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Városi ügyek. 
(k.)  A képviselőtestület határozott azon 

eszmék felett,  melyek már olyan légen képezik a 
tárgysorozat egyik pontját s mint eddig, ugy 
most is bámulatraméltó következetességgel ad 
acta helyeztettek; mert ennek elodázása éppen 
annyi, mintha egyszer s mindenkorra végezné-
nek vele anélkül, hogy komoly megfontolás  tár-
gyává tennék, milyen szüksége van városunknak 
azon reformokra,  melyeket bizonytalan időre 
ismét nyugalomra küldött. Bármelyik városi atyát 
kérdezzük meg, hogy mikor is fog  már testet 
ölteni mi szép terv gyanánt papírosan olyan ré-
gen ki van dolgozva, ez egész nyugodt lelkiis-
merettel mondja reá: „a jövő tavasszal." És 
egymásután kisérjük ki a temetőbe az öregjeink 
s jönnek helyébe fiatalabb  erők, kikhez ha kérdve 
fordulunk,  ismét, a válasz : „a jövő tavasszal " 
De az igazi tavasz nem jön, az késik, most ezen 
eszméknek nagyon is tél van: —' befagyott 
valamennyi. ' " 

Egy hatezer lélekkel biró város, mely még 
• '. • i • I / ''. t 

rendezett tanácsú város is, bizony sok tekintet-
ben nagyon is hátra áll. Nincs hol az adózó 
közönség végig is sétáljon anélkül, hogy ki ne 
legyen téve annak, hogy a diszkrét világítás 
mellett, ne félne  attól, hogy lábát töri ; — nincs 
az egész városnak egy kütja, melytől nem le-
hetne félni,  hogy nem inficziál,  mert valamennyi-
nek már a talaja olyan, hogy abból egészséges 
ivóvizet kapni képtelenség. Nincs közegészségi 
szempontból vágóhídja, s a mi van, az rettene-
tesen néz ki, s dögletes szagot áraszt magakö-
rül ; a legszebb terén pedig olyan épület dísze-
leg, melyet más város régen lebontatott volna, 
mivel valamennyi idegennek szemébe ez ötlik 

legelőször — a miket pedig elvive onnan — 
tisztességes parkírozást lehetne végezni. Nagyon 
sok reform  eszme van, melyet már a legkisebb 
gyermek is ismer, olyan sokat hallotta emlegetni, 
de melyeket egyik képviselőtestületi ülésről a 
másikra halasztnak, meri a hogy a van, jól volt 
atyáinknak — jól van hát mi nekünk is. De á 
kik ilyen könnyen napirendre térnek a kérdés 
felett,  nem gondolják meg milyen nagy szüksége 
van Udvarhelyvármegyének egy olyan városra, 
mely a megyének mint igazi fővárosát  képezve, 
impozánsan megfeleljen  e hivatásnak. 

A tiszta székely elem, az igazi székelytörzs 
helye elvítatlanul megyénk, s nem leszünk ön-
dicsekvők, h.i azt mondjuk, a teljes székely 
jelleget örökidőktől fogva  igazán mi őriztük meg. 
A nyelv tiszta, nincs abba olyan tájszólás, mely 
elferdítené  azt, viseletünk és szokásunk hagyo-
mányos, de hagyományos a maradiságunk is. A 
régi rosszat — mert megszoktuk — előbbre tart-
juk mint az uj jót, melytől csupán azért irtó-
zunk, mert elüt már megszokottjainktól s az 
újság képét viseli. 

Ha mindezt megszívelné a képviselőtestület 
és igyekezne a város előmozdítását is elérni, 
olyan háládatos munkát végezne, melyet rokon-
szenvvel egész vármegyénk közönsége kisér. Valami 
csekély pótadótól nem fél  a polgárság, ha kellően 
értésére lesz hozva, milyen nemes czélra áldoz, 
s néhány év leforgása,  a befektetett  összegeket 
teljesen visszaadja. De az előmunkálatokhoz most 
kezdenének, nem kell akkorra halasztani, mikor 
a viszonyok talán még terhesebbek lesznek. A 
képviselőtestület munkája bizonyára megnyerné 
akkor a közönség szimpátiáját., ha e terveket 
a lehető gyorsan megvalósítja, mivel azt már jól 
tudjuk, hogy polgárságunknak elve: adsza s ne! 

És utóvégre is mit fog  városunk ezzel a 
maradisággal elérni — könnyen el lehet gon-
dolni. Az egyes hivatalok emberei sturmolni 
fognak  az egyes minisztereknél áthelyezésük vé-
gett., egész egyszerűen megokolván kérésüket 
azzal, hogy daczára Székely-Udvarhely 6000 
lakossal rendelkezik, daczára a három középis-
kolájának, közhivatalainak — nem nyújt semuii, 
abszolúte semmi élvezetet, kárpótlást azért a 
pénzért, melyet itt minálunk elköltenek. 

No és ezzel kész a csőd! A miniszter — 
mivel bizonyára fel  fog  tűnni neki — utóvégre 
is megunja a sok áthelyezési kérést, s egész 
egyszerűen egyik hivatalt a másik után, talán 
középiskolát is fog  elvenni mi tőlünk, s odaadja 
egy olyan városnak, a mely jobban, nagyobb 
előnyök mellett, tudja eltartani azokat. S ilyen 
pedig hány van ! 

Akkor pedig majd késő lesz az ébredés, 
ígérhetünk villanyt, aszfaltot,  sétatért, minden-
féle  rendezést, süket fülekre  fog  az találni, s a 
mig most városunkat észrevétlenül, minden na-
gyobb anyagi megerőltetés nélkül a székelyföld 
oázává lehetne tenni — akkor majd fogcsikor-
gatással foguuk  azokra a drága perczekre gon-
dolni, melyeken oly könnyen, oly egyszerűen 
átestünk, a melyeket ha most lelkiismeretesen 
vennénk, mily messzeállanáuk majd akkor. 

Mert utóvégre is ne áltassuk magunkat. 
Mondjuk ki egész őszintén, hogy városunk semmi 
élvezetet nem nyújt. Nincsen, hol végig menjen 
az ember, hogy lábfájdalmakat  ne kapjon, nincsen 
egy séta-, egy játéktere, nincsen uszodája, gőzfür-
dője, nincsen egy nagyobb tere, nincsen redutja, 
színháza, nincsen városháza, vágóhídja, világítása, 
(az igaz, hogy pénze sincs) — s önkéntelen kér-
dezzük — hát mije van ? 

; i 

Mister Hitler és mister Kitler. 
— Amerikai történet. — 

Mister Mitler házasember. Neje és egy kis 
fiacskája  van, a kikben nagy öröme telik. 

