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Modern. 
(k.) Rég történt már, feledésbe  ment egé-

szen, más szenzácziók váltották fel  s nem beszél 
ma senki többé az egyszerre oly híressé vált 
Krivánvról, a nagy sikkasztóról. 

Krivány elsikkasztotta az árvák pénzét. De 
titokban tette és elszökött. Egymásután szakad-
nak föl  a sebek a társadalom testén, de a be-
tegséget észrevenni nem akarják. Ellenőrzési 
szabályaink szigorúak éi leleményesek, büntető 
törvényünk rideg, miért kell hát napról-napra 
ujabb alakokat kirugdalni az előkelő társaság-
ból, miért szaporodnak egyre a kapzsiság és 
uralomvágy, e két uralkodó eszme ügyetlen ál-
dozatai ? 

A középkorról nem vagyunk jó vélemény-
nyel, mivel az tele van vadsággal, fanatizmus-
sal és jogtalansággal. De kénytelenek vagyunk 
elismerni, hogy daczára mindezeknek, van e 
kornak egy igen szép jellemvonása, a férfiasság. 

S bár mennyire is vad lett légyen e kor, 
olyan tulajdonság ez, a mely annak minden fer-
deségét majdnem egészen jóvá teszi, mivel a 
férfias  erőnek nagysága kiengesztel még a nyo-
mában járó rombolás iránt is. Ük maguk erősek, 
de védelmezik a gyengébbet, még saját veszé-
lyeztetésükkel is; de mindenek fölött  tisztelik, 
védelmezik a nőt, és ez teljes kiegészítője az 
erőnek, a férfiasságnak. 

Különben ezt is csak Krivány juttatta 
eszembe, a ki maga villájában lakott, pompás 
szivarokat szitt és franczia  pezsgőt ivott. Ru-
háinak szabása is olyan korrekt és bizalmat 
gerjesztő volt, h<»gy nem csodálkozom, ha ennyi 
szép tulajdonság mellett fölolvadtak  irányában 
a bizalomban — s ő egy szép regg.d megugrott, 

magával vive az árvák pénzét, veszélybe döntve 
hivatali elöljáróit, nyomorba hagyva családját, 
feleségét. 

De nem csodálkozom azon. Nem-e a nyá-
ron történt, az, amidőn a sülyedő frauczi  hajó-
ról, a Bourgogneról, százával iparkodtak az 
utasok a mentő csónakot elérni; egymást lökték 
vissza a vizbe, verték baltával főbe  a csanak-
ban ülők a kapaszkodókat, m^gborzasztva állati 
kegyetlenkedésükkel az egósz világot Ugyancsak 
egy é\re történt, amidőn Európa legmodernebb 
városában, Párisban kigyúlt egy jótékonyczélu 
bazár akkor, amidőn telve volt Páris legfénye-
sebb, legelőkelőbb közönségével; nem-e ugyan-
azok a jelenetek folytak  le, mint ez utóbbi meg-
döbbentő katasztrófánál;  s ha az előbbinél azt 
az állati vaudalizmust a tudatlanságnak, a mű-
veletlen matrózoknak lehet betudni, mennyivel 
szomorúbb példa rá ez utóbbi, midőn a gentle-
manok eszöket. vesztve, rohannak az ajtóknak, 
letaposnak mindenkit, férfit,,  nőt egyaránt, ha 
az gyengébb volt, s az a férfi,  aki azelőtt egy 
rövid perczczel is erősen fogadkozott,  hogy kész 
életét feláldozni  hölgyéért, a másik perezben már 
köntösénél fogva  rántja vissza az ajtótól, hogy 
ő lehessen azon mentől hamarább kivül, megment-
ve mások holttestén keresztül nyomorult életét. 

No és itt elég eklatánsul bebizonyította a 
modern férfi,  hogy szereti életét. Mind a két 
alkalommal százával pusztultak az emberek, s 
az asszonyokból talán egy se maradt életben, 
mert az erős férfiak  ott vizbe, itt tűzbe lökték 
őket, csakhogy ók menekülhessenek. 

Megrázkódik az ember tőle, hogy még ilye-
nek is történhetuek; a gyávaságnak és lova-
giatlanságnak visszataszító példái! 

Tehát a középkori férfi  jellem annyira el-
korcsosult, annyira kivetkőzött eredeti, szép, 
erős, szenvedély- és erőszakosságából, hogy durva 
önzéssel védelmezi magát azok rovására, akiket 
oltalmaznia és mentenie kellene. 

Azonban mindezekből nem azt akarom ki-
hozni, hogy talán a férfi  nép egész g.ávává 
korcsosult Korántsem! Hiszen naponta olvas-
suk, hogy egy szóért, egy kicsinylő mozdulatért 
pisztoly elé állítják a férfiak  egymást, s a leg-
kisebbért is képesek életüket koczkáztatni. No 
és ez talán elég férfiasság?  Persze hogy az, de 
bizonyára nagyon megapadna a duellálók száma, 
ha nem szolgálhatná azt az olcsó dicsőséget, ha 
ugy kellene koczkáztatni az életét, mint a lán-
gok és hullámok között: tanuk és jutalomra 
való kilátás nélkül. 

Sok férfi  ugy beszél a nőkről, mintha el-
felejtette  volna, hogy neki is van vagy volt 
anyja, nővére, ha felesége  ugyau solisem is lesz. 
Az a hang, melyen ma már tanult és tanulat-
lan férfiak,  gyerkőczök és vének a nőnemről 
társalognak, valóban boszantó. Mintha a nőtisz-
telet már nem tartoznék a nemzeti tulajdonsá-
gaink közé. Sok idegen vérrel keveredtünk-e? a 
magyar nő változott-e meg? nem tudom. De 
ezt a tényt elvitatni aligha lehet. 

A férfi  a házasságban nem a szerető élet-
társat keresi, aki megosztja vele örömeit és 
gondjait; hanem fáradság  nélkül való exiszten-
cziát vagy gondtalan jövőt és kényelmet. Va-
gyontalan nő egyéni tulajdonságai nem tudják 
kielégíteni. Ha a nő szellemi műveltségben és 
művészi tulajdonokban excellál: akkor a ház-
tartás miatt aggódik. Ha a nő emehhez ért in-
kább: akkor társadalmi kiválóságot és finomsá-

Milyen asszonyi 

— Ön az az X. ur — •— igazán? 
A hölgynek mélytlizü dióbarna szemeiben cso-

dálkozással vegyes, örömteli meglepetés villant 
meg. Elragadó mosolylyal tekintett először reám, 
azután barátomra, a ki épp mo=t mutatott be neki 
Nézésébűi hitetlenség, majd némi reménykedés volt 
kiolvasható. 

