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Sovinizmus. 
(—n.) „Mi magyarok oly kevesen vagyunk, 

hogy az apagyilkosnak is meg kell bocsátani!" 
Ez volt jelszava annak a nagy férfiúnak,  a ki-
nek emlékét a magyar kultura története arany 
lapokon őrzi. E néhány szó a faj  szeretetre, az 
összetartásra int, hogy ha tornyosul a vész, ne 
szétszakadt testületet, magában álló egyéneket 
találjon, hanem tömörült erőt, a mely megküzd 
a nagy időkkel is. A haza négy határa legyen 
szeretetünk határa is, — a magyarnak mindent 
— idegennek semmit. 

Sovinizmus legyen hát főelvünk  s ne szó-
ban hirdessük azt, hanem szivben érezzük is. 
Ide lánczoltnak kell magát érezze az, a kinek 
bölcsője itt ringott s ha a sors idegenbe űzte 
is, ez a föld  legyen hazája s ne szakadjon el a 
magyar törzstől, ne csonkitsa azt, hiszen ugy is 
oly kevesen vagyunk. 

Hol volna a magyar, ha nagy férfia  a sza-
vát megérti ? Hová fejlődött  volna az a nép, 
melyben a fajszeretet,  munkakedvelés és művé-
szeti tehetség külömben van meg, mint bármely 
más nemzetben. De szép tehetség mellé, mintha 
a végzet rosszat is kivánt volna osztani, az 
idegen iránti megkülönböztetett szeretet csatla-
kozott s leborultunk azok előtt, amit a kültöld 
iparban, irodalomban ('s művészetben produkált. 
Idegen földön  hajszoltuk azt, amit önkörünkben 
feltalálhattunk  volna. 

De multak a szomorú évek emlékei s fej-
lődni kezdett az a honszeretet, melynek bölcső-
jét a tizek  keze i ingatta. Fejlődtünk iparban, 
gazdaságilag a sok külső romlás daczára, iro-
dalom és művészet pedig egyszerre termett meg 
a nemzeti lángeszű tehetségek munkálkodásával. 

Április 11. 
— Irta: Dr. Szilágyi Albert. — 

Ötvenegy éve, hogy a magyar király szentesi-
tette a nehéz vajúdások között megszületett 1848-iki 
alkotmányt. Ma,  ezen nagy jelentőségű napnak év-
fordulóján,  hálás és boldog érzelmekkel tekintünk 
vissza apáink és őseink küzdelemteljes napjaira s 
megnyugvással nézünk a jövő elébe. Mert ezen al-

ikotmány egyszersmind koronája is azon épületnek, 
melynek alapját őseink vetették a honfoglalás  és 
jaetnzetalkotás ideje óta. Mily hosszú, tövises, gö-
röngyös ut a vérszerződéstől 1848-ig 1 Mennyi küz-
delmeken, szenvedéseken s megpróbáltatásokon kel-
lett hogy keresztül essék a magyar, mig nemzeti 
egyéniségét államban s társadalomban egyaránt ér-
vényre juttatta* szilárd alapra fektette!  S nem hiá-
ban élt a nemzetben az erős hit a magvarok istené-
ben, ki csodásan, ezer baj és viszály közepette né 
pét az Ígéret s boldogság földjére  vezette, melyet 
mi élvezünk, melynek mi vagyunk részesei. 

Két eszme uralkodik a nemzetek életében, az 
egység és szabadság. Az egység, melylyel a nemzet 
erejét összpontosítani, egy közös czél felé  irányítani 
akarta, létesítette a monarkiát és a szabadság érzete 
az alkotmányt. Mi az alkotmány ? Nem szabályok, 
törvények, nem önkényes minden népre egyaránt al-
kalmazható rendeletek halmaza, de jogok, erkölcsök 
és szokások összesége, melyek a nemzet történeté-
ben rejlenek és melyek az egyének viszonyait s jog-
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A sovinizmus mindinkább kifejlődött,  mert 
megértettük, hogy szűk hazánk erejét ez képezi. 
S most az utolsó években, mikor a század napja 
leáldozni készül s uj századot nyitunk meg, ha-
nyatlani lássuk a sovinizmus erejét. Nemzetiségi 
kérdésekkel küzdünk, idegen elemek lepték el a 
szereplés szinterét s a tiszta magyar szerényen 
félre  áll. Yan iparunk igaz, de azok folytatják, 
kiknek e föld  idegen, nagy birtokokon, melyek 
egykor ősfészkei  voltak az eredeti magyarság-
nak, vendégszerető házigazda helyett füstölgő 
szeszgyárakat találunk Szeszgyárakat, mert ez 
kell legtöbb magyarnak s ha minden nemesi 
kúriára azt állítanának, ugy se volna elég arra, 
hogy termeljen annyit, a mennyit a nép meg-
iszik. Idegen kézre kerülnek a kőkeritéses ne-
mesi birtokok s az ur külföldre  megy, mert 
ma már nem lehet ur, a ki a félvilágot  nem 
ismeri, de öuhazájokban idegen. 

Sötét szemmel nézzük a hanyatló század 
erkölcsét. Kimerült, enervált ifjúságot  látunk, 
mely nagy időket s nagy alkotást teremteni 
képtelen. Esze csak az érzékenységig ér fel  a 
nagy gondolatnál már érzi, hogy nincsenek 
szárnyai. 

Hát hol van az a sovinizmus, a mely ed-
dig legfőbb  erényünk volt; — hol van az, a 
mit magyar teremtett meg népe számára ? Nem-é 
ismét idegenek vannak a munka helyén s a ma-
gyar szerénykedik Nem összetartás ez, hanem 
hanyatlás a nemzeti erőben, nem haladás ez, 
hanem esés a nemzeti érzésben. S ezeket akkor 
kell mondanunk, a mikor a magyarszabadság 
ötvenegyedik évfordulóját  üljük, a mely egy 
félszázad  előtt csupán azt teremtett, a mi ma-
gyar. A vészben szörnyen soviniszták lettünk, 
a békében elfelejtjük  azok maradni. 

körét a közösséghez szorosan meghatározzák. Igen, 
az alkotmány egy hatalmas, terebélyes fa,  mely gyö-
kereivel a nemzet lelkében honol s mindig uj meg 
uj öiökzöld ágakat hajt. 

Valamint nyelvében, alkotmányában is él a 
nemzet! Mert csak azon nemzetek szűntek meg élni, 
melyek alkotmányukból kivetkőztek, ezen nemzeti 
életök főforrását  elveszítették. 

