 
nagyon közepes volt, az iparosok és a különböző 
elárusítók pénzhiáuyról s a kereslet tetemes lany-
hulásáról panaszkodtak. 

Halálozás. Folyó hó 19-én hunyt el özv. Zá-
goni  Mózesné szül. Kiss  Juliánná, ev. ref.  papné, 
életének 70-ik, özvegységének 16-ik évében. Teme-
tése 21-én történt meg. Halálával gyermekeit Hírit, 
Juliannát  és Erzsit,  úgyszintén nagyszámú rokonsá-
gát borította gyászba. 

Székely-Udvarhely város közgyűlése. Sz.-üd-
varhely város f.  hó 20-án tartotta dr. Gyarmatliy 
Dezső polgármester elnöklésével ez évi negyedik ren-
des közgyűlését a képviselőtestületi tagok élénk ér-
deklődése mellett. Gyarmathy  polgármester kilencz 
órakor nyitotta meg egy hosszabb elnöki megnyitó-
val a gyűlést. Mindjárt a tárgysorozat elején tárgyal-
tatott a tanács és az aszfalt-bizottság  javaslata az 
aszfaltmunkálatokra  vonatkozólag. Az ujabban hir-
detett pályázatra öt ajánlat érkezett be, melyeket a 
tanács folyó  hó 10-én tartott ülésen Gálffy  Endre 
főjegyzőnek  adott ki, hogy az egyes beérkezett aján-
latokat összehasonlítsa s ennek alapján javaslatot 
terjesszen e közgyűlés elé. Az egyes ajánlatok vég-
összegei ezek: 

3455 Q járda, 799 • kapubejárat 
1. Hazai aszfalt  részvtrs. . . 27.659 frt  60 kr 
2. Magyar aszfalt  rt 26.353 „ 35 „ 
3. Pécsi Dávid . . . . . . 23,443 „ 05 „ 
4. Erdélyi aszfalt  rt 24,^39 „ — „ 
5. The Neuschattel . . . . 24,594 „ 58 „ 
A Hazai és a Magyar aszfalt-részvénytársasá-

goknak ajánlatai részint azért, mivel a legdrágáb-
bak, de másrészt azért is, mivel biztosítékot ajánla-
taik mellé nem mellékeltek, figyelembe  nem voltak 
vehetők. A Pécsi Dávid ajánlata, mivel teljesen is-
meretlen, figyelembe  nem venni véleményeztetett. Az 
erdélyi aszfalt  rt. ajánlata szintén elesik, mivel a 
három utóbbi ajánlatnál drágább, de máskülönben 
is a fizetési  feltételei  sem előnyösek. Igy tehát mint 
legelőnyösebb és legmegbízhatóbb czég, a The Neu-
schattel czéget ajánlja elfogadásra.  Névszerinti sza-
vazással és nagy többséggel a közgyűlés a javaslatot 
elfogadja.  Tárgysorozat 7. pontja alatt tárgyalódott a 
Varga patak befödésére  tett ajánlatok és az egészség-
ügyi bizottság véleménye. A képviselőtestület bosz-

szabb tárgyalás után ugy hozta meg határozatát, 
hogy a patak mentén lakó háztulajdonosok saját 
költségükön befedetik  azt, azonban az egyöntetűség 
föltétlenül  szemelőtt tartandó. Az 1900. évre érvény-
nyel biró városi virilisek névjegyzéke tudomásul vé-
tetett. Tárgysorozat rendén tette meg a polgármes-
ter az uj városház építésére vonatkozó javaslatát, 
t. i. hogy az vétessék le a tárgyalásról egészen ad-
dig az időpontig, amig a város kellő fedezettel  ren-
delkezik. Helyeslőleg vették tudomásul ezt, valamint 
azt is, hogy a már régebben hirdetett pályázatokra 
beérkezett pályamunkák után járó tiszteletdíj kiutal-
ványoztassék. Ugyancsak a polgármester tett javas-
latot a községi elemi iskolának államosítására vo-
natkozólag is. A határozat értelmében a miniszter-
hez felirat  lesz intézve, melyben a város az államo-
sítás esetén kész lesz ahoz 60,000 frttal  hozzájá-
rulni. A belügyminiszternek a 3-ik gyógyszertár 
ügyében hozott határozatát — mely szerint jelenleg 
fölöslegesnek  tartja a városban még egy gyógyszer-
tár felállítását  s éppen ezért azt nem engedélyezi — 
tudomásul vették. Elfogadták  a város tisztántartá-
sára a polgármester azon javaslatát, hogy e végett 
két embert szerződtessenek. Hosszabb időt vett 
igénybe a tűzoltó-egylet az 1894. és 1897. évi zár-
számadásának tárgyalása. Lázár József  községi isk. 
tanitó és társainak lakbér illetmény felemelési  ké-
résüket ez időszerint nem tartotta indokoltnak s igy 
elejtették. A tárgysorozat 34 pontból állott s letár-
gyalása délután 5 órára ért véget. 

A Polgári zenekar saját czéljaira, Felméri  Jó-
zsef,  Köhösi  János, liájt  Róza és Sepsi  Juliska ren-
dezésével f.  hó 27-én, szerdán az Iparos-kör nagy-
termében fillérestélyt  rendez a következő műsorral: 
1. Nyitány, a helybeli első zenekar. 2. Duetto a 
Luciából, hármonium kiséret mellett éneklik: Ko-
rotikay Ferencz és Szántó Ferencz egyl. tagok. 3. 
Szaval Veres Nelli k. a. 4. Részlet a „Bűvös vadász" 
cz. operából, szárnykürtön játsza Lnng György egyl. 
tag, hármoniummal kiséri Morascher Hugó karnagy. 
5. Szaval Papp Sándor egyl. tag. 6. „Puszták fia" 
hegedü-szoló, zenekar kiséret mellett játsza Mora-
scher Hugó karnagy. 7. Zene, a helybeli első zene-
kar. Műsor után táncz lesz 12 óráig. Belépti dij, 
mint a rendes fillérestél}  eken. 

