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Az első király ünnepe. 
Első szent királyának emlék-ünnepét üli 

meg holnap a magyar nemzet. A sivár jelen pusz-
taságából visszaszáll a lélek gondolata az elmúlt 
nagy idők ragyogó dicsőségéhez és érezzük, 
hogy multunk nagy hagyományaira való vissza-
emlékezéssel erősíthetjük meg csak magunkat a 
jelen vigasztalanságával s a kétes jövő fölénk 
tornyosuló zivataraival szemben. 

Csak most ünnepeltük meg ezeréves évfor-
dulóját annak, hogy Árpád hadverő seregeivel 
elfoglalta  ezt a földet.  Ezer éve mult, hogy a 
miénk, az egységes magyar nemzeté ez az or-
szág s igy Európában még csak egy nemzet 
van kívülünk, amely állami életéből ily hosszú 
időt tud felmutatni,  mint mi: magyarok. 

A világtörténelem is kevés oly népről em-
lékezik meg, melynek államalkotó munkája oly 
tartós eredményű lett volna, mint Szent István 
nemzetéé. 

A magyar nemzet dicsőséges, de egyúttal 
bölcs vezérei, mikor győzelmes harczok után 
megálltak Pusztaszeren, már akkor megfogam-
zott lelkükben a gondolat, hogy ezt az országot 

mely őket az avarok és a hunok után tör-
ténelmileg is megillette — megőrzik, megvédik 
maradékaiknak s épp azért megkötötték egymás 
közt az első alkotmányos esküt: a vérszerződést. 

Eddig ha csak a hóditás vágya vitte büszke 
seregüket országról-országra, diadalról-diadalra, 
ugy most abból a hét erős karból kibugygyanó 
vérsugár volt első jele az állandó hazaalapitás 
eszméjének. 

Ámde ez csak úgyszólván első fejezete  volt 
annak az óriási munkának, amely megvetette az 

Az urak. * 
— Irta: Thury  Zoltán  — 

A sínektől, a hol majd meg fog  állani a vonat, 
az állomás mögötti fasorig  szőnyeget terítettek a 
porondra. A munkások rá se mertek lépni az ün-
nepies, parádés sávra, ha éppen arra vittek egy-egy 
fenyőgalyat,  szekerczét vagy deszkát. Az állomás 
jobb oldalán a léczkeritésből kidöntöttek egy darabot 
egyik czölöptől a másikig. Itt jártak ki és be a per-
ronra a parasztok, a másik, a rendes kijárás, az 

"uraké. Oda nagy diadalkaput szegeztek össze az 
ácsok, csupa drága pénzen messziről hozatott fenyő-
lombbal fedve  be a csupasz gerendavárat és kife-
szítettek rá egy még a tavalyi követválasztásból meg-
maradt zászlót, a mire ez volt írva: Isten hozott. 
Az állomás előtt egy pár ur őgyelgett, ezek vezették 
a munkát. Délután háromkor kijött az iskola. Egy 
csomó ünnepire füsült  leányka, elől egy nagyobbacska, 
a ki majd a verset mondja, a főnök  szobájából jobbra 
pedig a fiuk,  nagyjában rongyos, sápadt, örökké ve-
szekedő kedvű, ingerkedő kis figurák.  Köztük néhány 
uri gyerek tisztára mosdatva. Az apróság hamarosan 
kibámulta magát, aztán már unni kezdte az egészet, 
a mikor sokáig kellett ilyen szép sorjában állani, 
elromlott a gléda. Egy tekintélyes ur nem nézhette 
ezt szó nélkül, odaküldte a tanitót, hogy csináljon 
rendet. 

Künn is tolongott már a nép, néhány csendőr 
* Mutatvány a szerzőnek öinger és Wolfner  kiadásában 

megjelet könyvéből. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

B e c s e k A l a d á r . 

immár ezerévesnél több Magyarország alapjait. 
Álmos ivadékai közül Vajk, Géza fia  belátta 
azt, hogy folytonos  harczi riadalmak közt nem 
terem meg a béke virága s ha népének állan-
dóságot akar szerezni e földön,  akkor a harczi 
dicsőség mellé meg kell szerezni a nvugoti ál-
lamok erényeit is, alkalmazkodni kell az európai 
korszellemhez, mert ez az ázsiai, itt idegen nép-
faj  csak igy tarthatja meg vérrel, diadalmakkal 
szerzett szép hazáját. És eltöltötte lelkét egy 
szebb, békés jövőnek sugallata s áthatva a sze-
retet vallásának, e vallás isteni alapitójának ta-
naitól, népével együti áttért  Krisztus  hitére  s 
a pogány fejedelemből  lett István,  a magyarok 
későbbi szentté avatott, nagy királya,  apostola; 
a kereszt varázsának segítségével Árpád vitézei-
nek vérével megszerzett országnak igazi meg-
alapítója. És mig a berkekben, re 'getegekben 
kialudt a Hadúr tiszteletére emelt oltárokról az 
áldozati láng, addig megindultak a messze Ró-
mából, olaj és pálmafák  hónából, Szilveszter 
pápa követei s elhozták a szent koronát s egy 
kereszténynyé lett nemzet öiömrivalgása között 
tették fel  István felkent  homlokára. Ezzel is-
merte el a földnek  legnagyobb egyházi s akkor 
világi hatalmassága is Magyarország létjogát, 
alkotmányos önállóságát s meghajolt királya, 
István fejedelmi  és apostoli erényei előtt. 

És ezidőtől kezdve ünnep a magyar nem-
zetnek az a nap, melyet az egyház első szent 
királya emlékezetének szentelt. Holnap is, a 
kegyeletnek e magasztos napján a falvak  és 
városunk templomtornyaiban megkondulna'? a 
harangok; nemzeti lobogók erdeje bori'ja a 
magán- és középületeket s a hazafias  és vallá-

visszalökdöste a korlát mögé azokat, a kik előre to-
lakodtak, s egy suhanczot, a ki kiabálni kezdett, 
hogy neki is van jussa ott állani, a hol a zsandárok, 
mindjárt be is vittek a szolgabírósághoz. Erre csend 
lett, csak morogtak itt is, ott is és a kik hátul ál-
lottak, előrehajoltak, nekimeresztve a szemüket a 
hosszú, sima pusztának, a melyen egyet-kettőt ka-
nyarodva végigszaladtak a messzibe a sinek. 

Az ég halvány kékjén vakítóan, mindent meg-
perzselve fűtötte  be a nap a világot. Lenn forrott, 
a melegbe fulladt  minden. A mezők óriási táblába 
folytak  össze s kanyargó barázdát vont a nagy tér-
képbe egy csomó megkérgesedet, összerepedezett fe-
nekű száraz patak. A vetés kiaszva, halálra szom-
jazva lefeküdt  a földre,  egy szine lett mindnek, 
piszkos, sárgás, éretlen, a milyen állapotban rájuk 
borult a forróság.  Lomha szél finom  felleges  homo-
kot ringatott a levegőben s fáradtan  ereszkedett le 
itt-ott messze egy-egy kutgém valami kis vizet ösz-
szekeresgélni a homoki kútban. 

