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Mezőgazdasági társaskörök. 
(S.  G.) Daczára annak, hogy Magyaror-

szág népe a mezőgazdasági téren találja kenye-
rét, még sem történik meg minden arra né<ve, 
hogy az ujabb gazdasági eszmék és vívmányok-
ról nem értesült, alsóbb műveltségi fokon  álló 
földmives,  a mezőgazdasági kuliura fejlődésével 
lépést tartani serkentessék. A kisebb gazda el-
maradottságában teljesen magára van hagyatva, 
s a felsőbb  anyagi és szellemi javakkal megál-
dott társadalom mit sem tett azon homály el-
oszlatására, melyben földmiveseink  a tisztessé-
gesebb megélhetés s a jövedelmezőbb gazdálko-
dás módjai után tapogatóznak, de szellemi el-
maradottságuk miatt, azokat önmaguktól meg 
találni nem képesek 

Ha a jobb módban élő müveit társadalom 
a nép sorsát igazán szivén hordozza, foglalkoz-
zék vele ne csak poharazás közben, hanem oly-
kor is, midőn szenvedélyét, a nem ritkán önző 
czélu izgatás föl  nem ébresztette s midőn az, 
nyomorúságos állapotát igaz mivoltában tudja 
előadni. Ha ilyenkor keressük fel  a népet, föl-
tárul előttünk helyzete, ráakadunk az elóhala-
dást gátló bajok forrásaira  s eltaláljuk azon 
biztos óvszert, mely tengődésszerü életének ked-
vező fordulatot  adhatna. 

Az még nem elég, hogy az állam létesít 
szakiskolákat, az alsóbb műveltségű népet fel 
kell világosítani az ily iskolák hézagpótló vol-
táról, mert különben üresek maradnak s fogya-
tékos szakbeli jártassággal gazdálkodó földmive-
seink érdekében semmiféle  szolgálatot nem te-
hetnek. A müveit társadalomnak kötelessége a 
szakiskolákba nem járt földmiveseinket  a gazda-
sági téren már régóta váltakozó és a gazdálko-

A Louis d'or. 
— Francois Coppée után francziából  S. A. — 

Mikor Lucieu kénytelen volt az utolsó száz 
frankot  is átengedni a bankár kanalának, felemel-
kedett a roulettasztaltól, a melynél éppen most ve-
szítette el kicsiny vagyonának utolsó roncsát. A feje 
szédült s ugy érezte, mint hogy ha a föld  sülyedne 
alatta. 

Félig eszméletlenül oda vonszolódott a széles, 
bőrrel takart padok egyikére, melyek a játszóterem-
ben a fal  hosszában állottak. Néhány perczig félig 
bambán körülnézett e hírhedett helyiségben, a 
melyben legszebb éveit eltékozolta, felismerte  játszó-
társainak felhevült  arczát, melyeket a reflektorok 
élesen megvilágítottak s hallotta az aranyok halk 
csörgését, a mint a zöld asztalra hullottak. Most 
teljes tudatára jutott annak, hogy tökéletesen tönkre 
volt téve. 

— Nos, godolta magában, otthon megvan még a 
szekrényben a hadsegéd-pisztoly, melyet atyámtól 
örököltem. 

Akkor, a fáradságtól  elcsigázva, mélyen el-
aludott. 

Mikor ismét felébredett,  egy tekintetet vetett 
az órára; félóra  hosszat aludott. Ellenállhatatlan 
vágyat érzett, friss  levegőt szívni. Az óra mutatója 
háromnegyed tizenkettőre állt. Mikor éppen felemel-
kedett, hogy eltávozzék, hozzálépett az öreg Dronszky, 
egy valóságos muszka, a ki éjjel-nappal a játék-
barlangban volt s néhány szót morgott. 

Felelős szerkesztő : Cs . S z a b ó K á l m á n . 
Szerkesztő 

és laptulajdonos : B e r s e k A l a d á r . 

dást hasznosabbá tevő reformok  iránti közönyük-
ből fölébreszteni  s általuk kézzelfoghatóvá  tenni, 
hogy azon újítások, melyek az előrehaladottabb 
gazdák birtokain hasznosaknak bizonyultak, az 
ő kis telkeiken alkalmazva, ugyanazon eredményt 
idézzék elő. 

A müveit külföldi  államokban mindenütt s 
hazánk igen sok megyéjében is nagyon czélszerü 
s a kisebb földmives  primitív gazdálkodására 
fejlesztő  hatással lévő tényezőknek bizonyultak 
a mezőgazdasági társaskörök, vagy a mint őket 
nálunk nevezik : gazdakörök ; — ezek, ha tagjai 
között széles látkörü s a kisebb földmives  ten-
gődésszerü állapotának okait ismerő, tevékeny-
férfiak  vannak, igen sokat tehelnek a gazdasági 
műveltség színvonalának emelése ügyében 

Ilyen körök a tá;sulástól különben idegen-
kedő földmives  gazdák által rokonszenves fölka-
roltatásban részesültek s ez által létesitésök is 
indokolttá lett. 

A gazdakörök czélja népies előadások s 
felolvasások  által közvetlenül hatni azon föld-
mívesekre, kik a közgazdasági viszonyok meg-
változását indokolt újításokat ismertető szak-
könyveket és szaklapokat, előképzettségük cse-
kély mérve miatt nem olvashatják s meg sem 
érthetik. Az ily tapasztalaton alapuló előadások 
nagyon jó eszközök a földmives  gazdák felvilá-
gosodottabbá tételére s anual* beismerésére, 
hogy az okszerű gazdálkodás mégis csak nagyobb 
hasznot hajt annál, melyet eddig, mint az apá-
tól tanultat, legtökéletesebbnek ösmertek. Ha a 
gazdálkodással foglalkozó  fölvilágosodott  lelkész 
vagy tanitó, kik a néppel naponként érintkez-
nek s kiket az tisztelni megtanult, összehívják 
a községek földmivelőit  népszerű előadások meg-
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hallgatása végett, mindenkor szívesen fognak 
megjelenni, ha már egyszer tapasztalták, hogy 
ott olyan egyének adnak gazdasági oktatást, 
kik nekik jóakaróik s kiktől valóban tanul-
hatnak. 

Ha más megyében üdvös szolgálatot vé-
geznek a gazdakörök, nálunk is, hol a népesség 
szintén földmivelésből  él, s ha régebben tettünk 
volna lépéseket a gazdasági műveltség fejlesz-
tése érdekében, ma már kisebb gazdáink por-
táin is magasabb színvonalon állana a mező-
gazdaság s így jólétünk is nagyobb volna. 

De jobb későn bár — mint soha. Ha ed-
dig keveset tettünk ez ügyben, tegyünk ezentúl 
sokat és pótoljuk azt, a mit elmulasztottunk. 

