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Iparos ifjak. 
Most a téli évadban sok dolguk akad ipa-

ros Ujainknak. Egyesületük, melyet nagy ügy-
buzgósággal és határtalan lelkesedéssel alapítot-
tak meg, ilyenkor ad csak voltaképen életjelt 
magáról, mert most bő alkalom nyilik tánczmu-
latságok és szini előadások rendezésére és mond-
juk ki mindjárt az eredményt is: az efajta  vál-
lalkozások rendszerint kiváló sikerrel szoktak 
járni. 

Mindenesetre szép és dicsérendő dolog az 
egymás közt való érintkezés ápolása s a társas-
élet fentartása,  különösen a gjorsan hevülő 
ifjúságnál.  Őszintén tanácsoljuk is, hogy az 
egyesületi szellemet továbbra is az ügyhöz méltó 
szorgalommal fejleszszék,  mert ezzel is közelebb 
jutunk mindnyájunk régi óhajtásához, hogy 
tudniillik az iparos osztály diszesen töltse be 
az őt megillető helyet a magyar társadalomban. 

Az iparosok számottevő kasztját képezik 
a nemzetnek, amit a gyöngébbek kedvéért min-
denkor kötelességünk hangoztatni. Aki nemzete 
sorsát figyelemmel  kiséri, ha maga nem is ép-

-ffen--  ipa4^g^big«4*yára az iparosok összes moz-
galmait is érdekkel lesi. Ezt tesszük mi is és 
mivel csak a jóakarat vezérel bennünket, iparos 
ifjaink  megbocsátják majd nekünk, hogy őket, 
EZd/Z szereplésüket a jelen sorokban kritika tár-
gyává tesszük. 

Mint fönnebb  is kifejeztük,  az iparos ifjak 
egylete a téli évad alatt szaporán rendezgeti a 
mulatságokat. Eltekintve attól, hogy ezt na-
gyon helyesen teszik, szabadjon kérdezni, mit 
tesz egyebet ezen kivül? . . . 

Sajnálatunkra kell kijelenteni: nein azt és 
nem annyit, amit és amennyit tennie kellene, 

hogy czéljának teljesen megfeleljen.  Mulatságok 
rendezéséről gyakran fogunk  értesülni, de hogy 
az iparos ifjak  maguk között és egymás buzdí-
tására kisebbszeiü hangversenyeket rendezzenek, 
saját iparkodásuk eredményéből kiállításokat ál-
lítsanak össze helyiségükben, amely által a nagy-
közönség figyelmét  magukra vonják és pártolá-
sát megnyerjék, amely által mindenki büszke-
ségtől dagadó kebellel nézné fejlődésüket  s ha-
ladásukat, továbbá, hogy az egyesületben hu-
moreszkek helyett minél sűrűbben szakmájukat 
érdeklő  felolvasásokat  tartsanak  s azokat két 
iüllel meg is hallgassák; egyes nagyobbszabásu 
gyárak megtekintésére tanulmány-kirándulást 
rendezzenek: minderről, sajnos, keveset vagy 
éppenséggel semmit sem hallunk. 

Pedig ez volna tulajdonképeni czélja az 
iparos itjak tömörülésének, ez vezetné őket a 
későbbi években arra az útra, mely anyagilag 
és erkölcsileg boldogulást eredményez. 

Ne mondja itt senki ellenvetésül, hogy 
igenis, mi rendeztünk már kiállítást, tartottunk 
már szakfelolvasást  stb., mert nem elég ám 
évente egyszer felbuzdulni,  hanem az iparágak 
tökéletesbitése iránt állandóan fönn  kell tartani 
az ifjak  figyelmét,  állandóan és szakadatlanul 
szítani kell a tüzet, hogy az ki ne aludjék, 
sőt mind nagyobb lobot vessen. 

Ez az egyesületek feladata. 
Mint minden hiba föltárásánál,  ugy most 

is, akarva, nem akarva, a külföldre  kell hivat-
koznunk, hol minden tekintetben helyesebben és 
magukra nézve czélszerübben gondolkoznak az 
ifjú  iparosok. Elég, ha Németországra hivatko-
zunk és kezünkbe veszünk egy bármikori ily-
nemű szaklapot, hát csodálattal fogjuk  olvasni, 
hogy mennyi sok apró egyesület rendez kis 

időközökben kiállításokat, mennyi pályadíj tűze-
tik ki egyes tárgy művészi elkészítésére, szóval 
mennyire gyakorlatilag fogják  fel  ezek a nem-
zetek az életet. 

Pedig a német ifjúságban  korántsem talál-
juk föl  azt az ifjúi  tüzet, a minden nemesért 
való lobbanékony lelkesedést, mint a mienkben. 
Ha ez ugy volna, a világ csodái készülnének 
odakinn minden téren 

S a mi ifjaink,  hiába! nem tudják kellő-
képen fölhasználni  istenadta temperamentumukat 
és nem venni észre rajtuk a külföldi  virágzó 
állapotok után való törekvést, hanem mintha 
csak a „muszáj" vezérelné őket. 

Ez, kérem, maradiság. 
Mi, magyarok mindig szeretünk előhoza-

kodni a mi óriási haladásunkkal* a mi európai 
nívónkkal, hát legyünk akkor azon, hogy ne 
csak szavunk, de tettünk is hirdesse ezt. 

Szívleljék meg e sorokat az iparos ifjak 
egyesületei és ne pusztán a mulatozásban sze-
ressék meg az összefűző  egyleti szellemet, ha-
nem folytonos  önképzéssel emeljék magukat az 
iparosok diszes magaslatára. Ne a szavalásban 
és a tánczrendezésben versenyezzenek, de ipar-
kodjanak egymáson túltenni a munka terén. 

Belföld. 
Tanítói és tanári fizetések kiegészítése. Az 1893. 

évi XXVI. t.-cz. alapján minden iskolafentartó  kér-
heti az államot, hogy tanítója fizetését  az állam egé-
szítse ki 400 forintig,  vagy - - ha már öt év óta 
működik a tanítója — 450 forintig.  Az 1899-iki 
állami költségvetésben e cziinen 1.488.000 koronát 
vett fel  a tanügyi kormány. Az 1900-iki költségve-
tés e czimen 2.120.000 koronát ir elő. Hogy mily 
rohamosan vették igényben az iskolaföntartók  az ál-
lam kasszáját, mutatja az a tény, hogy 5 év alatt 

A hős. 
A kis vidéki városban szomorú dolog történt. 