Mister Kitler fiatal  uracs, a kinek még csak 
egy macskája sincs, melyben öröme telnék. 

Természetes, hogy mister Mitler szereti az éle-
tet, mister Kitler pedig annyit sem gondol vele, mint 
egy fületlen  gombbal. 

Egyszer találkoztak egy bostoni korcsmában. 
Mister Mitler, békés polgár módjára, sört ivott né-
hány barátjával; mister Kitler pedig vidám czimborák 
társaságában a legdrágább sherryt pazarolta. 

Mister Mitlerék csendesen voltak, mint a hogy 
byugodt házas-férfiakhoz  illik; mister Iíitlerék nagy 
lármát csaptak, mint a hogy nőtlen yankeé gavallé-
rok szoktak. 

Az egyik asztalon illedelmes sörös kupák, a 
másikon pattogó pezsgő-palaszkok szaporodtak tel, 
s mindkét társaság meg volt egymás mellett, mig 
egyszer mister Kitler el nem kiáltotta magát : 

— Itt büdös van ezektől a dögöktől! 
Csak két kolónia volt a korcsmában. Mister 

Mitlerék egyszerre átláthatták, hogy a sértő szavak 
őket illették. De meg a szomszéd gavallérok elég 
érthetően nevettek a szemeik közé. 

Ha az ember sokat iszik belőle, a sörnek is 

meg van a maga hatása. Könnyen sérthetővé teszi 
az illetőt. 

Mister Mitlerék, a kik máskor a lealacsonyító 
szavakat, talán méltó megvetéssel mellőzték volna, 
most dühbe jöttek felettük. 

Összedugták fejeiket  s elkezdtek sugdosódni. 
— Ezt nem lehet annyiban hagyni I 
Mister Mitler, mint a többiek küldötte, odajárult 

a másik asztalhoz és szemközt fogva  mister Kitlert, 
felindulástól  remegő hangon kérdé tőle: 

— Mi reánk tetszett ama szavakat érteni ? 
Mister Kitler szemtelenül vigyorgott reá. 
— Hát kire érthettem volna ? 
— Akkor nesze, erre-arra nádi-verebe, a ki 

vagy I Nesze még egy ! 
És két hatalmas pofon  csattant el mister Kitler 

nevető ábrázatján kétfelől. 
Mister Kitler alacsony vézna ember volt, mister 

Mitler nagy brutális vasgyúró. Ugyanezen arány 
állott társaik között is. 

Alig csattantak el a pofonok,  a jámbor polgá-
rok felugráltak  s a dühösen handabandázó gavallé-
rokat kihajigálták az ajtón. 

Akkor újra nyugalmasan visszaültek söreik mellé; 
a yankeék pedig bosszút forralva  széledtek el. 

# 

— Itthon van mister Mitler? 
— Itthon sir. Tessék belől kerülni. 
Mister Mitlert felesége  és gyermeke mellett ta-

lálta a két gavallér, a ki hozzá bekopogtatott. Kis 

inges fiucskáját  lovagoltatta térdein, a ki annak 
nagyon örült s örömét hangos riadozásokkal jelenté. 

— Van szerencsém magunkat bemutatni. Én 
Lelly Arthur esquire vagyok, eme barátom pedig 
Spengler Spenser esquire. 

— Volt már szerencsém I — szólt mister Mltlef 
elkomolyodva, mert a két gavallér a mister Kitler 
társaságából való volt. 

— Örülünk, hogy emlékezik. E szerint azt is 
tudni fogja  ön, sir, hogy miért jöttünk ? 

— Tudom, sir. Szíveskedjenek a mellékszobába 
sétálni, ott elvégezhetjük. Ott van a pénztáram. 

Ez utóbbi szavakat egy nejére vetett gyöngéd 
pillantással mondá, azt akarta azzal elértetni, hogy 
az egész csak jelentéktelen pénzügy. Minek ijeszt^ 
getni az asszonyokat. 

A másik szobában székkel kínálta meg vendé-
geit s akkor megállott előttük. 

— Uraim, önök kihívással jönnek mister Kit-
lertől? 

— Jó eltalálási tehetsége van önnek. 
— Én e párbajt el nem fogadom. 
A két gentlamen megütődve ugrott fel  a szé-

kekről. 
— Mi az ? hogyan ? 
— Ön nem fogadja  el ? 
— Nem ! Hallgassanak meg, azután ítéljenek. 

Önök gavallér és lovagias emberek. Gyöndségükre 
és igazságszeretetükre hivatkozom. Mister Kitler és én 
közöttem nincs aráuy, hogy párbajt vívhassunk. Neki 
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Erre is lehetne felelni,  elmondani azt a 
sok mindent, a mije van, hanem azt igen jól 
tudjuk, érezzük mindnyájan — elhallgatjuk azokat. 

Eddig sem volt pénze városunknak, mindig 
hallottuk a panaszt — szegények vagyunk, é-
mégis lett neki főreáliskolája,  kaszárnyája, óvo-
dája — és váljon miből lettek azok felépítve  ? 

Hisz jól tudjuk, hogy nem városunk taná-
csán múlik, ha mindazok, — mik egy kevésbbé 
modern városhoz is feltétlen  megkívántatnak — 
hiányoznak, hanem képviselőtestületünkön; s azok-
kal a fentebb  emiitettekkei eléggé be lett bizo-
nyítva, hogy csak kevésbbé kell erőszakosnak 
leuni és mindent — habár zugolódással is — 
keresztül lehet vinni. 

Mi az uj polgármestertől várjuk ügyünknek 
előbbrevitelét, a ki bizonnyal az lesz, ki ismeri 
városunk ügyét s tudja, hol lehet kellő orvoslást 
minderre találni. Az ö erős keze van hivatva 
szépészeti szempontból is emelni városunkat s 
nem riadni vissza, ha első kísérletei a képviselő-
testület csökönyös maradiságán hajótörést szen-
vednek. Támogatásunkra nagy munkájában biz-
tosan számíthat, mert a mi szivünkön is fekszik 
szülővárosunk ujjáalkotása, mert ugy kereske-
delmi, mint társadalmi szempontból fontos  és na-
gyon határozók azon reform  tervek, mik papíron 
kidolgozva, megtestesítésre várnak. Mikor lesz 
mindez meg? E kérdésre mi felelni  nem tudunk, 
erre csak az uj polgármester válaszolhat, kinek 
majd vállára nehezedik az egész város vajúdó 
ügye. 