Létesítsünk gazdakört minden nagyobb 
községben s ezek által oda törekedjünk, hogy 
földmiveseinket  felvilágosodottakká  tegyük. Fe-
nekestül felfordulnak  a viszonyok s a nép nem 
tudja az igaz utat megtalálni; a müveit gazdák 
feladata  tehát, hogy a keveset látott és tanult 
földmivest  rávezessék azon ösvényre, melyen 
erőfeszítés  és munka hiábavalók nem leendnek. 

Belföld. 
A koronaértékben való közkötelező számítás 

életbeléptetése, mint tudva van, a jövő év első napjára 
van az illető kiegyezési törvényjavaslat által tervbe 
véve. A javaslat bizottsági tárgyalása közben meg-
kérdezték a pénzügyminisztertől, vajon elég lesz-e a 
szükséges előkészületek megtételére az újévig még 
hátralevő idő. Lukács  miniszter, mint értesülüak, azt 
válaszolta, hogy ami HZ államot illeti, annyira elő 
van készítve a dolog, hogy az életbeléptetés bármikor 
megtörténhetik. Azonban ha a törvény nagyon későn 
lenne megalkotható, a magánosokra nézve a tárgyalás 
során lehetséges lesz a szükséghez képest intéz-
kedni. 

— Nem adhatna nekem öt frankot  kölcsön ? 
kérdezte tőle Dronszky. Két nap óta ki sem léptem 
innen s a 17-es szám még nem jött. ki egyetlen egy-
szer sem. Miattam nevethet; de a fejemet  merném 
rátenni, hogy pontban 12-kor a I7 es kijő 

Lucien egykedvűen a vállát vonogatta. Még 
annyi sem volt a zsebében, hogy a muszka kiváuságát 
teljesítse. Kimenet az előszobába, magára vette kalap-
ját és a téli bundáját és gyorsan, mintha csak a láz 
űzné, rohant a lépcsőkön. 

Már néhány óra hosszat szakadatlanul hava-
zott, ugy, hogy az elhagyott utczákon a magas há-
zak egyformán  voltak hóval betakarva. Vastag bun-
dája daczára is fázott.  Gyorsabban kezdett menni, 
mialatt fejében  vigasztalan gondolatok kavarogtak s 
mindig eszébe juttatták a szekrényben heverő pisztolyt. 
De alig hogy néhány ily gyors lépést tett, midőn 
hirteleu egy mélyen megkapó látvány lebilincselte. 

Egy ház főbejárata  mellett, egy padon, félig 
behavazva, kicsiny, hat hét éves leányka ült, rongyos, 
fekete  szoknyácskában. A nagy hideg daczára elaludt. 
Egész magatartása túlságos nagy fáradságot  és le-
hangoltságot árult el. A szegény, kicsiny fejecske  és 
a keskeny váll egy fulszöglethez  simult s a jéghideg 
falnál  pihent. Elnyűtt czipője közül az egyik leesett 
a lábáról s előtte a hóban feküdt. 

Lucien ösztönszerűleg a zsebébe nyúlt; ekkor 
az eszébe jutott, hogy a játékbarlangban még csak 
a szolgának sem tudott borravalót adui. Még is a 
gyermekhez közeledett s valószínűleg a karjára vette 
volna, hogy valahol éjjeli menedéket keressen a szá-

mára, hogy ha ugyanabban a pillanatban a figyelmét 
valami fénylő  tárgy nem kötötte volna le, amely a 
leesett czipőben volt. 

Lucieu lehajolt, egy Luisdor volt. Kétségtele-
nül valamely résztvevő lélek, bizonyosan egy részt-
vevő asszony erre mentében észrevette az alvó gyer-
meket s titokban ezt a dus alamizsnát adta nekie, 
hogy nyomorában ne veszítse el hitét a jóságos gond-
viselésben. 

Egy aranyi 
A kicsiny számára a nyugalom és jólét nap* 

jainak egész sorát jelentette. Lucien éppen felakarta 
kelleni a kicsikét, hogy hirül adja nekie szerencsé-
jét, mikor miut egy hallucziuáczióban a muszkának 
erősen akczentuált szavait vélte hallani: 

— Két nap óta ki sem léptem innen s a 17-es 
szára még nem jött ki egyetlen egyszer sem. Miattam 
nevethet, de a fejemet  merném rátenni, hogy pont-
ban 12 órakor a 17-es kijön. 

Ekkor a fiatal,  alig 23 éves embernek, a ki 
nemes családból származott, a melyre a tiszteségte-
len cselekedetnek még csak árűyéka sem esett, bor-
zasztó gondolata támadt. 

Leküzdhetetlen, őrjöngő vágytól elkapatva, fé-
lénk tekintetet vetett maga körül, hogy nem-e látja 
őt vaj^k^ azután óvatosan, reszkető kézzel kivette a 
czipőB§y,% aranyat. 

^ ^^ i |^ .gyobb gyorsasággal azután visszarohant 
a jlfrékterouibe,  melynek ajtaját az öklével nyitotta 
fel.  A^%^J$t |anatban érkezett az asztalhoz, mi-
kor az óray&öfc^ezdett  ütni. 
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Wlassics javaslata. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a napokban törvényjavaslatot nyújtott be, 
melyben egy millió  forint  hitelt  kér állami népiskolák 
és tanitó-lakások építésére. A javaslat megokolásában 
elmondja a miniszter, hogy az országban 196 olyan, 
részben hitfelekezetek  által az államnak átadott nép-
iskola van, melyek tűrhetetlen épületekben vannak 
elhelyezve. Ezért, már csak az állami tekintély meg-
őrzése szempontjából, de más iskolafentartóknak  buz-
dító példaadásul is, segíteni kell a tűrhetetlen álla-
poton. 

A 196 iskolánál 302 tanteremről és 177 tanítói 
lakásról kell gondoskodni. Az építési költségekhez 
községek és felekezetek  43.259 forint  értéket adnak, 
mely összegnek levonásával az építési költségek fe-
dezetére még 1,086.000 forint  kell, de remélhető, 
hogy az árlejtési tárgyalások eredménye az lesz, hogy 
egy millió forintból  kitelik az épités. 

Az építésnél szem előtt tartandó eljárásra akként 
intézkedett a miniszter, hogy a közigazgatási bizott 
ságok küldjenek ki a maguk kebeléből építési bizott-
ságokat, melőek a királyi tanfelügyelő  és a királyi 
építési felügyelő  bevonásával mielőbb hajtassák végre 
az építési munkálatokat, hogy az iskolák mielőbb 
a modern igényeknek megfelelően  legyenek elhelyezve. 