Nevetve erősitette meg a barátom: — Persze 
hogy A az, a maga teljes eredeti mivoltában 

Ezzel magunkra hagyott beuuiiuket. 
— Éu mindig valami komoly, uem egészen 

fiatal;Úriembernek  goudoltam önt — mondá a hölgy 
és nevetése olyan édes volt, mint az ezllst csöugetyü 
csilingelése. Majd halkau, lágy hangon tette hozzá: 
— Olyan nagyon örülök, hogy önnel találkoztam, 
igazán örülök. 

Köznapi udvariasságot mondott csak, de sziv-
,hez szólt a hangja és oly jól esett, mint a szerető 
puha kéznek gyöngéd simogatása. 

— Jöjjöu csak ide és mondjon valamit, szólalt 
meg újra és leült egy kicsiny kerevetre, nekem is 
helytet csinálva maga mellett. 

Ügyetlenül ültem melléje, zúgott egy keveset 
& fejem,  mintha a kelleténél egy pohárral több pezs-
gőt ittam volna. En még akkor csak az irodalmi 
gyermekkoromat éltem. Egy vékonyka könyv, néhány 
karczolat és bírálat, szétszórva harmad-negyedrendű 
folyóiratokban  — ez volt az egész, a mivel a mo-

dern irodalmat gazdagítottam. Beleszédültem, a mi-
kor fölfedeztem,  hogy én vagyok az a bizonyos X. 
ur, és hogy ez a bájos asszony örült, hogy találko-
zott velem. 

— És igazán ön irta azt a szellemes könyvet ? 
folytatta  a hölgy — ön irta azokat az elsőrangú 
dolgokat alapokba? Oh milyen pompás lehet az, ha 
valaki szellemes. Gyönge sóhaj röppent el ajkairól, 
mintha olyas valamin bánkódnék, a miu nem lehet 
változtatni. Sóhajtása szivemhez szólott. Vigasztalni 
akartam és egy szépeu kiesztergályozott bókba fog-
tam bele, de ő hallgatást parancsolt a legyezőjével. 
Később, a mikor újra átgondoltam a találkozásunkat, 
örültem neki, hogy nem hagyott szóhoz jutni. Hiszen 
vannak dolgok, a miket sokkal jobban ki lehet fe-
jezni másképpen. 

— Ugy is tudom, hogy mit akar mondani, ne-
vetett a hölgy. De ne tegye kérem. Öntől nem is 
tuduám, hogy vegyem föl.  ön olyan szatirikus tud 
lenni. 

Olyan arczot öltöttem, mintha tudnék, ha akar-
nék, csakhogy most ebben az esetben nem akarok 
gúnyolódni. 

Kesztyütlen kezét az én kezemen pihentette 
egy pillanatig. Ha két pillanatig hagyja ott a kezét, 
akkor letérdeltem volna előtte, vagy tótágast álltam 
volna a lábainál — de akárhogy is: valami bolondot 
cselekedtem volna a nagy társaság szeme láttára. 

— Én öutől nem kiváuom, hogy bókokat fa-
ragjon, mondá a hölgy. — Én azt kivánom, hogy 
barátok legyünk. Éveimet tekintve, anyja lehetnék 

önnek. (Zárjel között mondva: harminczkét éves le-
hetett, de huszonhatnak látszott. Én huszonhárom 
esztendős voltam és félek,  hogy ostobaságodat te-
kintve fiatalabbnak  látszottam.) De ön ismeri a vilá-
got, és ön olyan egészen más, mint a többiek. A 
társaság olyan üres, olyan mesterkélt, nem gondolja 
ön ? Nem is hiszi, hogy én mennyire kikívánkozom 
belőle — mennyire szeretnék ismerni valakit, akinek 
megmutathatnám, milyen vagyok a valóságban — a 
ki meg tudna étteni. Ugy-e meglátogat néha —-
minden keddi napon otthon vagyok — azután be-
szélek önnek sokat, sokat, akarja? És ön elmondja 
majd nekem a szellemes gondolatait mind, mind. 

Gondoltam, hogy talán most mindjárt meghall-
gatna egy-két szellemes gondolatot. A legjobb han-
gulatban nyitottam fel  a számot, amikor egy ember 
jött felénk  (persze ebből az üres társaságból való) 
és azt mondta, hogy a vacsora fel  van tálalva. A 
hölgy kénytelen volt magamra hagyni. De mielőtt 
eltűnt a tömegben, még visszanézett és tekintete 
jelentőségteljesen nyugodott rajtam. Megértettem a 
tekintetét, a mely ezt mondta: „Oh! sajnáljon meg. 
Milyen nagyon fog  untatni ez a szellemtelen, üres 
teremtés." Meg is sajnáltam szegényt. 

Később végig kutattam valamennyi termet, de 
a hölgyet nem találtam többé. Meg akartam mon-
dani neki, hogy birja rokonszenvemet és hogy tá-
mogatni fogom  őt. Azonban az inastól megtudtam, 
hogy mindjárt vacsora után eltávozott. Azzal az üres 
társaságból való emberrel ment el. 

Ugy két héttel ezután egy fiatal  irómesterem* 
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got emleget. Ha mind a kettő megvan: akkor 
meg az arcz és termet nem állják ki az elké-
nyesedett izlést. De ha a nő vagyonos: akkor 
minden egyéb szempont, még a vonzalom is 
mellékes. 

Nem csodálom, ha a nő életpályát keres 
inkább, mint hogy az önérzetét bántó ilyen vá-
logatásnak kitegye magát. 

A férfi  fél  a küzdelemtől, nem akar olyan 
boldogulást, melyet fáradságos  uton kell meg-
szerezni. 

