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Dalegylet. 
(—k) Márczius 15-ike juttatta eszünkbe, 

fordította  figyelmünket  ebben a diszonans világ-
ban dalegyletünk felé,  mivel egy kis összhangot 
hallani mindig jólesik. 

Határozottan kimondhatjuk és állithatjuk, 
hogy nem csak itt, kicsiny székely anyavárosunk 
közéletében, hanem országszerte hivatott a dal 
a magyar közszellem ébrentartására. 

A vidéki városok a magyarság várai Hogy 
ezen túlnyomó többségben a magyar a domináns 
elem, ez a mi erőnk, söt ez a mi jövőnk is. 
Hogy városaink szellemben magyarok s a be-
szivárgó szláv és oláh elemek pedig a passzív 
asszisztencziára szorítkoznak: a magyar városi 
kultura hóditó erejét bizonyítja. Részes benne 
minden „tettekkel tényező" : a közhivatalok, 
egyházak, iskolák, egyletek, színházak és diilos-
körök. 

A 6Ü-as években alakult „dalár-szervezet-
nek" határozott érdemei vannak a magyarság 
terjesztése s a magyar városok szellemi fejlődése 
körül. Volt idő, hogy ünnepein a nemzeti köz-

tüntetett országosan, mórt a magyar dal 
volt az egyetlen fegyver,  amivel az elnyomó 
hatalom ellen védekezhettünk. Később e vándor 
versenyek kapcsoltak össze messze vidékeket 
dalnokaik által ideális szövetségbe s a nemes 
verseny kölcsönösen hatott mindannyira A dal 
közvetlensége kitárta a sziveket s közelebb hozta 
egymáshoz a felvidéki,  dunántuli, alföldi  és az 
erdélyi magyart s a verseny nyertesének a ko-
szorút az egész nemzet kötötte s gyarapodott a 
közérzés, hogy egyek vagyunk. 

Mintegy husz éve mult annak, hogy a dal-
egylet, mely később a Székely-dal egylet czimet 

kapta, városunkban megalakult. Sok és nehéz 
megpróbáltatáson ment keresztül, a mig végre-
valahára annyira megerősödött, hogy hirt, di-
csőséget és tiszteletet szerzett országszerte nem-
csak magának a testületnek, hanem egész vár-
megyénknek s ma már abban a stádiumban v.m, 
hogy minden nagyobb szabású nyilvános ünne-
pélynek ö lett a rendezője, nélküle afféle  talán 
meg sem is történhetne. 

Nem akarunk részleteibe bocsátkozni azok-
nak a nehézségeknek, a melyek időszakonként 
saját kebelébe előállottak s már-már kérdésessé 
tették további lételét, hanem kapcsolatosan a 
kisérő  vagy önálló  zenekarnak szükségét és fel-
állitását akarjuk pár szóval méltatni, a mely-
nek eszméje már nem uj városunkban, annyival 
inkább nem, mivel jelen alkalommal máris ujon-
n.'n megalakult. 

Általános művészi szempontból kívánatos, 
hogy ahol a hangok poézise iránt fogékonyság, 
sőt müérzék van, ott azt ne csupán vokális 
karokkal, hanem vonós vagy teljes zenekarral 
fejleszszék,  műveljék tovább. Az énakkar ma-
gában általánosságban szólva — szük mes-
gyén járhat, hatásai is ..̂ yoldaluak, korlátoltak. 
Egy hatalmas zeneirodalom nyilik meg vidéki 
városaink számára, ha daloskörükhöz műkedve-
lőkből zenekart  tudnak szervezni. Mennyi igaz 
gyönyört szerezhet az ily filharmoníkaj  csapat 
saját tagjaínak a klasszikus zene müvelésével s 
mennyi ünnepben, büszkeségben lesz része i)ol-
gártársainknak, ha a kamara-zene tinóm szépsé-
geit, a zenés misék majesztását, a hangverseny-
térén egész kincses műsorát falaik  közt, saját 
földieiktől  élvezheíik. 

Lesznek — hisszük — nagy számban olya-í 
nok, akik népünket éppen erre nem találják elég 

műveltnek s az egész dolgot megvalósíthatlan 
ideálnak fogják  tartani. És éppen ez a baj, a 
melyből egoizmus és bornirtság tűnik kí. Hisz 
a népet művelni kell. Már pedig milyen eszköz 
lehet az, a melylyel gyorsabban, szívhez szólób-
ban lehet hatni, mint éppen a zenével. 

Korszakos lendítő hatása volna az íiyen 
szervezetnek az egész magyar zene ügyére, me-
lyet ma a czigány naturalizmus bitorol a ma-
gáénak. A magyar zeneiró akkor nem érezné 
többé, hogy csak a zongoráknak írhat, ha meg-
élni akar, mert igényesebb szerzeményekkel a 
nagy közönségtől el van szigetelve. Minden mű-
vészet termőföldje  a nagyközönség. A gazda 
tudja, hogy a rosz földet  is lehet javítani; a 
művésznek közönség kell, melynek megművelése 
a megjavítással egyértelmű. 

A közönségtől fog  a magyar művészet termő 
erőt kapni, de ehez nélkűlözhetlen, hogy a kö-
zönség minden vidéken, minden nagyobb váro-
son együtt s szervezve legyen. 

Ily szervezetnek a létező, kipróbált dalos-
körök a legjobb alapvető keretei s talán ép en-
nek tudatában alakult meg városunkban ujabban 
a polgári zenekar, melynek tagjai nagyobb száui-
ban a régiek közül telt ki. Azonban a kettőt 
egyesíteni kell. Ne féljenek  tőle, hogy a vonós 
hangszerekkel való kiegészítés kárt csinál nekik. 
A zenész az énekesnek fegyvertársa  lesz; kö-
vetni, támogatni fogja  s együtt aratják majd 
legszebb diad<ílaikat. Zene nélkül az ének ugyís 
olyan, mint a csápat, mely csak egy fegyver-
nemmel tud harczolni; teljessé ugy lesz a harczra 
termettsége, ugy tud "lelkeket, tömeget hódítani, 
ha a közös vezénylet alatt a többi hangszer 
együtt szolgál, együtt harczol, együttí̂ hódít vele. 

Mindezeket"' különben — mint elóbb ís 

Petőfi  emléke. 
— Irta: Nosz  Gusztáv.  — 

Szent  géniuszod  ragyog fél  haeánlton, 
És fénynyel  övezxük emlékedet, 
Mert  mint  a pásztortűz  az éjszakákon 
Ragyog felénk  ma is szövétneked. 
Téged  ünneplünk,  költők  fejedelme, 
Téged  díszít  a legszelh  korona, 
A melyet  nyújt  a hálás  szív^  az elme, 
A melyet  nyujt  a m'agyarok  hona. 

Éiíezred  óta él  magyar e földön  ^ 
Küzdvén  a létért  századokon  át, 
t'egyverrel,  vérrel  oly sok emberöUön 
Vitézül  védte  ellentől  hónát. 
Klio,  ki fénynyel  irál  lapjaidra-
Rhetort,  tudósi,  költőt,  vitézeket, 
A név  aranynyal  legyen  vésve,  irva, 
Jiésrt  im, ez győzte  le a szíveket  1 

Neved  dicsérni,  a hol összegyűltek 
Dicső  neved most ünnepelni  hív. 
Oltárrá  válik  minden  hely körülted 
S áldva-áldoz  rajta  honfiszív, 
S láng  lobogva  él  a szent oltáron. 
Tűzét  Te  szítod  és  Te  gyújtod  fel 
S füstje  száll  a messze láthatáron. 
Imádva  ki-ki  Téged  ünnepel. 

Ez áldozatra  áll  oltárod  köztünk, 
Lebeg fölötte  dicső  szellemed, 

Babér^íszíti,  mit  hálával  fűztünk: 
Hozzá  te nyujtál  minden  levelet. 
Te  vontál  meg oly számtalan  barázdát 
Költészetünk  termékeny  talaján. 
És nemesítéd  annak élő  fáját; 
Ini,  méltán  illet  meg a borostyán. 

Vulkán  tüzébe  mártott  ércztolladdal 
Tanitsz,  miként  kell  szeretni  hazát^ 
És mint  a kikelet  varázslatával, 
Ugy  tettre  szólít  harczi harsonnád. 
És mint  a sas áz izzó nap hevében 
Merészen  bontja ki a szárnyait: 
A szabadságnak  tiszta  aetherében, 
ügy szállnak  hazafias  dalaid. 

így  minden  ho»fi  kap egy-egy atomot: 
Ez kelti  hangra lelke  húrjait. 

Üdv  néked  hát, te szívnek  csalogánya, 
Hozsánna  néked  magyar Tyrthaeus, 
Ily  üdvöt  küld  az Alföld  szép  viránya 
így  dicsőit  a magas Farnassus. 
Díszít  a halhatatlanság  babérja: 
Nem  is kívánsz  te egyéb  koronát, 
A haza így  hálás  szivébe  zárja 
Lagigazibb,  leglelkesebb  fiát. 

Megénekléd  a szívnék  minden  kínját 
Ég minden  örömöknek édenét, l * . . Zengéd  a szép  természetnek  varázsát: 

rózsaillat  áradt  szerteszét. 
Te  ismered  a népnek  érverését, 
Ez lüktet,  harsog fel  a lantodon. 
Te  tártad  fel  a lélek  minden  kincsét: 
Dalod  azért  él  minden  ajkakon. 

t 
De im, elhal  a szó a köUö  lantján 
És fegyverrel  közéig  a vészmadár. 
Óh jaj, orkán dühöng  a hon határán, 
Petőfit  sírba  dönti  Segesvár. 
Avagy ki tudja,  m^rre van a sírod,. 
Hol  porladtak  el  arága hamvaid. 