Külföld. 
Lefegyverzés. Sokan még mindig azon törik 

a főjüket,  hogy mi indította II. Miklós cárt a le-
fegyverzés  javaslatára? Most azután kisütötték. A 
nagy szenzácziót keltő javaslat egy könyvből csírázott 
ki, melyet Dedjulin  orosz titkos tanácsos irt, hogy 
kimutassa abban az orosz nép degeneráczióját. 

Adatokat müvéhez a szerző a katonai statiszti-
kából szemelgetett össze. 1890-től 1896-ig Orosz-
országban 858,226 rekrutát soroztak be. 524,330 
embert szolgálatra teljesen képtelennek, 761,762 em-
bert ideiglenesen alkalmatlannak találtak, összesen 
tehát 1,286,092 orosz ember nem volt alkalmas 
katonai szolgálattételre. Ami, arányosítva a szolgálat-
képesek számához, valamivel többet tesz ki 69 per-
czentnél. Ebből Dedjulin az orosz nép elsatnyulására 
következtetett. Ennek okát pedig a hadsereg roha-
mos szaporításában s az óriási fegyverkezés  roppant 
költségben véli megtalálni. 

Szerinte ez elszegényitette a népet már azért 
is, mert a hadsereg folytonos  szaporítása elvonja a 
földmiveléstől  a szükséges és az arravaló erőt. Ded-
julin konzervatív s ép ezért könyve nagy hatást tett 
a rzárra. Belátta, hogy a militárizmus mennyire hát-

ráltatja a népek fejlődését  s enyhitéséie megtette az 
első lépést, melynek sikerét a népek, nemcsak Orosz-
országban, szívből kívánják és várják. 

Az agyagfalvi  gyűlés 50 éves évfordulója. 
— Saját tudósítónktól. — 

— Kolozsvár, október 1<>. 

Éppen ötven éve történt. — ősz volt. Ködös, 
borongós ősz. 

Egy gondolat czikázott át az egész Székelyföldön 
Mindenki letette kézbelijét, otthagyta családját, 

mert elsőbb volt a haza szent ügye, mint a saját 
dolga. Nagy rajókban hullámzott a maroknyi nép a 
Székelyföld  góczpontja telé, Udvarhelyvármegyébe. 
Igen, mert Hunnia egén vészes felhők  tornyosultak. 
A magyar szabadság pirkadó hajnalát a zsarnoki ön-
kény vészes éjjele fenyegette. 

Az agyagfalvi  szent tér, a székely nép prytane-
uma, politikai imaháza, melyhez a maroknyi székely 
nemzet történetének annyi lélekemelő, epopejába illő 
magasztos eseménye fűződik,  s melyen 1506. óta a 
szabad székely nemzet annyi fontos  törvényt alko-
tott, újra népes lett. Oly népes, a minő nem volt 
sohasem. 

1848. október 16-ika volt az a dicső nap, me-
lyen az agyagfalvi  gyűlés tartatott, az a gyűlés, 
melyről őszhaju székelyek hosszú, téli estéken oly 
szépen, oly vonzóan tudnak elbeszélni uuokáíkuak. 
Több, mint ötvenezer ember vett részt ez utolsó 
nemzeti gyűlésen, hogy az ország szomorú sorsa fö-
lött tanácskozzék. Hogy fegyvert  ragadjon, kardot 
kössön a haza védelmére és megvédelmezze a meg-
támadott szabadságot és az Uniót . . . 

E nevezetes gyűlésnek ötvenedik, a Kolozsvárit 
kivégzett székely vértanuk halálának negyvenkilen-
czedik évfordulóját  ma kegyeleteseu ünnepelték meg 
Kolozsvártt. Délelőtt 11 orakor a Kolozsvár határán 
lévő vértanú-emléket koszorúzták meg, a hol Turchdnyi 
Gyula lelkész és Jukabos  Ágoston, a Rikán belőli 
honvédegylet volt elnöke, a ki Kézdí-Vásárhelyről ez 
ünnepélyre utazott fel,  tartottak hatásos beszédeket. 
Délután volt a tulajdonképpeni ünnepély, melyet a 
kedvezőtlen idő miatt a toruavivóda nagytermében 
kellett megtartani. A terem zsúfolásig  megtolt Kolozs-
vár előkelő közönségével. Dectky  Albert elnök tartal-
mas és szép megnyitó beszéde után, az ünnepély 
díszelnöke, a 87 éves Horváth  Ignácz alezredes, az 
erdélyi lovasság egykori parancsnoka tartott gyönyö-
rű visszapillantást az agyagfalvi  nemzetgyűlés és azt 

követő eseményekre, a melyeknek annyira szereplő 
részese volt, hogy az első kozákot is ő küldötte 
másvilágra. 

Ő utánna Biró Lajos egyetemi hallgató, me-
gyénk szülötte tartott az agyagfalvi  gyűlés részleteit 
ismertető emlékbeszédet. — Dr. Várady  Aurél ügy-
véd a 49 év előtt Kolozsvártt kivégzett székely vér-
tanuk emlékével kapcsolatban méltatta a nemzeti 
ünnepek jelentőségét, magvas, érdekes beszédben. 

Majd Székely  János egyetemi hallgató szavalta 
Szász Gerő „Öreg honvéd" czimő hangulatos versét. 
— Közben a Bem tábornok egykori zenekarvezetője 
az öreg Salamon  játszta a Mátyás király nótáját s 
a kuruczdalokat, művészettel és ihlettel. — Este 
társas estély volt, melyen a székely egyetemi hall-
gatók nagy számmal vettek részt, s számos pohár-
köszöntő haugzott el. 

így ünnepelték meg Kolozsvártt, a minket, 
székelyeket oly közelről érdeklő agyagfalvi  gyűlés 
ötvenéves évfordulóját.  ós. 

A catarrhus. 
Óh diága október! Érzem, hogy megint itt vagy, érzem, 

hogy én vagyok a világ legegyügyübb halandója 
Bezárkózom szobámba s lapozgatom a Lexikont, tanul-

mányozom betegségem lefolyását  s megtudom belőle azt, 
hogy a hurut (catarrhus) a nyákhártyák és hámmal fedett  te-
rületek lobosodásának kisebb foka,  mely rendesen váladék-
képzéssel jár. 

Összeszidom magamban a feltalálóját  s a mig odakint a 
hives őszi szél kegyetlenül rázza ablakomat s a néptelen ut-
czákon sirva szalad végig: kályhám doromboló tüze mellett el-
mélkedném a nagy világ folyásáról,  érzem, hogy nem vagyok 
ura akaratomnak. A mint lapozgatom az újságokat, a németek 
császárjának keleti útját, a felfedezett  összeesküvést, becses 
orromban mintha ezer apró ördög járna örökös tánezot. 