Az emberek sáppadtan beszélgetnek s mindenik tud 
valami ujat, de biztosat egyik se. Találgatják, hogy 
mi lehet az oka, de nem tudják az igazságot fel-
deríteni. Csupán annyi történt, hogy meghalt egy 
Szép, egy élete legszebb korszakában lévő leány, az 
alispán ur leánya. Megtörténik ez gyakran, egy 
nagy ország határai között, de egy kis városban 
még is nagy szenzáczió. Ugy beszélik, hogy még 
délelőtt nevetett, vigan dalolt s aztán levette atyja 
gyöngyháznyelü revolverét s ezzel a gyilkos szer-
számmal játszadozott és egyszerre a fegyver  vélet-
lenül eldördül s a leány holtan rogy össze. Pedig 
nem szokták mpgtöltve tartani . . . és mégis elsült. 
Különös eset, mert, hogy véletlen történt, azt min-
denki tudja, hiszen meg volt kényelme, nagy va-
gyona, s mint egyetlen gyermeket beczézte mindenki. 
Ilyen nagy módban nem lehet más, mint véletlen. 
Meg aztán válogathatott volna kérőkben, volt sok 
és igen nagy ur, életök legjavában levők, még talán 
maga az államtitkár is próbált szerencsét, de a leány 
egyre csak azt hajtotta: 

— Még nem akarok férjhez  menni. 
S most im egyszerre egy gyilkos jószág a szép, 

a mosolygó, üde, ifjú  testen üt egy iczi-piczi kis 
sebet, melyen keresztül azonban az élet egész ké-
nyelmesen kirepült s az a bolondos kis jószág, mit 
emberi nyelven szívnek neveznek, most már nem 

dobog, most már nem érez többé, az ólom, az örökre 
elaltatta. 

A nagy régi kastélyt fekete  posztóval vonják 
be, két ablak, honnan eddig mosolyogva tekintett 
le az alant járókra nagy kék szemeivel, most az 
sötét marad; itt áll a ravatal. Kiterítették fehér 
menyasszonyi ruhába, és arcza nem is sáppadt, olyan 
boldogságos mosoly játszik rajta, mint a ki már biz-
tos abban, hogy e földön  többé nem szenved. Nagy, 
dus szőke haja leomlik merev teste mellett s félig 
betakarja, myrtus koszorúja meg olyan jól áll neki 1 

Sorba bejönnek a ház barátai, régi ismerősök 
egész serge, kik könnyezve veszik körül a ravatalt 
s a lobogó kandellábelekböl felcsapó  láng sárga ar-
czokat világit meg. Jönnek ifjú  barátnők, barátok 
hosszú sora, mindenik tud róla valami szépet, hogy 
mit mondott utoljára, hogy tervezett a jövőbe . . . 
aztán lerakták a fehér  virágos koszorút s ugy nézett 
ki a ravatal, mintha letépett virágok temetője lenne. 
Egy leszakasztott illatos, szép virág volt a leány 
maga is. Ott térdelnek az ifjú  leányok és imádkoz-
nak. Arczokon megfagy  a mosoly s szemökbe könny 
csillan meg. Irtóztató véletlenség ! 

— Szegény leány, szegény leány ! hangzik itt 
is, ott is. 

Bejön az atya, ezt a kevély nagy urat nem 
igen lehet megismerni, bár egyenesnek akar látszani, 
de megtörte a fájdalom;  reá tekint a körülállókra 
s feltekint  a ravatalra, s ha szólnak hozzá, nem vá-
laszol, némán bámul a földre,  azt se tudja körülötte 
mi történik. Most vezetik be az anyát, de ez már 

az ajtóban felsikolt  és összerogy, s az alispán nem 
tud odamenni, nincs ereje, csak egyre gondolat nél-
kül bámul maga elé, a .vendégek ijedten, megilletődve 
néznek reá . . . olyanra, mint a kitől félnek,  hogy 
nemsokára kitör a szerencsétlenség s ő is halott 
lesz — élőhalott. Az anya magához tér, de ismét 
elájul, mig karjait görcsösen nyújtja ki a ravatal 
felé,  hol liliomok, illatos virágok között egyetlen 
gyermeke pihen, mintha azt várná, hogy az felkél  a 
rideg koporsóból s a temetési induló nászdallá lesz 
s a siratok, mosolygók lesznek. De nem mozdul. 
Fehér arczán az élet lángja kialudt s ő már csende-
sen pihen. Az atyja reá néz s mikor megmozdul 
ijedten térnek előle ki. Felemeli fejét,  fellép  a ra-
vatalhoz, leemeli a szemfedőt  s csak ugy halkan 
kérdi, mintha számadást várna e néma tetemtől: 

— De hát miért tetted ? . . . de hát miért tet-
ted édes gyermekem ? . . . hangja zokogásba full,  az-
tán levánszorog onnan s megindul a felesége  után; 
az ajtóig még bírja, de itt megtántorul, már segí-
teni kell neki is. És az az örök vidám szép, okos 
leány, kinek kaczajától visszhangzott még nem rég 
itt minden zug, a kinek minden vágya parancs volt, 
most csendesen pihen, többé fel  nem nyitva szemét. 
És mind nagyobb lesz a virágözön s a sok letört 
élővirág közül, mit koszorúba fontak,  már a drága 
halott alig látszik ki. 

Mikor a sirás egy kissé megcsendesedett, azok 
az emberek, kik könyörtelenül belenyúlnak a családi 
élet titkaiba, kik minden dolognak az okát keresik, 
s nem hisznek a véletlenben, mikor az illendőség 
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megnégyszereződött a költségvetésnek ez a tétele. 
A fizetéskiegészitési  törvény szellemét látjuk a ke-
reskedelmi iskolák körében is terjedni, a mennyiben 
a jövő évre a nem állami felső  kereskedelmi iskolák 
tanárainak fizetéséhez  az állam 45.000 forinttal  járul 
hozzá. Csupán a nem állami polgári iskolai tanárok 
fizetésrendezése  maradt el az idei költségvetés ke-
retéből. 

Hegedűs miniszter székelyföldi utja. Emiitet-
tük volt, hogy kereskedelmi- és iparkamaránk föli-
ratot intézett Hegedűs Sánder miniszterhez, kérve, 
hogy tegyen látogatást a Székelyföldön  és igy sze-
mélyesen szerezzen tájékozást az itteni közgazdasági 
viszonyokról. A székely iparkamara lelkes hangú 
föliratára  Hegedűs miniszter a következőleg válaszolt: 

Folyó évi szeptember hó 30-án 4153. számú fölter-
jesztésére van szerencsém a t. kamarának őszinte köszöne-
temet kifejezni  szives meghívásáért. 

Jelenlegi elfoglaltságom  és egyéb, már előre elhatá-
rozott utazásaim nem engedik meg, hogy a Székelyföld 
ipari viszonyait közelebbről személyesen tanulmányozzam. 
Minthogy azonban a Székelyföld  közgazdasági viszonyainak 
fejlesztését  magam is fontos  állami feladatnak  tekintem, 
melyet minden rengelkezésemre álló eszközzel készséggel 
mozdítok elö s minthogy elvem az, hogy a mennyire csak 
lehet, mindenütt a helyszínén személyesen győződjek meg 
a viszonyokról, nem fogom  elmulasztani a legelső alkalom-
mal a Székelyföldet  személyesen fölkeresni. 