A rágalom. Lopva jár a rágalom, — sötétben 
az orozva gyilkoló, de aztán mind rü utálatos szeny-
nyében és napfényben  sütkörészik, már oly erősen, 
hogy ocsmány pöreségét se resteli. — A század utolsó 
napjaiban az erkölcsi zsodomák fészkébe  fellélegzelve 
a levegőbe érezni lehet valamit. A kunyhótól egé-
szen a .selyem kárpitos, pálmával díszes szalouig 
lopja magát a rágalom. Keresztül gázol a családi 
élet szentélyén, szét rúgja ostoba ^szamár módjára 
az eszményiség virágos kertjét, a férfi  vénasszonyá 
aljasul és oly bűnöket fognak  az emberekre a me-
lyek kétségbeejtőn gondolkozóvá tesz mindeniket: váj-
jon mikor kerül a sor igy reám, — testvérre, anyára, 
jó barátnőre, jó ismerősre ha a világ abban a kis 
fészekben  is ily gyalázatos tud lenni. Azok a parkett 
hősök, azok a divatos hölgyecskék, azok a czimeres 
gyáva gazemberek, kik terjesztik a rágalmat, nem 
nézik a családot, a kávézsurok mellett ily gyalázat 
járja, a mely feldúlja  a családi boldogságot, rosz 
hirbe kever anyát, leányt, férjet,  épen azok részéről 
talán, akik az erkölcsiség klasszikusságával nem ta-
karózhatnak. Suttognak a selyem függönyök  mellett, 
rágalmaznak mindjárt, ha kettő összetalálkozik és 
szédületes gyorsan terjed a rágalom, amely már első 
pillanatban látszik, csak gyalázatos rágalom, de azért 
terjed s oly formában,  hogy a legbecsületesebb em-
ber is megütközik rajta. Az erkölcsi romlottság 
vérlázító képe ez, hiszen ezen uton tönkre lehet 
hurczolni egy egész családot egy érdekes zsúr alkal-
mával; megindul, mint Svájcz magas hegyén a kis 
hópehely, melyet egy vigyázatlan pillanatban egy 
ostoba krákogó szarka rúgott le és lavinává növi ki 
magát, mig a völgybe ér, amely eltemet embert, há-
zat egyaránt. Vigyázni tessék ! Csak kényesen 1 — 
ha beszél a rágalmazó, arczulütés legyen a felelet, 
mert soha se tudod más pillanatban nem é te rólad 
moLd oly hazugságot. A rágalom, az gyilkos boszu, 
vigyázz! — mert téged is ugy megcsíphefy  mint 
megcsip mást — egész ártatlanul. S mindezeket 
azoknak, a kiket érdekel. 

Az állategészségügy államosítása. A földmi-
vesésügyi minisztériumban a napokban Darányi Ig-
nácz föidmivelésügyi  miniszter elnöklete alatt an-
két volt, a melyen az állategészségügy államosítá-
sáról szóló törvény tervezetet tárgyalták. Jelen volt 
ezen az értekezleten a képviselőház és a főrendiház 

több meghívott tagja, továbbá néhány vármegye fő-
ispánja, illetőleg alispánja s végül az állatorvosi fő-
iskola tanári kara. A törvényjavaslat tervezetét Koós 
min. fogalmazó  ismertette, a melyet azután pontról-
pontra behatóan megvitattak s végül némi módosí-
tással elfogadták  a tervezetet. Rácz István dr, az 
országos állatorvosi egyesület titkárának kérdésére 
kijelentette Darányi miniszter, hogy a törvényjavas-
latot nemsokára a képviselőház elé terjeszti. 

Emléket az agyagfalvi réten. Ujabban adakoz-
tak : Farkas József  gyüjtőivén a derzsi székelyektől 
6 frt  87 kr, Benedek Pál által Tompa Lászlónétól 
1 frt,  összesen 7 frt  87 kr. Ezt hozzáadva a már 
begyült 962 frt  20 krhoz, az alap összege tesz 970 
frt  07 krt. Fogadják a nemesszivü adakozók hazafias 
adományaikért a végrehajtóbizottság hálás köszöne-
tét. Ferenczi  János végrh. biz. pénztárnok. 

Litografirozott  névjegyek a legegyszerűbb ki-
viteltől a legdíszesebbig 100-anként áO krajczdrtól 
fölfelé  megrendelhető e lap kiadóhivatalában. 

Irodalom. 
A Pesti Hirlap, mely 1900-ban már 22 ik évfo-

lyamát éri meg, nagyszerű példáját mutatja annak, 
mint lehet egy lap, éveinek számával ellentétben, 
nem öregebb, hanem folyton  ifjab,  szerényebb élén-
kebb, mintha csak most igyekeznék az olvasóközön-
ség kegyeibe jutni. De hiszen ez természetes; mert 
egy hírlapnak nem szabad meg öregedni, nem szabad 
— sőt a mai élénk |verseny mellett jóformán  nem 
is lehet — ellanyhulnia. A Pesti Hirlap vezetői jól 
tudják azt; jól ismerik az ujságcsinálás minden 
csinját-binját s ennek köszönhetik, hogy szinte ver-
senyen kivül állnak, annyi ujabban keletkezett napi-
lappal szemben. A kiadóhivatal, honnan mutatvány-
számokat is lehet kérni, Budapest, V., Váczi-körut 
78. sz. alatt van. 

A búr háború és a magyarok. Évtizedek óta 
nem keltett Magyarországon távoli világrész háborúja 
oly közérdeklődést, mint most az angolbur mérkő-
zés. Talán azért is, mert a magyarok és a burok 
közt oly sok a rokon vonás. A bur nép is, mint mi, 
nagyobbára földmivelésből  él; jkevés számú, de bá-
tor, edzett, szabadságszerető, akár a magyar; s füg-
getlenségének a védelmeért épp ugy szetnbe mert 
szállani egy nagy világhatalommal, mint mi 1848-49-
iki szabadságharczunkb-in. E ritka közérdeklődést bi-
zonyára még növeli a |„Budapest" pol. napilapnak 
az a törekvése, hogy a duló háború jelentősebb moz-
zauatait képekbén is igyekszik bemutatni. Egyálta-
lán a „Budapestének közművelődési szempontból is 
egyik nagy érdeme, hogy az eseményeket illusztrá-
cziókban is hozza. Aüi tehát egy jó, de olcsó áru 
lapot akar járatni, s az eseményeket képekben is 
szeretné szemlélni: az bátran elő fizethet  a „Buda-
pestére, amelynek előfizetési  ára egy hónapra 1 frt 
(2 korona), negyedévre 3 jfrt  (6 korona), félévre  ti 
(12 korona), egész évre pedig 12 frt  (24 korona). 
Mutatványszámokat bárkinek kívánatra ingyen küld 
a „Budapest" kiadóhivatala, Budapest, IV., Sarkan-
tyús-utcza 3. sz. a. 

