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UDVARHELYI HIRADO 
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. 

A fényűzés. 
(—k) A fényűzés  oly fogyasztás,  mely nem 

a szükségletek kielégítésére, hanem a szabad 
élvezetre irányul. 

A mit az állam tudományra, művészetre, | 
emberiességi czélokra költ, azzal oly általános 
és régi kivánságokat teljesít, hogy szinte elke-
rülhetlen költekezést látszik tenni — tehát ezt 
nem lehet fényűzésnek  nevezni. 

A társadalomé jóval nagyobb. Kiki öltözik 
oly jól, ahogy csak tud, és ebben a szegény 
ember is utánozza a felsőbb  osztályok tagjait 
és minden tehetősebb szülő taníttatja gyermekét 
nyelvekre, zenére, a mi a tarsaságban jó hely-
zetet teremt. 

S akadnak nagy számban olyanok, hogy 
ha ezt nem tehetik, elégedetlen- és szerencsét-
lenek. 

A fényűzés  összefüggő  jelenség a gazdaság 
utáni féktelen  vágygyal és azon jelenségekkel, 
hogy ennek kifejtését  tekintik a méltóság leg-
főbb  jelének. Ha nincs fényűzés,  valóban nincs 
is miért másokénál nagyobb gazdaságra töre-
kedni. Ha az ember valamit kíván anélkül, hogy 
megszerezhetné, szerencsésebb vetélytársai előtt 
könnyen meghajlik, hozzájuk simul, mert reméli, 
hogy adnak neki a kívántból, vagy legalább 
azon űtra vezetik, melyen maguk a vágyak tár-
gyát szerezték. 

Azt tartja a közvélemény, hogy a ki egy-
maga képes megszerezni és bírni azt, mire any-
nyian törekszeuek, az már hatalmas és a kit 
hatalmasnak tartanak, az már az is, mert czél-
jaira sok kész eszközt fog  találni. 

S ezen szolgai vak tiszteletben csak a leg-
szerencsésebbeket, leggazdagabbakat részesiti. Azo-
kat, kik nálánál csak kevéssel állanak magasab 
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ban irigyli, gyűlöli, inert kiki azt képzeli, hogy 
könnyen ő maga lehetne annak a helyén. 

A középvagyonuak e ferde  helyzetből vagy 
ugy igyekeznek szabadulni, hogy ugy költekez-
nek mint a gazdagok, hogv azok tekintélyében 
részesüljenek; a mi tarthat néhány évig, azután 
tönkre igennek, vagy pedig lemondanak a tekin-
télyről, s az alsó osztályhoz számítják magukat 
és kuporgatnak, s így talán néhány nemzedék 
multán utódaik felemelkedhetnek  a gazdagok osz-
tályába — ha szerencséjük van. 

S a fényűzésnek  megvan a hatása az er-
kölcsökre is. 

Nagyon sok embernek kétféle  erkölcsi törvé-
nye van, az egyik mások, a másik a maga számára. 
Az előbbi áll az emberiség közmeggyőződését 
képező erényelvekből; az utóbbi pedig össze 
van téve abból, a mi az ember személyes jól-
létére szolgál és abból, a mi neki mások előtt 
valódi tekintélyt szerez. Az előbbi meglehetősen 
állandó, a másadik ellenben változik az élet 
változásaival. 

A hol a fényűzés  önczél, ott az egyén 
önmagára nézve mindazt helyesnek fogja  Ítélni, 
a mi a fényűzés  gyakorlását és különösen az 
arra szolgáló eszközök megszerzését lehetővé teszi. 

Fényűző ember a személyes érintkezésben 
ritkán lesz durva, embertelen, kicsinyes. Az ily 
eljárás által előidézett ellenhatás nagyon korlá-
tozhatná az élet finomabb  élvezetét. E mellett 
az eszközök megnyerése végett szorgalmas és 
takarékos lesz a mennyire főczélja  megengedi. 

Amint azonban ezen jeles tulajdonságok 
kifejtése  veszélyeztetné a tulajdauképpeni czélt, 
a fényűző  életet, akkor ezen hős mindjárt sutba 
dobja azokat. A reá* nézve közömbös emberek 
iránt szeretetreméltó és jóindulatu, de vetély-

társait minden tőle telhető erővel irgalom nél-
kül üldözi. 

Aránylag csekély összegeket könnyen fel 
fog  áldozni, még ha nem látják  is, de mindenre 
képes lesz azért, hogy a fényűzés  folytatására 
alkalmas vagyon birtokába jusson, Ha a társa-
dalomban elfoglalt  állását jövedelmével fenn  uem 
tarthatja, tőkéjét fogja  költeni és a munkából 
csak az olyant vállalja el, mely sokat jövedel-
mez, a fényűzés  gyakorlására időt és erőt hagy. 

A harczhoz erő, tudományhoz ész, a közte-
vékenységhez jellem kell, a fényűzéshez  elég egy 
féligmeddig  egészséges szervezet és sok pénz. 

Ezért a fényűző  korokban az embert aczé-
lossá tevő tulajdonságok elsatnyulnak és egy 
erőtlen, korlátolt, gyávft,  de e mellett kicsapongó 
és lelkiismeretlen nemzedék támad. 

De a fényűzés  kidomborítja a külömbséget 
ember és ember között és igy a gyengébbre 
nézve kívánatossá teszi, hogy az erőshöz ha-
sonlóvá legyen, az erősre nézve pedig, hogy még 
többre vigye. Innen a fényűzés  első hatása min-
dig a tevékenység; a fényűzés  termelést, fogyasz-
tást, forgalmat,  munkásságot idéz elő, fokozza 
az emberiség tevékenységét és szolgál arra, hogy 
az emberek erejük felhasználásának  uj, gazdasá-
gosabb módjait keressék. 

A fényűzés  igy nem csak az ipari munka-
tevékenységet éleszti, hanem a tudomány, mti-
vészetbeni törekvést is. 

A Toldimonda. 
— Az Udvarhelyi Hiradó eredeti tárczája. — 

• Irta: Dr. Szilágyi Albert. 
Legrégibb hazai költői emlékeinkkel ugy jár-

tunk, mint -a germánok, midőn a keresztényhit, fel-
vételekor minden, a pogányvilágra emlékeztető ha-
gyományt üldöztek, csakhogy azoknak akadt Nagy 
Károlyuk, ki a régi germán emlékeket összegyűjtette 
8 igy, habár e részt biztos tudomásunk nincsen, a 
megsemmisüléstől megmentette. Mert őseink sokkal 
jobban ragaszkodtak uj hazájokba hozott ősi vallá-
sukhoz, miut azt a történetírók nagy része velünk 
elhitetné. 