No és igy teremnek a Kriványok. Inkább 
akar fehér  kenyeret enni, még az önérzetnek, a 
becsületnek a rovására is, mint emelt fővel  élni 
barna kenyéren. A sikkasztó fiu,  az osztály-
uralom magzata, annak belső fesztelensége  nél-
kül lehetetlen és a bün útjára is azért tévedt, 
hogy megüthesse osztályauak czen^usát, ur és 
gavallér lehessen, — igy kivánja a modern tár-
sadalom, mert ő — modern férfi. 

Belföld. 
A tisztviselők családjainak ellátása tárgyá-

ban fontos  határozatot hozott az állami számve-
vőszék kezdeménye alapján a minisztertanács. Az 
állami nyugdíjtörvény alkalmazásánál ugyanis nem 
jártak el eddig egyöntetűen a különböző hatóságok, 
amennyiben némelykor a szülőtlen árvák részére az 
atyátlan árváknak járó nevelési járulék másfélszere-
sét utalványozták, tekintet nélkül arra, hogy a ne-
velési járuléknak valamennyi gyermekre eső része 
meghaladja e vagy nem az özvegyi ellátás összegét; 
más esetekben pedig ez a korlátozás alkalmazást 
nyert a szülőtlen árvák nevelési járulékára is oly-
módon, hogy a nevelési járulékoknak valamennyi 
gyermekre eső összegét az özvegyi ellátás mérvére 
korlátozták. Az állami számvevőszék a törvény in-
tenciójának érvényre emelése végett a törvényben 
megjelölt uton e minisztertanácshoz fordult,  amely 
kimondta, hogy a szülőtlen árvák tekintetében nem 
alkalmazható a nyugdíjtörvényben foglalt  az a kor-
látozás, mely szerint a nevelési járulékoknak vala-
mennyi gyermekre eső összege az özvegyi ellátás ösz-
szegét meg nem haladhatja. 

Az anarchisticus törekvéseknek kivételes tör-
vénynyel való elnyomása tárgyában Bars vármegye 
kezdményezésére löliratokkal járulnak a törvényha-
tóságok a képviselőházhoz. Közelebbről két ily fölter-
jesztést, Liptó- és Udvarhely vármegy ékét, mutatta 
be az elnökség. Az utóbbi fölirat  Erzsébet királyné 
erőszakos halála alkalmából további kegyeletes eszmét 
is fölvett.  Arra kéri t. i. a képviselőházat, hogy „az 
az épület, melyet a királyasszony utolsó óráival a 

magyar nemzetre nézve szentélylyé avatott, országos 
költségen meg vásároltassák és mint Erzsébet királyné 
emlékére szentelt egyház megőriztessék." 

Külföld. 
Lucheni birái előtt. Lucheninek, az elvetemült 

anarchistának végtárgyalása e hó 10-én történt mrg 
Genfben,  minden szenzácziós fordulatok  és leleplezé-
sek nélkül. A gyilkos mindvégig megmaradt eredeti 
vallomása mellett, hogy iszonyú tettét saját inicia-
tivájából követte el. 

Az esküdtszék Luchenit Erzsébet királyné őfel-
ségének előre megfontolt  szándékkal és orvul történt 
meggyilkolásában bűnösnek nyilvánította, mire a fő 
ügyész indítványára vádlottat életfogytig  tartó  fog-
házbüntetésre  ítélték. 

Az obstrukezió ellen. 
— Udvarhely-vármegye rendkívüli közgyűlése. — 

— november 11. 

Mint mult számunkban jeleztük Jakab  Gyula 
alispán gróf  Haller  János főispán  intézkedésére 
mára hivta össze a törvényhatósági bizottság tagjait. 
A gyűlés összehívását több községi számadás felül-
vizsgálása tette szükségessé. A gyűlést 10 órakor 
nyitotta meg gróf  Haller  főispán  s a jegyzőkönyv 
vezetésére Ádám  Albert tb. főjegyzőt  kérte föl.  A 
tárgysorozat 14 pontból állott, melyek között a má-
sodik pontnál a Bajna Ferencz és Soó Gáspár köz-
ponti választmányi tagok lemondásával üresedésbe 
jött helyekre Biró Áron és Boci Károly, mig az 
igazoló választmányba Lántzky  Sándor lettek meg-
választva. Az Ugrón János kő- és agyagipari szak-
iskolai felügyelő  bizottsági tagnak lemondásával meg-
ürült helyre, Ugrón István ajánlatára egyhangúlag 
gróf  Lázár Ádám főjegyző  lett megválasztva. 

Az átiratoknál tárgyaltatott Csongrád vármegye 
átirata is, melyben a képviselőházban előterjesztett 
törvényjavaslatok sürgős elintézése tárgyában kelt 
feliratát  támogatni kéri. 

Az átirat következtében a közgyűlés a követ-
kező feliratot  intézi a képviselőházhoz: 

Mélyen tisztelt Képviselőház! 
Az utóbbi napok politikai eseményének hatása 

alatt, melynek hullámcsapásai a nyugodtság és objek-
tivitás medrét túlságosan átlépték s a szenvedélyes-
ségnek, melyek a tanácskozás és országgyűlés mél-
tóságát kint és bent egyaránt veszélyeztetik — ugy 
látszik maguk a házszabályok sem tuduak kellő gá-
tat vetni — tehát a vármegyék kénytelenek tiltakozó 
szavukat felemelni  s rámutatni arra, miszerint ezen 
egészségtelen irányzat magában hordja az alkotmány 
bomlasztására alkalmas csirákat, melynek melegágyát 
— sajnos — azon kisebbség képezi, mely minden 
alkalommal fennen  hirdette egyedüli alkotmányos 
érzületét. 

ber barátommal találkoztam az utczán. Együtt ba-
rangoltunk tovább. 

— Egy elragadó asszonynyal találkoztam az 
este, mondá a barátom. Cliflon  Courtenay-nek hív-
ják. Oh, milyen asszony 1 

— Te is ismered őt? — kiáltottam föl.  Oh, 
én régi jó barátja vagyok neki. Mindig kér, hogy 
látogassam meg. Egyszer már igazán el kell mennem. 

— Oh, nem is hittem, hogy te is ismered őt, 
felelte  a barátom. A hölgy mintha valamicskét veszí-
tett volna a szemében az által, hogy én is ismerem. 
De csakhamar megint lángolni kezdett érte. 