A tömeg rosszkedvű volt. Fejébe ment a meleg, 
idegessé tette a várakozás, a zsandár, meg az hogy 
eddig szabad menni s azon tul már nem. Békétlen-
kedtek, felkavarta  bennük az epét az a csendes düh, 
a mi még nem üt le senkit, de kergeti, üzi az em-
berben a vért. 

— Hát kié ez az ország ? — kérdezte az egyik 
a másikat. — Csak az uraknak jut belőle? 

Egy csendes, csökönyös paraszt nem állhatta 
ki már tovább, elpanaszolta a szomszédjának a baját. 

— Tőlem jöhetnek-mehetnek, de az asszonynép 
bódul az ur féle  után. Époen olyan szívesen hoz-

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

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

sos érzelmek zsolozsinájának harmóniája végig 
zeng a Hargita bérczeitől egészen az Adria 
hullámok verte partjaiig. 

Pár nappal előbb ünnepelte meg a katho-
likus Magyarország a magyar keresztyénségnek, 
a magyar királyság és a magyar szent korona 
900 éves évfordulóját  az ősi király városban, 
Esztergomban s most is, miat akkor, a merre 
csak magyar sziv dobog, a templomok szószé-
keiből visszazeng az első magyar király emlékét 
áldó kegyelet, a kinek köszönheti a nép legna-
gyobb kincsét, állandó, alkotmányos hazáját s 
a keresztyén vallásnak Árpád földén  első alap-
kövét. És amig e népnek ezrei kisérik bucsu-
járásként szent királyunk reánk maradt erek-
lyéit: Buda várában áldó jobb kezét, Székes-
fehérváron  koponyáját: addig a felzúgó  ének 
melódiája közt felujul  a magyarok sziveiben egy 
ezredév nehéz küzdelme, vérrel áztatott dicső-
sége, az elnyomatás szomorú s a visszaszerzett 
szabadság diadalmas napja: gyászával, örömével. 

Most, midőn állami életünk második ezer 
esztendejében vagyunk, ismét nehéz felhők  tor-
nyosulnak országunk fölé,  kell hogy a kegyelet 
napja emlékeztessen bennünket arra, hogy csak 
ugy tarthatjuk meg első nagy királyunk hagyo-
mányát, ha megőrizzük csorbítatlanul annak al-
kotmányos szabadságát. Mert hiszen válságos 
napokat él ismét a magyar. A velünk egyenlő 
jogokat élvező nemzetiségek dobálják géniuszunk 
felé  a gyűlölet rögét s magában a társadalom-
ban is az egymásra uszitott  ember gyűlölet 
csapkodó lángokkal éget. A magasztos eszmék 
az anyagi zsibvásár lármája közt nevetség tár-
gyai lesznek s a fanatikus  vallásgyülölet meg-

zádörgölődnek a posztó kabáthoz, mint az uri asz-
szonyságok. Hát mért nem hagyják oda? 

Annak egyéb gondja volt, a kihez beszélt és 
ez elfoglalta  egészen. Nézte az eget, csüggedten ide-
oda bámult és sóhajtott. 

— Egy kis esőt, ha hoznának magukkal . . . 
Ezt meghallották többen is néhány férfi  bá-

gyadtan odafordult,  de arra már lusták voltak, hogy 
beszéljenek is, ugy is tudja azt az ember, hogy csak 
fellegből  lesz eső, az pedig nincs. 

Messze, a hol az ég széle ráborul a földre,  egy 
kis füstöt  láttak. Erre mozgás támadt benn is, künn 
is. Az állomásfőnök  beállott a sinek közé, a tanító 
még egyszer végig szaladgált a gyermekek előtt, olyan 
izgatottan kiabálva rájuk, hogy a kis iskolások félve 
néztek össze, az urak is csoportosultak, hogy a ki 
diszmagyarban volt, szorongva állott meg mindjárt 
az első sorban, néhány vasúti munkás pakkos kocsit 
tolva, helyért kiabált, a portás kettőt csöngetett és 
jó előre megfékezve,  lassú méltósággal nagyokat szu-
szogva megérkezett a vonat. 

Az egyik elsőosztályu kocsi ajtajában állott a 
legnagyobb ur, a ki idehozta a többit is, valameny-
nyinek a vezére. Előbb egy szikár kis ember ugrott 
le és az segített neki a leszállásbán. Azután jöttek 
többen is, de mind hátrahúzódtak. A diszmagyarba 
öltözött ur előre lépett és beszélni akart, de félbe-
szakították a gyermekek, a kik a tanító intésére 
sikító éljent kiáltottak s most már előretolongtak, 
hogy lássák a mi lesz. A nagy ur félig  lehunyta a 
szemét s nagyon izzadva és a hosszú állásban elfá-
radva, hallgatta meg a díszruhás urat. Lassan, szó-. 



tépi az oltárok ékességeit. S mig mi egymást 
gyöngítjük áldatlan tusákban, addig reánk vi-
csorítja fogait  a nemzetet, hazát, királyt és Is-
tent nem ismerő nagy problémája e század vé-
gének: a szoczializmus. 

Az elmúlt századok nagy tanúságai tesz-
nek bizonyságot arról, hogy mikor ez a nemzet 
törhetlenül ragaszkodott az alkotmányos alap-
hoz, melyre Szent István a magyar birodalmat 
alapította : akkor erős, nagy, hatalmas és félel-
metes vala. Jusson eszünkbe e napon, első ki-
rályunk kegyeletének ünnepén, hogy ha istápol-
juk az ősöktől, a hazát szerző nagyoktól reánk 
maradt őserőt s megőrizzük a honalapító által 
a nemzet szivébe oltott erkölcsöket: alkotmány 
és hazaszeretetet; akkor nem vesznek rajtunk 
diadalt a pokol kapui sem s akkor . . . akkor 
jőni fog  egy jobb kor . . . 