Még Szent László korábaD, tehát egy század-
dal a királyság s kereszténység alapítása után is 
folytonos  reakczió észlelhető az idegen hit ellen. 
Magától értetődik, hogy mind az egyház, mind pe-
dig az apostoli királyság pusztitó harczot folytattak 
minden ellen, mi a pogányságra emlékeztetett. S 
ebben az irtó harczban első sorban azon emlékek 
estek áldozatul, melyek némileg összefüggésben  ál-
lottak a régi istenhittel, a dicső vezérkorszak epikus 
s talán magyar ókor felől  való legbecsesebb felvilá-
gosítással járó egyéb emlékei. Mert a latin króni-
kások följegyzései,  melyeket az ujabb kor feleleve-
nített, uj nemzeti mezbe öltözött, csak halovány 
képet nyújtanak egy nemzet dicső hőskoráról s szel-
lemi életéről, mely előtt reszketett a hübéries nyugot. 

A Toldimonda az egyedüli emlék, habár már 
a középkor lezajlása után látott napvilágot, mely 
szerint egy nagy rojt.ély áll előttünk s fokozott  tü-
relmetlenséget kelt bennünk annak megfejtésére, 
különösen pedig mióta legnagyobb költőnk uj életre 
varázsolta ennek főalakját,  Toldi Miklóst. Sokféle-
képen kisérlették meg a Toldimonda megfejtését. 
Első sorban is annak hősében, Toldi Miklósban a 
testi erő és ügyesség, a bátorság és szívbeli derék-
ség képviselőjébeu egy elődeink mytosából fenmaradt 
hőst véltek felismerni,  mint milyennek tisztelték 
Heraklest a görögök, phoeuiczieiek s más népek. 
Ezen föltevés  szerint a pogáuy Tholdiból későbben 
a keresztény Miklós fejlődött  volna, épugy, mint az 
egyházi Teofilusból  10U0 évvel későbben a XVI. 
századbeli Faust. Megbízható adatok hiányában még 
más nemzetek emlékeihez fordultak  s Toldiban majd 
a frauczia  Gamelyut vélték feltalálni,  majd pedig 
csak a német Kurzibold moudának hasonmását. 

Az irodalmi lélekvándorlás utján a Toldi mon-
dát megfejteni  nem lehet, sőt mondhatjuk, hogy ezen 
nézet ma többé nem egyedül áll a tudományban. A 
„Tolklore" állítása, mely szerint csak a népmondák 
s emlékek kölcsönös összehasonlításából lehet a leg-
régibb nemzetü emléknek eredetiségét meghatározni, 
nagyjában s alapjában nem járulhat semmiben a 
Toldimonda megfejtéséhez. 

E tekintetben csakis a néppszikologiai mód-
S szer más módja adhat felvilágosítást.  Mert vala-

Belföld. 
Aratási munkák. A magyarországi földbirtoko 

sok az idei aratási munkák elé már is aggodalom-
mal néznek. A magyar parasztság között folytatott 
szoczialis izgatá-, -- mely itt nálunk nem tudott 
gyökei et verni, ha talán próbálta is - egyik eredmé-

mennyi emlék mindenesetre néppszikologiai háttér-
rel s jogosultsággal bir s ha ezt megengedjük, ak-
kor nem érthető, hogy miért nem működhetnék ha-
sonló lelki s kedélyállapot különféle  népekben ha-
sonló külső s benső viszonyok hatása^ alatt, ugyan-
oly emlék, ugyanoly képzelet szülött emlék költésére, 
miután az emberi lényeg ugyanegy a „Sanskrit" 
nemzetében épugy, mint Árpád fiaiban.  Azért is csak 
más alapon közelíthetjük meg a Toldimonda meg-
fejtését.  Egy másik nagy nehézség a Toldimonda 
hőse szereplésének időpontja. E részt az adatok el-
lenmondásba keverednek, a mennyiben majd Nagy 
Lajos, majd pedig Mátyás korába helyezik a Toldi 
Miklós szereplését. Ezen nehézség fokozódik  még 
sok a Toldi névhez fűződő  helynevek létezése által, 
melyekről történeti adataink tesznek említést. Ré-
szüukről azonban az utóbbi körülmény csak a Toldi 
monda régi koráról tanúskodik, mert nem a helyne^ 
vekhez fűződik  a Toldimonda, hanem inkább azok 
tesznek tanúságot nemzeti hősünk emlékéről, midőn 
sok Toldi helyiséget találunk különféle  vármegyében. 

A Roland-ének tárgya, noha a XI. században 
lát napvilágot, hatszáz évi keletű. Történeti háttere 
Eginhart krónikájában csak ezen egyszerű mondat-
ból áll: J q A p e proelio comes Hruathlandus occi-
sus e s t " ü t k ö z e t é b e n Hruothlandus elesett). 
A niofÉatfó^gjNY  később szövődött Nagy Károly s 
k ö r n y ^ V J y í f c r l e l t é  600 évvel későbben a Ro-
land éue&& ÁUb'áJÜátjuk, hogy az emlékek, melyek 
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nyé, hogy a föld  népe számos községben egyáltalán I 
nem kötött eddig aratási szerződést a földbirtoko-
sokkal, másutt pedig a jelentkező arató munkások 
száma csekély. Ennek kétségtelenül a tavalyi sztrájk-
mozgalom az oka és az a számítás, hogy a birtoko-
sok utóvégre is szorult helyzetbe fognak  jönni s 
akkor a legképtelenebb munkabér-követeléseket is 
teljesitik. Darányi  földmivelési  miniszter — miut 
olvassuk — már eleve számolt ezzel az eshetőség-
gel, a mi ha csakugyaű beállana, első sorban a pa- ] 
rasztságot döntené szerencsétieriségbe. Evégből az 
idén is állítanak az aratás idejére munkástelepeket, 
még pedig hármat egyszerre, melyekot különös gond-
dal fognak  berendezni, a mi majd lehetővé teszi 
azt, hogy az Ínséges vidékekről nagyobb számmal 
és gyorsan mozgósíthassák a szükséges munkaerőt. 

Külföld. 
Spanyol-amerikai konfliktus. Már több ízben 

megemlékeztünk az amerikaiak és spanyolok között 
Kuba szigetéért felmerült  viszálykodásról. Naponként 
más-más fordulatot  vesz az ügy lebonyolítása s már 
ma ott állunk, hogy egyik fél  táviratának sem ad-
hatunk hitelt. Az ügy azonban bármilyen bonyolult-
nak látszik is, reméljük — a Mac Kinley elnök s a 
regeus királynő kijelentései után — bár mindkét fél 
lázasan dolgozik hadihajói helyreállításán, békés el-
intézést nyer. 

részen neki megy, majd elitéli a nőemanczipáczió I 
túlhajt,ását, mindjárt azért is, mivel a nő már isten-
től nemesebb hivatásra vau teremtve, a nálánál erő-
sebb férfinemnéí,  de abban igazat ad, s talán csak 
ezzel menthető, hogy a mai világban a megélhetés 
kényszeríti rá nagyon sok esetben a nőt a munka-
vállalásra. Azonban a helyes középutat ajánlja — 
mint legjobb megoldást — elfogadásra  : a nő csak 
akkor vállaljon hivatalt, ha erre életkörülményei 
teljesen rákényszerítik. Majd összehasonlítást tesz a 
két nem között, s felolvasását  igen lendületes szavak- i 
kai zárta be. 