— Bámulatosan szellemes asszony, folytatta. 
Csak attól félek,  hogy én bennem csalódott egy kissé. 
De a barátom olyasformán  nevetett hozzá, mint aki 
maga sem hiszi el azt, arait mond. Sehogysem akarta 
elhinni, hogy én vagyok az a bizonyos Smith. A 
könyvem után azt gondolta rólam, hogy már nagyon 
öreg ember vagyok. 

Én a barátom könyvében semmi olyast nem 
találtam, amiből szükségképp következnék, hogy az 
irója már elmúlt tizennyolez esztendős. Ebből a té-
vedésből azt láttam, hogy a hölgy meglehetősen nél-
külözi az Ítélőképességet, hanem a barátom nagyon 
meg volt vele elégedve. 

— Igazán nagyon sajuálora szegényt — beszélt 
tovább, hogy ahhoz a vértelen, mesterkélt társaság-
hoz van lánczolva, amelyben él. Nem is hiszi, mondta 
az este is, hogy én mennyire szeretnék ismerni va-
lakit, akinek megmutathatnám, milyen vagyok a va-

Nem kívánunk részletezésekbe bocsátkozni, me-
lyek azon tüneteket kétségtelenül megállapítják, mert 
hisz a napi sajtó bőven feltárja  mindazt s épen ez 
adja a morális alapot nekünk, hogy az 1886. XXI. 
t.-cz. 2. §-ának c) pontjában biztosított felirati  jo-
gunkkal éljünk, mert sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
mig egyfelől  országos gazdasági érdekeink a bizony-
talanság folytán  érzékenyen károsodást szenvednek, 
és sok egyéb fontos  törvényhozásilag megoldandó 
kérdésüuk stagnál — addig másfelől  a kisebbség 
magatartása, mely fokozatosan  szenvedélyesebbé vá-
lik és szokatlan hangokat visz be a vitába s lehetet-
lenné teszi a parlamentáris kormányformának  sarka-
latos elvét, mely a többség akaratának érvényesülé-
sében, mint legfőbb  kritériumban nyilvánul s leszál-
lítja első testületünket ama fenséges  piedestalról, 
melyre nemzetünk alkotmányos érzéke az idők tele-
sében helyezte — azért mi, kik távolról teljes tár-
gyilagossággal szemléljük az események folyását,  el-
odázhatlan hazafias  kötelességünknek ismerjük Cson-
grádvánnegye hasonszellemü feliratát  támogatva — 
kérni a mélyen t. képviselőházat, — méltóztasson a 
parlamenti tanácskozásokat oda visszaterelni, hogy 
azok folyása  elébo ne kelljen szorongó aggodalommal 
tekintenünk. 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak Sz.-Udvarhelyt, 1898. november 11-én tartott 
rendkívüli közgyűléséből. 

Végül tárgyaltatott a bécsi Magyar-egyesület 
segély iránti kérése s a közgyűlés 11 órakor főispán 
éltetésével véget ért. 

Újdonságok. 
Hymen. Asztalos  Domokos kir. postatiszt e hó 

21-én esküszik örök hűséget Neszvadba  Katiczának, 
Illatky  Miklós főreálisk.  tanár és neje nevelt leá-
nyának. 

Áthelyezések. Az igazságiigyminiszter Dictnár 
Gyula erzsébetvárosi kir. aljegyzőt a h.-oklándi já-
rásbírósághoz hasonló minőségben áthelyezte. — A 
pénzügyminiszter Horváth  Károly pü. fogalmazót  a 
helybeli m. kir. péuzügyigazgatósághoz pü. s. titkárrá 
kinevezte. 

Személyi hir. Kuncz  Elek kolozsvári kir. tan-
kerületi főigazgató  a napokban a helybeli főiskolák 
megvizsgálása végett városunkba érkezett. 

Közigazgatási bizottsági gyiilés. Vármegyénk 
közig, bizottsága e havi gyűlését szerdán, 9-én tar-
totta meg. Grof  Haller  főispánt,  ki a megjelenésben 
akadályozva volt, Jakab  Gyula alispán helyettesi tette 
az elnöklésben, mig a jegyy.őköuyvet gróf  Lázár 
Ádám főjegyző  vezette. 

A gyűlésen jelenvoltak: Sándor  Mózes, Dió-
szeghj Samu, Molnár  Lajos, Nagy  Lajos, Ugrón 
István, dr. Válcntsik  Ferencz, Szábady  Ferencz, 
báró Kemény  Béla, Ugrón  Zoltán, Ferenczy  Károly, 
Bedö  Ferencz, Szabó  Gergely. 

lóságban — aki meg tudna érteni. Kedden elmegyek 
és meglátogatom. 

Kedden este én is odamentem, a barátommal 
együtt. A hölgygyei nem tudtam oly bizalmasan be-
szélni, mint ahogy előre gondoltam, mert vagy nyolcz-
vanan szorongtunk a szobában, amelyben csak nyolez 
ember férhetett  el kényelmesen. Egy álló óra hosz-
száig usztiim a tömegben, egészen kihevültem és 
rosszul éreztem magamat. A nagyon fiatal  emberek 
rendesen igy járnak az ilyen összejöveteleknél; egyet-
len embert ismernek csak - - azt, akivel idejöttek 
— és ezt az egyet sem tudják megtalálni. Végre si-
került egy pár szót váltanom a hölgygyei. 

Mosolyogva üdvözölt. Mosolyától egyszeriben 
elfelejtettem  az előbbi szenvedéseimet. Ujjait egy 
pillanatig kezemben pihentette, amelyet gyöngéden 
megszoritott. Oh, milyen gyönyörteljes volt ez a kéz-
szorítás ! 

— Milyen szép öntől, hogy megtartotta az 
igéretét, raondá. Ezek az emberek olyan nagyon un-
tatnak és fárasztanak.  Üljön ide mellém és mondja 
el, mi mindent cselekedett azóta. 

Figyelmesen hallgatott vagy tíz másodperczig, 
azután közbe szólt: $s az a szellemes barátja, aki-
vel idejött — a kedves Lady Lennonnál találkoztam 
vele a mult héten — irt ő is valamit? 