Belföld. 
A kereskedelmi minister az álvégeladások el-

len. Ipartörvény elleni kihágási ügyek felülbírálásá-
val a kereskodelemügyi miniszter oly ujitást hozott 
be, mely a tisztességes kereskedők körében csak 
megelégedést kelthet. Eddig ugyanis az iparhatóság-
nak minden ébersége mellett is megtörtént, hogy 
egyes kereskedők a törvényben meg nem engedett 
hamis végeladásokat és mindenféle  alkalmi olcsó elá-
rusitásokat eszközöltek. Ezek az üzlet tulajdonosok 
a gyors és rövid időn elérhető nagyobb haszon ked-
véért öles plakátokon hirdetnek mindenféle,  hihe-
tetlenül olcsó alkalmi eladásokat és az üzlet állító-
lagos felosztása  érdekében rendezett bámulatos olcsó 
okázziókat a nélkül, hogy ehhez a törvényszabta 
iparhatóságok engedélyt megszereznék. Ezek az al-
kalmi eladások a közönség becsapásán kívül a többi 
tisztességes üzletembereket is károsítják. A hatósá-
gok az ilyen engedély nélküli alkalmi elárusitást 
rendező üzlettulajdonosok ellen eddig is többé, ke-
vésbbé megindították a megtorló eljárást, tömeges 
é s gyors eladásra ingerlő módon való elárusitás czi-

rakozottan húzta le a keztyüit, hogy aztán szorításra 
odanyújthassa a kezét. Az a kéz szép puha, fehér 
volt, egy kicsit tömzsi, párnás és olyan sima, mint 
a bársony. Meglátszott rajta, hogy a gazdája olyan 
nagy férfiú,  a ki soha semmit sem dolgozik. Az egyik 
ujján óriási gyémántfejü  gyürü csillogott. A hova 
odaszikrázott a sugara, hirtelen behunyták az em-
berek a szemüket, mert vakított, szúrt, mintha tüzes 
sziporkák ugrálnának belőle szerte. 

A férfiak  gúnyosan, megvetőleg néztek rá, mint 
valami nyomorékságra, a mi szégyenére válik az em-
bernek. Egy-egy megjegyzés el is rontotta a nagy 
ünnepélyes csendet. 

— Ha egy napig kapálna, az a szép keze ron-
gyokba fityegne  le, — mondta egy paraszt. 

A többi ráhagyta, hogy ugy van s aztán csak 
azt a szép kezet nézték, konok megvetéssel mulatva 
azon is, a mit az urak ott kinn beszéltek. Különben 
csak egy-egy nagyobb hang jutott el hozzájuk a zsi-
vajból, éppen csak arra elég, hogy megértsék, a mi-
ről van szó. Uj párt lesz, a holnapi gyűlésre jöjjön 
el minden ember, a ki meghallotta a kor intő szavát. 

A parasztok közül az egyik azt mondta, hogy 
neki már elég és ballagva indult hazafelé.  Utánna 
mentek még néhányan, a többi unatkozva várta, hogy 
hátha még lesz valami. Talán énekelnek majd a gyer-
mekek,, az nagyon szép szokott lenni, vagy talán 
kijön ide is a vendég, hogy legalább már lássa az 
ember, ha elmulasztott érte egy fél  napot. Az asz-
szonyok félve  húzódtak el az embereik mellől s las-
sankint, külön csoportba gyűltek, és suttogva be-
szélték meg a dolgot. 

Mikor a vendég beült a négylovas hintóba s 
elsuhant a szemük elől, csüggedten bámultak utána 
a porba. Már arra gondoltak, hogy ugy látszik ez 
se hoz be semmi jót, ha ugy elszalad. 

Másnap az iskola nagy szobájában újra össze-
gyűltek az urak. Egy nagy asztal közepén ült a nagy 
pesti ur és sokat beszélt az uj pártról. Künn össze-
gyűltek a parasztok, bámultak a nyitott ablakon s 
attól féltek,  hogy valami baj lesz. Ilyen sokadalom 
ritkán van, de a szegény ember mindig megadja az 
árát. Ezt tárgyalták és csak zúgolódva adtak utat, 
a mikor arra lovagoltak a zsandárok. 

— Uj párt minek ? Hát nincs már elég. Egy 

mén az ipar törvény alapján, azonban ennek nem 
igen voli foganatja.  Az üzlettulajdonost ugyanis a 
legrosszabb esetben is 200-400 kor. pénzbüntetéssel 
sújtották, a mit az könnyűszerrel fedezhetett  a hir-
telenében összeharácsolt busás bevételekből, ha csak 
addigra, mig az iparkihágási ügy a három forumot 
megjárta, már boltostól együtt az illető árkon-bokron 
tul nem járt. A kereskedőnek még abban esetben is, 
ha a pénzbüntetést behajtják rajta, csak nyeresége 
marad, mivel ha az ipartörvényben előirt engedélyt 
kikérte volna, nem csak aránylag elég magas enge-
dély díjat is kellett volna fizetuie,  hanem a tiszta 
bevetelnek 10 százalékát is közczélekra kellene át-
engedi. A kereskedelmi miniszter tehát ujabban 
minden egyes ilyen konkrét esetben, mikor az efféle 
kihágásügy a benyújtott fellebbezések  következtében 
harmadfokú  elbírálás czéljából elébe kerül, kimondja, 
hogy a megbüntetett üzlettulajdonos köteles az ipar-
törvény 51. § ában előirt engedély díjat utólagosan 
megfizetni  s az alkalmi eladás ideje alatt a könyvei-
ből kimutatható bevételeinek 10 százalékát az ipar-
hatóságnak beszolgáltatni. 

Tanügy. 
A székelyudvarhelyi kir. állami főreáliskolá-

ban az 1900—1901. iskolai évre a beiratások folyó 
évi szeptember 1., 3. és 4-én tartatnak meg, a javító 
vizsgálatok aug. 31-én, a pótló felvételi  és magán-
vizsgálatok a beiratási napokon d. u. tartatnak. 

A beiratásokhoz a tauuló szülője, vagy megbí-
zottja kíséretében jelenhetik meg az igazgatóság 
előtt s a következő okmányokat tartozik magával 
hozni: a) a megelőző évről nyert iskolai bizonyít-
ványt: b) keresztlevelet; c) újra oltási igazolványt; 

A főreáliskola  első osztályába olyan tanulok 
vétetnek fel,  kik kilencz évesek multak s az elemi 
iskola negyedik osztályát jó eredménynyel végezték. 
Olyanok is felvétetnek,  a kik ilyen bizonyitványnyal 
nem birnak, csak ez esetben felvételi  vizsgálaton 
kell igazolniok, hogy a megkívántató előkészültség-
gel birnak. 

A többi osztályokba azok vétetnek fel,  a kik a 
reáliskola megelőző osztályát legalább is elégséges 
eredmény nyel végezték. 

a függetlenségnek,  egy meg a kormánynak. Egy ide, 
egy oda. . . 

Odaben a vendég a fejére  tette a kalapot s 
konstatálta, hogy most már itt is meg van vetve a 
párt fundamentuma.  Ez már csak beszélgetés volt, 
egy-két urnák szólott, a kik éppen mellette állottak. 
Mikor kijöttek, már várt rájuk a tegnapi kocsi. A 
pesti ur megállott még a lépcsőkön, hogy mondjon 
még egy pár szót, a mielőtt elmegy. Mikor meglátta 
a sok parasztot, közéjük ment egy pár perezre. Az 
urak utána. 