Az élvezetes felolvasás  néha-néha derültséget 
idézett a közönség soraiban, s annak végeztével elő-
adót lelkesen megéljenezték. 

Végül Dr. Solymossy  Lajos elnök megköszönte 
a közönség érdeklődését, Ígérte, hogy az őszsfcel  ez , 
előadásokat szélesebb alapokra foktetve  fogják  foly-
tatni s záróbeszédét e szóval végezte : 

— A viszontlátásra! 

Olvasóinkhoz. 

Szabad Lyceum. 
— márczius 27. 

A Tanári-Kör által alakított Szabad Lyceum 
négy előadásra tervezett cyclusának ma volt az utolsó 
napja, és ezzel egy darab időre o hasznos intézmény 
befejezést  is nyert. 

Az előadásoknak nem volt meg az a közön-
sége, a melyre alapitásáuál gondoltak. Nem volt kellő 
érdeklődés, a milyent egy ilyen minden tudományt 
magában foglaló  előadás-sorozat megérdemelt volna. 
Ez utolsó azonban a többihez viszonyítva, elég láto-
gatottnak mondható. 

Először Olasz  Gyula tartotta meg Örök csend 
hazája zamatos nyelvezettel megirt, egyes helyeken 
élczekkel fűszerezett  felolvasását.  Nagy ismerettel 
magyarázta a hold fejlődését  s jelenlegi állapotát, 
állandó figyelem  között. Előadásának érdekességét 
nagyban emelte, hogy azt mindjárt külömböző fel-
vételű fényképekkel  is bizonyította. 

Majd Nosz  Gusztáv : Egy modern  szoczialis  kér-
dés  a lélektan  tükrében,  felolvasása  következett. 

Igazi élvezetben volt része a hallgatóságnak, s 
kevés felolvasást  kísér végig olyan csendben, elké-
nyeztetett közönségünk — mint éppen ezlet. - Me-

Az uj negyedévvel szemben lapunkat fölösleges  sok 
szavakkal ajánlani az olvasónak, mert az olyan bizonyítvány, 
a mit maga állit ki a lap maga mellett, nem sokat érhet okos 
olvasó előtt. 

Annyit már eddig is bebizonyítottunk, hogy függetlenek  , 
vagyunk minden irányban ugy párttól, mint mindenkitől. Ko-
moly törekvésünkben, a közönségnek minél élénkebb, frissebb, 
megbízható és tisztességes hangon irt lapot adni, nem fogunk 
lankadni ezután sem, sőt a közönségnek lapunk iránt példát-
lanul megnyilatkozott rokonszenvét, most kettőzött igyekezettel 
kívánjuk kiérdemelni. 

Az előfizetési  és megrendelési föltételek  a lap homlokán 
olvashatók. Vidéki hátralékos előfizetőinket  dijaik beküldésére 
kérjük. A kiadóhivatal. 

Uj donság-ok. 
Hymen. Ifj.  Molnár  Károly ev. ref.  kollégiumi 

tanár a napokban tartja eljegyzését dr. Kovács  Albert 
tiszacsegi orvos leányával, Ilonkával. 

Díszközgyűlés. Udvarhely vármegye törvényha-
tósági bizottsága az 1848-iki törvények szentesíté-
sének 50-ik évfordulója  megünneplése alkalmából 
ápril 11-én délelőtt 11 órakor a vármegyeház disz-
termébeu ünnepélyes közgyűlést tart ilyen tárgyso-
rozattal: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Alkalmi be-
széd 3. Hódoló felirat  ő es. és királyi apostoli fel-
ségéhez. Az ünnepélyt hálaadó isteni tisztelet fogja 
megelőzni. 

Az unió ünnepe. Mint nekünk írják, a kolozs-
vári történeti ereklyemuzeum pünkösd napján nagy 
Unio-ünnepet rendez Magyarország és Erdély egye-
sülésének emlékére. Az ünnepen jelen lesz Ruttkayné 
Kossuth  Lujza is. Ruttkayné pünkösd vasárnapján 
utazik Kolozsvárra. 

a nép lelki öntudatának kifejezése,  gyakran igen 
keveset merítenek a korbeli események följegyzései-
ből tárgyuk feldolgozására  nézve. Toldi, akár Nagy 
Lajos, akár Mátyás idejében szerepelt, sokkal ré-
gibb keletű eredetére nézve s ezen monda ere-
detét csakis néppszikologiai uton kutathatjuk, mert 
erre nézve sem a históriai adatokhoz nem fordul-
hatunk, melyek bizonyos korra vonatkoznak, sem 
pedig a nyelvészek fejtegetéseihez,  kik a szó rokon-
ságából véltek a rejtély nyitjára jutni. 

A Sámsonmonda, habár sok vonás a rokon 
phoenicziai Heraklesre emlékeztet, Izrael népének 
egy válságos kornak emléke. Sokkal mellékesebb, 
vájjon Sámson csakugyan mindazon tulajdonságokkal 
birt, melyekkel a monda felruházza,  azon fontos  kér-
déssel szemben, milyen viszonyok léteztek Izrael né-
pénél, hogy annak lelki öntudata Ösztönszerűleg oly 
alakhoz fordult,  mint Sámson, mely hősiessége által 
enyhítette s megkönnyítette a hóditó szomszédok 
nyomását. Részünkről a pszikologiai méltatásban, a 
természeti oktatásban rejlik a monda keletkezésének 
főoka.  A Toldi mondára alkalmazva, keletkezési kora 
csakis hazáuk történetének oly korszakában kere-
sendő, mely feltünőleg  nyomasztólag hatott a nép, a 
magyar nép életére és békés fejlődésére. 

Melyik korszak költhetett tehát a nép képze-
zeletében, reményében olyan hőst, mint Toldit, ki 
csupán testi erejével nagy helyet vivott ki magának 
a társadalomban s a királynál, mely korszak hason-
lít. legjobban Izrael vagy Athén ama korszakához, 
midőn sanyargatva, elnyomva Sámson vagy Theseus 
alakjában vett elégtételt a végzet csapásaival szem-
ben? Szempontunkból kiindulva, mert pszikologiai 
anahsis is és következtetésen kívül egyéb adataiuk 

nincsenek, melyekre támaszkodhatnánk, az Árpád-
ház kihalásának korszakát véljük egyszersmind a 
Toldimonda keletkezésének korának. 