Belföld. 
Segítség a kisgazdáknak. Az ország egy részé-

ben oly rendkívüli uiérben bekövetkezett jégverések 
által okozott kár lehető enyhítésére: hogy azon 
helyeken, hol a vetések teljesen elpusztultak, ezek 
alkalmas veteményekkel pótoltathassanak, a földmi-
velésügyi miniszter intézkedett az iránt, hogy a jég 
által ilyeu mértékben sújtott kisgazdák, akik alkalmas 
vetőmaggal nem rendelkeznek, köles-, muhar- és 
tarlórépamaggal ugyanazon módozatok mellett ellát-
tássanak, amint a mult évi rossz termés következ-
tében vetőmagban hiányt szenvedett kisgazdák a 
mult ősz és idei tavasz folyamán  ugyancsak a föld-
mivelésügyi miniszter által a szükségelt vetőmagban 

nincs senkije, a kinek az ő halála fájdalmat  okozna, 
könynyen meghalhat; de nekem, lássák önök, nőin és 
kicsiny gyermekem van, én nem áldozhatom fel  éle-
tem olyan bolond módra. Gyáva nem vagyok, de a 
párbaj törvényei egyenlőséget kívánnak, és szemmel 
látható, hogy én hasonlithatlanul többet koczkáztatok, 
mint mister Kitler, ha párbajra kelüuk. 

A két gavallér gondolkozni kezdett. 
— Mond valamit I — szólt az egyik. 
— Megjelentjük küldőnknek! — mondá a másik. 
És eltávoztak. 
Mister Mitler pedig visszatért nejéhez és gyer-

mekéhez, megcsókolta őket és azt mondá : 
— Kifizettem  őket — (apró pénzzel I — gon-

dolá magában). 

— Itthon van mister Mitler ? 
— Itthon, sir. Tessék belülkerülni. 
Ez egy év múlva történt. 
Mister Mitler akkor is ott ült családja körébeu. 

Nejö Varrogatott mellette, ő pedig egyik lábán inges 
fiacskáját  lovagoltatta, a ki ennek még most is örült, 
a másik lábával egy bölcsőt ringatott, melyben egy 
piros pozsgás kis csecsemő feküdt  a fehér  párnák 
közt, mint egy rózsa a friss  havon. 

— Mister Mitler, van szerencsénk . . . 
— Örvendek I — szólt mister Mitler, s a lo-

vagló fiúcskát  a pamlagra téve, felállott.  —- Mivel 
szolgálhatok. Tessék a mellékszobába. 

— Mister Mitler, egy év mult el, mióta önnel 
utoljára találkozni szerencsénk volt. Barátunk egy 
év előtt belátta az ön ellenvetésének jogosságát, s 
ez időt arra forditá,  hogy önnel egyenlővé tegye ma-
gát. Megházasodott, van neje és gyermeke neki is. 
Most tehát megújítja általunk a kihívást. 

részesittettek. A jég által leginkább károsított vidé-
kekre ily állami támogatásra rendelt köles- és muhar-
mag szállítmányok már útnak is indíttattak. 

Újdonságok. 
Olvasóinkhoz. Az uj félévvel  szemben lapunkat 

fölösleges  sok szavakkal ajánlani az olvasóknak. Meg-
mondtuk már, hogy az olyan bizonyítvány, a mit 
maga állit ki a lap maga mellett, nem sokat érhet 
okos olvasó előtt. Egy lapot hosszabb időn a maga-
tartásából lehet megítélni, ép ugy, mint a barátot. 

Komoly törekvésünkben, a közönségnek minél 
élénkebb, frissebb,  megbízható és tisztességes hangon 
irt lapot adni, nem fogunk  lankadni ezután sem. 
sőt a közönségnek lapuok iránt példátlanul megnyi-
latkozó rokonszenvét, most kettőzött igyekezettel 
kívánjuk kiérdemelni. 

Munkatársaink jeles gárdáját fölöslegesnek 
tartjuk felsorolni,  mert arról már t. olvasóink meg-
győződhettek, hogy azok a főváros  és városunk leg-
jobb erőiből telnek ki, s a kiknek szives ígéretét 
bírjuk, hogy lapunkat időközönként felkeresik. 

Itt felkérjük  azokat a t. cz. vidéki előfizetőin-
ket, kiknek előfizetésük  m. hó végével lejárt, hogy 
azokat megújítani s a hátralékos dijakat még e hó 
folyamán  beküldeni szíveskedjenek. 

Nyáron az egész fürdő  idő alatt előfizetőink 
kívánságára, a lapot bárhova utánküldjük. 

Az előfizetési  és megrendelési feltételek  lapunk 
homlokán olvashatók. — A kiadóhivatal. 

A királyné betegsége. Nem mai keletű a hir, 
mely királynénk betegségéről szól. Tudja mindenki, 
hogy felséges  királyasszonyunk hosszabb idő óta be-
tegeskedik. A csapás, mely őt életében érte, erős 
férfiakat  is megtör, nem hogy gyönge asszony, sze-
rető anya tudott volna neki ellentállni. Nincsen ve-
szedelem, ok sincs az aggódásra. Ne ijedjen meg 
senki. A hivatalos jelentés is megnyugtat. Anémia a 
baja felséges  asszonyunknak, vérszegénység. Milliók-
nak, mindnyájunknak fáj  a szive, a mikor ezt a 
szomorú hirt halljuk. És vigasztalásul, megnyugta-
tásul olvassuk újra, ismételjük százszor: aggódásra 
nincsen semmi komoly ok. A felséges  asszony e hó 
közepén, az orvosok takácsának engedve, aláveti 
magát egy erélyes kúrának, mi végből egy kies fek-
vésű, német fürdőhelyre,  Nauheimba utazik. 

A félszázados évforduló emléke. A szabadság-
harca félszázados  évfordulójának  hatalmas művészi 
emléket emelt három képiró művész: Vágó  Pál, 
Spányi  fiéla  és a lengyel Styka  Jan. Megfestették 
Nagy-Szebenuek 1849. márczius 11-ikén Bem által 
történt bevételét. 120 méter hosszú és 15 méter 
magas óriási vásznon elénk varázsolták Bem apó 

Mister Mitler nyugodtan mosolygott a gentla-
menek szemei közé. 

— Van gyermeke ? Jó. Hány ? 
— Mit: hány ? 
— Hogy hány gyermeke van. 
— Egy. Az ördögbe. Egy esztendei házasság 

után csak nem lehet hat. Erre is bajos volt szert tenni. 
— Hja uraim, iia csak egy van, akkor most 

sincs köztünk aránv, mert lássák, azóta én sem vol-
tain tétlen s nekem most kettő vau. 

A gavallérok ismét nagy szemeket meresztettek. 
— Tehát nincs arány ? 
— A mint önök maguk is megítélhetik: nincs. 
— Majd megjelentjük küldőnknek. 

