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A r a t á s u t á n . 
(k.) Az aratási munkálatok bevégződtek 

vagy pedig befejezéshez  közel állanak. 
Ennél nagyobb nyári eseménye nincs az 

édes magyar földnek.  Az ipar is szép dolog, a 
kereskedés is, a többi is, de legszebb a — 
termés. 

Ez az ország éltető meleg vére, a mi a 
földból  bugygyan ki a sarló vágásától. Az el-
mélet és spekuláczió ilyenkor halott dolog; az 
élet ott van a gazda kezében, aki a kalászt, 
szétdörzsöli és az uj termés épségét, súlyát 
markában mérlegeli. 

Nem csak az anyagi élet van ott, az er-
kölcsi élet is, meg a költészet is. A magyar 
lélek öröme, bánata szólal meg a sarló- és 
kaszapengésben. 

igen; mi csakugyan földmivelö  nemzet va-
gyunk és nincs benne szégyen. Sőt az a mi di-
csőségünk, mert a magyar földmivesnek  nem 
csak múltja van, hanem jövője is. 

Mit tagadjuk, aggódtunk, ha váljon meg-
érjük-e azt, hogy a tavaszi fagyaktól,  árvizek-
től megkímélt gabonánkat letudjuk-e aratni s 
milyen eredménynyel ? 

És megértük ezt az időt. Ugyan a száraz 
és túlságos meleg időjárást a kapás növények 
az ország nagy részébeu megsínylették, hogy 
néhol a kukoricza és burgonya terméskilátások 
egészen megromlottak, hanem hála érte a min-
denhatónak, vármegyénket ez is megkímélte s 
habár a termés hozama nem is fog  megfelelni 
a hozzáfűzött  reményeknek, mégis átlag az ki-
elégítőnek mondható. 

A buza és rozs qualitása megfelel  a jó 
közepes átlagnak. 

De hát hogy is ne ? Kártékony férgek 

Kaland a lágyóval. 
— Kanadai történet. — 

„Az én hazára — kezdé alkalmilag e kővetkező 
történetet egy vendég a w i fürdőben  egy her-
kulesi termetű férfiú  — Kanada. E csodákkal és 
szörnyekkel teljes ország. Anyámnak nagy terjedel-
mű farmja  volt. Ott töltérn ifjúságomat. 

bátyám és én leginkább szerettünk a birtokun-
kat határoló tavon csónakázui. 

Volt egy könnyű kis ladikunk, különösen va-
dászatokra igen alkalmas. Szorgalmasan használtuk, 
bár apánk jobb szerette volna, ha valami hasznosabb 
dologgal töltjük az időt, mint a milyen*a vadkacsa 
hajhászása. 

Tudva volt előttünk, hogy a tó partján, külö-
nösen egy mocsáros, süppedéses helyen, nagy fü  és 
nád közt kigyók szoktak tartózkodni. Közönséges 
barna vizi-kigyók voltak, hanem nem egyformák. 
Némelyiknek nyakát övazerü sárga esik vette körül. 
Ezek a legnagyobbak és legerősebbek voltak. 

Egy délután egy csoport vadkacsát láttam há-
zunk felett  elszállani. Will, a bátyám, nem volt ott-
hon, én tehát — mert tudtam, hogy a tavon lefognak 
ereszkedni — puskát ragadok s egymagam sietek a 
csónakhoz. A partra érve látom, hogy a kacsák 
ugyancsak kedv szerint lubiczkolnak a túlsó nádas-
érben. 

Egy pár zöld galyat vágtam le s a csónak 

nem termettek fölös  számmal, áprilisi hideg és 
májusi fagy  nem volt; a gabona meg-megdölt 
a dus esőktől, de nem feküdt  el. A forró  nyári 
ködtől nem szorult meg a szem; a rozsda meg-
próbálkozott a vetéssel, hanem a vetés volt az 
erösebbik. 

Minket még a jég is megkímélt, a inig 
volt rá idő, hogy a nagy Magyarországon fel-
hangzott a jaj, a súlyos istenverése alatt s itt-
ott nagy darab földeket  vert el, addig mi egy 
kis hideggel beértük azt s mégis ha a minisz-
terhez küldött jelentést olvassuk, szomorúan 
konstatáljuk azt a tényt, hogy vármegyénk az 
ország gyengébb termésű megyéi közé van so-
rozva, azaz kat.'holdanként átlagban hat méter-
mázsán alul termett,. 

Nagy dolog minálunk ez az aratás, mint 
határállomás a bizonytalanság ösvényén, mint 
utolsó fordulat  a természet koczkavetésében 

Hisz két-három kudarcz s elvész a nép 
hajléka. Összetörik, elpusztul, otthontalanná lesz. 

S azért sóhajt fel  megkönnyebbülten és 
hálatelten, ha a rendeken végig tekint, hogy a 
jóságos egek kegyelnie annyi viszontagságok kö-
zött is megőrizte mindennapi kenyerét. 

Ki két munkás karjával háromnegyed évig 
szorgalmasan dolgozott, hogy ne éhezzék, az 
szinte jogosan elvárhatja azt, hogy fáradsága 
megteremje a maga gyümölcsét. 

De a gazda a maga reményeivel sem egye-
dül áll. A munkások milliói ugyanahhoz az is-
tenhez imádkoznak; ugyanazon remény éleszti s 
ugyanazon kétség tépi az ő szivüket is. Hiszen 
széles ez országban az aratási munka biztosit-
hatja a föld  népének egész évi exisztenczíáját. 

Édes anyaföldünk  learatott termését hasz-
náljuk fel  békességgel s a nemzeti munka helyes 

viszhangja hozza meg annak biztos reményét, 
hogy azt a jövő számára is biztosítsuk. 

Magyarországból még gazdag ország is le-
het; kell is hogy legyen. 

