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Termékenység. 
(—n)  Az irányregények nagy mesterétől, 

Zolából alig néhány napja egy magyarforditásu 
regény jelent meg, Termékenység czim alatt. A 
czim elég pikáns, hogy kapandós legyen a 
munka, mert olvasóközönségünk a csiklandozó 
kalandos történeteket inkább kedveli, mint a 
komoly, gondolkozó fő  munkáját. Kik ily szá-
mítással veszik kezökbe a Termékenységet — 
csalódva teszik le. Mert ez, bár regénynek van 
czimezve, de sajnos való és regény volta mellett 
is egy szózat a franczia  nemzethez, egy aggódó 
hazafi  felkiáltása,  mely a magyarnak is szól. 

E regény borzalmas keretbe mutatja be 
egy nemzet becstelenségét s erkölcsi sülyedésé-
nek inditó okát. Megható a kép, amely elénk 
tárul, hogy az anyák mint iparkodnak megsza-
badulni az anyaságtól, mint ful  érzékiségbe a 
nép anélkül, hogy a természet törvényét kö-
vetné. Az angyalcsinálók gonosz szövetkezete 
mint terjesztette fagyos,  dermesztő kezét s mint 
dobják oda a nők erkölcsi tisztaságok azon vég-
eredményeért, hogy a gyermektelenséget elérjék. 
Oly kép ez, amely borzalmasságában szivetté-
pőn megható. Egy nemzet, mely önmagát végzi 
ki s amelyhez egy apostoli ihlettel kiált a költő: 
„Egy vagy két század múlva Páris helyén a 
halál ver tanyát, rommá lesz, mint az ókori 
Athén és az ókori Róma, Francziaország pedig 
olyanféle  rangba jut, mint Görögország. . . Páris 
meg akar halni." 

Mikor hallottam ez ijedet felkiáltását  a 
nagy tudósnak, kicsiny ors'zágunk jutott eszembe. 
Itt nem jelent meg magyar költőtől ilyen szó-
zat, de megjelent egy borzalmas statisztika 
Taufer  tanártól. Ez már valóság. A gyermek-

halandóságot mutatja meg a rideg számsor, a 
mely oly ijesztő, nagy mint egy országba se. 
Uj bába-rendszert javasol a miniszternek Taufer 
tanár, pedig uj erkölcsi érzés kellene először. 

Ne szökjünk a nagyvilág idegen körébe, 
csak maradjunk magunk között, mert a súlyos 
baj ront minket is és erkölcsi érzékeink igen 
beteg. Tekintsünk csak szét itt körül és ily 
borzalmas kép tárul elénk. 

A nép, mely fél  a szaporodástól, a lét ne-
hézsége miatt soha se a kenyérszerzőt, hanem 
a kenyérevőt látja s a családi élet ama boldog-
ságát, hogy gyermekei legyenek megveti, csak-
hogy az életet, bár élvezetekkel, de könnyűvé 
tegye. Pedig a népnek czélja ez nem lehet, ma-
gasabb ideál felé  kell törekednie, nemesebb czé-
lokért, a mely a gyermektelenséggel már holt 
eszmévé, hiu ábránddá lesz. Reá adja fejét  a 
pesszimizmusra, pedig csupán az egyénnek lehet 
elve a pesszimizmus, de a népé nem. A mely 
nép elvesztette hitét az életörömbe, az a nép 
beteg. 

Hiszen itt, nem messze tőlünk láthatjuk, 
mint végzi ki egy életerős faj  magát s veszti 
el karakterét a kettősgyermek rendszerrel. Ez 
csak az egyénnel szemben ismer kötelességeket 
önzésében, de a társadalommal és a nemzeti 
erővel nem törődik. A prostituacziónak ide-
vezető útjára lépett az, a ki eszményi czélnak 
tekinti a faj  életének visszafejlesztését. 

