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Előfizetési árak: 
Egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, negyed évre 1 forint. 

Egy szám ára 8 kr. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 3 frt. — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Oszi hangulatok. 
(—11.) Azokkal a nehézkesen úszkáló köd-

foszlányokkal együtt, melyek reánehezednek a 
díszében megtépett természetre — leszállt a 
borongó kedély, mely felváltja a nyár üde han-
gulatát. E'csendesült erdőkben a vad szél őrü-
letes táuczot jár s az emberekben az őszi han-
gulat ébred fel Egy álomszerű lepelt von a 
gondolkozás felé, melynek számító tervelését nem 
tudja szétoszlat ni az ideálizmus napsugara. 

E század haldokló éveinél is elfog az őszi 
hangulat,. A ŝ ebb reményeket visszafelé keres-
sük s a múlttal kívánjuk magunkat kárpótolni 
azért, mit elvett tőlünk a jelen ÍJres mathe-
matikai számsorok váltják fel a repkedő, ma-
gasratörő ambicziókat s mindaz, miben az 
idealizmus tartja az éltető lelket, haldoklásba 
megy át és reáborul az őszi hangulat zsibbasztó 
ereje. 

Ezek a napsugaratlau hideg számító gon-
dolatok pangást teremtettek minden téren s he-
lyébe a holnap kenyeréért való aggódás lépett. 
Az egész emberiség túlságos reálitásban kiváu 
élni s a művészet s irodalom, melyben a nem-
zeti jelleg és önérzet megtestesül, felpezsdül, a 
pangás útjára van kárhoztatva. A közönyösség 
elfogott s csak az érdekel, mi mulatságot, sze-
rez, de hogy közönyösen hagy az, a mi ben-
nünk az esztétikai érzést emeli s mi fogékony-
nyá tesz a művészet iránt. 

Néhány évet kell csupán megolvasnunk s 
a rideg statisztika bámulatba ejt, hogy mint 
lett hanyatlóvá regényirodalmunk s mint foglalta 
el helyét a balletiisztikus novellák serge, mely 
a pillanat csiklandozó hatására számit, de ma-
radandó becscsel nem bir. Az olvasó közönség 

A másik. 
— Szlavóniai történet — 

Bogonici falu végén, a legkisebb, legszegéoye-
sebb házban laknak Antun apó és Jula anyó. Antiin 
sirásó és egyházfi. Az asszony a baldokiókért imád-
kozik, vigasztalja a bátramaradottakat és azt a fontos 
szerepet tölti be a faluban, melyre a francziák a 
„femine sage" nevet használják. Ámde Jula asszony-
nak magának soha sem volt gyermeke. 

E napon változás állt be. Jula asszony a kö-
zeli városba megy egy „kollegája" látogatására és hat-
hetes gyermeket hoz magával. A kis Alfonzo finom 
csipkés ruhával, rózsaszínű szallagokkal van feléke-
sítve. A drága pólya és az előkelő név az egyedüli 
nyomok, melyek némi útbaigazítást adhatnak a ki-
csike kiléte felől. Hogy ki volt az anyja, nem tudja 
maga Jula asszony sem. A csipkés pólya és a ró-
Ksáa szalagok az uj otthonban eltünuek, helyébe a 
durva, házi szövésű vászon jön, a csecsemőt bele-
teszik a tarka festésű bölcsőbe, melyben hajdan még 
Jula asszonyság feküdt. 

Antun apó háza utolsó a faluban. Csaknem ma-
gányos volna, ha nem volna vele szemben egy még 
szegényesebb kunyhó, melynek szalma fedele ferde, 
mint a részeg ember kalapja. Simicék laknak benne, 
a kinek négy nagy fiuk és egy kis lánykájuk van 
Milka. Milka és Alfonso tehát játszótársak. Naphosz-
szat együtt játszadoznak a porban, vagy köböl, vi-
rágból, fadarabokból házat építenek. Ez az összes 
Változatosságuk. 
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megfogyott s ez a társaságon meg is látszik 
Üres szószaporítás lépett az értelmes beszéd he-
lyébe és a sablonos édes kesernyesség; — az a 
bizonyos társadalmi máz, melyet olyan könnyen 
ellehet sajátítani; s az üres francziás könnyed-
ség nagyobb becsüvé lett, itt, mint a komoly 
tudás Bohócz sipkás alakok töltik meg a ter-
meket, melyek vergődését a józan ész szána-
kozva nézi. 

Hol van az a régi szép idő, mikor egy-
egy festményért mesés összeget adtak az embe-
rek, mikor a családi tűzhely kiegészítő részét 
képezte a könyvtár s üres fecsegés helyett ko-
moly tanulmány foglalta el az agyvelőt s az 
az ifjúság elméjének sziporkázó erejét nem a 
társaság vidám megnevettetésében fecsérelte el, 
hanem egy szentebb érzelemmel fordult a klasz-
szikusok felé. 

Mily sülyedést hozott a századvégiség, 
mennyi e/kölcsi romlást, melyet anyagi bukás 
követett. Művészeink java az őszi hangulatok 
nyomása alatt külföldre menekül, hol az üres 
pózé utálatosabb a hazugságnál s a könyvpiacz 
pedig a csőd elé kerül, mert a régi könyvtárak 
üresen ásítoznak — mert, az asszony nem lel-
két neveli, hanem teste szépségón akarja pótolni 
a hiányt, mit az agyvelő romlása okozott. Pá-
váskodás, a báltermekben üres, de mesés káp-
rázatos csillogás látszik, a mikor a farsang nem 
mulatság évadja, hanem közönséges leányvá-ár 
lesz. 

Több mélységet! ha azt akarjuk, hogy 
nemzeti voltunkon csorba ne essék, több józan 
gondolkozást, ha azt akarjuk, hogy becsiiltes-
sünk. A hamis, üres tetszelgést egy természetes 
életmódnak kell felváltania, mikor elég erejök 
van az embereknek az igazságtól nem félni. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál -30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D Fia könyvnyomda 

Nem pessimistikus gondolatok hoztak ilyen 
hangulathoz, hanem megfigyelve a forrongó em-
beriség áradatát, a mely menekvést keres a ha-
zugsággal telt mindennapiságból s keresi a sza-
badító utat a közönyösség labirintjából. 

Már számtalanszor emeltük fel szavunk e 
tények szomorú volta miatt, a melyet mi hoz-
zánk is elhajtott a romlás szele; félő, hogy ter-
jedése elé gátat nem vet az emberiség s meg-
lepi az az őszi hangulat, mely benne elfojtja az 
idealizmus utolsó feljajdulását is és helyet ad a 
hazugsággal telt üres tetszelgésnek. Es a tár-
saság szétzüllik s lesülyed az alakoskodás mo-
csarába. A túlfeszített igények az erőt meg 
nem biró anyagi áldozatot követelnek s itt kez-
dődik a tönkrejutás, a tönkremenés inditó oka, 
s nem marad meg abból a hazug világból né-
hány selyem rongynál egyéb, mely rikítón fog 
emlékeztetni arra, hogy a selyem és rongy kö-
zött vannak esetek, mikor a rongy az értékesebb. 