A hirnév. 
A morgue félelmetesen  hideg, siaía márvány-

asztalán két megdermedt hulla feküdt.  A világ leges-
legtávolabb végleteiből kerültek ide egymás mellé és 
a niennyire végtelenül eltérők valának egymástól 
íöldi életük szférái,  ép oly óriási különbség vala a 
sors megmagyarázhatlan lökései közt, a melynek el 
csöndes két alvót, a világ nyüzsgö-forgó  életéből 
ezea kísérteties magányba sodorták^" 

Antagonisták voltak, araig a fátum  mulattatá-
sára valami bohó czél felé  törekedtek, nem sejtvén, 
hogy ők tulajdonképeu csak ^akaratnélküli automa-
ták, hogy nem a czél, de korai végük felé  sietnek. 
Poéta volt az egyik, a másik meg — rablógyilkos. 
\ poéta eldobta magától az élet rabigás terhét. Meg 
akart szabadulni testétől, amely lelkének szárnya-
lását megbénította s a tündöklő csillagok álmodott 
hónából az ólom hatalmával húzta le a sivár föld 
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mondám — a márczius 15-iki évforduló  juttatá 
eszembe, a mely kötelességévé teszi ugyan min-
den magyar honpolgárnak, hogy az emlékezet 
világával tekintsen vissza a márcziusi nagy na-
pokra, szabadságunk ébredő hajnalára, a magyar 
haza újjászületésének nagy napjára, hanem bi-
zony őszintén szólva, a Dalegylet kezdeménye-
zése nélkül egyáltalán meg sem ültük volna azt 
a napot, amelyet országszerte, hol csak magyar 
él, ünneppé avattak. Az ilyen egyletet támo-
gatni, segiteni kell, hogy megküzdhessen az idök 
viharával, városunk előnyére! 

Belföld. 
Indemnitás és adófizetés  az ex-lex állapot meg-

szűntével. A képviselőház márcz. 3-án elfogadta  az 
indemnitást és pedig visszamenőleg, f.  évi jan 1-től 
kezdődő hatálylyal, f.  évi ápril végéig. E törvényja-
vaslatot a napokban a főrendiház  is elfogadta,  mire 
a szentesítés és kihirdetés következik, mely jövő hét 
vége felé  várható. Ezen időtől fogva  tehát a közadók 
befizetése  újból kötelezővé válik s a nemfizetök  el-
lenében a kényszer-behajtás vétetik alkalmazásba. 
Lukács László pénzügyminiszter azonban kijelentette, 
hogy a törvény szentesítése után hirdetményileg fogja 
az adófizetőket  kötelességeik teljesítésére felhívni  s 
az ezen hirdetményben kitűzendő rövid határidő le-
jártáig a kényszerbehajtás függőben  tartatik. 

Nagyobb vitára adott okot a tárgyalás során 
a késedelmi kamatok beszedésének kérdése. Az 1883. 
évi 44. t.-czikk szerint aki az évi adójának az elsö 
évnegyedre esedékes részét február  15-ig le nem fizeti, 
késedelmi kamatot tartozik fizetni,  az ellenzék azon-
ban azt vitatta, hogy a jelen esetben, miután az 
adózók az ex-lex állapot tartama alatt az adót be-
fizetni  nem voltak kötelesek, a késedelmi kamat fel-
számításától bizonyos határidőig, például márczius 
végéig mentessenek fel. 

Ezt a javaslatot azonban a többség nem fogadta 
el, minélfogva  a hátralékban levő adófizetők  adótar-
tozási után február  25-től kezdve a késedelmi kamat 
fel  fog  számíttatni. A pénzügyminiszter azonban ki-
jelentette, hogy ott, ahol kitudódik, hogy az adófi-
zetők azért nem tehettek eleget kötelességüknek, 
mivel nem volt, aki az adót beszedje, elnézéssel lesz, 
azaz a késedelmi kamat fizetése  alól azokat, akik a 
kényszerbehajtást nem várják be, felmenti. 

Az ezer állami iskola elsö sorozata. Az elmúlt 
évben Wlassics ezer népiskolájából 134-et állítottak fel 
országszerte. Az erről szóló jegyzéket a kultuszmi-
nisztériumban most állították egybe. E szerint a 134 

iszapos valóságába. Megsemmisítette testét, hogy lelke 
nyugton elmodhasson. A másik a félelmetes  nevű, tes-
tével birkózott lelke ellen. Ennél meg a test volt a 
győztes. De a sok testből álló emberiség egyesült 
hatalma félelmének  óriási súlyával ránehezedett arra 
az egy testre és agyon nyomta. 

így kerültek egymás mellé és most barátságos 
szomszédságban együtt várták a pápaszemü fürkésző 
tudományt, hogy az a lélek nélküli test kuszált ide-
geiből szépen hangzó, nagyon okos mondatokban ma-
gyarázza meg a létért való küzdelem csalhatatlanul 
bölcs törvényeit. 

* 

A midőn ezt a két hullát láttam, amelyeknek 
kék ajkai körül egyforma  boldog mosoly ült, nem 
voltam kíváncsi azokra az érdekes titkokra, melyeket 
a kuszált idegek majd a tudomány embereinek fognak 
kideríteni. Ezeket hadd mondják el a tudósok a figyel-
mesen hallgató, jól diszcziplinált analitikusoknak. 

Engem egy sajátságos momentum ragadott meg, 
e két összezúzott küzdő láttára. A kegyetlen harcz-
ban, amit mi földi  életnek nevezünk, mindkettő; a 
poéta is, a félelmetes  nevü is, valami czél felé  tört. 
Az egyik eszményt kergetett, a másik anyagi jólét 
felé  iparkodott. S íme ez egyenlőtlen irányban, ellen-
téles fegyverekkel  harczoló két küzdőt valami csalo-
gató bolygó tűz egy és ugyanazon hideg márvány-
asztalra vitte. 

Az egyik szívesen ment, a másikat kissé tolta 
a sors. De azért a czél helyett, mindkettő csak 
ide ért. 

Hiába küzdött az a bohó poéta a hírnévért, 
azt nem érhette el; hiába küzdött a nyaktilózott 
gazember a vagyonért. A fátum  csak kaczagott és 
kaczagott és azután elhalmozta — hírnévvel. 

L, Lipót  Nánaor. 

állami iskola közül magyar vidékre esik 57 iskola, 
nemzetiségi vidékre pedig 77. Százalékos arányban 
a legújabban felállított  állami népiskolák 34 száza-
léka szolgálja a már meglevő magyarság kulturális 
czéljait, 58 százaléka pedig hódítási czélokat tart 
szem előtt. 

Ez az arány természetesen következett a tan-
ügyi kormánynak iskola-államositó politikájából. E 
szerint egy-egy iskola-államosításának sürgós voltát 
következő négy pont szerint ítélik meg: 

1. Első sorban oly községekben államosították 
a népiskolát, ahol a magyar elem kisebbségben volt 
és ezek számára jó népiskola nem volt a községben. 

2. Ahol a magyar elem többségben volt, de jó 
iskola nélkül tengődött a magyar kultura. 

3. Ahol tiszta magyar volt a lakósság, de a 
hitfelekezetek  és községek jó iskolát nem tudtak 
fenntartani. 

4. Tisztán nemzetségi községekben, ahol ro-
konszenv nyilvánul az állami iskola felállítása  iránt. 

Annak daczára tehát, hogy csak negyedik helyre 
szorult a nemzetiségi vidéken való állami iskolaál-
litás, mégis az ezer állaaaí iskolának már első soro-
zatában 57 százalékrész a nemzetiségi vidékeknek 
szól, aminek az az oka, hogy a magyar kísebbségü 
községek, mint iskolaállításra első sorban kijelöltek 
is tulajdonképen a nemzetiségi vidékekhez számí-
tandók. 

Iparunk és a párisi világkiállitás. 
A hivatalos kommüniké jelentette röviddel ez-

előtt, hogy az érdeklődés az 1900. évi kiállítás iránt 
kielégítő és csak kevés hely maradt meg. Ez a je-
lentés nem valami örvendetes, mert azt reméltük 
hallani, hogy az érdeklődés „élénk" lesz és a tér-
szüke miatt az előjegyzéseket leszállítani kellett. Azt 
a lapok utján tudjuk, hogy a retrospektív rész fé-
nyes lesz és kétségkívül sikerülni fog,  de a hazai 
kereskedelem és ipar érdekében kézzelfoghatóbb  ered-
ményeket óhajtanánk, mert a költségek csak ugy 
tekinthetők a közgazdaságra nézve gyümölcsözők-
nek, ha a Mállitáshól  MvUélünlc  is hangnot  lát. 

Kiviteli iparos vállalataink ezen szempontból 
szkeptikusan tekintenek a kiállítás elé és ez ma-
gyarázza soknak tartózkodását is A jelenlegi gazda-
sági viszonyok által elgyengült állapotban iparosaink 
nagy része  nem hir elég  bátorsággal,  hogy megmér-
kőzzék a nyugati ipar-államokkal, pedig, ha már 
más tekintetben nem, ugy a kétség kívül Párisba 
özönlő keleti látogatókra való tekintettel is a kiállí-
tás magyar osztályának kereskedelmi és ipari részét 
oly módon killene felszerelni,  hogy a kiviteli  érdekek 
elömosditására  fektesse  a fősúlyt  és ezért az érdekelt 
köröknek újólag meg kellene fontolni,  mily szem-
pontok vezéreljék eljárásukban. 

A kiállítások jelenleg már nem bírnak olyan 
fontossággal,  mint régebben, midőn a közlekedési 
eszközök nem voltak annyira kifejlődve  és a gyakori 
ismétlődés által valami igazán eredeti csak elvétve 
található azokon. Ezt a párisi kiállítás is be fogja 
bizonyítani, mivel az eredetiséget a lényegben he-
lyettesíteni fogja  az alak, a berendezés gazdagsága. 
A kiállított tárgyak szinte el fognak  enyészni a de-
korácziók fénye  mellett, melyekkel a nagyközönség 
figyelmét  akarják felkelteni.  Kiállításra kerülnek az 
ipar oly mestermüvei, melyek külön e czélra roppant 
költséggel készülnek, a piéces d'exposition a rendes 
gyártás képét nem nyújtja és a morális sikert nem 
kiséri az anyagi is. 

A párisi kiállítást azonban másrészt tökéletes-
sége és az összes mérvadó oiszágoknak részvétele 
által a látogató kereskedőnek, ki vásárlási források 
után néz, alkalmat fog  nyújtani a különbösö  államok 
gyártmányainak  összehasonlitására  minőség és ár te-
kintetében. Ezért az illető ország kiállítása ag ipar 
hü képét  kell  hogy mutassa és ott bemutatásra kell 
kerülni minden czikknek, melyben versenyképes és 
melyet tényleg szállít is, azaz mindazon tárgyaknak, 
melyeket tényleg előállít, nem pedig melyeket előál-
lítani képes volna. 

Ha ezen gyakorlati czélt tartjuk szela előtt, a 
kiállítók költségei is kisebbek lesznek, míg a keres-
kedő előtte ismeretes dolgokat talál, melyekre tény-
leg szüksége van, melyek tehát jövendő összekötte-
tés alapját képezhetik. De a reklámot képező piéces 
d'exposítion-okat helyettesíteni kell egy közeggel, 
mely a kereskedőt az illető ország kiállítására vezeti, 
illetve arra figyelmessé  teszi. 