* 

Ismét egy év mult el. A két gavallér megint 
beállított mister Mitlerhez. 

— No mister Mitler, van ám már mister Kit-
lernek is két gyermeke. Most már nem kerüli ám ön 
ki a párbajt, mert meg van az arány. 

— - Eugedelmükkel uincs meg az arány, mert 
nekem meg most már három van. 

— Az ördögbe. Hát e szerint megint vissza-
utasít ön bennünket. 

— Vissza. 
# 

Egy év múlva: 
— Mister Mitler, barátunkat megint megáldá 

az ég egy gyormekkel Mos már van neki hároin. 
— Engem is megáldott az Isten. Nekem meg 

van négy. 
— Tehát nincs arány ? 
— Nincs. 
— Magunkat ajánljuk. 

* 

egyik legszebb diadalát, a magyarok első győzelmét 
az osztrák-orosz szövetségeseken. Szemünk előtt folyt 
le az ütközet, magunk is benne vagyunk a csata 
hevében és mi is érezzük, hogy győzelem lesz a 
vége ennek a tusának, olyan reméuykedve nézünk 
a hős „lengyelére, a veressipkásokra. a halálmeg-
vető székelyfelkelökre,  a száguldó huszárokra. — 
Fényes táborkara élénk vizsgaszemmel kíséri a harcz 
minden mozzanatát a hős vezér. Amodább kaszás 
góbék csapnak össze a szuronyos muszkával. Jobbra 
Koburg Vilmos-huszárok fergetegje  szalajtja meg a 
muszka ágyukat, futva  közéig végső rohamra a veres-
sipkás 11. zászlóalj. Él, mozog, küzd minden alak, 
hullámzik az egész had s hogy teljes legyen az il-
lúzió, művészi kéz csalóka földdel  kötötte össze a 
vásznat, a festett  fű-fa  összeolvad az igazival és nem 
tudod, melyik a művész s melyik a természet mun-
kája. Végezetül maradt, a ki nekünk legkedvesebb. 
Különváltan, a győzelem reményétől lelkesülten, ha-
talmas lovon ül Petőfi  Sándor, a szabadságharcz 
Tyrtaeusa, a szabadság dalosa, a szabadságért el-
vérzett költő. Magyar-lengyol művészi hév egy képre 
hozta a magyar-lengyel testvériség két leguagyobb 
alakját: Petőfit  és Bem apót. A ki látta ezt a képet 
csak egy mondani valója vau még: Pesten jártában 
senki el ne mulaszsza mognézni a Bem-Petőfi  kör-
képet. 

Petőfi őrháza. Máma lesz a hivatalos átadása 
annak az őrháznak, amelyet a Petőfi  Sándor  eleste 
helyén, Fejéregyházán épített a saját költségén a 
jótékonyságáról híres Haller  Lujza grófnő.  Ez át-
adásra meghívták a kolozsvári orsz. történeti Ereklye 
Muzeumot is. A muzeumot a hivatalos átadáson a 
muzeumőr, két igazgatósági tag fogja  képviselni. Az 
átadásról jegyzökönyvet vesznek fel,  melyet a jelen-
levők aláírnak s a házat az 1848—49-iki Történelmi 
Lapok s a muzeum számára lefogják  fényképeztetni^ 

A ref. kollégiumban f.  hó 4-én a Kiss József 
bizottság dr. Mezei  Ödön főgondnok  elnöklésével 
ülést tartott; jelen voltak: Jakul  Gyula alispán, 
Ádám  Albert megyei tb. főjegyző,  Lukácsfy  Dénes 
megyei pénztárnok, Gönczi  Lajos igazgató-tanár,. 
Félegyházi  Antal és Kovács  Dániel r. tanárok, mint. 
bizottsági tagok. A Kiss-segélyre a következő, 50 ta-
nuló neveztetett ki: 1. Ilerczog Albert, 2. Nagy 
Sándor, 3. Péter Sámuel, 4. Varga Károly (VII. o. 
tanulók), 5. Szabó Kálmán, G. Szén András, 7.Far-
czádi Béla, 8. Koncz Ferencz, 9. Ravasz László (VI. 
o. tanulók), 10. Jodál Gábor, 11. Dávid Emánuel, 
12. Soós Adolf,  13. Csutak Károly, 14. Nagy József, 
15. Fosztó Dénes, 16. Hegyi Jenő, 17. Apáthy László, 
18. Boros Domokos (V. o. tanulók), 19. Felszegi 
István, 20. Istók Sándor, 21. Máté Sándor, 22. Bódi 
Dénes, 23. Donáth László, 24. Lányi Imre, 25. Apáthy 

— Mister Mitler, megszaporodtunk. Van már 
négy gyermekünk. 

— De nekem meg öt van. 
— Meddig viszi még ? 
— Majd meglátjuk. 

m 
— Mister Mitler, ma született az ötödik gyer-

mekünk, eljöttünk hát azt a régi ügyet tisztába hozni. 
— Nekem azonban egy hét előtt született a 

hatodik gyermekem Sajnálom, de vissza kell utasí-
tanom a párbajt. 

— Megálljon. Utóiérjük mi még önt. 
— Az dicséretére fog  válni mister Kitler fele-

s é g é n e k . 
* 

— H a t l 
— H é t ! 

* 

— H é t ! 
— N y o 1 c z I 
— Az ördögbe 1 

* 
— Mister Mitler, le van főzve.  Egyszer vala-

hára 1 Mister Kitlernek kettős gyermeke született. 
Itt a keresztelő levél. Van most neki kilencz gyermeke. 

— Bizony nekem sincs több. 
— Az arány tehát meg van. A párbaj elkerül-

hetetlen. 
— Erre nem számoltam. Hanem ám legyen, 

Csak elbúcsúzom a családomtól s míudjárt megyek, 
Nem szeretem a formaságokat.  Ha meg kell lenni, 
legyen rögtön. Önökkel megyek mister Kitlerhez. 

— Az bizony jó lesz. 
Mister Mitler elbúcsúzott a családjától, kocsiba 

ültek és square Hitnerbe hajtottak, mister Kitler 
szállására. 