Megmagyaráztam neki, hogy igenis irt. 
— Kérem beszéljen róla valamit, mondá a 

hölgy. Nekem oly kevés időm jut az olvasásra, az-

Elmagyaráztam neki a könyvet és barátilag 
óhajtván cselekedni, idéztem belőle egy-két helyet, 
nevezetesen olyanokat, a melyekről a barátom külö-
nösen sokat tartott. 

Főképp egy mondás ugy látszott, hogy nagyon 
megtetszett a hölgynek. „Ha egy jó asszony fonja 
karjait a férfi  nyaka köré, olyan az, mint a mentő-
öv, amilyent csak az egek ajándékoznak." 

— Milyen gyönyörű 1 suttogta a hölgy. Mondja 
csak el még egyszer. 

Ismételtem a mondást s ő utánam mondta. 
Eddig jutottunk a beszélgetésben, amikor hir-

telen egy öreg asszonyság csapott le a hölgyemre és 
én félrevonultam  egy szögletbe. Olyanuak akartam 
látszani, mint aki jól mulat. De a kísérletem nem 
sikerült. 

Később érezni kezdtem, hogy illő volna már 
elmenni Kerestom a barátomat és meg is találtam; 
egy sarokban beszélgetett a hölgygyei. Az egyik kül-
városban legutóbb elkövetett gyilkosságot tárgyalták. 
Egy kötéltánczos megölte a feleségét,  egy Iszákoa 
asszonyt. A gyilkos férj  megörült. 

— Ah! raondá a hölgy. — Milyen hatalma vau 
az asszonynak. A férfit  lerántja a sárba vagy föl-
emeli a magasba. Ila valami asszony históriát olva-
sok, mindig eszembe jut önnek ez a gyönyörű mon-
dása: „Ha egy jó asszony fonja  karjait a férfi  nyaka 
köré, olyan az, mint a mentőöv, a melyet csak az 
egek ajándékoznak." O—d. 
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Az alispán jelentését gróf  Lázár Adára főjegyző 

olvassa fel.  Jelentésében reflektál  a múlt hóban meg-
tartott őszi közgyűlésen történtekre. Felolvassa az 
újonnan választott tisztviselők és bizottszgi tagok 
neveit. Végül felemliti,  hogy a gazdasági egylet száma-
dásai és ügyvitele megvizsgálása végett, a földműve-
lésügyi miniszter vizsg. bizottságot küldött ki. 

Ugrón  István árvaszéki elnök jelenti, hogy 
Udvarhelyvármegye árvaszékénél szept. hó végével 
elintézetlen maradt 98 ügydarab ; e hóban érkezett 
2339, a melyből 928 ügydarab nem nyert elintézést. 

Székely-Udvarhely város árvaszékénél iktatóra 
érkezett 71 ügy darab, a megelőző hóról átjött 4, a 
melyből elintéztetett 63 drb. 

Dr. Szabadi/  Ferencz jelentéséből kitűnik, hogy 
az elmúlt hóban a közegészségügyi állapot általában 
véve kielégítő volt, amennyiben gyakori és súlyos 
betegülési esetek nem fordultak  elő. A magánorvosi 
gyakorlatban leginkább a légző és emésztő szervek 
szorványos és könnyű lefolyása,  tüdőlob és csúzos 
bántalmak merültek fel. 

Sándor  Mózes kir. tanfelügyelő  jelenti, hogy 
tollnokával több községi iskolát felülvizsgáltatott,  s 
azok általában rendben találtattak. 

Diemár Károly kir. ügyész jelentését Nagy 
Lajos kir. alügyész teszi meg. Jelentése szerint a 
kir. törvényszéki fogházban  4 vizsgálati és 38 el-
itélt; a keresztúri kir. járásbíróság fogházában  1 
vizsgálati és 13 elitélt; a h.-okláudiban 4 vizsg. és 
20 elitélt, s igy összesen 9 vizsg. és 71 elitélt fogoly 
volt letartóztatva. A fogházakban  a szabályszerű rend 
és tisztaság fenntartatott. 

Molnár  Lajos kir. pénzügyigazgató jeknti, hogy 
október hóban egyenes adóbau befolyt  35550.88 kr; 
hadmentességi díjban 1012.10 kr; bélyegdíj és jog-
illetékben 4350.03 kr; fogyasztási-  és italadóban 
37009.92'/í kr ; dohányjövedékben 17535.46 kr. Ideig-
lenes házadómentesség e hó folyamán  38 esetben 
engedélyeztetett. 

Diószeyliy Samu kir. főmérnök  október havi 
jelentéséből kitűnik, hogy az áll. közútak és törvény-
hatósági útak, a rajtok levő műtárgyak és úttest-
tartozékok e hó folyamán  jók voltak, közlekedési 
akadály nem fordult  elő. Az ez évre előirányzott 
munkák teljesen befejeztettek. 

Tárgysorozat rendén, mely mintegy 43 pontból 
állott, Molnár  Lajos pénzügyigazgató jelentésére, 
mind a három főszolgabíró  ellen a felelősség  kimon-
datott. A gyűlés 11 órakor ért véget. 

Véglegesítés. A kereskedelmi miniszter Har-
matit  Ödön helybeli állami kő- és agyagipari szakis-
kolai ideiglenes minőségű tanárt, Ilalbich  Jakab 
ugyancsak kő- és agyagipari szakiskolai segédmüve-
zetőt, jelenlegi állásukban véglegesítette. 

Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter a 
varsági anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető he-
lyettessé Bácz Mózes ny. tanítót nevezte ki. 

A nőegylet fillérestélye.  A székelyudvarhelyi 
jótékonyczélu Nőegyesület e hét szerdáján, 16-án 
kezdi meg a Budapest szálló nagytermében filléres 
estélyeit. Az estélyek, mint a megelőző években is, 
szerdán este 7 órakor tartatnak meg, melyet a nagy-
közönség figyelmébe  ajánlunk. A szerdai, tehát ez 
idényben az első estélyt Demény Ferenczné és llo-
molay Lajosné rendezik a következő igen érdekes 
műsorral: Török  Piroska és Jánosy  Ilus énekel; 
László Mariska és Jakab  Gyula dialogot adnak elő. 
Az estély iránt a, közönség körében nagy érdeklő-
dés mutatkozik s igen valószínű, hogy már az első 
este is azok közé fog  tartozni, a melyeket a far-
sangban, mint feledhetetlent  szoktunk emlegetni. 

