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A közjó. 
(—11.) Mikor a gazda rosz időt érez s a 

vészesen tornyosuló felhőkre tekint, melyből egy 
zivatar kitörését várja, akkor azt mondja: van 
valami a levegőben. Ez illik reá a mai gazda-
sági, társadalmi s politikai életünkre. Van va-
lami a levegőben, a melytől félünk, de nem 
tudjuk, hogy mi az. 

Ha végig kisérjük egy hét lefolyását és az 
idő egyszerű krónikásaivá leszünk, azt látjuk, 
hogy minden van fajunk vérében, csak a közjó 
iránti teljes fogékonyság nincs meg s ennek 
hiányzása teszi azt, hogy „vau valami a leve-
gőben". 

Szeretjük saját érdekeinket megvédeni ugy 
kifelé, mint itthon, de ha egyszerre a közjó 
eszméje is ténykedésre hiv, minden magasztos 
czél hajótörést szenved s bukottan esik alá A 
hivatalnok pedig, ki a közjónak bajnoka, vajmi 
ritkán találja meg az elismerést, melyet a sú-
lyos tisztség dicsőséges viselése megérdemelne 
Reform eszméink, terveink óriási csoportja mind-
járt semmivé lesz, ha e közjóért kell áldoznunk 
Innen nyeri örökös pangását ügyeink sora s 
igy lesz minden szép napfényre került terv-
halva született gyermek. Mert lángoló lelkese-
dését a férti honnan meritse, ha közönyösen 

' hagynak munkái s elismerés babérjai helyett 
nem törődiségünk bántó mosolyával találkozik 

Több szeretet polgártársak a közügy iránt, 
egy kis haladni vágyást a szük falak közül, 
mely szegélyezi a gondolataik és ugy elsánczolja 

a fejlődés elöl, mintha a multak megszokott 
egyformasága kényelmesebb életet tudna te-
remteni. 

A világnak tomboló folyását figyelnünk 
kell és nem maradhatunk el annak rohamos fej-
lődésétől, különösen ha nemzeti önállóságunk s 
nemzeti érzelmeink is harczot kívánnak a mű-
velődés terén. Mert a mai szellemi harczi vi-
lágban a független életet csupán a fejlődés biz-
tos utja tartja meg számunkra. Törvényeink ad-
hatnak függetlenségi érzetet, de gazdaságilag 
és szellemileg egy idegen fajhoz leszünk kötve, 
melyet — mert előljár a czivilizáczió utjáu — 
majmolni leszüuk kénytelenek. Iparosaink a nem-
zeti ipart kultiválják s ne idegen elnevezést ad-
janak annak, a mi magyar; magasabb köreink 
ped g példának ne a külföldöt keressék, hanem 
magyar földön maradjanak. Bizony csak sovi-
nizmus csinál egy erős kapcsot, mely összetartja 
az ország függetlenségének alapkövét. 

A mai súlyos gazdasági és politikai viszo-
nyok viharában pangásnak nem indulhat fejlődé-
sünk s nem szolgáltathatjuk ki magunk idegen 
elemnek csupán azért, mert a közjó fogalmát 
se ismertük Hiszen most kell lelkesülni ezért, 
mikor e válságos helyzetben a román túlzók és 
horvátok ismét kezdik ábrándjaik ébresztgetni, 
miközben otrombán rontanak nekünk, mig mi 
ezen támadásokra valóságos szerelmi vallomással 
felelünk 

A székelység mindig egy védbástyája volt 
a nagy Magyarországnak s ezentúl is meg fog 
állani biztosan, szilárdan. Az erős idők nem 
fogják soha készületlen találni s épen azért szi-
vökbe kell fejleszteni a közjó iránti szeretetet, 
ez ad biztos alapot és biztos fejlődési utat. 

Ezen az alapon aztán kitartó munka meghozza 
a gyümölcsöt, de a mig közjó iránti szeretet 
nincs, addig hasztalan törekedünk fölfelé, mert 
mindig erőtlenül fogunk visszaesni. 

Ezt tapasztaltuk magunkról, kik aggódva 
várjuk városunk gyors fejlődését 3 még se ju-
tunk eredményre, ennek oka pedig nem más, 
hogy a közjó iránti érzék nem fejlődött ki any-
nyira, hogy tettben is nyilvánuljon. Mi hisszük, 
hogy nemsokára eljön az az idő is, mikor meg-
valósulnak ábrándjaink, mert e fejlődést öröm-
mel fogja látni a város minden polgára s majd 
ezzel kapcsolatosan ipari, gazdasági, sőt szel-
lemi téren is nagy változások várhatók. Ha 
igazán és erősen akarjuk a köznek javát, szi-
vünk nyugalmat és boldogságot talál a közjó 
biztosítására irányzott tevékenységben. 

Ez ugyan a mai tulreális világban nem 
sok, de valami azokra nézve, kik a közjó sor-
sát szivökön hordják s kik nem csupán az ér-
zéki élvezetekben látják az élet czélját — ezek-
nek ez mégis több a semminél. 

Belföld. 
A hadtestek szaporítása. A Beichswer jelenti 

a következőket: 
Az osztrák-magyar hadsereg, mely már Ra-

detzky idejében 14 hadtestből állott és azóta csak 
a 15-ik hadtesttel szaporodott, mely a megszállt tar-
tományokra van kiküldve, s mely tulajdonképpen 
nem is önálló hadtest, hanem csak a többi hadtest-
ből oda delegált csapatok összességéből áll. A gya-
logsági hadtestek száma ezóta szaporodott, de a 
hadtestek száma megmaradt a régi. Az eredeti 14 
hadtest 28 gyalogsági hadosztályából az uj gyalog-
dandárok száma szerint már eddig legalább 48 gya-
logsági hadosztály lett, a mely elég volna, ha had-
osztályonkint számítjuk 24, s ha hármasával vesszük 

A tintafolt. 
Az uralkodó herczeg, VII. Károly Frigyes, aki 

a birodalom legjobb stratégájának hírében állott, a 
béke tizenkét esztendeje alatt könyvet irt Hannibal 
Barcasról, a nagy karthagói hadvezérről. A könyv 
hollandi merített papíron jelent meg, lapjait aranyos 
keret szegélyezte, de e pazar kiállítás daczára a 
legszenzácziósabb pamfletek egyike volt, a melyek 
csak az utóbbi negyedszázadban megjelentek. Frimus 
tábornok, akinek a herczeg már előlegesen felolvasta 
munkája különböző részleteit, elképedve hallgatta a 
fejtegetéseket, de hiv szolga létére mégis elismerőleg 
bólogatott és perfld elragadtatással kiáltgatta : 

— Bravó I . . . így van!. . . Ez az I . . . Hopp — 
ezzel aztán megadta neki!... 