28. szám. Udvarhelyi Híradó. 1898. julius 10. 
Zoltán, 2G. Pávelka Jenő, 27, Viski Károly (IV. o. 
tanulók), 28. Barta Samu, 29. Bálint János, 30. Fe-
renczí Pál, 31. Kis Károly, 32. Molnár Mózes, 33. 
Nagy Elek, 34 Péter Géza, 35. Szabó Miklós, 36. 
Nemes Zoltán, 37. Olosz Gábor (III. o. t.) 38. Bedö 
Béla, 39. Szörnyű Béla, 40. Mezei Ödön, 41. Hro-
bony Adolf,  42. Fancsali Sándor, 43. Kisfaludi  Mó-
zes, 44. Miklós Pál, 45. Nagy Lajos, 46. Szabados 
József,  47. Szabó Gyula (II. oszt. t.), 48. Péter Endre, 
49. Gönczi Gábor, 50. Molnár József  (I. o. t.), a kik 
egyenként 25 frt  segélyben részesülnek. 

Nyári mulatság. Városunk fiatalsága,  mint évek 
óta minden évben, az idén is a Szejke-fürdőn  a sé-
tatér-alap javára tánczmulatságot szándékozik ren-
dezni s e végett ma délelőtt a Koronkai-féle  kert 
helyiségében előleges értekezletet tart. 

Személyi hir. Érdekes vendég járt a napokban 
városunkban Révai  Manó tánár, tályai földbirtokos 
személyében, ki Dicső-Szt.-Mártonban a szöllőgazdák 
gyűlésén Sándor  János főispán  meghívására részt-
vett. Révai  Manó a filloxera  által kipusztított szöl-
lők rekonstruálása körül Angolországból hozott gőz-
ekével a rigolozási rendszert törekedik minálunk 
meghonosítani és a szöllőtermelést újból feléleszteni. 
Tudvalevő dolog, hogy a rigolozás szegény szöllő 
gazdáinknál nagyon fáradságos  és lassú munka, mi-
nek következtében a kellő sikertől nincsen követve. 
Révai  Manó Hegyalján máris nagy eredményeket 
ért el, s remélhető, hogy indítványa a kellő vissz-
hangra fog  találni. Városunkban e tekintetben az 
első szaktekintélylyel, Ugrón  Gábor földbirtokossal 
értekezett. 

Az adóhivatalok megrendszabályozva. A pénz-
ügyminiszter közelebbről 23744—98. szám alatt egy 
körrendeletet bocsátott ki valamennyi pénzügyigaz-
gatósághoz, melyben az adóhivatalokat megrendsza-
bályozza. A miniszter ugyanis azt tapasztalta a fe-
gyelmi ügyiratokból és központi kiküldötteinek je-
lentéseiből, hogy az adóhivatalok a napi zárlatokat 
nem mindig a legpontosabban viszik, a minek men-
tegetésére többnyire a be- és kifizetések  teljesítésé-
nek a hivatalos órák szakadatlan voltát szokták 
felhozni.  Ezen panaszos kifogások  megszüntetése 
végett a be- és  kifizetések  teljesítésének  idejét  az összes 
kir.  adóhivataloknál  délelőtt  9-tőt  12-ig, délután  pedig 
2-Kl  5 óráig  állapította meg. Ezeken kivül az adó-
hivatalok fizetést  sem elfogadni,  sem teljesíteni  nem 
kötelesek. 

Halálozás. E hó 6-án hunyt el Kóréh  Gergely 
ny. törvényszéki irnok, 48-as hovéd, 72 éves korában, 
Temetése csütörtökön, 7-én történt meg s halálát 
nején, Bonyhai Nagy  Katalinon kivül testvérei és a 
rokonság gyászolja. 

Br. Orbán Ottó nyilatkozata. Szomorú hírnévre 
vergődött erdélyi  mágnásunk,  ki köztiszteletben álló 

Mister Kitler már az ajtóban várta őket. A tiz 
esztendő alatt, meddig a párbaj ügye tartott, dere-
kasan meghízott. Nyájas, kövér, mosolygó arcza volt. 
Nem látszott rajta, hogy embert akar ölni. 

Mosolyogva fogadta  mister Mitlert. A segédek 
is mosolyogtak. 

— Itt vagyok sir 1 — mondá mister Mitler, a 
kit a kedélyes mosolygás kezdett zavarba hozni. — 
Miudeuféle  elégtételi módra készen állok. 

— Ne oly sebesen, síri — felelt  mister Kitler 
jámborul, — ne oly sebesen. Nem akarom én önt 
bántani, sértését is régen megbocsátottam. Csak azért 
sürgettem a találkozást, hogy elismerésemet kifejez-
zem önnek, melyet bátorsága keltett bennem. Szerin-
tem a párbaj visszautasításához nagyobb bátorság 
kell, mint elfogadásához.  Ön ily bátor ember. Fo-
gadja béke- és baráti jobbomat. Az idő sokat meg-
változtat. Én eleintén dühöngtem az ön visszautasí-
tása miatt, aztán kezdtem az ön állhatatosságát 
tisztelni, s most egészen más színben látom a vilá-
got, mint egykor könuyelmű fiatalságomban.  Családi 
boldogságomat s a tiszteletet, mely környez, önnek 
köszönhetem, annak a hatalmas két pofonnak,  melyet 
öntől kaptam, mert azóta tisztességesen éltem, itt-
hon ültem és boldog, megelégedett vagyok. Legyünk 
mi barátok. 

— Ám legyen, bár én nem tudom magamnak 
megbocsátani, hogy egykor annyira elragadt az in-
dulat, hogy önnek oly erős utmutatást adtam az 
illedelem felöl. 

A két felszaporodott  család jó barátságra lépett 
s mister Mitler és mister Kitler most is legtiszte-
letreméltóbb családapák Boston városában. 

B-ő. 

főispánunk  ellen azt az ismeretes feljelentést  tette, 
a Magyarország  és Hazánk  e hó 3-iki számában 
egy nyilatkozatot tett közzé, melyben beismeri, hogy 
ő csak gróf  Haller Jánost támadta, a főispánt,  mást 
senkit sem akart sérteni. — Ez egész nyilt beisme-
rése annak, hogy a politikai düh és láza serkentette e 
támadásra. Tehát bárki más ült volna abban a 
fényes  székben, ő kíméletlenül neki rontott volna, 
mert ő főispánt  akart buktatni. Bővebben nem foglal-
kozunk a nyilatkozattal, mert hiszen mindenki első 
perezben tisztában volt azzal, hogy ki lehet az az 
erdélyi  mágnás, ki megtette ezt a csúnya lépést, 
azzal is tisztában volt mindenki, hogy milyen szán-
dék vezette őtet; e nyilatkozat hát minket nem 
érdekel, de van beune egy olyan kifejezés,  melyet 
szó nélkül nem hagyhatunk, és ez a hivatalos  ünnep-
lés,  — e felett  döntsön az egész megye közönsége, 
hogy mennyiben volt ez hivatalos,  az a vármegye, 
mely megragadott minden módot őszinte tisztelete s 
szeretete nyilvánítására. Sőt az egész vármegye 
szinte köszönettel tartozik br. Orbán Ottó urnák, 
hogy megadta a módot az általános szeretet és ra-
gaszkodás kimutatására, mert igy hallerkeői gróf 
Haller  János ugy is mint ember, ugy is mint főis-
pán egyaránt számithat arra, hogy megyéje és 
ennek egész lakossága egy pillanatig sem tántorul 
el mellőle — sőt eltiporja azt, ki fenyegetőn,  áluton 
emelkedik fel  ellene s br. Orbán Ottó urnák kell 
legjobban tuduia, hogy mennyire volt hivatalos  az 
a közmegbotráukozás, melylyel sújtották ténykedését 
s őt magát. 