Számtalan ellenvetés kelhet szavunkra, de 
tökéletes munkát mi nem is várunk, csak sze-
retuők eloszlatni azt a ködös hangulatot, melyet 
Goethe halálos ágyán is látott, felkiáltva: több 
világosságot! Igaz — tulkövetelés, ha azt kí-
vánjuk, hogy tökéletes munkát végezzen az em-
beriség akkor, mikor az Isten sem tudott tö-
kéletest alkotni. Hat napon keresztül alkotta a 
természet csodás összhangját, de a hatodik nap 
egy hiba csúszott bele; — az ember. 

Belföld. 
Az oláhok akcziója. Kolozsvárott a román in-

telligenczia gyűlést tartott, melyben elhatározták, hogy 
a város által a millennium emlékére hatvanezer forint 
költséggel épített népiskola közelében impozáns oláh-
templomot fognak építtetni. E czélra megadóztatják 

így múlik esztendő esztendő után. 
A kis pólyás babából hatesztendős piszkos fa-

lusi gyerek lett. Körtve, alma, szilva a legmaga-
sabb fán sincs biztonságban miatta. Miikát hajáu 
ránczigálja és boszorkánytörtéaetekkel rémítgeti. Az 
öreg néha jól megrakja, de csak akkor, ha a fiu 
nagy csínyt követett el. 

Egyszer csak városi hintó áll meg a ház előtt. 
Fiatal, karcsú hölgy száll ki belőle és Jula asszony-
nyal beszélget, öt perez múlva az asszony sietve 
megy ki az utczára: 

— Alfonzo! Alfonzo I 
A mikor a fiu előkerül, az asszouy a piszok 

rétegét olyan alaposan lemossa arc/.áról, mint soha 
azelőtt és az ajtónál a fülébe súgja: 

— Mondd szépen: „Jó napot!" de hátat ne for-
díts az idegen asszonynak! Hallod? 

A mely figyelmeztetés nem is felesleges, tekin-
tettel arra az állapotra, melyben Alfonzó nadrágja 
ékeskedik. Végre betuszkolja a gyermeket. 

— Itt van nagyságos asszony! Szép fiu lett, 
ugyebár, erős és egészséges! 

Alfonzo furcsán érzi magát. Az idegen szőke 
asszony letérdel a földre, bár ruhája olyan szép és 
fényes, megöleli, megcsókolja, édes fiáuak szólítja 
Alfonzét. Az omber azt hinné, hogy sir, legalább is 
nagyon sokszor a szeméhez nyul egy vékony, illatos 
kendövei. Altonzó megkérdezné az asszonyt, kicsoda, 
micsoda, de a meglepetés és félénkség elnémítja száját. 

A szép asszony erre szól: 
— Tudod-e, hogy én vagyok anyád? 

A fiu fejét rázza némán. 
— Ó Isten ! azt sem tudja, hogy én vagyok az 

anyja! — panaszolja siralmasan az asszony. És újból 
öleli, csókolja. Azután egy csomó ezüstforintot olvas 
le az asztalra és a kendőt ismét szeméhez szorítva, 
távozik. 

Mikor már a kocsiba száll, a fiu megrántja a ru-
hája szélét: 

— Nem visz magával? 
— Még nem ! — gyermekem. De egyszer eljövök 

érted. 
— Ilyen kocsiban? 
— Sokkal szebben 1 
Egyszer csak minden eltűnt. Kocsi, asszonyi 

miden. Sűrű porfelhő, mely az uton kel, mutatja az 
irányt, merre utazott. Minden ugy foly tovább, mint 
ezelőtt. Alfonzo a ház elé ül a padkára és keserve-
sen pityereg. Milka átjön hozzá és kikérdezi. 

— Ki volt az az asszony, a ki nálatok volt? 
A fiu siró szemei büszkén felvillannak : 
— Az volt az én anyám 1 
— Ó, milyen gazdag lehet. . . akár csak egy 

grófné. 
— Grófné és gazdag! - tódítja a fiu. Egyszer 

eljön értem, talán már holnap, aranyos kocsiban. 
A leány áhítattal hallgatja és egymással ki-

eszelik szépen, hogy milyen lesz az aranykocsi. 
Másnap Alfonzo hajnaltól estig lesi az arany-

hintót, de az nem jön. Ez ismétlődik napról-napra. 
Jula anyó fel sem ismeri a csendes gyermekben a 
pajkos, szilaj fiát. Gondosan, pontosan őrzi a libát, 
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az összes oláhbaukokat, amelyeknek tiszta jövedelme 
a legutóbbi kimutatás szerint 517.882 forintot tesz 
ki, és amelyből tiz éven át évente tizezer forintot 
könnyen szakithatnak ki a templomépítés czéljaira. 

A gyűlésen sok olyan dolog történt, ami a 
magyar kormányt és a magyar közönséget a leg-
közvetlenebbül érdekli. 

Az uj központi hitelszövetkezet alakuló köz-
gyűlése, mint értesülünk, e hó végére állapíttatott 
meg. A szövetkezet üzletrészeiből eddig 600.000 frt 
jegyeztetett, tehát csak valamivel több annál az ösz-
szegnél millió írtnál), amennyire mi számítot-
tunk. Éppenséggel nem örülünk annak, hogy a mi 
pesszimiszta számításunkat, mely közönségünk kö-
zömbösségét és különösen a uagybirtokos-osztály nem-
törődömségét vette alapul, az eredmények igazolták ; 
csak konstatálni kívánjuk, hogy a szövetkezeti eszme 
nálunk idegenből átplántált csemete, mely még messze 
van attól, hogy a mi talajunkban meghonosodjék. 
A szövetkezeti központnak különben az első időre 
tervbe vett szerényebb működéshez elegendő tőkéje 
lesz ennek daczára, mert az állam is ad hozzá '/» 
millió forintot s az alaptőkéhez veszik a Budapesti 
takarékpénztár és orsz. zálogkölcsön rt. által a kézi-
zálog üzlet állami konczessziója fejében adott 20U.CKX) 
frtot is, ugy, hogy a szövetkezeti központ alaptőkéje 
13 millió frt lesz. AZ érdekelt minisztériumok kép-
viselői e hét végén értekezletet tartottak a szövet-
kezeti központ alapításának előkészítése ügyében, 
melyen az alakuló küzgyülés napirendje és a tiszt-
ségek betöltése iránt fognak megállapodni. 