„Magyarország" hírszolgálataival, elevenségé-
vel ma a legjobb lap. Ma, mikor az ország minden 
nagyobb városával és azonkívül Bécscsel, Berlinnel 
telefon-összeköttetés  létesült, a lap technikai előállí-
tása és bámulatosan megváltozott. Minden hir, min-
den esemény rögtön továbbittatik és a közönségnek 
nem kell többé várni, mig nagysokára éltesül a po-
litikai és közgazdasági élet összes fontosabb  esemé-
nyeiről: a „Magyarország" mindent összefoglalva, 
hűséggel, részletességgel hozza már az összes ese-
ményeket és az ország legtávolabbi részeiben már a 
reggeli órákban értesiti a közönséget a történtekről. 
A „Magyarország" legtöbb vezérczikkét Bartha 
Miklós, az ország első publiczistája írja. Ma nincs 
seki, a ki nemzet gondolkodását és az ország igaz 
érdekeit jobban felismeri  és szebben tolmácsolni tudja. 
Kossuth Ferencz szintén e lap hasábjainak szenteli 
becses publiczistikai működésének legjavát. A lapnak 
Holló Lajos orsz. képviselő a főszerkesztője,  a ki a 
lapot nagy akaraterejével megteremtette és lanka-
datlan kitartásával felvirágoztatta.  Felelős szerkesztő 
dr. Lovászy Márton. A „Magyarország előfizetési  ára 
egész évre 14 frt,  félévre  7 frt,  negyedévre 3 frt  50 
kr, egy hóra 1 frt  20 kr. Legczélszerübb az előfi-
zetési pénzeket postautalványon küldeni a kiadóhi-
vatalba (Teréz-körut ,19.) 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában, 



Í O O - S O O forintig 
havonta megkereshető bármely foglalkozású egyé-
nek által, biztosan és becsületes töke és rizikó 
nélkül, hatóságilag engedélyezett állampaiprok és 
sorsjegyek eladásával az ország minden helységé-
ben. Ajánlatok „Könnyű kereset" czimen SINGER 
GYULA hirdetési Irodájába Budapest, II., Lipót-utca 14. 

Kiadó  lakás.  batt  3 szoba-, 

konyha- és  mindenféle  mellékhelyiségekkel 
ellátott  lakás,  veteményes  és  gyümölcsös 
kerttel  együtt  kiadó,  esetleg  eladó.  Érte-
kezhetni  lapunk  szerkesztőségében. 

Z E Q r c L e t é s . 
Nagy- és Kis-Kadács, valamint Kobátfalva 

határán lévő 100 hold területű birtok, melyből 22 
hold erdő, a többi pedig szántó és kaszáló, örök-
áron eladó. Értekezhetni lehet tnlajdonos 1NCZEFY 
ALBERT-tel Tövisen. 

Hatóságilag  engedélyezett 

VÉGELADÁSl 
A Dénes  János-féle 

U  IIÉ vármegyeház alatt  levő  férfi  és  női 

szövetraktárt 
üzletfelhagyás  folytán,  mélyen  le-  \\V// 

szállított  árban kiárusítja  |j| 

TULAJDONOS.  11 

&& gg mi g n i wk WK Hifi  ás 

GyertyánffyGábor 
könyv-, szépmü- és papírkereskedése 

S z é k e l y - U d v a r h e l y t t . 
• A J Á N L J A • — — 

Karácsonyi és újévi ajándékul alkalmas 
nagyválasztéku rak tá rá t : 

a magyar irodalom 
^ ^ remekeinek 

ugy egyszerűbb, 
mint a legdíszesebb kötésekben. 

Továbbá 

imakönyvek, emlékkönyvek, 
képes könyvek, ifjúsági iratok, 

fényképalbumok, levélmappák, 
díszlevélpapir-, boritékdobozok, 

képes levelező-lapok 
és azokhoz albumok dús választékát. 

Az „ Udvarhelyi  Hiradó"-hoz  mellékelt  „Iro-
dalmi  Értesitö"  szerinti  hihetetlen  olcsó árra 
leszállított  művek  általam  ugyanazon teltételek 
mellett  szállíttatnak. 

L . 

Utolsó hét. 

húzásra érvényes jótékonyczélu — sorsjáték a budapesti 
poliklinikai egyesület kórháza javára — sorsjegy ára csak 

± korona. 
Főnyeremény 

3 
korona ért. 

5 nyeremény á 2 0 , 0 0 0 kor. stb. ért. 
Kívánatra 20 százalék levonással készpénzben kifizettetik. 

Első húzás visszavonhatailarul 
m á r j a n u á r h ó 4 - i k é n . 

M egrendél eseket pontosan teljesít: 

a nao jótétonysáü sorsjáték tezelösép 
a Budapesti poliklinikai Egyesület kórliáza javára 

— — Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza I. szám. — — 

Kapható e lap szerkesztőségében. 

Az 1895. évi  cairóí  s az 1896. évi  londoni  egészségügyi 
kiállításokon  díszoklevéllel  s arany  éremmel  kitüntetve. 

Orvosi tekintélyek által kipróbált 
s nagyobb kórodákban kitünö sikerrel használt 

külszer: 

REUMA-SZESZ 
biztos s kiváló gyors hatású a test bárminemű 
csúzos bántalmai, u. m. köszvény, csuz, reuma, 

ischiás, asthma stb. ellen. 
Hatása némely esetben meglepő, amennyiben 
gyakrabban idültebb eseteknél is már egyszeri be-
dörzsölésnél a fájdalmakat  teljesen megszüntette. 

Foi- és fejfájást  5 perez alatt mepziM. 
Egy üveg ára használati utasításai I korona, 

erösebb üveg 2 korona 40 fillér. 
Főraktárak Budapesten : 

Török József ur gyógyszertárában, Király-utcza 
12. és dr. Egger A. ur gyógyszertárában, Váczi-
körút 17. szám. — Úgyszintén a főváros  összes 
s a vidék csaknem összes gyógyszertárában, 

valamint a készitő 

"Widder Gyula gyógyszerésznél 
S . - A . - U j l i e l y . 

B C Vidéki megrendelések pontnsan teljesíttetnek. 
Úgyszintén Székely-Udvarhelyen: 

S O L Y M O S S Y J Á N O S gyógyszerésznél. 
Székely-Kereszturon: Raumgártner Károlynál . 

Richler-féle 

Horgony-Pain-Expeller 
Liniment. Capsici comp. 

Erén hírneves háziszer ellent állt az idő 
megpróbálásának, mert már több mini 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem iga2i népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 10 kr. és 1 frt.  üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár :  Török József gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes,üveget „Horgony" 
védjegy és Richterczégjogyzés nél-
kül mint nem valóditutasitsa vissza. 
R1CHTER F. AD. ét társa, RUDOLSTADT 

cs. és klr. udvari szállítók. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Van szerencsém 
ugy a helyi , valamiül a v idéki n. é. 
közönség becses tudomására adni , 

miszerint a közelgő 

Karácsonyi és **+++++* 
* * * * * * * * újévi idényre 

üveg-, porczel lán, 
és díszműáru üz le temet és lámpa 

nagyraktármat 
t> D 

Ajándék 
tárgyakkal láttam el 

törekedtem, hogy a legtovább 
menő igényeknek a legpon-

tosabban e leget tehessek. 
Minthogy áruimat legelső 
kézből , a legnagyobb ezé-
gektöl és házaktól szereztem 
be, azon kedvező helyzetben 
vagyok, hogy a legjutányo-
sabb árakban szolgálhatom 
ki a nagyérdemű kwzöuség-

nek is, 
Mint eddig, ugy ezutánra is 
a nagyérdemű közönség b. 

pártfogását  kérve, maradok kiválö 
t i szte let te l 

Drágomán S. J. 

