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I p a r u n k csőd je . 
(dr.—)  Az ország iparügyeinek fejleszté-

sére alakított iparegyesületek és iparfejlesztő 
bizottságok védszárnya alatt kifejlődött  a tisz-
tességtelen verseny. Zászlójukra irták verseny 
kell  az iparnak, de nem őrizik ellen azokat, 
kik olyan versenyt fejtenek  ki, mely iparunkat 
csőd elé juttatja, állami létünket alapjában tá-
madja meg. Ipartörvényeink hiányossága folytán 
szabadon futkosnak  a támadók a paragraplmsok 
hézagjai között, holott ezekkel szemben már 
bünfenyitő  eljárás volna igénybe veendő. 

A mi felszólalásra  késztet, az a tisztesség-
telen verseny, mely annyi alakban jelenik meg 
iparegünkön, vészes, sötét felhő  gyanánt, hogy 
variálni is merő abszurdum. Reklám hajhászás, 
mely a közönség bizalmával visszaélőn, silány, 
selejtes árut hoz forgalomba,  a tisztességes, 
munkás iparos kárára és megrontására. Hogy 
iparfejlődésünk  mind szélesebb mederben kezd 
folyni,  senki se tagadhatja, de hogy e dagály 
után milyen apály fog  következui, azt senki se 
sejti. A közönség bizalmatlan lesz, majd elfor-
dul, mert olyan üzelmeket lát, mely kizárja a 
pártfogás  lehetőségét is. 

Miért ? mert nincs meg a kellő ellenőrzés, 
iparügyeinket lanyhán kezelik és ez az oka a 
később bekövetkezendő iparváltságoknak, mely 
országunk gazdasági fejlődésének  kerekét fogja 
megkötni. Az iparrgazolvány mondhatni köuy-
nyelmü adogatása az, mely leginkább ellenére 
van fejlődhetésünknek,  és anélkül, hogy a főnök 
értene hozzá, ha tart egy nagykorú segédet, 
szabad saját czége alatt egy olyan ipart űzni, 
melyről halvány sejtelme sincs. Egy ember, egy 
egész árzenált összpontosíthat igy önmagánál 

össze és támaszt egy olyan versenyt, mély megöli 
a tisztességes törekvést. 

Ezen kell gyors és alapos operácziót vé-
gezni. Tul vagyunk már azon időn, mikor min-
denki foghatott  egy iparág iizésébe anélkül, 
hogy azt előzetes tanulmány alapjává tette volna, 
— ma már iparosaink értelmisége és szellemi 
fejlődése  oly magas nivón kell álljon, mely meg-
felel  századunk kényes Ízlésének. Stilizáczió vagy 
alap nélkül való merész próbálkozás, végbukásba 
dönt. 

Ha figyelemmel  kisérjük a külföld  szemniel-
látható iparfejlődését,  azon Sajnálatos tényre 
ébrediiuk, hogy nincs meg nálunk sem a fileg-
ram munkára való ügyesség, sőt még az után-
zásra való készség sincs. Es ennek oka a 
tanonezok lelkiismeretlen nevelésében rejlik, mert 
ezek anélkül szabadulnak fel,  hogy alaposan 
értenének szakmájukhoz, melyről csak sejtelmök 
van, hanem igen is a tauonczév alatt vizet hor-
daui, a gazda gyermekét ringatni kitűnően meg-
tanult, emellett az iskolában hanyagul őrizték 
ellen tudásuk s igy bekövetkezett az, hogy ha 
ért is hozza nem bír megcsinálni egy csinosabb 
kivitelű munkát, mert hiányzik a jó. izlés. A 
jó izlés alapját pedig a szellemi fejiódés  mivolta 
képezi. 

Ha ezen sarkolatos és komoly bajokan 
gyors orvoslást látunk, helyre áll a mérleg és 
megvan a biztos irány a fejlődés  felé,  .melyre a 
kormány és a vámvédelem nyújt segítő kezet. 
Ha tehát iparunk csökönyösen vesztegel, ennek 
okát nem a tőke túlkapásában és hatalmi erejé-
ben, hanem az ügynek Iliányos ellenőrzésében 
keressük, ne vádoljuk azt, hogy elhárítsuk mi 
magunkról a valót. 

Mindezen hibák útjában még ott áll a 

szoczialismus terjedése, mely megteremtette ipa-
rosainknál is a maga proletár osztályát és ei 
hosszú időre vetette vissza a fejlődésben,  hosszú 
időre útját vágta a komoly és igyekvő munkás-
osztálynak. ' 

Iparosaink panaszkodnak, a tisztességtelen 
versenyt nem bírva, tönkre mennek, a helyett, 
mint istápjai a nemzeti fejlődésnek,  méltó juta-
lomban részesüluének. E kérdéseket kell meg-
oldani és el van hárítva a veszély. Jó ízlést 
igy nem öli meg á vásári munka, a fejlődést  a 
reklám hajhászás. Ha iparigazolványaink meg-
szorítva adják ki, elejét veszik azon bajnak, 
hogy egy-egy egyén több iparágat gyűjtsön 
magához, melyek mindenikében csak kontár és 
iparostan onczaiuk kiképzésére ugy otthon, a 
családi tűzhely mellett, mint az iskolában több 
gondot fordítanak,  akkor meg van a biztos és 
helyes űt a czél felé,  melv igy — és ily körülmé-
nyek között csak délibáb lehet. Ha iparosaink 
cart-karba fogva  együtt működve és együtt érc-
zőu kelnek szembe az ilyen csúfos  visszaélések 
ellen, boldog megelégedett életet biztosítanak 
maguknak, s használnak ezzel nemzeti hírnevünk 
terjedésének. 

K 

Belföld. 
Az uj katonai főfelügyelő.  Temesvárról vett 

értesülésünk szeriut, Waldstátten  bárót temesvári 
hadtest parancsnokot az elhunyt Qchönfeld  báró he-
lyébe kinevezték a hadsereg főfelügyelőjének. 

A szoczializmus ellen. Mind veszélyesebb jel-
leget kezd ölteni a szoczializmus felburjánzása,  mely 
már-már nyilt lázadássá fajul.  Az elbolonditott, el-
vakított nép igy akarja keresni igazát saját rendjé-
nek jobbulását hiszi féktelen  kitörésében. Ma már e 
kérdés odáig jutott,, hogy a csomót nem lehet békésen 
szétoldani, hanem kardall kell ketté vágni. Szabolcs-

A jámborképü abbé. 
— Az Udvarhelyi Hiradó eredeti tárczája. — 

Irta: Gróf  Láaár Ádám. 
(Vége.) 

— Én!? kiáltott fel  Edelényi s a következő 
pillanatban elhúzódott az ablakból, de a lúgosban 
ezt a felkiáltást  nem vették észre, csak folytatták. 