A Hentzi-ügyhöz. Nemcsak az összes politikai, 
de katonai körökben is az a hir járja, hogy Kricg-
hammer báró valószínűleg már legközelebb beadja 
lemondását, mert állítólag maga ö felsége is nagy 
megütközéssel beszélt arról, hogy Kriegbammer az 
ő hadiparancsát saját glosszáival és megjegyzéseivel 
kisérte. 

Külföld. 
A Dreyfus-pör revíziója. Jogászkörökben azt 

hiszik, hogy Dreyfust  legközelebb Párisba hozzák 
kihallgatás végett, mert teljességgel lehetetlen, hogy 
kihallgatását futárral, vagy kábellel közvetítsék. Azt 
hiszik, hogy a semmitőszék határozata után már csak 
Dreyfusz hazahozatala követkőzhetik. A katonai kö-
rök azt hitték, hogy a semmitőszék azonnal befogja 
szüntetni az eljárást, miután az öt volt hadügymi-
niszter becsületszavára újra kijelentette, hogy meg 
van győződva Dreyfus bűnösségéről. Ezek a körök 
megbotránkoznak a semmitőszék legújabb döntésén. 

Szabad Lyceum. 
Olvasóink bizonyára emlékeznek azokra a kel-

lemes felolvasó délutánokra, amelyeket az országos 

viszi a szerszámot Antun apó utáu és egy pillanatig 
nem feledkezik meg szép, szőke anyjáról. Képzeleté-
ben olyan szép, olyan nyájas, mint Mária képe a 
templomban és a fiu szeretni kezdi anyját, a kit 
forrón óhajt, vár napról-napra. 

Mikor a tizenkettedik esztendőt eléri, Antun 
apó mesterségre adja a városba egy asztaloshoz. Va-
sárnap délutánonként, a mikor haza megy kis falu-
jába, útközben százszor is hánytorgatja fejében vájjon 
a héten nem jött-e érte az anyja és odahaza első 
kérdése ez: 

Nem volt itt senki? 
~ Nem voltl 
Csalódása ugy fáj neki, hogy köuy szökik sze-

mébe. De nem esik kétségbe. El fog jönni, el kell 
jönnie — az ő szép anyjának. 

Az idő telik, múlik. Az inasból ügyes segéd lesz. 
A ház sarkában felállítja műhelyét. Első müve Antun 
apó koporsója. Jula asszony mellette ül csendesen 
és főzi kávéját. Fél év múlva ő is követi urát. A 
fiu fáradhatatlanul dolgozik, még vasárnap is fur-fa-
rag Am a mit vasárnap készít, senkisem látja, elrejti 
a hátsó szobában: szép faragott ágy, asztal, szék és 
szekrény, a melyek mind várják a mester szép 
anyját. 

Még most is remél. 
Május havában a fiatal mester vigan recsegteti 

gyaluját, a mikor egy furcsa nő lép be műhelyébe. 
Hosszú, sovány, színtelen hajú, kiélt arezu. Kopott 
bársony kalapján fakó tollak és a ruhán silány czi-
ezoma. 

Egymásra néznek, erre az asszony széttárja 
karjait: 

középiskolai tanár-egyesület helybeli kerületi köre 
a múlt. télen a főreáliskola egyik tantermében Szabad 
Lyceum néven megkezdett. 

Hálásan emlékeztünk meg akkor ez újításról, 
amelynek létrehozataláért teljes elismerés illeti a 
Tanári-kört, hogy fáradsággal bár, de meghonosította 
az összes vidéki városokat  megelőzőleg  városunkban 
e jeles intézményt, melvlyel lehetővé tette ismeret-
körünk szélesbitését, egyszersmind élvezetes délutá-
nokat szerezve a tudományok után érdeklődő közön-
ségnek. 

Ez évben az előadások változatosságát és ér-
dekességét azzal igyekezett fokozni, hogy a tanári 
testületeken kivül álló s a társadalom különböző hi-
vatásu köreiből igyekezett előadókat megnyerni, a 
melynek alapszabályszerü czélja elméleti és gyakorlati 
sorozatos előadások rendezésével a közönség érdek-
lődését a szellemi munka és haladás iránt felkelteni 
és alkalmat adni arra, hogy ismereteit a gyakorlati 
élet, a tudomány és művészet terén mindenki gaz-
dagíthassa. 

A Szabad Lyceum egyéb honi közművelődési 
egyesületeinkhez képest abban keresi a maga sajátos 
feladatát, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek 
minden ágából mintegy rendszeres oktatást kíván 
nyújtani, még pedig nem csak a középosztály, hanem 
egyenesen a nép számára, amelyet hogy az mentől 
könnyebben tudjon megközelíteni, az egész idényre 
szóló jegyek árát 1 koronában állapította meg, mig 
a családjegy ára 2 korona lesz. 

Az előadások megtartására sikerült a róm. k. 
főgymuasium dísztermét megnyerni. Az előadások 
mindig vasárnap d. u. 5 órakor kezdődnek, s rende-
sen két előadó fog közreműködni. Az előadások 
programmját mindig a megelőző számunkban fogjuk 
közreadni. 

Az előadásokra szóló jegyek Jdnosy Péter gymn. 
tanár, köri pénztárnoknál válthatók. 

Uj donság-ok. 
Gyász a királynéért. E héten telt le a két 

hónapi legmélyebb gyász, melyet a király boldogult 
Erzsébet királynénk emlékezetére rendelt. Tegnap-
tól fogva kezdődött a mély gyász, mely 1899-ik jan. 
16-ig fog tartani. Erre nézve a következő utasítást 
adták ki: A tábornokok, törzs- és főtisztek a bal-
karon viselik a fátyolt; az ezredesek kardbojtjáról 
és szolgálati övjéről a fátyol eltűnik. A titkos taná-
csosok, kamarások és asztalnokok sima szövetből 
készült fekete öltözetben, fénytelen karddal és fehér 
kesztyűvel jelennek meg; az állami hivatalnokok a 
fátyolt a szolgálatban és a szolgálaton kivül a bal-
karon viselik. Szeptember'1 l-ike óta e héten vonult 
ki a palotaőrség először csengő zeneszóval. 

Az Emke közgyűléséről, melyet a mai nap tart 

— Alfonzó ! Fiam 1 
A mester nem érti a dolgot és hideg marad. 

Az asszony pedig ugy, mint akkor, siránkozik : 
— Ó Istenem ! — nem ismeri anyját! 
És az asszony megcsókolja, megöleli és sir 
— Anyád vagyok Alfonzó! 
— Nem ! Nem! — tiltakozik ez megborzadva. 
— Ó mily régen nem láttalak — imádkozik a 

nő és elmondja az elcsábított leány szomorú tör-
ténetét. 