Kimenni sem merek, mivel minden ösmerősöm részvéttel 
kérdi, mintha valamennyien összeesküdtek volna ellenem: 

— Náthás? 
Mintha nem lehetne leolvasni orromról! Ugy érzem, 

hogy utamban van mindenki és útjában vagyok mindenkinek 
és csak egyetlen lény lehet az egész föld  kerekségén, a ki az 
az embert ilyen nagy bajában tudná vigasztalni: a feleség. 

No már az nekem nincsen, pedig talán ó volna az egyet-
len, a ki örülne náthámnak, mert igy fogok  csak igazán „meg-
tisztulni", lévén ez idö szerint a fehérnép  egyetlen tudója an-
nak az édes hitnek, hogy a nátha csak megtisztulás és alapos 
kikergetője annak a nagy bajnak, mely ott settenkedik az em-
berben, hogy egy gyanutlan pillanatban kitörjön. 

E gondolatra azonban mégis jóleső érzés járja át teste-
met s a részvétnek egy bizonyos piczi része támad fel  bennem: 
szegény férjek!  Kiképzelem, hogy ilyenkor mennyi utasítást 
kaphatnak. Vedd fel  a nagykabátot. Ne vedd fel  a nagykabá-
tot. Járd meg magadat. Jobban teszed ha itthon maradsz. Fe-
Kiidj le. Idd ki ezt a kotyvalékot. Szagulj hagymát. Fürdesz 
gőzben. Izzadd ki magad s isten tudja még miket össze-vissza 
nem hordanak egy s/uszra. 

Pedig a náthának nincsen ilyen alárendelt szerepe, a 
nátha önálló betegség és nem egyéb, mint az orrüreg véredé-
nyekben, idegekben és mirigyekben egyaránt gazdag hártyájá-
nak meggyuladása. Persze ezt ilyen szépen nem tudtuk mindig, 
hanem volt idő, a mikor az agyvelőt tartották bűnösnek a 
nátha keletkezésében és ugy vélték, hogy az orr csak az agy-
velő felesleges  nedveinek levezető csatornája Anyák és felesé-
gek jóhiszemű örömét is ez a nézet táplálta, pedig már há-
romszáz esztendővel ezelőtt kimondotta a tudomány, hogy a 
nátha az orrüreg hártyájának gyuladása és a bő váladékot ez 
a meggyuladt nyálkahártya termeli. 

Innen kezdve tudták már azt is, hogy a náthát, a kö-
zönséges náthát legnagyobb részben a meghűlés okozza. A ki 
tehát könnyebben hül mpg, az többszőr náthás és minél edzet-
tebbek vagyunk a hőmérsék változásaival szemben, annál köny-
nyebben menekülünk a bajból. 

így történhetett meg három uri emberrel, akik egy de-
res őszi reggelen hárman utaztak együtt és egyiken sem volt 
bunda, az első csuzt kapott, a második náthás lett, a harma-
diknak semmi baja nem esett, mert az 6 szervezete tudta a 
legtöbb ellenállást kifejteni  a meghűléssel szemben. 

Vidám tavaszi napok, borús öszi idők tehét a nátha 
aranykorszaka, mert ilyenkor mutatkozik legtöbb alkalom a 
meghűlésre Ám nemcsak meghűléstől lehet náthát kapni, de 
elkaphatjuk közvetlen érintkezés utján egy másik náthás em-
bertől is. . , . 

így a csokolódzás rendes módja a nátha tovaterjedésé-
nek ; bár ki merné azt állítani, hogy a csokolódzás mellett meg 
lehet hűlni ? 

Ifjú  szerelmeseknek igy lehet árulójává is az indiszkrét 
nátha, a minthogy nedves padlózatn szobában ágy alá bujtatott 
udvarlónak, hideg kamrába zárt katonatisztnek nem egyszer 
lesz árulójává a nátha nagyhangú beköszöntője: — a tüS'.-
szentés. 

A milyen rosz és kegyetlen dolog ilyenkor tüsszenteni, 
éppen olyan jó és édes dolog egyébként. Valami végtelenül 
kellemes csiklandozás bizsergeti az orrod számtalan apró ideg-
szálait, s miközben lassankint növekvő erővel veszel lélckzetet, 
egy erőszakos és hatalmas kilégzéssel átröpülsz a menyország 
gyönyöreinek egy részén. 

Az igaz, hogy ez csak az első, második s talán a har-
madiknál történik, de a tizedik után már végkép boszankodol 
és kétségbeejtve emlegeted, hogy megint náthás vagy. 

A krónikus nátha igen kellemetlen következménye szagló 
érzékünk tompulása is. A szaglás a legszorosabb összefüggés-
ben áll az orron át való légzéssel, mert a szagokat a tárgyak-
ról lepattiinó ama kis részecskékből ismerjük meg, a melyek 
orrunkba jutnak az oda beszívott levegővel. 

Az aranyat a zöld asztalra dobta és kiáltotta : 
— Az egészet a 17-es számra! 
— A 17-es szám nyert. 
Egy könnyű kézmozdulattal a 36 Louis d'ort 

a vörös kártyára tolta. 
A vörös kártya nyert. 
Mind a 72 Louis d'ort a vörös kártyán hagyta 

8 ismét nyert. 
Még háromszor rajta hagyta az összeget a vö-

rös kártyán s mindig nyert. Most egész rakás arany 
és papirospénz hevert. Az volt a czélja, hogy spren-
golja az egész bankot. Valamennyi kombináczióját 
siker kisérte. Hallatlan, megfoghatatlan  véletlenség 
volt. Néhány pillanat alatt visszanyerte azt a néhány 
ezer frankot,  melyet az év folyamán  elveszített, sőt 
rövid idő előtt visszanyerte egész vagyonát, melyet 
néhány év alatt itt elveszített. 

Túlságos buzgalmában arról is megfeledkezett, 
hogy nehéz bundáját levesse. Már valamennyi zsebe 
tele volt gyömöszölve arannyal és bankjegyekkel. 
Teli marokkal dobta az aranyakat az asztalra s foly-
ton nyert. 

De a lelkét mintha izzó szén égette volna, 
hogy ha a kicsiny kolduslányra gondolt, a ki kint 
a hóban aludott, a kit ő meglopott. 

— Hiszen még ott van; még ott kell lennie ! 
Mihelyt egyet üt az óra, esküszöm rá, eltávozom. 
Ugy, a hogyan alva találom, a karomba akarom venni; 
hazaviszem s meleg ágyat vetek nekie. Fel akarom 
nevelni, gondoskodni akarok róla s ugy akarom sze-
retni, mintha a leányom volna. 

De az óra egyet ütött, néhányszor negyedet is 
s Lucien még mindig a játékbarlangban ült. 