III. Endre után teljes anarkia s felbomlás,  a 
királyi hatalom, mely majdnem 300 éven keresztül 
mindinkább nemzeties s jótékony hatással volt a 
nemzeti élet minden irányában, elvesztette gyökereit, 
a főnemesség  olygarkiává elfajult,  a köznemesség el-
nyomva s a nép vérig sanyargatva, százszorosan 
szolgált zsákmányul az ököljog vitézeinek. S ezen 
országos állapot tartott tíz esztendőnél hosszabb 
ideig. Nem természetes-e, ha az elnyomott, szenvedő, 
sanyargatott nép képzeletében teremtett kebeléből 
egy hőst, ki roppant testi erejével helyot vivott ki 
magának s véresen állott bos/.ut, azokon, kik csúf-
ságot űztek vele? Mert midőn a király féuyes  ud-
varába érkezik, a fiatal  apródok egyike: 

„Ez az ember, azt vélem, régenten molnár volt 
És a lisztes zsákot fejéhez  verték volt," 

A másik pedig: 
„liezzeg nem molnár volt, nem lálod-e inkább, 
Hogy ez régen halász volt." 

Míg végre a harmadik apród vérig sérti az 
ősz vitézt, midőn mondja: 

„Malaczot királynak elébb hoztak vala, 
Látom ludat hoztál, az is.kedves nála" 

Nem a népnek sértett öntudata az, midőn az 
udvari nemes csőcselék nem lát Toldiban, az érde-
mes vitézben — ki a haza becsületét védte — egye-
bet, mint a parvenüt, a plebejus tolakodót?! 

A• Uolandének akkor lát napvilágot, midőn a 
különféle  germán s román elemokből uj egységes 
nemzet alakult. Épugy fejlődik  a Toldimonda Nagy 
Lajos vagy Mátyás legdicsőbb királyaink idejébeu s 
azok korából kölcsönzi mellékkörülményeit. 

Húsvét másodnapja. A Kaszinó — mint a hogy 
ezt már emiitettük — húsvét 2-od napján prologgal, 
élőképpel, tánczczal egybekötött sziuielőadást ren-
dez. A meghívók a napokban lesznek ötvennégy ren-
dező aláírásával kibocsátva, melyben az egész estély 
részletes műsora feltalálható  lesz. Előzetesen felem-
lítjük, hogy az élőképet és színdarabot., gróf.Lázár 
Ádám által ez alkalomra irt pr'olog fogja  megelőzni, 
melyet Bartha  Gábor ad elő. Az élőkép személye-
sitői. melyet Fankovich  Gyula rendez a következők: 
haza : Jakab  Erzsi, szabadság: Demény  Ferenczné, 
magyar: Jakab  Ilonka, szász: Steinbury  l'eppi, ro-
mán: Nosz  Gusztávné, világosság: Varró  Berta, 
gonius: br. Vongrácz  Clomi, béke : Madarász  Beatrix, 
vallás x, tudomáuy : x, ipar: László  Mariska, keres-
kedelem: Bartha  Margit, justitia: Soó Mariska, mű-
vészet: Steinbury  Viktorin, rosz szellem: x. Ezt kö-
vetni fogja  a Három  kalap,  franczia  vígjáték 3 fel-
vonásban. llendezi Nosz Gusztáv. Személyek: l>u-
praillon: Fodor  Boldizsár, Izabella neje: Madarász 
Irénke, Ida, leáuya: Szabó Ilonka, Aunette, szoba-
leány: Lányi Erzsi, Sziveszter Jenő:„ Szakács  Zol-
tán, Temidart Adolf:  Becsek Aladár, DTIervey Pál: 
Bartha  Gábor, Baptiste, inas: ifj.  Jakab  Gyula. 
Sugó: Molnár  Sándor. 

Tavaszi közgyűlés. Megemlékeztünk múlt szá-
munkban arról, hogy a vármegye tavaszi rendes 
közgyűlése e hó G-án lesz. Most csak annyit emii-
tünk fel,  hogy a tárgysorozat, mely (57 pontból áll, 
igen érdekesnek Ígérkezik s valószínű egy napot fog 
igénybe venni. A kapcsolatban kiadott alispáni, va-
lamint árvaszéki jelentést lapunk más helyén emiit-
jük meg. 

Öngyilkosság. (Márcz. 27.) Még le sem csilla-
pultak a felzaklatott  kedélyek s ismét egy öngyil-
kosság zavarja azt fel.  Eldobta magától az életet, 
senki sem tudja, hogy miért. Semmi oka sem volt 
rá, hacsak — miut beszélik — nem az. hogy az 
utóbbi időben kártyán többet veszített, mintsem azt 
körülményei megengedték volna s igy gondolta leg-
könnyebben megszabadulhatni az utókövetkezmények-
től. Ma revolvert vett kezébe és főbelőtte  magát. 
Pillanat alatt meghalt. A napokban történt megrázó 
tragédia halottait látva, kevéssel az ő tette előtt 
beszélte: 

— Szinte kedvet kap az ember hasonlóan cse-
lekedni, pedig ez csakugyan nagy bolondság. 

Még az délután üzletében volt s végezte napi 
munkáját s a különben vig figáróról  senki sem gon-
dolta akkor, hogy egy fél  óra múlva megüvegesedett 
szemekkel fog  a szabad ég alatt feküdni. 

A tragikus eset részleteit tudósítónk követke-
zőkben beszéli el: 

A reformátusok  temetője melletti útról, a csend-
őrségi laktanya felett  vasárnap délután hatalmas 
dörrenés hallatszott, melyet a temetőben időzök is 
hallottak. Kevéssel a lövés megtörténte után az arra 
sétálóknak feltűnt  a mozdulatlanul fekvő  alak, mely-
ről kiderült, hogy öngyilkosságot követett el. A rend-
őrséget nyombau- értesítették az esetről, mely ag-
noszkálta a boldogtalan öngyilkos kilétét, Szentes 
Dénes személyében, kinek virágzó fodrászüzlete  volt. 

A golyó a jobb halántékon ment be a kopo-
nyába s azonnali halált okozott. A holttestet a köz-
kórüáz halottas kamrájába szállították, honnan hét-
főn  délelőtt a szülői házhoz vitték. Temetése kedden 
délután volt meg. Az életétől erőszakkal megvált 
fiatalembert  szülői és nagyszámú testvérei gyászolják. 