— Gyermekem, utánad vágytam éjjel-nappal. 
Mentem, vándoroltam, nap hevében, sziklás uton, 
csakhogy szivemre ölelhessem gyermekemet, mielőtt 
meghalok, 

Alfonzó mit sem hall mindebből. És ha hallaná 
is, nem tudná, hogy az asszony egy régi szerepét 
reczitálja. Csak egyet gondol: az ő anyja színésznő! 
Mindaz a megvetés, a melyet a falusi ember érez e 
nomád nép iránt, fellázad szivében. 

Hogy várta, remélte ezt a napot. Feltűnik előtte 
anyjának képe, a mint képzeletében megalkotta 
és ugy érzi, mintha ez a szép fantóm meghalt volna ! 
Az a szép, jó anya! Soha sem fogja látni. Hirtelen 
lehajlik a gyalupadra és vad zokogásban tör ki. 

— Miért sirsz gyermekem ? — kérdi a komé-
diásnő tízszer is. 

Végre kitör az elfojtott szó: 
— Anyámért I 
— De hiszen nálad maradok, én édes gyer-

mekem ! Nálad maradok! 
— A másikért sirok. . . a másikért I — kiált 

Alfonzó és zokog keser-vesen. 
n-d. 

Kolozsvár, már mult számunkban tettünk volt em-
lítést. A közgyűlés egyik fontos tárgya az 50,000 
koronás „Erzsébet  királyné kisdrdóvó alapítvány"  lé-
tesítése tárgyában beadott javaslat. Ez úttal adta 
közre az B>mke tizennegyedik évi jelentését, amely 
az egyesület minden ágára kiterjed. A jelentés ki-
emeli, hogy az Emke vagyona az idén több mint 
37 ezer forinttal gyarapodott s ez idő szerint az 1 
millió 219 ezer forintot meghaladja. Örökös tagja 
van 78, alapitó tagja 1983, rendes tagja 9590, pár-
toló tagja pedig 2510, vagyis összesen 14,161. A 
tagok által befizetett dijakból 13,903 forint folyt be. 
Az ez évi költségvetés szerint az Emke kiadása 68 
ezer forintra rug Az idei rendes közgyűlésen az uj 
alapszabálytervezet is tárgyalás alá kerül. Jellemző 
az egyesület irodai működésére, hogy az év folyama 
alatt minden ügyet elintéztek s hogy restanciáról ott 
mit sem tudnak. 

Áthelyezés. A m kir. földmivelésűgyi minisz-
ter Héjjas Kálmán m. kir. erdészt, a szolgálat ér-
dekében a központba, Budapestre berendelte. 

Törv. hat. biz. tag választás. Szíkelyudvarhely 
város tanácsánál I6-án szerdán tartatott meg a tör-
vényhatóság bizoitsága két kisorsolt tagjának vá-
lasztása. A négy jelölt, névszerint: Bálint György, 
Bedö Ferencz, Kovács Mór, Solymossy Lajos — kö-
zül Bálint György 77 és dr. Kovács Mór 42 szavazat-
tal lettek megválasztva. 

Uj ügyvéd. Dr. Soó Rezső o hó 4-én tette le 
a marosvásárhelyi kir. tábla ügyvédvizsgáló bizottsága 
előtt az ügyvédi vizsgát. A vizsgáló bizottság elnöke 
Koszka Géza tanácselnök volt s a bizottság egyhangú 
elismeréssel konstatálta a fiatal ügyvéd jeles kép-
zettségét. Örömmel jelezzük e tényt, mert e fényes 
eredmény társadalmunk egyik igen kedvelt tagját 
érte, á ki nemcsak városunkban, de az egész me-
gyében általános szeretetnek és közbecsülésnek ör-
vend. Dr. Soó, mint kiváló erélyes és tapintatos 
ügyvéd, a mely őt szerfölött jellemzi, szeretetremél-
tóságával, finom műveltségével már régen megsze-
rezte mindnyájunk őszinte szeretetét. A marosvásár-
helyi ügyvédi kamara az uj ügyvédet az ezen ka-
mara által vezetett ügyvédek névjegyzékébe Székely-
Udvarhely székhelyijei fölvette s irodáját a mai 
napon már meg is nyitotta s hogy rövid időn fényes 
eredményt fog produkálni, arról teljesen meg va-
gyunk győződve, mivel, mint fentebb is említettük, 
képzettsége kellő garancziát nyújt a felől. 

Az obstrukezió ellen. Ily czimmel a mult szá-
munkban a megyei rendkívüli közgyűlésről irva, 
tudósításunkba az a hiba csúszott be, hogy a gyű-
lés jegyzőkönyvét Ádám Albort tb. főjegyző vezette, 
holott ezt a tisztet gróf Lázár Ádám főjegyző telje-
sítette, mig Ádám Albert a szólásra jelentkezők ne-
veit jegyezte föl. 

A korcsolya-egylet közgyűlése. A helybeli 
korcsolya-egylet évi rendes közgyűlését e hó 13-án 
délelőtt tartotta meg. Az előzőleg összehívott köz-
gyűlést, mivel az alapszabályok által megkívánt busz 
tag nem jelent meg, el kellett halasztani s igy a 
közgyűlés, tekintet nélkül a megjelentek számarányá-
ra, érvényesen határozott. 

Dr. Kovács Mór a megjelenteket üdvözölte s 
röviden felemlítette, hogy daczára a közgyűlések 
iránt mutatkozó részvétlenséguek, a tagok száma 
évről-évre emelkedik, úgyannyira, hogy egy uj pa-
villon építése vált szükségessé. Rátért megnyitójában 
arra az örvendetes eredményre, a mely az egylet 
vagyonában mutatkozik, úgyannyira, hogy már ma 
mintegy 500 frt készpénze van az egyletnek. Végül 
a titkárt felhívta jelentése megtételére. 

Titkár jelentésében felemlíti, hogy ha csak rö-
viden visszatekintünk is ez egylet eddigi fennállásán 
sának működési életére, a nagyfokú izolálás követ-
keztében előálló szomorúság mellett is jól esik látni 
azt, hogy mégis az egylet gjőzött s ma már olyan 
stádiumban van, a midőn egész modern berendezke--
dése csak rövid idő kérdése. 

Megértük tehát azt az időt - - igy folytatja — 
a midőn közönségünk is belátja a testedzés szüksé-
gét, a melynek nem annyira az erőfejlesztés a czélja, 
mert ehhez egyéni dispositio szükséges ; hanem inkább 
a test edzése, a mozdulatok plastikus könnyedsége, 
a melyet oly igen könnyen, kellemes időtöltéssel 
kapcsolatban elérhetünk a korcsolyázás által. 