Énnek időpontját ma ugyan még nem jelölhetem 
meg, de valószínűnek tartom, hogy azt csak a jövő év 
tavaszán fogom  megtehetni. 

Budapest, 1899. okt. U. 
Hegedűs. 

Az uj bankjegyek. A Pol. Corr.-nak jelentik 
Budapestről: Néhány újságban az a hir merült föl, 
hogy a jövő évben kiadják a tiz koronás bankjegye-
ket, holott ugyanakkor még a tiz frtos  bankjegyek 
is forgalomban  lesznek. Ez a hir nem egészen helyes. 
Igaz ugyan, hogy a ,10 koronás bankjegyek előállí-
tására való előkészületek már annyira haladtak, hogy 
e jegyek próbanyomását i's bemutatták a kormányok-
nak, de éppen azért, hogy elejét vegyék az azonos 
számjegyű koronaértékü és osztrák értékű bankje-
gyek egyidejű forgalmából  származható tévedéseknek, 
elhatározták, hogy a 10 koronás bankjegyek kibocsá-
tása előtt be kell vonni a 10 frtos  jegyeket. A 10 frtos 
jegyek pótlására tudvalevőleg 20 koronás jegyek ki-
bocsátását határozták el, de ezek csakis addig az 
időpontig maradnak forgalomban,  mikor a készfize-
tést tényleg megkezdik, minthogy az uj bankszaba-
dalom szerint a legkisebb bankjegy az 50 koronás. 
A bevonatni rendelt 5 frtos  államjegy helyét az 5 
koronás ezüst érmek és a 10 korouás bankjegyek 
fogják  elfoglalni.  Ami a 10 koronás bankjegyeket 
illeti, amelyeket az osztrák-magyar bank külön tör-
vényes fölhatalmazása  alapján, teljes aranyfödözet 
mellett 90 millió erejéig fog  kibocsátani, erre nézve 
a készfizetés  megkezdésekor fontolóra  veszik, hogy 
ezek a jegyek egyáltalán kivonassanak e a forgalom-
parancsolta könny.már kicsordult szeműkből s e ha-
talmas, de megtört alak látta őket sirni, elkezdik 
találgatni . . . 

Gazdag . . . szép volt. . . okos . . . miért tehette 
hát ? . . . talán szerelmes volt ? . . . nem, ez is lehe-
tetlen, hiszen sok nagy ur kérte, de mindeniknek 
szemeközé nevetett, ha komolyan kezdtek beszélni... 
De mégis . . . most utoljára az az ur, ki nem tudják 
honnan jött, és azt se, hogy kicsoda, azzal nem ne-
vetett olyan nagyon . . . ott ugy tetszik, hogy az a 
szép férfi  volt a vidámabb . . . de csak nem szeretett 
belé egy ilyen nagy ur gyermeke! — meg aztán ha 
beleszeretett volna, milyen nagy tisztesség, ha egy 
ilyen nagy családba bejuthat egy féifi  . . . 

Találgatták, de semmit se tudtak. Leszállt az 
est s kiürült a halottas ház. A szép leány egyedül 
maradt a szobában virágaival, melyeket a serczegő, 
félig  leégett gyertyák világítottak meg. 

Az éj is leszállt s a város elcsendesült. Az 
utczán senki se jár, némaság mindenütt. De most 
egyszerre egy sötét, magas férfi  jön felfelé,  lopva 
lépked, mintha attól félne,  hogy meglátják, szép 
arczába mélyen be van a kalap húzva s valami di-
vatos angol dalt fütyöl,  de ugy mint azok, kik csak 
azért fütyölnek  és dalolnak a sötétben, mert félnek 
a magánytól s ha saját hangjok hallják, az meg-
könnyebbülés. Most megáll az alispán háza előtt, 
felnéz  arra a két sötét ablakra és összeborzad, az-
tán megindul tovább, megint fütyöl,  mint a ki jól 
végezte dolgát, ki már diadallal is dicsekedhetik, 
aztán megindul s alakja nemsokára elvész az éj sö-
tétjébe . . . 

Adams. 

ból és ha igen, mely összeg erejéig. Minthogy to-
vábbá az uj bankstatutumok szerint az osztrákértékü 
jegyek az 1902. év végén tul nem maradhatnak 
forgalomban,  már megtették az első előkészületeket 
az uj jegyek előállítására. Az eddigi rendelkezések 
szerint 50 koronás és 500 koronás bankjegyeket 
fognak  forgalomba  hozni. 

Nemzeti nevelés. 
Mióta 1867-ben Magyarország visszaszerezte, 

legalább belügyeiben önrendelkezési jogát, a közok-
tatásügy kétségtelenül az a tér, melyen hazánk a 
legnagyobb haladást tette. S bár e haladást inkább 
csak extensivnek nevezhetjük, mégis kétségbe nem 
vonható tény, hogy hazánk ma, 30 év múlva sokkal 
több mivelődési eszköz felett  rendelkezik, mint an-
nak előtte bármikor. Tanintézeteink, főleg  népisko-
láink nagy számmal szaporodtak; több olyan szak-
iskola állíttatott fel,  melyek égető szükséget elégí-
tenek ki; legfelsőbb  tudományos oktatásunk pedig 
a kolozsvári egyetemben egy hatalmas factorral  gaz-
dagodott. Tanerőink is országszerte nemcsak szám-
ban, qualíficatioban  is tagadhatatlanul örvedetesen 
gyarapodtak. 

Azonban közoktatásügyünk mód- és rendszeré-
vel már kevésbbé lehetünk megelégedve, épen ugy, 
mint legtöbb tanintézetünk fölszerelésével.  A kolozs-
vári egyetem teljes felszerelése  még nincs befejezve, 
a legtöbb népiskola, túlnyomóan a felekezetiek,  hely-
ség és tanszerek tekintetében messze hátramaradtak 
a modern népoktatás követelményei mögött. A jog-
akadémia kérdése még mind nem oldatott meg, kö-
zépiskoláinkra vonatkozólag is ugyanezt mondhat-
juk, ipari és, kereskedelmi szakoktatásunk pedig 
még csak bölcsőjében ringatózik. 

Mindazonáltal, ismételjük, közoktatásügyünk 
1867. óta elért haladásával általában meg lehetünk 
elegedve. A mit állami berendezkedésünk mellett 
culturalis czélokra fordítható  szűkös anyagi helyze 
tünkben megtehetünk, azt mindnyájan: állam, fele-
kezetek, községek megtettük. S az elért eredmények 
mindenesetre biztató zálogát képezik a további ha-
ladásnak. 

Csak egy irányban tanúsít a hazai közoktatás-
ügy stagnatiót. Csaknem visszaesést mondtunk. 

Értjük közoktatásügyünk nemzeties, hazafias 
irányát. 

Természetesen nem czélzunk e tekintetben ma-
gyar tannyelvű (állami és felekezeti)  tanintézeteinkre. 