Tekintsük csak egy óriási területen levő világ-
kiállítás berendezését és meg fogunk  győződni ennek 

szükségéről. A látogató először is tanulmányozni 
kénytelen a kiállítás tervrajzát, azután az egyes 
országok termékeinek szétszórt volta folytán  az osz-
tályozásokat és elhelyezéseket kell megismernie; 
ezeknek feltalálása  a nagy távolságok mellett pedig 
huzamosabb időt vesz igénybe. Azonkívül a mutatvá-
nyok, vendéglők, szórakozások stb. befolyásolják  ugy, 
hogy korlátolt idő mellett, a legjobb jóakarat mellett 
sem képes az öt érdeklő czikkeket megtekinteni. 

Minderre jó szolgálatot tehetnének utmutató 
közegek vagy legalább  leirások,  melyek a látogató 
kereskedőt az illető ország termékeire figyelmeztetik, 
utmutatást adnak arra nézve, hogy azokat a legrö-
videbb idő alatt és kevés fáradsággal  lehetőleg tel-
jességben megtekinthesse. Ilyen  eszköz létesitése  külön 
a kiviteli  kereskedelemre  váló  tekintettel  felettébb  szük-
séges.  A gyakorlati érzékű németek ezt be is látták 
és Párisban kiviteli ügynökséget állítottak fel,  mely-
nek feladata  a kiállítással kapcsolatban a német ki-
viteli érdekeket előmozdítani és különösen a kiállí-
tást látogató kereskedőket a hamburgi kiviteli ügy-
nökségek felkeresésére  índitani. A német kiállítók 
feladatul  tűzték ki, hogy ugy minőség, mint ár te-
kintetében versenyképességüket demonstrálják. 

Ezen az alapon a mi iparosaink is eredménnyel 
vehetnek részt a kiállításban, ez esetben a magyar 
osztály kereskedelmi részének sikere nem lesz kisebb, 
mint az, melyet a történelmi rész igér. —a —n. 

Aszfalt,  villany, pótadó. 
— Városi közgyűlés. — 

— márcz. 11—16. 

Testet öltött az ige 1 Meglesznek végre-valahára 
mindazok, amik egy város, s így városunk előrehala-
dásánál mulhatlanul szükségesek. Az is igaz, hogy 
a modern haladás terheket ró az adózó polgárokra, 
még pedig nagy terheket, mivel a harmadosztályú 
adó vandal kivetése már-már szinte lehetetlenné teszi 
a polgárok létfentartását. 

Az alapelv Magyarországon, hogy az ember évei 
számával vagyonban és jövedelemben is gyarapszik. 
Hogy ezt miféle  filizófiai  rendszerből merítették, az 
titok; de tény az, hogy a gyakorlatban nagy siker-
rel alkalmazzák. Az adókivető bizottság hivatalnok--
előadója mindenkinek az adóját felsrófolja.  Ez rop-
pant czélszerü dolog. Aki elmulasztja a védekezést, 
azon a felcsigázott  adótétel rajta marad; aki pedig 
hősiesen védi magát, azzal kiegyeznek. 

Mi e helyen már többször hangoztattuk, hogy 
mennyire hátramaradott városunk a szomszéd mobil 
állapotban levő városoktól. Nem nyújt absolute semmi 
élvezetet ;níncsen egy járdája — hogy a sétatért ne 
is említsük — nincsen világítása, redutja, városháza, 
községi iskolája, ivóvize, vágóhídja, színháza, uszo-
dája, gőzfürdője  — nincsen semmije I 

Most végre megoldást nyert a kérdés. Lesz 
mindene! És örömmel üdvözöljük a polgármestert, 
aki lehetővé tudta tenni azt, keresztül tudta a képvi-
selő testülettel vitetni és szavaztatni a íennebbiekre 
a költségvetést. Azokra szükségünk, feltétlen  szüksé-
günk van, és bátran mondhatjuk, hogy birtokosaink 
ha nem is a legszívesebben, de belátva azoknak 
hiányát, fizetni  fogják  az azzal járó pótadót, mivel 
kárpótolva lesznek azért, s csak a harmadosztályú 
adónak már a végletekig való felcsígázása  csüggeszti 
a polgárokat, ha váljon képesek lesznek-e, megtud-
nak-e felelni  a rájuk rótt kötelezettségnek. 

Az igazságos adó nem gyűlöletes, nem fenye-
gető, mert magában hordja az állam pártatlanságát, 
az egyenlőséget, az arányosságot, a meg nem ingat^ 
ható jogot és azt bizonyítja, hogy az állam ís tud 
érezni, de ha túlságba viszik azt, s egy pár embef 
kénye-kedvének kiszolgáltatják a polgárokat, az ér* 
zékenyen sújtja azt és elkeseríti. 

Tehát mi, a midőn itt, e helyen örömmel lid" 
vözöljük városunk jövőjének hajnalán a képviselőtes^ 
tületetj egyúttal aggodalmunkat fejezzük  ki az adóért j 
korántsem a városi pótadóért, hisz azért, mint mon-
dók, teljes kárpótlást nyerendünk, hanem a harmad-
osztályú keresetadó magasságáért, a mely igen sok 
esetben fogja  szegény iparosainknál a pótadó meg-
fizetését  kérdésessé tenni. 

A gyűlés részletes lefolyása  ez: 
Dr. Gyarmathy  polgármester e hó ll-ére és 

következő napjaira hívta össze városunk képviselő-
testületét. A tárgysorozat 31. pontból állott, a mely-
hez egy 11. pontú póttárgysorozat ís járult. A gyűlés 
természetesen igen érdekesnek Ígérkezett, amennyi-
ben e tárgysorozatban voltak felvéve  a villanyvilágí-
tás felől  megkötött szerződés, valamint az aszfalt-



ügyben kötött szerződés bemutatása, a melyhez a 
félmilliós  kölcsön felvétele  tárgyában tett inditvány 
is járult. A városatyák áthatva a haladás tudatától 
némiképpen büszkén és nagyszámban jelentek meg 
a gyűlésen, s az érdeklődés az öt napig tartó gyű-
lésen is mindvégig kitartott. 

A tárgysorozat 8-ik pontja alá volt felvéve  a 
szervezeti és ügyviteli szabályrendelet tárgyalása. 
Megelőző gyűlés határozata szerint akkor az a tárgy-

•l-: sorozatról azért vétetett le, hogy kinyomatva a képvi-
f  V selötestületi tagoknak megküldessék, hoey ezzel an-

nak mélyebb, könnyebb és gyorsabb tárgyalása vál-
jék lehetővé, s igy is az a szombat, vasárnap egész 
napi gyűlést betöltötte. A Qyarmathy  polgármester 
által kidolgozott szabályzat 100. §-a némi változás-
sal egész terjedelmében el lett fogadva.  A fizetés-
felemelést  is megszavazta a képviselőtestület, csekély 
eltéréssel a tervezettől. 

Az elöljárósági tagok fizetése  következöLép ál-
lapíttatott meg : 

E.i fizetés.  LakásMr 
Polgármester 1700 frt.  300 frt. 
Első tanácsos 1000 „ 200 „ 

200 „ Gazda tanácsos . . . 
Adóügyi tan., főjegyző  . 

700 
900 200 

Aljegyző 600 „ 150 „ 
Számvevő 700 „ 200 „ 
Házi pénztárnok . . . 80ü „ 200 „ 
Házi (pénztárnok, ellenőr . 650 „ 150 ,, 
Adópénztárnok . . . . 800 „ 200 „ 
Adó ellenőr 650 „ 150 „ 
Községi bíráskodó . . . 400 „ — „ 
Kapitány lOOO „ 200 „ 
Alkapitány 400 „ 200 „ 
Ügyész 400 „ yOO „ 

900 200 Mérnök . . . . . . 
Orvos 600 „ 200 „ 
Állatorvos 630 „ 150 „ 
Levéltárnok . . . . . 600 „ 150 „ 

Hétfő  délutánt a képviselőtestület kebeléből ki-
küldött bizottságnak a Siemens és  Hahke  czéggel  a 
villanyvilágítás beállítása felől  megkötött szerződés 
poutjahiak tárgyalása töltötte be s az némi változ-
tatásokkal el is lett fogadva.  A szerződés szerint 
tartozik a czég 150 drb. 16-os utczai lángot és 5 
iviámpát — melyek közül 60 és az ívlámpák ^l^ll 
óráig égnek — évi 3000 frtért  adni. A szerződés 
a miniszteri jóváhagyástól és a város közönsége kö-
réből gyűjtött 1000 láng után 16 hónapon belül lép 
érvénybe. A vezeték földfeletti  lesz. A dolog keresz-
tülvitele még csak annyiban kérdéses, hogy a czég 
a már neki egyszer bemutatott szerződés minden 
egyes pontjához feltétlen  ragaszkodik s igen könnyen 
elöá Ihat az az eset, hogy változtatás esetén — mint 
például hogy a szerződésbe azt is kiakarták kötni, 
hogy a czég 45 éven keresztül feltétlen  köteles meg-
tartani a vállalatot — a mibe az egyáltalán nem akar 
belemenni s inkább kész a szerződést egészen elejteni. 

Kedden délutánt az aszfalt-szerződés  tárgyalása 
töltötte be. A tárgyalást megelőzőleg elnök-polgár-
mester bemutatta a Magyar Aszfalt  Rsztrs. és az 
Erdélyi Term. Aszfaltgyár  fellebbezését,  hanem azok, 
mint alaptalanok, félretétettek.  Az Incee  Lajossal 
kötött szerződés ugy általánosságban, mint részletei-
ben elfogadtatott,  s egyelőre az aszfalt  a Kossuth-
utcza és Bethlen-utcza két oldalára, a Szombatfalvi-
utcza egy oldalára és a Piacz-térre rakatik le, azon-
ban igen valószinü, hogy az a többi, mellékutczákon 
is keresztül vitetik, ha a munkálatokhoz hozzákez-
denek. Az ár, mint utóbbi számunkban közöltük volt 
Í3, • méterenként 3 frt  35 kr, s a circa 5000 Dm. 
kitevő aszfalt-járda  összeg 28,210 frt. 