Nemzeti jellemüuk a lovagias egyéniség, nyílt-
ság, mely alapjában megvetéssel van az alattomos 
hipokrizis iránt. Ezt a nemzeti jellemünket megle-
hetős kísértéseknek és támadásoknak teszik ki az 
alacsony politika furfangjai s az önzés erkölcsi kér-
dései, melyek közéletünkre kiáradnak s milyen kel-



47. szám. Udvarhelyi Hiradó. 1898. november 20. 
lemes tudat az, hogy a romlatlan nemzeti jellem 
támogatásához mi is hozzájárulunk akkor, a midőn 
a jeges északi szél süvöltöz, rózsákat fest a hal-
vány, vérszegény arczokra . . . 

Jelentése során felemlíti, hogy a választmány 
munkálkodását mindig a lelkiismeret hatotta át s 
főczélja volt intenzív munkálkodásával oda hatni, 
hogy a korcsolya-sportot megkedveltetve, mentől szé-
lesebb körben híveket szerezzen annak. 

Az építésre vonatkozólag elnök előterjesztést 
tett, hogy a jelenlegi pavillon kibővitéséro tervet 
készíttetett — a melyet a gyűlés folyama alatt be 
is mutatott — s e terv szerint ez az építkezés is 
ca 800 frtba kerülne; éppen őzért jónak látta eg£ 
teljesen uj épületre is tervrajzot készíttetni, a mely 
szerint a három szoba, üveges folyosó és karzattal 
ellátott épület mintegy 2Ö00 frtba kerülne. A köz-
gyűlés ez utóbbit látta czélszerübbnek elfogadni s 
erre vonatkozólag a választmányt líiOO irt kölcsön 
erejéig felhalmazta s teljesen belátására bizta annak 
mikénti keresztülvitelét. 

Végül a választás ejtetett mog, mely szerint a 
tisztikar következőleg alakult meg: dr. Kovács Mór 
elnök, lapunk szerkesztőjo titkár, Hoffmann  Sándor 
pénztáros; Vajna  Géza gazda A választmány tag-
jai : Esztegár  Bálint, Farczády  Lajos, Flórian  Kristóf, 
llerszényi Zsombor, Krausz  Ernő, Leiehtner  Gyula, 
dr. Lukácsffy  István, Persián János, Poppov Péter, 
dr. Soó Itezső, dr. Vass  Miklós, Szakács Zoltán. 

Megint nagy sikkasztás. Fogarason, mint ne 
künk írják — megint nagy szenzáczió van. Alig 
ocsúdott fel a közönség a Marsovits Fábiáu ménes-
igazgatóul kirendelt miniszteri titkár esetéből, a ki 
sok tízezerre menő hivatali sikkasztás s nem sokkal 
kevesebb magáuvállóbecsapás utáu elgőzölgött: mikor 
íme egy másik portentum, Grünfeld  Ignácz, várme-
gyei pénztárnok részesített hasonló meglepetésben 
azzal, hogy egy szép napon eltűnt. Vele tűnt a vár-
megyei házi 8 a Bauszncrn Guidó főispán bizal-
mából kezelésére bízott árva-pénztárból körülbelül 
80,000 frt. A megszökött, pénztárnoknak, mint a 
szokott módon, bottal ütik a nyomát, ellenben szi-
gorú vizsgálat indult mog a hiány pontos megálla-
pítására, a mi nyilván valólag arra lesz jó, hogy a 
kivetendő vármegyei pótadó tekintetében legyen biztos 
tájékoztató. 

Az udvarhelymegyei tanító-egylet Erzsébet 
királyné ő felsége emléke megörökítése czéljából, 
egyik megelőző közgyűlése határozata szerint tegnap 
délelőtt a vármegyeház dísztermében igen népes rend-
kívüli közgyűlést tartott, a melyen igen szép számú 
hölgyközönség is jelent meg. A gyűlést a Dalkör 
nyitotta meg, igen ügyesen egy gyászdalt adva elő, 
amely után Belle László az egylet elnöke tette meg 
igen tartalmas elnöki megnyitóját. Az elnöki meg-
nyitó után Lázár József tartott sikerült alkalmi 
beszédét. Ezt követte Soó Mariska, Sajó Sándornak 
Erzsébet czimü, nagyhatással előadott költeméuyével, 
mely után Belle elnök felolvasta a múlt, gyűlésen az 
egyletnek a megrázó eset következtében tott alapít-
ványait s felemlítette, hogy a szeptember hóban 
IIomoród-Almáson tartott közgyűlés alkalmából az 
Almásí-bailáng legnagyobb üregjét Erzsébet barlang-
nak nevezték el s azt ott táblával fogják megörökí-
teni. Végül a Dalkör a Hymnuszt énekelte, a mely-
nek hangjainál oszlott szét a megható ünnepélyre 
összegyülekezett közönség. Mint sajnálatos körül-
ményt említjük fel, hogy az óriási terom nem volt 
befütve s így ha az ünnepélyre magára ez nem is 
volt befolyással, de tagadhatatlan deprimálólag hatott 
a kedélyekre, a melyek ennek következtében nem 
tudtak kellőkép felmelegedni. 

A Nőegylet fillórestélye. A társasélet ősrégi 
szükséglete az embernek. Míir a helléneknek is al-
kalmat adott különböző orgiák rendezésére, és utazók 
feljegyzései beszélik, hogy valamint fenn a rideg 
éjszakon, ugy lenn a legforróbb déli égöv alatt is 
feltalálhatók az emberi erkölcsök és e nemes hajtá-
sának nyomai. A társasélet alakzatai a modern vi-
lágban igen különbözők, amelyeknek nagyszáma kö-
zül nálunk már évek óta a fillérestélyek és jour-íixek 
váltak bo és örvednek általános tetszésnek. A leg-
utóbbi, azonban e szezonban a legelső ilyen általános 
közkedveltségnek örvendő filléres télyt Demény Fe-
renezné és Homolay  Lajosné rendezték, mely már 
érdekes műsoránál fogva is kellemes estének ígérke-
zett. Á lázas lelkű fiatalság — amelyet még nem 
perzselt meg a nyár heve, élénk párfogásába vette 
már az első nap, a fillérestélyek hosszú sorozatát, 
8 több jel arra mutat, hogy az mindvégig általános 
látogatottságnak fog örvendeni. Különben ezen nem 