A protestáns és katholikus felekezeti  oktatást 
Magyarországon mindenkor hazafias  irány vezérelte. 
A hazafias  gondolkodásmód és érzelmek fejlesztése 
az ifjúság  agyában és szivében a református,  katho-
likus, unitárius és részben a lutheránus hitfelekeze-
tek által fentartott  mindennemű iskoláknál ősi ha-
gyománya volt és az ma is az illető felsőbb  egyházi 
adminisztratív hatóságoknak épen ugy, mint a tanári 
karnak. 

De nem igy van ez a görög keleti, görög ka-
tholikus, részben a lutheránus és izraelita hitfeleke-
zetek nép- és középiskoláiban. E hitfelekezetek  hí-
veinek soraiban kevés levén a magyar ajkú, termé-
szetesen egész egyházuk, egyházi kormányzatuk, is-
kolájuk olyan nemzetüségüvé fejlődött,  amilyen nem-
zetiségű a legtöbb volt az illető egyház hívei között. 
Igy a gör. keleti egyház egyrészt román, másrészt 
szerb „nemzeti" egyházzá lőn, mig a lutheránus 
confessio  főként  a német és tót elem köréből tobo-
rozván hiveit, rész ben német-szász és tót egyházzá lett. 

A múltban az egyházaknak ez a nemzetiségi fajok 
szerinti színezete nem volt kifejlődve;  következőleg 
tanügyeinkre sem volt tetemesebb befolyással.  Ujabb 
időben azonban rendkivülileg kifejlett  ez egyházak-
ban a az egyházi adminisztráczióról átültettetett az 
iskolába is a pragnans „nemzetiségi" jelleg, ugy, hogy 
ma már a gör. keleti és gör. katholikus, valamint 
részben a lutheránus egyházak valóságos „nemzeti" 
egyházak. 

Ez a jelenség egymagában nem volna veszélyes 
fejlemény  sem a magyar fajra,  sem a magyar állam-
eszmére. A magyar nemzet egy fajt  sem akar kivet-
kőztetni faji  jellegéből s nem akar megfosztani  sem 
nyelvétől, sem egyházi autonómiájától. 

Ám veszedelmes s az egész haza jövőjét fenye-
geti az a túlzó és politikai törekvésektől staturált 
szellem és irány, mely ezekben az egyházakban és 
tanintézetekben országszerte, különösen a legutóbbi 
két-három évtizedben lábra kapott. 

Itt az idő, hogy bátran és haladéktalanul fog-
junk hozzá a rendezéshez. M—ly. 

Újdonságok. 
Anyakönyvvezetök. A belügyminiszter az er-

kedi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Bálint 
Mihály községi jegyzőt, a székelyudvarhelyi anya-
könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Lázár 
József  községi iskolai igazgatót, a kobátdemeterfalvi 
anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé 
Inczefi  József  segédjegyzőt nevezte ki. 

Esküvő. Ferenczy  Ferencz m. árvaszéki iktató 
f.  hó 23-án esküszik örök hűséget Máthé  Vilmának, 
özv. Máthé  Sándorné kedves leányának, Városfalván. 

Mindszentek napján. Az őszi, szomorú haldok-
lásba, a hulló lombok, bágyadt napsugár, kihalt, dal-
talan tájék keretébe oly harmonikusan illeszkedik 
be Mindszentek napja. Csöndes, őszi nap, melyet 
ünnepnek nevez a naptár, de gyásznappá tett a szo-
kás. Mindszentek napja. Már szürkül künn a szo-
morú zöldben és lámpák gyúlnak ki a sírfeliratok 
felett,  melyek azt hirdetik, hogy mindenki jó volt. 
A gőgös, a gyűlölködő, az irigy, a kapzsi, a hálá-
datlan, a durva mind jó volt. Hazug betűk, meg 
nem érdemelt obeliszkek, szürke gránit fekete  lelkek 
fölött  és aki oda áll a kegyeletes lángok közé, mégis 
hisz a hazug betűnek s szomorkodik mellelte. Miért 
hát visszagyülőlködni, visszagftgösködni,  mikor a 
végén úgyis megtagadjuk, amit tudtunk és elhisszük, 
hogy mindenki igaz, aki csak volt. És ott, ahol a 
halál birodalma van, téveteg léptekkel, könyező 
szemmel jár az ember, kezében virág, melyet ke-
gyelettel és fájdalommal  ejt a sírhalomra, ahol egy 
földi  vándorlása után pihenni tért lélek szövi kifür-
készhetetlen álmát. Auuyi fájdalmas  poézis van ab-
ban a felvonulásban.  Borongós, szomorú hangulat 
mindenütt, olyan búbánatos, sejtelmes világosság. 
Egy homályba vesző, téveteg kérdés ül, leng a sírok 
felett:  — Mi l e sz? . . . Az őszi csípős szélroham 
ránk fújja  a dércsípte zörgő leveleket, viszi, kergeti 
tovább az apró sirok között . . . S ott suttog a vég-
zet : „Nincsen tiszta öröm és nincs abszolút gyász a 
földön  . . ." Mennyire érezzük ide künn az egyenlő-
séget, mert aki már életébeu felülmulta  az élőket, 
az holtában készüljön el a kiegyenlítésére. Mind-
szentek napja. Még el sem következett az éjfél  és 
már magányosan pislánkoltak 
bon, csak imitt-amott lángolt fel  valamely nagyobb 
világosság: a koszorú szalagját égeti a viaszgyertya. 
Nincs aki eloltsa, a temető éjjelre üres, az emberek 
hazamentek levetni a vasárnapi ruhát, melyet egy 
pár órára együtt viseltek a gyászszal. Jó, hogy csak 
kurta órákból áll e szomorú este hangulata. Hogy az 
élet mindent elvegyít s a gyászt is ügyesen helyezi 
el a nagy quodlibetbe. Hogy amit emberi nagyság-
ról, halálról, jutalomról és élvemaradottak szereteté-
ről tartani kell, hogy az nem egy nagy gyászfátyol, 
az egészet letakaró, hanem csak a végtelen tarka-
ságból imitt-amott kilátszó fekete  csipke . . . 

Nöegyleti fiilórestólyek. A helybeli jótékony 
nőegyesület szokásos fillérestélyeit  ez évben is meg-
tartja szerda esténként a Budapest-szálló nagytermé-
ben. Az első ilyen estély e hó 15-én lesz E rendezői 
Ugrón  Istváuné és Steinbnry  Peppi lesznek. Mint 
értesülünk a rendezőnők igen élvezetes programmot 
állítottak össze, amely iránt már városszerte nagy 
érdeklődés mutatkozik. 

Pályafentartási fák. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara tudatja, hogy a m. kir. ál-
lamvasutak szegedi üzletvezetősége 1900—902. évi 
pályafentartási  faszükségletét  nyilvános pályázat ut-
ján biztosítja, melyre az ajánlatok 1899. évi nov. hó 
21-én déli 12 óráig nevezett igazgatósághoz benyúj-
tandók lesznek. 