Korcsolyaegyleti közgyűlés. Múlt számunkban 
emiitettük volt, hogy a Korcsolya-egylet közgyűlése, 
amely egyik régebbi vasárnap nem volt megtartható, 
ma délelőtt 11 órakor lesz meg, dr. Kovács  Mór 
elnök ügyvédi irodájában. 

Áthelyezés. Megírtuk volt már egyik régebbi 
számunkban, hogy a pénzügyminiszter Brey Imre 
pü. titkárt, saját kérelmére Pécsre helyezte át, Brey 
szerdán, 9-én utazott el családjával Pécsre s a hely-
beli vasúti állomásra a nagyszámú jó ismerősök 
kisérték ki, érzékeny bucsut véve a távozóktól, a 
kikben városunk társasága kedélyes tagokat veszített. 

Az újságírók sorsjátéka iránt a magyar társa-
dalom összes rétegeiben a legmelegebb érdeklődés 
és rokonszenv nyilvánul. Testületek és intézetek, 
méltányolva az újságírói sorsjáték czéljának egyfelől 
humanitárius, másfelől  kulturczélu és mindenképen 
nemzeti természetét, a legszigorúbb jóindulattal tá-
mogatják az annak megvalósítására irányozott tö-
rekvéseket. Valóban példátlan ez a jelenség a sors-

játék terén. A magyar katholikus főpapság  maga-
tartása igazán jellemző arra a felfogásra,  mely az 
újságírói sorsjáték dolgában uralkodik. Ujabban dr. 
Schlauch  nagyváradi bíboros püspök 300 drb sors-
jegyért 150 frtot,  Samassa  egri érsek hasonlóképpen 
300 drb sorsjegyért 150 frtot,  Hornig  veszprémi 
püspök 200 drb sorsjegyért 100 frtot  küldött be a 
sorsjáték kezelőségének. Az újságírói sorsjáték kü-
lönben oly kiváló nyereménykilátásokat nyújt, melyek 
ezt a sorjátékot páratlanná teszik. Tekintettel arra, 
hogy egy 50 kros sorsjegygyei hat húzáson lehet ját-
szani, egy húzáson való részvétel körülbelül csak 8 
krba kerül. 

Annak a kellemetlen szagnak megszüntetésére, 
mely a királyi törvényszék udvaráról kiárad s ve-
szélyezteti a közegészséget, a rendőrség figyelmét 
felhívjuk. 

Iparosok fillérestélye.  A holnap, 14-én meg-
tartandó fillérestélyen  közreműködnek: Dávidházi 
lloua szavalattal, Donáth Albert és Bolcsch Henrik 
fuvola  és hegedű kettőssel, Steiner  Jakab monolog-
gal, Loschdorfer  Oszkár felolvasással.  Az estély ren-
dezői : Vass  Irma és Itóza, Sajgó  János, Iícltás 
Gusztáv. A 7-én megtartott fillérestély  ugy erkölcsi-
leg, mint, anyagilag sikerültnek mondható. Lányi 
Erzsinek szavalatában bő alkalma nyilott azokat a 
kválitásokat teljes fényében  ragyogtatni, amelyek 
az ő szavalatának főerősségét  képezik. Fischer  Fe-
rencz felolvasása  mindvégig állandó derültségben tar-
totta a jelenvolt közönséget. Említést érdemel Stich 
József  szavalata is. Ott láttuk az estélyen dr. Gyar-
mathy polgármestert is, a mi igen jó benyomást tett 
iparosainkra. 

Uj körorvos. A megüresedett oláhfalvi  köror-
vosi állásra dr. Landaner  Ármiu egyetemi m. tanárt 
választották még. 

Elitélt mágnás. Olvasóközönségünk bizonyára 
emlékezik arra a végtárgyalásra, melyet a helybeli 
kir. törvényszék ez év márczius 24-én tartott, a 
mikor vádlottanként Ugrón  Gáspár, br. Orbán Ottó 
és Gálfi.  Ádám szerepeltek, kik közül Ugrón  Gáspár 
és br. Orbán Ottó a Pálfi  Ferencz v. m. tiszti ügyész 
sérelmére elkövetett hamis vád vétsége miatt; br. 
Orbán Ottó és Gálfi  Ádám választási jog megsérté-
sének büntette miatt helyeztettek vád alá. Az Ítéle-
tet a törvényszék olyképpen hozta meg, hogy Ugrón 
Gáspárt 200 frt  pénzbüntetéssel, Orbán Ottót 2 évi 
börtönre s 20 frt  pénzbüntetésre és öt évi hivatal-
vesztésre, Gálfi,  Ádámot pedig két havi fogházra 
Ítélte. Mind a három elitélt fellebbezett,  s mint ér-
tesülünk a marosvásárhelyi tábla br. Orbán Ottó 
büntetését 2 évről 8 hónapi börtönre szállította le, 
ellenben az Ugrón  Gáspár 200 frt  pénzbüntetését 
500 fő-  és 100 frt  mellék-pénzbüntetésre emelte föl. 
Gálfi  Ádámot két heti fogházra  Ítélte. 

Kóbor czigányok garázdálkodása. Mint Mező-
örményesről nekünk irják, Nagy-Nyulas községből 
kóbor czigányok egy 4 éves, mindkét hátsó lábán 
szárcsa sötét pej, egy 5 éves, jobb fülén  hasított 
piros pej, egy 12 éves fehér  paripa, egyik foga  tö-
rött és egy 4 éves pej kanczát elloptak. A lopott 
állatok és tolvajok kézrekeritéséért a legszélesebb 
intézkedéseket megtették. 

Az iparkamara közgyűlése. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara e hó 15-én, saját helyi-
ségében, teljes ülést tart. A tárgysorozat 12 pontból 
áll, melyek között bennfoglaltatik  a székelyudvarhelyi 
pü. igazgatóságnak megkeresése is, az italmérési 
illeték kivetési bizottságba tagok jelölése tárgyában. 