Egyszerre nagy csoport vette körül őket. Min-
denki közelről szerette volna látni. Alig fért  azon-
ban egy-kettő, az urak nem igen akarták kiereszteni 
maguk közül. 

A vendég megszólította az egyik parasztot. 
Valahogy az ő nyelvén akart beszélni és magyarázni 
kezdte neki az uj pártot. 

A paraszt csak hallgatott. Bánta is ő. Mégis, 
hogy valamit feleljen,  azt mondta: 

— Nem vagyok szavazó polgár, kérem szépen. 
— Nem baj az, majd lesz az is, a ki szavaz. 
A paraszt ráiutett a fejével,  hogy tán lesz, 

neki mindegy. Aztán felnézett  az égre és folytatása-
képpen annak, a min ő már hetek óta töpreng, mé-
lyen sóhajtva mondta el a maga véleményét az időről. 

— Nem eszik itt a jövő évben senki szegény 
ember kenyeret. 

A többi eddig csak odabámult, de erre elborult 
a képük. Az egyik káromkodott és szidni kezdte az 
eget a miért egy csepp vizet se ad. A többi csitította 
és hozzáfordult  a pesti ur is és vigasztalni kezdte. 

— Ne féljen  jó ember, nem hagyja el az isten... 
Erre egészen elfutotta  a düh a káromkodó em-

bert. Áttörni igyekezett azokon, a kik előtte állot-
tak, hogy közelről módja meg azt, a mit már nem 
tudott befojtani  a mellébe. Már nem lehetett, mert 
mellette termettek a zsandárok és nagyokat lökdös-
tek rajta, kitaszigálták a tömegből. Mig jó messze 
el nein vitték, még mindig hallani lehetett a durva, 
lihegő hangját. 

— Kenyeret adjanak, ne pártot. Adja nekünk 
azt a czifra  gyűrűt, akkor hiszek neki . . . 

Csak akkor hallgatott el, a mikor az egyik 
zsandár ugy hátbavágta a puskatusával, hogy elál-
lott a szava. 

Azok, a kik a gymnasiumból, polgári iskolá-
ból, vagy esetleg katonai reáliskolából akarnak át-
lépni, szintén felvételi  vizsgálatot tartoznak tenni, 
de csak azokból a tárgyakból, melyeket az elhagyott 
intézetben vagy egyáltalán nem tanult, vagy nem 
oly terjedelemben, mint azt a reáliskolában tanítják. 

A felvételi  vizsgálat dija 20 korona, ellenben 
a javitó vizsgálatok díjmentesek. 

Az évi tandij 36 korona, mely két, esetleg négy 
részletben is fizethető.  Indokolt esetekben a jó elő-
menetelü és magaviseletű tanulókat fele,  esetleg az 
egész tandij fizetése  alól is felmentheti  az igazgató-
ság. A kik e kedvezményben részesülni óhajtanak, 
az intézet igazgatójához czimzett s a legújabb keletű 
szegénységi bizonyitványnyal felszerelt  folyamodvá-
nyukat a beiratáskor nyújtsák be. 

A beiratási dijak 10 kor. 15 fill.  Ez alól fel-
mentés nincs. 

Az intézettel kapcsolatosan egy 65 tanulóra be-
rendezett internátus is van, melyben a tanulók felü-
gyeletet, teljes ellátást kapnak. Az internatusi dij 
500, 400, 300, 200 korona, mely félévi  részletekben 
előre fizetendő. 

Az internátus konyhájáról ebédet kaphat 30 
székelyszármazásu tanuló, még pedig 15 évi 40 ko-
ronáért, 15 pedig egészen ingyen. Ezen kedvezmé-
nyekért folyamodni  kell folyó  hó 30-áíg az igazga-
tósághoz czimzett s szegénységi bizonyitványnyal tá-
mogatott kérésben. A székelyszármazásu tanuló nem 
csupán udvarhely megyei, hanem más vármegyei is 
lehet. 

Ugy az internátust, valamint a főreáliskolát 
illetőleg az érdeklődő és tájékozódni óhajtó szülők-
nek készséggel nyújt felvilágosítást  az igazgatóság. 

A sz.-udvarhelyi m. kir. áll. felsőleányiskolában 
az 1900/1901-ik évre a növendékek felvétele  és be-
írása szeptember hó 1., 3., 4. napjain az iskola he-
lyiségében történik; ugyanezen napokon tartatnak a 
felvételi  vizsgálatok is. 

A felsőleányiskola  első osztályába olyan tanu-
lók vétetnek fel,  kik életök 12. évét betöltötték és 
az elemi népiskola VI. osztályát sikerrel végezték, 
vagy kellő képzettségüket felvételi  vizsga által iga-
zolják. 

Egész évi tandij 20 kor., beiratási dij 2 kor., 
értesítő dija 2 kor., összesen 24 kor.; annak fele  a 
beiratáskor, második fele  február  elején fizetendő. 

Szegénysorsu, vagyontalan szülők gyermekei, 
kiknek az előző évről legalább jó osztályzatú bizo-
nyítványuk van : teljesen vagy részben tandíjmentes-
séget nyerhetnek; ez iránti kérvények Udvarhely-
megye kir. tanfelügyelőjéhez  czimzendők és a beira-
táskor az igazgatónál benyújtandók. 

Szegény szülők szorgalmas, tehetséges és jó 
magaviseletű gyermekei ingyen tankönyveket is kap-
nak ; ebbeli kérelmükkel az igazgatóhoz forduljanak. 

A franczia  tanfolyamra  önként jelentkező ta-
nulók havi 2 koronát fizetnek  félévenkénti  előleges 
részletekben. 

A felvételre  a növendékek szüleik vagy azok 
helyetteseinek kíséretében tartoznak megjelenni és 
bemutatni: a keresztlevelet, illetve születési bizo-
nyítványt, iskolai- és oltási, esetleg ujraoltási bizo-
nyítványt. 

Újdonságok. 
A király születésnapja. 

Tegnap lett hetvenesztendős a mi jó királyunk, 
1867. óta alkotmányos fejedelmünk.  Monarchiájának 
nagy veszedelmei közt vette kezébe a kormányzás* 
gyeplőjét és főtőrekvése  volt, hogy az egymástól el-
szakadt népeknek békességét helyreállítsa. Ifjúságá-
ban a forradalom  zivatara tombolt s a Habsburg-
dinasztia egymásután vesztett csatákat és országo-
kat, Ebből tanulta meg, hogy egy király hatalmas, 
nagy csak akkor lehet, ha népei alkotmány- és sza-
badságszeretetével forr  össze lelkében és érzelmei-
ben. Ma I. Ferencz Józsefet  nemcsak népe, hanem 
egész Európa is a legalkotmányosabb uralkodónak 
nevezi. Alattvalóinak szeretete vonja dicsfénybe  fel-
kent ősz fejét,  mely előtt országok fejedelmei  hajol-
nak meg. Ilyen királyt csak a Gondviselés adhatott 
a harczi viharoktól megtépászott, az elnyomatás 
szomorúságából, a tetszhalállal ébredő magyar nem-
zetnek. 