Belföld. 
Az idei hadgyakorlatok terve. A hadügyi kor-

mányzat nagy előkészületeket fejt  ki a közelgő had-
gyakorlatokra, melyek azonban korántsem adnak 
már neki annyi munkát, mint annakelőtte. Néhány 
esztendő óta ugyanis nagy változás történt az úgy-
nevezett nagy hadgyakorlatok rendezésénél. Azelőtt 
ugyanis mindent a vezérkar végzett, az egyes har-
czoló felek  parancsnokságai napról-napra megkapták 
az utasítást a hely, idő és kivitel dolgában. Ma már 
egészen máskép fogják  fel  a hadgyakorlatok jelentő-
ségét. A fővezetőség  csak arra szorítkozik, hogy a 
két félt  a gyakorlat tartama, czélja és területe sze-
rint egymás elé juttassa, feladataikat  meghatározza, 
a kivitel  módja  azonban teljesen a parancsnokságok 
belátásától függ  s igy nagyobb önállósággal működ-
nek, a gyakorlatoknak pedig komolyabb jellegük van. 
Az idei hadgyakorlatok tervét természetesen már el-
készítették, de szigorú titokban tartják. A délma-
gyarországi  hadgyakorlatoknál  az erdélyi hadtest a 
Maros völgyéből nyomul délnyugat felé  és megmér-
kőzik a bánáti hadtesttel, mely valahol délen, al-
kalmasint Buziás és Versecz  körül vonja össze ere-
jét. Hogy a mérkőzés hol történik, az a hadtestek 
mozdulataitól függ  s biztossággal nem állapitható 
meg előre. Az északmagyarországi  hadgyakorlatoknál 
hasonlókép a hadtestparancsnokságok taktikája vá-
lasztja meg a döntés helyét. Itt a kassai hadtest áll 
szemben a galicziaival. Az idei hadgyakorlatoknál 
alkalmasint ugy a kerékpárnak, mint a léghajónak 
szerepet engednek, vagy legalább is kísérletet tesz-
nek alkalmazhatóságukkal. 

Külföld. 
A spanyol-amerikai háború vége. Ez év ápril 

25-én üzente meg hosszas huza-vona után az Egyesült-

orrára tűztem, hogy az egész olyan volt, mintha egy 
letört faág  úsznék a vizén. A galyak mögött meg-
vontam magam, óvatosan evezni kezdék s midőn jó 
közel voltam, közéjük durranták a kacsáknak. Egy 
pár felfordult  a vizén, a többi fölrepült.  A lőfegyver 
másik csövét az elszállók után sütém s ismét sze-
rencsés voltam kettőt elejteni. 

Alig véve időt a vizben vergődőket a csónakba 
szedni, a partra esettek után siettem, mert tudtam 
a vadkacsa természetét, hogy ugy el tud bújni a nád 
közt, miszerint kutya nélkül az ember nem birja 
megtalálni. Amennyire lehetett, kitoltam a csónakot, 
s uiidőn nem ment tovább, kiugrottam a zsoinbékos 
ingoványba a gázoltam, a merre a kacsákat leesni 
láttam. 

Egy kissé emeltebb helyen, ahonnan a viz le-
futott,  megtaláltam zsákmányomat. Örvendve kinyuj-
tám kezemet utána, midőn a sürü gaz közül egy 
kigyó veti elő magát s az élettelen kacsát könnyű 
prédának nézve, egyik szárnyát megragadta szájával. 

— Hohó koma, igy nem alkuszunk — gondo-
lám magamban s öklömmel, mert puskámat a csó-
nakba hagyva, fegyver  vagy ütőeszköz nem volt ná-
lam, hatalmasan csaptam a kigyó fejére,  ugy, hogy 
láthatólag megdöbbenve, visszavonta magát. 

Csak fejét  és lábát láttam a hüllőnek és sej-
telmem sem volt óriási nagyságáról; de meg ha 
tudtam volna, sem volt szokásom bármitől megijedni, 
a kígyóktól pedig éppen nem. 

Tovább akartam menni, hogy a másik kacsát 

is megkeressem. Azt hittem, a kígyóval elvégeztem 
dolgomat. A kigyó azonban nem ezt hitte s alig 
tettem két lépést, mint a nyil csapott ismét a ke-
zemben lóbált vadkacsára. Elragadtam előle s igy 
épen lábom elé esett. Rögtön fejére  hágtam. 

A talaj süppedő volt s a káka gyökerei jó tá-
maszpontul szolgáltak a kigyó testének, hogy fejét 
kivonja talpam alól. Dühösen sziszegni kezdett s 
ágaskodott felém. 

Még akkor sem láttam mekkora; hanem — 
mondom, megijedni valamitől nem volt szokásom. 

— Ejnye gazkópéi — gondolám magamban s 
daezosan nevetni kezdek — hát te hadat izensz a 
zsákmányért. No megállj! 

Vissza akartam térni a csónakban hagyott pus-
kámért, hogy agyával az undok csúszómászót agyon-
verjem. 

Alig fordultam  meg, midőn fájdalmas  ütést 
éreztem lábamon. Mintha valami kötéllel csaptak 
volna oda. 

A kötél azonban nemcsak ütött, hanem szorí-
tani is kezdett. Oda tekinték. A kigyó volt, mely 
farkát  lábamhoz csapva, reá tekergette s azt tám-
pontul használva, többi testét és fejét  föl  akarta 
emelni. 

Letettem a kacsát s még mindig öklömmel egy 
párszor minden erőmből ráütöttem a kigyó farkára, 
az azonban nem mozdult, hanem erősen tartá lá-
bamat. 

Másik lábammal, mely szabadon maradt (a jobb 
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Államok Spanyolországnak a háborút, hivatkozva az 
emberszeretetre, a kubaiak felszabadítása  érdekében, 
holott pedig a háborúra igazában a czukor-premium 
kérdése, tehát egy közönséges tőzsdemanőver szol-
gált okul. 

Nyilvánvaló, hogy Amerika czukoriparát fél-
tette és hogy a kivitelt az európai államokból lehe-
tetlenné tegye, hogy a gabona árát hihetetlen ma-
gasságig emelhesse, belement a háborúba, abban a 
reményben, hogy azt pénzével évekig elhúzhatja. 

Jó takaróul szolgált erre a kubai felkelés,  a 
Maine  hajónak állítólag a spanyolok által történt 
légberöpitése s mert Spanyolország volt a kiszemelt 
bűnbak, e szerencsétlen országnak kellett lakolnia. 

Számításukban azonban csalatkoztak, hanem 
elérték azt az eredményt, amire először gondolni 
sem mertek: az, mint fényes  sikerű  hadjárat  nyert 
befejezést  és az Unió olyan területtel gyarapodik, a 
mely még nagyobbá, hatalmasabbá teszi. 