Szerdán, tekintettel a nagy napra, a képviselő-
testület gyűlése szünetelt, mig a csütörtök délutánt 
a Bod  Károly által beadott félmilliós  klJlcsön tár-
gyalásával kezdette meg. A képviselőtestület belátta 
szükségét annak, hogy mindazokat, a miknek keresz-
tülvitelét már elvben több izben elhatározta, tovább 
huzni-halasztani nem lehet, s Dr. Solymvssy  Lajos 
azon indítványára, hogy a tanács az építkezések 
keresztülvitelét a nyáron készítendő költségvetésbe 
vegye föl;  vegye föl  továbbá teljesen reális alapon 
Bzámitandó azon jövedelmeket, a melyek azok ke-
resztülvitelével járnak — azt elfogadta  s a nyári 
közgyűlésre tárgyalás alapjául kitűzni határozta. 
Gáljfy  Endre főjegyző  felvilágosítást  adott aífelől, 
hogy azok keresztülvitelére ca. 360,000 frt  szüksé-
geltetik, a melynek pótadója mintegy 20—SO /̂o-ot 
tesz kí. 

A Korcsolya-egylet- segély és pályanagyobbítá-
sért beadott kérése azzal az indokolással lett meg-

tagadva, hogy a fejlődésben  levő város rendezése 
alkalmával, annak helye a sétatéren lesz kijelölve, 
amidőn a város az épitkezési költségekhez is hozzá-
járul. 

A hátralevő 25. pont tárgyalása 6 órára vé-
get ért. 

T 

Ujdonság'ok. 
A tavasz első napja. Holnap, 20 án, kezdődik 

meg a hivatalos tavasz. A legbájosabb tavaszi, verő-
fény  aranyozza meg városunkat, úgyszintén az egész 
ország területét. Már a déli órákban olyan melege 
van a napnak, hogy nemcsak a téli kabát, hanem 
még a tavaszi felöltő  is lekívánkozik az emberről. 
Az igazi saison még ugyan nincsen itt és a női 
javaruhák még az olló és a tű művészeinek kezei-
ben formálódnak,  mindazonáltal a Kossuth-utczán 
már a déli órákban a szivárvány minden szine ra-
gyog. A merészebb kávéházi vendégek már részben 
ki is ültek az utczára, faluhelyen  pedig a vörös 
szent György bogara, meg a sütkérező gyík mászik 
ki a fal  (övébe a mi szintén a tavaszt jelenti s 
alapjában véve éppen annyi, mint amaz. A verebek 
is nagyban el vannak foglalva  a fészekrakással  és 
olykor mérgesen összemarakodnak. Itt van a d.iru, 
a gólya, az erdei és mocsári szalonka is; minden 
ugy kitavaszodott egyszerre, hogy az ember önkény-
telenül fölnézeget  a levegőbe, mikor csendül meg 
már az első fecskecsicsergés.  És az esték is kelle-
mesek, nem hűvösek s gyönyörű holdfény  világítja 
azokat meg. Hanem az idő száraz egy kicsit. Esz 
tendők óta nem volt olyan kevés víz a folyókban  és 
patakokban. Az utak porzanak s még az erdőkben 
is kevesebb a nedvesség, mint más esztendőkben. 
Ha ebből következtetni lehet, az idei nyár igen 
száraz lesz és meleg, szerencsére nem lehet az ilyen-
ből semmmit biztosan következtetni. A nagy, fehér 
szótlan állatok már kezdik kihúzni az ekét a földre 
és szántanak is vele. Járnak lassan az eke előtt, s 
az ekevas pedig mélyen a földben  jár, s terjeng 
széjjel a' nehéz, nedves földszag,  mely kellemesebb 
ilyenkor, mint a száradó sarjú szaga nyáron. Mü̂ t 
már csakugyan tagadhatlanul itt van a tavasz . . . . 

E. Kovács Gyula városunkban. Múlt számunkban 
emlékeztünk csak meg, uogy Baranyai színigazgató 
Hegyesi Marit, a nemzeti szinház művésznőjét három 
előadásra megnyerni szerencsés volt, a melyből egyet 
már a tegnap este végig élveztünk s alig távozik el 
a művésznő, Baranyai igazgató E. Kovács  Gyulát, 
az ország első tragikusát nyerte meg három elő-
adásra, a ki e hó 22, 23, és 24-ikén lép föl  a leg-
jelesebb szerepeiben, u. m. Don Cesár  de  Basán, 
Makranczos  hölgy-  és Keán  Edmund-hm.  Annyival 
is inkább örömmel jelezzük e hirt, mivel Kovács 
Gyula e darabokban itten, városunkban még nem 
lépett föl. 

Elszámolás, A Nőegylet által 1899. febr.  4-én 
rendezett theaestélyre László  Domokosné és Demény 
Ferenczné gyüjtőivén adakoztak: Dézsy Testvérek 
1 doboz thea. Szabó Albertné 2 frt,  Gál Sándorné 
50 kr, Soó Gáspárné 1 frt,  özv. Soó Károlyné 1 frt, 
Özv. Kassai Andrásné 1 frt,  Özv. Koncz Andrásné 
1 frt,  Gyertyánffy  Gábor 1 frt,  Gyertyánffy  Albert 
50 kr, Gönczi Árpádné 1 torta, Dr. Lengyel Józsefné 
3 frt,  Br. Pongrácz Vinczéné 5 frt.  Madarász Irén 
1 frt,  Gr. Haller Jánosné 10 frt,  2 tái sült, 2 torta, 
Dr. Ráczkövy Samu 1 frt,  Hlatky Miklósné 1.50 kr, 
Lányi Imréné 1 frt,  Weinberger Fanni 1 frt,  Pálffy 
Ferenczné 1 frt,  Ferenczy Károly 1 frt,  Pávelka 1 
frt,  Ferenczy Jánosné üO kr, Dr. Makszin 2 frt, 
Farczády K. 1 ko. kávé, Walter 2 frt,  Dragomán D. 
2 üveg rum, Orbán, Nagy és Tamás 1 frt,  Betegh 
Pálné 1 írt, Gál János 2 frt,  Sterba Ödön 40 kr, 
Palfl'y  Károlyné l frt,  Nóvák Károlyné 1 frt,  Özv. 
Jenei Albertné 1 frt,  Özv. Diószeghy Lajosné 1 frt, 
Bod Károlyné 1 frt.  Valaki 55 kr, Dr. Szabady Fe-
renczné 1 frt,  Szabady Ti vadamé 1 frt,  Dr. Válentsik 
Ferenczné 2 frt,  Barabás Andrásné 1 frt.  Szabó 
Domokosné 50 kr, Bartha Károlyné 1 frt.  Szabó 
Farkasné 1 frt,  llyés Vilma 1 frt,  Hann Károlyné 1 
frt,  Özv. Schnapekné 1 frt.  Ugrón Istvánné 2 tál 
fasirozott,  Homolay Lajosné 1 torta, tészták, Kovácsy 
Albert 1 frt,  Dr. Lukácsffy  Istvánné 1 frt,  Özv. 
Thury Gergelyné té.'ízta, Dr. Nagy Samuné 2 frt, 
Máté Pál 2 kenyér, 1 malacz. Szabó Károlyné 1 frt, 
Fernengel Gy. 10 üveg aszubor, Bedő Ferenczné 2 
frt,  Szakacs Károlyné 1 frt,  Özv. Fejérváry Lajosné 
1 frt.  Fejes Áronné 2 frt,  Virág Józsefné  1 frt, 
Szenkovits Jánosné 1 frt,  Bagó Gyula 1 frt,  Deme-
terné 1 frt,  Baranyainé 1 frt,  Nosz Gusztávné 1 frt, 

Demény Ferenczné 1 frt,  Györfi  Istvánné 1 frt, 
Gönczi Lajosné 1 frt  50 kr. összesen 79 frt  95 kr. 
(Folyt, köv.) 

Távozó főispán  czimmel több fővárosi  lap em-
lékezett meg a napokban arról, hogy gróf  Haller 
János vármegyénk főispánja  beadta ez állásáróli le-
mondását és az elfogadtatott.  Mint örömmel értesü-
lünk, ez kacsának bizonyult, amennyiben humánus 
főispánunk  lemondását nem fogadták  el s igy még 
hosszú éveken lesz alkalma vármegyénknek nemes 
kormányzásában részesülnie. 

Emlék az agyagfalvi  réten. Az agyagfalvi  ré-
ten felállítandó  Székely-emlék  javára a következő ado-
mányok folytak  be: 

A sz -udvarhelyi Polgári önképző és segélyző 
iparos ifjúsága  67 frt  93 kr, az udvarhel) megyei ta-
karékpénztár 100 frt,  Székely  József,  pü. közig, ta-
nácselnök 10 frt,  gr. Haller  Lujza 15 frt,  dr. Vajda 
Dániel orvos 2 frt.  A márcz. l5-én Sz .-Udvarhelyt 
tartott hazafias  ünnepély alkalmával tetszés szerint 
adott fillérekből  16 frt,  összesen 210 frt  93 kr. Fo-
gadják a nemesszívü adakozók hazafias  adományokért 
az emlékbizottság hálás közönetét. Sz.-Udvarhelyt, 
1899. márcz. 18. Ferenczi  János, pénztárnok. 

Lapunk szerkesztősége ugyancsak a fennebbi 
czélra a következő adományokat vette: 

1. S c h u s z t e r Jánoá gyüjtőivén, Budapestről: Dimény 
Mózes, Schuszter János 1—l frt.  Bokios Lajos 20 kr, Berniann 
Géza .W kr, Hollós Károly, Heinrich Theoül, Bollemann Sándor 
10—10 kr, Lázár Lipót 30 kr, Gáli Mihály, Zeiler Kálmán, 
Oberhauszer Rezső, Darvas Lajos, Roih Kovalszky Karoly 
20—20 kr, Csipkés Endre 50 kr, Bodog Jáuos 20 kr, Szekeres 
István 10 kr, Dobay Ferencz 20 kr, ülteán Miklós, Russu Jó-
zsef,  Etelvári Alajos, Misó Spitzmüller, Sulyok Frigyes, Conti 
Antal 10—10 kr, Bodroghy Imre 20 kr, Rosenberg Manó, 
Józsa Kálmán 10—10 kr, Szinte Ferencz 30 kr, Lázár István 
1 frt,  Kuszkó Sándor 10 kr, Dávid Endre 50 kr, Szabó Mik-
lós, ótordai xviikola Árpád, üngár Győző, Veigener Károly 
10—10 kr. Sipos Adolf  20 kr, Schuller Frigyes 50 kr, Deuts 
Miklós 30 kr, összesen 9 frt  80 kr. 

2. S c h u b e r t János 1 frt. 
Lapunk eddigi gyűjtése 10 fit  80 kr. 
Uj ügyvéd. Említettük már, s most pisitív hí-

rül adhatjuk, hogy Dr. Bedő  Sándor ügyvédi irodá-
ját a piacztéri Szenkovits-féle  házban megnyitotta. 
Dr. Bedő megyénk szülötte, s kiváló képzettsége 
kellő garancziát nyujt neki, hogy irodája rövid idő 
alatt a keresett ügyvédi irodák közé fog  soroztatni. 