Camilte Flammarion. A hírneves franczia  csil-
lagásziró a mai naptól kezdve a Pesti Hírlapnak 
rendszeresen fog  tárczákat irui. A magyar újságol-
vasó közönség már ismeri — a Pesti Hirlap korábbi . 
közleményeiből is — Klammarion költői fantaziával 
ép ugy mint tudományos alapossággal s mindig ra-
gyogó tollal megirott kisebb-nagyobb müveit; bíz-
vást hihetjük tehát, hogy Camille Flammariont, miut 
a Pesti Hirlap munkatársát, a Pesti Hirlap minden 
olvasója örömmel üdvözli. ; 

Halálozások.Városunkban egykor jól ismert egyén 
gyászjelentését vettük. Ugyanis Lemhényi Bálintli 
Pál volt pü. igazgatósági irodavezető, ki nyugalomba 
vonultával Fehértemplomra tette át lakhelyét, o hó 
25-én ott meghalt. Az elhunyt halálával nején sz. 
Filesz  Berta és fián  Andoron  kívül nagyszámú ro-
konságát borította gyászba. — Ugyancsak e hó 27-éu 
halt el városunkbanFWdélyi  Istvánné l'álfi  Rozália is. 

Munkácsy őrültsége. Tudjuk, hogy az a kis asz-
talos inas, ki moghóditotta az egész világot, is-
mertté tette a magyar nevet mindenfelé,  száz sze-
kérre rakva babérkoszorúit, éppen útban volt haza-

| felé  - beteggé lett. Nagy beteggé. A kinek életét 
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olyan szépen megírta legmeghittebb barátja Malonyai 
Dezső, a uagy művész saját feljegyzései  nyomán — 
ma már gyógyitliatlan be^eg az endenichi őrültök 
házában, s nincs többé reménység, hogy valaha vi-
szont láthassuk őt. A mester, abban a tébolydában, 
melyik neki siralomháza, egyre küzd  az ördöggel  és 
a római poroszlókkal.  Nyugodtabb  perczciben pedig 
az Istennek  képzeli  magát,  a ki Jézus  Krisztussal 
társalog. 

Orbán Balázs emléke. Sz.-Keresztúr polgársága 
emléket akar állítani Orbán Balázsnak, ki a Székely-
földet  annyi munkában ismertette. A gyűjtés azon-
ban még csak 600 frtot  eredményezett. Ugrón  Gábor 
nagybirtokos és Barabás Lajos sz.-keresztúri lelkész 
most ujabb adománykérő körleveleket bocsátanak ki. 

Kossuth ünnep. Kolozsvárt — mint értesítenek 
*— ma ünneplik meg Kossuth Lajos temetése évfor-
dulója napját. A d. e. istentisztelet után zászló alatt 
vonulnak a vértanuk szobrához, a melyet megkoszo-
rúznak. EléDeklik a Hymnuszt és emlékbeszédet tar-
tanak. Délután a 48-as honvédegylet az egyetemi 
fiatalsággal  tart emlékünnepet a redout épületében. 
Énekelni fog  a polgári dalegylet, imát mond Nagy 
Lajos tanár esperes, 48-as honvéd. Azután a Ferencz-
József  tud. egyetemi fiatalság  egyik tagja tart em-
lékbeszédet, egy másik szaval. Az ünnepélyt ének-
kel fejezik  be. 

Gyilkosság. Mult hó 28-án reggeli 8 órakor 
Tamás  József  alsó-malomutczai lakost a Csicser 
hegy alatt Hodgyára vezető úttól alig egy pár lé-
pésnyire meghalva kapta Bándi  Gábor hodgyai föld-
míves. Mint értesülünk, a boldogtalan ügyefogyott 
55— 60 éves lehetett, kit már két ízben ért szélhű-
dés. Alsó-malomutczai lakásáról — hol nején, kivel 
vadházasságban élt, az asszony testvéréuek özvegyé-
vel lakott — még megelőző napon, talán a háziak 
biztatására, sétálni ment s többé ueiu került elő. 

, Különösnek tűnik fel  a vele együtt élő két asszony 
viselkedése és vallomása, hogy a jóformán  magával 
tehetetlen öreg ily hosszas kimaradásáért nem ag-
gódtak, jóllehet az előzetes vallomás rendén neje azt 
mondta, hogy még az nap östve kereste, mit nem 
tud bizonyítani. A szerencsétlen öreg arczán és nyá-
lán több késszurás volt látható, azonban halálát 
azon kicsi tócsa okozhatta, melybe arczczal volt for-
dulva. A bűnös kinyomozására az intézkedések meg-
tétettek. 

Petőfi emléktábla a muzeumon. Arra a helyre, 
ahol Petőfi  Sándor 1848. márczius 15-én először el-
szavalta a Talpra  magyart,  a muzeum épület hom-
lokzatának jobb oldalára az egyetemi ifjúság  emlék-
táblát állit. Az egyetemi hallgatók küldöttsége a 
napokbau járt engedélyt kérni Wlassics minisztertől 
az emléktábla elhelyezésére. 

Hírlapi kacsák. A mult héten történt megrázó 
tragédiát — mely még élénken áll előttünk — az 
összes magyarországi lapok is közölték. Nem tudjuk 
elképzelni, hogy kik lehetnek azoknak a lapoknak 
tudósítói, melyek mint eredeti tudósítást említik fel. 
A legmerészebb, minden fantáziát  felülmúló  meséket 
mondanak el ez eset felől,  ugy annyira, hogy mi, a 
kik előtt ez a szerelmi dráma lejátszódott," csakugyan 
megbotránkozva fogadtuk  azokat s nem tudjuk kel-
lőkép elitélni, hogy hogy voltak képesek ugy elfer-
díteni, kiszínezni azt, a mely nemtsak a két csalá-
dot, mely közvetlen érdekelve van, hanem majd 
minden tisztán gondolkodó embert is olyan kelle-
metlenül érintett. Akadt olyan is, melyik annak a 
ket bohó gyermeknek utolsó beszélgetését is leírta s 
csak részvétünket fejezhetjük  ki a jeles tudósítónak, 
avagy a merész fantáziájú  riporternek. 

Dalárda. A már általunk többször hangoztatott 
dalárda — melynek névsorát közöltük is — daczára 
a gyéren tartani szokott próbáknak, már annyira 
haladt} hogy három templomi darabot teljesen be-
gyakorolt. A húsvéti szent üuuepek alatt nyilváno-
san működik 1-ső napján a róm. kath. templomban 
Mozartnak „Ave veruür'-ját énekelve, másodnapján 
pedig — a díszközgyűlést megelőzőleg — az ev. ref. 
templomban Bethoven „Hymnusz az éjhez" czimü 
gyönyörű darabját adja elő. 

Alispáni jelentés. 
Megyéuk alispánja Jakab  Gyula az ápril 6-án 

megtartandó tavaszi rendes közgyűlésen az elmúlt év 
Il ik feléről  részletes jelentéssel számol be. 