S a szegény Spanyolország elvesztette hajdani 
hatalmának maradványait is. XIII. Alfonz  királynak 
birodalma nem lesz többé olyan, amilyen dicső ősei 
korában volt, ahol sohasem nyugodott  le a nap. 

A tengeri birtokok, amelyekért oly sok vér 
folyt,  az Unió testéhez csatoltatnak s megmarad 
egymagában a nagy félsziget,  kitéve versengéseknek, 
egy bizonytalan és talán reménytelen jövőnek. 

A békekötés jegyzőkönyvét 13-án aláírták, a 
mely Amerikát egyszerre odaállította az európai ál-
lamok mellé, s igy ezentúl az nem csak nagy, hanem 
egyúttal döntő tényező is lesz. 

Udvarlielyvármegye félesztendeje. 
Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága e 

havi gyűlését a mult hét szerdáján, 10-én tartotta 
meg gróf  Haller  János főispán  elnöklése mellett, a 
mely gyűlésnek lefolyását  mult számunkban részle-
tesen ismertettük. E gyűlés rendén Jakab  Gyula al-
ispán bemutatta a miniszterelnökhöz fölterjesztendő 
félévi  jelentést. 

E jelentés konstatálja, hogy az elmúlt félévben 
a vármegye törvényhatósági bizottsága három rend-
kívüli és egy tavaszi rendes közgyűlést, mig a köz-
igazgatási bizottság a tí rendes havi ülést tartott. 

A közig. biz. iktatójára érkezett 1497 drb, az 
alispáni iktatóra 15817, a kihágási iktatóra 346, a 
közig, erdészeti biz. iktatójára 279, a közig, bírósági 
iktatóra 14 drb. 

Külföldre  szóló útlevél kiadatott 610 drb, há-
zalókönyv 133 drb. Jegyzői szigorlat volt három, 
mind jó eredménynyel. 

A megyei iparfejlesztő  bizottságnak sikerült 

Szt.-E.-Oláhfalu,  K.-Oláhfalu  és Lövéte községek la-
kosai által készített nyirágseprüket, kézi talicska, 
lapát és más apróbb eszközöket az államvasutakhoz 
beszerezni, a mely kilátásba helyezte a jövőre nézve 
is bármily mennyiségűt a megállapított árban elfo-
gadni. Ugyancsak ezen községekben a rigai lenter-
meléssel is kísérlet van téve s azok felülvizsgálatá-
val megbízott szaktanár véleménye szerint az ered-
mény igen kedvezőnek mondható. Az állami gépgyá-
rakban ismételten 10 s magániparosokhoz 40 székely 
tanoncz lett elhelyezve. 

A kereskedelmi miniszter által adott segélylyel 
a kosárfonásban  öt néptanító lett kiképezve s ezek 
segélyével s az iparfejlesztő  bizottság rendelkezésére 
adott összegből egy kosárfonó  tanfolyam  lett ren-
dezve, oly kedvező eredmény nyel, hogy ezen tanfo-
lyamon több több mint száz tanuló vett részt. 

Fölemlíti ezután a jelentés, hogy már az állami 
anyakönyvvezetés intézményeibe is minden rázkod-
tatás nélkül bele szokott népünk s a törvény intéz-
kedéseinek mindenben és minden zúgolódás nélkül 
eleget tesz. 

A közegészségügyi állapot általában véve ki-
elégítő volt. 

Ujabb gyártelepek egyáltalán nem keletkeztek, 
mig a régiek kedvező viszonyok között vannak s 
pangás nem észlelhető. 

Munkahiány nem volt, a minek köszönhető az, 
hogy sem ipari, sem mezőgazdasagi téren a munkás-
sztrájk nem fordult  elő, a mihez különben nagyban 
hozzájárult az is, hogy idegen munkások nem özön-
löttek be. 

A buza és rozs termés általában gyengének 
mondható, azonban a tavasziak elég jól mutatkoz-
nak; széna termett elég, a miben a vizáradások te-
temes károkat okoztak. 

A tanügyet illetőleg oly lényeges intézkedések, 
melyek ezen „Évközi jelentés" keretében, fontossá-
guknál fogva  kiemelkedők lennének, nem fordultak  elő. 

Újdonságok. 
Lapunk mai száma, tekintettel az István-király 

ünnepre, egy nappal korábban jelent meg. 
A király születésnapja. E hó 17-én töltötte be 

a legalkotmányosabb király, I-ső Ferencz József  éle-
tének hatvannyolczadik esztendejét. Városunk kö-
zönsége a szokott lelkesedéssel ünnepelte meg ő fel-
ségének születésnapját. Megelőző este a várost ki-
világította, házait lobogókkal díszítette fel.  Csütörtök 
délelőtt hálaadó istentisztelet volt a katholikusok 
templomában, hol a misét Jung-Cseke  Lajos apát-
plébános fényes  segédlettel pontifikálta,  amelyen vá-

rosunk összes hivatalainak tisztviselői testületileg 
jelentek meg. 

Uj tanárok. A ref.  kollégium elöljárósága vallás-
tanárnak Kádár  Dénes, konviktusi gazdának és egyik 
internatusi felügyelőnek  Kállai  Ferencz papjelölte-
ket választotta, illetőleg hivta meg. 

A Gróf Haller-Ugrón affér.  Lapunk olvasói 
előtt már ismeretes azon hírlapi támadás, melyet az 
„Ellenzék" hasábjain, a mult napokban indítottak 
főispánunk  ellen. Gróf  Haller  főispánunk  azonnal 
provokáltatta mindkét czikk szerzőjét, segédei Gyárfás 
Endre és Sperker  Ferencz által. 

A vezérczikkben foglaltak  folytán  keletkezett 
lovagias ügy, a szerző, Dr. Várady  Aurél által az 
„Ellenzék" 183. számában közzétett, teljesen correct 
nyilatkozat által, teljesen be lett fejezve,  mig az 
Ugrón  Zoltán által irt levélben foglalt  sértésekért 
főispánunk  feltétlen  szigorú feltételek  melletti fegy-
veres elégtételt kért. 