Mindenki figyelmébe.  A legelterjedtebb betegség 
a csuz és köszvény, mely nemcsak mint láb- vagy kéz-
fajás,  hant-ni igen sok esetben mint hát- és fejfájás 
szokott jelentkezni. Sok gyógyító szer van, mely e 
bántalmakat enyhíti, de kevés amely gyógyítja. A 
vagyonosabbak gyógyfürdőket  szoktak felkeresni,  mi 
nagyon sok esetben hiábavalónak bizonyult, mert a 
betegség nem enged, hanem gyakran még sulyoso-
dik is. Nagyon fontos  tehát, hogy mindenki figyel-
mét felhívjuk  azon páratlan kitünö csuz és köszvény 
elleni kenőcsre, melyet Zoltán Béla gyógyszerész ud-
vari szállító gyógyszertára Budapesten hozott forga-
lomba, (̂ üvegenkint 1 frtért)  s amelynek kitűnő és 
páratlan hatásáról ezer és ezer hálanyilatkozat tesz 
tanúságot. Igy pl. csak a legutóbbi napokban Lafi-
cáf  ezredes Károlyvárosból, Zsendovits József  plé 
bános F.-Dobsa, Daun Kapy Karolina grófnő  Mödling, 
Keglevích gróf  Ó-Zlatár, Dubraviczky honvéd őrnagy 
Klosterneuburg, Markotsch báró Bécs, Hofmann  A. 
Pozsega, Pfeilfer  József,  az osztrák-magyar bank bécsi 
felügyelője  és még számosan fejezték  ki meleg hálá-
jukat és köszönetüket e kiváló kenőcsért, mely őket 
régi csuz és köszvényes bajuktól néhány nap alatt 
megszabadította. 

Halálozások. E hó l4-én hunyt el városunkban 
nagyenyedi Istvánfy  Lajos 61-ik évében. Halálát neje 
szül. Szakáts  Ilona és gyermekei, úgyszintén a ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

Ugyancsak e hó 14-én halt el váratlanul Seáhó 
Zoltán életének 20-ik évében Sz.-Kereszturon. A fia-
tal halott szüleit Szabó Lajost és nejét M. Dósa Ve-
ronikát, valamint testvéreit borította gyászba. 

Folyó hó i6-án szenderült jobblétre özv. Pák 
Simonné szül. Binder  Regina 43 éves korában. Ha-
lálát atyja, Binder  Frigyes, úgyszintén testvérei, 
sógorai és sógornői siratják. 

Pénteken, 17-én mult ki özv. báró Durneisz 
Henrikné bzűl. Heinrich  Rozália 74-ik évében. Te-
metése ma délután 4 órakor lesz a róm. kath. egy-
ház szertartása szerint. A megboldogultat gyermekei 
Klotild  és Hermin\  Nevelits  Leo és Benedek  Gyula, 
mint vejei, úgyszintén unokái gyászolják. 

Köszönetnyilvánitás. Alantirottak, mindazok-
nak, kik szeretett Zoltánunk oly váratlan történt 
gyászos elhunyta alkalmával mély bánatunkat enyhí-



teni kívánták, fogadják  szomorú szívünkből jövő 
köszönetünket; különösen tekts. Gálfly  Kálmán fő 
szolgabíró, Jager József  k. főbíró,  Jakabházy Gábor 
k. főjegyző,  ftdö  Oláh Antal r. k. plébános, Dr. Len 
gyei Árpád orvos, Cseszník Emil k. tanító és Nemes 
Dénes írn. uraknak, mint már a veszély első percze 
ben megjelent résztvevőknek, valamint Dr. Móricz 
Károly ügyvéd urnák, a m. kir. Járásbíróság tiszt 
viselőkarának és a „Műkedvelő társulat" minden 
illető tagjának s Gál Incze urnák és nejének a 
ravatalra helyezett koszorúkért; Fazakes Pál urnák 
a sírnál tartott beszédért s a „Polgári Zenekar" és 
a „Műkedvelői Dalárda" tagjaínak a gyász-zene- és 
énekért s ezek vezetője: Cseszník Emil tanító urnák 
mint az elhunyt legkedvesebb barátjának; Bálint 
Dániel urnák nemeslelkü segélyeiért — s az összes 
résztvevő közönségnek, ismerősök és jóakaróink rész 
vétéért e téren is legbensőbb köszönetünket nyílvá 
nitjük. Székely-Kereszturon, 1899. márczius 17-én 
Szabó Lajos és családja. 

Márczius 15-ikét nem felejti  el a magyar soha 
sem. Nemzeti ünneppé emelte, s évfordulóját  évről-
évre igazi lelkesedéssel üli meg. Márczius 15-íke az 
a nap, mely minden évben ismét egyesíteni tudja a 
nemzetet, e napon nincsenek válaszfalak,  melyek 
pártokra és osztályokra különítik a társadalmat, e 
napon csak magyarok vagyunk mindnyájan és kegye-
lettel rójjuk le hálaadónkat. Az iparoskörben a Dal-
egylet által rendezett ünnepélyt a közönség óriási 
érdeklődése mellett tartották meg. Szavalt Fapp 
Sándor, Lányi Erzsike és ZengliczTcy  Károly, míg 
felolvasást  Nosz  Gusztáv tartott. A műsor miuden 
egyes pontját a hallgatóság tetszéssel fogadta,  aminek 
frenetikus  tapssal adott kifejezést.  — Az intézetek-
ben ez évben csak az önképzőkörök tartottak ünne-
pélyeket, s sehol sem nyilvánosan. 

Teljesen jó karban levő zongora helyszűke 
miatt olcson eladó, hogy hol megymondja e lap ki-
adó hivatala. 

Virágmagvak árjegyzéke. A Farczády  K. Károly 
czég a napokban fogja  virág-árjegyzékét a nagykö-
zönségnek szétküldeni. 

Irodalom. 
útmutatás a szőlőmivelésre. Korunk szölömi-

velése nemcsak költséges, hanem szakavatott munkát 
is igényel, mert a filloxera  által elpusztított hegy-
vidéki szőlőink helyreállítására a mi viszonyaink kö-
zött csak oly két mód kínálkozik, a melynek alkal-
mazására nem elégséges sem a régi szőlőmetszési 
eljárás által feltételezett  beruházás értéke, sem a 
régi kezdetleges, sok tekintetben helytelen mivelési 
rendszer ismerete. Darányi  földmivelésügyi  miniszter 
most egy részletes, mintegy 300 oldalra terjedő ut-
mutatást adott ki a szőlő mívelésére, melyben rész-
letesen ismerteti a tervkészítést, talaj előkészítési 
munkálatokat, szőlővessző kezelést, oltványkészítést, 
stb. a szőlőkezelés összes idetartozó ágait. A terje-
delmes könyv ára 1 korona, azonban lelkészeknek 
és tanítóknak, akik e végett egy levelezőlapon a 
földmivelésügyi  minisztérium szőlészeti osztályához 
fordulnak,  a könyv ingyen küldetik meg. 

Don Jüan. Irta Fekár  Gyula. Az Athenaeum 
kiadása. Budapest 1899. Ára 1 frt  50 kr. Kissé meg-
szoktuk itt náiunk, hogy a tudás ütött-kopott ru-
hában, nehézkes, ügyetlen mozdulatokkal jelenjék 
meg színünk előtt. És igy azok, kiknek stilérzékűk 
van, kik még az aranyért sem tudnak lelkesedni, ha 
rongyba burkolva dobják eléjük, bizonyos borzalom-
mal veszik kezűkbe az olyan könyveket, melyek tu-
dományos kutatás eredményei. Az ilyen kényes olva-
sóknak nagy meglepetés hoz Pékár uj könyve: Don 
Jüan. Ez a hatalmas, rengeteg tudáson felépült  munka, 
mely a külső formának  olyan díszében, az előadásnak 
olyan ragyogó köntösében jelenik meg, mely még a 
Taine-k hazájában ís nagy hatást tenne, nyomon 
kíséri a Don Jüan típus fejlődését  kezdettől végig, 
követi a különböző népek és irodalmak közepette 
megtett útjában híven megfigyelvén,  hogy milyen uj 
vonások tapadtak hozzá itten vagy ottan és hogy 
egyes alakulásaiban, módosulásaiban mi a legellem-
zőbb sajátossága és mint tükröződik benne esetről-
esetre az egyes nemzetek gondoskozásmódja, felfogása 
és vérmérséklete vissza. Kijelölvén helyét a héroszok 
sorában, belevilágtit lélektanába és nagy tudással, 
erős logikával fejti  ki, hogy miért kellett a Don 
Jüan típus eredeti alakjának szükségszeiüleg Spa-
nyolországban, a hirtelen fellobbanások,  a perzselő 
szenvedélyek hazájában {kifejlődni,  a hol a szerelem 
minden más befolyástól  mentes, önönmagáért való 

kultusz. És akár a spauyol, akár a franczia,  olasz 
vagy germán Don Jüant magyarázza, tudományos 
kutatásaínak eredményét olyan lebilincselő kűlŝ  
mögé rejti, hogy ugy tetszik, mintha valamelyes rend 
kívül érdek feszítő  regényt olvasnánk, mely tarka 
epizódok változatosságával az ötletek kellemességéve 
köti le figyelmünket,  A fejtegetések,  az elemzések 
alját, a legendák rózsás kertjéből és a történet me 
zőiről szedett virágokkal hinti tele, úgy, hogy a 
merre vezet színek kápráztatnak meg és ital árad 
felénk.  Az ő sajátos, pompaszerető, keleti hév át 
hatotta volna szépségeinek kifejtésére  alkalmasabb 
thémát, mint a Don Jüan problémáét, melynek nem 
egy pontjánál a csillogó színek, az érzéki forróság 
a buja áradás díszítő elemből jellemző, a tárgy lé 
nyegéhez simuló művészi eszközzé válnak. 

A rajongó. Cs. Szabó Kálmánnak, lapunk fe 
lelős szerkesztőjének egy nagyobb regénye jelent meg 
a könyvpiaczon, Singer és Woltner (Budapest, Aud-
rássy-ut) kiadásában Rajongó czímmel. A regény ára 
2 frt  és kapható minden könyvkereskedésben. Érde 
kesnek tartjuk fölemlíteni,  hogy április hó közepén 
ismét egy regénye jelenik meg Cs. Szabónak Tévesz-
tett  utakon  czimen, az Országos Irodalmi Készvény-
társaság kiadásában. 