Végre néhány perczczel két óra előtt a bankár 
felkiáltott: 

— A bank kiürült, mára elég volt. 
Egyetlen ugrással Lucien talpra állott. Tekintet 

nélkül félretolta  útjából a többi játékost, a kik irigy 
szemmel néztek utánna. Lerohant a lépcsőkön, hogy 
minél előbb odaérjen a padhoz. Már messziről meg-

ismerte a lámpa gyér világosságánál az alvó gyer-
meket. 

— Hála istennek, még itt van! 
Odaugrott a kicsinyhez s megragadta a kezét. 
— Szegényke, milyen szörnyen hideg a krze! 
A karjába vette. A gyermek feje  hátrahanyat-

lott anélkül, hogy felébredett. 
— Milyen irigylésre méltó mély az alvása! 
Szorosan a melléhez szorította, hogy némileg 

felmelengesse.  Valami különös nyugtalanságtól gyö-
törve, a szemére csókot akart nyomni, hogy fel-
ébressze. 

Ekkor borzadva vette észre a félig  lecsukott 
szempillákon át az üveges, mozdulatlan, élettelen 
szemeket. Agyán egy irtózatos sejtelem czikázott ke-
resztül; ajkát a leányka ajkára nyomta; semmi 
lehellet sem jött ki belőle. 

Mialatt a koldusnő aranyával egész vagyont 
nyert, a kicsiny, elhagyott gyermek meghalt; meg-
fagyott  I 

Lucien hiába kapkodott levegő után, összeszo-
rult torkából nem tudott hang kitódulni. 

Ekkor, a nagy erőfeszítések  következtében a 
padon felébredett  súlyos álmából. A játékterem ab-
lakain keresztül a deczemberi reggel szürke világos-
sága özönlött be. Lucien fölemelkedett,  felhúzta  az 
óráját s a sorozóbizottság irodájába ment s mint ön 
kénytes besoroztatta magát az afrikai  első vadász-
zászlóaljhoz. 

Ma Lucien de Hem hadnagy. Fizetése szűk, de 
elegendő igénytelen szükségleteinek a fedezésére. 
Sohasem nyul többé a kártyához. Sőt ugy látszik, hogy 
van némi megtakarított pénze is, mort egyszer egyik 
tiszttársa, a ki néhány lépésről követte, meglátta, a 
mint egy kicsiny spanyol leánynak, ki az utczán 
koldult, alamizsnát adott. Kíváncsi volt arra, hogy 
Lucien mennyit adott a kicsikének. Mikor meglátta, 
nem kevéssé volt Lucien bőkezűsége által meg-
lepetve. 

Lucien a kicsikének egy Louisdort adott. 
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Szagot ha nem érzünk, akkor könnyen beszívhatjuk a 
kellemetlen egészségtelen levegőt is s igy sokféle  kellemetlen 
hatáson kiviil ez a közvetlen veszedelem is fenyeget  bennünket. 

A meghűlésen kivül az idegekre ható különböző ingerek 
is okozhatnak náthát: úgynevezett ideges náthát. 

A rózsa, ibolya, rezeda erős illata, bizonyos ételek és 
anyagok szaga, a szinház és bálterem tisztátalan, szénsavdus 
levegője, a szoba, az ute.za pora és általában a porzó anyagok 
mindmegannyi ingerek, melyek a városi ember finnyás  orrát 
rögtön hajlamossá teszik a náthára. 

Magamról jól tudom, hogy valahányszor szobasurlás elé 
nézek, azonnal jelentkezik a tüsszentés, s szomorúan konstatá-
lom — tessék, még hozzá sem kezdtek s én már meghűltem, 
kész a nátha. 

A test edzése, a külső behatásokkal szemben való ellen-
álló képesség növelése tehát a legjobb és úgyszólván egyedül 
álló orvossága a náthának. S ha a friss  náthát egyszer-másszor 
komolyan nem is vesszük, a krónikus náthával szemben ne 
legyünk közönyösök, különösen gyermekeknél ne. 

Magát a náthát pedig minden emher igyekezik gyógyí-
tani, mely orvosságok közül leginkább ajánlatos a zsebkendő 
És ebben aztán ne legyünk fukarok.  Ismertem embert, a ki 
naponta 15—20 zsebkendőt is elhasznált s kizárólag ennek tu-
lajdonította meggyógyulását, a mely az idők folyamán  gyengéd 
kezek gracziózus eszközévé vált, kisérve a jelentőségteljes 
mozdulatot. r. 

Újdonságok. 
Szobrot a királynénak! Erzsébet királyné 

szobrára a mai napig a következő adományok gyűl-
tek össze nálunk: 

Ifj.  Solymossy László gyűjtése: Ifj. 
Solyirossy László 2 kor., Ferenczi János 2 
kor , Nagy Géza 1 kor., N. N 20 fill.  összesen 5 kor. 20 fill. 

A székelyudvarhelyi m. kir. áll. főreál-
iskola tanári kara és ifjúsága  gyűjtése* . . 118 kor. 20 fill 

Ehhez adva a már kimutatott . . . 50 kor 40 fill 
Eddigi gyűjtésünk 173 kor. 80 fill. 

•) A névsort jövő számunkban közöljük. 

Személyi hir. A földmivelésügyi  miniszter is-
mételten meggyőződvén arról, hogy az udvarhely-
megyei gazdasági egyesület nem működik alapsza-
bályszei ü hivatásának megfelelően  : az egyesület mű-
ködését felfüggesztette  s ügy- és vagyonkezelésének 
megvizsgálására Lekky István min. titkárt kiküldötte, 
ki már e hó 17-én, Menyhárt  Antal számvizsgáló 
kíséretében megérkezett s a vizsgálatot megkezdette. 

Status gyűlés. Gróf  Majláth  Gusztáv Károly 
erdélyi r. kath. püspök, az e hó 27-én Kolozsváron 
megtartandó statusgyülésre szóló meghívókat a gyű-
lés tagjainak már szétküldöte. A tanácskozás tár-
gyait az igazgató tanévi jelentése és a kilépő igaz-
gató-tanács helyeinek szabályszerű betöltése képezik. 
A megye részéről gróf  Lázár Ádám főjegyző  fog  a 
gyűlésre utazni. 

Erősítsük a magyarság bástyáit! A balázs-
falvi  ev. ref.  egyház, melynek kicsiny és rozoga 
temploma 1787-ben épült, uj templomot akar épí-
teni. A románság közé ékelt balázsfalvi  ev. ref.  egy-
ház megtartása és megerősítése annyival fontosabb 
kötelesség, mert elenyészte néhány szomszéd község 
magyarságának pusztulását vonná maga után. Váro-
sunkba e végett több gyüjtőiv lett küldve, a melyet 
a nagy közönségnek már csak auuyival inkább is 
ajánlunk, mert a ki e templom javára adakozik, 
egyszersmind hazafias  czélra is adta filléreit. 