Ugrón segédei kezdetben azon álláspontra 
helyezkedtek, hogy a kérdéses levélben csakis a 
főispán,  mint köztisztviselő hivatalos ténykedése lett 
elbírálva, de gróf  Haller személye nem lett sértve. 
Ezzel szemben azonban főispánunk  segédei továbbra 
is szigorúan ragaszkodván a fegyveres  elégtétel-
adáshoz — az ügy e hó 17-én pisztoly-párbajjal 
nyert befejezést. 

Gróf  Haller pisztolya nem sült be, s a „csü-
törtök" segédek által előzőleg már megtörtént lövés-
nek lévén kijelentve, most már Ugrón Zoltán vette 
igénybe jogát — lőtt is, de nem talált. 

A párbaj lefolyásáról  felvett  jegyzőkönyv szóról-
szóra igy szól: 

Jegyzőkönyv. 
Félvétetett Héjjasfalván,  1898. augusztus 17-ikén. 

A Gróf  Haller  János és Ugrón  Zoltán urak 
között fennforgott  lovagias ügy mai napon előt-
tünk fegyveres  utnn a lovagiasság szabályai szerint 
elintéztetett. 

Párbaj után felek  kibékültek. 
K. m. f. 

Báró Szentkereszti  Pál, Gyárfás  Endre, 
Dr. Pap János, Sperker  Ferencz, 

mint Ugrón Zoltán ur mint Gróf  Haller János 
megbizottjai. főispán  ur megbízottjai. 
A keresztúri népünnepélyre városunkból is 

többen készülnek lerándulni, a mely a programra 
után ítélve kitűnő mulatságnak Ígérkezik. — A mu-
latság ma délután lesz s tiszta jövedelme az Oibán 
szobor-alap javára fordittatik. 

A hallerkeöi Haller grófok fehéregyházi  ágiiból 
származott Haller Ferencz és József  grófok  törvényes 

volt) akartam lerugdalni magamról az utálatos bi-
lincset. Törekvésem eredménytelen volt, mintha csak 
egy darab hajlékony vasat rugdaltam volna. Ha en-
gedett is egy kicsit, a másik perezben már újra 
visszapattant. 

Azonkívül veszedelmesen elszámítottam maga-
mat. Nem vettem figyelembe  az efajta  kígyók ará-
nyosan szörnyű nagy erajét. Most győződtem meg 
nagyságáról is. Eddig azt hittem, négy-öt lábnyi 
nagyságúval van dolgom; most láttam, hogy biz az 
nyolcz-kilencz lábnyi is megvan. 

Állapotom kezdett boszantani, mert mondhatom 
önöknek, uraim, hogy csepp aggodalmat nem érez-
tem, csak boszuságot. Hires erős ember voltara ab-
ban az időben, még erősebb, mint most, pedig most 
la széttöröm a krajezárt ujjaim között, mintha pléh-
ből volna. Hittem, hogy ha a nyakát megfoghatom 
ellenségemnek, megfojtom  egy markolással. 

Amit itt ily sok szóval mondék el, mindez alig 
néhány másodpercz alatt történt. A kígyónak csak 
egy kis erőlködésre volt szüksége, hogy farkával  lá-
bamra támaszkodva, fejét  egyenlő magasságra emelje 
az enyémmel. Meg akartam nyakát ragadni, hanem 
a sima csúszós test mindig kisiklott ujjaim közül. A 
kígyó szerfelett  ügyesen tudta magát viselni ; egy 
szempillantásig nézett rám hideg mozdulatlan sze-
meivel és fulánkját  öltögette, aztán hirtelen átbújva 
hónom alatt, körülcsavarodott testemen és ismét 
szemeim közé nézett. 

Helyzetem igazán kényelmetlen kezdett lenni. 
Összeszorított öklömmel egész záporát ontám a kigyó 
fejére  az ütéseknek. Ez ütések közül egy elég lett 
volna, hogy egy három éves bikát megöljön, hanem 
nem tudtam neki elég erőt adni; a sima fej  vissza-
hanyatlott s nem érhette elég suly, bár vagy két-
szer vettem észre, hogy öklöm ellenálló tárgyat ta-

lált. Ilyenkor a kigyó dühösen sziszegett és fejét 
csóválgatta. Máskülönben csak akár a levegőt ütöt-
tem volna. Csupán magamat fárasztám  ki. 

A kigyó nem hagyta magát elriasztatni. Nyu-
godt kiszámítással folytatá  munkáját s farka  már 
jobb csípőmön volt, mig többi teste kétszeresen te-
kergőzve, gyomromat és derekamat szoritá. 

Apránkint éles fájdalmat  kezdék érezni a lágy 
részekben, mig csontjaim iszonyú nyomást állottak ki. 

Végre sikerült megragadnom a kigyó nyakát, 
de az minden erőfeszítésemmel  daczolt. Szörnyű ru-
ganyosság van e dögök testében. Ujjaim mélyen be-
hatoltak csigolái közé, de nem vettem észre semmi 
változást, sőt az ocsmány állat minden áron szaja-
mat akarta elérni fejével.  Határozottan nem tudom 
most sem megmondani, hogy mi czélja volt az adta-
teremtettének, hanem akkor is azt hittem, hogy még 
egy csavarodást akarna nyakam köré tenni s ugy 
megfojtani. 

Dühös kezdtem lenni s miután markolásom 
eredménytelenségét beláttam, arra az őrült gondo-
latra jutottam, hogy a kigyó testét széttöröm. Meg-
ragadtam mindkét kezemmel s erőlködtem, mig azon 
felfedezést  tettem, hogy a kigyók teste olyan, mint 
a kötél, nem lehet eltörni. 

A nyomás gyomromon és mellemen mind erő-
sebb lett. Kezdtem megijedni. 

— Az ördögbe! — gondolám — utóvégre a 
kigyó erősebb, mint én 1 

Igyekeztem testemről lefejteni.  Megfeszített  erő-
vel visszacsavartam a kigyó fejét,  azon irányban, a 
melyben átfogva  tartott. Csak addig birtam volna 
hátratolni a fejét,  mig másik kezemmel elérhetem, 
hogy aztán szépen kicsavargathattam volua azon az 
utón, amelyen feljött  reám. Az ördöngös jószág azon-
ban valószínűleg észrevette szándékomat, mert amint 

balkezemmel toltam hátra s a jobbal már oly közel 
voltam hozzá, hogy hátam közepén ujjaim hegyével 
érzém, egyszerre mint a villám kisiklott kezomből s 
újra előbbi helyét foglalta  el, sőt láthatólag megnö-
vekedett az erőlködés által, mert feje  jó nagy ka-
nyarodást tehetett s oly távolságba jutott az enyém-
től, hogy kinyújtott kézzel alig értem el. 