Hannibal ugyanis, akit az utókor mint tűrhető 
hadvezért ismer, igen közönséges, pulya és tudatlan 
egyéniség képében bontakozott ki a VII. Károly 
Frigyes betütengeréből. A herczeg, a ki érthetetlen 
gyűlölettel viselkedett a hírneves karthagói iránt, 
könyvének majdnem minden lapján ilyenféle felkiál-
tásokba tört ki: 

— Több mint százezer katonát vitt át a pire-
nei hegyeken és alig volt ötvenezer embere, mikor 
Scipiót a Ticinus mellett leverte. Szükséges volt-e 
ez az oktalan vérpazarlás ? Dehogy! Hiúsága arra 
késztette, hogy minél kisebbszámu sereggel vágjon 
neki a római haderőnek s még Hannónak is 11,000 
embert ajándékozott, mielőtt Itália földjét végig-
söpörte . . . 

Majd másutt: 
— Mihelyt valamirevaló ellenfélre akadt, eszét 

vesztve hagyta ott egyik poziczióját a másik után. 
Győzött, de a győzelmét sohasem használta ki kellő-
leg. Miért nem támadta meg Rómát ? Miért vesztette 
el Szirakuzát ? Miért vonult el szégyenkezve Nola 
kapui alól? Miért szökött meg gyáván Itáliából, a 
mikor az insubrok földjén megverték? 

Majd egyebütt: 
— Egyszerűen csak a nemezis telt be rajta, a 

mikor a mérrgkelyhet ajkaihoz emelte. Számkivetése 
igazságos büntetés volt, mert győzelmeivel többet 
ártott, mint használt karthagói hazájának. 

Szóval a herczeg valóságos nyílttéri modorban 
bánt el a puni háború hősével s talán csak az hiány-
zott, hogy párbajképtelen egyénnek nem keresztelte 
a szerencsétlen karthagóit. És Frimus tábornok végig 
hallgatván a tanácsokat, a melyekkel VII. Károly 
Frigyes »z elporladt Hannibált elhalmozta, igy szó-
lott, hitványul hízelkedve : 

— Persze, persze, ha igy csinálta volna . . . Ha 
a Ticinus mellett lovasokat hagy, ha nem tizenöt 
nap alatt száguld keresztül az Alpeseken, ha . . . 
szóval ha annyi gyakorlati esze lett volna, mint 
királyi fenségednek, egészen máskép alakult volna a 
karthagói külpolitika . . . 

És igy szólván, magában ezt gondolta: 
— Elbizakodott ostobája . . . ö beszél Hannibál-

ról, a ki még talán sohasem szervezett más háborút, 
mint ólomhuszárokkal és fatüzérekkel... Hej, ha 

egyszer a kedvem szerint megmondhatnám neki a 
véleményemet. . . 

Frimus tábornoknak szerencséje volt, mert 
csakugyan elérkezett az az idő is, mikor gőgös és 
elkapotott szuverénjének a kedve szerint megmond-
hatta a véleményét. Öt évvel később történt ez, a 
waldstatteni falusi kastély ebédlőtermében, még pe-
dig a következő szomorú körülmények között. 

Egy ibolyaillatos áprilisi hajnalon végre valóra 
vált a VII. Károly Frigyes gyerekkori ábrándja: a 
kis fejedelemség politikai tanácsosai, hosszas éjjeli 
tanácskozás után egyhangúlag kimondották, hogy a 
hadüzenet elkerülhetetlen s hogy a fejedelemnek 
haddal kell támadnia fenséges nagybátyjára, XIVs 
Albertre. A hellWaldi katonaság tizenkilenCz ezredét 
haladék nélkül mozgósították, a Francziaországból 
érkezett ágyukat elővontatták a municziós raktárak-
ból s a reggeli ködben trombitaszóval mentek végig 
a mobilizált csapatok a kis herczegségi székváros 
főutezáján. A hellwaldi illusztrált lapokban harczias 
költemények jelentek meg és a székváros szőke kis-
asszonyai, a kik a zsaluk mögül dobogó szívvel néz-
ték a hadba vonuló hősöket, naphosszat tépéseket 
keszitettek a szegény sebesültek számára. A hell̂  
walldi herczegség vasárnap délutánias nyugalmát lá-
zas harczi készülődés váltotta föl s a mikor VII. 
Károly Frigyes, tánezoló fehér paripája hátán, ze-
neszó és dobpergés közepette kivonult, még az éjjeli 
őrök is harcziasabban forgatták dárdájukat, mint a 
béke banális napjaiban. 

Aki a legújabb kor történetét ismeri, jól tudja, 
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16 hadtest létesítésére. Miután hadtesteink háború 
esetén valószínűleg két gyalog és egy honvéd gya-
logsági \ hadosztályból fognak állani, azaz hároin di-
visióból, igy egyelőre csak egy 16-ik hadtest létesíté-
séről van szó. A bécsi 2-ik számú hadtestből, mely 
jelenleg a monarchia legerősebb hadteste, miután a 
brüni 10-ik számú hadtest Przemyslbe való áthelye-
zése alkalmával a morvaországi főváros Jegyveres 
erejét beleolvasztották és igy 3 gyalogsági és egy 
Landwehr-gyalogsági hadosztályból áll — lehetne 
ezen fentjelzett erősbödés visszavétele által a kér-
déses hadtestet létesíteni. 

Igaz, hogy iyen értelmű változtatás tervben van, 
csak az ideje nincsen meghatározva a 16-ik hadtest 
létesítésének és pedig különösen azért, mert a tüzér-
ségünk még mindig csak tizennégy hadtestnek és 42 
hadosztálynak megfelelően van szerevzve. 

Külföld. 
Szeretett uralkodónk, Ferencz József  apostoli 

király tronralépésének félszázados ünneplése kürül-
terjedt az egész földtekén. Nincs civilizált állam, hol 
megne emlékeznének az uralkodók e mintaképéről, 
ki példátlan lelki erővel és bölcseséggel beleélte 
magát az alkotmányos szabadságnak uj, sokban szo-
katlan s a régi uralkodási fölfogással ellentétes jog-
körbe, amelyre talán nevelve sem volt s amelyet 
magától a haládó, a sokban követelő kortól kellett 
megtanulni. 

És a tanitót teljesen lefegyverezte, mert e ket-
tős monarchiának bátran éllére állt s mig előbb ve-
zettetett, ő vezette népeit a felvilágosodás, az alkot-
mányos érzület s a jogtisztelet ösvényén előbbre. 