A „Kolozsvári Lapok". Olvasóinkat bizonyára 
érdekelni fogja  az a legújabb szépirodalmi heti lap, 
mely Kolozsváron Kovács  Dezső ismert nevü író 
szerkesztésében jelenik meg az erdélyrészi legjele-
sebb írók és művészek közreműködésével. Részünk-
ről csak üdvözölni tudjuk ezt a legújabb szépírodalm 
heti lapot, mely kézzel foghatólag  bebizonyította 
immár, hogy a főváros  czentralizált irodalmi műkö-
dése mellett erőteljes és versenyképes vidéki iroda-
lom fejlődött  ki s hogy a mi nagyon sok tekintet-
ben kosmopolita irányú fővárosi  irodalmunk mellett 
a közönség szükségét érzi végre annak a hazafias, 
nemzeti irányú irodalomnak megerősödését, melynek 
egyik képviselőjét a legújabb, érdekes szépirodalmi 
lapban üdvözölhetjük. 

Szász  Gerő, Felszeghy  Dezső, Sebesi  Samu, 
Tolnai  Lajos, Hegedűs  István, Abonyi Árpád, ifj 
Téglás  Gábor, Bede  Job, Gyarmathy  Zsigiüé,  Fanghné-
Gyujtó  Izabella, Tutsek  Anna, Janovics  Jenő, Csulak 
Lajos stb. tagjai annak az előkelő írói gárdának, 
mely ugy nevénél, mint a lap eddigi működésénél 
fogva  bebizonyította, hogy a közönség hozzáfűzött 
várakozásában nem csalódik s az erdélyrészi olvasó 
közönség oly lap birtokába jutott, mely a mi szi-
vünkhöz ís közelebb állva, teljesen pótolja, sőt sok 
tekintetben erős versenytársa is a fővárosi  hasonló 
hetilapoknak. 

Bizonyos elégtétellel szemléljük a vidéki iro-
dalom fájának  ez erős hajtását abban a reméyben, 
hogy olvasó közönségünk az erdélyi érdekek meleg 
ápolójaként nem fog  elzárkózni e lap elől s hozzá-
járul azokhoz a nemes törekvésekhoz, melyeket e 
lap zászlójára írt megindulása alkalmával s melyhez, 
mint meggyőződtünk, őszinte szívvel ragaszkodik is. 
Legújabb példányát lapozgatva, csak méltó elisme-
réssel emlékezhetünk meg róla. Olvasóink támogatá-
sát kérjük a Kolozsvári Lapok részére. 

Szinliáz. 
Szombaton, 11-én, Füredy  éb Füredyné BaHs  Aranka 

jutalomjátékául A három Kázmér  czimü énekes yifrjátékot  ad-
ták. Ez estén mutatkozott be Tóih  Katicza újonnan szerződött 
énekesnő, s a közönség, mely a nézőteret zsúfolásig  megtöltötte, 
szívesen fogadra  a kevés, de elég tiszta hangú primadonnát, a 
ki igyekezett szerepét jól meg is játszani; azonban a Barts 
Aranka éneke mellett üangja majdnem elveszett, a mi tagad-
hatlan ismét rosz benyomást gyakorolt a közönségre. A darab 
maga ismeretes színházlátogató közön̂ é̂gUnk előtt, de tekintve 
a jutalmazandókatj a terem, mint emiitők, zsúfolásig  megtelt. 
A szereplőkről ez alkalommal csak jót mondhatunk, mivel mind-
annyian igyekeztek szerepőket jól megoldani, a mi sikerült ís 
nekik. Barts  Aranka poétikus megjelenésű Ellen filack  volt, 
kedves organuma, jó izlésU játéka egyaránt predesztinálták e 
szerepre. Méltó partnere volt Sajó  (John Jatk), & ki ez alka-
lommal dupla zenebohócznak bizonyult. Jó volt Füredy  (Kalotai 
E.), Útilyás,  a ki alkalmas Gelb Salamon és Lorándyt  a ki a 
férüas  Kázmér volt. Felemiitjük Afa^os^áíj/Esztert,  a ki szere-
pét, mint mindig, most is ügyesen játszotta, de a kit még a 
szinlapra sem tettek ki. 

Vasárnap, 13-én, ismételten két előadás volt. Délután, 
félhelyárakkal,  meglehetős számú közönség előtt Mátyás  diák, 
vagy a czinkotai  nagy itcze 3 felv.  népsziumü ment. Este, bér-
let l4-ik számban Rátkay népszínművét, Csillaghullást  adták, 
kevés közönség előtt, a minek oka részben a két helyen is tar-
tott hangversenyben keresendő, meg aztán tagadhatlan az is, 
hogy a folytonos,  miuden esti szinházbajárással közönségünk 
kimerül. A szereplők közül elsö sorban Hag^ Aida érdemel 
említést, a ki a lehullott csillagot, Máriát játszotta kellő gond-
dal, vasárnapi hangulattal; tovr.bbá S. Bérezik  Margit az Erzsi 
szerepében nyerte meg a közösség tetszését, Jók voltak még 

Sajó, Gulyás, Lorándy.  A közönség hálásnak mutatkozott, mi-
vel sürü tapssal jutalmazta a szereplőket. 

Hétfőn,  13-án, A kis alamuszi gyönyörű zenéjü eperette 
került színre, félig  telt ház előtt. Tóth  Katicza a vicomte sze-
repét játszotta, s ha a kisasszony oly szépen és jól énekelne, 
mint a milyen jól játszott ez este, egészen elíogadható Renard 
vicomte lett volna, de igy legszebb dalai hatástalanul hangzot-
tak el, gyönge, azonban tűrhetőn iskolázott hangja nem tudott 
megbirkózni a hatalmas szereppel. S Bérezik  Margit, kinek 
játéka temperamentumos és szerepeit soha sem ejti el, ez este 
is a Sarah szerepét kellő discretíóval játszotta. Kellemes és jó 
benyomást tett a közönségre Hidassy  a Tom szerepében. Sze-
repét a tőle megszokott könnyed és finom  komikummal ját-
szotta meg. 

Kedden, 14-én, Lorándy  Tivadar jutalomjátékául Rutkai 
4 felv.  énekes színműve, Holtomiglan  ment, botrányosan gyér-
számu közönség előtt, melynek okát a jutalmazandók által el-
árusítani szokott jegyekben keressük, mivel közönségünk már 
megszokta azt a kényelmet, hogy ha az egyes jutalmazandók 
azt akarják, hogy megjelenjen, a természetesen bérletszünet-
ben adandó jutalomjátékon, hit bizony csak hozzák a házokhoz 
a jegyeket s bírjanak jó rábeszélő képességgel, hogy azokat 
el is adhassák, mert tényleg ugy is van, s ezt fentebb  is emlí-
tettük, hogy örül a közönség, amidőn egy napi szünetet kap, 
amidőn nem kell szelvényes jegyét beváltania. Deprimálólag 
hat különben az ís, mint a hogy jelen alkalommal is történt, 
hogy a műsort olyan könnyen változtatják. Tehát a színház 
majdnem üres volt, mely viszont a szereplőkben keltett konster-
nacziót, a mi az ensemblen meg is látszott. Lorándy  a Holló 
szerepét igyekezett tőle telhetőleg megjátszani, Barts Aranka 
tcmperatumos Juliskának bizonyult s egyes piécetteivel zajos 
tapsokra rsgidtaajelenvoltakat. Kellemetlenül hatott MajosTtázy 
túlságos kaczérkodása, a mely nem mindig és nem mindenki-
nek áll jól. Sajó  derék fodrász  volt, míg Füredy  a szabó sze-
repében túlzásba esett. Derültséget keltett Gulyás a Lantossy 
Menyhért szerepében, a melyet Hidassy  a hordár szerepében 
mindvégig is megtartott. 

Szerdán, l-'i-én, Petőfi  került szinre. A közönség a direktor 
hazafiasságát  méltányolva, elég nagyszámban is jelent meg a 
diszesnek hirdetett előadáson, amelyből azonban mindössze a 
Saió  Talpra magyarja és a közönség követelte Kossuth-nóta 
emelkedett ki. Az összes szereplök szerepnemtudásban szen-
vedtek, s az egész előadás alatt a sugó átokként nehezedett a 
a kedélyekre, a mihez még a látványos darabnál felmerülni 
szokott dilfiíkultás  is járult. A jelenvolt közönség a Kossuth-
nota hangjai millett oszlott szét. 

Csütörtökön, IB-án, Nagy  Aida jutalomjátékául Folt  a 
a mely tisztit  Echegaray nagyhatású drámája ment. Ha Lorándy 
jutalomjátékánál az volt a baj, hogy a jutalmazandó ném ha-
zait a jegyekkel, ugy ez estén a Hegyesi Mari vendégjátéka 
rontotta össze az estét, és úgyannyira, hogy a ház csak ugy 
tátongott az ürességtől. A darab ismeretes. Don Lorenzónak 
alig indokolható eljárásán indul meg a dráma és egy kis papí-
roson, egy elolvasatlan levelen fordul  meg és fejeződik  be, a 
mi bizony egy kissé erőltetett. Az első két felvonásban  afig"^ 
történik valami és csak sokat beszélnek. Az ü'dözött ártatlan-
ság és a gonosz ármány küzdelmeit dolgozza fel  ebben Eche-
gary, ha ugyan küzdelem a Matildé lanyha védekezése, amely 
csak az utolsó felvonásban  szilajul, azonban a darab hatása 
előtt a legepésebb kritikusnak is meg kell hajolnia; s a leg-
irigyebb nézőnek ís el kell ismernie a hatást. Nagy  Aida a 
Matildé szerepét játszotta meg, mondhatni kifogástalanul,  s azt 
a drámai erőt, a mely benne van, ez este kellőleg interpretálta. 
Jó volt Barts Aranka az ármányos Enriquette szerepében, ha-
bár az egy kissé hozzá tulflatalos  volt. A többi szerenlőknek 
nem nyílt alkalma kiválóbb alakításra. Felemlítjük Sajót,  aki 
Fernandó szerepét játszotta és Hidassyt,  ki Julío szerepébe 
nagy nehezen találta bele magát. Különben az összes szereplők 
csak keretül szolgáltak a két fő  női alaknak. 

Pénteken nem volt előadás. 
Szombaton K. Hegyesi  Mari felléptével  a Kaméliás  hölgy 

ment. j.. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Fogorvos 
F E K - L J - O Z S E F 

Amerikán dentist 
Amerikában kiképzett piombeur 

ide érkezett. 
Készít műfogakat  és légnyomatu fogsorokat 

vulcanitban és aranyban H o r o t i a és hidint i t lka« 
Végez mindennemű fogorvosi  műtéteket, u. m. i fogak* 
nak teljesen fájdalomnélkül  való kihúzását,' fogak 
tömését arannyal és más jónak bizonyult tömő' 
anyaggal. 