Amint visszapattant, be akart surranni fejével 
nyitott szájamon s oly erősen vágta ajkaim és fo-
gaimhoz, hogy agyvelőm is megrendült bele. 

Csakhamar ismét megragadtam nyakát, de ret-
tenve érzém, hogy niiics annyi erőm, mint az előbb. 
Egy másodperczig lelkem megzavarodott. Szégyen-
lém mugam. Engem, az általánosan csudált erejű 
fiatal  embert egy nyomorult vizi-kigyó öl megl Pe-
dig megöl I Éreztem, hogy megöl, anélkül, hogy te-
hetnék ellene. 

Mellemben és gyomromban a fájdalom  fokon-
kint nagyobbodott, a nyomás mind óriásibb lett, lé-
lekzetem akadozott, fejemben  égett az odatolult vér, 
kezeim megdagadtak s ujjaim meredni kezdettek. A 
megvetett, figyelembe  sem vett ellenség megöl, ér-
zem, megöl. 

Végső, a kétségbeesés által adott erőmet ösz-
szeszedve, segélyért kezdék kiáltani. 

A kigyó teste láthatólag terjedt, nőtt a feszítés 
miatt. Derekában nem volt vastagabb, miut feje,  de 
az izmok aczélerővel sutultak össze. Szemein elho-
mályosult, végső perczem megjelent. 

Szörnyű ellenfelem  rángatózva erőlködött, hogy 
szorítását növelje. Teste szinte átlátszó lett, annyira 
kinyúlt. 

Valóban láttam vérereit lüktetni. Épen éhes 
állapotában találkoztam vele vagy ő énvelem, mert 
gyomrában nem volt semmi idegen tárgy, azt is 
láttam. E látmányom volt az utolsó, azt hittem, 
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származása, Haller József  gróf  házasságának törvé-
nyessége és ezen házasságból származott gyermekei-
nek a Haller névhez és grófi  czimhez törvényes joga 
— czimmel ballerkeői gróf  Haller  János főispán, 
mint a család legidősb férfitagja,  az ellene intézett 
merénylet megczáfolásául  egy 40 nagy oldalra ter-
jedő röpiratot adott ki, amely a napokban jelent 
meg. A röpiratot teljesen fölöslegesnek  tartottuk la-
punkban közölni, mivel az olyan mennyiségben ké-
szült és lett széjjel küldve, hogy az ma már megyénk 
legkisebb községében is közkézen forog.  A röpirat 5 
fejezetre  van felosztva  és 23 melléklet van hozzá-
adva, amelyekből teljesen kitűnik annak a rágalom-
nak igaztalan volta, amelyet — mit maga a röpirat 
is felemiit  — nem annyira a boszuvágy, mint inkább 
a vak gyűlölet támaszthatott ellene. 

Zetelaka község égése. Kedden a kora délutáni 
órákbau érkezett városunkba a hir, hogy Zetelaka, 
a jómódú község lángokban áll. A helyszínén csak-
hamar megjelent Jalcab  Gyula alispán — kit dr. 
Demeter  Lörincz és Szabady  Tivadar szolgahirók 
követtek — aki útjában ugy a betlenfalvi,  fenyédi, 
mint a keméuylálvi tűzoltókat összegyűjtette s a 
helyszínére kirendelte, ahol mintegy 60 ház s mel-
léképületei már lángokban állott, amit azonban egy 
pár órai megfeszített  munka után teljesen lokalizál-
tak. A tüz valószínű gondatlanságból került, a mit 
nagyban elősegített a szél. Az esetről a jegyzőkönyv 
még nem lett felvéve,  valószínű azonban, hogy a 
kár meghaladja a 70—80 ezer frtot,  amely összeg-
nek fele  ha volt biztosítva. 

Miivószestély. R. Kovács  Laura budapesti nő-
nevelő intézet igazgató tulajdonosnője és országszerte 
ismert magyar szavaló művésznőé hó 17-én, szerdán 
városunkba érkezett, s egy e czélból alakult rendező 
bizottság a jeles reczitátor és énekesnőt, a zetelaki 
tüzkárosultak javára rendezendő müvészestélyen köz-
reműködésre felkérte.  A művésznő készörömest en-
gedétt a kérésnek s elhatározta városunkban két 
előadást tartani. A jólékonjczél iránti tekintetből 
Jakab  Gyula alispán a vármegyeház dísztermét tel-
jesen díjtalanul engedte át a vasárnap (21-én) és 
hétfőn  (22-én) tartandó estélyekre. 

A holuap, vasárnap megtartandó estély műsora 
ez: 1. A honvágy, Ruduyánszkytol. 2. Pókainé,  Gyu-
laitól. 3. A ruha, Özsén Emanueltől. 4. A holt  költő 
szerelme,  Jókaitól. 5. A magyar táncz,  Arany János-
tól. ti. Mi  a szerelem?  Humoros elbeszélés, Szendreytől. 

A hétfőn,  22-én tartandó estély műsora: 1. 
Jehova,  Kiss Józseftől.  2. Legújabb népdalok.  3. Az 
irodában.  Vig mouolog, Porzsolt K.-tól. 4. Legújabb 
népdalok.  6. Az anya. Drámai monolog, Gabányitol. 
6. Három  a daru,  Tompa Mihálytól. 

mert füleim  elkezdtek zúgni, halálos borzongás fu-
tott át s agyam szétpattanni készült. Szivem verése 
mind gyengébb, kezem szorítása mind lankadtabb 
lett « • • • • 

Ekkor, a legválságosabb perczben, midőn a 
halál és élet utolsó csatáját vivta bennem, öntudatom 
még egyszer, utoljára, feleszmélt. 

A zsebkésem! Közönseges kenyérvágó kést 
szoktam magamnál hordani. 11a azt elérhetném ! 