Mikor Deák Ferencz hatalmas szelleme vilá-
gosságot gyújtott a borongó sötétségbe, I. Ferencz 
József  ezt a világosságot ragyogó fénynyé  avatta s 
ennek tündöklésénél, a nemzet örömrivalgása közt 
helyezte fejére  az ország herczegprimása első, szent 



királyunk apostoli koronáját. És azóta e nemzet 
szeretetteljes rajongása veszi körül annak a Habs-
burgnak uralmát, a ki büszkén nevezi magát az 
Árpádok ivadékának. 

A mult évszázadban az Európa trónján ülő 
uralkodókat nagy csapások érték. A mi jó királyun-
kat sem kimélte meg a Gondviselésnek szomorú csa-
pása. Azokat vesztette el, a kik legnagyobb kincsei 
voltak lelkének és ennek az o szagnak. Szivének, 
nemzeteinek reménységét. De fájdalmában  ott állt 
mellette a magyar nép résztvevő kegyelete, mely 
enyhítette az ő mélységes, mindnyájunk által átér-
zett, megmérhetetlen bánatát. 

Az egyéni érzelmek, súlyos csapások legyőzé-
sével, emberfeletti  kitartással, mint alkotmányunk 
legfőbb  őre, királyok példányképe, ott ül I. Ferencz 
József  országunk trónusán. Talán igazságos Mátyás 
óta nagyobb királya nem volt a magyarnak és a 
Habsburgok között — trónszerző őse után — bizo-
nyára ő a legnagyobbak egyike. 

És szerte az egész országban szállt az ima, 
hogy a mi jó királyunkat az Isten még sokáig éltesse. 

* 

Városunk méltóan vette ki részét az ünneplés-
ből. 17-én este a várost fényesen  kivilágította s 
zászlók lengtek a házak ormain. A Csicser-hegyen 
örömtűz égett. A Tűzoltó-zenekar zenével bejárta a 
várost, mig a Millennium-oszlopnál a Dalárda éne-
kelt zenekisérettel. Szombaton kilencz órakor a me-
gyei és városi hivatalok testületileg vettek részt 
Hollaki  főispán  vezetése alatt az istentiszteleteken, 
a hol a 48-as honvédek is megjelentek. Solymossy 
Lajos v. tanácsossal élükön. Este ismételten a Tűzoltó-
zenekar a várost bejárta. 

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter Tompa  Árpád nagyszebeni állami főgymna-
siumi és Demjanovics Andor székelyudvarhelyi áll. 
főreáliskolai  rendes tanárokat jelenlegi rendes tanári 
minőségükben kölcsönösen áthelyezte. 

A kolozsvári gazdasági kiállitás bejelentési 
terminusa f.  hó 20-án jár le s az eredmény máris 
igen szépnek mondható. A rendezőbizottság élénken 
fáradozik  azon, hogy a kiállitás, a maga szegényes 
keretében minél gazdagabb és tanulságosabb legyen, 
Hazarészünk gazdaközönségétől sokat ugy sem kö-
vetelhetünk, mert hiszen a gazdagokhoz mérten mi 
szegények vagyunk, de a mink van, azt készségesen 
és minden hiúság nélkül tesszük közszemlére ! Gyö-
nyörködjék benne, a ki méltatni tudja és okuljon 
rajta, a ki érdemesnek és alkalmasnak tartja rá. Mi 
magunk ugy tekintjük ezt a szerény igényekhez mért 
kiállítást, mint saját törekvéseink és munkásságunk 
érett gyümölcsét, mint gazdáink érdemeinek és fá-
radozásainak jutalmát. Ne vegye tőlünk senki rosz 
néven, ha sokra, ha nagyobbra becsüljük valódi ér-
tékénél. Hiszen a miénk, a magáét pedig mindenki-
nek szabad szeretni, becsülni és mindenkiénél kü-
lönbnek tekinteni. — Vármegyénkből ezideig még 
csak Sperlcer  Ferencz szt.-demeteri földbirtokos  je-
lentett be 8 drb bikát és 15 drb tehént és üszőt. 
Hisszük azonban, hogy vármegyénk gazdaközönségé-
ből még többen is részt vesznek, e minket oly kö-
zelről érdeklő kiállításon. 

Az ész gondol. . . 
Az ész gondol, 
A sziv érez, 
Még jó mikor : 
Mit az gondol 
Ez ugy érez . . . 

Van, hogy gondol 
Üdvöst s mi hiv, 
S baj van, mikor: 
Másfelé  huz 
Mégis a sziv . . . 

Kertész  Albert. 

A vadászszezon kezdete. 15-ikétöl kezdve vége 
a boldog, szép napoknak, szegény kis tapsifülesek! 
Házi boldogságotok csöndes nyugalmát kopók csa-
holása veri föl,  hogy oda állítsanak a vadász puska 
csöve elé, hogy a kapzsi ember lehúzza kedves bő-
röcskéiteket. E napon kezdődik a vadászat és a 
vadászok ezt a napot nagyban ünnepelték meg s 
csapatosan rándultak ki a szegény nyulacskák pusz-
títására. 

A bögözi tanuló ifjúságnak f.  hó 12-iki kosa-
ras tánczmulatsága, mely alkalommal Géczy Ördög 
mátkája  került szinre, pompásan sikerült. A mulat-
ságon felülfizettek:  Ugrón János 1 kor. 40 fii.,  Mó-
zes Károlyné 2 kor. 40 fii.,  László Károly 2 kor. 
60 fii.,  Mihályi Róza 1 kor. 40 fii.,  Kállai István 1 
kor., Nagy Elek 60 fii.,  Mester János, Nagy Mihályné, 
Ferenczi Lajos, Hegyi Zsigmond 40—40 fii.,  Péter 

Gergely 10 fii.  A t. felülfizetőknek  ezen az uton 
m ond köszönetet a rendező bizottság. — A mulatsá-
got közkívánatra a mai napon megismételik az orosz-
hegyi tüzkárosultak javára. Ez alkalomra a védnöki 
tisztet Ugrón  János orsz. képviselő, mig az elnöki 
tisztet Soó  Gáspár giinn. igazgató vállalták el. A 
mulatság kezdete d. u. 3 órakor. 