Első alkotmányunk a vérszerződés; és midőn 
őseink bölcsesége a királyságot teremtette s a nem-
zet a keresztény hit felvételével  a müveit nemzetek 
sorába lépett, korántsem mondott le alkotmányáról, 
sőt mondhatjuk, hogy ez lett kiinduló pontja nem-
zeti fejlődésünknek.  Mert a vérszerződés alapelvei 
helyet foglaltak  Sz. István intézményeiben is s vörös 
vonalként húzódtak végig nemzetünk történetének" 
napjain. És igy történt, hogy a királyi hatalomnak 
Magyarországon más jellege volt, mint bárhol másutt 
Európában. Mert nem puszta önkény, nem zsarnoki 
szeszély uralkodott a nemzeten s a hatalom korán 
megoszlott a nemzet és királya kőzött. Hiszen az 
arany bulla, ezen nagy szabadságlevele a nemzetnek, 
ezen első írott szerződés nemzet és király között, 
ezredéves alkotmányunk bibliája, melyre minden ki-
rály esküdött, mihelyt a trónra lépett. Igen,  büsz-
keséggel mondhatjuk, hogy Európában csak két nem-
zet birt alkotmánnyal az egész középkoron át és ez 
a két nemzet az angol és a magyar. 

Hazánkat a középkor vége felé  két nagy csa-
pás érte; nemzeti királyi családunk kihalta és a 
mohácsi vész. Mind a kettő megszakította a magyar 
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Hiszen itt mi körünkben is érezhessük en-
nek szomorú valóságát. Uraink idegen utazók-
nak adják át magukat, a kik aztán alaposan 
kizsákmányolják őket. s a mit mikörünkbe pro-
dukál az ipar, azt nem viseljük, hanem idegenbe 
engedjük a pénzük s a mi iparunk hanyatlásán 
szemet hunyunk. Talpig idegenbe öltözködünk 
s ha a mi mestereink sikeresen felveszik  a ver-
senyt, kontárnak tartjuk őket s megmosolyogjuk, 
a mit alkottak. Nem igy csinálnak ipart! Mi 
neküuk kell szeretetlel támogatni őket s kevés 
idő alatt épen oly remeket teremt, mint a nagy 
pártolás között az idegen. Hazai költök és fes-
tők munkáit kell venni, nem pedig idegent. 
Szines nyomatok éktelenitik el a salonok falait, 
a melyet utazók olcsó pénzen . adnak, pedig e 
szinnyomatok csak azt beszélik el arról a hely-
ről, a hol függnek,  hogy ott se művészi érzék, 
se művészet szeretet nincs, csak megnyugvás a 
mindennapiságban. Bálainkbau tulversenyt csi-
nálnak a selyem ruhákkal, melyek helyett egész 
művészi alkotást, képet meg szobrot lehetne vá-
sárolni, a mit magyar művész alkotott. Ez az 
igazi sovinizmus. A vészben karddal, a békében 
ipar és művészettel védeni az országot, mert 
suhogó selyem szoknyák még nem müizlésre 
vallanak s nem sovinizmusról tanúskodnak. 

Legyünk tehát csak a régiek a faj  és a 
honi ipar szeretetében, ujak az alkotás terén a 
ekkor lesz igazán erős soviniszta a magyar. 

Belföld. 
Adófizetés  postatakarékpénztár utján. Hegedűs 

Sándor kereskedelemügyi miniszter utasította a posta-
takarékpénztár igazgatóságát, hogy dolgozza ki a pos-
tatakarékpénztár |utján való adófizetés  tervezetét. A 
miniszter már expozéjában részletesen megemlékezett 

állam s társadalom nemzeti fejlődését.  Mert midőn 
a diadalmas félhold  feltűnt  Európa egén, szegény, 
pártviszályoktól feldúlt,  a törők hóditótól megcson-
kított hazánk támaszt s segítséget keresett nyugoti 
szomszédjánál és idegen országnak királyai léptek 
Sz.-István trónjára. 

Az Árpádok utódai nem székeltek többé Budán, 
idegenek  voltak, kik nem ismerték a nemzetet, jelle-
mét, törvényeit és szokásait. És bekövetkezett a 
félreértéseknek  hosszú sora nemzet és királya kö-
zött ; idegen tanácsosok, idegen mintára kezdték 
kormányozni a magyart; önkény, szeszély és türel-
metlenség zsarnokoskodtak a nemzeten. De a ma-
gyar nem tűrte hallgatagon az alkotmánysértést; 
Bocskai, Bethlen és Rákóczi mindannyiszor felkeltek 
az ősi szabadság védelmére és mindannyiszor  majd-
nem az egész nemzet sorakozott zászlóik alá. 

És mindazok daczára a nemzet sohasem ta-
gadta meg hűségét, szeretetét felkent,  koronázott 
királyától. Hisz, midőn Mária Terézia királyunk a 
legnagyobb veszélyben hü magyarjaihoz fordult,  akkor 
hangzott el a hiressé vált magyar jelszó „moriamur 
pro rege nostro Maria Terezia" és magyar fegyverek 
mentették meg trónját s birtokait. 

XIV. Lajos kora és a XVIII. század eszméi uj 
irányba terelték az állami, nemzeti s társadalmi éle-
tet. Ezen eszméktől áthatva II. József  sokféle  ele-
mekből álló birodalmát egységes állammá akarta 
tenai. Az egység kedvéért egy közigazgatást, egy 
kormányzatot és egy uralkodó nyelvet akart behozni 
széles országaiba. 
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erről a kérdésről és behatóan foglalkozott  a posta-
takarékpénztár check- és clearing-intézraények fej-
lődésével és e fejlődés  nagy jelentőségével. Kijelen-
tette egyszersmind azt is, hogy arra fog  törekeni, 
hogy az adószedést is — Ausztria mintájára — a 
postatakarékpénztár-intézménynyel hozza összekötte-
tésbe. Ez a terv most a megvalósulás utján van, a 
mennyiben az adóadminisztráczió e reformja  már az 
elvi kérdésekre nézve teljesen tisztázva van s már 
most csak a pénzügyminiszter beleegyezése s ezek 
után a reform  rendeleti szabályozása, részletes ki-
dolgozása következik. 