is lehet csodálkozni. Az udvarhelyi férjek kilenczti-
zedrésze itt ismerkedik meg a feleségével, itt vall 
szerelmet s itt e szobában taníttatja tánczolní a 
házasság sikoltozó gyümölcseit. Visszatérve a mű-
sorra, sajnálattal kell konstatálnunk, hogy annak 
egyik pontja elmaradt, Török  Piroska közbejött aka-
dályok miatt nem énekelhetett. Igen ügyesen adták 
elő László Mariska és Jakab Gyula A hypnotizmus 
czímü dialogot. László Mariskának külső megjele-
nése is nagyon hangulatos és játéka is csupa egy-
szerű, közvetlen tónus, úgyszintén a Jakab Gyula 
játéka is igeu ügyes volt, s mindkettőjüknek ugyan-
csak kijutott a jól megérdemlett tapsokból. Elraga-
dóan, műkedvelőknél valóban meglepő gyöngédséggel 
énekelt és harmatos frisseséget hozott az ez alka-
lomra folállitott pódiumra Jánosy Iluska. Dallamait 
igen ügyesen válogatta össze, daczára annak, hogy 
azok legtöbbuyire ismeretesek voltak. Éneke finom, 
szubtilis, könnyed és pajkos volt; olyan mint egy 
párfümös csipkekendő. Volt még egy monolog is, 
mely azonban nem volt a műsorba felvéve. A műsor 
után táncz következett, amely az aranyifjúság ked-
véért a mamákat is a legkellemesebb hangulatban 
tartotta egészen éjfélig. — A jövő fillér rendezői 
Esztegár  Bálíntné és Solymossy Ágnes, s hisszük, 
hogy ez este sem fog semmivel sem hátrább állani 
emennél; annyival inkább nem, mivel a bájos ren-
dezőnők — mint értesülünk — igen kitűnő számok-
ból állították össze a progiaminot, amelyen kivül 
még meglepetésekre is számit,hatunk. 

Iparosok fillórestélye. A polgári önképző- és 
segélyző-egylet holnapi fillérestélyének műsora ez: 
felolvas gróf Lázár Ádám, szaval Lányi Ri'zsika 
és Márton  Árpád, monologot adnak elő Stcinburg  P. 
Alfréd és Hettus  Gusztáv. Az estély rendezői: Miszá-
ros Róza, Schubert  Emília, Jakabovszky József és 
Biró Áron. 

Halálozások. E hó 17-én hunyt el Pintér  Sán-
dor kir. járásbirósági írnok 62 éves korában. Temo-
tése tegnap délután történt meg az ev. ref. vallás 
szerint. Halálát neje Zöldági  Anna és leánya Irma 
férj. Csaplár Ferenczné, valamint a rokonság gyászolja. 

Ugyancsak e hó 15-én huuyt el Vass  Antal 
mészáros-segéd Segesvártt, ahová betegségét gyógy-
kezelni utazott. Temetése 17-én ott, Segesvártt tör-
tént meg. 

A diftiritisz Az őszi változó időjárás és az 
iskolaiév szokta rendes körülmények között váro-
sunk kedvező egészségügyi viszonyainak egyensúlyát 
megzavarni, azonban az idén ez a kedvező időjárás 
következtében elmaradt. A hevenyfertőző betegségek 
közül főleg a roncsoló toroklob (difteria) az iskola-
betegség, a mely az őszi hónapokban szokta fejét 
városunkban felütni. Jelen esetben csak egy pár meg-
betegülés törtéut, azonban ez is a gyors és tapin-
tatos kezelés következtében mar szűnő félben van. 
Értesülésünk szeriut Vánky  mérnök Kálmán nevü 
6 éves kis fián mutatkozott a jelenség még e hó 
12-én. A szülők nem voltak otthon s így a gyerek 
orvosi kezelés alá csak másnap jött s miután házi-
lag a torok ecsetelve is volt, a betegség biztosan 
csak hétfőn lett orvosi tanácskozásból megállapítva. 
A betegség megállapítása után és a következő 2 na-
pon összesen 3 adag gyógyszerum lett befecskendve, 
mely után -1-ik napra a beteg veszélyen kivül volt. 
Két, elkülönített kis leányka közül 17-én a 4 éves 
Fclicitás  lett beteg, ki szintén serummal lett kezelve 
s egy befecskendés után már ina, amint értesülünk, 
jobban van, tegnap kapta a 2-ik befecskendést s 
gyógyulásához a legjobb remény van. Szükségesnek 
tartjuk felemlíteni, hogy hasonló esetekben igyekez-
zenek a szülők miharább az orvosi kezelést igénybe 
venni, mert mint ez esetek is mutatják, e |pusztitó 
ragályos betegséggel szemben sem állunk reménytelenül 
s a beoltások kellő időbeni alkalmazása alapos reményt 
nyújt a gyógyuláshoz. Örömmel látjuk, hogy a város 
elöljárósága, az orvosrendőri intézkedések gyors és 
szigorú alkalmazása által a betegség tovaterjedésé-
nek megakadályozására mindent megtesz. 

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű háziszerré lett( 
mely számos családban már több mint 27 év óta mindig kész-
letben van Hátfájásnál, cslpfájdalom, tejfájásnál, köszvénynél, 
csúznál stb.-nél a IIorgony-PainExpellerrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatásuaknak bizonyult-ik, sőt járvá-
nyoknál, minő: a kolera, hanyóbasfolyás, az altestnek Pain-
Expellerrel való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott bedőrzsö-
léaként az influenza ellen is és 40 kr, 70 kr és 1 frt üvegen-
kénti árban a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalmával mindig határozottan : mint ,,ltichter-léle 
Horgauy-Pain-Expeller" vagy „Richter-féle Horgoiiy-Liniment" 
kérendő és a „Horgony" védi**®; kérünk figyelni. 

Virilistaságom. 
Közelebbről barátommal, akit egymásközt Bendegúznak 

szoktunk nevezni, üldögéltem egyik kávéház márványasztalánál 
s miután szokás szerint jól kipletykáltuk magunkat a váro-
sunkban történtekről, a már bekövetkezett és e farsangon be-
következendő hymen-hirekről, a fillérestélyekről, a szerelmi 
kettősökről, az idegen forgalomról és a karácsonyi vásárról; 
a7. én Bendegúz barátom egyszer csak felemelkedett helyéről s 
tenyerével nagyot ütött az asztalra. 

Mindjárt gondoltam, hogy nagyot akar mondani, mert 
ilyenkor szokása neki az. Hogy mennyire nem csalódtam, azt 
mindjárt meg fogják önök látni. 

— Tudod te azt k. b. (rendesen igy szokott beszéd-
spórlás szempontjából szólítani, a mi máskülönben kedves ba-
rátom-ot jelent), hogy miért maradtam én ki a virilisták név-
sorából, amelyet a napokban e lapban végig olvastam ? 

— Nem 
— Jól van tehát, halljad. Azonban kijelentem, hogy te 

se hidd el magad, amiért benne vagy, mivel egy szörnyű nagy 
tévedés révén jutottál bele. 