Tartózkodási idő néhány nap a ^ c h n s f c p e k * 
s z á l l ó b a n . 

Sz. 1723-1899. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyí kir. törvényszék, tnint tlkvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. 
államkincstár végrehajtatónak, Pál Lajos végrehaj-
tást szenvedő ellen 65 frt  s járulékai kielégítése 
végett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó, a 
parajdi 102. sz. tljkvben kisk. Pál Gyula, Juliánná, 
Anna és Gábor nevére irt A-f  271. hrsz, faház  600 
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frt  kikiáltási árban 1881. évi LX. t,.-cz. 156. értel-
mében az 1889. évi április hó 7-ik napjának d. e. 
9 órakor Parajd község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10"/o-át 
készpénzben vagy óvadékképes papirban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899. évi márczius hó 9 én. 

I>r. Voi lh , 
kir. tszéki egyes bíró. 

Sz. 1075-1899. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a nagyszebeni általá-
nos takarékpénztár és csatlakozva hitelező székelyegyleti első 
takarékpénztár végrehaj tatónak, Szállási György és neje Nann 
Mária parajdi lakosok, végrehajtást szenvedő ellen 150 frt  s 
járulékai kielégítése végett ezen kir. törvényszék területéhez 
tartozó, a parajdi 336. számú tlkjben Szállási György és neje 
Nann Mária nevére irt A 2867. hrszámu ingatlan 18 frt, 
2873. hrsz. 12 frt,  továbbá a parajdi 705. sz. tljkvben Nann 
Mária Szállási Györgyné nevére irt A-}- 849., 850. hrsz. 34 frt, 
1457/2. hrszám 3 frt  50 kr, 2214é, 2214f,  2215é, 2215f  8 frt, 
2890., 2005a, 2908. 19 frt,  4592., 4593. 20 frt,  4850/2. 6 frt, 
267. hrsz. faház  160 frt,  1456. hrsz. 3 frt,  2104., 2142., 2143., 
2144., 2145. hrsz. 18 frt,  2383., 2385., 2386. hrsz. 15 frt,  3304. 
hrsz. 1 frt,  45J8., 4599. hrsz 30 frt,  4937. hrsz. 19 frt,  5096a, 
5906b, 5122a, 5122b, 5122c, 5122d, 5122e,5122f,  5í23a, 5123b, 
5124c, 5123d, 5123e, 5123f,  51'-Ma. 5124b, 5124c. 5124d, 5124e, 
5l23f  hrszámok együtt 11 frt,  5101. hrsz. 5 frt,  5406., 5407. 
hrsz. 7 frt,  5572. hrsz. 22 frt,  5147. hrsz. 3 frt,  5409. hrsz. 6 
frt,  5598, 5633. hrsz. 18 frt,  5626, 5627., 5628., 5629., 5631., 
56H1., £682. hrsz. 27 frt,  5735., 5736., 5738.. 5742., 5743., 5744. 
hrsz 9 frt,  5782. hrsz 4 frt,  5924, hrsz. 3 frt,  6231., 6232. 
7 frt,  »;234., 6235. hrsz. 2 frt  kikiáltási árban az 1899. évi 
április hó 14-lk napjának d. e. 9 órakor Parajd község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog-
nak adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak lO'/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes papirban kötelesek a kiküldött kezéhez! 
letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos örák alatt 
ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóság. 
8z.-üdvarhelytt, 1899. évi február  hó 26-án. 

Oyört'y Titns, 
kir. tszéki egyes biró. 

kaszáló 1 frt,  8354/2. hrsz. szántó 16 frt  vagyis 
összesen 430 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelt és az [899. évi május hó 5-én d. 
e. 9 órakor a vagyasi község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen, a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10»/o-át vagyis 43 frtot  készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. szám 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban ki-
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmé-
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Oklándon, 1898, nov. 7. 

Koncz Károly , 
kir. albiró. 

Sz.J^25-1899^ 
tlkvi. 

Hirdetmény. 

j35ü—1899. szám. 
tlkvi.^ Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir, törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
Glatz Károly végrehajtatónak, Kollát Lajosné végre-
hajtást szenvedő ellen 190 frt  s járulékai kielégítése 
végett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó, sz.-
udvarhelyi 1368. számú tjkvben A + 651/1. hrszám 
673 frt  kikiáltási árban, Pollák A. Söhne & Comp. 
kereskedő czég által letett bánatpénzének elvesztése 
mellett kárára és veszélyére az 1899. évi április hó 
14-ik napjára d. e. 9 órakor a sz.-udvarhelyi kir. 
törvényszék tlkvi hivatalánál megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak I07o-át kész-
pénzben vagy óvadékkápes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekinthető. 

A kir. trvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. február  hó 27-én. 

Demény Ferenci;, 
kir. tszéki egyes biró. 

A sz.-udvarhelyi kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, hogy Balló András szombatfalvi  la-
kos végrehajtatónak, Czimbalmas Ferencz sz.-udvarhelyi lakos 
végrehajtást szenvedő ellen 100 frt  s járulékai kielégítése vé-
gett ezen kir. törvényszék területéhez tartozó, székelyudvar-
helyi 292. tlkvi A-|- 1. sorsz. bejáró útból Czimbalmas Feren-
czet illető jutalékrészre 1 frt,  317. tlkvi A+ 615. hrsz. bejáró 
útból ugyanét illető jutalékra 1 frt,  664. tjkvben felében  Czim-
balmas Ferencz alp., másik felében  társtulajdonos Czimbalmas 
Anna nevére irt A 1396/2. hrsz. 7 frt,  1836. hrsz, 11 frt, 
2462. hrsz. 4 frt,  29l9. hrsz 6 frt,  3150. hrsz. 8 frt,  3238. 
hrsz 21 frt,  1710/1., 1711/1., 1712., 171.'?. hrsz. 44 frt:  a 671. 
sz. tjkvben felében  alp. Czimbalmas Ferencz, másik felében 
társtulajdonos Czimbalmas Anna nevére irt A+ 170.S/3 hrsz. 4 
frt,  2214., 2215. hrsz. 109 frt,  2314 hrsz 7 frt,  2553. hrsz. 7 
frt,  2086/1., 2069/1., 2072/1., 2073/1., 2074/1., 2075/1, hrsz. 84 
frt;  a 703 sz. tjkvben foglalt  Á+ 1680/a, 1680/b, 1680/c, 1680/d 
hrsz. fekvőből  /̂s-od részben Czimbalmas Ferencz jutaléka 24 
frt;  a 659 tlkvi A-(- 284/1. hrsz, fekvőből  Czimbalmas Ferencz 
jutaléka 8 frt  kikiáltási árban, és pedig a 292, 664., 671., 703. 
sz. tjkvben Czimbalmas Ferenczné javára bekebelezett haszon 
élvezeti jog sérelme nélkül az 1881. évi LX. t -cz. 156, §. ér-
telmében az 1899. évi április hó 6-lk napjának d. e. 9 órakor 
a székelyudvarhelyi kir. törvényszék telekkönyvi hatóságánál 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog 
nak adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10''/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes papirban kötelesek a kiküldött kezéhez 
letenni. 

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

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1898. deczember hó 1-én. 

Györfy  Tilu.<i, 
kir. törvényszéki egyes biró. 

tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
el fognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10%-át 
készpénzben vagy óvadékképes papirban kötelesek a 
kiküldött kezéhez letenni. 

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

A kir. tvszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1899 évi február  hó 28-án. 

D e m é n y F . , kir. tvszéki egyes biró. 

:Sz. 1263-1899. 
"tlkvi. 

ÁrTerési MrJetniéiiyi üTOit. 

Sz. 1349—1899. 
tlkvi. 

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

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Gál János 
sz.-udvarhelyi kereskedő végrehajtatónak, Butterman 
Jakab odavaló végrehajtást szenvedő ellen 61 frt  42 
kr s járulékai kielégítése végett ezen kir. törvény-
szék területéhez tartozó, sz.-udvarhelői 464 számú 
tjkvben -I- 858. hrsz. kőház 36U frt,  860. és 861. 
hrsz. fa  és kőház 862 frt  kikiáltási árban az 1899. 
évi május hó 13-ik napjának d. e. 9 órakor a sz.-
udvarhelyi kir. törvszék telekkönyvi hivatalánál meg-

A sz.-udvarhelyi kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Péter Ferencz 
bögözi lakos végrehajtatónak, Szilágyi József  végre-
hajtást szenvedő elleni 80 frt  tőkekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvarhelyi kir. 
törvényszék, sz.-udvarhelyi kir. járásbíróság terüle-
rületén levő bögözi 452. sz. tlkvben részben 
alperes Szilágyi József,  társtulajdonosok Szilágyi Já-
nos, Borbála, Rákhel, kk. Szilágyi Pál, Szilágyi 
Zsuzsa nevére irt "/j-ed rben A-f  3222. hrsz. ingat-
lan 5 frt,  a bögözi 661. tjkvben %-&á rben alperes 
Szilágyi József,  '/g-ad rben Bencze Rákhel, Szilágyi 
Albert, Szilágyi János és kk. Szilágyi Pál társtulaj-
donosok nevére irt A-f-  138. hrsz. kert 5 frt,  214., 
215. hrsz. faház  160 frt,  284. hrsz. kert 19 frt,  to-
vábbá a bögözi 54. tikben alperes Vi4-ed rben társ-
tulajdonosok Bencze Rákhel, Szilágyi János, Albert, 
Borbála, Rákhel, Zsuzsánna és kk. Szilágyi Pál ne-
vére "/i4-ed részben irt A+ 1292. hrsz. 27 frt, 
1743. hrsz. 1 frt,  2138. hrsz. 6 frt,  2249a. hrsz. 4 
frt,  1639., 1642. hrsz. 3 frt,  2052. hrsz. 50 kr, 2302. 
hrsz. 4 frt,  2274a. hrsz. 7 frt,  2495: hrsz. 1 frt, 
2704. hrsz. 19 frt,  3270., 3271. hrsz. 7 frt,  3943. 
hrsz. 3 frt.  4326., 4327. hrsz. 3 frt,  4651a, 4tí51b 
hrsz. 18 frt,  5042., 5043., 5044. hrsz 19 frt,  5317., 
5318., 5319., 5320. hrsz. 4 frt,  5594. hrsz. 8 frt, 
5610. hrsz. 9 frt,  6017. hrsz. 4ö frt,  6149/1. 6150/2. 
hrsz. 2 frt,  6225a/2., 6225/1. hrsz. 1 frt,  6468,, 6469. 
6470. hrsz. 1 frt.  6674. hrsz. 50 kr, 6768. hrsz. 13 
frt,  6802/2. 2 frt,  6934. hrsz. 1 frt,  2540. hrsz. 5 frt, 
2894. hrsz. 4 frt,  3434. hrsz. 59 frt,  4248. hrsz. 1 
frt,  4380. hrsz. 9 frt,  4947. hrsz. 33 frt,  5201. hrsz. 
57 frt,  5332. hrsz. 6 frt,  6605/2, hrsz. 17 frt,  5909., 
5910., 5911. hrsz. 54 frt,  6061. hrsz. 1 frt,  6198. 
hrsz. 10 frt,  6394. hrsz. 8 frt,  6616. hrsz. 50 kr, 
6764/2., 6765., 6766., 6767. és 6793. hrsz. 8 frt, 
6890. hrsz. 11 frt  kikiáltási árban az 1881. évi LX. 
t.-cz. 156. §. értelmében elrendeltetik, az árverés 
megtartására batáridőül 1899. óvi május hó l5-ik 
napjának d. e. 9 órája a sz -udvarhelyi kir. tvszék 
tlkvi hivatalánál tűzetik kí. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. tcz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított 
és az ISí^l. évi nov. hó 1-en 3.S33. sz. a. kelt igaz-
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. február  hó 23-án. 