A vizsga miatt. Jakab  Antal helybeli vasúti 
raktárost súlyos veszteség érte, mennyiben Gyula 
nevű 21 éves fia  budapesti raktárfelvigyázó  gyakor-
nok afeletti  elkeseredésében, hogy a felvigyázói  vizs-
gálatot nem tudta letenni, mult héten a szegedi vo-
nat elé vetette magát, mely. a szó szoros értelmében 
lefejezte. 

Kirándulás. Mult számúnkban röviden megem-
lékeztünk arról, hogy a vármegyei fiatal  tisztviselők 
kezdeményezésére alakult kirándulásról, melyet mult 
hét vasárnapján, 3-án, több, kevesebb érdeklődéssel 
meg is tartottak, melyen azonban — nem mint a 
hogy jeleztük volt — hallerkeői gróf  Haller  János 
főispán  gyengélkedése folytán  nem jelenhetett meg. 
Megelőző nap hozzákezdett az esőzéshez. Nehéz, 
szürke ködök tornyosultak a láthatáron s igy termé-
szetesen megcsappant az a lelkesedés, mely az eszme 
felvetésekor  mutatkozott. Távolról, fekete  felhők 
közül dörgés zaját is lehetett hallani s bizony a „ha 
vén asszony hull is, megyünk" jelszó csak a bát-
rabbakat, a mindenáron kirándulókat tartotta össze, 
nem rettentette vissza ily rosz időben e merész 
tervtől. 

Már a kirándulás reggelén jóval alább szállt 
a nagyfokú  érdeklődés s bizony ugyancsak kiérzett 
az erőltetés akkor, amidőn ilyen vigaszra szorultak: 

— Ez az igazi! Hisz még minden jóra is for-
dulhat ! 

Bizony csak nem fordult  jóra 1 Most is csak 
olyan szennyes felhők  takarták be a horisoutot. A 
földre  siirü vizes köd nehezedett, a mely olyan de-
primálólag hatott a kedélyekre. Reggel négy órára 
volt az iudulás kitűzve, s a kirándulás mind a 
negyven tagjának szivére volt kötve a három órai 
felkelés,  de bizony öt óra is elmúlt már, a hogy a 
tagokat az indulásra össze lehetett szedni, s akkor 
is mindössze 18-at. 

Hét kocsit töltöttek meg s a nyolezadik meg 
elemózsiával volt az egynapi kiránduláshoz megrakva 
s nyolez óra nem mult még el, amidőn czélul kitű-
zött helyükre érkeztek, ahol már megelőzőleg három 
ponyva sátor volt felállítva. 

Daczára az egész nap folyton  szakadó esőnek, 
a hangulat kitűnő volt, általános élénkség uralkodott 
s ösi szokáshoz híven, pohárköszöntőkben nem volt 
hiány. A társaság nagy része visszajövet utbaejtette 
Homoródfürdöt,  a honnan csak a késő éjjeli órákba 
kerültek vissza városunkba, magukkal hozva egy 
kedves viszontagságos nap emlékeit. 

Árvizek. A napokig tartó szakadatlan esőzés-
nek már meg van a maga szomorú következménye. 
Rosz hireket veszünk megyénk igen sok falujából, 
melyben a község, sok helyen pedig a házak vizzel 
való elöntését, a gabona, széna elmosásáról panasz-
kodnak. A Küküllő is már tegnap éjjel kiöntött, s 
ugy medrében, mint a körülötte fekvő  kaszálok és 
gabonában tetemes károkat okozott. A nagymennyi-
ségű szennyes víz zúgva rontott neki a szombatfalvi 
rétnek, a melyet teljesen elöntött, melyen ugy a 
szénát, mint a törökbuzát teljesen tönkretette, s 

még most is, midőn e sorokat irjuk, az egész rét 
viz alatt van, azonban reményünk van, hogy még 
az éj folyamán  leapad, s visszatér lejtős medrébe. — 
A mig Magyarország egy részét a jégverés tette 
teljesen tönkre, addig mi nálunk az árvizek igye-
keznek a vetéseket elpusztítani, de reméljük, hogy 
a meterologoi intézett ez egyszer jóslatábau csalódni 
fog,  s végrevalahára szép derűs nyári napok fognak 
mireánk e kellemetlen őszi időjárás után derülni. 

A nyári szünidőre nevelőnek vagy correpetitor-
nak előnyös feltételek  mellett ajánlkozik egy tanár-
jelölt, kinek e téren már gyakorlata van. Czime 
megtudható lapunk kiadóhivatalában. 

Országgyűlési választók névjegyzéke. Az 1899. 
évben érvéuynyel bírandó országgyűlési képviselő 
választó jogosultak ideiglenes névjegyzéke, mely a 
mult hó 18-án tartott központi vál. ülésben meg-
vizsgáltatott, az betűrendben összeállittatván, Székely-
Udvarhely tanácsának hivatali helyiségében folyó  hó 
25-éig megtekinthető s az arra vonatkozó felszólam-
lások és a felszólamlásokra  tehető észrevételek meg-
tehetők. Azok tehát, kik ezen összeírás ideiglenes 
névjegyzék ellenében felszólamlani  akarnak, aztat f. 
hó 15-ig a város tanácsánál, a felszólamlásokra  te-
hető észrevételeket pedig folyó  hó 16—25-ig a köz-
ponti választmány elnökéhez beadhatják. 