A Kossuth-utczában az a lakás, a hol 
Pongrácz ezredes lakott, azonnal kiadó. 

Értekezhetni: 
dr. Solymossy föreáliskolai igazgatóval. 

Korcsolya nagy raktár! 
Mindennemű korcsolyák legjobb 

kivitelben. 

Vas 
k á l y h a , e l l e n z ő k , f a -  é s s z é n k o s a -

r a k , k á l y h a e l ő t é t e k 
e g y s z e r ű , é s d í s z e s k i v i t e l b e n . • 

Konyhaberendezések ^ 
és különlegességek 

dús választéka. 

Szerszámok  = 
minden iparág részére. 

Varrógépek minden kivitelben, 
Ajánl elösmert jutányos áron 

PAPP-ZAKOR ENDRE 
vas- es M U U 

az „arany kaszához." 
Székely-Udvarhelytt. 

Vidéki megrendelések pontosan küldetnek. 



lyez abba, hogy v más;k nemnek pillantását kerüli, 
nevezetesen a "0 eve.) aluli hölgyeknek nagy hibájuk 
ez. Később :>'. í;sjzünik. Az ismerkedésre a legjobb 
alkalom nyilii i sétatereken, ahol a szeretett lény-
nek, bár tiszteletteljes távolból is, értésére lehet 
adni, hogy mily nagy hatást tett a bámulóra. Az 
üldözésbe nem sí:abad belefáradni,  de túlságosan 
makacskodni som szabad; minden férfi  tudni fogja, 
hogy meddig mehet. A tulhangos köhécselés, sóhaj-
tozás abba a veszedelembe sodorhatná a pályázót, 
hogy nevetségessé válik. E',t pedig mindenekfölött 
kerülni kell. 

Mivel azonban e szabályokkal a nők javát is 
szolgálni akarjuk, megjegyezzük, hogy a túlságos 
tartózkodással nem szabad a teljes megközelíthetet-
lenség látszatát fö!  kelteni, ami különösen az ujon-
czokat riasztaná vissza, esetleg mindenkorra elűzhet-
né. Minden fiatal  leány bőséges gyakorlottságot sze-
rezzen magának a fM  nem tűnő oldalpillantásokban. 
Ezt esetleg otthon is tauulhatják, hogy megítélhes-
sék azt, akiről észreveszik, hogy követi őket. Ha 
utczán át kell mennie, ajánlatos valamely kirakat 
előtt ugy megállani, hogy a közeledés lehetősége ne 
legyen kizárva; ercuei utakon, parkokban és más 
ilyen helyeken a legjyezőt vagy az egyik keztyüt is 
véletlenül le lehet ejiteai. Aki nem esett teljesen a 
feje  lágyára, könnyem fog  néhány szót találni, ame-
lyekkel a szép veszteta szivéhez áthidalhatja az utat. 

A hölgy meglepetést szinlel. Gyakran már a 
köszönésének módja .js fölbátorítja  a másikat. A férfi 
átnyújtja a hölgynek ímár eleve elkészített névjegyét, 
előbb azonban győzőtíjék meg óvatosságból arról, 
hogy — sok agglegérayník szokása szerint — nem 
irt-e rá valami kétértelmű tréfát  vagy nem arra je-
gyezte-e föl,  hogy mit adott a mosásba. 

— Csak még egy piczi csókot, csak egyet, te 
édes! 

Ezt a nő többnyire állva adja már, mialatt 
kalapját helyreigazítja és ez a csók rendszerint rö-
videbb szokott lenni. A lugasból kijövet a nőt ismét 
„magázni" kell. 

A kezek csókolása csak mint kisegítő eszköz 
szokásos. A keztyüs kezet csak a legvégső szükség 
esetén kell csókolni; a belső felén,  a gombok alatt 
különben mindig van egy piczi kis hely, ahová egy 
csók elférhet. 

A későbbi csókolódzással egybekötött találko-
zásoknál a kezek fogvatartása  elmaradhat. 

Szeréimi  suttogás.  Eljutottunk utasításainknak 
legnehezebb fejezetéhez,  mert a szerelmes élőszóbeli 
mulatságát alig lehet szabályozni. 

Politikai és felekezeti  témák lehetőleg kerülen-
dők. A kifejezések  jobbára költőiek legyenek. Apróbb 
szerelmi versekkel, melyekből választékos gyűjtemé-
nyek kaphatók a könyvkereskedésekben, sokszor már 
igen szép eredményt lehetett elérni. 

Fiatal . leányszivekre a növénytanból vett ha-
sonlatok rendszerint igen jó hatással vannak. A be-
vezetés pl. ilyen lehet: 

— Kisasszony, kegyed olyan, mint egy bimbó! 
Ha az illető özvegy vagy már idősebb leány, 

kinyílt virágot kell említeni. 
Egyebekben csak érzelmeinkről beszéljünk. Biz-

tosítani kell a hölgyet, akinek egyelőre nem kell 
beszélnie, hogy éjjel-nappal reá gondolunk és néha 
róla álmodunk is. Hölgyek azonban sohasem mond-
ják, hogy urakról álmodtak. 

Ha szünet áll be a beszélgetésben vagy a gya-
korlatlan udvarlónak elfogyott  a tárgya, ragadja 
meg a nő kezét, szorítsa szivéhez és ismételje a 
randevú-fejezetben  már ajánlott felkiáltást: 

— Te angyal! 
E beszélgetést, ha senki sincs a közelben, sut-

togva kell folytatni.  Hosszú ideig nem volna jó, ha 
a hölgy egy szót sem szóla. Nyilatkozatán jobbára a 
férfias  hirtelenség szemérmes visszautasítására szo-
rítkozhatunk. De ez mindig oly gyengéd formában 
történjék, hogy a másik le ne hűljön vagy ki ne es-
sék a szerepéből. Kétséget, bizalaaatlsÉságot 
ne hangoztasanak; tegyenek ugy, mintha mindent 
elhinnének és ne képzeljék, hogy a férfiakat  meg-
tudnák javítani. 

A hajdanában oly kedvelt letérdelés mindinkább 
kimegy a divatból. Nincs is ma igazi czélja. 

A leendő  menyasszony. Minden nő a tisztelőjé-
vel való érintkezés alatt csakhamar tudni fogja,  hogy 
hányadán van. Éleslátására bízandó, hogy a férfit 
— szinte észrevétlenül — nyilatkozásra szorítsa ; 
aztán mihamarább kéznél legyen a mama, aki el-
végzi a többit. Megelőző megállapodás szerint a 
mama gyakran meglesi a randevút és az sietteti a 
vallomást. Ám ez a módszer nagy óvatosságot igé-
nyel, mert sok udvarló megijed és eltűnik. 

Amint egy fiatal  leány tudja, hogy komoly a 
szándék, egyenesen törjön czélja felé.  Egyebek közt 
elmondhatja, hogy maga csinálja a kalapjait, hogy 
pompásan főz  és a csendes otthont eleibe teszi min-
den mulatságnak. 