A gyermekek meg pusztulnak, a halott 
számok nap-nap után fogyatkozás  helyett min-
dig nő. S mi az oka? Az erkölcsi élet rom-
lottsága, becstelensége, a mely már a népre is 
áthatott. Így gyermekök, hogy élvezetökben 
vagy munkájokban ne zavarja, mákonynyal tart-

ják, amely lassan, de biztosan öl, vagy átenge-
dik azon szülők gyermekök az angyalcsinálók-
nak, kiknek már ez kényelmetlenné vált. Hiszen 
ismerek falut  Kolozsvár mellett, a mely nyilt 
titok, hogy egy fertő  a társadalmi élet kellős 
közepében. Megesett leányok vagy anyák, kik 
gyermekök borzalommal hozzák világra, félve  az 
anyai kötelességek szigorúságától, ide telepitik 
ki az ártatlan kicsinyeket. Több a kis kereszt 
e falu  határán, mint a hány rög a földön,  mert 
minden rög alatt s mellett egy ártatlan gyer-
mek pihen, kiket a szivtelen emberek az angya-
lokhoz segitettek És ezúttal nem is beszélek 
azon bűnszövetkezetekről, a mely korai időben 
szabadítja meg a bukott leányt vagy asszonyt 
a következményektől, csakhogy , a hazug társa-
dalomban meg ne inogjon alatta a talaj vagy a 
szép formák  nehogy tönkre menjenek. 

Nem megmosolyogni való a valóság ez 
ijesztő képe. Hát volt-é a családi életben annyi 
hazugság, mint napjainkban, anélkül, hogy a 
nyilt megvetés nyomába lépne? És mindezek-
hez hozzájárul a bábarendszer ázsiai állapota, a 
mely már égbekiáltón segitséget kér. Azon sza-
kácsnék, akik már megunták a konyhai művé-
szetet bábáknak csapnak föl,  ha egy őrmester 
vagy hivatalszolga íérjet foghattak  maguknak. 
Ismerek ilyen mükedő asszonyokat, akik a ko-
lozsvári klinikán képesítést nyertek, holott irás 
és olvasás mesterségét is botrányosan nem értik. 
Az uj viszonyokról nem beszélek, de a régeb-
ben kikerültekre szólok, mert ezek működnek 
most is. Hány fiatal  asszonyt juttattak a teme-
tőbe ezek a tudatlanok — megjegyezzük-é azo-
kat a sírköveket, a melyeket mind a bábák 
miatt állítottak? Ezek a semmit nem értő kö-

Erzsébet királyné emlékezete. 
- Irta: Nosz Gusztáv. — (3) 

Elmémmel visszafordulok  a mult idők horaá-
• lyába ós kp-^sem párját a magyar história ezer éve 

alatt. Talán ..adott magyarul Kun Erzsébet, V. Ist-
ván neje, talán ártette e nyelvet Nagy Lajos neje, 
szintén Erzsébet s leánya Mária s talán Zsigmond 
leánya Albert neje ha^nlóan Erzsébet. De mióta a 
magyar korona idegenek fején  ragyog, Magyarország 
több mint 200 évig nem hallott magyar szót saját 
királyai szájából. A német költészet a szenvedélyes 
krimhilda alakját teremtette meg királynői ideálként, 
az angol az ő kegyetlenül szigorú nagy Erzsébetjé-
ben látja a királynői erények eszményképét, Orosz-
ország egy nagy Katalin emlékére tekint hódoló 
tisztelettel, de azok távol állanak attól az eszmény-
től, amelyet a magyar nemzet a magyar nő és a 
magyar királyné fogalmának  közösségéről alkotott. 

Vannak ugyan történelmünkbe i is kimagasló 
női alakok, amelyeket a nemzet lovaf/assága  a női-
ség nimbuszával övez. 

Ott van pl. Amália, II. Rákóczi Terencz szép-
séges hitvese, Rozgonyiné, Széchy Vária, Zrinyi 
Ilona, LoránfFy  Zsuzsánna, Bornemissza Anna stb., 
de ott fenn  a trónon, aki lehajoljon hozzánk és a 
nemzet állami kialakulásának válságában biztató sza-
vával segítségünkre legyen, csak egyetlen egy: ő vala. 

Rejtélyes dolog ez a vonzódás idegen születésü 
királyné és a magyar nép között és mégis oly egy-
Bzerü, oly természetes. 