A reform  lényege az, hogy az adófizető  nem 
lesz kénytelen az adóhivatalba menni, hanem a pos-
tán is fizethet  adót. A közönség kényelme abban ál-
lana, hogy postahivatal több van, mint adóhivatal s 
ezenfelül  hosszabb hivatalos órát is tart. Az adófizető 
tehát nem lesz kénytelen az adóhivatalban várakozni, 
vagy vidéken talán a szomszéd községbe menni az 
adóval, hanem e czélra rendelt blankettával a pos-
tán adja föl  az adót a maga adóhivatala czimére. 
Az állami adminisztráczió előnye abban lesz, hogy 
a kezelés bizonyos tekintetben megkönnyebbül, egy-
szerűsödik s idővel a személyi és dologi kiadások 
tetemes apadását teszi lehetővé, azon kivül, hogy az 
adózó polgárság esetleg könnyebben s igy pontosab-
ban fog  adót fizethetni.  Az állam financziális  előnye 
lesz az is, hogy a befolyt  adóért, a mely eddig hu-
zamos ideig maradt kamatozatlanul az adópénztá-
rakban, kamatot fog  kapni s az állam érdekét és 
az általános közgazdasági érdeket egyaránt szolgálja 
az uj intézmény az által, hogy lehetővé teszi eddig 
gyümölcsözetlenül hevert tőkék forgalomba  kerülését, 
a mi egyértelmű az állam gazdasági erejéig tetemes 
emelkedésével. 

A reform  teknikai keresztülvitele, értesülésünk 
szerint, teljesen azonos lesz az ausztriai hasonló re-
formmal,  a melyet az osztrák kormány előbb Bécs-
ben és környékén, de már most egész Ausztriában 
megvalósított s amely két évi fönnállásának  eredmé-
nyéből ítélve, ugy financziális,  mint adminisztratív 
tekintetben kitűnően bevált. Terv szerint tehát az 
állampénztár belépne a postatakarékpénztár clearing-
forgalmába  kliensnek. Ez a clearing-forgalom  azt 
jelenti, hogy azok, a kik e forgalomban  részesek, 
nem készpénzzel fizetnek  egymásnak, hanem tarto-
zásaikat és követeléseiket átutalással egyenlítik ki, 
vagyis az adós számlájának terhére, a hitelező szám-
lájának javára irják az összeget. Ha a kliens magán-
czég s az adósát fizetésre  szólítja föl,  küld neki egy 
befizetési  lapot, a melyre az illető a postatakarék-
pénztárnál fizeti  le tartozását, a hol a hitelező ja-

De ezen törekvései, bár sok üdvös reformeszme 
is rejlett azokban, nem sikerültek, mert a magyar 
nem akart lemondani őseinek alkotmányáról, mely a 
nemzet legdrágább kincse, palladiuma s melyről, ha 
lemondott, megérdemelte volna, hogy az élő nemze-
tek sorából töröltessék. 

És az idők megváltoztak ; a franczia  forrada-
lom eszméi felforgatták  a világot. Újból bizonyította 
nemzetünk hűségét, újból ontotta vérét az olasz és 
német csatamezőkön koronázott királyáért s megve-
téssel fogadta  Napoleon csábításait, ki a magyart 
hűségében megtántoritani törekedett. 

A nagy franczia  császár bukása után síri csend 
Uralkodott Európában. De mig Metternich és a szent-
szövetség sírásói a beteg nemzetek üterét tapogatták 
és szívdobogását aggodalmasan lesve, azt megállítani 
törekedtek, addig a nagy franczia  forradalom  eszméi 
mélyen a földbe  rejtőztek, hogy megérlelve napvi-
lágra törjenek, 

Bécsben most elérkezettnek hitték az időt, 
hogy az osztrák államférfiak  évszázados ábrándjait 
megvalósítsák. Nemcsak hogy a monarkiát rendőr-
állámmá alakították s mintegy kinai fallal  a szabad-
ság minden szellőiét elzárták, de Magyarországot is 
újból a monarkiába olvasztani megkísérték. 

De minálunk is nagyot fordult  a világ ! Mert 
a tudomány s irodalom elterjedése, a gazdasági, 
művelődési, politikai s társadalmi téren megszülem-
lett uj eszmék termékeuy talajra akadtak hazánk-
ban. Politikusok és irók, költők és gazdák, mintha 
mély álomból ébredtek volna, észlelték a nemzet el-
maradottságát. 

Első sorban az irodalom fölébresztette  a szel-
lemeket. Nem soroljuk fel  azon férfiak  nevét, kik a 
költészet, történetírás, drámairodalom, politika, köz-
művelődés és nemzetgazdaság terén előharczosai vol-
tak a nemzet újjászületésének, mert úgyis élnek 
mindi ii hazafi  szivében, de ma, alkotmányunk létre-

vára könyvelik a befizetett  összeget. Ugyanígy lesz 
az adófizetésnél  is, csakhogy az adóhivatal nem tudja, 
ki akar adót fizetni  s igy nem is küldhet befizetési 
lapot az adófizetőknek.  Ezt tehát ugy fogják  helyet-
tesíteni, hogy az adófizetési  lapokat a trafikokban 
s a postán árulják. Az ilyen lap egy elismerményből, 
egy befizetési  szelvényből és egy levelezőlapból fog 
állani s az illetékes adóhivatal czimére való szabály-
szerű kitöltése után postán fog  adót fizetni  a pol-
gár, a ki a befizetett  összegről szóló elismervényt, 
a melyet a hivatalnok a btfizetési  lapról lefejt,  vissza 
fogja  kapni. A postahivatal az állam számlájának 
javára írja a befolyt  adóösszeget, a mely ekképen 
azonnal gyümölcsöző forgalomba  kerül, az adóhivatalt 
pedig értesiti a történt befizetésről.  Az adóhivatal 
elkönyveli a befolyt  adót, hivatalos és végleges elis-
mervényt küld az adófizetőnek  s egyszersmind meg-
teszi az esetleges megjegyzéseket, nevezetesen arra 
nézve, hogy mennyivel tartozik még a fél.  A posta-
takarékpénztár és az adóhivatal kölcsönös ellenőr-
zésben vannak, a fél  pedig az eddigi adókönyv he-
lyett adóelísmervényt fog  kapni. 

A reform  előnye kétségen kivül áll, keresztülvi-
tele azonban még némely adópolitikai és adminiszt-
rácziónális mellékreformot  is igényel. Kétségtelen 
előnye lesz a reformnak  első sorban az, hogy az 
adóhivatalokban heverő pénz gyümölcsözni fog.  Az 
állampénztárba hónaponkint mintegy 15 millió forin-
tot szállít be az adminisztráczió. Hónaponkint, tehát 
ez idő kisebb nagyobb részében ez a vagyon gyü-
mölcsözetlenül hever. Csak az egyenes adók negyed-
éves eredménye 20 - 35 millió között változik, ennek 
egy-egy hónapi részlete már maga is tetemes kincs 
ahhoz, hogy gyümölcsözetlenül ne heverjen. Nevezetes 
jelentősége van azonban a reformnak  már csak azért 
is mert a clearinget népszerűsíti és általánosítja a 
mi azt jelenti, hogy idővel — miként Angliában 
van — a pénzátruházásnak csak néhány százaléka 
fog  pengőpénz átadása utján történni, a többit át-
könyveléssel, utalványozással egyenlítik ki első sorban 
a kliensek, másodsorban a bankok maguk között. Erre, 
nevezetesen pengőpénz forgalom  apasztására, a kész-
pénzfizetés  esetleges megkezdésekor fokozott  szűk-
ségünk lesz. 