A zseb nyílása erősen le volt szorítva a kigyó 
dereka által. A halálos vergődés galvanikus rángá-
sával igyekeztem zsebem szövetét elszakítani. Sikerült, 
a kés kezemben volt. Lázasan remegve nyitám ki 
éles nagy ágát. Ha elejtettem volna 1 Bizonynyal nem 
én mondanám el e történetet önöknek. 

A kigyó igazolta jó véleményemet felőle,  mert 
épen azzal volt elfoglalva,  hogy harmadszor teker-
gőzzék reám. Érzém hideg sima fejét  nyakam csigá-
ján csuszamlani. ö is el volt fáradva,  de sokkal ke-
vésbé mint én. 

Megtapogattam, hogy hol van a félelmes  ele-
ven öv derekam körül, aztán egy jvágást tettem az 
éles pengével s — a kigyó két dárabban hullott le 
testemről. 

Lankadtan támolyogtam a csónakig s azt el-
érve fenekére  roskadtam s elájultam. Meddig feküd-
tem ott, nem tudom, csak hosszas rázogatás hozott 
eszméletre. Atyám és bátyám állottak fölöttem,  a 
kik nyugtalanok voltak hosszas távollétem miatt, 
utánam jöttek és megtaláltak. 

Két hónapba telt, mig magamhoz birtam térni, 
de azóta s még most is legyőzhetlen irtózást érzek 
a kigyók iránt, ugy, hogy görcsöket kapok, ha rit-
kaságtárban spiritusban látok is egy példányt, pe-
dig máskülönben nem vagyok ideggyönge. 

Mint a műsor maga is mutatja, az egyes da-
rabok irodalmunk remekjeiből vannak összeválogatva 
és ezért, valamint a jótékonyczél iránt való tekin-
tetből felhívjuk  városunk műértő és lelkesedni tudó 
közönségét, hogy azokon megjelenni szíveskedjék. 

Belépti dijak: támlásszék 1 frt,  körszék 80 
kr, karzati ülő- és földszinti  állóhely 40 kr. Jegyek 
előre a Solymossy  János gyógytárában válthatók. 
Kezdete ugy a vasárnapi, mint a hétfői  estélynek 8 
órakor. 

R. Kovács  Laurát fölöslegesnek  tartjuk megdi-
csérni mivel róla a lapok országszerte a legkedve-
zőbben nyilatkoznak s hisszük, hogy a magyar 
reczitátornő, kit fellépésében  igazán jó hirnév előz 
meg, meg fog  felelni  annak a várakozásnak, melyet 
a közönség előadásához füz. 

Figyelmeztetés. A ref.  kollégiumi konviktus 
számára szállítandó tej, hús, kenyér és fűszeráruk 
dolgában felvilágosításért  a kollégium igazgatójához 
kell fordulni,  aki azzal szívesen szolgál. 

Az Anna-bál bizottsága a napokban számolt el 
a Szejke-fürdőn  6-án a sétatér-alap javára, dr. Eácz-
kövy Samu kezdeményezésére megtartott, s a mint 
most már tudjuk, ugy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényeseu  sikerült nyári mulatság bevétele és kiadá-
sairól, melyből kitűnt, hogy az a 35 frt  15 kr kiadás 
mellett is az alap javára 46 frt  35 krt kövedelme-
zett. Felülfizettek:  Gróf  Haller János 4 50, Schoss-
berger Jakab 50 kr, Solymossy János 1 frt,  Kondor 
Géza 50 kr, Szabó Albert 1.50, Scheífier  Nándor 50 
kr, dr. Török Albert 1.50, Kőniges Albert 50 kr, 
Szöllősy Samu 1 frt,  Teichner Jakab 50 kr, dr. Lu-
kácsffy  István 50 kr, dr. Burger Ödön 50 kr, N. N. 
50 kr. E nyári mulatságokon a sétatér-alapra már 
mintegy 136 frt  23 kr lett összetánczolva, a mely 
összeg takarékpénztárilag kezeltetik. A 6-án tartott 
mulatságról mult számunkban közölt referádánkból 
kimaradt, hogy a négyeseket 40 pár tánczolta. 

Vizbefult gyermek. A mult vasárnap Orbán 
Antal szabónak mintegy három éves kis fia  játszás 
közben a Küküllőbe esett, a hounan halva fogták 
ki. A rendőrségi iratok a törvényszékhez lettek áttéve. 

Körjegyzők hangversenye. Mult vasárnap tar-
tották meg a megyei körjegyzők, a már egy pár év 
óta dívó nyári tánczmulatsággal összekötött hang-
versenyüket, a melyen Zilahy  Gyula a budapesti 
nemzeti színház kitűnő komikusa is, — ki történe-
tesen épp átutazóban volt városunkon — részt vett, 
állandó derültségben tartva a szép számmal össze-
gyűlt közönséget. Kivüle még közreműködtek: gróf 
Lázár Ádám főjegyző,  ki szellemes felolvasással 
mulattatta a jelenvoltakat; úgyszintén Szakács  Zol-
tán, ki egy monológot adott elő, Szeüz  Margit czim-
balmozott és Gálffy  István szavalt. A hangverseny 
után táncz következett, amely a kora reggeli órákig 
tartotta együtt a megjelent közönséget. A mulatság 
mintegy 40 frtot  jövedelmezett a körjegyzők segély-
egylete javára. 