Jelentése — mely 2 nyomtatott ívre terjed — 
hat részre osztva, teljesen hü tükre a beszámolás 
alatt álló félévben  történteknek. Kitűnik jelentésé-
ből, hogy nem csak a megye központja, hanem az 

egész közigazgatás munkatúlterheltetésben szenved, ! 

s daczára annak, hogy az alispáni iktatóra a tárgyalt 
félévben  16433 drb érkezett, a mely a mult félévi 
hátrákkal 16519 drbot tesz ki, alig maradt 34 drb 
olyan, a mely nem lett elintézve, s mint ilyen, ez 
évre jött át. Ila csak a megelőző év hasonidőszakához 
viszonyítjuk -is, 2230 drbbal tesz ki többet e $zám. 

A kihágásos ügyekről vezetett iktatóba bejött 
382, a hátrálékkal 473, elintéztetett 472, függőbe 
maradt 1 darab. A közigazgatási bizottság iktatójára 
bejött 1677 drb, mult félévről  jöttei 1718, elintézte-
tett 1673, függőbe  maradt 95 darab. A közigazgatási 
erdészeti bizottság iktatójára jött 398 drb, a hátrá-
lékkal 478, elintéztetett 435, függőbe  maradt 43. 
A közigazgatási bírósági iktatóba jött 10 drb, mind 
elláttatott. Fegyelmi ügy folyamatban  volt 29; el-
intéztetett 9, folyamatbau  van 20. Fegyelmi biiság 
kiszabatott 213 frt,  mi felhajtás  alatt áll. 

Közgyűlés kettő volt. Egy rendes, s több sür-
gős ügy végett deczemberben egy rendkívüli. Az 
összes pénzalapok az év végi zárlat alapján volt 
készpénzben bevétel 274036.05, kiadás 253113.29; ér-
tékpapírban bevétel 1282281.5í, kiadás 75079.97. Ár-
vái készpénzben bevétel 78741.487a, kiadás 58129.34; 
értékpapírban bevétel 252808.07, kiadás 32220.52. 

Örömmel kell konstatálnom — így szól jelen-
tésében — hogy a nagyméltóságú belügyminiszter úr 
az anyakönyvek vezetésével a körjegyzőkre rótt ter-
heken, a közigazgatási bizottság előterjesztése folytán, 
akkép kívánt segíteni, hogy évi 550 Irt segélyt en-
gedélyezett e czélra való felhasználás  végett; miből 
a bordosi államilag segélyezett körjegyző és anya-
könyvvezető fizetése  javítására 100 frt,  a farkaslaki, 
bardoczi és etédi körjegyzők mellé egy-egy jegyző-
segéd javadalmazására, kik egyszersmind helyettes 
anyakönyvvezetők is lesznek, évi 150-150 frt  fog 
fordítatni. 

Örömmel konstatálja azt is, hogy a belügymi-
niszter úr ő nagyméltósága a központon egy negyedik 
jegyzői s a heíyi szolgabírói hivatalnál egy második 
szolgabírói állás rendszeresítését helyezte kilátásba. 

Nem állítom — így folytatja  — hogy ezen uj 
állások rendszeresítésével, a közigazgatás vállaira 
nehezedő óriási munkahalmaz könnyű feldolgozásának 
kérdése megoldást nyerne; mert a közigazgatás, a 
közönséges rendőrhatósági és chablonszerü kiadvá-
nyok, s a bürokratikus rubrikák készítésével még is 
annyira túlterhelve lesz, hogy alkotás és teremtésre, 
uj anyagi források  kutatására, s ezáltal népünk 
helyzetének javítására, ideje nem marad, holott hi-
vatásának ez lenne az idealisticus és reális alapon 
nyugvó feladata. 

Kijelenti, hogy a magas kormány a költségvetés 
keretén belül mindent igyekszik megtenni arra, hogy 
a muukahalmazba el ne merüljenek, mit a fennebb 
jelezett intézkedései is fényesen  igazolnak ; s táplálja 
a remény, hogy jövőre is ezen támogatásba tovább 
menve, a munkahaliuaz arányában a segélyezést meg-
vonni nem fogja;  s igy talán erős akarattal, kitartó 
s lankadatlau munkássággal sikerülni fog  feladatuk 
megoldása; s reméli sikerülni fog  azon irányban, 
hogy az irodai munka mellett kevés idejök talán 
arra is marad, hogy uj alkotásokat teremtve ezáltal 
e vármegyei lakosság megélhetési viszonyain köny-
uyithessenek. 

Az udvarhelyi járási főszolgabíróhoz  iktatóra 
érkezett 11225 drb, a homoródi járásihoz 10444 drb, 
a keresztúrihoz 12357 drb. 

Ezzel kapcsolatosan javaslatba hozza, hogy a 
mostani 3 szolgabírói járás osztassék be 6-ra, mit 
a fennebb  felsorolt  adatok eléggé kívánatossá tesz-
nek, s kellőképpen igazolják azt, hogy ily nagy 
munkahalmazzal járásonként 1 főszolgabíró,  1 szol-
gabíró, 2 irnok és 1 díjnok uagy fáradsággal  felelhet 
meg a kívánalmaknak. 

Sz.-Udvarhely tanácsához érkezett 10775 drb, 
miből csak 26 ügydarab nem lett elintézve. A népe-
sedési mozgalom vásosunkban elég kielégítő. Az em-
lített félévben  született 56 fiu,  58 leány, összesén 
114. Meghalt oO férfi,  30 nő. Házasság köttetett. 35. 

Feltűnő nagy a jegyzői irodák forgalma,  szint-
úgy a községi bíráskodásé. A községek legnagyobb 
része pótadóval fedezi  kiadásait ugy anyira, hogy a 
pótadók ^0—130%-ig terjednek, minek oka a korcs-
majövedelmek elvesztésében keresendő. 

A közegészségügyi állapot teljesen kielégítő volt. 
A vármegyei kórházban ápoltatott 328 teteg. Beol-
tatott 34488 egyén. 

Régi nagy kívánság lesz teljesítve, midőn az 
Udvarhely végétől a Czekend aljáig tartó állami útat 
helyreállítják. Az építési munkálatok 42000 frt  költ-

séggel el is rendeltettek. Jelentésében itt felsorolja 
azokat a munkálatokat, a melyek e félévben  végre-
hajtattak. 

A tárgyalt félévet  -a mezőgazdaságra nézve a 
rosszabbak közé sorozza. Oszgabona termés legtöbb 
helyen nagyon silány volt. A mi kevés buza termett, 
az is gyenge, sőt az őszi vetések ugy ütöttek lii, 
hogy alig lehet termést remélni a folyó  évre. Zab 
a mi termett is könnyű és léhás, törökbuza jó fél 
terméssel fizetett,  csak széna termett elég. A mező-
gazdasági munkás és főleg  a cseléd-viszonyok nem : 
javultak. 