A magyar viszonyok között csak az fogja  meg-
nehezíteni a reformot,  nogy míg Ausztriában az év 
első negyedében mindenki értesül arról, hogy mennyi 
adót fizet  az illető évben, addig minálunk gyakran 
az év végén tudjuk meg az évi adókat, a mi bizo-
nyára akadályt fog  gördíteni a tervezett reform  si-
kere elé. Ezen tehát előbb segíteni kell; s ha a 
reform  csak ezen az egy bajon fog  segíteni, már az 
maga is elég, hogy szívesen lássuk. 

jöttének emléknapján, hálás szívvel és kegyelettel 
emlékezünk azokról, kik azt előkészítették, elősegí-
tették. 1825-től 48-ig 1 Mily dicső korszaka nemze-
tünknek, mintha Petőfi  a ledőlt szobrának költemé-
nye életet öltött volna, oly buzgalom, oly serénység, 
oly odaadás, oly lelkesedés a ledőlt hazának újból 
való fölépítésében  ! 

Különösen két férfi,  aki egyéniségének bélyegét 
nyomta ezen korszak jellemére, különösen két férfi, 
aki határozott kifejezést  adott a nemzet törekvései, 
érzelmei, gondolkozásmódjának; ez a két férfi,  ki 
örökké fog  élni a hálás nemzet szivében, Széchenyi 
István és Kossuth Lajos. 

Habár czéljok, hazájok nagysága, fölvirágzása 
és függetlensége  ugyanegy vala, az eszközökben 
messze eltértek egymástól. Mert Széchenyi először 
gazdaggá akarta tenni a nemzetet, ugy vélte, a 
gazdag nemzet amúgy is oly erős, hogy könnyen 
teheti magát függetlenné,  mig Kossuth ellenben első 
sorban a nemzet szabadságát s függetlenségét  czé-
lozta, hogy annak azután módjában legyen anyagi s 
szellemi jólétre szert tenni. 

És megindult az alkotmány körüli harcz ; az 
Írókat s költőket felváltották  a szónokok s politiku-
sok. A bécsi kormány képtelen az absolutismus kor-
hadt rendszer folytatására  lépésről-lépésre engedett 
a szabadelvű áramlatnak s végre nagy küzdelmek, 
nehéz vajúdások között elérte a nemzet az 1848-iki 
alkotmányt. 

Ez függetlenné  tette az országot a bécsi kor-
mánytól, a királytól kinevezett felelős  minisztérium 
végrehajtotta a törvényeket, melyeket az országgyű-
lés megszavazott s a király szentesitette. A fő-  és 
köznemesség lemondott kiváltságairól, az adómentes-
ség, a jobbágyság, a robot megszűnt, a jogegyenlő-
ség a törvény előtt honpolgárokká tette azokat, kik 
azelőtt csak az ország terheit viselték, de jogokban 
nem részesültek. A választott képviselők országgyü-

Az uj rendet fakultative  akarják megcsinálni, 
vagyis ugy, hogy mindenkinek joga legyen az adó-
hivatalnál fizetni  az adóját, ha ezt a módot előnyben 
részesiti. A reformot  előbb valószínűleg Budapesten 
és pedig már a legközelebbi újévkor fogják  kipró-
bálni 8 csak azután terjesztik ki az egész országra. 

Újdonságok. 
Kinevezés. Gróf  Haller  János főispán  Biró Dé-

nest m. allevéltárnokká kinevezte. 
Április II. A 48-as törvények szentesítésének 

évfordulója  törvénybe iktatott napja elmúlt a nélkül, 
hogy városunk nem hivatalos lakossága az ünnepről 
tudomással bírt volna. A középületeken s egynehány 
magán házán lengett csak nemzeti lobogó s mivel 
az általános munkaszünet nem volt elrendelve, a 
kereskedések is egész napon át nyitva maradtak és 
bizonyára még egy pár esztendő kell elmúljon addig, 
a mig ez a hivatalos ünnep általánosan ismertté 
válik, a mihez bizony a kalendárium gyártóknak is 
némi köze van, mert a mig április 11-ét nem vörös 
számokkal nyomtatják, addig mint ünnep, nem igen 
érvényesül. Városunkban az egyes hivatalok testüle-
tileg vettek részt az istentiszteleteken s az iskolák-
ban rendezett ünnepélyek elég nagyszámú közönség 
jelenlétében folytak  le. Az állami főreáliskolában 
alkalmi beszédet dr. Szilágyi  Albert tanár, a r. kath. 
gimnáziumban Gáspár István tanár, a ref.  kollé-
giumban Gönczi Lajos igazgató, a kő- és agyagipari 
szakiskolában Hargita  Nándor igazgató tartottak. 

Gróf  Haller főispán  beadta lemondását. Mint 
a legbiztosabb forrásból  értesülünk, megyénk főispánja 
hallerkeői gróf  Haller  János tegnapelőtt beadta a 
lemondását. Most csak röviden registráljuk a hirt, 
mivel nagy a reményünk, hogy azt Ő Felsége, tekin-
tettel a gróf  érdemeire, nem fogadja  el. 

Az „udvari" czim ára. Az udvari czim ado-
mányozásáért fizetendő  dijak tekintetében megállapí-
tott s a király által jóváhagyott uj szabályzat értel-
mében ez a dij, minden egyes, ily udvari czimet 
nyerő egyén után 1000 frtot  tesz és pedig akkor is, 
ha az illető egyének egy társas czég tagjai. Ugyan-
ekkora összeg fizetendő  az újonnan belépő czégtárs 
áiiai, ha az udvari czim ö reá is kiíefjeazteÉtk.  A2' 
udvari czimnek egy vagy több üzletutódra való át-
vitele uj czimadományozással azonosnak tekintendő, 
miért is a dij ily esetekben is minden egyes czim-
nyerő által fizetendő. 

Az erdélyi református  püspök választás 
ügyében - - mint Kolozsvárról nekünkjrják — tegnap 
dr. Bartók  György jelöltsége mellett nyilatkozott a 

lése, a szabad sajtó és a gyülekezési jog mindannyi 
védbástyái lettek az ország alkotmányának, szabad-
ságának, a közakarat s közszellem fejlődésének. 

íme röviden a 48-iki alkotmány áldásos jellem-
zése. És 1848. ápril 11-én V. Ferdinánd, a magyarok 
királya szentesitette és esküdött ezen alkotmányra. 