Kinevezések. Az igazságügyminiszter Koncé 
Károlyt, a marosvásárhelyi ítélőtáblánál alkalmazott 
aljegyzőt, a h.-oklándi járásbírósághoz albiróvá ki-
nevezte. Ugyancsak az igazságügyminiszter a székely-
udvarhelyi törvényszék területére vizsgálóbíróul dr. 
Simó  Balázst, állandó helyetteséül Demény  Ferencz 
törv. bírókat rendelte ki. 

Az agyagfalvi monumentum. Az „ E - k " s 
utánna az összes hazai lapok szóba hozták, hogy az 
agyagfalvi  téren, a hol hajdan a székelyek nemzet-
gyűléseiket tartották, állandó emléket kell emelni. 
Most azt javasolják, hogy egy ily emlék állítására a 
Székelyföld  minden egyes fiának  gyakorlatilag módot 
és alkalmat kell nyújtani. E czélból egy 10 méter 
magas dombot kellene földből  és kövekből emelni 
azon a helyen, a hol az elnöki emelvény ezelőtt 50 
évvel állott. E domb oldalába márvány táblákat 
kellene illeszteni, mely a lefolyt  székely nemzetgyű-
lések idejét és tényét magyarázná. A 10 méter ma-
gas dombra kétoldalt márványlépcsők vezetnének fel, 
székelyföldi  márványból. A domb tetején tömör vas-
ból egy nyitott gloriott állíttatnék, mely ezentúl is 
ünnepélyes alkalmakkor a szónokok emelvényéül szol-
gálna. A domb alján őrház s ebben vendégkönyv az 
idegenből jövő látogatók számára; nyomtatványok, 
melyek a látogatóknak a székelyek hősi tetteit ma-
gyarázzák. A nagy kerületü 10 m. magas domb föld-
és kőanyagát a székely vármegyék különböző csata-
helyeiről vett földből  és kövekből a székely nép több 

év során hordaná oda. Az oda szállított föld  szállí-
tója, annak megjelölésével, ahonnan a föld  hozatott, 
egy kimutatásba veendő és minden székelynek min-
den szállított szekérért egy csinosan nyomandó elis-
mervény volna adandó. Ily módon versenyeznének a 
székelyek az emlék megteremtésében s néhány év 
alatt megszületnék az elpusztíthatatlan emlék: az 
„agyagfalvi  domb." 

Anyakönyvvezetöi kinevezések. A belügymi-
niszter Udvarhely vármegyében a fenyédi  anyakönyvi 
kerületbe anyaköuyvvezetővé Bodor  József  jegyzőt, 
a medeséri anyakönyvi kerületbe anyaköuyvvezetővé 
Bálint  Mihály körjegyzőt, a homoródoklándi anya-
könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Jánó 
Gábor járási dijnokot, a lövétei anyakönyvi kerü-
letbe anyakönyvvezető helyettessé Mihály  József 
birtost, a h -almási anyakönyvi kerületbe anyakönyv-
vezető helyettessé Antonya János jegyzői gyakorno-
kot, a benei anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető 
helyettessé Fnrlcas  Károly vasúti állomási elöljárót, 
a szentkirályi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető 
helyettessé Elekes  Náudor jegyzői gyakornokot s vé-
gül a hodgyai anyakönyvi kerületbe anyakönyvve-
zető helyettessé Kiss  Lajos községi pénzlárnokot ne-
vezte ki. 

Baróti emléktábla. Most, hogy Kassán lolep-
lezték a Baróti Szabó Dávid emlékére készített em-
léktáblát, szükségesnek tartjuk felemlíteni,  hogy Baróti 
Szabó Dániel városunkban is tanult és fennt  a rezi-
dencziában lakott. Jó volna itt is lakószobáját em-
léktáblával jelölni meg. Ezt különösen a gymnasium 
ifjúságának  ajánljuk figyelmébe. 

A körjegyzői vizsgálatok e hó 7. és 8-án tar-
tattak mog a vármegyeház kistermében Jakab  Gyula, 
Ugrón  István, Sándor  Mózes, dr. Válentsik  Ferencz, 
Szöllösy  Ferencz, Németh  Albert vizsgálóbiztosok előtt 
Ötön jelentkeztek vizsgálatra, névszorint: Benedek 
Antal, Csorna  Gábor, Ferencey  Ferencz, Kiss  Jenő 
és Szabó Béla, kik közül az ekő négy tette le si-
kerrel a vizsgálatot, míg az utóbbit visszavetették. 

Kérelem. Az örménység bevezetőjének és Sza-
mosujvár megalapítójának, Verzereskul  Oxendius püs-
pöknek közadakozás utján emlékszobrot akarnak ál-
lítani Szamosujvár főterén.  A szoborra szánt adako-
zások Eszteyár  Gergely főgymn.  hittanárhoz, a 
szoborbizottság pénztárosához küldendők Szamosuj-
várra. 

A polgári egylet fillérestélye. A helybeli „Pol-
gári öuképző és betegsegélyező egylet" már rendsze-
resített fillérestélyeit  ez évben holnap, 24-én kezdi 
meg a következő műsorral: 1. Nyitány, a helybeli 
zenekar által. 2. Meguyitó beszéd, Solymossy  Eudre 
egyleti elnök által. 3. Zene. 4. Szavalat, Berezeg 
Albert által. 5. Zene. ti. Felolvasás, Lázárné sz. 
Kábdebó  Róza által. 7. Zene. 8. Monolog, Bettás 
Gusztáv által. Táncz 12 óráig. Az estély rendezői : 
Fischer  Ferencz b. elnök, Orbán Erzsi, Ferenczi 
Karolina, Benedek  Áipád, Mészáros  Lajos. Belépti 
díj személyenként 20 kr. 

Öngyilkosság. Magó  Albert közkatona f.  hó 
20-án a Papkertben felakasztotta  magát. Tettének 
okául azt emlegetik, hogy talán bajtársaitól egyet-
mást lopott volna s az utókövetkezményektől való 
félelmében  követte volna el magán e szörnyű bün-
tetést. 

Circus Variété. A Martini Testvérek igazga-
tása alatt, a Galter féle  czirkuszban működő Variet-
társaságnak e héten jobb idő járt, a mennyiben a 
közönség közönye megtört s igy már párszor telt 
házat csináltak. A mult keddeu tartotta Schwarcz 
Sándor (Dummer August) jutalomjátékát, a melyen 
ügyes mozgulataival, fürge  játékával kiérdemelte a 
közönség tetszését, a mi — mint értesülünk - arra 
indította Dummer Augustot, hogy jutalomjátékát e 
héten megismételje. 