Demény F., 
kir. törvényszéki egyes biró. 

K ő b á n y a i k i r á l y s o r ! 

Sz. 3246-1899. 
tlkvi. 

Árverési tírletiiiéiiil tiMal 
A hom.-oklándi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az olasztelekí 
takarékpénztár végrehajtatónak, Bágyí Ferencz és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 475 frt  tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-
udvarhelyi kir. törvényszék (a h.-oklándi kir. járás-
bíróság) területén lévő, Vargyason fekvő,  a vargyasi 
312. számú tjkvben foglalt  A+ 872/2. hrsz. faház 
160 frt,  873/2. hrsz. kert 10 frt,  1041/2. 10 frt, 
1142/2. 3 frt,  1590/2. 15 frt,  1703/2. 12 frt,  1801/1. 
6 frt,  1874/2. 9 frt,  1879/2. 7 frt,  2060. 10 frt,  2260/2. 
hrszámu szántók 4 frt;  30«0. 9 frt,  3916/2. 6 frt, 
5248/1. 19 frt,  5259. 15 frt,  5481. hrszámu kaszálók 
10 frt;  5874/2. 2 frt,  6346/2. 1 frt,  7617/2. 4 frt, 
7692/2., 7693/2. hrszámu szántók 4 frt;  7898/2. hrsz. 

A sörivó közönség figyelmébe! 
Van szerencsénk a t. sörivó közönség b. figyelmét  a jóhírnevü 

Kőbányai Polgári Söiíözö Részvénytársaság 
nálunk levő 

— 
felhivní, 

l ^uo l r c i i r L d - i g - j é g T o e 3 a - a t ö t t 3 s i t < i 3 : i ő j ó s ö r feapl:iató-
Á r a i n k : 

1 palaczk világos —.18 kr. 
1 palaczk sötét Barát-sör . , . —.20 kr. 

Tisztelettel 
R ö s l e r és 

vaskereskedés . Kőbányai sör föraktftr. 

K ő b á n y a i k i r á l y s ö r I 



Sz. 365—1899. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyí kir. törvszék, mint tlkvi ha-

tóság részéről közhírré tétetik, hogy udvarhelyinegyeí 
takarékpénztár végrehajtatónak, Ferenczí György és 
neje végrehajtást szenvedő ellen 1688 frt  30 kr s 
járulékai kielégítése végett ezen kir. törvszék terü-
letéhez tartozó, a székelyudvarhelyi 744. tlkvbe fe-
lében Ferenczí György adós, raásík felében  Ferenczi 
Mária szül. Péter nevére írt 1150a/l. hr. fekvő  45 
frt,  2724., 2725., 2726, 2727. hrsz. fekvő  8 frt, 
sz.-udvarhelyí 223. tjkvben Péter Mária Ferei;czi 
Györgyné, másik felében  Kapcza Balázs, Kapcza 
András, Kapcza Tamás nevére A+2174., 2175. hrsz. 
fekvő  58 frt,  406/2. beltelek 5 frt,  sz.-udvarhelyi 
1249. tjkvben foglalt  s Péter Mári Ferenczí György-
né nevére irt A+ 2198/2. hrsz. 15 frt,  3298. hrsz. 
4 frt,  1Ö84/2., 1585/2. hrsz. 4 frt,  1860., 1861. hrsz. 
5 frt,  a szombatfalvi  110. tlkvben alperes Ferenczi 
Györgyöt %-öd s társtulajdonosok Ferenczi János, 
Ferenczi Pál és Ferenczí Ferencz, Katalin nevére 
/̂g-öd részben irt A-f-  296. hrsz. ingatlan 22 frt,  a 

szombatfalvi  316. tjkvben foglalt  k+ 297. hrsz. in-
gatlan 51 frt  kikiáltási árban, és pedig a 223. és 
szombatfalví  110. tlkvi ingatlanok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 156. § a értelmében egészben az 1899. évi 
május hó 3-ik napjának d. e. 9 órakor sz.-udvar-
helyi kir. tvszék telekkönyvi hivatal helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő-
nek el fognak  adatni. 

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

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

A kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. január hó 26-án. 

Györfy  Titus, 
kir. törvényszéki egyes biró. 
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" főisp.̂  

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bizott Udvarhely vármegyében nyugdíjazás köveikeztében ürese-

désbe jött alispáni állásra s az ennek esetleg fokozatos  előléptetéssel betöltése után más 
üresedésbe jöhető állásokra is a pályázatot ezennel kiírom. Az alispáni állással jelenben 
a következő évi javadalmazások járnak: 

Törzsfizetés  1917 frt. 
Lakbér 300 „ 
Utazási átalány • 300 „ 

Összesen . 2517 frt. 
A folyó  évi költségvetésnek letárgyalása és törvényerőre való emelkedése esetén 

pedig évi javadalmazása Issz: 
Törzsfizetés  2200 frt. 
Lakbér 400 „ 
Utazási átalány 400 , 

Összesen . 3000 frt. 
Felhivom a pályázni óhajtókat, hogy ez iránti pályázati folyamodványaikat  hozzám 

az 18H3. évi 1-ső törv-cz. értelmében felszerelendő  okmányaikkal folyó  év április hó 
5-én d. U. 4 óráig adják be; mivel az ez idő után beérkező folyamodványok  figyelembe 
veh'̂ tők nem lesznek. 

Székely-Udvarhelyt, 1899. márczius 17-én. 

Gróf  Haller János, 
főispán. 

SZERENCSE KELL AZ EMBERNEK! 
A negyedik magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték I oszt. sorsjegyei már 

kiadattak és mi az időközben előjegyzett megrendelések eszközlését megkezdtük. A nagy-
mérvű szerencse eredményeinek köszönhetjük, hogy h o z z á n k oly nagy számban érkez-
nek megrendelések 

Miután Fortuna már előzetesen is kedveskedett nekünk, most újból szerencsénk 
volt, amennyiben a mostani 3. és 4. osztálynál a 80,000 és 90,900 koronás főnyeremé-
nyeket mi fizettük  ki vevőinknék. Nem is egészen IV2 év alatt n á l u n k körülbelül 
egy és egy fél  millió koronát nyertek. 

Szigorúan reális és pontos kiszolgálásunknál fogva  vevőinknél bel- és külföldön  a 
legnagyobb bizalmat nyertük el. 

Ennélfogva  kérjük, hogy újonnan belépő vevőink is ajándékozzanak meg bizalmuk-
kal és kíséreljék meg szerencséjük megalapítását egy sorsjegynek minél előbbi megrende-
lése által. 

Tanácsos a megrendelést minél előbb beküldeni hozzánk, mert igy előreláthatólag 
abban a helyzetben leszünk, hogy a rendelést azonnal eszközöljük, ha a megbizást f.  évi 
márczius hó 30-ig kézhez kapjuk. 

A negyedik migyar kir. szabadalmazott osztály sorsjáték tervének beosztása ugyan-
az, mint a harmadiknál volt és a 6. osztályban húzás alá kerülő nyeremények sorozatát 
alant közöljük. 

A betétek is ugyanazok maradtak és az I osztály sorsjegyeinek ára a következő: 
7i eredeti sorsjegy 6 frt,  V2 eredeti sorsjegy 3 frt,  % eredeti sorsjegy 1 frt  50, Vs 
eredeti sorsjegy frt  —.75. 

A befizetések  postautalványon küldhetők vagy mi utánvéttel küldjük a sorsjegyeket. 
A m-̂ gyar királyi szabad, osztálysorsjáték 5 0 , 0 0 0 nyereménye a következő. A 

hivatalos tervezet 9. § értelmében szerencsés esetben 1 . 0 0 0 , 0 0 0 korona. A főnyere-
mények: különösen 1 jutalom 600,000 kor., 1 főnyereméoy  400,000 kor., 1 nyeremény 
200,000 kor., 2 nyeremény á 100,000 kor. = 200,000, 1 nyeremény k 90,000 kor., 1 
nyeremény á 80,000 kor., 1 nyeremény á 70,000 kor, 2 nyeremény k 60,000 korona 
120,000, 1 nyeremény á 40,000 kor, 5 nyeremény á 30,000 kor. 150,000, 1 üyerem. 
a 25,000 kor, 7 nyeremény k 20,000 kor. 140,000, 3 nyerem, k 15,000 kor. 45,000, 
31 nyeremény k 10,000. 310,000, 67 nyerem, á 5000 kor. 335,000, 3 nyerem, k 3000 
kor. 9000, 482 nyerem á 2000 kor. 864,000, 763 nyerem, á 1000 kor 768.000, 1238 
nyerem, á 500 kor. 619,000, 90 nyerem, k 300 kor. 27,000, 31,700 nyerem, á 200 
kor. 6.340,000, 3900 nyerem, á 170 kor 663,000,4900 nyerem, k 130 kor. 637,000, 
50 nyerem, á 100 kor. 5000, 3900 nyerem, á 80 kor. 312,000, 2900 üyerem á 40 kor. 
116,000, 5 0 , 0 0 0 nyeremény és jutalom 1 3 . I 6 0 , 0 0 0 kor. értékben, melyek hat 
osztályban sorsoltatnak ki és készpénzben lesznek fizetve,  csakhogy szerencse kell az embernek 1 
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