Tanitók hangversenye. Az udvarhelymegyei 
általános tanító-egylet udvarhelyjárási fiókkör  dalár-
dája Poppov Péter tanfelügy.  tollnok, karnagy veze-
tése alatt Korondfürdőn  e hó 14-én saját pénztára 
javára tánczczal egybekötött hangversenyt ren-
dez a következő műsorral: 1. Hymnusz  Erkeltől. 
Zenekisérettel énekli a tanító dalárda. 2. Troubadour 
Garaytól. Szavalja Kun Sarolta, felsősófalvi  állami 
tanítónő. 3. Puszták  fia  Ilubaytól. Hegedü-szoló, 
czimbalom kísérettel. Játszák hegedűn Baczó Lajos 
küsmödi ev. ref  lelkész és czimbalmon Nagy László 
udvarhelyi ev. ief.  énekvezér. 4. Párisi  ifjak  Verdi-
től. Férfi  négyes. Éneklik: Tóth Vilmos szt.-ábrahámi 
áll. tanitó, Nagy László udvarhelyi ev. ref.  éuekve-
zér, Poppov Péter kir. tanfelügyelői  tollnok és Baczó 
Lajos küsmödi ev. ref.  lelkész. 5. Munkácsi  rab 
Jókai Mórtól. Előadja Veress Mózes felsősófalvi  áll. 
tanitó. 6. Czimbalom  átiratok  Wieser Kálmántól. 
Játsza Szeitz Margit felsősófalvi  állami tanítónő. 7. 
Erdő  alkonya  Schmöltver B. I.-tői. Énekli a tanitó 
dalárda. 8. Táncz.  — Mint a fenuebbi  műsor is 
mutatja, a mulatság igen érdekesnek Ígérkezik, csak 
kár azonban, hogy azt hétköznapra tették s igy 
városunkból nem jelenhetnek meg azon olyan szám-
mal, mint például ha azt egy vasárnap rendezték 
volna. — Belépti díj személyenként 1 frt,  s kezdete 
este 8 órakor. 

A krajezár története. Hatszáz esztendei válto-
zatos mult után e hónap elejével fejezte  be a kraj-
ezár pályafutását.  Volt idő, mikor a legtöbb állam-
ban a legnépszerűbb váltópénz volt, ma pedig divat-
ját multa s egészen elpusztult s nálunk is elfoglalta 
helyét a fiatalabb  és vékonyabb fillér.  Pedig a kraj-
ezár régi származással dicsekedhetik. A 12-ik szá-
zadban Tirolban verte a krajezárokat a meráni 
pénzverő, igy tehát osztrák eredetű. A Kreuzer 
nevet onnan kapta, hogy a szép nagy ezüst pénz 
egyik oldalát kereszt (Kreuz)  ékesítette. Magyaror-
szágba a Habsburgok hozták be a krajezárt, mely 
akkor csillogó ezüst pénz volt. A krajezár elterjedt 
a római birodalom összes országaiban, Svájczban s 
több más országban is elfogadták  mint a legkisebb 
váltópénzt. Magyarországon Mária Terézia idejéig 60 
ezüstkrajezár egy forintot  tett ki s csak a nehezebb 
krajezár közül volt 48 darab egyenértékű a forinttal. 
Mária Terézia alatt 1753-ban verték az első réz-
krajezárt. Ferencz  császár és király alatt a krajezár 
nagyobb és vékonyabb lett és garasok-at is kezdtek 
veretni, a melyek 3 krajezárt értek. Napoleon hadj 

járatai a legtöbb országból kiszorították a krajezárt, 
melynek csak Magyarországon, Ausztriában, a dél-
német államokban és Svájcz egyes kantonjaiban volt 
keletje, míg 1852-ben már csak Ausztriában maradt 
meg. Az abszolút uralom alatt, 1858-ban verték a 
legutóbbi kisebb alakú krajezárt, mely mostanig for-
gótt, mint a legkisebb pénznem. Hatszáz év után 
ennyire sülyedt a tiroli ezüat-kreuzer. 

Budapest - Páris. Budapesten egy előkelő egyé-
nekből alakított országos bizottság működik a czél-
ból, hogy az 1900 évben  Párisban  tartandó  világ-
kiállitás  meglátogatására időközönként a lehető  leg-
mérsékeltebb  költség  számításnál  külön vonatokon, 
kényelmes társas kirándulásokat vezessen, gondos-
kodván ugy az uton, mint Párisban a kirándulásban 
résztvevő ari ellátásról és minden iránt tájékozott 



1898. julius 10. Udvarhelyi Híradó. 28. szám. 
alkalmas vezetőkről is. Ezen országos bizottság fel-
kérése folytán,  tekintettel az eszme életrevalóságárn. 
kulturális jelentőségére és arra, hogy sokaknak 
lehetővé válik ez uton ugy a század zárkövét képező 
legnagyobb szabású kiállitásnak, valamint ragyogó 
Páris várossának megtekintése, a kik ezt külön külön 
a nagy költség és más nehézségek miatt alig tehet 
nék meg; egy közelebbről Marosvásárhelyt tartott 
értekezlet — a jelzett kulturális mozgalomnak a 
Székelyföldön  való vezetésére és a kirándulásokban 
való részvételnek itteni szervezésére egy bizottságot 
alakított, melyet mindenféle  tekintetben olvasóink-
figyelmébe  ajánlunk. 

Bélyeg és váltó megrendelési űrlapok, korona 
értékben, lapunk könyvnyomdájában kaphatók. Úgy-
szintén ott a mindenféle  községi bíráskodási nyom-
tatványokon kivül, dohánymegrendelési űrlapok is 
kaphatók. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza Névtelen levelekre nem válaszolunk 

Élelmes úr. Mi azon élelmessége ahhoz képest amit a 
B. Jani házi zsidaja a dakszlival produkált, Borz-eb kellett 
volna B. Janinak s mikor egyszer hozzávetődött Salamon, azt 
kérdi tőle: hallja-e Salamon, neui tudna egy pár ]ó dakszlit 
valahol? Dehogy nem tudok dakszlit, persze, hogy tudok dakszlit, 
mondja Salamon. Adnék egy párért ötven pengőt, ha jó, — 
folytatja  B Jani. - ötven pengőt? az egy kicsit kevés, veti 
ellen Salamon, száz lesz az ára nagyságos ur. Az sok nekem 
Salamon, hanem tudja mit, felezzük  meg; maga is enged 25 
forintot,  én is adok többet 25 forinttal.  Kap maga 75 forintot 
dakszlikért. — Hát isten neki, fejezi  be az alkut Salamon, 
legyen 75 forint  a nagyságos urnák, de c«akis a nagysagos ur-
nák ám. Hanem — teszi hozzá furfangos  abrázattal — tersen 
nekem egyet megmondani: mi is legyen kérem alázatosan az 
a — dakszli ? 

Szám 4413—1898. 
k. ig. 