Ha az udvarló már a házhoz jár, varrógépet 
béreljen a mama, a leány pedig mondja el, hogy 
ruháit varrja rajta; kézimunka nélkül sohase legyen. 
Félig kész munkát mindenütt lehet kapni. Az ud-
varló látogatásait szerény mértékre kell szorítani, 
nehogy már az esküvő előtt megunja. 

A csókolódzást is ugyanez okból a legszüksé-
gesebbre kell szorítani és a gyakorlott menyasszo-
nyok a vőlegénynek kevesebb szabadságot nyújtanak, 
mint az udvarlás első idejében. Az egyedüllét is le-
hetőleg kerülendő, csak a búcsúzásnál vonulnak visz-
sza a szülők és a testvérek, a mikor is a menyasz-
szony egy kicsit felmelegedhetik.  A bucsucsók után 
a menyasszony rendszerint igy szól: 

— Mikor jösz, el megint Károly ? 
Vagy igy: 
— Oh, ha tudnád, mily vágyva várlak mindig, 

Károly. 
Peersze, mint már mondottuk, mindig a he-

lyes név használandó. A névcsere végzetessé válhat-
nék. A férfiak  mindinkább kivannak téve ennek a 
veszedelemnek, azért jobb, ha nem ,'a keresztnevén 
szólítják a nőt, hanem „kincsem"-nek. Ez ráillik 
mindenkire és megó a kinos zavartól. 

Ha a menyasszony még a búcsúzás utál is 
akar valamit te.nni. siessen. az_ablakhoz és intat 

távozó után tiszta zsebkendővel. Udvari lakásokban 
ez elmarad. 

* 

A boldog párt ilykép elkísértük szerelmüknek 
első ébredésétől a menyasszonyságig, a házasság kü-
szöbéig. A szerelem fejezetének  ezzel vége. 

Schönthan  Pál. 

=3>-

A szerelem nyelve. 
— Guy de Maupassant után. — 

Vasárnap. 
Szeretett kövér kakaskám! 

Nem írsz, nem látlak, nem jösz. Hát már nem 
szeretsz ? Miért nem ? Mit tettem ? Egyetlen szerel-
mem, miért nem szeretsz ? Hisz annyira szeretlek, 
oly nagyon, nagyon, nagyon! Szeretném, ha mindig 
itt volnál közelemben, ha mindig csókolhatnálak, ha 
minden beczézgető névvel szólíthatnálak, te édes 
szivem, te szeretett kandúrom. Imádlak, imádlak, 
nagyon imádlak, gyönyörűséges kakaskám! 

Csibéd 
Zsófia. 

HétfÖ. 
Édes barátnőm! 

Egy szót sem fogsz  érteni abból, amit neked 
most mondani akarok. Nem baj. Ha levelem vélet-
lenül egy más nő kezébe kerülne, akkor talán hasz-
nára lesz annak. 

Ha siket volnál és néma, akkor bizonyára 
soká, nagyon soká szerettelek volna. Minden baj 
csak onnan ered, hogy beszélsz! Csakis onnan. 

Látod a szerelmesek olyanok, mint a dalszer-
zők ; de a dal csak akkor ér valamit, ha nem sza-
kítják félbe.  Már pedig aki csók közben beszél, az 
a lélek földöntúli  álmát mindig félbeszakítja.  Ha 
csak nem talál oly magasztos kifejezéseket,  amilye-
nek bizony nem születnek szép leányok fejecskéjében.' 

Ugye nem értesz egy szót sem az egészből. 
Annál jobb. Folytatom. Te kétségkívül egyike vagy 
a legbájosabb nőknek, akiket valaha láttam. 

Van-e szem ezen a világon, amely merengőbb 
mint a tied ? Szem, amelyben több az édes ígéret, a 
végtelen szerelem ? Nem hiszem. És ha két eper-
ajkaddal mosolyogsz, ha ragyogó fogaidat  mutatod, 
akkor azt gondolná az ember, hogy ebből a bájos 
szájacskából kimondhatlanul édes zene fog  áradozni. 
Valami olyan bájos, olyan édes, ami könyekre fa-
kasztja az embert. 

Te pedig hideg mosolylyal csak annyit mon-
dasz: „Imádott kövér nyulacskám!" Rögtön olyan 
érzés vesz erőt rajtam, mintha lelkedet látnám,- egy 
szép kis asszonyka lelkét; szép, d e . . . és az zavar, 
tudod, nagyon zavar. Inkább ne látnék semmit. 

Ugy-e, még mindig nem értesz ? Tudtam 1 
Emlékszel-e még arra, amikor először jöttél 

hozzám ? . . . Gyorsan léptél be szobámba, kábitó 
ibolya-illat vett körül. Némán és hosszan pillantot 
tunk egymás szemeibe, azután őrülten csókolództunk 
és azután . . . másnapig nem beszéltünk semmit. 

De mikor egymástól elváltunk, akkor kezeink 
reszkettek és szemeink oly dolgokat mondottak, oly 
dolgokat, amiket egy nyelv sem képes kifejezni.  Én 
legalább ugy véltem. És amikor elmentél, halkan 
susogtad: „A viszontlátásra !•' Csak ennyi volt az 
egész és nem sejthetted, hogy mily édes hangulat-
ban maradtam egyedül, mennyi édes sejtelem ringa-
tódzott a lelkemben 1 

Látod, édes gyermekem, az oly embernek, aki 
nem hülye, akinek kissé finomabb  a fölfogása  és aki 
csak csekély részben is fölöttébb  áll a mindennapi-
nak, annak az embernek, mondom oly káprázatos 
gyönge szövet az a szerelem, hogy még a legeseké4 

lyebb lehelet is megárt neki. De, ugy látszik, az 
asszony, aki szerelmes, nem képes némely dolognak 
a nevetséges voltát észrevenni és igy némely kifeje-
zésnek akaratlan komikumát sem. 

Miért lesz hamissá és nevetségessé egy magas, 
szőke nő szájában az a szó, melyet egy kis barna 
asszonyka kecsesen használ? Valami beczézgető moz-
dulat miért teszi édessé ezt, amazt pedig nem ? Az 
egyiknek elragadó gyöugédsége miért unalmas a má-
siknál? Miért? mert minden dolog fölött  föltétlenül 
uralkodik az összhang. A mozdulatnak, a hangnak, 
a szónak és a szerelmi gyöngédségnek föltétlenül 
illenie kell ahoz, aki mozog, beszél és beczézget; 
illenie kell annak a korához, termetéhez, a hajának 
színéhez és szépségének minemüségéhez. 