Csoda-e, ha ily uralkodóhoz mindenki bizalom-
mal fordul s mindenki szívből óhajtja, hogy a ha-
talmas müvét föntarthassa s a jövő számára, mint 
az európai egyensúly legtermészetesebb támaszát, 
biztosithassa. 

Ebben rejlik a nagy külpolitikai mozzanat, 
mely az uralkodó jubileumi ünnepéhez fűződik. 

Minő önmegtagadás, minő aggodalmak és szen-
vedések között szűrődhetett le szivéből, lelkéből a 
sokféle tévedés, a félemletes bizalmatlanság, melyet 
mult idők, előtte tévesen ismertetett tradíciók tá 
masztottak, s melyek nem engedték közeledni azok-
hoz, kiknek barátságában, szövetségben, bizalmában 
és szeretetében lelhette föl birodalmának egészséges 
erejét. 

De amint a varázs szétfoszlott s az igazság 
derűjében tünt föl előtte a népek, államok, uralko-
dók érdeke, szeretett királyunk szembeszállt minden 
akadálylyal, leküzdötte a multat s megteremtette 
azt a jövőt, mely népeinek szeretetét, szomszédainak 
szövetségét és barátságát vonzotta magához. 

Ellenmondás veszedelme nélkül merjük állítani, 
hogy egyetlen ország sincs, melynek külpolitikai ösz-

szeköttetései oly békések, szilárdak és oly tisztázot-
tak volnának, mint a habsburgi testvér-monarchiáé. 

És ezt mindenek fölött Ferencz József bölcse-
ségéuek, lovagias nyiltszivüségének köszönheti. A 
világ iránta tanúsított bizalmában ismerjük föl azt 
a nagy hatalmat, amit magasztos egyéniségével hó-
dított meg s amelyben félszázados müvének leg-
csalhatatlanabb védő-erejét bírja. 

És e mű megizmosodott, amióta a magyar nem-
zet és király megértették egymást. Ezen egyetértés 
nélkül ismét minden ingadozásnak indulna, amitől 
a királyt s a nemzetet is óvja meg a gondviselés. 

Nyugdíjazás. 
— Udvarhely vármegye közgyűlése — 

— deczember 10. 

Ma tartotta meg a vármegye rendkivüli köz-
gyűlését, melynek összehívását több sürgős ügy tette 
szükségessé. Aránylag szokatlan nagy érdeklődés mu-
tatkozott e közgyűlés iránt. Konstatálhatjuk, hogy a 
majdnem teljes számmal összegyűlt megyebizottsági 
tagokat a közgyűlés várható politikai momentumai 
tartották élénk érdeklődés között. 

Hideg és száraz deczemberi nap van, a mi még 
megközelithetőbbé tette a vidéki bizottsági tagoknak 
tömeges megjelenését.. 

Még háromnegyed tizkor is üresek voltak a 
folyósok, szinte azt hitte az ember, hogy talán nincs 
is érdeklődés a megyei ügyek iránt akkor, midőn az 
obstrukczióval járó és nagy arányokat öltött politika 
megszállva tartja a kedélyeket. Mert ugy is van az. 
A láz, a mely lassan kezdődött, egész erejével kitört 
s ez időszerint mindenkit elfogott. Leszámítva az 
elodázhatatlan thémákat, minden zugban a politikai 
helyzetet vitatják s a jövő képeit festegetik. 

A megbabonázott népség ahelyett, hogy a maga 
ügye-baja után nézve, hol a kormány, hol az ellenzék 
okoskodása alapján bocsátkozik a helyzet méltatásába, 
hogy hamarosan kijöjjön a sodrából. 

Az ellenzék is felvonult s igy feltevésünkben 
nem csalódtunk, hogy talán egy kisebb kaliberű vi-
tára lesz kilátásunk. Ez az ellenzék, a mióta szét 
lett verve a párt, s oda hagyták még a kevésbé he-
ves vérüek is — munkakedve nagyon, de nagyon 
megcsappant, úgyannyira, hogy az őszi közgyűlésen 
egy fiaellenzéki sem volt még a láthatáron is ész-
revehető. ami igen természetesen magával hozta azt, 
hogy a közgyűlések — mivel nem vegyült abba bele 
semmi diszolutio, általános egyetértés uralkodik — 
sokkal gyorsabban folynak le, hamarabb intéztetnek 
az ügyek el. 

Tiz óra után kevéssel nyitotta meg a gyűlést 
gróf Haller  főispán. Ügyes, hangulatos megnyitójában 
megemlékezett a napokkal ezelőtt megült császár-
jubileumról, s kérte az egek urát, hogy az annyi 
megpróbáltatáson keresztül ment felséges királyun-

hogy különböző apró portyázások és csatározások 
után a felsenbachi síkságon csaptak össze első ízben 
a pikkelhaubés hellwaldi katonák a XIV. Albert 
súlyos fegyverzetű vérteseivel. A döntő csata vala-
mivel előbb történt meg, mint a hogy azt VII. Ká-
roly Frigyes jónak látta, még pedig egy kicsiny, de 
fölöttébb sajnálatos tévedés folytán, a melyről mind-
örökké könnyes szemmel fognak megemlékezni a 
hellwaldi történetírók. 

Május kilenczedikén ugyanis, két nappal a fel-
senbachi ütközet előtt, a hellwaldi hadi tanács éjjeli 
ülést tartott egy útszéli villában, a melyet az ellen-
ségtől elfoglalt. Az ülésen VII. Károly Frigyes el-
nökölt s Frimus tábornok, meg a hellwaldi vezérkar 
hosszas vita után elhatározta, hogy az ellenséggel 
való döntő találkozást pár nappal minden áron el-
odázza. Az uralkodó herczeg, a ki lorgnonján át 
figyelmesen Vizsgálta a sauraui kerület harczászati 
térképet, hajnal felé önmaga mondta tollba a követ-
kező rendelkezéseket: 

— Feladat, hogy az ellenséget minden körül-
mények között a réni folyam túlsó partján tartsuk 
s gondosan elzárjuk mindazokat a pontokat, a me-
lyeken az innenső partokra átjuthatna, a térkép 
szerint öt ilyen veszedelmes pont van: a mühlhau-
seni rév, a geyerbachi és glogaui hidak és a réni 
folyam holt ága Myrbach és Hestingsfeld helységek 
mellett. E pontok mindegyikére egy-egy teljes hu-
szárezred vezénylendő, mig a térképen kitüntetett 
gázlókat egy-egy fél gyalogezred védelmezi meg az 
esetleges támadás elől. A folyam partján előörsök 
helyezendők el, a kik mindenről hirt adnak. 

kat a mi boldogságunkra soká éltesse. — A jegyző-
könyvet gróf Lázár Ádám főjegyző vezette, mig a 
felszólalók jegyzésére Ádám Albert I-ső aljegyzőt, 
tb. főjegyzőt kérte fel. 