„Hiv magyar nemzetemnek szivemből óhajtom 
boldogságát, mert abban találom fel  a magamét isu 

e szavakkal nyujtá át a megerősített törvényeket 
Ferdinánd király István főherczeg  nádornak. „A mit 
tehát ennek elérésére tőlem kívánt, nemcsak teljesí-
tettem, hanem királyi szavammal erősítve, ezennel 
át is adom neked kedves öcsém s általad az egész 
nemzetnek, úgymint a kinek hűségében leli szivem 
legfőbb  vigasztalását és. boldogságát." íme a király 
szentesítése alkotmányunknak, mely a köteléket nem-
zet és király kőzött még szorosabbra vonta s azon 
határtalan szeretetet még fokozta,  melyet minden 
magyar táplál fölkent  s koronázott királya iránt. 

De az absolutizmus bécsi kamarillája még egy 
végső támadást intézett hazánk függetlensége,  sza» 
badsága, nehezen kivívott alkotmánya ellen. 

És ezen harezban nemzetünk legjobbjai elhul-
lottak az alkotmányért, a szabadságért, a haza füg-
getlenségéért. De nem sokáig tartott az utolsó félre-
értés nemzet és királya között, mert ő felsége  I. 
Ferencz József  szeretett királyunk, bölcsességében 
tapasztalva nemzetünk ragaszkodását az alkotmány-
hoz, azt helyre állította és esküjével szentesitette. 
Ezen oly véres küzdelmek árán kivívott alkotmány 
oltalma alatt a nemzet most már 39-ik éve hogy 
fejlődik,  erősödik növekedik, hálás szeretettel eltelve 
jó királya iránt, ki ezen szeretetet viszonozza s an-
nak minduntalan ad kifejezést,  kegyelettel őseink s 
apáink iránt, kik azon fáradoztak,  azért küzdöttek,, 
mi valósággá lett s mit a legnagyobb magyar profé-
cziai ihlettséggel azon mondatba foglalt:  „Magyaror* 
szág nem volt, hanem lesz." 



16. szám. uavarnelyi tíiraaö. i»yy. apniis 10. 
gyulafehérvári  egyházmegye. Testületileg Bartók mel-
lett nyilatkoztak eddig a görgényi, nagyenyedi, rész-
ben az udvarhelyi egyházmegyék, a kolozsvári theo-
logiai fakultás  és a nagyenyedi Bethlen-kollegium; 
nagy többséggel pedig a kolozskalotai, a deési, a 
küköllöi és a marosi egyházmegyék, a kolozsvári és 
sepsiszentgyörgyi kollégiumok. 

A választói jog elévülése. Mindazok az adófi-
zető polgárok, akik mult évi adóhátralékaikat tegna-
pig, tehát 15-éig ki nem egyenlítették, az 1874. évi 
38. t.-cz. 7. §-a értelmében az országgyűlési képvi-
selőválasztók jövő évi névjegyzékébe föl  nem vehetők. 

Hymen. Teichner  Jakab helybeli fakereskedő 
leányát Szerénát  f.  hó 11-én eljegyezte Török  Henrik 
Adolf  m. kir. államvasuti mérnök Hatvanból. 

Gróf  Haller János főispán  a ref.  kollégium 
f.  évi ápril 11-ikén nagy érdeklődés és lelkesedés 
közt lefolyt  hazafias  ünnepélyén kiváló szavalónak 
bizonyult Márton  Árpád VIII. oszt. tanuló részére, 
elismerésül és buzdításul, egy 20 frankos  aranyat 
volt kegyes ajándékozni, miért ő méltóságának az 
intézet nevében hálás köszönetét nyilvánítja. Sz.-
Udvarlielyt, 1899. ápril 14. Gönczi Lajos igazgató. 

Feleky Miklós díszpolgár. Mult számunkban 
már emiitettük, hogy a nagy művész kicsi faluja  — 
Galambfalva,  méltánylásául és elismeréseül érde-
meire, Feleky  Miklóst díszpolgárává választotta. A 
díszoklevél átadása 9-én, vasárnap történt meg, a 
midőn egy tizenkét tagu küldöttség Gálffy  Kálmán 
járási főszolgabíróval  az élén, azt átnyújtotta az 
öreg művésznek, a ki nehéz és hosszas müvészke-
dése után is csupa élet, intelligenczia és kedély, 
igazi poéta, igazi bohém ember. A díszoklevelet 
Gálffy  főszolgabíró  igen szép beszéd kíséretében 
adta át, a mire Feleky  hosszasabban válaszolt, meg-
köszönte a figyelmet,  majd életének nevezetesebb 
momentumait adta elő valódi tűzzel, lelkesedéssel, 
tudomás nélkül a 81 évre, a mely vállait nyomja. 
Az ünnepi aktus után a társaság egy nyolczórás 
lukuliusi ebédhez ült le, a melyet a pohárköszöntők 
hosszas, kifogyhatatlan  sora fűszerezett.  Az öreg 
művész csütörtök délután utazott vissza Budapestre, 
magával vivén nagyszámú ismerőseinek igaz, osztat-
lan szeretetét és tiszteletét. 

Himlőjárvány. Fogarasi levelezőnk irja, hogy ott 
az utóbbi időben a veres himlő járvány szerűen lépett 
fel.  A városi hatóságnál eddig több mint kilenczven 
esetet jelentettek be, minél fogva  a vármegye he-
lyettes alispánja a városi járványbizottság indítvá-
nyára rendeleti uton bezáratta az összes elemi isko-
lákat és óvodákat. 