Meghívó. A Székely  művelődési  és közgazdasági 
egylet  idei rendes nagygyűlését f.  évi nov. hó 30-án, 
délután 5 órakor tartja Budapesten, az egyetemi 
könyvtár épületében. Az ülés tárgyai az alapszabá-
lyok értelmében: a) jelentés az egylet ez évi mükö-
désérél; b) a pénztárosi számadások ez évi előter-
jesztése ; c) a jövő évi költségvetés megállapítása; 
d) az alapszabályszerü választások; e) az alapszabá-
lyok módosítása. E gyűlésre az egylet összes tagjai 
meghivatnak. Budapest, 1898. október 22. Benedek 
Elek titkár. 

Az Emke közgyűlése. E hó 20-án délelőtt. 10 
órakor tartja az Emke  évi rendes közgyűlését a 
kolozsvári városház nagytermében. A gyűlésen Er-
zsébet királyné emlékezetére 50,000 koronás alapít-
ványt tesz az egyesület a kisdedóvók javára. A napi-
renden van Sándor  József  emlékbeszéde Horváth 
Gyuláról, az Emke elhunyt alelnökéről. 

Zárgyakorlatok. Az önkéntes tűzoltó-egylet igen 
ügyes módját eszelte ki annak, hogy a nagyközön-
ség érdeklődését működése iránt felébreszsze.  Ma 
délután zárgyr,korlatokat rendez, a melyre meghívók 

utján hívták meg az érdeklődőket. A műsor igen 
ügyesen van összeállítva, s bizonyságot tesz a mel-
lett, hogy az egylet vezetősége mindent elkövet, 
hogy a közönségnek irányukban táplált ama nézetét, 
mintha ez egylet már a feloszláshoz  közel állana, 
teljesen eloszlassa. Különben a zárgyakorlat sorrendje 
ez : 1. Katonai rend- és szakaszgyakorlatok. 2. Szi-
vattyú és szerelés iskola- és gyors szereléssel. 3. Kö-
zönséges kétkarú és gráczi dugó létrákkal iskola- és 
gyorsszerelés mászással. 4. Mászó gyakorlat horog-
létrákkal első és második emeletre. 5. Mentési gya-
korlat egy és két kötéllel. 6. Mentő zsák szerelés 
és mentés. 7. Ugró ponyva szerelés, ugrás I-ső és 
Il-ik emeletről. 8. Jelképes támadás az összes sze-
rekkel. 9. Diszfelvonulás  a városi tanács által ki-
küldött vizsgálóbizottsági tagok előtt. 

Műkedvelői előadás. Székely-Kereszturon a 
helybeli „műkedvelő társulat" f.  hó 6-án magas si-
kerű szini előadást tartott. A színház nagyszámú kö-
zönséggel volt tele. „Clermont" és „Virágfakadás" 
cz. két szép társadalmi színmüvet adták elő. Abban 
Simén Erzsi, Bordy Ida, Fazakas Pál, Tekonczia 
János és Fodor István, ebben Benkő Anna, Iiácz 
Anna, Simó Irén, Horváth Erzsi, Barabás Albert és 
Szabó Zoltán játszottak. Mindkét darabot nagyvárosi 
színészeknek beváló sikerrel adták eső. Gyönyörűsé-
ges, felemelő  és élvezetes műkedvelőktől ily csinos 
előadásokat látni és hallani. Clermont festőművész 
szerepét Fazakas Pál játszta, igazi természetességgel, 
ügyességgel és könnyedséggel. Clermontné szerepét 
Simén Erzsi szintén kellő modorral, ügyes alakítás-
sal, kellemes játékkal adta. Bordy Ida és Fodor 
István játékai is ügyesek és élénkek voltak. Virág-
fakadásban  a főszerepeket  Rácz Anna és Szabó Zol-
tán játszták, mindketten a közönség figyelmét  meg-
ragadóan. Játékuk szelídséggel, naivsággal, kellemmel 
teljes. Benkő Anna az asszonynéni szerepet szintén 
igazi eredetiséggel, kellő fellépéssel  adta. Barabás 
Albert játéka is, valamint a Simó Iréné és Horváth 
Erzsié sikeresek, ügyesek voltak. Közönségünk ré-
széről nevezett szereplőket, általában a műkedvelő 
társulatot és annak fáradhatatlan  rendezőjét csak 
igazi elismerés illetheti. 

Közgazdaság. 
Az erdélyi üvegipar segélyezése. A kormány, 

mint ismeretes, a hazai üvegipar segélyezését ha-
tározta el és a kereskedelemügyi minisztériumban 
most foglalkoznak  a kérdés gyakorlati keresztülvi-
telével. Mindenekelőtt az üvegipar érdekeltjeinek 
előterjesztéseit hallgatják meg, hogy a segélyakezió 
a mutatkozó bajoknak megfelelően  legyen fogana-
tosítható. 

Szterényi  József  osztálytanácsos, az iparügyek 
vezetője a kereskedelmi minisztériumban, a napok-
ban fogadta  az erdélyrészi üveggyárosokat. Az or-
szág legszélső délkeleti határán székelő üveggyárak 
régebben kedvező szituáczióban voltak, mint Románia 
közeli fekvése  képessé tette őket az oda irányuló 
exportra. Ez azonban megszűnt azóta, hogy Romá-
niában a külföldi  iparczikkel foglaltak  tért a keres-
kedelmi szerződések révén és az erdélyi üvegipar az 
utóbbi években mód nélkül lehanyatlott. 

Tekintettel arra, hogy ezen a vidéken a gyár-
ipar fellendülése  hathatós ellenszerét képezheti az 
egyre nagyobb mértékben mutatkozó kivándorlásnak, 
amennyiben sok munkáskéznek nyujtnak az üveg-
huták foglalkozást,  az erdélyi üvegipar állami se-
gélyezés utján való istápolását fontos  közgazdasági ér-
dekek javasolják és remélhető is, hogy a kormány 
godoskodásának sikerülni fog  ez iparág bajait or-
vosolni. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

830—1898 szám. Udvarhely vármegye főispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bizott Udvarhelyvármegyé-

nél 600 frt  fizetés  és 100 frt  lakbérrel javadalmazott 
allevéltárnoki állásra ezennel pályázatot hirdetek s 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 13. §-ában előirt 
minősítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt  kéré-
süket hozzám 1899. január hó 15-ig adják be. 