Ha egy harminczötéves asszony a na-gy szen-
vedélyek e viharos idejében husz éves korának játszi 

Randevú.  Ez előkészületek után eljutunk a 
randevúhoz (találka). Az aikalmas hely megválasz-
tása nem igen könnyű. A íöelv az legyen: a szülők 
hátamögött. Igen alka mások a nyilvános gyűjtemé-
nyek, kiváltkép a gipszöntvények muzeumai, a nap-
nak kitett kertek, stb ; későbbi stádiumban a fel-
húzok (liftek)  az uj hazakban, melyek feltűnés  nél-
kül használhatók a házban levő valamely ismerős 

.gji^l^t^iití^áíieA -üt üaye alatt. Igen ajánlatos oly 
ha^'.at választani, ahol fényképészek  laknak, mert 
mindig ezek laknak lt ^magasabban. Vasúti indóhá-
zakban is, kivált a vegyes vonatok indulása előtt, 
nem kellemetlen a találkozás és itt annál fesztele-
nebb is lehet, mert ha csókra talál a dolog kerülni, 
a vasúti perronon ez nem szokatlan valami. Csak ne 
azután adassék a csók, amikor a vonat már elment. 
Még praktikusabb az ét kező vonat várása. Perron-
jegygyel már egy órával a! vonat érkezése előtt le-
het a csarnokban sétálj atni, csakhogy jó a perron 
ról eltávozni, amint a vankt közeledik, nehogy vé-
letlenül a hölgynek, eset eg érkező valamelyik isme-
rősével találkozzunk. 

Faluhelyen a temet ő, a templom udvara, a lu-
gas a legjobb találkozási hely. C-;ak arra kell vi-
gyázni, hogy az ülőhely ^/áraz legyen, mert a ned-
ves padon eltöltött akárhíVjfy  édes pásztorórának igen 
kellemetlen következménj voltak már. 

A csók Kényes ponthoz jutottunk el. A csókot, 
kedves olvasóm, nem lehet 'tanítani, ezt próbálni kell; 
de ha a hölgynek csak egy kis türelme van is, a 
kezdő is csakhamar megszerzi a kellő gyakorlatot. 

Ha valaki azt érz í., hogy csókja nem volna al-
kalmatlan, jobbját gy{,ngéden szerelme tárgyának 
dereka köré fűzze,  ragadja meg mind a két kezét és 
jól kiszámított fejmozdu  lattal közeledjék a csókolandó 
ajkakhoz. Ezalatt hun yja be a szemét. A nők ezt 
szivesen látják. A csók időtartama a körülményektől 
függ;  ha a szülők nin csenek a közelben, bizvást 
hosszabb is lehet. 

Hangos és ezuppa nós csókok csak faluhelyen 
szokásosak. A városi en ibér csókja nesztelen legyen. 

Amint a hölgy m egkapta a csókot, hátráljon 
egy kicsinyt és igy kiál tson: 

— De Károly ur, m,t tett maga! 
Persze más keresz ;tfevet  kell mondani, ha az 

illetőt nem hívják Károlynak. 
A férfi  aztán megragadja a futni  készülőnek 

mind a két kezét és igy suttog: 
— Te angyal! 
A hölgy duzzogva felel: 
— Mily rosz vagy te ! 
És most a legtöbb esetben a hölgyre nézve is 

ajánlatos, ha eltávoz. Uj ra könyörgünk és ismétel-
ten kérjük a leányt: 



akarná óvni; ha nem volna kedve megérteni, hogy 
máskép kell pillantania, máskép csókolnia, hogy 
Didónak kell lennie, nem pedig Júliának: akkor tiz 
szerelmes közül legalább is kilenczet menthetetlenül 
eltaszítana magától, jóllehet azok maguk sem tud-
nák ellenszenvük okát. 

Érted-e mindezt ? Nem ? Tudtam ! 
Kedves barátnőm 1 Azon percztől fogva,  amidőn 

elárasztottál gyöngédségeddel, vége volt mindennek. 
Gyakran perczekig elmerültünk egy csókban, 

csukott szemmel, mintha a pillantás elrabolna vala-
mit e titokzatos varázs erejéből; mintha e csók em-
lékét jobban őrizhettük volna szenvedély korbácsolta 
lelkünk sötét mélyében. És ha ajkaink elváltak egy-
mástól, akkor — harsányan nevettél: „Beh szép 
volt, kedves kutyusom!... Ütni szerettelek volna ! 

Fölruháztál mindenféle  állat- és főzelék-nevek-
kel, amelyeket alighanem a „Polgári konyha", „A 
kis kertész" és „A természetrajz elemei az alsó osz-
tályok számára" czimü becses müvekben találhattál. 
De ez még mind semmi. 

Ah, te furcsa!...  Ah, szegény gyermekem, 
melyik gonosz szellem, melyik istentelen hangulat 
súgta neked a te szerelmes kifakadásaidat! 

Én ezeket a szavakat gyűjtöttem, de sokkal 
inkább szeretlek, semhogy megmutatnám neked e 
furcsa  gyűjteményt. 

Némelykor csakugyan nem voltál szerencsés. 
Némely sajátságosan megválasztott alkalomkor ho-
gyan is juthatott eszedbe fellengősen  fölkiáltani: 
„Szeretlek!" Alig voltam képes a nevetést magamba 
fojtani.  Vannak pillanatok, amidőn ezen fölkiáltás 
annyira nincs helyén, hogy szinte nevetséges. Kérlek 
tartsd ezt eszedben. 

De különben ugy sem értesz. Más nők sem 
fognak  érteni: hülyének fognak  tartani. Nem törő-
döm velük. Az éhes mohón fal,  de az inyenczet egy 

csekélység is ellenállhatlan undorral tölti el. A 
szerelemmel is ugy vagyunk, mint az evéssel. 

Ezt az egyet például nem értem. Vannak asz-
szonyok, akik a finoman  himzett harisnyák csábitó 
hatását, a színpompa kápráztató báját, a toalett 
legintimebb belsejében elrejtett csipkék varázsát, az 
Ízléses fehérnemű,  szóval a női ruházat minden finom-
ságát jói ismerik. És még sem tuüják megérteni azt 
az ellenállhatatlan undort, amely bennünket elfog 
akkor, amikor kifejezéseik  nem a helyén valók vagy 
amikor gyöngédségeik Ízléstelenek. 

Egy durva szó gyakran csodát müvei: pezs-
gésbe hozza a vért és gyorsabb lüktetésbe a szivet. 
Megvan ennek a szónak is a maga ideje. De hall-
gatni is kell tudni és vannak pillanatok, a mikor 
kerülni kell tudni a Kock Pál-féle  frázisokat. 

Egyébként pedig forró  csókot küldök néked, 
ha megígéred, hogy — hallgatsz. Eené. 

Aforiszmák. 
Azért halad olyan lassan ez a világ, mert a 

hatalom mindenütt az öregek kezében van. 
* 

Titokban respektáljuk azt a férfit,  ki semmit 
sem ad véleményünkre. 

Folytonos siker néha a legelvetemedettebb 
gazembert is rehabilitálja. 