Király Aladár kir. alügyész folyó  hó 14-én utazott el uj 
állomása helyére, Kézdi-Vásárhelyre. Udvarhely város társa-
dalma sokat veszített benne. Hü, önfeláldozó  pajtás, munkás 
hivatalnok volt, akiről szívesen emlékeznek meg nagyszámú 
barátai, kollégái, elöljárói. Nem a mi megyénkben született, de 
itt nőtt fel  s innen volt az, hogy majdnem mindenki ismerte, 
szerény, előzékeny, diszkrét modoráért u«y ismerte meg, hogy 
meg is szerette . . . Hivatása elszólította innen, elhagyta e 
földet,  itt hagyott minket, akik őt önzetlenül szerettük. Azon-
ban a megválás nem ment oly könnyen. Két estélyt is rendez-
tek tiszteletére. Nem hivatalos tömjénfüst  szaguak voltak azok, 
hanem kedélyes, fesztelen  összejövetelek, méltó az ő kedély-
világához. Egyiken hivataltársai, a másikon pedig azok voltak, 
jelen, akikkel künn az életben ismerkedett meg, tehát akiket 
semmi egyéb érdek nem vezethetett, mint kizárólag az ő sze-
mélye iránt való rokonszenv. Kívánjuk, hogy uj állomása he-
lyén is arra a szívélyes fogadtatásra  találjon, a milyent itt 
hagyott I . . . 

A vendéglők asztalkendői. Abból az okból ki-
folyólag,  hogy a városi szabályrendelet a műhelyek, 
udvarok, közterek stb. tisztántartását szigorúan el-
lenőrizni előírja, egyik olvasónk a vendéglők és ká-
véházak asztalkendőire hívja föl  a közegészségügy 
apostolainak figyelmét.  Köztudomásu dolog — írja a 
fölszólaló  — hogy a legtöbb fővárosi  vendéglőben 
négy-öt, esetleg több vendégnek is egy és ugyanazon 
asztalkendőt adják, mert hát az ilyen asztalkendők 
csakis akkor kerülnek mosásba, ha a használat nyo-
mai erősen meglátszanak rajtuk. Hogy pedig a ven-
déglői asztalkendők kézről-kézre és szájról-szájra 
járnak, az igen veszedelmes, mert a ragályos beteg-
ségeket legkönnyebben terjesztik. Könnyen elképzel-
hető, hogy mily bajt okozhat az a vendéglői vagy 
kávéházi asztalkendő, a melyet tüdővészes beteg 
használt s amelybe a baczillusokat beleköhögte. Igy 
hát erről nem is kell sokat beszélni, mert mindenki 
előtt igen természetes, hogy ezeknek az asztalken-
dőknek a veszedelme sokkal nagyobb, mint az, amely 
a borbélyok fésűjéből  vagy borotvájából támad. Ha 
a tiszti főorvos  e tekintetben fogua  munkához, bi-
zonyára általános dicséret jutna osztályrészül an-
nál is inkább, mert a legprimitívebb ízlés is azt dik-
tálja, hogy az asztalkendő, amelybe az ember a száját 
törüli, föltétlenül  tiszta legyen, még akkor is, ha a 
tüdővész és más ragályos betegségek baczillusai egyál-
talában nem kisértenek. 

Bartha András czipész a párisi kiállításra be-
küldött munkája után — elösmerésül — szabad je-
gyet nyert a kiállításra való utazásához, a hová 
kedden, 21-én fog  elindulni. Mindenesetre örömmel 
registráljuk e hírt, amely iparunk szép eredmé-
nyéről tesz bizonyságot. 

Színművészeti képezde Temesvárott. Sok szü-
lőt érdekel ama körülmény, hogy akik a szinészeti 
pályára készülnek, rendkívül előnyös és teljes kiké-
peztetést nyernek az összes színpadi szakmára (még 
operette és operára is) a hatóságilag is támgatott 
„Délmagyarországi  Színművészeti  Képezdében"  Te-
mesvárott,  mely intézet 1896-ban alapíttatott s fő-
czéljainak egyike: hogy a budapesti drágasággal 
szemben, Temesvárott  a képzelhető  legolcsóbb  életmó-
dot  nyújthassa, mert hiszen köztudomásu, hogy leg-
nagyobb művészeink leginkább a szegényebb néposz-
tályból kerülnek ki. Nemes intencziója ez intézetnek 
az is, hogy a szegény, de előnyös képességűek tel-
jes tandíjmentességgel tanulhatnak, sőt ellátásuk 
iránt is intézkedik. Az intézetben internátus is van 
a leánynövendékek számára, ahol a leggondosabb 
felügyelet  alatt vannak. Föltétel: megfelelő  külső és 
tehetség, 4 elemi (nem szükséges polgári) osztály; 
férfiaknál  16—28, nőknél 14-25 éves életkor. Vá-
laszbélyeggel ellátott levelekre bővebb felvilágosítást 
is ad a Színművészeti  Képezde  Igazgatósága  Temes-
várról. 

A kenyér. 
A gastronomiában a kenyérnek nagy hivatása van. Ah-

hoz, hogy a gyomor jól emészszen, feltétlen  szükség van ke-
nyérre, ezért azok, akik nem esznek kenyeret vagy csak na-
gyon keveset esznek, vagy pláne rosz kenyeret esznek, nem 
lehetnek egészséges emberek. 

A kenyér felszívja  a gyomorban a híg részeket s ez ál-
tal konszolidálja az anyagot, melyet a succus gastricus vegyi-
leg felbont.  Ha túlságos folyékony  állapotban jő a táp az elő-
gyomorba, ugy az emésztés igen gyorsan s felületesen  történik 
s a belekbe átdolgozatlan állapotba hatolván, ott fájdalmakat 
(nyilalásokat, görcsöket) okoz. Miután az embernek fogrend-
szere mutatja, hogy hus-, fü-  és magevö állat — ugy az utóbbi 

táplálékot is természet szerint meg kell adni. A mag pedig 
legalkalmasabban kenyér alakjában nyujtatik az embernek. 

Mindezekből következik, hogy a jó kenyér a legbizto-
sabb táplálék. Igen, de mi a jó kenyér? Minőnek kell a jó 
kenyérnek lennie ? 

Hogy a kenyér megfeleljen  a hozzákötött gastronomikus 
kívánalmaknak, eltekintve táptartalmától, jól kell kisütve len-
nie, porozusnak kell lennie és romlatlan állapotban lenniök. A 
sütet biztosítja a szárazságát, apró lyukacsossága mechanikai 
felszívó  képességét A nedves kenyér nem vesz magába elég 
levet a gyomorban, épp ugy a nagylyukacsosságu kenyér is 
(p. o. timsóval felfuvatott)  Az eléggé ki nem dagasztott vagy 
sületlen kenyér permentáczióba jön a gyomorban (utánkel) s 
ezáltal mesterségesen hátráltatja az emésztést. Ugyanezt cse-
lekszi a megromlott kenyér, p. o. a penészes, mely még beteg-
séget is okozhat. 