Drágulás a kereskedelemben. Igen figyelemre-
méltó az a jelenség, mely az áru-kereskedelemben 
most mutatkozik. Néhány hét óta a legkülönbözőbb 
ártik megdrágultak, fogyasztási  és használati czikkek 
egyaránt. A drágulás nyersanyagokra és gyártmá-
nyokra egyformán  kiterjed s nngyrészben nemzetközi 
jellegű. A legjelentékenyebb áruemelkedés a gyapjú -
üzletben mutatkozik. A londoni gyapju-árverésen az 
árak újból 10 százalékkal emelkedtek. E hir a szö-
vő-ipar körében természetesen nagy hatással volt. A 
gyapjuárak 60—65 százalékkal magasabbak a tavalyi 
áraknál. A gyapju-szövetek ára eddig csak 10—15 
százalékkal emelkedett, de a gyárosok a további 
emelésnek kérdésével foglalkoznak  s épp ugy alakul 
a posztó üzlet is A bőráruk piaczán is emelkedés 
van s az összes bőripari czikkekben jelentékeny ár-
emelkedés állott be az utolsó időben. Nevezetesen ar 
kecske- és juhbőrök már nagy ideje emelkedő irány-
zatot követnek, úgyszintén az alsóbőrök is. A liszt' 
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üzlet is élénkült, és a malmok a lisztárakat az 
utóbbi időben ismélelten 10—20 krajczárral emelték. 
A korpa is állandóan szilárd irányzatot követ, mert 
a külföld  kereslete élénkült. A szesz csak mérsékel-
ten veszi ki részét az emelkedésből. A kávé árait 
az üzérkedés verte fel.  A pamut ára óriási emelke-
dést tett. Jelentékenyen emelkedtek 'a szappan- és 
gyertya-félék  is. A kender- és lenpiaczon most mu-
tatkoznak az emelkedés előjelei. 

Emléket az agyagfalvi réten! Az agyagfalvi 
réten felállítandó  emlék javára adakoztak: Szemerjai 
Gyula gyüjtőivén 1 frt  05 kr, Szentgyörgyi Mihály 
gyűjtői vén 2 frt  45 kr és Lántzky Sándor gyűjtő-
ivén 1 frt  20 kr, összesen 4 frt  70 kr. Ezt hozzá-
adva a már begyült 922 frt  23 krhoz, az alap ösz-
szege tesz 926 frt  93 krt. A hazafias  adakozók fo-
gadják a végrehajtó bizottság hálás köszönetét. Fe-
renczi János végr. biz. pénztárnok. 

Tűzoltói zárgyakorlatok. A helybeli Önkéntes 
tűzoltó-egylet ma délután 2 órakor a barompiacz-té-
ren, a polgári zenekar közreműködésével záró-gyakor-
latot tart, a következő sorrenddel: 1. Katonai sor-
és szakaszgyakorlat. 2. Mozdony-szivattyú iskola és 
györsszerelés. 3. Mászó- és mentő-gyakorlatok a má-
szóházon első és második emeletre, egykarú létrán 
és 2 karu dugólétrán. 4. Ön-mentés egy kötéllel. 5. 
Mentőzsák és ugróponyva gyakorlat. 6. Jelképes 
támadás és oltás. 7. Díszmenet a kiküldött bizottság 
előtt. 

Korcsolyaegyleti közgyűlés. A székelyudvarhe-
lyi korcsolyázó-egylet m. hó 29-ére kitűzött évi ren-
des közgyűlését az alapszabályokban előirt tagok 
meg nem jelenése következtében nem tarthatta meg 
s így azt a mai napnak délutáni 2 órájára tette 
át, amidőn a közgyűlés, tekintet nélkül a megjelen-
tek számarányára, határozni fog. 

Uj hivatalos gyógyszer árszabvány. A tavaly 
módosított gyógyszerárszabvány az idén is módosítás 
alá kerül a gyógyszeráruk árhullámzásából kifolyó-
lag. Az Országos Közegészségi Tanács albizottsága 
már a teljesen elkészült elaboratumot m. hó 26-án a 
plenium elé terjesztette elfogadás  és megerősítés vé-
gett. Az uj árszabás már jövő év első napján ér-
vénybe lép. Az árszabvány életbelépése nemcsak a 

"" gyógyszerészeket, iláTTem a nagyközönséget is érinti, 
amennyiben egyes, az orvosi gyakorlatban elterjed-
tebb orvosszerek olcsóbbak lesznek, mig némelyek-
nek az ára emelkedést mutat. A vények elkészíté-
séért a gyógyszerészek által felszámitható  munkadíj 
azonban — mint értesülünk — yáltozatlan marad. 

Szent Imre ünnepély. Mint lapunk mult szá-
mában már emiitettük a sz.-udvarhelyi r. kath. fő-
gimnázium és finevelő  intézet tanuló ifjúsága  ma 
délelőtt 10 órakor kezdődöleg a fögimn.  nagytermé-
ben védszentjének, Szent Imrének tiszteletére disz-
ünnepélyt rendez. Az ünnepély műsorát lapunk mult 
számában egész terjedelmében közöltük volt, azon 
ban ez ünnepélyre külön meghívók is lettek kibo-
csátva. 

Az ujonczok fölesketésa. Mintáz előző évben, 
ugy az idén is, mindenszenteknapján eskették föl  az 
október elsején bevonult regrutákat. Az ünnepi ak-
tus szomorú, borongós őszi napra esett. Reggel 
nyolcz órakor az ujonczokat saját felekezeti  templo-
maikba vezették, s majd 10 órakor a kaszárnya 
udvarán gyűltek össze. Az eskümintát Noszek  főhad-
nagy magyar és német nyelven olvasta föl.  A regru-
ták födetlen  fővel,  jobb kezüket esküre emelve 
mondták utánna az eskümintát, a melynek bevégez-
tével ismét sorba álltak. Végül Leitschaft  őrnagy in-
tézett a legénységhez egy rövid lendületes beszédet, 
tt mely után az ünnepi aktus véget ért. Délben a 
tiszti kaszinóban díszebéd volt, a melyen az egyes 
felekezetek  lelkészei is hivatalosak voltak. 

Az aszfaltmunkálatokhoz hétfőn,  ha addig 
tigyan valami közbe nem jön, ismételten hozzákez-
denek, habár mint értesülünk a szerződés még nem 
érkezett le. Azonban igen kívánatos, hogy az ott 
feldúlt  félfelőli  járdát legalább még ez évben befe-
jezzék. A városi képviselőtestület kebeléből kiküldött 
aszfalt-bizottság  ma délelőtt ez ügyben a tanácsház 
termében gyűlést tart. 