* 

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

Az öreg asszony meséje. 
Szomorú öreg asszony. Az arcza bus, sötét... 
Ringatja  könyes arczczal  a mások gyermekét. 
A siró kis babának megtört  hangon mesél, 
Hogy  elcsituljon  szépen 
Fodros  kis bölcsőjében  ... 
S elmúlt  idők  ködébe  szállván, 
Lelkén  ül szürke, mély  ború, 
„ Volt  egyszer egy tündér  királyleány  — 
Csillagszemű,  aranyhajú ..." 

Viruló  hajadon  voH,  a falu  szépe  tán, 
Vidor  legények  jártak  csillagszeme  után. 
Bomlottak  érte  rendre,  ö vig volt  és  dalolt 
S estenden,  a fonóban 
— A nóta már fogyóban  — 
Mesélt  s meséje  szálán 
Figyelve  csügg a fél  falu  — 
„ Volt  egyszer egy tündér  királyleány  — 
Csillagszemű  aranyhajú ..." 

. . . A hajadon  fejére  arafüzér  borul 
Derék  legény  választja  szerelmes  párjául, 
Vidám  az esküvője;  menyecske-éveit  — 
A kedves  téli  esték  — 
Aranyszínűre  festék, 
Csókos  ajkkal  csügg kis babáján 
S meséje  olyan méz-szavu. 
„ Volt  egyszgr  egy tündér  királyleány  — 
Csillagszemű,  aranyhajú ..." 

Aztán . . . aztán röpültek  a munkás évsorok, 
Futó  idő  orsóján öröm és  gyász forog  . . . 
Urát  is eltemette,  eladó  lánya van, 
„Ha  férjhez  mégy,  leányom, 
Segits  szegény  anyádon  — 
Majd  ringatom  kis unokácskám 
S mesélek  neki, — mint  neked, 
„Hogy  volt  egyszer egy szép  kiéályleány  ..." 
A régi  kis meséteket  . . . 

Hajh,  nem soká mesélte...  elszendcrűlt  hamar 
A kis baba s az anyja, kiket  bus rög takar. 

Nincsen,  kinek regéljen;  sötét  a temető. 
Kiballag  néha  nipján 
S fejét  a sirra hajtván 
Ugy  visszaálmodná  fejfáján, 
Mi  vig, mi szomorú . .. 
rHogy  volt  egyszer egy szép  királyleány  — 
Csillagszemű,  aranyhajú." 

. . . Törődött  öregasszony, nincs háza, kenyere — 
Mások  cselédje  lett  most, késő  véinségire 
iS az idegen  bölcsőre  hajtja  szegény  fejét, 
Hogy  az tentéljen  szépen, 
Fodros  kis bölcsejében 
S elmúlt  idők  ködébe  szállván, 
Lelkén  ül szürke mély  ború . . 
„ Volt  egyszer egy tündér  királyleány 
Volt  . . . volt  . . . aranyhajú ..." 

"Fáradi  Antal. 

Szinmü-czimekböl összállitott noyellette. 
— Közli: Gömbi.  — 

A »Katonák« a »Télen« egy »Pénteken este« kirándul-
tak a »Gyimesi vadvirág« hoz. Köztük volt »John Gábriel 
Borkmann«, »Jó Fülöp«, a »Két Durrand«, »Goldstein Számi«, 
a »Zsidó honvéd«, »Pry Pák, »Lumptáczius Vagabundus« és 
még »Három jómadár«. »Éjjel az eroőn« bolyongva a »Gabi 
villá«-tól balra »Tamás bátya kunyb!ójá«-ba léptek, hol egy 
»Bányamester« azt ajánlotta nekik, hagy tekintsék meg a »Ko-
lostort«, a »Hol unatkoznak« szép »D'iákkisasszonyok«, akiket 
így »Bibliás asszony« tanit ki. Most j »Vizkereszt« ünnepe lé-
vén, ugy sem lesz »Otthon« Odaérkezvén, viszontlátták »Elek-
tráu. »Lilit«, »Rikát«, a »Michulánylokat«, a »Gyurkovits lá-
nyokat«, a »Dolovai Nábob lányát*, p>Szőke Katalint«, »Ophé-
liát« és »Magdolnát«, akik régente 
páni teaházban« és ott töltött »Tiz é 
»Félsziizek» a » Felsőbb leányok 
azonnal megérlelődött a »Huszár SÍ erelem«, amint meglátta 
»Szőke Katalin «-t, ezt a kedves 
frou«-jávai.  Ez egy »Diurnista« 

Gésák« voltak egy »Ta-
i mulván« kerültek mint 
közé. »Lumpáczius«-ban 

»í abá«-t, elrag.idó »Frou-
oiaiádból származott és a 

»Létért való küzdelem« folytán  akarták »Diplomás kisasszony 
zatott »Náni«-val, akinek 

a zárdában«, Ne légy 
5 fiu«-t  »Goldstein Számi«, 
upán egy szegény »Végre-

ilyen az »Egy nap a pa-

nak nevelni Lumpáczius pezsgőt ho 
ustyan nem tetszettek a »Tiszt ura 
»Balek« te »Bolond«, kérte a »Tékozl 
hiszen nem vagy te »4llamtitkár«, CÍ 
hajtó« fia.  De ez felkiáltott:  lássuk 
radicsom«-ban. Pezsgő után következett a »Csók«, azután pe-
dig a »Ballépés«, amint ez a »Tévc-ldt nöknél« szokás. Majd 
igy szólt a »Századvégi leány« az J»Ingyenéló» höz : 
vagy őrült ?« mert sejtem, hogy ez >pem olyan »Folt, mely tisz-
tisztit«, azért kínozzon bár »Lemorldás« keserűsége, de »Vál-
junk ek »ÉdeB«. Eközben egy »Tekmösbékávak díszített »Piros 
bugyellárist« adott emlékül »Válás iitán«. »John Gábriel Bork-
mann« kérdezte »Mi történt az éjjlek? Mire Lumpáczius igy 
válaszolt: maradjon az »Sötét titoK« és ne legyen köztünk 
senki »Áruló«. 

Ám eljött a »Virág fakadás«  évadja, bekövetkezett az, 
amit »Családi öröm«-nek szoktak nevezni a »Nagymamák« és 
ugy kívánta a »Becsület«, hogy Lumpácziusból sCsókon szer-
zett vólegény« legyen és létrejött a »Kénytelen házasság« a 
melyből azután »CzifranyomoruS|.ági  keletkezett, mint a »Sze-
gény embereknék, a kik nem csín ilnak »Jó parthie«-t 

Hja, ilyen az »Ember Tragédiája«. 

PESTI HÍRLAP. •A 

Két évtizedes múlt áll immár a Pesti Hírlap mögött. Két évtized bizonyitia, hogy 
hazánk e legelterjedtebb s igy legjobbnak elismert lapja méltó utódja lett a dicső em-
lékű Kossuth Lajos történelmi nevezetességű Pesti Hírlapjának. 