A lelki nemesség örök törvénye ez, a mely a 

nemest a nemeshez köti. A sziv szeretete ez, mely 
mélyebben lát minden elménél, mely érzi végtelen 
finomságával  azt, amit a gyarló véges elme meg nem 
érthet. E kölcsönös szeretet volt az a varázsvessző, 
mely a hazánkon nyugvó átkot megtörte, mely Er-
zsébetünket bánatunk osztályosává, örömünk része-
sévé tette. 1878. január 28-án személyesen koszorút 
helyezett az elhunyt Deák Ferencz ravatalára és az 
az ima, melyet ott elrebegett, egybe olvadt a ma-
gyar nép fohászával,  egybeolvadt, mint elszakítha-
tatlan, mint szent kötelék. A női nem legbájosabb 
eszményképétől a magyar királyné legfényesebb 
ideáljától, a legelső magyar asszony ragyogó nim-
buszától elválaszthatatlan a magyar anya glóriája. 
Magyar volt ő anyai szeretete nyilvánulásában is. 
Egyik leányát az első magyar király nevére, Gizel-
lára kereszteltető, fiát  magyarnak nevelteté és leg-
ifjabb  leánya Valéria Budán, tehát magyar földön 
jött a világra. 

A pápai nunczius azt mondja róla, mint anyáról: 
„Csodálatos, tüneményszerű szépség ez a fiatal  anya 
az ő gyermekeivel. A régi olasz mesterek képein 
van hozzá hasonló: a Madonna és fia.  Ugyanaz a 
tisztaság, szivnemesség, ugyanaz a boldog beleolva-
dás egyetlen érzésbe: az anyai szeretetbe!" 

Szerető anyánk volt ő nekünk mindnyájunknak 
és evangéliumunk gyanánt énekelhetjük mi is azt a 
szép magyar dalt, amit ő leginkább szeretett, amit 
oly szívesen hallgatott. 

Mélységesen, bánatosan, kesergőn fakadt  ajka-
inkról a bús melódia : ' 

„Édes anyám iá volt nekemI" 

Mater  dolorosa.  A sors kemény próbára akarta 
tenni, hogy aki angyal akar lenni, annak először 
mater dolorosává kell válnia. 

1889. jan. 29-én egy jajkiáltás hangzott végig 
a hazán. Lehullott a magyarok reménycsillaga, a né-
peknek bálványa, édes anyának legféltettebb  kincse. 
Volt ez anyának egy daliás fia,  volt egy fenkölt 
trónörökösünk és íme, letarolta őt a kegyetlen halál. 

Még egy nagy, egy szent feladat  várakozott 
reá. A rettenetes sorscsapás súlya alatt roskadozó 
királyi férjét  kellett vigasztalnia, felemelnie.  „Légy 
erős, élned kell népeid javára", szólt oda ősz kirá-
lyunknak. 

A megrendítő tragikummal szemben elénk tá* 
rul a párját ritkító hitves szeretete isteni voltában, 
lelki erejének magasztos fenségében.  Lényének e 
vonását megvilágítják a királynak a gyászoló magyar 
nép küldötteihez 1889. janur 30-án intézett követ̂  
kező szavai: „Hogy e nehéz napokban mennyit kö-
szönhetek az én szeretett nőmnek, hogy mily erős 
támaszom volt, azt le nem Írhatom, ki nem mond-
hatom. Nem tudok eléggé hálát adni az égnek, hogy 
ilyen élettársat adott nekem. Mondják el ezt önök 
otthon; minél szélesebb körben terjesztik el, annál 
több köszönettel tartozom értei" 

Az Aeolhárfához  hasonlóan, mely még egyszer 
elbűvölő zenét hallat, mielőtt a vihar széttépi húr-
jait, e női lélek mennyei harmóniája is még egyszer, 
még utoljára megszólal, mielőtt megsemmisiti a vég-
zet fergetege. 

A temetés után ő roskadt össze. Fiának el-
vesztése adta meg neki a halálos döfést. 
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zönséges asszonyok, kiknél a tudás klasszikus 
magaslatát képezi a teliénfejés,  hány családi 
élet boldogságát zúzták már szét tudatlanságok-
kal és hány ifjú  asszonyt jutattak a sirba. Ne-
veket is soroljak fel?  Mert lehetne azt is, ha 
e lap elég helyet tudna azoknak adni. Csak 
emlékeznünk kell és mindjárt tudunk eseteket s 
hogy akkor nem szólaltunk fel,  oka az volt, hogy 
nem akartuk a fájdalmat  elkeseredéssel növelni. 