A transvali háború folytán  szünetel a munka 
az aranybányákban s így kevesebb a pénz, az élet 
pedig folyton  nehezebb, terhesebb. Nálunk az osz-
tálysorsjáték sok pénzt hoz forgalomba  és sok em-
ber nemcsak a maga, hanem egész családja életét 
megszabadította a nyomortól egy nagyobb nyeremény 
által. A most kezdődő osztálysorsjátéknál olvasóink 
figyelmébe  ajánljuk Török A. és Társa bankházát. 

Budapest, Váczi-körut 4/a, mely szerencséjénél, szo-
lidságánál és megbízhatóságánál fogva  amúgy is nagy 
bizalomnak örvend. Az első osztályú sorsjegyek árai: 
Vi sorjegy 6 frt,  V2 sorjegy 3 frt,  74 sorsjegy 1 frt 
50 kr, Vs sorsjegy 75 kr. 

Megjegyzések. Tény az, hogy a midőn Nyegle-
ségek czimü és e lap 43-ik számában megjelent ve-
zéiczikkemet megírtam, az a czél vezérelt, hogy az-
zal szolgálatot teszek a közügynek, ami, kompetens 
emberek nyilatkozataiból is Ítélve, sikerült is, azon-
ban, hogy a czikk tenorja egy kissé szokatlan volt, 
annak kizárólag a megválaszolandó czikk iránya volt 
az oka, tartván szemem előtt azt az arany igazságot, 
hogy amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Tagadha-
tatlan, hogy abban mintegy körvonalazott vádat is 
emeltem a czikkező ur ellen, — nem kutatva ter-
mészetesen annak kilétét — amelyek a bizonyító és 
czáfoló  érvek mellett ő reá nézve lesújtó tényeket 
is tartalmaztak. E lesújtó érveket azon jóhiszemű és 
teljes meggyőződésemben írtam, mivel módfölött  kü-
lönösnek találtam, hogy valaki, személyes feltűnési 
vágytól vezéreltetve, kritika alá vegye és dehones-
tálja a jelenlegi békés helyzetet s így azok megte-
remtőjét, amely mögött, hogy milyen czél lehetett, 
nem akarom ismételni. Ez a következtetés kétségen 
kivül súlyos volt. Ám nem volt sem túlzott, sem 
igazságtalan. E czikkemre vonatkozólag a vármegye 
ez időszerinti hivatalos lapjának legutóbbi számában 
dr. Kováesy Albert ur aláírásával egy nyilatkozat 
jelent meg, melyben magát nevezi meg az inkrimi-
nált czikk szerzőjeként. Az abban foglaltak  meglep-
tek, mivel, a ki érzi a maga igazát s a lovagias 
feladatnak  is eleget akar tenni, más eljárást követ, 
annyival is inkább, amidőn férfi  integritását támad-
ták meg. Én az elvek harczát tisztelem, s így az-
után az eltelt bizonyos huszonnégy óra után megnyu-
godtam abban, hogy czikkemre egy tárgyilagos, ki-
merítő választ fogok  kapni, annyival is inkább, mi-
vel ehhez hasonló, bár más tonusu czikk is látott 
ugyanakkor napvilágot. Azonban helyén való volt a 
csodálkozásom, midőn a várt ellenbizonyitékok he-
lyett egy goromba hangon tartott nyilatkozat jelent 
meg. Tehát a sértésre sértéssel válaszolt. Félmüveit 
kiáltozok a börzén, vagy duhaj legények a csárdá-
ban igenis sértéssel válaszolnak a sértésre. De a jó 
társasághoz tartozó emberek a kényes természetű 
ügyek elintézésében nem a csárda, nem is a börze le-
vegőjéből vesznek mintaképet. Hanem hát, de gus-
tibus non est disputandum ! Becsek  Aladár. 

A „Budapest" képes pol. napilap előfizetési 
felhívásából  átvesszük a kővetkezőket: A „Budapest" 
újévkor immár XXIV. évfolyamába  lép, tehát az or-
szág legrégibb napilapja. Keletkezésétől fogva  foly-
vást a megdicsőült Kossuth Lajos 48-as zászlóját 
lobogtatja, s rendithetlen kitartással hazánk állami 
függetlenségeért  s gazdasági önállóságáért küzd 
Vezérczíkkeit többnyire orsz. képviselők irják. A 
„Budapest" alkalomszerű képekkel naponként 14- 16 
oldalon, sőt ünnepnapokon három ívben 24—30 ol-
dalon jelenik meg. Naponként 45—50,000 példány-
ban hagyja el a sajtót s igy az ország legelterjed-
tebb lapja. A „Budapest-" minden egyes előfizetője 
újévkor egy díszes kiállítású és tartalmas naptárt 
kap. Előfizetési  árak; 1 hóra 1 frt,  negyedévre 3 
trt. Kiadóhivatal Budapest, IV. ker., Sarkantyus-
utcza 3. 

Színház. 
Szombaton, 28-án Herczeg 3 felvonásos  színmüve, Honthy 

háza került színre. Nem lehetett megérezni a színházban leg-
kevésbé sem a szombati hangulatot, amennyiben a széksorok 
csakugyan tátongtak az ürességtől, ami viszont deprimálólag 
hatott ugy a színészekre, mint a jelenvolt közönségre. Idát 
Lörinczy  Erzsike játszotta. Kedves megjelenésével rokonszen-
ves külsejével amúgy is kellemes benyomást keltett s igy sze-
repével nem volt nehéz hatást érnie el. Keller  sikerült püspök 
volt. író  az ügyész szerepét akarta interpretálni, ami azonban 
határozottan félszegnek  mondható mozdulataival nem sikerült 
neki. Makay  meglehetős routinnal játszotta az öreg Sass bárót, 
de fehér  kamáslijával minden egyes megjelenésével mosolyt 
csalt a néző ajkára. Margit szerepe Geröffy  Ilonához egy kissé 
fiatal  volt. A bárónét Frank  Lenke játszotta. 

Vasárnap két előadás volt. Délután Náni,  mig este Le-
számolás  ment. 

Hétfőre  a Czifra  nyomorúság volt kitűzve, azonban az, 
tekintettel a megjelentek számára, nem volt megtartható. 

Kedden, 31-én Hidassy Kálmán jutalomjátékául Gyúr-
kovics leányok  került szinre teljesen telt ház előtt. A darabot 
mindnyájan ismerjük. Herczeg e regényével csinálta meg mond-
hatni karrierjét, amely igy szinre alkalmazva talán még sokkal 
tetszetősebb. Czeglédiné  jó Gyurkovicsné volt. Katinka szerepe 
Lörinczy  Erzsike kezébe volt, épp ugy, mint e társulatnak ta 
vaszi itt időzése alatt s azt most is könnyedséggel játszotta 
meg. Miczi Cserey  Irma volt, aki férj  fogó  szerepébe teljesen 

beleélte magát, azonban néha-néha túlzásba is ment kelleme-
tességeivel. Rákos jó ezredes, Hidassy  sikerült Gida volt. A 
Horkai szerepét Szitái  alakította s az tagadhatatlan, nem tar-
tozik az ő sikerültjei közé. Az ensemle jónak volt mondható, 
ami már magában, egy ilyen gyors cselekvényü darabnál fél-
sikert jelent. 