Az elnököt beszéde végeztével a jelenvoltak 
lelkesen megéljenezték. 

A tárgysorozat 4 első pontja hozzászólás nélkül, 
az állandó választmány véleményes javaslatával, el-
fogadtatott. 

A hivatalos előterjesztések 1-ső, azonban a tárgy-
sorozat 5 ik pontja, mely Jakab Gyula alispán nyug-
díjazása iránti kérését tárgyalja, s ezzel kapcsolatban 
az ő lemondásával szükségessé vált helyettesítés, már 
vitára adott alkalmat (Jakab Gyula távozik a te-
remből.) 

Dr. Törölc  Albert szólal fel elsőnek és kéri ugy 
a nyugdíjazás iránti kérést, mint az orvosi véle-
ményt felolvasni. Ádám Albert mindkettőt felolvassa, 
amely után Török kijelenti, hogy ő nagyrabecsüli 
Jakab Gyulát, aki 32 évi szolgálatával ugyan telje-
sen reászolgált a jól megérdemlett nyugdíjra, azon-
ban nem tartja helyesnek kérését elfogadni akkor, a 
midőn megyénk oly annyira szegény, s Jakab oly 
munkaképes embernek látszik. Kéri a közgyűlést, hogy 
a kérést ne vegye jóba. 

Ugrón  János nem fogadja el a nyugdíj vál. ha-
tározatát, annyival inkább nem, mivel Jakab Gyulát 
ő is munkabíró embernek tartja, s a 23 ik megyei 
szabályrendelet 22. §-a szerint legföljebb egy évi 
szabadságidő adandó, annyival is inkább, mivel tu-
domása szerint a megyének nincsen olyan erős nyug-
dijalapja, mely e kiadást megtudná birni. 

Sándor  Mózes: Előtte szóló biz. tag beszédét 
magáévá teszi annyiban, hogy Jakab G}ula érdemeit, 
melyet hosszú szolgálata alatt szerzett, elismeri, azon-
bau tudomása van arról is, hogy a nyugdij-alap 
mintegy olyan 1500 frttal rendelkezik, amely nincsen 
igénybe véve. Tudomásul veszi azonban lemondását 
annyival is inkább, mivel fárasztó és hosszú mun-
kálkodásával azt teljesen kiérdemelte. 

Dr. Válenlsik  szerint Török Albert és Ugrón 
János összezavarják a kérdést, mivel az teljesen a 
nyugdíj-választmány hatáskörébe tartozik. A tisztvi-
selők, kik sajátjukból rakják össze a nyugdíj-alapot 
s a fölött szabadon rendelkeznek és igy Ugronnak 
nincs jogában abba beleszólni. Megjegyzi, hogy az 
érdemeket nem ugy honorálják, hogy 32 évi fáradal-
mak után arra kéuyszeritsük az illetőt, hogy tovább 
szolgáljon. Reflektál Ugrón azon kijelentésére, hogy 
vármegyénk szellemi erőkben nem olyan gazdag. 
Ürömmel konstatálja, hogy ez az egész vármegyére 
értetett és nem a közigazgatásra. Igy tehát Ugronnak 
igazat adhat. Kéri a nyugdíj vál. határozatát el- v 

fogadni. 
Dániel Elek Jakab Gyula elismeréseül indítvá-

nyozza, hogy jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. 
Ugrón  János : Sajnálja, hogy a tiszti ügyésznek 

A parancsokat mind pontosan végrehajtották 
és VII. Károly Frigyes másnap békésen tért nyuga-
lomra abban a kaczér hálóteremben, a hol ezelőtt a 
villa szép tulajdonosnője lakott, mikor éjféltájban 
borzadalmas zaj verte föl: a trombiták riadót fújtak, 
a villa körül száguldó lovak topogása hallatszott és 
a folyam felől szakadozott kiáltások törték át a 
holdvilágos éjszakát. Az uralkodó herczeg, aki éjjeli 
pongyolában sietett ki az erkélyre, sápadtan fogód-
zott meg a kőpárkányba: a felsenbachi sík egy meg-
riadt hangyaboly képét öltötte magára, a melyen 
ezer lovas, gyalogos, ágyú kapaszkodott tova kétség-
beesett sietséggel. A fejedelem megismerse a hellwaldi 
lovasokat, a kiket a geyerbachi, a glogaui hidak 
mellé és a folyam holt ágához rendeltek, a hátuk 
mögött pedig egyszerre feltüutek a XIV. Albert ne-
héz vértesei és ágyúi. Mi történhetett az éjszaka 
leple alatt ? Világos volt, hogy az ellenség áttörte a 
folyamot s orozva rávetette magát az alvó hellwaldi 
táborra. De hol jöttek át, a mikor minden pontot 
eltorlaszoltak lovasokkal és ágyukkal ? A fejedelem-
nek nem sok ideje volt a töprenkedésre, mert a háta 
megött udvariasan megzörgették a villa szárnyas 
üvegajtaját. Egy rémületes perez mult el, de az aj-
tónyílásban most hirtelen egész idegen alakok jeleji 
tek meg: egy kékzubbonyos őrnagy, több fiatal tiszt 
és öt vagy hat vörösszegélyes köz vitéz. Az őrnagy 
szerényen meghajolt és kezét a kardja markolatára 
szorította: 

— Fenség — mondta komolyan — van sze-
rencsém felkérni, hogy kardját a meghódolás jeléül 
adja át. . . . 

VII. Károly Frigyes, a ki még mindig hiányos 
éjjeli pongyolában állt az ellenséges katonák előtt, 
tétova pillantást vetett az oldalára, a hova minden 
inkább illett volna e pillanatban, mint a bátorság 
és az elszántság jelvénye . . . Utóbb azonban mégis 
meggondolta magát és lehajtott fővel hozta át a 
szomszéd szobából elegáns, aranymarkolatos kardját. 
Az őrnagy a segédtisztjének adta át a fegyvert, mgj£ 
ujolag meghajolt a herczeg előtt: 

— É£ most, fenség, ha kérnünk szabad, öltöz-
zék föl . . . 

Mig a herczeg a kategorikus parancsnak eleget 
tett, a tisztek czigarettára gyújtva nézegettek ki az 
erkélyen át a felsenbachi mezőre. Körülbelül tiz per* 
czig czigárettázhattak, a mikor VII. Károly Frigyes 
kucsmáját a kezében tartva, ismét megjelent háló' 
szobája küszöbén. Egészen fel volt öltözködve és aj-
kán az a sápadt, szatirikus mosoly játszott, amely-
lyel a Szent Ilona szigetére induló Napoleont a tör-
téneti piktorok ábrázolni szokták. 