Az aszfalt-ügy  epilógusa. Hosszas, kinos vajú-
dás után végérvényes megoldást nyert városuuk 
aszfalt-ügye.  Már évek óta minden közgyűlésre tár-
gyalás alá volt felvéve,  be lett bizonyítva, hogy 
mennyire szükséges, határozottan nélkülözhetetlen 
városunkban már az aszfalt-járda  lerakása, azonban 
minden közgyűlésen csak abban lett határozat hozva, 
hogy tekintettel annak nagy fontosságára,  a jövő 
közgyűlés tárgysorozatába vétessék föl.  Márczius hó-
ban aztán végre dr. Gyarmalhy  polgármester erélyes 
föllépése  s a városatyák jobbérzése következtében az 
árlejtés utján megoldást nyert, amennyiben a város 
Incze  Lajossal a szerződést meg is kötötte. Azonban 
az ügy akkor egy ujabb zátonyra jutott. A kiküldött 
bizottság által megkötött s a képviselőtestületi köz-
gyűlésnek bemutatott szerződést a testületi tagok 
némi módosítással kívánták még ellátni, mint péld. 
a többek között azzal is, hogy a 2700 frt  kauczió 
az egész 20 éven keresztül letétben hagyassék s a 
munkálatok keresztülvitelénél a rendet maga a vál-
lalkozó köteles fentartani.  Incze ezt magára nézve 
annyira sérelmesnek találta, hogy a szerződést fel-
bontotta s a vállalatot csak az eredeti és aláirt szer-
ződés értelmében kívánta keresztülvinni. Ennek kö-
vetkeztében dr. Gyarmathy polgármester a képviselő 
tagokat e hó 12-ére közgyűlésre hivta össze, amely-
nek egyetlen tárgyát az aszfalt-ügy  képezte. A köz-
gyűlés hosszabb eszmecsere után Incze átiratát tu-
domásul vette s felette  napirendre tért és Bod  Ká-
roly képviselőtestületi tag következő indítványát fo-
gadta el: „A már kiküldött bizottság utasittatik, 
hogy az ajánlatot tett czégek közül a szerződést, az 
Incze Lajossal kötött feltételek  mellett, a márczius 
10 én tartott képvis. közgyűlés által tett módosítá-
sok fentartásával,  végleg kösse meg azzal, a melyet 
a maga részéről megbízhatóbbnak — és a városra 
nézve előnyösebbnek tart." — A polgármester e ha-
tározat értelmében a kiküldött bizottsági tagokat 
csütörtök délelőttre értekezletre hivta egybe, a mi-
dőn a Magyar  aszfalt  és The  neuchattel  gyárak kép-

viselőivel a bizottság érintkezésbe lépett s végered-
ményben a Thé  neuchattel  czéggel kötötte meg a 
szerződést, mint olyannal, a mely a szerződés min-
den egyes pontját és a módositványt is elfogadta, 
sőt a kamatra nézve még kedvezőbb ajánlatot is 
tett. Ezzel tehát végre-valahára befejezést  nyert vá-
rosunk tengeri kígyójának ügye s a szerződés értel-
mében rövid 4 hó múlva városunk három utczájában 
és főterén  aszfalton  sétálhatunk. 

Emléket az agyagfalvi  réten. Az agyagfalvi 
székely-emlékre ujabban adakoztak: Szász Károly 
gyűjtő-ivén 8 frt,  Gecse Gyula gyűjtő-ivén l frt, 
Hollósi István gyűjtő-ivén 2 frt  92 kr, Máthé Dénes 
gyüjtő-ivén 5 frt  65 kr. Jakab József  gyűjtő-ivén 3 
frt  15 kr, Molnár Viktor gyüjtő-ivén 12 frt  50 kr, 
Máthé Lajos gyüjtő-ivén 2 frt  10 kr, Sikó József 
gyüjtő-ivén 4 frt  50 kr, Gidófalvi  Benedek gyüjtő-
ivén 5 frt  50 kr, id. Dániel Gábor 10 frt,  a Székely-
egyleti első takarékpénztár 100 frt,  összesen 155 frt 
62 kr; ehez adva a már begyült 289 frt  17 krt, az 
alap összege idáig tesz 444 frt  79 krt. Fogadják a 
nemesszívü adakozók a végrehajtó bizottság hazafias 
köszönetét. Sz.-Udvarhelyt, 1899. április hó 15-ikén. 
Ferenczi  János biz. pénztárnok. 

Vármegyénk közig. biz. gyűlése e hó 11-én 
történt meg gróf  Haller  főispán  elnöklése mellett. A 
tagok közül jelen voltak : Sándor  Mózes, Ugrón 
István, Diemár Károly, Ugrón  Gábor, Ádám  Albert, 
Diószeghíj  Samu, Kassay  F. Ignácz tisztifőügyész 
helyettes, Gyarmathy  Ferencz, Menyhárdt  András, 
dr. Báczkövy  Samu tisztifőorvos  helyettes, Molnár 
Lajos, Szabó  Gábor, Bedö  Ferencz, dr. Keith  Ferencz, 
Ferenczy  Károly, Persián János. Az elnöki megnyitó 
után az alispán márczius hóra vonatkozó jelentését 
Ádám  Albert I. aljegyző, tb. főjegyző  olvasta föl, 
mely szerint alispáni iktatóra érkezett 1929 darab, 
hátrálékképen a megelőző hóról átjött 973; ellátta-
tott 1106 drb. A házipénztár a vizsgálat alkalmával 
rendben találtatott. Ugrón  István árvaszéki elnök 
jelenti, hogy február  hóról átjött 35. érkezett 89, 
elintézést nyert 11 ügydarab. Székely Udvarhely vá-
ros árvaszékénél márcz. hóban érkezett 89 ügydarab, 
a megelőző hóról átjött 35, a melyből összesen 111 
nyert elintézést. Dr. Báczkövy  Samu h. tisztifőorvos 
jelentéséből kitűnt, hogy az egészségügyi állapot a 
tárgyalás alatt álló hóban" kedvező volt. Sándor  Mó-
zes kir. tanfelügyelő  a meglátogatott népiskolák ál-
lapotát általában véve kedvezőnek jelzi. Felemlíti, 
hogy a folyamatban  volt három fegyelmi  ügy befe-
jezést nyert. — Diemár Károly kir. főügyész  jelen-
tése szerint a központi fogházban  4 vizsgálati, 55 
elitélt; a sz.-keresztúri járásbíróság fogházában  21 
elitélt; a h.-oklándi jb. fogházában  12 elitélt; össze-
sen 4 vizsgálati és 88 elitélt fogoly  volt letartóz-
tatva. — Molnár  Lajos kir. pü. igazgató jelentésé-
ből kitűnik, hogy egyenes adóban befolyt  11,162 frt 
66V2 kr, hadmentességi dijban 78 frt  20 kr, bélyeg-
dij és jogilletékben 4199 frt  20 kr, fogyasztási  és 
italadóban 30,053 frt  60-/2 kr, dohányjövedékben 
15,127 frt  85 kr. Házadómentesség e hó folyamán 
36 esetben engedélyeztetett. — Diószeghy Kamu je-
lenti, hogy az állami és törvényhatósági közutakou 
az elmúlt hóban közlekedési akadály nem fordult  elő. 
A bethlenfalva—czekendi  útszakasz felemelése  érde-
kében a helyszíni bejárás az elmúlt hóban megtar-
tatott és remélhető, hogy a felemelési  munkák még 
ez évben megkezdetnek. — A tárgysorozat, mely 90 
pontból állott, letárgyalása 11 órára véget ért. 