Csütörtökön, november 2-án Doktor  Pepi  ment. A Dok-
tor Pepivel bavonult a jókedv, a kaczagás és a — pikáutéria 
s ennek nyomában a közönség is, mert Carrénak ez a régibb 
keletű bohózata egy nivón áll azokkal az ujabb franczia  bo-
hózatokkal, amelyek nálunk oly gyorsan népszerűvé lettek. 
Szomorú bizonyítéka annak — nevezzük ízlésnek, amely, saj-
nos, minden komolyabb darabnak szinrehozatalát lehetlenné 
teszi. A Doktort Makay  játszotta s szerepét jól interpretálta. 
Eugenie Lörinczy  volt s csiklandós szerepében ismételten ki-
érdemelte a közönség tetszését. Rákos sikerült após, Frank 
Lenke kedélyes anyós, Cserey  kaczér Hermance volt. 

Az ifjúság  részére kitűzött előadások cyklusa, a 
3-án szinre került Bérezik Árpád Himfy  dalai  czimü magyar 
zamatu, a mult századvégi magyar társadalmat, ennek felfogá-
sát, hazafias  törekvéseit, egészséges szellemét, visszatükröztető 
igjátékkal záródott be. Az előadást megelőzőleg Ravasz Árpád 

kollégiumi tanár lelkes beszéd kíséretében behatóan ismertette 
a darab irodalomtörténeti hátterét, Kisfaludy  Sándor fontosabb 
életrajzi adatait, szerelmi viszonyát Szegedy Rózához, majd 
áttért a költő azon egyéni vonatkozásaira, amelyek a vígjáték-
ban érvényre jutnak és végül kellő világításba helyezte a víg-
játék egész milieujét, eszmemenetét és hangulatát. Az előadás 
ugy az összjáték, mint az egyes alakitások tekintetében elég 
sikerült volt. Kisfaludy  Sándor szerepét az újonnan szerződött 
tag, Timár  Béla játszotta kellő melegséggel s a költő inten-
czióinak helyes átérzésével. Timár ezen első fellépésével  tehet-
séges s intelligens erőnek bizonyult s jogos várakozással né-
zünk további alakitasai elé. Rákos János igen rokonszenvesen 
és plasztikusan domborította ki Rosty Antal alakját; jó volt 
Makay  Elemér is, mint Kisfaludy  Károly, elevenség és közvet-
lenség jellemezte játékát; író  Ágoston nem tudta még eléggé 
feszességét  leküzdeni, de azért neki is voltak sikerültebb részei; 
Hidassy  Kálmán ott, ahol nem esett a nála megszokott sirán-
kozó hangba, jól alakított. A női szereplők közül kiemelendők 
Lörinczy  Erzsike, aki mint Szegedy Róza, külö..ösen a szerep 
szenvedélyesebb mozzanataiban igen szépen játszott; Geröffy 
Ilona mint Jolán, kedves megjelenés volt; Cserey  Irma szere-
tetreméltó hamissággal alakította az Annuska szerepét; Czeg-
lédiné  sikeresen kiaknázta az özv. Rió Józsefné  alakjában rejlő 
komikumot. 

Tegnap, szombaton Sulamith  került szinre. 

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

Palavessző. „Szamár"-sága nem Közölhető, de máskülönben 
is névtelen levelekre nem reflektálunk. 

K. P. B—h. Készséggel teszünk eleget kívánságának. 
B— —i 0—n. Soha sem tudhatja az ember, hogy mi 

rejtőzik annak az embernek a lelkében, akiről azt hisszük, 
hogy minden gondolatát ismerjük. Mindenesetre jól teszi, ha 
óvakodik és bizni pedig egyáltalában senkiben sem bizik, jól-
lehet azt tartják, hogy csak addig lehet boldog az ember, a 
mig hinni tud. A derült tekintet igen gyakran csak álarcz s a 
nyugodt mozdulatok mily gyakran csak arra valók, hogy el-
titkolják a lélekben duló vihart Néha megesik, hogy például 
az ember már husz év óta ismer valakit, ismeri az illetőnek 
minden szokását és minden hibáját s csak husz év múlva tudja 
meg valami jelentéktelen kis dologból, talán egy aiczfintori-
tásból vagy egy mozdulatból, hogy ezt az embert teljesen fél-
reismerte. Cselekedjék és Ítéljen aszerént. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 1974—1099. 
tlkkvi. 

Árverési Mrdetmény kivonat. 
A sz.-kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Máthé János és neje 
Varga N. Rebi végrehajtatónak, Borbély Imre vég-
rehajtást szenvedő elleni 48 frt  20 kr tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvar-
helyi kir. törvényszék, a sz.-kereszturi kir. járásbí-
róság területén lévő, sz.-kereszturi 275. sz. tjkvben 
foglalt  1151. és 1152. hrszámu egész ingatlanra 30 
frt,  1220. 66 frt,  1424. 8 frt,  1649a 7 frt,  1799. 
24 frt,  2533. 12 frt,  2597. 33 frt,  2824. 13 frt, 
3182. 42 frt,  3292. 2 frt,  4079/1. 1 frt,  4146. 12 
frt,  5644/1. 18 frt,  5654.10 frt,  56ö0. 16 frt,  5795. és 
5*97. 51 frt,  6640. 30 frt,  7149. 8 frt,  2926/3-2. 
hrszámu egész ingatlanra 33 frt,  a 9851. hrszátnu 
ingatlanból Borbély Imre 2 /s- a d részbeli jutalékára 
135 frt  75 krt és az 1687. számú tljkvben foglalt 
7258. és 7505. hrszámu egész ingatlanra 63 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1899. évi deczember hó 29-ik napjának d. e. 9 órai-
kor a sz.-kereszturi kir. járásbíróság tlkvi hatóság 
hivatalában megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ábau jelzett, árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igaz-



1899. november 5. Udvarhelyi Híradó 45. szám. 

ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Keresztur, 1899. augusztus 24-én. 

V e r e s s , 
kir albiró. 

Az 1895. évi  cairói  s az 1896. évi  londoni  egészségügyi 
kiállításokon  díszoklevéllel  s arany  éremmel  kitüntetve. 

Orvosi tekintélyek által kipróbált 
s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt 

külszer: 

REUMA-SZESZ 
biztos s kiváló gyors hatású a test bárminemű 
csúzos bántalmai, u. m. köszvény, csuz, reuma, 

ischiás, asthma stb. ellen. 
Hatása némely esetben meglepő, amennyiben 
gyakrabban idültebb eseteknél is már egyszeri be-
dörzsölésnél a fájdalmakat  teljesen megszüntette. 