A kapu előtt aranyos hintó várt a fogolyra, de 
a hintó mellett tizenkét huszár lovagolt. A fejede-
lem eleintén szótalanul burkolózott a köpenyébe, de 
utóbb erőt vett rajta a stratéga kíváncsisága és 
mosolyogva fordult az alázatosan meghúzódó őr-
nagyhoz : 

— Kedves izé — mondta neki — ha nem venné 
rosz néven, agy szerény kérdést intéznék önhöz. 

— Parancsoljon, fenség 1 
— IIol törték át önök a réni folyamot? 
— Az engersi hídon át jöttünk, fenség! 
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nincsen tudomása arról, hogy a nyugdij-alap a turó-
pénz-alap és br. Wesselényi alapból lett a tiszti 
nyugdij-alap összeadva, alapja megvetve, igy tehát 
egész joggal szólhat ahhoz a közgyűlés minden egyes 
tagja. Például állítja fel, hogy a vármegyei közügye-
ket a tisztviselők intézik, s igen különös volna, ha a 
közgyűlés munkálkodása felett nom gyakorolna bírá-
latot. Visszatérve az ügyre felemlíti, hogy az orvosi 
vélemény nem mondja ki a végleges munkaképtelen-
séget, s igy ajánlja, hogy nyugdíjaztassák egy félévre, 
avagy három hóra, s akkor újra vizsgáltassák felül. 

Török  A.: Ahhoz az indítványhoz, hogy a tá-
vozó alispánnak jegyzőkönyvi köszönet és elismerés 
szavaztassák, a maga részéről hozzájárul, azonban 
elfogadásra ajánlja, hogy megelőzőleg neki három 
havi szabadságidő adassék. 

Dr. Válentsik  hivatkozik Ugronnak az előbb 
tett megjegyzésére s beszéde során felemlíti, hogy 
ha azon két alap a nyugdijalapnak oda lett adva, 
arra többé befolyást nem gyakorolhatni. Ugy magya-
rázni a dolgot — folytatja — mint Ugrón János 
tette, uein helyes, mivel Jakab Gyula igen helyesen 
gondolkozott akkor, a midőn a megyét nem akarta 
szabadságidejével megkárosítani. 

A dologhoz hozzá szólnak még dr. Nagy  Samu, 
dr. Solymossy Lajos, aki hosszabban foglalkozik az 
esettel s a maga részéről is a nyugdíj vál. határo-
zatát fogadja el s mint egyedüli helyest ajánlja el-
fogadásra. 

Elnök a vitát, mivel a tárgy kimerítve van, 
bezárja s elrendeli, hogy a kik a nyugdíj választ-
mány határozatát elfogadják, álljanak fel (Többség) 
s igy ezt mint elfogadottat enuncziálja. 

Az elnöki széket a 11-ik pontnál rövid időre 
Jakab Gyula foglalja el s a még hátralevő 22 pont 
déli 12 óráig teljesen letárgyaltatott s a közgyűlés 
az elnök éltetésével ért véget. 

A Jakab Gyula távozásával megüresedett szé-
ket, a törvény rendelkezése folytán, gróf Lázár Ádám 
főjegyző, mint helyettes foglalja el. 

Újdonságok. 
Bem tábornok emlékezete. Deczember 25 én 

lesz 50 éve annak, hogy Bem tábornok Kolozsvárra 
bevonult, mely várost akkor Urbán tartott elfoglalva. 
A bevonulás hirére Urbán garázda csapatai a városból 
kitakarodtak. Ezt a napot Kolozsvár kegyelettel fogja 
megünnepelni s e tárgyban vasárnap az Ereklye mu-
zeumban ülés volt, melyen elharározták, hogy a házat, 
melyben Bem akkor megszállott, emléktáblával fogják 
megjelölni. Az évforduló napján fogják leleplezni az 
emléket és a Nemzeti Színházban alkalmi darabot 
fognak előadni. 

A nőegylet fiilérestélye. No hát annyi bizo-

— Az angersi hidon át ? De hiszen ilyen nevü 
hidról absolute semmit sem tudnak az önök térképei. 

— Fenségednek tévedni méltóztatik, mert az 
angersi hidat minden katonai térkép főltünteti. . . 

És gúnyos alázattal, a diadalmas katona fel-
sőbbségével tette hozzá: 

— Annál inkább meglepett minket, hogy az 
angersi hidat egyetlen katona sem védelmezi . . . 

A herczeg elképedve tekintett az őrnagy jó-
kedvű szemébe és zavartan dadogta: 

— Angers . . . angersi híd . . . ez lehetetlen. . . 
magam vizsgáltam át az egész térképet... de ilyen 
nevü hidat nem láttam . . . Ha a térkép itt lenne, 
megmutatnám önnek . . . 

— A térkép itt van fenség, mert a vezérkar 
összes irományait elhoztuk . . . A waldstatteni kas-
télyban, a melyet fenséged ideiglenes lakásául kije-
löltünk, szívesen megmutatom a mappát és az an-
gersi hidat. . . 

Hajnal felé értek a falusi kastélyba, a mely-
ben valaha a walsdtiltteni érsek lakott s a melyet 
most féltékeny gondossággal rendeztek be az előkelő 
fogolynak. VII. Károly Frigyes, a mikor az ut porát 
lemosta magáról, türelmetlenül hivatta az őrnagyot, 
a ki csakhamar szalutálva jelent meg a kastély első 
emeleti szalonjában. 

— Ha az ígéretét nem felejtette el, — mondta 
VII. Károly Frigyes — kérem mutassa meg a térké-
pet, a melyet a táborunkból elhozott. . . 

A mappát kiterítették az asztalon s az őrnagy 
elővette a czeruzáját. 