— Hogy-hogy ? kérdezte a bariton. 
— Hát az öregegy csinos háti lovat ajándékozott, 

Zomorinak s ő toldásul ezt adta elődjének. 
Edelényi csak a fejét  csóválta, mert ujbúl az 

Ablakhoz jött, szeretett volna most már mindenttudni. 
— De ez még semmi, folytatta  az orrhangu, 

hanem az nagyszerű, hogy a levelezés most mái-
nem is elégítette ki, az utolsó két hétben folytonos 
sürgöny váltás követte titkos -jegyekkel. 

— Titkos jegyekkel! Ugyan éppen jó — foly-
tatta a bariton hangú — rég kíváncsi vagyok, hogy 
mehet az? 

— Hát pl. nézd, ide irom erre az asztalra, 
ilyen az ábc. 

E közben másodikat csengettek, a két ur oda 
hagyta a kis lúgost, Edelényi igyekezett látui a két 
alakot, de a kijárat túlról volt s az ut mellett pe-
dig síirü lombos akáczkerités fedte  el, csak annyit 
vett ki, hogy az egyiknek aranyzsinóros sipkája volt, 
tehát vagy katona, vagy pedig távírda kvagy postatiszt. 

Edelényi alig várta, hogy hármat csengessenek 

s rohant a lugasba s mohó kíváncsisággal kottázta 
le az abc-t. 

Végre neki is indulni kellett. Pár nap múlva 
visszatért Csehországból s letért Tátra-Füredre. Fe-
lesége pompás uzsonnával várta, mert az öreg, mint 
jó "férjhez  illik, megsürgönyözte jöttét. 

— Rövid ideig maradhatok — szólt elébe siető 
nejének — mert ama bizonyos ügy lebonyolithatása 
végett még sürgős teendőm van, de azt hiszem még 
én is ülhetek veled pár napot angyalom, vagy leg-
rosszabb esetben meghosszabbítjuk az itt tartózkodást. 

Elvira Zomorit nem emiitette, tudta, hogy féije 
uem marad hosszasan, a generális pedig pár napra 
elutazott s vele az adjutáns "is. 

Másnap ebéd után Elvira könnyes szemekkel 
1 kisérte rövid viszontlátás reményében férjét  az állo-

máshoz s a kendő lobogás most is oly sürü volt. 
Edelényi itthon rendezte dolgait, csak azon 

töprengett, hogy miként lehet az, hogy Zomorit nem 
látta, hátha azok mind csak hazudtak s ő elég gyáva 
volt kételkedni hü feleségében. 

Otthonlétét szorgos kutatással töltötte, egy ok-
mánya hiányzott, mely pedig az örökséghez fontos. 
A mint igy kutatna, egyszer csak egy felbontatlan 
sürgönyre akad, franczia  czimzés Mme Edelényi. 
Felbontja, érthetlen jelek, ekkor kezdett előtte vilá-
gosodni, előveszi a leirt titkos kulcsot s olvassa. 
Elég annyit tudnunk, hogy az összes ismerős szinek 
váltakozva jelentkeztek arczán. 

— Nincs többé pillanatig sem kétség — kiál-
tott fel,  hogy valami készül, ez a sürgöny — mint 
dátumja mutatja — közvetlen az elutazásunk nap-
ján jött, de már most a továbbit hogy intézzem ? 
Pár nap múlva elutazott vissza Csehországba s meg-
sürgönyözte nejének is. 

Ez alatt a viszony a füredi  üdülőben folyton 
és folyton  intimebb lett, ugy, hogy már tanácsot is 
kellett volna kérni valakitől, de kitől ? A midőn igy 
kutattak volna a fürdővendégek  között alkalmas ta-
nácsadó után, eszükbe jutott, hogy itt van egy jám-
bor képű félszemű,  biczegő abbé, ki mindig tiszte-
letteljesen köszönti, kinek olyan jóságos arcza vau 
s ki mint pap, ugy is titoktartásra van' kötelezve. 

Ugy is történt, Zomori magára vállalta az is-
meret8égkötést s pár nap múlva találkozva vele, 
lövid diskurzus után reá tért, hogy hát ő szeretné 
ezt a csinos asszonykát elválasztani egy vén nagy-
bátyától, ki mellett az asszony szenved, nem is sze-
reti s csak azért ment hozzá, mert gazdag és szülei 
erőltették. A jámbor szentatya vigasztalta is, hogy 
az könuyen megy, át állanak majd más vallásra s 
igy eugesztelhetlen gyűlölet alapján lehet a leggyor-
sabban keresztül vinni. 

Nem épen sürgős válaszolta a hadnagy, előbb 
az örökség iránt kellene magamat valamennyire biz-
tosítanom, mert a vén szamár — bocsánat apát ur 
— ha észre veszi kitagad és sem nekem sem az 
asszonynak nincs elég vagyonunk a megélhetésre. 

Midőn Zomori már nagygyába eléggé tisztázta 
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vármegyében az izgatók odáig vitték, hogy a nép 
kikiáltotta, mint egyediili boldogító elvei a szoczia-
lizmust és hozzá kiván kezdeni az elvek megvalósí-
tásához is. A kormány intézkedett a rend fentartá-
sára és a ' félhivatalos  Budapesti  Tudósító  szerint 
el van határozva, hogy az esetleges komoly fejlődést 
és kitörést kész statáriummal  is megakadályozni. 

A király Budapesten. A király hétfőn  éjjeli 11 
órakor külön udvari vonattal indul el Bécsből és ked-
den reggel Budapestre érkezik. E hó 19-én udvari bál 
lesz, a következő két hét alatt pedig több udvari 
ebéd. Márczius első hetének végén a király az osz-
trák parlament megnyitására Bécsbe utazik, márczius 
10-én a királyné látogatására Teritetbe megy három 
hétre. Márczius végén onnab egyenesen Bécsbe jön 
vissza. 

Külföld. 
Deryfus-per.  Mint már jeleztük e hó 7-én 

hozzá kezdett a párisi törvényszék Zolit  sajtó peré-
nek tárgyalásához. A franczia  közvélemény annyira 
fel.ván  háborodva Zola eljárásán, hogy a nagy mes-
ter élete minden perczben veszélyeztetve van a nép 
dühe által. Magát Zolát is az eseményék ilyen fej-
lődése lehangolta, mert azt hiszik, hogy eljárása a 
Dreyfus  barátok megvesztegetésére történt. Az ügy 
annyira bonyolodott, hogy a három napra tervezett 
tárgyalás, még hosszú idő múlva fog  itélet hozata-
lig eljutni. A közvélemény és az eddigi tárgyalás 
menetéből itélve, Zolának vesztett pere van. 