Felhívom itt az édekelt köröket, hogy itt 
szorgos intézkedést tegyenek, hiszen legtöbbnyire 
házas emberek, tehát családi életök boldogságát 
nem áldozhatják fel  tudatlan és inkább javas 
asszonyok, mint bábák tanulatlanságának. És 
figyelmeztetem  az ellenőrző közegeket itt arra 
is, itt a nyilvánosság előtt, hogy ez asszonyok 
itt  nálunk  halott  fürösztéssel  is foglalkoznak 
és innen a hullatesttől mennek az eseményes 
házhoz. 

A város önköltségén tarthat és kell tart-
son egy asszonyt legalább, a kinek tudása elég 
garanczia arra, hogy a férj  feleségét,  a gyer-
mek anyját nem vesziti el. Ki ne fizetne  szive-
sen akkor, mikor reszketve gondolnak az itt 
foglalkozókra,  inkább idegen városból hozatnak, 
semhogy az ök tudatlanságokért prédául dobnák 
oda egy ifjú  nő életét. Sok súlyos példa int a 
gyors orvoslásra, amely már nem késhetik tovább. 

Belföld. 
Tanítók útiköltségei ós napidijai. A vall. és 

közokt. miniszter 64816. sz. a. körrendeletben tu-
datja a kir. tanfelügyelőkkel,  hogy ezután a tanitói 
gyűlésekre utazó tanítók napidijai felszámításánál  a 
következőket kell szemelőtt tartani: 1. Tengelyen 
való utazásnál csak azon esetben számitható fel  kilo-
méterenkint az eddigi 28 fillér,  ha a községből csak 
egy tanitó utazik a gyűlésre, ellenben, ha ugyanegy 
községből egynél több tanitó vesz részt a gyűlésen, 
az esetben egy-egy tanitó útiköltsége czimén akár 
magánosan, akár többedmagával kilométerenkint csak 
14 fillér  számitható fel.  2. Vasúton való utazásnál a 
vasúthoz vagy onnét a községbe bérkocsi-díj nem 
számitható fel.  3. Amennyiben mérsékelt áru vasút-
jegy váltásra szóló igazolvány nincsen, vasúton II. 
és gőzhajón az I. oszt. egész menetjegy számitható 

fel.  4. Vasúti mérsékeltáru jegyváltásra szóló igazol-
vány után díj fel  nem számitható. 5. Napidijak az 
utazásban eltöltött napok után nem járván, azok 
csakis a gyűlés napjaira számithatók fel. 

A vadházasságok korlátozása. A belügyminisz-
ter a napokban igen üdvös határozatot hozott, a 
melyben a gyámságról és gondnokságról szóló tör-
vény ama szakaszára támaszkodva, hogy a szülő és 
gyám tartozik a gondozása alatt levő kiskorú gyer-
mek erkölcsös életének megóvásáról is gondoskodni, 
elrendelte, hogy az atyának atyai hatalma fölfüggesz-
tessék és a gyám ettől elmozdittassék, ha a kiskorú 
legény vagy leány valakivel vadházasságban él. Mert 
ez a viszony oly súlyos erkölcsi beszámítás alá esik, 
amely viszony csak az atya vagy gyám súlyos köte-
lességszegése folytán,  a kiskorú legfontosabb  erkölcsi 
és anyagi érdekeinek elhanyagolásával, annak veszé-
lyeztetésével jöhet létre. Ezek a kiskorúak azután uj 
gyámot kapnak, aki véget vet az erkölcstelen viszony-
nak. Előre látható, hogy a belügyminiszternek ez az 
intézkedése tetemesen korlátozni fogja  a különösen 
faluhelyen  óriási mérvben elszaporodott vadházas-
ságokat. 

Az uj korona-érték. 
A korona  és fillér  rövidített  jelzése. 

A korona és fillér  rövidített jelzésére, a pénz-
ügyminiszter körrendelete szerint, a következő jelzés 
használandó: 

korona = K ; fillér  = f 
Azon esetekben, midőn az összeg szóval kifeje-

zendő, a korona és fillér  szavak kiiraudók. 
Az uj törvényes érték hivatalos elnevezése 

(„koronaérték") rövidítve „k. é." betűkkel jelezhető. 
Pénzösszegek megjelölésénél azonban a koronaérték 
jelzés nem teendő ki, mihelyt a korona, illetve fillér 
szavak teljesen kiíratnak vagy e szavak helyett 
azoknak fent  előirt rövidítése használtatik. 