Emléket Orbán Balázsnak. Az Orbán Balázs 
Székely-Kereszturon felállítandó  szobra javára alul-
írotthoz a következő adakozások folytak  be: 1. A 
székelykereszturi áll.  tanítóképző  ifjúsága  által ren-
dezett hangverseny és táncz vigalom jövedelme 29 frt 
31 kr, melyhez adott még Borbély Sámuel 1 frt, 
Borbáth Dani 1 frt,  Antalfi  Elek S.-Szentgyörgyről 
50 kr, összesen 31 frt  81 kr. — 3. Parajdról Vitális 
Elek gyűjtői vén : Vitális Elek 1 frt,  dr. Kovács Gá-
bor 1 frt,  Pál Gyula 1 frt  18 kr, Weber András 1 
frt,  Flepsz József  50 kr, Moldován Miklós 30 kr, 
Kuti Károly 30 kr, Mekkei Péter 50 kr, Daróczi 
Albert 40 kr, Csiszér Zsigmond 50 kr, Zárug Já-
nos 20 kr, ifj.  László Domokos 1 frt,  Paricz Kálmán 
Vilmos 25 kr, Láng Ádám 20 kr, Herepei V. Árpád 
50 kr, Csanádi Attila 50 kr, Szűcs 50 kr, Ismeret-
len 50 kr, Nagy János 30 kr, ifj.  Reiter József  50 
kr, Nirschi József  30 kr, Mánya Gergely 50 kr, 
Sneider József,  Zsigmond Albert, Zsigmond Sándor, 
Zsigmond Imre 20-20 kr, Czehe Imre 50 kr, Garasi 
K. 10 kr, özv. Wallis J.-né 15 kr, Kelemen Á., 
Folbert K.-né 10—10 kr, Kovács M., Damó D., Xán-
tippé 2 0 - 20 kr, Vencál Nenesák 30 kr, Szálasi Fe-
rencz, Szálasi Ferenczné, Lázár Antal 30- 30 kr, 
Szálasi György 50 kr, Ősmagyar 02 kr, összesen 16 
frt.  — 3. Székely  egyleti  első  takarékpénztár  60 frt. 
— 4. A székelykereszturi márcz. 15. rendező  bizott-
ság 6 frt.  — 5. Háromszéki  takarékpénztár  Sepsi-
Szentgyörgy 5 frt.  — Az első közlemény összege 118 
frt  81 kr. Fogadják a nemesszivü adakozók hazafias 
áldozataikért a szobor-bizottság köszönetét. Barabás 
Lajos biz. pénztárnok. 

Javító érettségi vizsgálat. Az erd. ev. ref.  kol-
légiumokból a mult tanév végével javitó vizsgálatra 
utasított összes érettségiző növendékek javitó vizsgá-
lata folyó  évi szeptember hó 9-ikén lesz a m.-vásár-
helyi ev. ref.  kollégiumban; az érdekelteknek Írásban 
kell előre bejelenteniük az ottani igazgatósághoz, ha 
a vizsgálaton meg akarnak jelenni. 

A zetelaki egeitekért. Jakab  Gyula alispán a 
f.  hó 6-án Zetelaka községben leégettek felsegélye-
zése végett, felszólítást  intézett valamennyi község 
elöljáróságához, hogy községeikben gyűjtést rendez-
zenek s azt a járás főszolgabírójához  juttassák. 

A Rákóczy-tárogató, ez az ősi magyar hangszer, melyet 
S t o w a s s e r J á n o s cs. és kir. udvari hangszergyáros szer-
kesztett újra, s egyedül nyert rá szabadalmat, nagy érdeklő-
désre és elterjedésre talált a művelt zenekedvelők körében, 
mint valódi szalon hangszer, mely különösen a mélabús régi 
magyar dalok előadására alkalmas s a czimbalommal, mint 
kísérővel rendkívüli kellemes összhangu hangszert képez. A 
Rákóczy-tárogató ujabban a budapesti honvéd-zenekar s az 
elsőrendű czigányzenekarok által vétetett használatba, s nagy 
feltűnést  és tetszést keltett a hallgató közönség minden rétegé* 
ben. S t o w a s s e r J á n o s egyáltalán kiváló ;minden hang-
szer készítésében, s ugy iskola-hegedűi, mint egyéb gyártmányai 
a legjobbak és legjutányosabbak. 

Irodalom. 
Tudjuk azt, hogy országunk boldogulása egy-

részt a nőktől függ,  és váljon melyik nő nem akarna 
hasznos és becsült tagja lenni nemzetünknek; me-
lyik vállalkoznék manapság önkényt szép, de érték-
telen diszitmény lenni csupán? ahelyett, már ahogy 
a körülmények hozzák, boldogító angyala vagy pedig 
erős lélekkel, szilárd elhatározással, tudással kenyér-
keresője környezetének. 

A ma sokat emlegetett századvégi korban he-
lyet kívántak maguknak biztosítani a nők és ez si-
került is nekik, s elmaradt országnak tekintjük azt, 
a melyik olyan intézményekkel nem rendelkezik, a 
melyekkel elősegíti annak elérhetését. 

Fontos funkcziót  tölt be ma már a helybeli 
m. kir. áll. felsőleányiskola  is, amit legkivált bizo-
nyít az, hogy növendékeinek száma évről-évre növe-
kedik, amiért csak elismerés illeti meg a szülőket, 
hogy átlátták annak fontosságát,  hogy a nők tudása 
nemcsak a felsőbb  pályákon kívántatik meg, hanem 
feltétlen  szükségli azt a boldog családi élet is. 

A székelyudvarhelyi  m. kir.  állami  felsöleányis-
kola  ez évben adta ki első iskolai értesítőjét az 
1897—90. tanévről. 

Mindez ideig nélkülözte az intézet, nélkülözte 
a nagyközönség azt a füzetet,  amely teljesen beszá-
mol a tárgyalt tanévben történtek felől.  Ez érzett 
hiányon segített most az intézet fáradságot  nem is-
merő tevékeny igazgatónője, Weinberger  Fanni, a 
midőn ez értesítő szerkesztését személyesen végezve, 
közrebocsátotta az első iskolai értesítőt. 

A mintegy másfél  ivre terjedő füzet  bő tájé-
kozást nyújt az intézet története felöl. 

Beíratott az l-ső osztályba 28, a 2-ikba 27 
növendék, akik közül évközben kimaradt 9. A taní-
tás menetét semmi sem zavarta meg e tanévben a 
igy az előirt tananyag a kellő időben befejeztetett. 

A tantestületben csak annyi változás állott be, 
hogy a tornatanitás Tamás  Albert gymn. tanárra, 
az énektanítás pedig Morascher  Hugó zene- és ének-
tanárra bízatott. 

Az egészségi viszonyok általában kedvezők vol-
tak; a növendékek magaviselete nagyobb panaszra 
okot nem adott. 

Az intézetnek 13 év óta fennálló  önképzőköre 
ez évben sikeresen folytatta  működését. 

A felügyeletet  az intézet felett  Sándor  Mózes 
kir. tanácsos, tanfelügyelő  gyakorolta, miben a mi-
niszter által kinevezett héttagú gondnokság segéd-
kezett neki. 