Urechia levele. A román liga egykori elnöke, 
volt miniszter Urechia  egy levelet intézet a Pesti 
Hirlap  szerkesztőjéhez, ki lapjában azzal vádolta őt, 
hogy Magyarországba -diákokat küldött, hogy szilsák 
itt a nemzetiségi mozgalmat. Urechia hosszú fran-
czia nyelvű levelében ez ellen tiltakozik, s olyan 
nyilatkozatot tesz,mely elitéli itteni testvéreinek haza-
fiatlan  mozgalmát, ünnepelyesen tiltakozik a feltevés 
ellen, ugy mond : ő becsüli a magyar nemzet lova-
gias magatartását. Oláh izgatóink már észre térhet-
nének az okos szóra és ugy is áldatlan s megvetésre 
méltó izgató munkájokkal felhagyhatnának. 

, * 
Diák-bál. 

Sz.-Udrarhely, 1898. febr  5. 

A megyeház díszterme már hozzá szokott a 
könnyű tánczdarabok hallgatásához, és ugy látszik 
mintha komor falára  szórt alakjai az ifjúság  melen-
gető, kicsapongó kedvére megelevednének s tova lej -

a dolgot, ugy szerette volna, hogy az abbé már az 
asszouyt is hallja nyilatkozni. 

Zomori meg is hivta, de nem fogadta  el, mivel 
őnagyságát alig ismeri, hanem ha kegyeskedni; egy 
névjegyen meghívni, miután nem a hadnagy ur há-
zához hívják — hát akkor elmenne. 

Másnap illatos kis levélke hivja az abbét; elis 
megy, meg is beszélnek mindent, még jóizüen ki is 
nevették az öreg biczegőt midőn távozott, de leg-
inkább gúnyolták tótos kiejtéséért, melylyel minden 
szót jól megfontolva  accentirozott. 

Zomori és Elvira boldogan fürdőztek.  Az öreg 
abbé 3 hét múlva elbúcsúzott hátrahagyta adreszét 
s továbbra is felajánlotta  szolgálatait, midőn a szí-
vességet gazdagon honorálni akarta a kisasszonyka, 
csak egy emléket kért, ez pedig abból állott, hogy 
az ő kedves imádságos könyvére irja rá a kisasszouy 
nevét s az évszámot, a hadnagytól pedig ugyanezt 
kérve, boldogan távozott. 

Elvira nem tudta megmagyarázüi sehogysem 
férjének  elmaradását, hosszas hallgatását, végre mi-
dőn már a generális ur is elutazott s vele Zomori, 
sürgöuyileg tudakozódott; ép ez alatt a házi orvostól 
jött a sürgöny, hogy az öreg nagyon beteg - fekszik 
— kéri őnagyságát haza. 

Ez alatt Zomorit is felkereste  a sürgöny s bol-
dogan tartott a beteg nagybácsihoz. 

Zomori hamarább megjött, de a nagybácsi oly 
beteg volt, hogy nem fogadhatta;  végül megjött ő-
nagysága is, s ekkor együtt léphettek be a szobába 
a hadnagy s a nagynéni, egy karszékbe ült a nagy-
bácsi egészen leberetválva, nyakába akasztva egy 
reverenda fölé  a névjegy, az imádságos könyv. 

* 
* * 

Edelényi frissen  serkedő bajuszát és szakállát 
a negyedik feleség  gyöngéd ujjai rendezgették.' 

| tenének a párok felett.  A nagy- és mellékterem zsú-
folásig  megtelt szép közönséggel, melyek között vár-
megyénk vezérembereit is ott láthattuk. És az ifjú-
ság, mely e napra félre  tette a reá nézve ugy is 
unalmas latin tudományt, mély tisztelettel hódolt 
Terpsichore bájos istennőnek. A fontolkodó  tanuló 
arezot a collegium komoly falai  között hagyták, ide 
nem hozva mást, mint ifjúságok  arany hímporát. 
Csodás, bámulatos, regeszerü a bál nekik és e regé-
ket alkotnak ők, mindenike saját személyét téve oda 
hősül. Álmodoznak csapodár szívvel, fellengűsök  lesz-
nek, mig be nem kerülnek az élet zord iskolájába, 
mely aztán ki nem tépi szivökből az ábrándozásnak 
még csak csiráját is, de azért gyönyörrel gondolnak 
vissza ifjúságokban  teremtett diákbálra, hol minde-
nik választ magának ideált és azt hiszi, hogy ez az 
első és utolsó oh! pedig hányszor vau még alkalma 
önmagával elhitetni ezt. 

. Jókedv leirhatlan, mely.őket oly sokáig tar-
totta együtt, hogy már felkelt  a nap és arany su-
garait szétszórta az alvó természet felett  és ők még 
mindig fáradhatlan  tűntek tova őrületes keringés 
között a sima parketten, Sándorka vonójának pa-
rancsára, melynek nem bírtak ellenállani. 

Vármegyénk notabilitásai közül ott láttuk hal-
lerkeői gróf  Ilaller  János főispánt,  Diószeghy Samu 
főmérnököt,  dj\ Mezei  Ödöu koll. főgondnokot  stb. 

Most pedig itt adják azon szép hölgyek név-
sorát, kik részt vettek e sikerült bálon s kiket 'si-
került feljegyeznünk. 

Asszonyok: Bartha Károlyné, Bod Károly né, 
Doros Györgyné, Daróczi Jánosné, Félegyházi An-
talné, Fejes Aronné, Felszegi Dénesné, Hann Ká-
rolyné, Hlatky Miklósné, Jakab Gyuláné, Koncz Ár-
minné, László Dotnokosné, Nagy Berta (Küsmöd), 
Pávelka Mártonné, Róbert Autalné, Schubert J.-né, 
özv. Tolvaj Zsigmondné, Szabó Károlyné, Szabó 
Andrásáé, Szabó' Farkasné, dr. Válentsik Ferenczné. 

Leányok: Bartha Margit, Bod Irén és Emma, 
Doros Ilonka, Daróczi Ilona és Ninuka, Félegyházi 
Mariska, Gergely Iíóza, Hann Peppi és Hermin, 
Jakab Erzsike és Ilonka, Kovács Ilonka, Lántzky 
Piroska, Lányi Erzsike, László Mariska, Lukácsfi 
nővérek, Neszvadba Ivaticza, Pavelka Marika, Róbert 
Margit, Schubert nővérek, Szabó Ilonka, Válentsik I. 

Újdonságok. 
Polgármester lemondása. A polgármesteri szék 

üres, érdemekben gazdag tulajdonossá Kassay  F. 
lgnácz  megvált tőle.. Rég foglalkozott  azon gondo-
lattal, hogy megérdemelt nyugalomba megy, a fárad-
ságos munka után s ezért most beadta lemondását. 
Kassay  F.  lgnácz  sikerdus működése egyedüli czélul 
városunk emelését tűzte ki, a mit általános'tisztelet 
és szeretet között el is ért. 50 éves működését, 
melyet a közélet terén eltöltött, csak most ünnepel-
tük meg és most fájón  kell tapasztalnunk, hogy meg 
válik azon tértől, melynek oly sokáig harezosa volt. 