Sz.-Udvarhelyt, 1898. október hó 22-én. 
Gróf  Haller János, 

főispán. 



1898. november 13. Udvarhelyi Hiradó. 46. szára. 

Sz 2ÍÍ.112—1898 Udvarhelyvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
A Székely-Udvarhely városi állatorvosi állás 

elhalálozás folytán  üresedésbe jővén, annak válasz-
tás utjáni betöltésére ezennel pályázatot nyitok. 

javadalom: évi 300 frt  fizetés,  100 frt  lakbér, 
a vágatási biztosi teendőkért szabályrendeletig — 
a vásárokról vasúton elszállítandó állatok megvizs-
gálásáért törvényszeriileg — megállapított dijik. 

Pályázni kivánó okleveles állatorvosok kellően 
felszerelt  folyamodásaikat  folyó  évi deczember 28-ig 
adják be alulirthoz. 

Sz.-Udvarhelyen, 1898. évi november hó 7-én. 
Jakab Gyula, 

alispán. 

Stowasser János 
csász. és kir. ntari szállító, \ m m m 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított t á r o g a t ó feltalálója. 

B u d a p e s t , I I . , L á n e s h l d - n t c s A 5 . 
H e g e d í i k 3, 4, 6, tí, 8 írttól 

feljebb. 
Kijátszott régi mester-
hegedűk 20, 25, 30, 40 írttól 

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

frt  lói feljebb. 
C z l i i i h a l i u o k erőteljes csengő 

hanggal 35 frttól  300 frtig. 
T á l u g a t ó ősi magyar hangszer. 
S z á r n y k ü r t ö k és t r o m b i -

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

hanggal 3, 4, 5, 6, 8 frttól 
feljebb. 

l l r g e d ü vonóval 
és t o k k a l H frt. 

L e g n a g y o b b n y e r e m é n y 
l e g s z e r e n c s é s e b b e s e t b e n 

A z ö s s z e s 5 0 , 0 0 0 n y e r e m é n y 
J E G Y Z É K E . 

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 k o r o n a 
A nyeremények részletes beosztása a .következő: 

K o r o n a 

Javitások pontosan és legolcsóbb 
árban eszközöltetnek. 

Zenekarok  részére  szüksé-
ges Uanus-erek  előnyös  fize-
tési  feltételek  mellett  a ley-
jutányosabb árban szállít-

tatnak. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve . 

Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 
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I5650 á I70, I30, I00. 80, 40 

A harmadik nagy magy. kir. osztálysorsjáték nemsokára 
kezdődik és 

1 0 0 , 0 0 0 
sorsjegyre 

újból 50,000 
nyeremény 

50,000 •CAS-13.160,000 
melyek hat húzásban sorsoltatnak ki. 

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint a z ö s s z e s 
s o r s j e g y e k t e l e l e l t é t l e n ü l n y e r n i fog . 

A n y e r é s i e s é l y e k tehát, mint már általánosan 
ismeretes, ó r i á s i a l t . 

Ö s s z e s e n t i z e n h á r o m m i l l i ó 1 Ü 0 , 0 0 0 k o -
l o u á 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 . 

Szives mielőbbi megrendeléseknél e r e d e t i s o r s -
j e g y e k e t a tervszerű e r e d e t i á r b a u és pedig: 

egy e g é s z 1-sö oszt. eredeti sorsjegyet 6.— trt. 
„ fé l  „ >. >, .. ® ~ » 
„ n e g y e d „ „ ., •, I 5 0 „ 
„ n y o l e z a d ,, .» it n v. ^ „ 

küldünk szét u t á n v é t t e l , vagy a p é n z e l ő l e g e s b e -
k ü l d é s e e l l e n é b e n . 

A húzáson után megküldjük tisztelt vevőinknek a hiva-
talos huzási jrgyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul 
állatuk rendelkezésre. A húzások a magy. kir. kormányellen-
őrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál mindenki meg-
jelenhetik. 

Kérjük a r e n d e l m é n y e k e t m i e l ő b b , legkésőbb 
azonban 

f.  é. november hó 17-ig 
hozzánk beküldeni 

Török A. és Tsa. 
n. m . k i r . N z n t o . ó s z t ó l . v s o r s j á t é k 

főelárusitói 

Budapest, l , Váczi-M 4|a. Rendelölevél levágandó TÖRÖK A. és TÁRSA uraknak Budapest. 
Kérek iészemre 

zettel együtt küldeni. 
I. osztályú magy. kir. szab osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos terve-

A< « } J B Ö S S S T m m * } A »» ""*»d5 

RICHTER-féle  HORGONY-PAIN-EXPELLER 
Linimentum Capsici compos. 

E z e n hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. mert már több mint 30 év 
óta megbízható, fájdalomcsillapító  bedörzsölésként alkalmaztatik kószvenynel, csuzna,, tag-
szaggatásnál és meghűléseknél ós az orvosok által bodor/.sölesekre is inmdig gyakrabban 
rendeltetik. A valódi Uorgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnovezes alatt 
nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem n = = = i 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegonkénti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; főraktár:  Török József  gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több ki-
sebbértoku utánzat van forgalomban.  KI nem akar megkárosodni, az minden 
egyes üveget „Horgony" vedjegy és Richter czégjegyzos nelkul mint nem va-
lódit utasítsa vissza. „ . . 

RICHTER F. AD. és T5*:, csász. és kir. udvari szállitók, RUDOLSTADT (Thúrmgia). 

Reggeliző megnyitása. 
an szerencséin a U. é. közönség b. tudomására hozui,̂  hogy 

a Kossuth-utcaában levő kávéházamat r e g g e l Í Z Ő t i e k V is berendeztem^ hol állandóan tnindenléle hidegétkek u 
párisi kolbász, szalámi, ttíró, sajt, leiigyel kolbász, sonka, sza-
lonna; úgyszintén halak: marinirozott, fog.is,  csuka, harcsa, 
szárdinia, inuszkahal bármely időben adagonként 12 krért kaphatók. 

Borkimérés poharanként 6 - 1 4 kr. 
Likőr 6 kr, coguac 10 kr poharanként . Egy tliea 18 kr. 

Szives látogatást kér 

F e r n e n g e J F r i g y e i 
vendéglős. 