A tantestületnek három tagja volt, akiken ki-
vül alkalmazva volt 2 óraadó tanár és 3 hitoktató. 

A tanulók érdemsorozata általán véve kielégítő 
volt, amennyiben egy növendék sem kapott elégtelen 
osztályzatot. 

Az intézetbe a beiratások a jövő tanévre szep-
tember 1—4. napjain történnek; ugyanakkor tartat-
nak meg a felvételi  vizsgálatok is. A tandíj egész 
évre 10 frt,  azonban szegénysorsu, jó igyekezetü 
uövendékek tandíjmentességet is nyerhetnek. 



1898. augusztus 20. Udvarhelyi Hiradó 34. szám. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak Tissza. — Névtelen levelekre nem vdlaizolunk. 

L. A legnagyobb sajnálatunkra kérésének nem tehetünk 
eleget, mivel, mint fentebb  is olvashatja, névtelen levelekre 
nem válaszolunk. 

Kat. H. Hogy az Írógépen irt szerelmi vallomásoknak 
lehet-e hitelt adni ? Lehet. Végre is nem az Írógép irja a vallo-
mást, hanem a fiatal  ember. Ámbár mi a magunk részéről in-
kább hiszünk az írógépekben, mint a fiatalemberekben. 

M—a Gy. Hogy mi a csók ? A csók az, amiről a fiatal 
leányok almodoznak (?), amit a fiatal  ásszonyok gyakorolnak 
és amiről az öreg nénikék soha meg nem feledkeznek.  Ezen-
kívül a csóknak éppen 75,000 definicziója  ismeretes. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Sz. 2448— 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Az oklándi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kovács  József  végre-
hajtatónak Kovács  Dani és Gábor  végrehajtást szen-
vedettek elleni 238 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében az oklándi kir. járásbí-
róság területén levő oklándi 552 sz. tjkvben foglalt 
A + 129., 130., 131., 132, 133., 134. hrsz. ingatla-
nokra az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1898. évi augusztus hó 23-ik 
napján d. e. 10 órakor ezen telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog 
adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november l én 3333. sz. a. kelt I. 
M. rendelet §§-aiban kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. nO §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezésétől kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Oklándon, 1898. évi julius hó 20-án. 

nattiassi Alajos, 
kir. albiró. 

Stowasser János 
csász. és kir. udtari liaiigszergyáros. 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított Utrogatft  feltalálója. 
K u < l a p e « t , I I . , L á n C í h U I - u t e i e a 5 . 

H e g e d ű k 3, 4, 5, 6, 8 írttól 
teljebb. 

K i j á l N / o l t r é g i u i e s i e r -
l iegedi' ík 20, 25, 30, 40 írttól 

feljebb. 
G o r d o n k á k 8, 10, 12, 15 

Írttól teljebb. 
C z i u i k a l i i i o k erőteljes csengő 

hanggal 35 írttól 300 írtig. 
I á i ogatO ősi magyar hangszer. 
Sírti n j k u r i ö k és t r o m b i -

t á k 14, 18 és 20 írt. 
H a r m o n i k á k erős orgona-

hanggal 3, 4, 5, 6, 8 írttól 
teljebb. 

l l e g e d ü vonóval 
ét * t o k k a l 8 f r t . 
Javítások pontosan és legolosóbb 

árban eszközöltetnek. 

Zenekarok  részére  szüksé-
ges hangszerek előnyös  fize-
tési  feltételek  mellett  a ley-

•futányvsabb  árban szállít-
tatnak. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 

Eladó telek. 
Az ÖZV. Török BÓdogné tulajdonát képező felső-
nialoni-utczai szeglet ház örökáron eladó. Ér-

tekezhetni lapunk kiadóhivatalában. 
Úgyszintén eladó egy alig használt zongora is. 

Szép kiadó lakás. 
A Kossuth-utczábau 

a Halnzsi Ignácz-féle  házban az 
emeleten egy bútorozott csinos 
utezai szoba, ugyanott egy utezai 
lakás 3 szoba és konyha azonnal 

kiadó 
Értekezhetni lehet: 

rtösler és Gábor vaskereskedésében. 

Szombatfalmn 
n n n « m m > M j H u i i ••mumiai IHIII. 

több lakás  kiadó. 
Bővebb  felvilágosítást  ad: 

Ssöllősi  Samu. 

580—1898. szám Udvarhelyvármegye főispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bizott Udvar-

helyvármpgyében, egy megyei aljegyzői és 
egy központi szolgabírói állás rendszere-
sítését a nagyméltóságú m. kir. belügy-
miniszter úr engedélyezni volt kegyes. 

Ezen állások egyenként évi 750 frt 
fizetés  és 150 frt  lakbérrel javadal-
maztatnak. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
az 1883-ik évi I-sft  törvéuyczikk értel-
mében képesitésöket igazoló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérésöket hozzám 
f.  évi október hó 5-éig bezárólag ad-
ják be. 

Székely-Udvarhelyen, 1898. augusz-
tus hó 1. 

Gróf  Haller János, 
főispán. 

V an szerencsén a nagyérdemű közönség becses tudomására hozui, hogy Székely-Udvarhelytt 
Kossilth-utcza 44 . házszám alatt levő 

elektrotechnikai műhelyemmel 
kapcsolatosan 

varrógép-raktárt 
is rendezt em be, hol 38 frt  ól kezdve 120 frtig  menő árakban valódi Singer 
és Sewig-féle  mindennemű varrógépek kaphatók. 

Tiszteletlel jegyzem meg, hogy varrógépet esetleg részlefizetésre  is 
készséggel adok Egyúttal vagyok bátor azt is megemlíteni, hogy varró-
gépek javítása jutányos ár és jótállás mellett nálam eszközölhető. 

Teljes tisztelettel 

D P a n a j o t h . A l b e r t . 

S ZIVATYTYUKAT 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 
kéz, járgány éserőlia jtásra, T UZFECSKENDOKET 

városi, községi, gazdasági és 
gyári 

I űzőit óságok ii ak. 

g U T harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő peczegödör tisztitó készülékeket, utezai öntöző-kocsikat, 
sáirkaparókat 

3 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 , VI . , külső váczl-ut 4 5 . 

Á r j e g y z é k és* 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 . 