Nöegyletünk kővetkező szerdai fillérestélyét 
Félegyházy  Mariska, Kovács  Ilonka és László Mariska 
rendezik, melynek műsorát bár nem ismerjük, de 
mint értesülünk, fényes  estély're van kilátás. A szép 
rendezőnők nevében a közönség pártfogását  s isiinél 
nagyobb számban való megjelenését kérjük. 

Az ipariskola kibővítése. A napokban tartották 
meg az áll. kő- és agyagipariskolában a helysziui 
szemlét, hogy a már szűknek bizonyult épületet ki-
bővítsék. A méreteket is ínegtették, s az építkezés 
költsége körül belől 20000 frtra  tehető. 

Bod Károly ev. ref.  koll. tanár a Gróf  Haller 
János  főispán  által tett 200 koronából álló jubi-
láris .alapítványhoz  100 koronából álló összeggel 
szintén hozzájárult és igy a nevére tett alapítványi 
összeg 300 koronát toszen. Az alapítványi összeg 
kamatját minden év márczius 15-én, azon két ev. 
ref.  kollégiumi tanuló ifjú  fogja  kapni'jutalomképpen, 
kik közül az egyik, az. 1884-ik év óta éveuként tar-
tatni szokott és ezután is mindég megtartandó már-
czius 15-iki hazafias  iskolai ünnepélyen alkalmi beszé 
det mond és másik ugyanakkor szaval. Alapítók czélja 
eg) felől  ápolni a jóravaló székely tanuló ifjúság 
kebelében a hazaszeretetet, másfelől  buzditni ókét a 
magyar nemzeti irodalom 'és a magyar történelem 
tanulmányozására. 

Kosárfonás. E hó 8-án vetto kezdetét a mind-
végig általános figy  elemmel kisért kosárfonást  tan-
folyam  kiállítása. Az eredmény nagyon szépnek mond 
ható, s ügyes vezetőjét Miklós  Györgyöt elismerés 

í illeti az oly gyorsan elért nagy sikerért. 9-én volt 

a díjak kiosztása, az iparfejlesztő  bizottság által 
kiküldött jary által, melynek tagjai voltak : hallerkeői 
gróf  Ilaller  János, Sándor  Mózes, Biószeghy Samu 
és Szabó  Gábor. Főispán az ünnepélyt szép beszéd-
del nyitotta meg, mi után a díjak kiosztása vette 
kezdetét. Díjakra következők találtattak érdemesek-
nek: (Hallerkeői .gróf  Haller János ajándékai) 1. 
Gyarmathy  Vilma egy drb. milleniumi koronákból 
összeállított karperecz; 2. Vas  Ityza egy drb. cs. és 
kir. reczés arany; 3. Daróczi Ninuka egy arany 
gyürü. — 1. Blajer  Balázs egy drb gyalu; 2. 
Wallerstein  Dezső egy tollkés. Ajándékkal hozzájárul-
tak: az iparfejlesztő  bizottság 18 írttal, Homolay 
Lajosné 2 frt  és Dr. Mezey  Ödön 1 frttal,  mely 
összegek kisebb díjakra felosztva  szintén kifosztattak. 
Kiosztatott még — szintén az iparfejlesztő  bizottság 
ajándéka képpen — 10 drb. kosárfonó-garnitúra. 
Minden egyes tanítvány bizonyítványt kapott. 

Színielőadás. A kaszinó választmánya e hó 4-én 
ülést tartott, hogy váljon lehetséges volna-e még a 
farsang  alatt egy kaszinói bál rendezése. Ez elma-
rad, hanem egy sfcükebb  körű bizottság lett kiküldve 
a végett, hogy húsvét másod napján a kaszinó ja-
vára egy műkedvelői előadást rendezzen. 

Iparosaink fillérestélye. A polgári önképző és 
betegsegélyző egylet által minden hétfőn  megtartani 
szokott fillé  restély az elmúlt hétfőn  (7-én) is igen 
jól sikerült s a nagyszámú közönség sorában ott 
láttuk vármegyénk^ népszerű főispánját  hallerkeői gr. 
Haller  Jánost, Jakab  Gyula1 alispánt, gróf  Lázár 
Ádám főjegyzőt.  A most 14-én tartandó műsor, igen 
változatos, s igen élvezetesnek Ígérkezik, a mennyi-
ben felolvas  gróf  Lázár Ádám; szaval Hann  Peppi, 
Dávidházi  Ilona és Szakács  Zoltán ; hegedűn játszik 
Baczó Lajos; monologot ad elő Hetyei  Margit és ifj. 
Molnár  Károly, énekel 'Totlo  Irma. Az estély rende-
zői Fischer Fereucz elnöklése mellett Daróczi Ju-
liska, Rudolf  Irina, Wallinger István,' Soha Aladár. 

Jótékonyczélu előadás Weinberger  Fanni a 
felsőbb  lS&nyiskola igazgatónője márfczius  hó 5 én 
jótékonyezélú műkedvelői előadást rendez az intézet 
javára. ••1 : 

Százéves ezred. A Temesváron állomásozó 01. 
gyalogezred százéves fennállása  alkalmából junius 
havában nágy ünnepségeket rendez. Az ünnepély 
műsorának megállapítását az ezred tisztikara vállalta 
magára. A fényesnek  Ígérkező ünnepre mindazokat 
a még élő tiszteket meg fogják  hivni, a kik az 
ezredben valamikor szolgáltak. A Jubiláló ezredet 
1798-ban alakították négy zászlóaljból. 

Tombola estély. Nöegyletünk szokásos fillér-
estélyét mult szerdán is megtartotta, melyen nagy-
számú előkelő közönség jelent meg. Az est szokat-
lanul fényes:ugy  anyagi (38 frt)  mint erkölcsi sikere 
Noss  Gusztávné és Fankovich  Gyulánét dicséri, kik 
áldozatokat, fáradságos  munkát nem kiméivé, buz-
gólkodtak áldásosán, nagyon sikerülten. A programúi 
is élvezetes, mintaszerű volt. Hann  Peppi szavalt 
zenekisérettel, általános tetszés között, iVoss Gusztáv-
reál tanár pedig elmés, szellemes felolvasásával  ara-
tott viharos tapsot. Ezután tombola következett a 
melynek érdekességét nagyban emelte humoros volta. 
Minden tárgynak megvolt a maga jeliigéje és hasz-
nálati utasítása, mi nagy derültségeket keltett. Műsor 
után táncz következett, mely késő éjfélig  tartott. : 

A középiskolák elnevezése. Az országos kö-
zépiskolai tanáregyesület utolsó 'választmányi ülésén 
Bozóky Endre azt az életrevaló indítványt tette, 
hogy a választmány illetékes helyen hozza javaslatba a 
budapesti közép iskoláknak kiváló történeti alakok, sze-
rinti elnevezését; ez méltóbb és a nemzeti öntudatnak 
megfelelőbb  lesz, mint a kerületek számaival való 
jelzéji, a mi esetleges zavarokra is adhat alkalmat. 
A választmány az indítványt magáévá tette; de mi-
után az ügy nemcsak a fővárosi  intézeteket érinti, 
hanem általánosabb  érdekű:  behatóbb megvitatása 
végett az összes tanári körökhöz áttétetik. 