Az iparügyre vonatkozólag, mint fontos  ese-
ményt felemlíti,  hogy a kereskedelemügyi miniszter 
ur a házalással való kereskedést korlátok közé szo-
rította, s a házi iparczikkek kivételével minden más 
kész iparczikkeknek házalással való értékesítését az 
ipartörvénybe ütköző kihágásnak minősítette s ezzel 
népünket, a házalással való selejtes áruczikkekkel 
való kizsarolástól megmentette. 

Örömmel jelenti még azon körülményt is, hogy 
az iparfejlesztő  bizottság kezdeményezése s a keres-
kedelemügyi miniszter anyagi segélyezésével a kosár-
fonás  a megye területén uagy lendületet nyert. 

A közművelődésre vonatkozólag jelenti, hogy a 
főreáliskolába  járt 156 tanuló, a kath. gymnasiumba 
248, a ref.  kollégiumba 222, a felsőleányiskolába  52, 
a kő- és agyagipariskolába 48, a keresztúri unitár, 
gymnasiumba' 177, az áll. tanítóképzőbe 81. 

Ugyancsak az alispáni jelentéssel egy füzetben 
jelent meg az árvaszéki elnöki jelentés, melyből meg-
tudjuk, hogy a mult év II. felében  iktatóra érkezett 
8374 drb, mely mind el is lett intézve, s kapcsolato-
san mellékelve van a tiszti-főügyész  által folytatott 
perek állása, valamint <tz összesített árvapénztár 
forgalmi  kimutatása. 

Nyilttér.*) 
VAlasz 

Péter  Albertnek  az „Udvarhelyi Hiradó" f.  tfvi  12. számabani 
nyílttéri csikkére. 

Sajnálattal kell megszólalnom, mivel erre fel  lettem híva ; 
nem mint czikkiró a nagyközönség érdekére hivatkozva, saját 
érdekét hajhaszva, remélve, hogy azt ezzel elősegíti. 

Én egyszerűen kifogásolom,  hogy valaki az én magán-
ügyeimbe beleavatkozzék; s hogy mi Ferenczivel indulatosság-
bol vérmes szókat használtunk, de a harag elmultával kölcsö-
nösen egymásnak minden kérés nélkül megengedtünk; azt 
hiszem máskép elégtételt szereznünk felesleges  volt. Ez azon-
ban rosszul esett czikkirónak, mivel a vizsgára Ferenczit elő-
segítettem. 

A gyógydíjak általami elhasználásáról csak annyit tud, 
hogy nyugtáztam, de nem tudja azt, miszerint mint szegény 
ember tartozásom fejében  vettem magamra: más különben le-
gyen nyugodt, mert rendeltetési helyén van és sem ő, sem más 
n^m károsul, azt is tudhatná, hogy fegyelmi  ügyemnél sikkasz-
tás vétsége fenn  nem forgott,  sőt az sem lett a vizsgálat ren-
dén megállapítva, hogy az elmozditási határozatban hivatolt 
letét-pénzt a magam czéljaira használtam volna. 

E^ek előrebocsátása után szeszélyességét ismerve s múlt-
jából annyit tudva, hogy mint pénzügyőri fővigyázó  fellebbva-
lójával való torzsalkodásból elmozdittatott, minden további 
szóváltást ily egyénnel szemben visszautasítok, s ha még for-
czirozza tovább ugy veszem, mint válaszomra érdemtelent. 

A Ferenczi Lajos válaszában bocsánatkérésem kifogáso-
lom, mert az előlirtak szerint történt. 

Megjegyzem, hogy kényszerítve voltam jelen lap e pél-
dányát a czikkiró bátyjának nevére rendelni, mivel az ő holléte 
általam uem kinyomozható. 

FelsÖ-Boldogfalván,  1898 márczius 31 
Iilt»/.16 J 6/.*«>!'. 

* E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget  a szerk. 

Sz. 1244—1897. \ 
tkkvi 

H i r d e t m é n y . 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telekkönyvi ha-

tósága részéről közhírré, tétetik, miszerint sz.-udvarhelyi Dr. 
Solymossy Lajos végrehaj tatónak szombatfalvi  Telegdi György 
hagyatéka végrehajtást szenvedő ellen 350 frt  s jár. kielégítése 
végett ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó a szombatfalvi 
83-ik sz. tjkönyvben felében  alperes hagyatéka, másik felében 
társtulajdonos Német Anna özv. Telegdi Györgyné nevére irt 
A+ loö. hrsz. kert 200 frt,  186. hrsz. udvar 200 frt,  474. 
brsz. szántó 8 frt,  707. hrsz. erdő 2 frt,  kikiáltási árban az 

I 1881. évi I X t.-cz. 156. §-a értelmében — és a szombatfalvi 
116. számú tjkönyvben László Ignácz és neje Bálint Róza ne-
vére irt A+ 642. hrsz. 3 frt  kikiáltási árban az 1898. évi 
ápril hó 27-ik napjának d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/u-át készpénzben 
vagy ovadékképes papírban kötelesek kiküldött kezéhez letenni. 

Az árvezési további feltételek  a hivatalos órák alatt 
ezen kir. tlkkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság Sz.-Udvar-
helytt, 1898. márczius hó 7-én. 

l > e m é n y . 
kir. törvényszéki egyes biró. 
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M a u t b n e r ^ 
hírneves 

konyhakert i és 
SfcSjfr  v i rágmagvak 
zárt hatóságilag védett csoinagok-

ban a törvényesen bejegyzett 

m ed ve® védjegyemmel 

^ valiimennyi nagyobb 
l i ' ÍNzer - és v a s t k e m l í e d é s b e i i 

kaphatók. 
A Budapesten Andiáesy-ut '23. szám alatt létező 

M i i i i t h i i e r Ö d ö n czég csakis o l y t i n e s o m a -
g o k i u t l vállal teljes jótállást egészen I r i s s és val6<l i 
magvakért, amely csomagok r a g a s z t v a a m e d v e , 
l i b r i i v u l ó s a M a n d i n e r n é v v e l jelölve, ugy 

amint a mollékelt rajz is mutatja. 

! FIGYELEM! 
A legújabban javított, erősített magnetikus áramú 
villamos „Volta-kereszt" az összes eddigi készít-
ményeket kétszeresen felülmúlja villamos erőben. 