Pályázati hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi községi elemi iskolá-

nál a harmadik tanítói szék, melylyel 500 
frt  fizetés  és 100 frt  lakpénz van össze-
kötve, betöltendő lévén, arra ezennel pá-
lyázat, hirdettetik. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt 
folyamodványaikat,  melyhez keresztlevél 
és tanítói oklevél feltétlen  melléklendő, 
f. évi augusztus 10-ig a sz.-udvarhelyi 
községi iskolaszék elnökségéhez pontosan 
terjesszék be, mert a határidőn tul érkező 
folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Székely-Udvarhely, 1898. évi julius 
hó 8-án 

D e m e t e r D é i i e w , 
h. polgármester. 

> 1 . k i i * , n l l n m v a s x í t a l i . 

Bí y á r i 111 e 11 e t r e 11 cl. 
É r v é n y e s 1S9S . iiiájiiM I - H ü l . 

V.-V. Gy -V. Sz. •v. V. •V. V. •V. Gy.-v. Sz.-v. V. •V. 

7 15 300 ind.  Székely-Udvai hely érk. \ 159 620 

731 3i« Bikafalva 140 C01 

743 3 2fl Bögöz 1 _'7 547 

807 354 N.-Galambfalva 110 5 )0 

823 411 Bethfalva 1241 501 

831 421 Székely-kerrsztnr 12 32 4 >3 

8«8 43* Ujszékely U 03 42ÍI 

90'.' 454 érk. Iléj.jnsfalva ind. 1|4R 414 
2«» 1025 Brassó 203 800 

921 5114 ind. Héjjasfalva érk. 1112 403 

9*i 5M Il i ' 532 Segesvár lOf'1 340 

6W 101 érk. K -Kapus ind. 9 15 2 3 

1 419 N.-Szeben 1 
tí£C IS ind. K.-Kapus érk. 943 158 
84H 433 érk. Kocsárd ind. 752 1054 
1 1030 M.-Vásárhely 1030 ] I5 

8M 4 Í3 nd. Kocsárd érk. 750 1C42 
1046 645 Kolozsvár 6 55 833 

231 1117 Nagy-Várad 2n 342 
78" 620 v érk. Budapest ind. 9J5 830 

Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti 6«] órától reggeli 5*̂  perczig, a perczeket jelző számjegyek aláhúzásával vannak kitüntetve. 

Utánnyomat nem dijaztatik. ' W 

s 
ZIVATYTYUKAT 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 
k é z , j á r g á n y é s e r ő l u i j t á s r a , 

T ÜZFECSKENDÖKET 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 
t í í / . o l t ÓN 2! g o k II l i k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő peczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

I s 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 , V I . , k ü l s ő v á c / . i - u t 4 5 . 

. Á l - j e g y z é k é s k ö l t s é g v e t é s e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

W 

Sz. 3613—1837. 
tlkkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarbelyi kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság részéről közhiré tétetik, miszerint 
Udvarhelyinegyei Takarékpénztár utóajánlata folytán 
Korond község iskola végrehajtatónak, odavaló ifj. 
Szász János végrehajtást szenvedő ellen 1178 forint 
s járulékai kielégítése végett ezen kir. törvényszék 
területéhez tartozó korondi 130G. sz. tjkben Szász 
János nevére irt A -+- 1658 hr. sz. 2 frt  50 kr, 
1682. hrsz. 2 frt,  2049. hrsz. 5 frt,  3230 hrsz. 2 
50 kr. 5565., 5566., 5567a , 5567b.. 5507c., 5568. 
hrsz. 8 frt.  7350. hrsz. 2 frt,  7359. hrsz. 2 frt,  7430. 
hrsz. 5 frt,  7617., 7618. hrsz. 2 frt,  7651., 7652. 
hrsz. 2 frt,  7727. hrsz. 2 frt,  8145/„, hrsz. 3 frt, 
8408. hrsz. 5 frt.  8739. hrsz. 2 frt,  8765. hrsz. 2 
frt,  9091. hrsz. 2 frt  50 kr, 9045 hrsz. 2 frt, 
10033a., 10033b., 10033c, 10034. hrsz. 2 frt.  6756. 
hrsz. 2 frt,  7748. hrsz. 2 frt,  516., .517. hrsz. 30 
frt,  a korondi 1705. tjkvben felében  ifj.  Szász Já-
nos, második felében  Tófalvi  Rebeka nevére irt A 
+ 2616. 1 frt.  7063. hrsz. 2 frt,  7009/, hrsz. 3 frt 
kikiáltási árban az 18-U. évi LX. t.-cz. 156. §. ér-
telmében a korondi 1930 sz. tjkvben ifj.  Szász Já-
nos nevére irt 835. hrsz. 2 frt,  8399/s. hrsz. 4 frt 
50 kr kikiáltási árban, azzal, hogy a kikiáltási áron 
alól az ingatlanok el nem adhatók és az összes vé-
telár 100 frton  alól nem lehet, az 1898. augusztus 
hó 13-ik napjának d.  e. 9 órakor  Korond község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen, a legtöb-
bet ígérőnek elfognak  adatni. 

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

Az árverési további feltétetek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. tlkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 
székely-Udvarhelytt, 1898. junius hó 27-én. 

D r . Y o i t l i , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

WEfSZ R. 
állandó kész butor raktára. 

Van szerencséin a m t. közönségnek 
szíves tudomására hozni, hogy a személyesen 
bevásárolt bútoraim megérkeztek, s igy ki-
bővített raktáromon mindig megtekinthetők. 

t 
Raktáromon kapható: 

Francia háló-, ebédlő és szalon-
bereudenzés 100 fi rtól 500 f rtig. 

1 ajtós pulitirozott rnhaszckreuy 18.— »» 2 5 - „ 2 „ 2 5 - »» 35.— •i 
1 drb Pulitirozott ágy . . . . 10.— 25.— >» 

1 Szalon asztal . . . . . 12.— 20.— ii 
1 „ Ebédlő asztal . . . . . 1 2 - »» 20.— •i 
1 Asztal, fordító  lappal . . 12.— 20 . - H 
1 Hajlított szék . . . . . 2 . - •> 3 . - H 
1 „ Kbédlö magashátu szék . 4 — )t 650 »i 
1 30 — »» 95.— » 
1 „ íróasztal . 18.- » 35.— n 
1 Tőtött díván . . . . . 12.— í* 25 . - ii 
1 Szönyegdiván magas háttal 40.— » 8 5 - ii 
1 .. Toillet tükör . . . . . 8 . - 20.— •1 

Valamint kapható mindennemű vasbu-
tor a legolcsóbb árakon. 

B. pártfogásukat  elvárva maradok 
teljes tisztelettel 

r 

butorraktáros 

Székely-Udvarhely 
Felsö-piacztér. 

Bútorok részletfizetésre is kaphatók. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdáiában Sz.-Udvarhelyt. 