Használt gépek eladása. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tudatja az érdekeltek-
kel, hogy a m. kir államvasutak igazgatósága kü-
lönböző használt gépek eladását nyilvános pályázat 
utján biótositja. Ajánlatok f.  évi márczius hó 3-ig 
nevezett igazgatóság anyag és leltár beszerzési szak-
osztályához uyujtandók be. • 

Élelmi czikkek fuvarozása. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tudatja az érdekeltek-
kel, hogy a in. kir. kolozsvári VI. honvéd kerületi 
paraucsnokság a Maros-Vásárhelyt és Szamos-Újvárt 
állomásozó. 9.« honvédhuszár ezred zab, széna és 
alom szükségletének fuvarozását  f.  hó 15-étől októ-
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bor végéig terjedő időre nyilvános pályázat utján 
biztosítja. A versenytárgyalás a marosvásárhelyi és 
szamosujvári huszár-laktanyában fojyó  hó 10-én tar-
tatik meg. Bánatpénz 5°/0. 

A 82-ik ezred altisztjeinek bálja nem mint a 
meghívón van a Se7íwa/3e/í-szállóban, hanem a megye-
ház dísztermében lesz s ezen uton kérik a közönség 
szíves pártfogását.  Azok, kik tévedésből meghívót 
nem kaptak, forduljanak  a rendező bizottsághoz, 
mely készteljesen küld. 

Tenyészbika kiállítás. Már mult számunkban 
megemlékeztünk arról az országos eseményről, bogv 
vármegyénk mezőgazdasági bizottsága a nméltóságu 
földmivelési  miniszter úr magas megbízásából Szé-
kely-Keresztur nagyközségben február  28-án díja-
zással összekötött teuyészbika kiállítást rendez; most 
pedig ezen kiállítás feltételeit  itt adjuk: 1. A ki-
állításban csak udvarhelymegyei tenyésztők s csak 
saját nevelésű állataikkal vehetnek _ részt, ez utóbbi 
körülmény előljárósági bizonyítvánnyal igazolandó. 
2. Csak 2 évet elért erdélyi jellegű, tiszta magyar 
faj  bikák díjaztatnak. 3. Rúgott bikaborjuk is ki-
állíthatok és elismerő oklevéllel kitüntethetők. 4. A 
díjak és oklevelek odaítélése felett  a bizottság által 
alakított ö tagu bizottság határoz, ezen bizottság 
azonban jogosult' magát 7 tagra a helyszínén ki-
egészíteni. 5. A székelykereszturi hatósági állatorvos 
ezen biráló-bizottságnak szavazatuélkiili szakértő kö-
zege. G. A díjak csak az esetben adatnak ki, ha a 
bemutatott állatok díjazásra érdemeseknek találtat-
nak. 7. A bíráló-bizottság a kitűzött díjakat nem 
oszthatja meg. 8. Jutalmat nyert tenyésztő jutalma-
zott bikáját másnap d. u. 10 óráig a vásárba kiállí-
tani köteles. 9. Egy kiállító csak egy díjat nyerhet. 
— A kiállítást másnap (márczius 1-én) tenyészbika 
vásár fogja  követni, a mit már szintén említettünk 
nagy fontossággal  bír már csak azért is, mivel Ma-
gyarország terülotén ez egyetlen országos Jellegű 
tenyészbikavásár vau'engedélyezve. Ugy a tenyésztők 
valamint a kiállítók, vevők és eladók minden ide 
vonatkozó kérdésükkel Gálffy  Kálmán h. főszolgabírói 
hoz Sz.-Keresztur, mint az 5 tagu bizottság elnöké-
hez forduljanak. 

i Elszámolás. Az e hó l-én a Korcsolyaegylet 
javára tartott bál rendezősége 10-én tartotta elszá-
moló ülését, mikor kitűnt, hogy az összes bevétel 
223 frt  154 krt, az összes kiadás pedig 200 frt  30 
krt tett ki, s igy az egylet javára megmaradt 23 frt 
34 kr, a mely tekintve az eddig elért sikereket, s 
a kiadás nagyságát, fényes  eredménynek'mondható. 
Az összeg a takarékpénztáriig kezelt tőkéhez csa-
toltatott. 

Veszett kutya garázdálkodása. Városunkban 
a mult napokban több veszett kutya garázdalkodása 
rémítette ;el az utczán járókat. Folyó hó ll-.én pe-
dig négy embert harapott meg veszélyesen, kiket már a 
Pasteur intézetbe szállítottak. Épen ezért a főkapi-
tány negyven napi kutya-zárlatot rendelt el, hogy 
a bajnak elejét vegye. De hasztalan benn a város-
ban való óvintézkedés, ha künn a falukban  az elöl-
járóság botrányos könyelmüséggel jár el, és innen 
van, hogy nap nap' után jönnek be falukról  dühödt 
kutyák, melyek rettegésbe hozzák városunkat. A 
szolgabírói hivatal figyelmébe  ajánljuk a községi 
elöljáróság hanyagságat, mert értesélésünk szerint 
Parajd, Oroszhegy, Zetalaka stb. községekben 5 —ti 
forint  kutya-adót űzetnek be, holott százával járnak, 
barangolnak 'az uton és a mezőkön, innen látszik 
az elöljáróság büntetendő figyelmetlensége.  Farkas-
laki erdón pedig a mult napokban 21 szarvasmarhát 
harapott ínég egy veszett kutya. Tehát sürgős és 
biztos intézkedéseket keil tenni, hogy közbiztonságban 
ne legyünk veszélyeztetve. A városunkban pedig a 
siutér ne csak nappal fogdossa  össze a szabadon járó 
ebeket, hanem éjszaka is, mikor faluról  egész csa-
pattal jönnek be. A Kossuth-utcza felső  felén,  pedig 
nem lehet eljárni auélkül liia is, hogy két vadász-
kopó meg ne taniadná az embert, melyek, mint érte-
sülünk, már haraptak is meg több egyént. Jó volna 
ezeket is hatóságilag vagy lebuukoztatni, vagy örö-
kös zár alá helyezni, mert ha igy marad, maholnap 
nem lehet félelem  nélkül az utczán járni, melynek 
különösen a gyermekek vannak kitpe. 