— Dologra barátom, dologra. Mondtam neki hanyagul, 
azonban nem tagadhattam magam előtt, megjegyzése szeget 
ütött a fejembe s kénytelen voltam egész beszéd folyama alatt 
e szeget ott viselni 

— Hogy miért nem voltam és nem vagyok virilista, ezt 
könnyen kitálalhatod. Jómódú, de szegény és becsületes csa-
ládból származom és bölcsőmben a múzsa helyett az adóvég-
rehajtó csókolt homlokon; ugyanekkor egy könyvecskét ada 
kezembe, a melyet én azonnal hátra tettem, s mint minden jó 
hazafi, azóta adóhátralékos vagyok. 

— És miért nem lész virilista? 
— Hja k. b annak külön fejezete van. Emlékszel rá, 

hogy az. idei nyáron Ös-budavárát rendeztünk s ez alkalomra 
a többek közt egy szakállas asszonyt is szerződtettünk. No 
hát ez a szakállas asszony az oka annak, hogy nem vagyok 
virilista. A Demeter-szegleten ismerkedtem meg vele. Nagyon 
fixirozott Én is őt. Egész délután összefont karokkal, mere-
ven néztünk egymásra. Végtére is elvesztettem türelmemet és 
kihi\ó hangon azt kérdeztem tőle: 

— Akar valamit? 
— Igen, mondá ő. 
— Mit? 
— Azt, hogy menjen le a szakállamról. 
Csak most vettem észre, hogy egész idő alatt a szakál-

lán álltam. Természetesen bocsánatot kértem tőle s viszonzá-
sul felajánlottam, hogy hágjon ő is az én szakállamra, amit 
annyival könnyebben tehettem, mivel nincs szakállam. Őnagy-
sága nem fogadta el ajánlatomat, hanem viszonzásul felkért, 
hogy mutassam meg neki városunk nevezetességeit. Erre szí-
vesen ráállottam és rövid negyed óra alatt megmutattam neki 
az összes nevezetességeket. így a tűzoltó tornyot, a Szarka-kőt. 
Többek között felvittem a Budvár-hegyre is, hogy az azon levő 
zászlórudat is megmutassam. A kopaszhegyen se szó, se be-
széd, torkon ragad és igy szólt: 

— Válasszon! kinek a fia akar lenni? 
— Nem értem, könyörgöm, zokogtam négységbeesett 

arczczal. 
— Kinek a fia akar lenni? Az enyém vagy a halálé? 
— Az öné, feleltem habozás nélkül. 
— Helyes. Örökbe fogadom önt és halálom után ön fogja 

örökölni tiz millió tont értékű vagyonomat. 
A szemem káprázott. Tiz millió font! Hiszen akkor én 

is belekerülök a virilisták névjegyzékébe. Már virilistának 
képzeltem magam s hálából zokogva borultam ő nagysága 
keblére. 

— Oh anyám! mondám neki. 
— Nevezz engem egyszerűen Piroskának — mondta 

gyöngéden és szakállával letörülte könnyeimet. Én Piroskának 
neveztem őt, ő pedig egész uton hallgatott. 

Meglepett, hogy az ünnepély két hét múlva lesz, s ez 
idő alatt városunkban tartózkodott. Iszonyú pénzembe került, 
mert fogadott mamámat csak nem küldhettem fogadóba. Nálam 
lakott, nálam étkezett, az én szivarjaimat szítta, mindezt egy 
szebb jövő reméuyébcn, amikor én át fogom venni a tiz millió 
fontot. Mikor az üunepély lejárt, mely a szó szoros értelmében 
fényesen sikeiült, s amidőn mi a keritésen keresztül menekül-
tünk, igy szólt hozzám : 

— Tartozom önnek egy vallomással. 
— És tiz millió fonttal — gondjlám magamban. 
— Nekem nincsen pénzem — folytatta a szakállas asszony. 
Nekem leesett az állam, hogy ne mondjam a szakállam. 

A tízmillió fontnak fucscs! 
— Tehát ön becsapott — mondám neki dühösen. 
— Nem! Én azt mondtam, hogy halálom után ön fogja 

örökölni tiz millió font értékű vagyonomat. Ezt meg is fogja 
kapni. 

— Hát önnek van pénze? 
— Az nincs. Hanem a szakállam annyit ér. Ilyen sza-

káll nincs több a világon. Halálom után az öné lesz. Megtar-
tom szavam. 

— Tartsa meg a szakállát is — mondám neki és ezzel 
örökre lemondtam a virilistaságomról. 

Ezért nem lettem virilista . . . 
Izgatottan vártam, hogy bevégezze Bendegúz a mondó-

káját, hogy a szeget kihúzza a fejemből, megmondva nekem, 
hogy hát én miért lettem virilista ? 

— Igen egyszerű dolog k. b. — mondá az ő recsegő 
hangján. Az a hir van elterjedve rólad, hogy egyik sorsjegye-
det horribilis összeggel húzták ki. Igy tehát könnyen fizethe-
ted a terád kirótt adót. 

Éreztem, hogy elfehéredtem s éppen akartam szidni a 
méltánytalanságot s azt, hogy mily kevéssé vannak az adóki-
vetők informálva, a midőn e perezben, tehát lapunk zártakor 
értesülök, hogy sorsjegyemet a szert dai húzáson 1 forint 24 
krajezar almelléknyereménynyel kihúzták. 

Igy tehát értem most virilistaságomat s egész megvigasz-
talódva fizetem a rám ad libitum kimért adót. 

r. 
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Közgazdaság. 
Az olasz bor ellen. Az Országos Magyar Gaz-

dasági Egyesület felterjesztést intézett a földmüve-
lésügyi ministerhez, hogy a Fiúméban és Trieszben 
borvizsgáló állomásokat létesítsen, a melyek hivatva 
volnának a Magyarországba importálandó olasz bort 
megvizsgálni. Ugyanis egy idő óta Olaszországból 
feltűnő nagy mennyiségben szállítják a hamis bort, a 
mult évben egy millió hektoliter bort szállítottak s 
ezáltal a magyar bortermelők nem tudják értékesí-
teni termésüket, mert a hamis olasz bor kiszorítja 
olcsóságánál fogva a piaczról a magyar borokat. Az 
OMGE e borvizsgáló állomások felállításával véli el-
érni azt, hogy ezután Olaszországból kevesebb meny-
nyiségü bort fognak Magyarországba szállítani s igy 
a magyar borszállítás is nagyobb lendületet vesz. A 
minister e kérést illetőleg szakvéleményeket fog meg-
hallgatni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem aáttnak Tissza. — Néítílen lerelekre nem Táln/.olunk. 

K. E. Már látjuk, hogy a kézcsók-szabályokat tan-versi-
kékbe kell szedni. Igy talán könnyebben megmarad a szende 
fiatalemberek feiében. 