— íme — mondta magyarázólag — itt a myr-
bachi holt ág, a mely szélesen húzódik el sekély 
Vizével a drawaldi hegylánczolatig. Ez Glimburg 

nyos, hogy ide ugyan hiába jött volna télire akár 
milyen jól szervezett színtársulat, mert az egész ha-
tározottan megbukott volna akkor, a midőn ilyen 
kitűnő műkedvelő erőkkel rendelkezünk. A szerdai, 
7-iki fillérestély újra azok közé a felejthetetlen em-
léküek közé sorozható. A bájos rendezőnők — dr. 
Válentsik  Ferenczné, dr. Bogdán  Andorné — min-
dent elkövettek, hogy a sikert maguk r.zámára biz-
tosítsák, a minek meg is volt a látszatja, mert még 
soha nem tapasztalt általános élénkség, jókedv ural-
kodott. A csúf, őszi barnaság eldobva, a téli fehér-
ség szintén, s mintha az ébredés napja lett volna 
reménnyel, boldogsággal tele. A régi vén természet, 
mely lompos volt az egész őszön át, bánatosan le-
mondó, íme mennyi ezer, megujuló pompában ragyo-
gott odabent. Glyan volt ez este, mint szép tavaszi 
nap, mikor a novellákban boldog, vidám, elégedett 
emberekről van szó, az élet pedig tele van ideges, 
nyugtalan asszonyokkal, leányokkal. A műsort gróf 
Lázár Ádám Tíz  perez egy asszonynál czimii rövid, 
kedvesfelolvasása nyitotta meg, mely után egy fordí-
tott 1 felvonásos vígjáték következett, a mely aztáu az 
egész műsort betöltötte. Steinburg  Viktorin a szá-
zadvégi gracziozus asszonyt oly kitűnően kreálta, 
hogy a közönség nyilt szinen is hosszasan megtap-
solta ; László Mariska rokonszenves és kellemes 
szobaleány volt s szerepét ügyesen interpretálta. Ko-
váesy Albert a nagybácsi és ifj. Jakab Gyula a férj 
szerepében aratták a jól megérdemelt tapsokat. A 
műsort a legkedélyesebb éjfélig tartó táncz követte. 
Mozgalmas látványt nyújtott a konfetti és szerpen-
tin csata. A 14-iki estélyt Vargha  Ida és Csanády 
Rézsika rendezik. Ez estélyen Bérezik A bálkirálynő 
egy felvonásos vígjátéka Szabó Ilonka, Steinburg  Vik-
torin, Boppov Péter, Koncz Aurél, ifj. Jakab Gyula, 
Fodor  Boldizsár, Bartha  Gábor, Wálcár  József, Szent 
királlyi Á. játékával kerül szinre. Lesz tablói is, 
(Erdélyi: Kurucz tábor előtt), melynek személyesitői: 
Soó Marinka, Szobovits Stefi, Daróezy Ninuka, Koncz 
Aurél. A tablóit llarmath  Ödön rendezi. 

Krieghammer. A bécsi „Neue Freie Presse" a 
napokban a következő, kissé dobonai izü közlést 
hozta: Krieghammer közös hadügyminiszter állása 
a Hentzi-ügy tárgyalása alkalmával megrendült. Had-
ügyminiszterválságról azonban most már beszélni 
nem lehet többé, mert Krieghammer ügyében oly 
iráuyban történt a döntés, hogy a miniszter meg-
marad állásában. 

Halálozások. E hó 5-én hunyt el Szabó András 
koll. r. tanár kedves neje Vajda  Rózsika rövid szen-
vedés után, kiben társaséletünk egyik rokonszenves 
tagját veszítette el. A megboldogult haláláról a kö-
vetkező gyászjelentést vettük : 

Szabó Andrés ref. főgimnáziumi r. tauár, mint férj és 
kis leánya G i z a : V a j d a Károly és felesége S z a 1 a y Róza, 
mint szőlők és gyermekeik: Lóránt, Panna, Piroska, Mariska, 

helység, itt pedig, kissé jobbra a falutól, az angersi 
híd zászlója . . . 

A fejedelem szeméhez emelte a lorgnonját: a 
térképen csakugyan ott látszott a parányi angersi 
zászló, de a jelvényt jóformán egészen elfödte az a 
kicsiny vörös tintafolt, a melyet valamelyik ügyetlen 
vezérkari tiszt csöppenthetett a hidat jelző lobogó 
fölé. Egyetlen csöpp volt csupán, de ez az uncziányí 
vörös tinta belejátszot az uj kor történetébe: VII. 
Károly Frigyes ennek köszönhette a rabságát, a 
hellwaldi herczegség pedig a lealázó békét, a mely-
lyel kegyelemképen megkínálták . . . A fejedelem 
megriadtan nézett a parányi vörös foltra és sziute 
elíuladva rebegte : 

— Egy csöpp tinta miatt — gyalázat! . . . 
— Egy csöpp tinta már nagyobb bajokat is 

csinált, — mondotta jóindulattal az őrnagy. 
Mikor a fejedelem másnap reggel a falusi kas-

tély ebédlőjében megjelent, a kredencz mellett egy 
kárörvendő alak fogadta, Frimus tábornok, a ki 
szintén keserű rabságban várta a waldstatteni béke 
megkötését. A tábornok egy darabig csöndesen itta 
a teáját, de utóbb szemtelenül igy szólott: 

— Fenséged nagyon jó könyvet irt Hannibál-
ról, de engedje meg azt az alázatos megjegyzésemet: 
hogy száz csatánál, a mit az ember papíron nyer 
meg, többet ér egy csata, a melylyel az ember az 
igazi ellenséget leveri . . . 

VII. Károly Frigyes dühösen nézte végig Frimus 
tábornokot, de meggondolván magát, igy szólott, 
miközben a tojását kihörpintette: 

— Ördögadtát, könnyű volt annak a kartha-
góinak, az ő nem ösmerték a vörös 
tintát . . . /,\»jniii Szomaházi István. 

Zsiga és Károly, mint testvérek ; özv. S z a 1 a y Sándorné 
mint nagyanya és gyermekei; J o h a n n a férj. E r e s e i Já-
nosné és gyermeke, L a j o s és felesége gróf Bethlen Vilma, 
Mari férj. P e t e 1 e i Antalné és gyermekei, Karol ina , 
férj. E h r l i c h Ágostonná és gyermekei, l i k a férj. E c k e n 
Jánosné és gyermekei; Vajda Autal, mint nagyapa, gyerme-
kei: B e r t a özv. P é t e r f y Ferenczné és gyermekei, K l á r a ; 
Szabó Mihály és felesége C b i s z é r Rebeka, mint após és 
anyós s gyermekeik: Lajos , felesége K o v á c s Ida és gyer-
mekeik, Mihály, felesége Antal Juliánná és gyermekeik, 
Imre, felesége C s i s z é r Zsuzsánna és gyermekeik, Károly, 
számos rokon és jóbarátok nevében mély fájdalommal tudat-
ják, hogy a forrón szeretett hü feleség, édesanya, legjobb gyer-
mek, édes testvér, kedves unoka és jó rokon Szabó András-
né, V a j d a Rózsika, életének 22-ik, boldog családi életének 
2-ik évében, rövid szenvedés után, f. hó 5-én reggeli 5 órakor, 
jobblétre szenderült. Elesett a mi fejünknek ékessége, család-
jának ragyogó büszkesége; nem dobog többé a legnemesebben 
érző sziv; nincs többé, a kinek szeretete határtalan volt s a 
kit nemes szivéért, fenkölt, magasztos jelleméért mindenki ha-
tártalanul tisztelni és szeretni tudott. Istenünk, hol keressünk 
vigasztalást, midőn anouk, ki rgy ártatlannak életet adott, éle-
tével kellett azt megfizetnie? Végremehetetlen bölcsességeddel 
és kegyelmeddel nyújts mégis enyhületet a mélyen megsebzett 
fájdalmas sziveknek! A drága halott emléke szivünkben örökké 
élni fog! Legyen pihenése csendes, emléke áldott! A megbol-
dogult hiilt tetemei e hó 6-án d. u. 3 órakor, a ref. vallás 
szertartása szerint a ref. temetőben tétettek örök nyugalomra. 