A diákbál nyilvános elszámolása. Felülfizettek  : 
Dr. Mezei Ödön 20 frt,  Sebessy Ákos 20 frt,  Kökössy 
Károly (K.-Vásárhely) 15. frt,  Dr. Mezei Ödönné 10 
frt,  liallerkeői gróf  Haller János 9 frt,  Illyés Miklós 
4 frt,  Szöllősi Sámuel 4 frt,  Zahlbruckner Frigyes 
4 frt,  Gönczi Lajos 3 frt,  Lukács Lajos (Toplicza) 
3 frt,  Dr. Nagy Sámuel 3 frt,  Dr. Válentsik Ferencz 

2 frt  50 kr. Bod Károly 2 frt,  Königes Albert 2 frt. 
Persián János 2 frt,  Solymossy Endre 2 frt,'  Becsek 
Aladár 1 frt  50 kr, Babós József  (Kőhalom) 1 frt, 
Bíró Áron 1 frt,  Bocz József  1 frt.  Beteg Pál 1 frt, 
Fehérváry Lajosné 1 frt,  Fejes Áron 1 frt,  Felszegi 
Dénes 1 frt,  Koncz Lajoska 1 frt,  Kovács Dániel 
1 frt,  Kristóffy  Géza 1 frt,  Lénárt József  (Magyaré) 
1 frt,  Ifj.  Molnár Károly 1 frt,  Moráscher Hugó 1 
frt,  Onderka Richárd 1 frt,  Pávelka Mártonné 1 frt, 
Dr. Ráczkövy Sámuel 1 frt,  Ravasz Árpád 1 frt, 
Sándor Mózes 1 frt,  Száva Béla 1 frt,  Szabó Árpád 
1 frt,  id.-Szakács Károly 1 frt,  id- Szakács Károlyné 
1 frt,  Székely Dénesné 1 frt,  Varga Ida 1 frt, 
Weinberger Fanni 1 frt,  Scheffier  Nándor tiO kr, 
Baczó Lajos 50 kr, Bartha Károly 50 kr, Dénes 
János 50 kr, D>-agomán Domokos 50 kr, Farczády 
Lajos 50 kr, Flórián Kristóf  50 kr, Harmath Ödön 
50 kr, Hegyi Péter 50 kr, Mayer Jánős 50 kr, Szabó 
András 50 kr. — Bevétel: 307 frt  24 kr, kiadás: 
167 frt  16 kr, tiszta jövedelem: 140 frt  08 kr. 

Sorozás. Az idéni sorozás városunkba jövő hó 
7-én veszi kezdetét, miről az érdekeltek idézés foly-
tán, már értesíttettek. 

Pillangók a hajban. A báli toaletthez fejdísz 
gyanánt legújabban a hölgyek lepkéket is használ-
nak. Egy newyorki hölgy élő lepkéket hipnotizál és 
azokat rakja föl,  de mert erre más hölgyek aligha 
képesek, gazébői készült lepkékkel kénytelenek be-
érni, melyek ép oly hatásosak, mint az élő pillan-
gók és sokkal kevesebb gondozást igényelnek. A 
legkülönbözőbb szinváltozatokbbn és nagyságokban 
készülnek ezek a mesterséges pillangók, melyek lát-
hatatlan ezüst rugókon rezegnek oly élethiven, hogy 
alig lehet őket a valódi, eleven pillangóktól megkü-
lönböztetni. A pillangókat magas frizurán  alkalmaz-
zák és az ilyen fejdísz  első pillanatra egy kissé frap-
páns, de később, a mikor a szem megszokja, nagyon 
kellemes beuycfmást  tesz. 

Szerencséthozó takarékpénztár. A Budapesten 
székelő Magyar Altalános Takarékpénztár Részv.-
Társ. képviselője 189ii. évi julius havában felkereste 
Schwarcz Márkus gyomai lakost, kinek egy 3%-os 
magy. jelzálog sorsjegynek havi részletfizetésre  való 
megvételét" ajánlotta. Hosszas rábeszélés után S. vég-
tére k^t drb sorsjegyet vett, melyek egyikét a 723 — 17. 
számút, a folyó  hó 25-én tartott húzásban 200,000 
koronás főnyereménynyel  húztak ki. Képzelhető, mily 
hatást és izgatottságot idézett elő ezen szerény 
életviszonyok közt élő családban, valamint az egész 
helységben az éjjel 10 órakor érkező sürgöny, mely 
a szerencsés hírt tartalmazta. — Ezen eset bizonyí-
tékát adja annak, hogy minden embernek, sőt a 
kevésbbé módúnak ifi  meg van adva a lehetőség arra, 
hogy ilyen készletre vett sorsjegy révén hirtelen va-
•gvonhoz jusson. 

Közönség köréből.*) 
Hálás köszönetet mondok elöljáróimnak, kar-

társaimnak, régi s mostani tanítványaimnak, bará-
taimnak s mindazon jóakarómnak, kik tanári műkö-
désemnek f.  évi február  hó 5-én tartott negyedszá-
zados jubileuma alkalmából rólam oly szép számmal 
és oly meleg rokonszenvvel megemlékezni szívesek 
voltak. 

Székely-Udvarhely, 1898. febr.  7. 
Bod  Károly, 

ev. ref.  koll. r. tanár. 

*) E rovatban foglaltak  díjmentesen adatnak közre, de 
a felelősség  a beküldőt illeti. 

Visszaemlékezés. 
Irta: Bod Károly. 

Nem várt és nem is remélt kitüntetésben ré-
szesültem ez év feljruár  hó 5-én, tanári működésem 
negyedszázados évfordulója  alkalmával. 

És nem tagadom, hogy a szép jubiláris ünnep-
ség hatása alatt magasztos érzés hatotta át keble-
met s hozta rezgésbe szivemnek húrjait. 

Életemnek napja immár delet túlhaladta s ta-
nári működésem nagy synfoniájábau  már a finálé 
kezdetéhez jutottam. A számadás napja volt ez reám 
nézve, mert én már a sorsfordulatnál  vagyok. 

Oh ! ha gondolataim most szárjiyat ölthetnének, 
hogy a visszaemlékezés édes perczeiben híven tár-
jam föl  a multat! mert igaza van a költőnek, a 
midőn azt mondja, hogy „a boldogságra  kevés csak 
a jelen, a múlton épül az s az emlékezeten!" 

Először is hálaadásra nyílnak meg remegő aj-

kaim a bölcs isteni gondviselés iránt az életért, a 
melyet nyertein ; ai erőért, a inelylyel munkálkod-
hattam s az időért, melyet eltölthettem itt, ebben a 
nemes székely anyavárosban, mely édes itthonommá 
vált! 