Gyermek bál. 
(Okt. 17.) Oh, hát itt van végre a szörnyű nagy nap, a 

mely körül hetek óta az egész világegyetem forog,  az a nap, 
a mikor Olga kisasszony először lép a világot jelentő bálte-
rembe. (Vulgo: gyermekbál-terembe.) A családi asztal körül 
megszámlálhatlan idők, ha jól tudom hat hét óta, nem folyt 
másról a szó. Roppant horderejű kérdéseket kellett alapos meg-
fontolás  és megvitatás tárgyává tenni. A nagytanács sorjában 
döntötte el névszerinti szavazással: 

1. Elérte-e Olga kisasszony azt a kort, mikor bálba le-
het menni ? 

2. Nem fog-e  a bálozás megártani az egészségnek ? 
3. Egyáltalán divat-e még a bálozás ? 
A papa ugy az általános, mint a részletes vitánál csekély 

számú, de nagy tekintélyű ellenzéket képezett, de végre is en-
gedni volt kénytelen a többség parlamentális jogainak. Határo-
zatba ment Olga kisasszony előléptetése. 

De hogy is ne? Hisz a mama játszva döntötte le az 
ellenzék (papa) által felhozott  érveket. 

1. De már hogy is ne érte volna el Olga lányom azt a 
kort, hogy bálba mehessen ? Már elmúlt 7 éves, meg aztán ott 
fiatal  koráért nem fogják  negligálni, mert már személyesen 
meggyőződtem arról, hogy „nagy keletnek" örvend. 

2. A bálozás semmi körülmények között meg nem árt-
hat, már csak azért sem, mivel öt órakor kezdődik, s már tiz 
órakor véget ér, és 

3. A bálozás annyival is inkább divat, mert ez egyszers-
mind vizsgabál is. 

Ilyen alapon megindultak aztán a végrehajtó intézkedé-
sek. Mennyi boldog izgatottság, mennyi aggodalom, mennyi két-
ség a hosszú előkészületek alatt. 

És végre itt van a végzetes nagy nap, * 

Esik az eső. Odakint szürke, borús az ég fázósan  gyűr-
ték fel  az emberek a kabátjuk gallérját. Természetesen utcza-
hosszat sártenger van, s Laczika aggódva kérdi: 

— Mamácskám, az utczákat mért nem boritják be itatós-
papirral? — És még érvel is. — Ennek kettős haszna volna: 
először az, hogy az itatos papir vizes lesz, tehát mindenki tudni 
fogja  figyelmeztetés  nélkül is, hogy künn sár van, s nekünk 
kocsival kell a bálba menni. (Tessék itt van az önérdek). Má-
sadszor pedig az itatós papiros beissza a vizet, s holnapra 
száraz lesz az út. 

Ez bizony elég reális terv, s a papa utján illetékes kö-
rökben foglalkoztak  is ez eszmével, hanem sajnálattal hozom 
Laczika tudomására, hogy indítványát elvetették. 

Végre beértünk a bálterembe. A sok feszes  feketeruhás 
rendezőség fel  és le hullámzik. Fesztelenül közlik egymással 
véleményüket — az idei termésről. 

Bizony gyönyörű is az. Nagy és Rzépségben gazdag. Sok, 
sok üde szép kis leány ül ott egymásmellett, várva a sorát az 
első bálján. Vannak közöttük olyanok is, kik már a tavaly át-
estek az első bál izgalmain, azok könnyű elegáncziával tekint-
getnek végig a novicziusokon. A szuverén hatalmú „férfinép" 
kegyetlenül gyönyörködik a bájos ujonezok szépségében. 

A mamák tömegesen vonulnak be, s elfoglalják  helyei-
keti amire aztán kezdetét veszi a ,,programm''. 

Elismerés illeti Major tánezmestert azon fáradságáért,  a 
melylyal e kedves kis hadnak olyan ügyesen betanította a 
„menuette"-t, a „négyes' -t, a „sir ruger '-t, s isten tudja még 
milyen nyakatekert nevű tánezokat. Pompásan, kifogástalanul 
ment, hauein bizony első sorban ehhez a gyermekek „felfogása" 
volt szükséges. 

. . . Aztán a csárdás után még egyszer viszontlátja Olga 
kisasszonyt a mamája. S nem látja többé. Egyik fekete  fiatal 
a másiknak adja át őt. (Megjegyzendő, hogy a feketék  igy kö-
zelebbről tekintve már nem is olyan ellenszenvesek). 

A végtelen keringő alatt a hangulat felmelegszik.  Egy 
darabig még tánczolni is lehet. Aztán ennek vége. Egy nagy 
gomoly tölti meg az egész termet, melyben a sötét alapból a 
fehér  és rózsaszín a szezon uralkodó szinei csillámlanak elő. 

És jön a végnélküli csárdás . . . Tizet elütötte. Az „ara-
nyos" nagyobbak veszik át a tért. A kocsi végig gördül a 
homályos, vizes őszi utczán . . . Újra otthon vagyunk . . . 

Ez volt a bál De szép vol t . . . az első bál . . . Kár, hogy 
már vége van . . . r. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

305—1898. szám. 
végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi XL. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a székelyudvarhelyi tekintetes kir. törvényszék 
1898. évi 4989. számú végzése következtében dr. 
Válentsik Ferencz sz.-udvarhelyi ügyvéd által kép-
viselt olaszteleki takarékpénztár javára fülei  Boda 
Emília s társai ellen 50 frt  s<jár. erejéig 1898. évi 
augusztus hó 25-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 395 frtra  becsült következő 
ingóságok, u. m.: I. Tóth Péternél 2 ökör, 2 tehén, 
2 ló; II. Boda Emíliánál és férje  Dobai Áronnál 10 
szekér széna, 1 gőne sertés, 1 malacz, 1 ünő borjú, 
2 ló nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az okláudi kir. járásbíróság 
1898. évi V. 117 — 2. számú végzése folytán  50 frt 
tőkekövetelés, ennek 1898. évi julius hó 4. napjától 
járó 6°/0 kamatai, Va 7o váltódij és eddig összesen 
47 frt  28 krban bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig az I. alattira Vargyason és a II. alattira 
Fülében leendő oszközlésére 1898. év november hó 
3 ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi XL. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is elfognak  adatni. 

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

Kelt Oklándon 1898. évi okt. hó 13. napján. 
Lör lucz i K á r o l y , 

kir. bírósági végrehajtó. 