Halálozás. E hó 12-én hunyt el sz.-udvarhelyi 
Solymossi  István ny. ref.  esperes és bögözi lelkész. 
Temetése pénteken délután történt meg Bögözben. 
A megboldogultat gyászolják : Özv. Solymosi Istváuné 
Beke Katalin, neje. Solymosi Júlia Kádár Domokos 
lelkészné, leánya. Kádár Irma férjezett  Borsos Benő 
tanárné, Kádár Andor csekefalvi  ref.  leik., Néhai 
Kádár Lenke férje  Kovács Sándor ret. leik., unokái. 

Színház. Bizony annak mindjárt két hónapja 
lesz, hogy a Baranyai színtársulat igen kedvező 
konstelláczió alatt városunkban megkezdette volt elő-
adásainak sorozatát. Közönségünk, mely — mellesleg 
megjegyezve — eléggé műpártoló, kellőleg méltá-
nyolta a Baranyai igazgató által nyújtott azon ked-
vezményt, hogy Hegyesi  Marit, majd E. Kovács 
Gyulát hozatta le, a mi persze tetemes költségébe 
is került a direktornak. Virágvasárnapján, a szinész-
vásárkor természetesen felbomlott  a társulat s csak 
egy része maradt meg, mig a távozókat most uj 
tagokkal pótolták. Erről az uj társulatról — mely 
a napokban kezdi meg előadásait — jót vagy 
rosszat előlegezni, nem tartjuk helyén valónak, ha-
nem arról bizonyos lehel Baranyai igazgató, hogy 

önálló, igazságos bírálatunkat, mint eddig, ugy ez-
után is gyakorolni fogjuk  társulatával szemben. Kü-
lönben közönségünknek még mindössze mintegy 7 — 
8 előadásban lesz része, mely után a társulat állo-
máshelyét Dicső-Szt.-Mártonba teszi át. Baranyai 
ezt a 7 — 8 előadást azzal akarja még sikerültebbé 
tenni, elismeréseül a közönségnek ő vele szemben 
tanúsított jóakaratáért, hogy Káldy  Mariskát, az 
operaház egyik elsőrendű tagját három előadásra 
megnyerni szerencsés volt. A művésznő a Lili, Gzi-
gámjbáró  és Madarász  operettekben e hó 17-étől 
kezdve lép föl,  mérsékelten fölemelt  helyárak mellett 
és reméljük, hogy közönségünk ismét csak méltá-
nyolni fogja  a direktor eme nagy áldozatát, a mely 
egyszersmind neki a tovább mehetést is biztosítja s 
a hátralevő előadásokat tömeges megjelenésével fogja 
szerencséltetni. 

Betiltott német szinelöadások. Segesvárról ír-
ják, hogy ott Monory Sándor színigazgató április 
2-ika óta tart előadásokat. Nem jó szemmel nézték 
ezt a szászok s elhozatták Galtz német színtársu-
latát, hogy a magyarral egyidejűleg előadásokat tart-
son. A plakátokat 3 nappal előbb már széthordták 
s valóságos harcz folyt  a jegyvásárlásért. De Monory 
igazgató a szinészegyesület központi tanácsa utján 
az esetet a belügyminisztériumhoz terjesztette s a 
minisztérium a német előadásokat az alispáni hivatal 
utján betiltatta. 

Útlevél. A belügyminiszter körrendeletben hivta 
föl  a Romániába utazók figyelmét  arra, hogy útleve-
lüket a román konzulátusnál okvetlenül láttamoztas-
sák, mert a nem láttamoztt útlevelekkel Oláhországba 
senkit sem eresztenek. A konzulátus Budapesten van 
s igy a vidékieknek is itt kell láttamoztatni az út-
levelet. Jó lesz ezt megjegyzem, mert nem valami 
nagy mulatság az, ha a határról a szegény turistát 
visszaküldik, kitanítva arra, hogy az útlevél a maga 
eredeti állapotában mit sem ér. 

Egy teljesen jókarban lévő szalon-garnitura 
olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban tudható meg. 

A „Látóképes levelező-lapok" — a képes leve-
lező-lap gyűjtők lapja — első száma április 15-én 
jelent meg igen érdekes, hasznos és szórakoztató 
tartalommal, valamint gazdag csere- és közvetítő-ro-
vattal. — Előfizetési  ára az 1899. évre 75 kr. A 24 
oldaias lapocskát — mint mutatványszámot — kívá-
natra ingyen és bérmentve küldi meg a „Látóképes 
levelező-lapok" kiadóhivatala Tata, Komárommegye. 

Elszámolás. A Nőegylet által 1899. febr.  4-én rendezett 
teaestélyre Dr. M e z e i Ödönné és özv. Z a k a r i á s Józsefné 
gyüjtőivéu adakoztak: Jakab Gyuláné 2 frt,  Özv. Kabos Ká-
rolyuó 1 frt,  Schuster Istvánná 50 kr, Ambrus Albertné 50 kr, 
Barabás Jenőué 1 Irt, Rá[iolty Domokosné 1 frt,  Gold Ferenczné 
I fit,  Riemer Gusztávné 1 frt,  Rösler Károlyné 2 frt,  Gyar-
mathy Ferenczné 1 frt.  Voith Gerőné 1 frt,  Sándor Ferenczné 
1 frt,  Olasz Gyuláné 1 frt,  Schlosser Vilmosné 1 frt,  Zimni 
Ferenczné 1 frt,  Özv. Kis Ferenczné 1 frt,  Özv. Gonda .lenőné 
1 frt,  Dr. Solymossy Lajosné pulykasült, Székely Dénesné 1 frt, 
Steinburg Ottóné 3 frt,  Kassai Akosné 1 frt,  Szakács Mózesné 
1 frt,  Dr. Mezei Ödönné 2 frt,  Fankovich Gyuláné 1 frt,  Csehély 
Adolfué  1 frt,  Becsek Aladár 3 frt,  Özv. Kovács Lajosné 50 
kr. Sándor Mózesné 1 frt,  ö/.v. Becsek Dánielné 1 frt,  Tolvaly 
Zsigmondné 1 frt,  Koncz Árminné tészta, Szabó Istvánné 4 ke-
nyér, Kajzer Józsefné  1 frt,  Kovács Jánosné 2 frt,  Benkő Pálné 
1 frt,  Sigmond Wilhelmné 50 kr, Szöllősi Samuné 3 frt,  Marath 
Józsefné  1 frt,  Özv. Doros Györgyné 2 frt,  Özv Márton Já-
nosné 1 frt.  Bodrogi Sándorné 1 frt,  Félegyházy Antalné 1 frt, 
Zakariás Józsefné  tészta, Stolosesco Miklósné 3 frt,  Feleky 
Pálné 1 frt,  Nagy Irma 1 frt,  László Domokosné 2 frt,  Össze-
sen 55 frt.  (Folyt, köv.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nett válaszolunk. 