FOE- és fejfájást  5 perez alatt mepziiitet 
Egy üveg ára használati utasításai I korona, 

erösebb üveg 2 korona 40 fillér. 
Főraktárak Budapesten : 

Török József ur gyógyszertárában, Király-utcza 
12. és dr. Egger A. ur gyógyszertárában, Váczi-
körút 17. szám. — Úgyszintén a főváros  összes 
s a vidék csaknem összes gyógyszertárában, 

valamint a készítő 

Widder Gyula gyógyszerésznél 
S . - A . - U j h e l y . 

Vidéki megrendelések pontnsan teljesíttetnek. 
Úgyszintén Székely-Udvarhelyen: 

SOE.YIIOSSY J Á N O S gyógyszerésznél. 
Székely-Kereszturon: Baumgártner Károlynál* 

Szám 5032-1899. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. tvszék, mint telekkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a székely-
leti első takarékpénztár végrehajtatónak, Balázsi 
Ferencz és Ferencz László végrehajtást szenvedők 
ellen 155 frt  s járulékai kielégítése végett ezen kir. 
törvényszék területéhez tartozó, K.-Oláhfalu  község 
298. tjk. A + 14-68. sor, 1160. tjk. A-f-  1—3 sor. 
a 974. tjk. A-+- 1. sor. ingatlanokra 556 frt  kikiál-
tási árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1899. évi november hó 24. napjának 
d. e. 9 órakor K.-Oláhfalva  község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 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. telekkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. évi szept. hó 14-én. 

« y ő r f f y  T- , 
kir. tvszéki egyes biró. 

Szám 3937—1E99. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Az oklándi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy iíj. Bedő Mózes és Bedő Sámuel fülei 
lakos végrehajtatÓDak, Boda Emilia férj.  Dobai Áronné foga-
rasi lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében 
a kérelem következtében a végrehajtási árverést 375 frt  t5ke, 
ennek 1897. jun. öO-lól járó 6°/0 kamatai, 36 írt 89 kr óvási, /3°/0 
váltódij, 17 frt  50 kr per, 111 frt  73 kr végrehajtási már meg-
állapított, valamint jelenlegi 11 Irt 75 kr és a még felmerü-
lendő költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 144. 
§. alapján és a 146., 156a § értelmében a sz.-udvarhelyi kir. 
törvényszék (oklándi kir. járásbíróság) területén lévő, a fülei 
899. sz. tlkvben fekvő  A + a. 1643., 1644. hrszámu szántóra 6 
frt,  2276. hrszámu szántóra 2 frt,  2387. hrsz. szántóra 2 frt, 
4067. hrsz. kaszálóra 83 trt, 5228. hrsz szántóra 3 frt,  2031, 
2036., 2038., 2040. hrsz szántóra 34 frt,  2263., 2264. hrszámu 
szántóra 6 frt,  4l:>2. hrsz. kaszálóra 58 frt,  4155. hrsz. ka-
szálóra 12 frt,  2078/2. hrsz. kaszálóra 2 frt,  2289. hrsz. szán-

tóra 2 frt,  2398. hrsz. szántóra 1 frt,  52'!7. hrsz. szántóra 3 
frt,  4139. hrsz. kaszálóra 3 frt;  továbbá a fülei  29. sz. tikben 
foglalt  A + alatti 300., 301/1., 301/2. hrsz. belsőre 20 frt, 
£02—307. hrsz belsőre 144 frt,  626., b27. hrsz. kaszálóra 12 
frt,  1940 , 1973. hrsz. szántóra 24 frt,  2321. hrsz. szántóra 2 
frt,  2326. hrsz. szántóra 1 frt,  2525., 2526. hrsz. szántóra 10 
frt.  4178., 4179. hrsz. kaszálóra 32 frt  ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1899. évi hó -ik napján d. e. 9 órakor 
Füle község házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlai ok becsárá-
nak 10%-át készpénzben vágy az 1881. LX. t -cz. 42. §-ban 
jelzett, árfolyammal  számított és az 1881. évi november 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881. LX. t -cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Oklándon, 1899 szeptember hó 15. 

K o n c z , 
kir. albiró. 

m r Az Árpád-utcában egy kőház eladó. 
Áll: 4 szoba, 2 konyha, kamara és jó 3 

pinczéböl. 
Értekezhetni lehet: Kassay F. Ákosnál. 

F O D R A S Z . t Z L E T £ 
Székely-Lidvarhely (Vármegyeháza). 

S z i v e s i f l g r ^ e l e r n / b e  I 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség szives tudomására, hogy a helyi piaezon már 20 év óta fennálló, 

jó hírnévnek örvendő 

a kor igényeinek megfelelőleg  p á r i s i r e n d s z e r szerint rendeztem be. 
Ez újításommal minden egyes t. vendégem külön haj- és b^juszkefét,  fésűt,  bajuszkötőt, borotvát kap, me-

lyet záros fiókban  tarthat, a mivel tehát eleje vétetik esetleg valamelyes ragályos betegség terjesztésének. 
Hivatkozva még egyszer már régi hírnévnek örvendő üzletemre, a mélyen tisztelt közönség szives pártfogá-

sát kérve, maradtam teljes tisztelettel 

lETekzete J"ózsef, 
fodrász. 

1.000.000 korona 
Az összes 50,000 nyeremény 

J E G Y Z É K E . 
A legnagyobb nyeremény legsze-

rencsésebb esetben 

1.000,000 korona. 
A nyeremények részletes beosz-

tása a következő: 
Korona 
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50,00(1 nj'er. és jut. 1 
összegben J 3. 160.000 

Az ötödik nagy m. kir. osztálysorsjáték nemsokára ismét kezdődik és 

100,000 50,000 
sorsjegyre nyeremény 

jut vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az összes sorsjegyek fele 
feltétlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan ismeretes, óriásiak. 
Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát sorsolnak ki biztosan A 

legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

egy millió korona 
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a tervszerű ere-

deti árban és pedig: 
egy egész I. o. eredeti sorsjegyet 6 . -

„ fél  I. o. „ 3. 
„ negyed I. o. „ „ 1-50 

nyolozad I. o. „ „ - .75 
küldünk szét utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében. 

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a hivatalos huzási jegy-
zéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a 
magy. kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál min-
denki megjelenhetik. 

Kérjük a rendélményeket mielőbb, legkésőbb azonban 
f.  é. november hó 16 és 17-lg 

hozzánk beküldeni. 

Török A. és Tsa 
a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitói 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - b ö r ú t 4 / a . 
Sok és nagy nyereményt fizettünk  ki tisztelt vevőinknek; rövid idő alatt 

több mint két mi l l ió koioi iát . 
Rendelőlevél levágandó. T Ö R Ö K JL.  é s T A K S A u r a k n a k B u d a p e s t . 

Kérek részemre I. oszt m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt 
küldeni. 

A* összeget frt  { ^ í S ^ f L . d ö m .  } A t e t 8 z 5 t Ö r l e u d Ö ' 

Pontos czim im. | 