1898. október 23. Udvarhelyi Hiradó 43. szám. 
304—1898. szám. 

végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi XL. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a székelyudvarhelyi tekintetes kir. törvényszék 
1898. évi V. 122—2. sz. végzése következtében dr. 
Váleutsik Ferencz sz.-udvarhelyi ügyvéd által kép-
viselt olosztéleki  takarékpénztár  javára vargyasi Ilkei 
Ferencz  Bálint  ellen 60 frt  H jár. erejéig 1898. évi 
augusztus hó 25 én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 500 frtra  becsült következő 
ingóságok, u. m.: I. Jakab  Péternél,  II. Székely  Fé-
rt  ncznél  2- 2 ló s 1 tehén, III. Ilkei  Ferencz  Bá-
lintnál  8 szekér széna, 2 ló, 1 tehén nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1898. évi V. 122—2. számú végzése folytán  60 frt 
tőkekövetelés, ennek 1898. évi junius hó 6. napjától 
járó 6% kamatai, V»°/o váltó dij és eddig összesen 
54 frt  23 krban bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Vargyason a községi háznál leendő esz-
közlésére 1898. évi november hó 3-ik napjának d. 
e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108 §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és feltilfoglaltatták  s azokra kielé$iM|g| 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XL. 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklándon, 1898. évi okt. hó 13. napján. 
I jő r iucz i Kftroly, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 5045—1898. 
tkvi. 

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

tósága részéről közhírré tétetik, miszerint a sz.-udvarhelyi 
székelyegyleti első takarékpénztár végrehajtatónak lengyelfalvi 
br. Orb*n Ottó végrehajtást szenvedő ellen 600 frt  s jar. ki-
elégítése végett ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó len-
gyelfalvi  89-ik sz. tkvben, Orbán Ottó nevére irt A-f-  19ta, 
191b, 192a, 192b hrsz. faház,  beltelek és kert ltiii frt,  710., 
711., 712. hrsz. erdő 34 frt,  824., 825. hrsz. szántó, legelő 8 
frt,  2006. hrsz erdő 10 frt,  2145., 10 frt,  2557., 13 frt,  2820., 
1 frt,  2854., 9 frt,  2855/2., 3 frt,  2895., 4 frt,  3150, 2 frt, 
3257., 3258., 3259. hrsz. erdők 4 frt,  a lengyelfalvi  I. r. 93. 
tkvben foglalt  A-f-  1—13 sorsz. ingatlanok talajára a térha-
szonélvezet és felépítmények  sérelme nélkül és fentartásával 
165 fit  kikiáltási árban az 1898. évi deczember 16 napjának 
d. e. 9 órakor Lengyelfalva  község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen, a legtöbbet ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsarnak 10°/„-at készpénzben 
vagy óvadék képes papírban kötelesek a kiküldött kezéhez le-
tenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák alatt 
ezen kir. tkvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatósag Sz.-Udvar-
helytt 1898. október hó 9-én. 

« y ö r f >  T l t u s , 
kir. tszéki egyes bíró. 

303—1898. szám. 
végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1.181. évi XL. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a székelyudvarhelyi tekintetes kir. törvényszék 
1898. évi 7675. sz. végzése következtében dr. Vá-
lentsík Ferencz sz.-udvarhelyi ügyvéd álta^ képviselt 
sz.-udvarhelyi Demeter Károly javára peteki ilj. Biró 
V. András s társai ellen 70 frt  s jár. erejéig 1898. 
évi augusztus hó 26-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 350 frtra  becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m.: I. Biró V.  Andrásnál, 
II. Görgényi  Pálnál  4 ökörtulok, III. Talaba  Do-
mokosnál  2 méncsikó nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1898. évi V. 107-2. számú végzése folytán  70 frt 
tökekövetelés, ennek 1898. évi márczius hó 29. nap-
jától járó 6°/0 kamatai, V/o váltó dij és eddig 
összesen 45 frt  78 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Petken a községi háznál leendő 
eszközlésére 1898. évi november hó 2-ik napjának 
délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz S 

venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XL. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul 
is elfognak  adatni. 

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

Kelt Oklándon, 1898. évi okt. hó 13. napján. 
I>öriiiczi K á r o l y , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Valódi 
Braunschweigi  magból  termelt 

káposzta 
kapható olcsó árban Szöllősi  Samu 

bér  gazdaságában 

Szombat/alván. 

800—1898 szám Udvarhelyvármegye főispánjától. 

Pályázati hirdetmény, 
A kormányzatomra bizott Udvar-

helyvármegyében rendszeresített útadú-
alszámvevői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi I. t.-cz. 17. §-ában körülirt minősí-
tésüket igazoló okmányaikkal felszerelt 
kérvényüket f. évi deczember hó 10-ig 
nyújtsák be hozzám 

Ezen állás javadalmazása áll 640 
frt  é\i fizetés  és 100 frt  lakbérből. 

Sz - Udvarhelyt, 1898. október 2-án. 

Gróf Haller János, 
főispán. 

L e g n a g y o b b n y e r e m é n y 
l egsze rencsésebb ese tben 
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A z ö.NHxeM 5 0 , 0 0 0 n y e r e m é n y 
JEGYZÉKE. 

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 
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5 0 , 0 0 0 t f f  1 3 1 6 0 , 0 0 0 
melyek hat húzásban sorsoltatnak ki. 

A harmadik nagy magy. kir osztálysorsjáték nemsokára 
kezdődik és 

100,000 
sorsjegyre 

újból 5 0 , 0 0 0 
nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levő nyereméuyjegyzék szerint a z ö s s z e s 
Noralegyek le le feltét lenül  nyerni fog. 

A n y e r é s i e s é l y e k tehát, mint már általánosan 
ismeretes, Ariitsiak. 

ÖHHeiteii t izenhárom uillliA IttO.OOO ko-
l o n ú t sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény a leg-
szerencsésebb esetben 

e g y m i l l i ó k o r o n a . 

Szíves mielőbbi megrendeléseknél e r e d e t i sors* 
jegyeket a tervszerű eredet i árbnu és pedig: 

egy e g é s z I-ső oszt. eredeti sorsjfgyet  6.— frt 
)i fél  ii i, a a 3.— ii 
„ íregyed „ „ „ ., 1 .50„ 
„ njole / .ad „ —.75,, 

küldünk szét utánvéttel , vagy a pénz e lő leges be-
küldése e l l enében . 

A huzásoK után megküldjük tisztelt vevőinknek a hiva-
talos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul 
állau ik rendelkezésre. A húzások a magy. kir. kormány ellen-
őrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál mindenki meg-
jeleuhetik. 

Kérjük a rendeluiéuyeket mie lőbb, legkésőbb 
azonban 

f.  é. október hó 29-ig 
hozzánk beküldeni 

Török A. és Tsa. 
11 i n . k i r . s z n b . O H z t ó l y s o r s j á t é l í 

^elárusítói 

Budapest, T, Váczi-köfít  4|a. Rendelölevél levágandó. 
Kérek lészemre 

zettel együtt küldeni. 

TÖRÖK A. és TARSA uraknak Budapest. 
1. oszlályu magy. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorbjeuyet a hivatalos terve-

utánvételeiül kérem 
postáutalványnyal küldöm. Az összeget frt  } S ^ X J ^ M . . } A t e , » 5 t ö r l e u d ö 