És aztán vissza emlékezem ifjúságomnak  ol-
tünt s többé soha vissza nem térő ábrándos éveire, 
tündér álmaira; vissza arra a boldog időre, midőn 
hévvel s lelkesen zengtem el pályám introdukczióját, 
midőn ezelőtt 25 évvel tanári székemet elfoglaltam! 

Eszembe jut az a szép nap, midőn édes re-
ménnyel és ifjú  lelkesedéssel először léptem volt át, 
mint tanár, két és egy negyed évszáz viharai után 
is virágzó sz.-udvarhelyi református  kollégiumunk 
küszöbét! 

Eszembe jutnak azok a férfiak,  gondnokok, ta-
nárok, a kik akkor körükbe fogadtak,  támogattak, 
fölkaroltak;  de már most mind a temetőbeu pihen-
nek, csak én vagyok itt „megfogyva  bár; de  törve 
nem!" 

És fölsohajtok  én is a költővel: 
„Hol vagytok ti régi pályatársak, 
Közületek csak egyet is lássak <" 

Eszembo jut az a kétszázados örömünnep, me-
lyet 1873-ban, egv szép nyári napon, fényes  és nagy 
közönség jelenlétében iskolánk udvarán, a szabad ég 
alatt tartottunk. 

Kedvező au*piczium volt az, de ezen édes és 
boldogító emlékekkel kapcsolatban eszembe jutnak 
azok a szomorú napok is, melyeket nyomban azután 
meg kellett érnünk és át kellett élnünk. 

Mert 1875. tavaszán már öt rendes tanár kö-
zül kettőt, néhai Patakit és Korondit, csaknem egy-
szerre ragadott el a kérlelhetetlen halál. 

Csak hárman maradtuuk tanárok, néhai Kis 
Ferencz, n. Szakács Mózes és én; — iskolánk falai 
omladoztak; pénztárunk üres volt. 

Oh! bizony a balsors a mi „Alma »íater"-üuk 
élethajójáuak vitorláit is sokszor megtépdeste és so-
kat, kellett küzdeni, a míg oda jutott, a hol most áll. 

Azóta gondnokaim és kartársaim is mind ki-
dűltek mellőlem! És én fájó  szívvel váltam meg 
azoktól, a kikkel működni kezdettem és küzdöttem 
a rögös, ritkán rózsás, többször tövises és olykor 
nem méltányolt tanári pályán. 

De a mult régi rajzainak nem csak árnyéka, 
van fényessége  is. 

A következett években már a kidűltek helyét 
uj erők foglalták  el, mert akkor lépett sorompóba 
mostani egyik idősb főgondnokom,  Sebesi Ákos s két 
idősb kartársam is, Gönczi és Félegyházi. 

De nem sokára iskolánk ege ismét elborult, 
mert jött az 1883-ik évi középiskolai 30-ik t.-czikk 
s minket készületlenül talált. 

Rendes tanárok csak öten voltunk; a kamat-
láb alább szálott; anyagi erőnk megcsökkent; fel-
szerelésünk féleges  volt, s iskoláuk helyiségei se 
feleltek  meg többé a kor követelményeinek. Ugyan 
ebben az időtájban megtörtént velünk még a furcsa 
cazus is, hogy évi 1000 frt  rendes tanári fizetésün-
ket, egy Császár  metszéssel,  900 frtra  redukálták. 

(Vége köv.) 

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

Többeknek. Eljegyzési híreket csak abban az esetben 
közlünk, ha előbb a nyomtatott eljegyzési kártyát beküldik 
hozzánk. 

Pléh. Nem az ám a kérdés, hogy melyikök szereti job-
ban a közös ideált, hanem az, hogy az ideál melyiké akar in-
kább lenni. Hiába egyezkednek, alkudoznak önök, az semmit 
sem ér az ő elhatározása nélkül. Egyébiránt ez alkudozásban 
sok lehet a „hej" meg a „haj". Legjobb lenne, ha egyenes 
őszinteséggel odaállanának az ideál elé s őt kérnék meg, hogy 
döntsön az ügyökben, mert ily módon vetélkedésüknek se hossza 
se vége nem lesz. 

Dalnoknak helyben. Önnek egy kupié kell. íme: 
Az apja hosszú, vékony, sovány ur 
Az anyja pedáns uri nő, 
Utczán megáll, kocsizni ha megy, 
Az anyja, az apja meg — ő. 

Otthon a papára papucs nehezül, 
Mukkanni se merne szegény, 
Nap nap után dominozva ülnek, 
Az anyja, az apja meg — ő. 

Mellesleg az anyja csak azt lesi, 
Mikor jön a herczegi vő, 
Bizonyosra veszik a királyi jövőt, 
AZI anyja, az apja, meg — ő. (?) 

Bátortalan. Hogy megkérje-e valaki egy fiatal  leány ke-
zét vagy ne, ez mindig nagyon megfontolandó  dolog. Fölöttébb 
ajánlatos ilyenkor a kabát- és mellénygomboktól kérni tanácsot, 
mert ez a módszer mindig beválik. 
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Sz. 5972—1897. 

tkkvi. 

Hirdetmény. 
A sz-udvarhelyi kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatósága részéről ezennel közhirré 
tétetik, miszerint a Székelyegyleti első takarék-
pénztár végrehajtatónak Gegő Mihály, Kedves 
Domokos kadicsfalvi  lakósok végrehajtást szen-
vedők ellen 225 frt  s jár. kielégítése végett 
ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó kadics-
falvi  238. tlkvben felerészben  alperes Gegő 
Mihály másik felében  neje Kovács Mári nevére 
irt A-f-  282. hrsz. kert 60 frt,  2«3. 284. hrsz. 
kert 40 frt,  2614. hrsz. szántó 10 frt  kikiál-
tási árban az 1881. évi LX. t.-cz 156. § ér-
telmében egészben, a kadicsfalvi  178. tlkvben 
felében  alperes Kedves Domokos, felében  társ-
tulajdonos Mihály Veronika nevére irt A + 
1189. hrsz. szántó 20 frt  kikiáltási árban az 
1881. évi LX. törvényczikk 156. §. értel-
mében, a kadicsfalvi  271. tlkvben Krdves Do-
mokos alperes nevére irt A 4- 1 —lő rendszám 
alatti külsőség 131 frt  kikiáltási árban az 1898. 
márczius hó 3. napjának d. e. 9 órakor 
Kadicsfalva  községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőknek elfognak  adatui. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/o-át, 
készpénzben vagy óvadékképes papirbau köte-
lesek a kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi ható-
ság Sz.-Udvarhelytt, 1897. deczember hó 18-án. 