Ki vonhatná ezt kétségbe?! Hisz a Pesti Hirlap — mint a huszonegy év alatt 
megjelent minden sora bizonyítja — szabadelvű minden irányban, ugy politikai, mint 
tarsadalmi téren; független föl-  és lefelé,  a hatalommal és a nagyközönséggel szemben 
egyaránt: demokratikus minden izében s csüggedetlen hirdetője, terjesztője és rajongó 
híve a társadalmi egyenlőség megszentelt elveinek. 

Szabadelvüség, függetlenség,  demokratikus egyenlőség — volt és marad a PeBti 
Hirlap programmja. 

E programmra esküszik, e programmhoz hü maradt mindenkor a szellemi munká* 
sok ama fényes  gárdája, melyet a Pesti Hirlap (ugy a múltban, mint a jelenben) maga 
körül csoportosít. 

Vezérozikkirói ez idő szerint: Kenedi Géza (felelős  szerkesztő), dr. Vázsonyl Vilmos, 
ltj. Ábrányi Kornél, Kóbor Tamas. 

Tározairói pedig: Mikszáth Kálmán, Tóth Béla (egyszersmind a közkedveltségü 
„Esti levelek" írója), Murai Karoly. Gárdonyi Géza, Öuintus (Kenedi Géza). Kóbor Tamás. 
Bede Jób, Tömörkény István, Kálnay.László, Homok (Cserzy Mihály), Győry Ilona (színi 
kritikus), Kézdi-Kovács László (mükritikus), Koboz (Kozma Andor) a közkedveltség ver-
ses heti krónikák szerzője, Vértesi Arnold, Abonyi Árpád, Krúdy Gyula, Zempléni Árpád, 
Hoffmann  Ottó stb. stb. 

A Pesti Hirlap közkedveltségü karczolatait, csevegéseit, kis czikkeit Mikszáth Kál-
mán (A tisztelt Házból), ifj.  Ábrányi Kornél (a Lloyd-klubból), Bede Jób (Vizy Gábor 
levelei), Murai Kávoly stb. írják. 

Specziálitásaí is vannak a Pesti Hírlapnak s ezekre nézve egyetlen más lap sem 
vetélkedhetik vele Ilyenek az imént említett országgyűlési, közéleti, politikai, társadalmi 
u. n. karczolatok (csevegések) mellett első sorban az Esti levelek, melyekben a toll első 
rangú művésze Tóth Béla — ez időszerint legjelesebb tarczairónk — napi eseményekhez, 
aktuális kérdésekhez szól hozzá, ritka elmeéllel s országszerte elismert szellemességgel; 
hol tudományos alapossággal, hol könnyed gunynyal, tanítva és kritizálva. 

Másik specziálitása a lapnak a Szerkesztői üzenetek naponkinti gazdag rovata, 
melyet a szellemes Quintus állit össze hangyaszorgalommal s széleskörű tudományos ké-
születtel; mulattatva, tréfálkozva  vagy filozofálva. 

Minden  uj  előfizető,  aki  deczember  hó folyamán  legalább  negyedévre  előfizet,  szintén  megkapja  ingyen  és bérmentesen  a Pesti  Hirlap  nagy 
valamint  a lapban folyó  regény  addig  megjelent  részét  külön  lenyomatban.  — >1 Pesti  Hirlap  Naptára  karácsony  előtti  héten fog  szétküldetni, 
az előfizetési  dijakat  legczélszerübb  postautalványon  küldeni:  Budapest,  V.,  Váczi-körut  78. 

képes nt!ptáhát  az 1900. évre, 
A kit  idóhivataI  czime,  hova 

Továbbá specziálitások: a hetenkinti sakk-rovat, melyet híazánk első sakk-mestere 
Charousek Rezső szerkeszt, szakértő munkatársak segélyével; tcWpbbá az időnkint adott 
bélyegkedveltk rovata, artista-hírek. (Amazt Kósa Rezső, emezt Kiss Dezső állítja össze) 

A lap rendes belső dolgozótársai — a már felsoroltakon  kiv lil — szintén csupa 
kipróbált hinapirók: báró Jósika Kálmán (külpolitika), Luby Sándor (napihírek), dr Ko-
mor Gyula (szirti kritikus), K. Kováos László (képzőművészeti kriti kus). dr. Béldi Izor 
(zenekritikus). Szabó László (vegves és külföldi  tárcsák), Szegő Béla vegyes és táviratok), 
Wurm Adolf  (közgazdaság), Balla Vilmos (a szintén specziálitást 1 :épező gabnatózsdei 
karczolatok írója), Guthi Imre (törvényszéki tudósító), Zsoldos László (helyi tudósító), 
Sohmittely József  segédszerkesztő. 

A tartalom gazdagsága és terjedelme tekintetébei szintén első helyen áll ma napi-
lapjaink közt a Pesti Hirlap, mely napról-napra 22—24 oldalon jelei lik meg, vasárnapon-
kint pedig 32—48 oldalon. 

Külön kedvezményeket is nyújt előfizetőinek,  még pedig: 
a) havonkint egy jegyzéknaplót, a hó minden napjára Cöljegyzésekre szánt 

lapokkal; 
b) évenkínt karácsonyi ajándékul a Pesti Hirlap nagy képds naptárát a legki-

tűnőbb irók válogatott dolgozataival, közhasznú tudnn alókkal s a legérde-
kesebb képek egész tömegével-

c) a Párisi Divat czimü, fényes  kiállítású képes heti divaltlapot (Győry Ilona 
szerkesztésében) a Pesti Hirlap előfizetői  féláron kapja k. 

Regény-közlemények dolgában is elsőség illeti a lapot; eredeti regényeit Mikszáth 
Kálmán, Abonyi Árpád és Werner Gyula írják; fordított  regényeit pedig a külföldi  iro-
dalom legelsőrendü termékeiből válogatja össze. 

A Pesti Hirlap regénycsarnokát naponkint egy-egy külföldi (f  ranczia, angol, orosz) 
tárcza, elbeszélés, rajz vagy tréfás  dialóg egészíti ki; ugy, hogy a nnyi élvezetes szép-
irodalmi olvasmányt, mint a Pesti Hirlap, valóban egyetlen más I ap sem ad ma olva-
sóinak. 

Méltán mondhatjuk tehát ma hazánk legelterjedtebb lapjá t a legolcsóbbnak is: 
méltán ajánlhat uk a nagy magvar olvasóközönség pártolásába; mer t a Pesti Hirlap elő-
fizetési ára eg' hóra csak I frt 20 kr, negyedévre 3 frt 50 k r s a Párisi Divattal 
együtt 4 frt 5C kr. (Mutatványszámokat levelezőlapon kifejezett  )bajra a kiadóhivatal 
mindenhova küld, ahol a lapot számonkint nem árulják.) 