Ugyancsak e hó 4-én hunyt el Szarka Árpád 
pü. fogalmazó Mármaros-Szígeten Az elhunytban 
Flórián  Bogdán helybeli tekintélyes nagykereskedő 
kedves Liza leánya, férjét veszítette el. 

Iparosok fiilérestélye Óriási közönséget von-
zott — melynek sorai között ott láttuk a varmegye 
élén gróf Haller  főispánt, gróf Lázár főjegyzőt — 
a mult hétfői fillérestélyre hirdetett gróf Fredró 
Egyetlen  leány czimü 1 felvonásos vígjátéka, az ez 
alkalomra színházzá átalakított teremben. 

A szereplők mindenikéről csak jót mondhatunk. 
Ugy a férfiak: ifj Szemerjay Károly, Stich József, 
Berze Ignácz, Mészáros Zoltán, Váczy József, Het-
tás Gusztáv, mint a hölgyek, Vass Irma, Her-
mann Helén, Paláncz Emma, Szabó Ilonka, Mészá-
ros Róza mind szerepök tudásában voltak s igy tör-
ténhetett meg az, hogy minden fennakadás nélkül, 
gördülékenyen folyt le, a miért nem győzött eleget 
tapsolni a hálás közönség. Elismerés illeti meg 
Fischer  Ferencz r. b. elnököt, a ki fáradságot nem 
ismerő szorgalommal tanította be és rendezte a da-
rabot. Az előadás után Lakatos Vilma Pósának 
Munkácsi költeményét adta elő igen ügyesen. A mű-
sor végeztével, mint rendesen, éjfélig tartó táncz 
következett. A holnapi estélyen szabad előadást tart 
Solymossy Endre, felolvas lapunk szerkesztője, éne-
kel N. N. úrhölgy, szaval Papp Sándor, monológot 
ad elő Kolozsvári  Dezső. Az estély rendezői: Dávid-
házi Vilma, lerenezi Károlina, Guth Gyula és Nyer-
ges Gyula. Minthogy ez estély ez évben utolsó, igen 
valószínű, hogy egyike lesz a népesebb estéknek. A 
következő fillérestély január 2-án lesz, melynek 
programját kellő időben közölni fogjuk. 

A főreáliskola hangversenye tegnap este fé-
nyes és igen előkelő közönség jelenlétében folyt le. 
Hanti  Peppi Várady Iskarioth-jknak  V. felv. 1-ső 
jelenetében mély hatást keltett megrendítő, realiszti-
kus alakításával. A közönség őszinte, általános lel-
kesedéssel fogadta a bájos műkedvelő jeles alakítását. 
Igen kedvesen énekelt Jánosy Ilonka. Kellemes, ro-
konszenves, tisztán csengő szoprán hangjával ragadta 
magával ez este is, mint minden megelőzőn, a kö-
zönséget. Géczy Két  levél czimü monologját László 
Mariska adta elő. Meglátszott játékán, hanghordozá-
sában, minden egyes mozdulatában a tehetséges mű-
kedvelő. B. Kertész  Béláné egy saját szerzeményű 
valezert igazi művészi ihlettel adott elő. Az egyes 
számok közötti űrt az ifj. ének- és zenekar pompá-
san töltötte ki. A zenekar dr. Solymossyné Györffy 
Annától egy keringőt, mig Morascher  Hugótól egy 
indulót adott elő. A siker egyik főérdeme igen ter-
mészetesen Nosz Gusztáv tanárt illeti meg, a ki egy 
maga hozta össze az egész igen érdekes műsort. A 
rendezőség mind a négy nő-közreműködőnek egy-egy 
hatalmas virágbokrétával kedveskedett. 

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű háziszerré lett 
mely számos családban már több mint 27 év óta mindig kész-
letben van. Hátfájásnál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynélt 
csúznál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatásuaknak bizonyultak, 

Városi közgyűlés. Dr. Gyarmathy  polgármester 
a városi tanács határozata folytán e hó 15-ének 
d. e. 9 órájára tűzte ki a IV. r. közgyűlést, melyre 
a képviselőtestületi tagokat lapunk utján hívja meg. 
A tárgysorozat ez : 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. A tanács a fo-
gadói, vendéglői, kávéházi és kávémérési iparok jog-
erős szabályrendeletét bemutatja. 3. A tanács elő-
terjeszti a nyilvános mulatságok megadására vonat-
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kozó jogerős szabályrendeletet. 4. A tanács tudomás-
vétel végett előterjeszti a törv. hatósági bizottságnak 
oláhfalvi és zsombori vicinális útvonalnak a törvény-
hatósági utvonalak közé felvételére vonatkozó 243— 
1898. sz. határozatát. 5. Dr. Gyarmathy Dezső pol-
gármester jelentése és javaslatai a 99—1898. közgy. 
határozat folytán az 1895., 1896. és 1897. évi szá-
madások hátrálékaira vonatkozólag. 6. A polgármes-
ter a 93—1898. számn megbízásnak megfelelőleg 
beszámol a költségvetés előirányzat és számadás kö-
zötti különbözet vizsgálatának eredményéről. 7. A 
polgármester, mint a 78—1898. számú határozattal 
kiküldött bizottság elnöke, a boritaladó és husfogyasz-
tási adó megváltási jegyzőkönyvet tudomásvétel és 
jóváhagyás végett előterjeszti. A polgármester javas-
lata a vámok házi kezeiésének fenntartása és módo-
zatára vonatkozólag, ezzel kapcsolatosan a paralel 
pénztár felállítása. 9. Gálffy Endre főjegyzőnek a 
vámsorompók elhelyezésére vonatkozó javaslata. 10. 
A polgármester felhatalmazást kér az építkezési sza-
bályrendelet 1. §. érvényesithetése végett. 