A kenyér tápereje annak sikér tartalmától függ.  Nagyon 
fehér  lisztből nem válik jó kenyér, a buza- és rozsliszt ke-
verve adja a leghasznosabb kenyeret, melynek félbarnának 
kell lennie. Burgonya-, kukoricza-, bab-liszt stb. keverékek 
csak szurrogátumok s a jó kenyérben semmi keresetük. Épp 
ugy rontják a kenyeret a különtéle fűszerek,  mint köménymag, 
ánis, mák stb. Mindezek a kenyér különbeni rosz minőségének 
palástolására találtattak ki furfangos  pékek által s csakis azon 
országokban divnak, ahol az élelmiszerek hamisítása rendsze-
resen űzetik, mint p. o. nálunk. A jó kenyérhez semmi más 
ingredienczia nem kívántatik, mint jóminőségü liszt, kovász és 
tiszta viz, utóbbiból csak annyi, amennyi a dagasztáshoz szük-
séges. A sörélesztő gyorsítja a kelési proczesszust s ha egé-
szen friss  állapotban használtatik, nem rontja a kenyeret, de 
ha állott állapotban kevertetik be, ugy a kenyérnek savanyu 
ízt ad, a mi felette  gyakori. A timsó emeli a kenyeret, szépen 
felhúzza,  nagy gömbölyű formára,  azért a pékek szeretnek vele 
élni, de a timsó az egészségnek ártalmas, a kenyérben pedig 
nagy lyukacsokat képezvén, feltétlen  mellőzendő. Nim kell 
abba más só, mint az egyszerű konyha- vagy kősó. 

A régi házikovász a legjobb élesztő-eszköz, csakhogy 
nehéz csinálni és kissé lassen kel tőle a tészta. Azért ma már 
ritka portéka ez a háztartásokban — s daczára, hogy faluhe-
lyen a Zeug száz esetben kilenczvenkilenczszer már romlott, 
savanyu, bűzös — még ezzel dolgoznak majdnem kivétel nél-
Kül uri- és parasztházaknál egyaránt — mert hát komótosabb 
igy. Persze a sörélesztőnél nem kell olyan korán fölkelni  a 
menyecskének vagy a szolgálónak, hamarább megvan a kenyér I 
Este odateszi az alig átdolgozott zeugos pépet a teknővel a 
tűzhely mellé s késő reggel aztán ráér kisütni; kivált na tim-
sót is tesz belé, olyan puffadt  kenyere lesz, mintha fél-éjjel 
dagasztotta volna. Az, hogy a kenyér savanyu lesz, hogy ha-
mar ki fog  száradni, szóval: hogy csak külsőleg lesz szép, de 
nem lesz jó — az már ugy e annak a dolga, a ki megeszi? I 

. • 
Ezek előrebocsátása után szomorúan konstatálom, hogy 

a régi jó magyar kenyér már alig található töl. Igen ritka ház 
az, ahol még értenek a kenyérsütéshez. Az egyszerű gazdák is 
pék-kenyeret esznek. Tele vannak a falvak  pékekkel. 

Magyarországon van a legjobb buza a világon, de a 
kenyér nálunk azért majdnem kivétel nélkül igen rosz. 

A pékek a legtöbb esetben élvezhetetlen kenyeret pro-
dukálnák. A finom  sütetbe (Weissbáckerei) vaj helyett marga-
rint tesinek. A kenyér tele van burgonyával, vagy mestersé-
gesen van megnedvesítve, hogy sokat nyomjon és ne száradjon 
ki. Aztán jön a kömény, az ánis, a darabos só. Hogy a héja 
fényes  legyen, a kenyér formális  mázt kap, bepoliturozzák. 
Ilyen a mai kenyéri Talán a legrosszabb, legegészségtelenebb 
egesz Európában. —y. 

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

T. B. H. Kérésével tessék a rendőrséghez fordulni,  az ha 
segít rajta. Tény az, hogy abban az utczában, esős idő esetén, 
Bernát Gazsi szerint, akkora sár van, hogy az emberek a ku-
tyákat ölbe viszik ki az utczára — ugatni. 

N. G. I—ó. Köszönettel vettük. Erre a számra későn ér-
kezett; a legközelebbi ben felhasználjuk.  Üdvözlet. 

N. J. H. Tárczájának quitessencziája röviden elmondva a 
következő. Ha azt érzi egy fiatal  leánv, hogy valakinek érdek-
lődését felköltötte  (és mely női lélek nem érzi ezt meg ?), ak-
kor igyekezzék anélkül, hogy a természettességének ártalmára 
volna, pilláinak játékával, valamint a szemgolyók megfelelő 
félretolásával,  továbbá hamiskas mosolygással és arczgödröcs-
kék előállításával fokozni  a már meglevő kedvező hangulatot. 
Asztalnal megengedheti az illetőnek, hogy egy szál virágot 
tépjen a menübokrétájából, miközben egész elfogulatlanul  azt 
kérdezheti: „Mit csinál azzal a virággal?" A férfi  erre igy felel: 

— „Ez a virág ma éjjel a keblemen pihen majd." 
Erre egy kissé mindketten elpirulnak stb. 
Sajnáljuk, de közölhetetlen. 
F. M. 0—d. Abban a helyzetben vagyunk, hogy Kenedy-

nek, az elismert tekintélynek, azt a bizonyos üzenetét, amely 
a mult hét valamelyik napján jelent meg, teljes eredetiben kö-
zölhetjük: „Hogyne I Egész bátran eljárhatnak a nők is a ká-
véhazba, ott legalább eltanulják a mosdatlan kávéházi beszé-
deket, mutogathatják magukat a nagy ablaküveg mögött, 
mintha aquariumban volnának és alaposan elszokhatnak a tisz-
tes házi erkölcsöktől. Már csak azért is jó, ha odajárnak, hogy 
a jóravaló kérők ebből láthassák, melyik családba nem jó 
beleházasodni." 

Sz. K. H. Közölhetetlen; ne kívánja elmondatni, hogy 
miért. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Egy alig  használt,  kitűnő  szerkezetű 
valódi  angol  Helical  Premier  Biczikli 
eladó.  — Czim  e lap kiadóhivatalában 

megtudható. 