K. L - o. B. Kérésének készséggel teszünk eleget, s a 
legújabb férfi  divatot a következőkben irjuk meg. Elegáns világfi 
i n g e t vászonszerü fehér,  vagy szines batisztból készített, puha, 
redőzött mellérszszel; estélyeken keményített vagy sima plasz-
tront használ A g a l l é r középmagas, elől csaknem zárt s 
másfél  czentiméterrel magasabb, mint hátul. A kézelő rövid s 
lánczgombokkal van ellátva. A z s e b k e n d ő kicsi, keskeny 
s diszkrét, apró szines koczkás vagy pedig fehér  beleszőtt 
mintázatokkal von ellátva. Az i l l a t s z e r : Violette du Tzar 
vagy Crab Appler. A n y a k k e n d ő : széles Napoléon-form  i s 
schottisch-szövet vagy világos, csíkos, nehéz sötét alapú selyem. 
A k a l a p fekete  vagy barna, teteje kicsi, lapos karimája kes-
keny és ives. A c z i l i n d e r magas, kissé kerek,karimája nem 
olyan széles, mint azelőtt A c z i p ő fekete  cheWreaüi vagy 
lakk, elől kissé szegletes, a sarok középmagas. A k e z t y ü 
szürke. A ruhák szine olajzöld s mindenféle  szürke A re-
d i n g ó t a legkedveltebb. Széles kihajlásu reverssel, harang-
alaku szabással, szük ujakkal viselik s leginkább bolyhos puha 
himalája-szövetből készítik. Est3 fekete  vagy fehér  nadrággal 
s fehér  gyapjú- vagy pikétmellénynyel, színházban vagy az 
utczán szürke nadrággal s magas, sötét mellénynyel hordják. 
A m e l l é n y különben mindig egészen magas s egy sor gom-
bos. Igy öltözködnek ma már az egész divatos világban. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 



1899. április 16. Udvarhelyi Hiradó 16. szám. 

Honisch L. István 
cs. és kir. udvari fényképész, akadémiai tag 

A R A D . 

Van szerencsém Udvarhely város és vidéke n. 
é. közönségének szives tudomására hozni, hogy a 
Koss i i t l i -u tcza Gyarmathy-Doros-féle  házban 

jywmWIYYWÍ 
állítottam föl. 

A n. é. közönség érdeklődését felhívom  a be-
járatnál kitett nagy fényképkirakatra. 

Borult idő nincs befolyással  a kép jóságára, 
sőt annál sikerültebb lesz. 

Mint már évek óta ugy az idei saison alatt is 
a nagyközönség kegyes pártfogását  kérem. 

Kész szolgálattal 

l E E o n i s c h . L . I s t v á n , 
cs. és kír. udv. fényképész,  akadémiai tag. 

Egy teljesen jókarban levő ZOnQOPd eladó. 
Hol? megmondja a kiadóhivatal. 

Kőbányai k irá lysor! 

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

Kőbányai Polgári Sörfőző Részvénytársaság 
nálunk levő 

i i l l i l f l l i l i 
felhívni, 

i i o l m - i n d i g - j é g - T o e l r ü . t ö t t ] s i f a . n ő  j ó s ö r l r a p h L a , t ó . 
Á r a i n k : 

1 palaczk világos —.18 kr. 
1 palaczk sötét Barát-sor . . . —.20 kr. 

Tisztelettel 

sler és Gáb 
v a s k e r e s k e d é s , K ő b á n y a i sö r f ő r a k t á r . 

W F K ő b á n y a i k i rá lysör ! 

• Uj férfiszabó  ü z l e t ! 

Papp István és Tamás Gáspár 
férfiszabó  üzlete 

Sz.-Udvarhelytt, Szombatfalvi-utcza. 

Van szerencsénk a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy eddigi önálló szabó-
üzletünkkel felhagyva,  Székely-Udvarhelytt, 
a Szombatfalvi-utczában 

Papp és Tamás 
czég alatt, a kor követelményeinek minden-
ben megfelelő,  uj társas üzletet nyitottunk. 

Előnyös összeköttetéseinknél fogva  azon 
kellemes helyzetben vagyunk, hogy a mostan-
ság itt városunkban már-már szokásossá vált 
utazóknáli megrendeléseket képesek vagyunk 
kiszorítani, mivel jó áru és a legdivatosabb 
szabás által lehetővé tudjuk tenni azt, mi-
szerint a fővárosi  hason üzletekkel a versenyt 
minden tekintetben kiálljuk. 

Eddigi elvünkhez hiven, most fokozot-
tabb mértékben akarjuk a nagyközönség szi-
ves megrendelését a magunk számára bizto-
sítani, 8 bármilyen ruhadarab készítését a 
legpontosabb szállítással, jutányos árak és 
fizetési  módozatok mellett, elvállaljuk. 

A n. é. közönség szives támogatását 
kérve, vagyunk teljes tisztelettel 

P a p p é s T a m á s , 
férfiszabók. 

Nagyválaszték ruhanemüekben 

Kiadó Iskás 
A piacz-téren 

Öív . Karácsony i József  né 
házában, földszinten 3 szoba és egy 

konyhából álló lakás kiadó. 
Értekezni lehet 

Szálasy Ferencznél 
Parajdon. 

A lóherelevél-védjegyű 
kerti magvak a legjobbak 

Kaphatók 

FROMMER A, HERMÁN UTÓDA 
magnagykereskedésében Budapesten 

és minden jobb vidéki füszerkereskedésben. 
Kitüilő rtiinöségü magas Csirák épességü 

gazdasági magvakat 
——-—i- legolcsóbban ajánl 

Frommer A. Hermán utóda 
B l I D i F E I T E l r . 

Képes árjegyzékek es mintázott á jánlatok 
kívánatra Ingyen és bérmentve . 
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Honisch L. István 
cs. és kir. udvari fényképész, akadémiai tag 

A R A D . 

Van szerencsém Udvarhely város és vidéke n. 
é. közönségének szives tudomására hozni, hogy a 
Kossutl i - i i tcza Gyarmathy-Doros-féle  házban 

állítottam föl. 
A n. é. közönség érdeklődését felhívom  a be-

járatnál kitett nagy fényképkirakatra. 
Borult idő nincs befolyással  a kép jóságára, 

sőt annál sikerültebb lesz. 
Mint már évek óta ugy az idei saison alatt is 

a nagyközönség kegyes pártfogását  kérem. 

Kész szolgálattal 

l E E o n i s c h . L . I s t v á n , 
cs. és kir. udv. fényképész,  akadémiai tag. 

Kőbánya i kir 