G y o r f y T Í I U N , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Sz. ti 104—1897. 
tkkvi 

Hirdetmény. 
A sz -udvíirhelyi kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatósága részéről közhirré tétetik, 
miszerint a Székelyegyleti első takarékpénztár 
végrehajtatónak Sándorfalvi  Bara Mihály végre-
hajtást szenvedő ellen 55 frt  s jár. kielégítése 
végett ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó 
az árvátfalvi  II. r. 21. számú tjkönyvben A-l-
1. sorszámú közösből B2. al. Bara Mihályt 
illető 3 l 4 0 1 / 7 6 „ 0 2 - e d rész jutaléka 225 frt  ki-
kiáltási árban az 1898. márczius hó 7. nap-

jának d. e. 9 Órakor árvátfalva  községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőknek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/o-át 
készpénzben vagy óvadékképes papirban köte-
lesek a kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi ható-
ság Sz -Udvarhelytt, 1897. deczember hó 29-én. 

G y o r f y T i t u s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Értesítés. 
Tisztelettel hozom a n. é. közönség b. tudomására, miszerint 

Gergely József 
a Kamgarn ruhák fényének  tisztítására 

szolgáló eljárás feltalálója  és szabadalom tulajdonosától Budapes-
ten, ezen eljárás 

t i t k á t é s ü z e m j o g á t 
költséget nem kiméivé megszereztem s ennélfogva  azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy nagyrabecsült megrendelőimnek ezen kü-
lönlegesség segélyével minden igényeit kielégithetem, a mennyiben 
a fényessé  vált ruháknak eredeti matt szinét vissza adva, csekély, 
költség fejében  ismét ujjá alakítom. 

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

Sz. 5773 -1897. 
tkkvi. 

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

telekkönyvi hatósága részéről közhirré tétetik, 
miszerint Balázs István atyhai lakos végrehaj-
tatónak Tóth Bálint atyhai lakós végrehajtást 
szenvedő ellen 7 frt  s jár. kielégítése végett 
ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó az 
atyhai 748. sz. tjkvben Tóth Bálint nevére irt 
A+ 1794. hrsz. szántó 1 fit,  3201. hrsz. ka-
száló l frt,  8002. hrsz. szántó 1 frt,  8044. hrsz. 
legelő 1 frt,  8115. hrsz. szántó 2 frt,  4558. 
hrsz. szántó 2 frt,  3550. hrsz. szántó 2 frt, 
3648. hrsz. kaszáló 18 frt,  8384. hrsz. legelő 
1 frt,  3865/2. hrsz. szántó 1 frt,  5782/2. hrsz. 
kaszáló 29 frt,  9545/r hrsz. szántó 18 frt, 
3647. hrsz. kaszáló 1 frt,  3649. 3650. hr<z. 
kaszáló 2 frt,  367. hrsz. faház  160 frt,  továbbá 
az atyhai 848. tknyvben foglalt  s alperes Tóth 
Báliut nevére 1 /4 részben, társtulajdonos Bene-
dek Mihály nevére l/Á, Szász József  nevére a /4 
részben irt A+ 621. 622. hrsz. faház  166 frt 
kikiáltási árban ez utóbbi az 1881. évi LX. 
t.-cz. 156. §. értelmében egészen az 1898. 
február  hó 21-én d. e. 9 órakor Atyha köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőknek elfognak  adatui. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/0-át 
készpénzben vagy óvadékképes papirbau köte-
lesek a kiküldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos 
órák alatt ezeu kir. tkkvi hatóságnál megtekint-
hetők 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi ható-
ság Sz.-Udvarhelytt, 1897. deczember hó 11-éu. 

G y ő r f y T U u » , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

! FIGYELEM! 
A legújabban javított, erősített 
magnetikus áramú villamos „Volta 
Kereszt'1 az összes eddigi készít-
ményeket kétszeresen |fölülmulja 

villamos erőben. 

„ V o l t a - K e r e s e t 4 4 . 
Yolta-KettŐH-Csillag. 

Oly egyéneknek 
kik keresztet nem hord.mak csillag 

alakban. 
Nem lehet eléggé ajánlani minden 
embernek, hogy hordja mindig a 

„Volta-keresetet" 
mely az idegeket erősiti, megujitja 
a vért és az egész világon össsze-
hasonlithatatlannak elismert s<er 
a következő betegségeknel: kösz-
vény, rheuma, neuralgla, ideggyen-
geség, álmatlanság, hideg kezek és 
lábák, hypochondria, sápkor, as-
thma. bénulás, görcsök, bőrbeteg-
ségek. aranyér, gyomorbajok, in-
fluenza. köhögés, süketség, fülzú-
gás, fej* és fogfájás stb. stb. Az 
eleterö önkenytelen elvesztése, te-
hetetlenség es elgyengülés 4„Volta 
kereszt ' folytonos viselése által 

gyógyíthatók. 
Hölgyek és leányok a kritikus 
időkben csakis a Volta-keresztet 
hordják, mert ez agyszólván min-
denkor csillapítja a fájdalmat. 
Villamos áramlata megóv kelle-
metlen következményektől, amely 
már oly sok fiatal  életet oltott ki 

a kritikus időben. 
Számtalan köszönő és elismerő 

levél áll rendelkezésre, 
g r 1 drb  ára  1 frt  80 kr. 
2 frt  beküldésével (bélyefekben  i«) b- r-
mentre. Utíin»ét mellett 20 krral több. 

V a l ó d i m i n ő s é g b e n c s a k 

TAUSIG J. 
Bpest, VIII., Csömör' i -ut 2 3 a 
Viszont elárusítóknak megfelelő 

engedmény. 

fi  k i 
komoly és előkelő hangú lapot akar 
járatni, 

fi | j j az okos nemzeti politika hívének 
vallja magát, 

f kJ szereti az újságban is a szép stilust 
I és jó izlést, 

J ? 1 . : a szépirodalomnak java termékeit 
/ • K I akarja olvasni, 
Jt  1-2 a humor és szellem termékeiben akar 
J i M néha gyönyörködni, 

yr ki 
mindenről jól és mindig korán akar 
értesülve lenni, 

'fi  ki 
nem barátja a frázisoknak,  de az érett 
és komoly politikai czikkeknek, 

yr ki 
minden izében modern újságot akar 
járatni, 

y r ki 
óhajtja a szabadelvüség fokozatos 
fejlődését  és a magyarság erősödősét, 

y i ki 
nem barátja a személyi kultusznak és 
megveti a személyes támadásokat, 

az fizessen elő az 

ORSZÁGOS HÍRLAP 
czimü újságra, mely Budapesten jelenik meg, naponkint 16—32 oldal 

terjedelemben és melynek főszerkesztője 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
Előfizetős! ára: 

£gy hóra 1 frt  20 kr. Negyedévre 3 frt  50 kr. 

Kiadóhivatal: gudapcs t , üózse j -köru t 65. szám. 
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