„Volta-kereszt" 
^Volta-kett ős-csi l lag" 

Oly egyéneknek kik keresztet nem hord.inak csillag alakbau. 
Nem lehet eléggé ajánlani minden embernek, hogy hordja mindig n 

„VOLTA-KERESZTET" 
mely áz Idegeket erősiti, megújítja a vért és az egész világon 
össszehasonlithatatlannftk  elismert szer a következő betegségek-
nél : köszvény, rheuma, neuralgia, ideggyengeség, álmatlanság, 
hideg kezék és lábák, hypochondria, sápkor, asthma. bénulás, 
görcslik, bőrbetegségek, aranyér, jjyomorbajok, influenza, köhö-
gés, süketség, fülzúgás, fej- és fogfájás stb. stb. Az életerő 
önkénytelfen elvesztésé, tehetetlenség és elgyengülés a „Volta-

kereszt" folytonos viselése által gyógyíthatók. 
Hölgyek és leányok a kritikus időkben csakis a Volta-keresztet 
hordják, mert ez úgyszólván mindenkor csillapítja a fájdalmat. 
Villamos áramlata megóv kellemetlen következményektől, amely 

már oly sok fiatal  életet oltott ki a kritikus időben. 
Számtalan köszönő és elismerő levél áll rendelkezésre. 

1 d r b A r a 1 i r t KO k r . 
2 frt  beküldésével (bélyegekben is) bérmentve. Utánvét mellet 
20 krral több Viszont elárusítóknak megfelelő  engedmény. 

V a l ó d i IIIÍIIIW'KIK'II e * a k 

TAUSIG J. 
I ) n d n |w>8t, V I I 1 . , C s ö m ö r i « u t 3 i i / n 

z i v a t t y u k a t 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési es 

egyéb nyivános czélokra 
kéz, járgány és erőliajtá*rii. 

T I lűzfecskendőket 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
tiizoltÓNíigokiiak. 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére; 

Büzmenteseii működő peczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

J r é s z i t é s a j á n l a, 

A BPESTI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 

B U D A P E S T , VI . , külső vrfezi-ut  4 5 . 

Árjegyzék és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Gyorshatásu gyógyszer. 

m WAGNER VILMOS 
gyógyszerész 

Sósborszesze 
mint kitünó gyógyhatású gyógyszer, 

m i n d e n e d d i g f o r g a l o m b a n  levőket felül-
múl, s különösen ^ 

csúzos, hülős, idegbajos 
stb. bántalmak ellen nagyon ujiinlliatú. 

— — 

Egy üveg ára 40 kr. 

Székely-Udvarhelyt kapható: Gál János, Stein-
burg Ottó. Bagó Gyula, Farczády Károly, Máthé 
János és Gergely János uruknál. 

Székely-Kereszturtt: Gergely János urnái. 
M.-Vásárhelyit: Kauppe és Eckwert ur.iknál. 
Csik-Szeredában: Nagy Gyula urnal. 
tíyergyó-Ditróban: Veress Gyula urnái. 

FARCZÁDY K. KÁROLY 
fiiszerkereskedése 

Széke ly-Udvarhe lyen . 

A világhírű 
i t 

Felülmúlhatatlan gyógyhatású. 

„pilseni polgári serfözőház 
palaczkokbaui elárusítását 

füszerüzletembe  bevezettem s az rak-
táromon mindig friss  töltésben kapható 

Egy palaczk ára 28 kr 
üveg nélkül. 

Egyúttal tudomására hozom igen tisztelt 
vevőimnek, hogy az 

erfurti  virág-és vetemény-
magvak 

szintén már megérkeztek. 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
Egy mi l l ió H O r O I I H 

A 2 - i k miig.v. k i r . s z u l t a i l . 
( iM/. l i t l )sorsj i í lé l i 

•VI OOO n y e r e m é n y é n e k 
j e g y / . éke . 

1 
; A játékterv 9 § szerint a legnagyobb 

nyeremény 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
E g y m i l l i ó korona. 

í A gyereméuyek következőleg vaunak 
beosztva: 

Nyeremények; Korona: 
1 a 600 000 
« 11 400000 
1 „ 200000 
a .1 k * • 100000 
• 
1 «» 

90 000 • 
1 «» aoooo 
1». 70 0U0 

•i „ 60 000 
4U000 

• „ aoiioo 
SJ5 000 7 20U0U 

„ IÖUUO 
: t i „ 10U00 
0 7 „ 0 uuo 
» .. aooo 

4 3 2 „ 2000 
7«:» ., 1000 

1 2 3 S „ f)00 
s»o „ 3U0 

4 7 3 5 0 iclK), 170 . >30 
100, 80, 40 korona. 

50 OOOjriom 13 160 00(4°t
r 

melyek hat [osztályban kisorsoltatuak. 

nyerhető . 
A 2-ik magy. kir. szab. 

OSZTÁLYSORSJÁTÉKBAM 
a sorsolási programra szerint e g y m i l l i ó k o r o n á t , tehát hatalmas 
összegU készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a .játékterv H. § szerint; 
ennélfogva  ez jn osztályeorsjáték nagyon, előnyös njeiési esélyeket nyújt; 

és pedig: 

1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 
eredeti sorsjegy pénznyereményt. 

A Bnrajegyek felének  tiy»ruia kell. Ar ÍBBíeB 60.000 ny ere mony a mellette álló jegy-
Kökben fel  van sorolva éa a kontiáivv eUenőrzéBe mellett hat egymásután következő rfivid  idő-
közben kWorsoltatik, midőn in a nyert fteszeg  a nerenoBéB nyersnek keszpenzben kifizettetik. 

Eredeti Borsjegyekít következő eredetf  árou adunk el í • 
Ei/ész eredeti sorsjegy 6 frt  — kr. ; Seyyed erudeti sorsj. 1 frt  50 kr. 
Fél  „ „ 3 „ — „ Suvlcznd  „ „ 0 „ 75 „' 

Az dssaegnek poBtnntalvúnynn való vétele után azonnal megküldjük a rendes eredeti 
Borsjogyet az első hu/.ásbani érvénnyel. kivitlatra utánvéttel ia küldjük a .orrjegyeket. 

Minden sorsjegyküldoménybez az eredeti hu/ási programmot ia megküldjük és 
niihden knzás után reveink azonnal megkapják az erereti tauzási lajstromot. 

Gyakran ezreseket koczkázlatnak mérés/, vállalatokba, a midőn a kilátásba helye-
zett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva  koczkáztasaunk egy sorsjegy tételével arány-
lag oty csekély ftss  eg"t, amel* által hirteléu nagy tőkét nyerlietünk-

HorBjegykészletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat,  tehát ajáuljnk, hogy a -
rendolménynyel ne késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenedre 

Mé® f.  év április 25-ig 
I hozzánk beküldeni 

F e h é r L a j o s é s t á r s a 
a m. k. szab. oszláíysorsjáték föelárusitőf. 

B U D A P E S T , Cái/.ella-l^r 5. 

Nyomatott. Becsek D. Fia könyvnyomdájában !Sz.~Udvarhelyt. 