Egyelőre méltóztassék beérni, a következőkkel. 
Az élet rendes körülményei közt sem leányoknak, sem 

menyecskéknek nem csókolunk (nyilvánosan) kezet, hanem ha 
azt nagyobb ünepélyesség vagy kiemelkedőbb rang kívánja 

Ellenben éltesebb matrónáknak kezet csókolunk. Mivel 
azonban a hölgyek közt ..ékesebbek' igen-igen kevés számmal 
találtatnak, csakis akkor csókoljunk kezet, ha abszolúte semmi 
kétség nem forog fönn. 

Aranyszabály: Ha jól esnék, akkor ne csókoljunk kezet, 
de ha rosszul esik: csókoljunk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

830—1898. szám. Udvarhely vármegye főispánjától. 

Pályázat i 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-
sükét hozzám 1899. január hó 15-ig adják be. 

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

főispán 

Sz 26,112—1898. Udvarhelyvármegye alispánjaiéi 

Pályázat i hirdetmény. 
A Székely-Udvarhely városi állatorvosi állás 

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

Javadalom : évi 300 frt fizetés, 100 frt lakbér, 
a vágatási biztosi teendőkért szabályrendeletig — 
a vásárokról vasúton elszállítandó állatok megvizs-
gálásáért törvényszerüleg — megállapított dijak. 

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

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

alispán. 

_Sz^_5736-1898. 
tkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy mi-
szerint Székelyegyleti első takarékpénztár és Simó 
Mihály tömege végrehajtatónak, Miklós János szent-
léleki lakos végrehajtást szenvedő ellen 103 frt 50 
kr s járulékai kielégítése végett, ezen kir. törvény-
szék területéhez tartozó, a Szentlélek község lí>ö. 
szánni tljkvben Vio részben alperes Miklós János, 
Vj0 részben Miklós Rozália Lörincz Albertné, '/ío 
részben Miklós Borbára Bodor Sámuelné, '/io rb°n 

dr. Nagy Sámuel ügyvéd, 6/10 rben társtulajdonos 
Miklós Juliánná nevére irt A -f 440., 441. hrszámu 
fekvő 160 frt, 459. hrszámu kert 36 frt, 994. hrsz. 

köveshely 1 frt, 1017. hrszámu. szántó 5 frt, 1311. 
hrsz szántó 6 frt, 1359. hrsz szántó 11 frt, 1476. 
hrsz. szántó 5 frt, 1521. hrsz. szántó 4 frt, 1523. 
hrsz. szántó 8 frt, 1663. hrsz. szántó 39 frt, 1859/ 
36. hrsz. legelő 1 frt, 1885. hrsz. erdő 2 frt, 2198. 
hrsz. szántó 12 frt, továbbá a szentléleki 559. sz. 
tjkvben alperes Miklós János nevére '/,0, Miklós 
Rozália Lőrincz Albertné nevére

 iji0, Bodor Sámuel 
né Miklós Borbára javára V10, Simó János bogár-
falvi lakos javára 7io> Miklós Juliánná javára 6/10 
rben irt A+ 437. hrszámu kert 5 frt kikiáltási ár-
ban az 1881. XL. t.-cz. 156. §. értelmében és pedig 
Cl. alatti özv. Miklós Jánosné Tököli Mária javára 
felének '/« részére bekebelezett haszonélvezeti jog 
fentartásával az 1899. évi január hó 19-ik napjának 
d. e. 9 órakor Szentlélek község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek elfognak 
adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/0-át kész-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, 
Székely-Udvarhely, 1898. évi október hó 24 én. 

Gy6rf) Titus, 
kir. törvényszéki egyes biró. 

M . Isii*, á l l a m v a ü ú t a k . 

T é l i m e n e t r e n d . 
É r v é n y e i 1 S 9 9 . o k t ó b e r t - é t ö l . 

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

715 300 — ind. Székely-Udvarhely érk. A 159 620 

731 318 Bikafalva 140 001 

743 329 Bögöz 127 647 

807 354 N.-Galambfalva 110 530 

82» 411 Bethfalva 1241 5011 

831 421 Székely-keresztur 1232 453 

8*8 438 Ujszékely 1203 429 

902 454 érk. Héjjasfalva ind. 1148 4, 4 

209 1025 Brassó 209 800 

9*1 504 ind. Héjjasfalva érk. 1112 403 

553 1140 f,32 Seges\ ár 1051 3J0 

654 101 érk. K.-Kapus ind. 945 213 

1 
656 

419 N.-Szeben 1 1 
656 l i ind. K.-Kapus érk. 943 168 

849 433 érk. Kocsárd ind. 7 52 1<)54 

1 
854 

1030 M.-Vásárhely 1030 115 
1 

854 443 nd. Kocsárd érk. 750 10j2 

1048 645 Kolozsvár 555 833 

231 1117 Nagy-Várad 2U 348 

750 620 ^ érk. Budapest ind. _ 915 830 

Az indulási és érkezési idők középeurópai idóre vonatkoznak. 
Az éjjeli idő esti 6W órától reggeli 5£> perczig. a perczeket jelző számjegyek aláhúzásával vaunak kitüntetve. 

Utánnyomat nem díjaztatik. 

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

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálnának, mert már több mint 30 ev 
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsüléskent alkalmazta ik koszvenynel "uzna., tag-
szagaatasnál és meghűléseknél és az orvosok által ..edörzsolesekre .s mind.g gyatoabban 
rendeltetik A valói. Uorgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Limment elnevezes alatt 
nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy hazbirtasban sem = 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. úvegenkenti arban majdnem minden 
Kvógvszertárban keszletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igon óvatosak legyünk, mert tobb ki-
sebbertokü utánzat van forgalomban. KI nem akar megkarosodni. az mmden 

egyes üveget „Horgony" védjegy és Richter czegjegyzos nelkul mint nem va-

IÓRICHTER RAD. és TgA, csási. és kir. üdvari szállítók, RUDOLSTADT (Thüringia), 

Va u s z e r e n c s é m a n . é . k ö z ö n s é g b . t u d o m á s á r a h o z u i , h o g y 
a K o s s u t h - u t c z á b a n l e v ő k á v é h á z a m a t r e g g e l i z ő n e k 
i s b e r e n d e z t e m , h o l á l l a n d ó a n m i n d e n f é l e h i d e g é t k e k u . m : 

p á r i s i k o l b á s z , s z a l á m i , t ú r ó , s a j t , l e n g y e l k o l b á s z , s o n k a , s z a -
l o n n a ; u g y s z i u t é n h a l a k : m a r i n i r o z o t t , f o g a s , c s u k a , h a r c s a , 
s z á r d i n i a , m u s z k a h a l b á r m e l y i d ő b e n a d a g o n k é n t 1 2 k r é r t k a p h a t ó k . 

Borkimérés poharanként 6-14 kr. 
L i k ő r 6 k r , c o g n a c IO k r p o h a r a u k e n t . Egy t ü e a 18 k r . 

Szives látogatást kér 

vendéglős. 