11. Benkő József és társai kérik a Király-ut-
czának közvetlen összeköttetését a Bethlen-utczával 
12. A tanács előterjeszti a képviselőtestület 10—1898. 
számú határozatának megfelelőleg a timár, szűcs, 
fazakas iparosok árucsarnoka kisajátítására vonat-
kozó kiegészített iratokat. 13. Tanács előterjeszti a 
pénztárvizsgálatról felvett 4 drb. lelet-jegyzőkönyvet. 
14. A Vár-utczából a Tó-utczába vezető szoros el-
adása és Bucsi Lajos ajánlata. 15. A tanács előter-
jeszti a Kuhartetőn a város tulajdonát képező szántó 
vitás határának kijelölésére vonatkozó jegyzőkönyvet. 

16. A tanács előterjeszti jóváhagyás végett a helybeli 
ev. ref. kollégium és Sz.-Udvarhely város, mint jogi-
testület közt fennforgó birtokkiigazitási ügyben föl-
vett jegyzőkönyvet. 17. A város központi választ-
mány tagjainak választása. 18. A polgármester jeleu-
tése, hogy Kapcza Ákos tanácsi írnok lemondása 
folytán ez állást dijnokkal töltötte be. 19. Balázs 
Ignácz a város tulajdonát képező rét 1883—1889. 
évek haszonbéréből hátrálékban maradott 100 frt 
elengedését kéri. 20. Szabó Ferencz mészáros a 
gátja feletti fövénytelep használatát eltiltani kéri. 

21. Tanács bemutatja Rudnyák Péter a mükertre 
vonatkozólag kötött haszonbéri szerződést. 22. Tanács 
bemutatja Balázs Ferenczczel az utczai világításra 
vonatkozó szerződést. 23. A tanács bemutatja Pá-
velka Mártonnal a Kossuth-utczai régi vámház bérbe-
adására vonatkozólag kötött szerződést. 24. A tanács 
előterjeszti Walter Vilmossal kötött az átutazó kato-
natisztek beszállásolását biztosító egyezséget. 25. 
Czikmántori Dénes tanácsi irnok 60 frt fizetési elő-
leget kér. 

flíyllttér.*) 
A „Székely-Udvarhely" folyó évi deczember 

4-ikéről kiadott 49-ik számában a vezetésem alatt 
álló róm. kath. főgymnasium ifjúságának deczember 
hó 2-án a tomplomba való bevonulásánál tanúsított, 
magaviseletét durván megtámadja és fületsértőnek, 
tüntetésszerünek stb. mondja. 

*) E rovatban foglaltakéit nem vállal felelősséget a szerk. 

életbiztosító társaság Edinburghban, Angolhon. 
A l a p í t t a t o t t 1 8 2 5 . 

Magyarországi fiók: Budapest, V., Fürdő-utcza 4. sz. 
Évi bevétel 27,500.000 koroDa 
Kiutalt nyeremények 150,000.000 
Vagyon 220 000.000 
Halálesetek folytán kifizetve . . . 450,000.000 „ 

A „STANDARD" kötvényeinek nevezetesebb előnyei: 
Kétségtelen biztonság. Alacsony díjak. Szabad világkötvények. Kötvények érvényben tartása 
díjfizetések elmulasztásánál. Tőkésítés és előre megállapított visszaváltási érték. Megtámad liat-
lauság. Feltétlen fizetés öngyilkosság esetében egyévi fennállás ntán. Szabad háború biztosítás 

népfelkelők részére. 
Dí j táb láza tok k í vána t r a küldetnek. 

i Csillag J. 

Ezzel szemben a tényállást a következőkben 
foglalhatom össze. Az ifjúságnak a templomba való 
bevonulása a szokott módon, az én és tanártársaim 
vezetése és felügyelete alatt történt meg, de nem a 
rendes helyre, hanem a templom jobboldali karzatára, 
hogy igy, előbbi felkérés folytán, a templomban a 
katonaságnak is hely jusson. Természetes, hogy 2ü0 
tanulónak egy kongó padozaton való elhelyezkedése 
minden zajnélkül nem történhetett meg, mert annyi 
tanulónak természetés mozgása által is zaj keletke-
zik, de hogy tüntetésszerüen, fülsértő zajt csaptak 
volna, az hamis állítás, rágalom és hazugság. 

Székely-Udvarhelytt, 1898. deczember 7-én 
So6 Gáspár, 

igazgató. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Stowasser János 
csász. és kir. uflvari szállító, taperoáros 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított tárogatA feltalálója. 
Kndapest , 11. , I«áncz)tld>utcsft 5 . 

Hegedűk 3, 4, 5, ti, 8 frttól 
feljebb. 

Kijátszott régi mester-
hegedűk 20, 25, 30, 40 frttól 

feljebb. 
Gordonkák 8, 10, 12, 15 

frttól feljebb. 
Cximbal inok erőteljes csengő 

hanggal 35 frttól 300 frtig. 
T á l ogatO ősi magyar hangszer. 
Nzárnykürtök és trombi-

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

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

W Hegedű vonóval 
és tokkal H fr t . lavitások pontosan és legolcsóbb 

árban eszközöltetnek. 
Zenekarok részére  szüksé-
ges hangszerek  előnyös  fize-
tési feltételek  mellett  a leg-
futányosabb  árban szállít-

tatnak. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 

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

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. mert már több mint 30 év 
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csúznái, tag-
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bodorzsölésekre is mindig gyakrabban 
rendeltetik. A valódi Horgouy-Pain-Expeller, gyakorta Horgonv-Liniment elnevezés alatt. 
nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenként! árban majdnem minden 
gvógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosalt legyünk, mert több ki-
sebbérteku utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden 
egyes üveget „Horgony" vedjegy és Bichter ozégjegyzés nélkül mint nem va-
lódit utasítsa vissza. 

RICHTER F. AD. és TgA., csász. és kir. udvari szállítók. RUDOLSTADT (Thüringia). 

Van szerencsénk a kávéháztulajdonosok, vendéglősök és korcsmárosok 
szíves tudomására liozni, hogy a tüdővész betegség elterjedése meg-
akadályozása tekintetéből a nagyméltóságú belügyminiszter ur által 
is elfogadott — s a tekintetes rendőrkapitányság által elrendelt 

szabályos pököládák viztartálylyal 
érintett rendeletnek megfelelő minőségben jutányos árban alólirt 

czégnél szerezhetők be. 

Rösler és Gábor, 
v a s k e r e s k e d é s , 

v a r r ó g é p n a g y " r a k t á r . 