220-1900. 
vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirtabirósági végrehajtó az 1681. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhiné teszi, 
hogy a sz.-kereszturi kir. járásbíróság 1900. évi V. 
93—1. sz. végzése következtében dr. Varga Antal 
ny.-szeredai ügyvéd által képviselt Izsák Mendel 
csikfalvi  lakos javára, Neufeld  Éliás és neje siklódi 
lakosok ellen 150 kor. s jár. erejéig 1900. évi ápril 
hó 25-én foganatositott  kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülíoglalt  és 613 koronára becsült következő 
ingóságok u. m.: 1 borjú, 2 szekér, 2 nagy üst, 6 
hosszuía, buzatisztitó, szórórosta, hordok, ágyuemüek 
és házi bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a sz.-kereszturi kir. jbiróság 
1900. évi V. 93—2. sz. végzése folytán  lüO kor. 
tökekövetelés, ennek lb99. évi decz. ho 27. napjától 
járó 6% kamatai, V/o váltódíj és eddig őszesen 
159 kor. 57 fillérben  bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Siklódon alperesek házánál leendő esz-
közlésére 1900. évi augusztus 21-ik napjának d. u. 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, üogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 1U7. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Sz.-Kereszturt, 1900. aug. 2-án. 
Szalontai Albert, 

kir. b. vh. 

Sz 437-1900. 

avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 
Sz.-Kereszturon, 1900. junius hó 28 án. 

Cseresnyés, 
kir. albiró. 

Sz 1534-1900. 
tlkvi. 

Árverési MrietmM kivonat. 
A székelykereszturi kir. jbiróság, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincs-
tár végrehajtatónak, Ferenczi Gyula végrehajtást 
szenvedett elleni 590 kor. 77 fillér  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a székelyud-
varhelyi kir. törvényszék (a sz.-kereszturi kir. járás-
bíróság) területén lévő, gagyi 69. sz. tjkönyvben 
foglalt  395. hrsz. egész ingatlanra 44 kor., 1096. 
22 kor., 1559. 18 kor., 365., 366. és 367. 16 kor., 
506/1., 507/1. és 509/1. 38 kor., 734. 66 kor., 898. 
132 kor, 986. 18 kor., 1058. és 1059. 80 kor., 1276. 
és 1277. 4 kor., 1531. hrsz. egész ingatlanra 44 
kor.; a gagyi 110. sz. tjkvben foglalt  368. hrsz. 
egész ingatlanra 28 kor., 732. 6 kor., 811., 812. és 
813. 180 kor., 955. és 962. 32 kor., 1002. 4 kor., 
1170. és 1182b 50 kor., 1382/3. 128 kor., 1486., 
1487., 1488. és 1492. 62 kor., 1568., 1569., 1570. 
és 1591 102 kor., 1127. 38 kor., 1324. hrsz. ingat-
lanra 336 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést ujabban elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi szeptember 
hó 10-ik napján délelőtt 9 órakor Gagy község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz-
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 

avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság tlkönyvi hatósága. 
Székely-Kereszturon, 1900. julius 7-én. 

Veress, 
kir. aljbiró. 

526—1900. szám. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy székelyegy-
leti első takarékpénztár fiók  végrehaj tatónak, Koszta 
János o.-hidegkuti lakos végrehajtást szenvedő elleni 
300 és 180 kor. tőkekövetelések és járulékaik iránti 
végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. tör-
vényszék (a sz.-kereszturi kir. jbiróság) területén 
lévő, o.-hidegkuti 88. sz. tjkvben AI. 1—17. rsz. 
102., 103., 138., 331., 426., 553., 598., 676., 724., 
757., 788., 802., 812., 895., 915, 942/1., 1176/1. és 
1232. hrsz. alatt foglalt  ingatlanokra egészben és 
egy tömegben 652 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1900. évi október 
hó 8 ik napján délelőtt 9 órakor Oláh-Hidegkut 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
btcsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék tikkönyvi hatósága. 
Székely Keresztúr, 1900. junius hó 20-án. 

Veress, 
kir. aljbiró 

tlkvi. 

Árverési hirSetiéiiyi kivonat. 
A sz.-kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Székelyegyleti első ta-
karékpénztár fiók  végrehajtatónak, Szécsi József 
gagyi lakos végrehajtást szenvedő elleni 202 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék (a sz.-keresz-
turi kir. járásbíróság) területén lévő gagyi 66. sz. 
tjkvben foglalt  698. hrsz. ingatlanok 18 korona, 
1099., 1100.. 1101. és 1102. hrsz. ingatlanok 8 kor. 
s a 230., 231/1., 232. és 233. hrsz. ingatlanok 676 
koronában megállapított kikiáltási ár mellett az el-
árverezése czéljából 1900. szeptember 14-ének d. e. 
9 órája Gagy község házához ujabb határnap tüze-
tett ki s hogy a megtartandó nyilvános árverésen á 
fentebb  említett ingatlanok a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 

Csak nőket érdekelhet e szenzácziós felfedezés!  ® 
// mellszépitő a háremhölgyek csodahatásu laurus-írja, mely visszavarázsolja a női kebel elvesztett 
" ifjúi üdeségét, ruganyos teltségét. A testbört bársony-lagyságuva és selyemfenyüvé varazsolja. Ezen csoda-

hatású ír gyógynövényekből készül, tehát semmiféle  ártalmas anyagot nem tartalmaz. Egy tégely ára használati 
utasítással 4 korona. Törvényesen védve. A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendelhető a 

„ S t e a r o p t f n u m "  l a b o r a t ó r i u m á b a n : B u d a p e s t , V l l . k e r ü l e t , M e x i k 6 i - ú t SH.  s z á m . 
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szobafestő  és mázoló 
S Z É K E L Y - U D V A R H E L Y . K O S S U T H - U . 

— 

M z i v e s t u d o m á s u l ! Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, 
hogy műhelyemet évről évre a legdivatosabb falfestészeti  mintákkal szereltem fel,  s igy 
tehát azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy képes vagyok a legkényesebb Ízlésnek is 
— a legjutányosabb árak mellett — a legpontosabban megfelelhetni. 

Nagy gondot fordítok  arra, hogy munkálataimmal a t. rendelő közönséget teljesen 
kielégíthessem, és azokat gyorsan teljesítsem. 

Végül van szerencsém köztudomásra hozni, hogy az általam teljesített munkálato-
kon való esetleges rongálásokat teljesen díjmentesen renoválom. 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok teljes tisztelettel 
Farkas Bernát. 

A legjutáiiyosabb árak 

» Afroditin 
„ S T E A R O P T I N U M ü (Olaj-sebtapasz) Bámulatos gyorsan gyógyító 

olaj-sebtapasz, a mely egyetlen a maga nemében s egy 
régi család titka. 

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

Biztosan gyógyítja s a fájdalmat  rögtön csillapítja bármily sebeknél: vágás, zúzódás, égés, fagyás,  mindenféle 
kelevény, a nő i emlők gyuladása és gyűlése, a t i tkos betegségek, k iütések s t b . 

. Egy adag ára használati utasítással együtt 2 korona. — 
A hatásáért kezességet vállal, a mi ha elmaradna, - a pénzt Yissaszolgáltatja a „Stearoptinum" labolatoriuma. 

A pénz beküldésével vagy utánvét te l megrendelhető a „Stearopiinum" labolatoriumában 

Budapest, VII. ker., Mexikói-út 88. II. 25. 