Az ötkoronások. 
Magyar és ausztriai veretű ötkoronás érmek 

minden a koronaértékben teljesítendő fizetésnél  név-
értékükben fogadandók  el. Az állami pénztárak azo-
kat korlátlan mennyiségben tartoznak elfogadni. 

Magánfelek  kezéhez a koronaértékben teljesí-
tendő fizetések  névértékkel számított ötkoronás ér-
mekkel történhetnek ; a fél  azonban nincs kötelezve 
ötkoronásokat 250 korona ősszegen tul fizetéskép  el-
fogadni. 

Az egykoronások. 
A magyar vagy ausztriai veretű egykoronások 

Az a fenséges  asszony, ki nekünk uj tavaszt 
hozott, akinek nyomában a boldogság virult a haza 
rónáin és hegyein, bolyongva járta be a világot. 
Mint a görög mythos Ceres istennője, kinek lába 
nyomán egykor az emberi élet örök áldása sarjad-
zott, a végzet sújtó kezétől űzve, jajveszékelés kö-
zött kereste gyermekét, futott  a végtelenbe, örök 
fájdalma,  örök gyásza végtelenjébe. 

Bibor helyett gyászba öltözött, fiát  siratva, 
feledést  keresve. 

Bolyongott, bolyongott. 
Erdő küldte tengerhez, tenger a hófedte  bérez-

re, bérez küldte tovább, tovább. Tengerek moraja 
nyomta el fájó  szive zokogását, magányos ligetek 
csendje nem enyhítette bánatát, enyhülést nem ta-
lált sem virágos völgyekben, sem a dalos erdőkben. 
Szenvedett Niobénál mostohábban. A merre járt, a 
hol megjelent, bánata el nem hagyta, mindenüvé ki-
sérte. Magával vitte szörnyű fájdalmának  egész ter-
hét, roskatagon, némán a távolba hordva vonagló 
lelkének szenvedéseit, kalvária lett az élete, hogy 
annál szentebb legyen neve, hogy annál feledhetet-
lenebb maradjon az ő emléke. Kesergésének tövises 
utján elkerült minden pompát, minden fényt.  S 
mégis, amikor a magyar nemzet a millenium párat-
lan ünnepét ülte, legyőzte emberi mértéket megha-
ladó szenvedését s gyászfátyollal  bár, de szerető 
szivvel eljött hozzánk. Akkor láttuk őt utoljára ma-
gyar földön. 

Bolyongott megint, bolyongott s mintha költői 
lelke már megérezte volna a gyászt, melyet közeledő 
halála országszerte okozni fog,  ott a fényes  Riviérán 
kérdezte kedvencz költőjével Heineval „A rózsák 
miért oly sápadtak, zöld fűben  miért állnak oly né-
mán a kékszemű ibolyák." 

Végre ott Helvétia szabad földjén  megtalálta 
nyugodalmát, egyesült fiával  ott fenn  az égben. Az 
ő szivébe, az ő nagybeteg szivébe fúródott  a gyilkos 
tőr. Egyszerre tünt el az élet színpadáról. Mint 

Hellas istenei magukhoz emelték kedveltjeiket az 
Olympusra, mint az ószövetség Jehovája tüzes sze-
keren ragadta prófétáját  az égbe, ugy vált meg tő-
lünk. ő nála is beteljesült az, hogy a jóknak, az 
igazaknak csak tövist juttat az élet, de földi  életük 
múlása a megdicsőülés kezdete. 

Siratjuk, siratjuk, fájlaljuk  elvesztését, mert 
könnyeket szoktunk szentelni annak, aki szeretett, 
aki szenvedett. De a királyné géniusza megszólal: 
ne sírjatok, ne sírjatok, nem haltam én meg. Ha-
rangok zúgásán, milliók morajlásán, szivet tépő zo-
kogáson át harsog lelkünkbe a klassikus jóslat ha-
talmas igéje: non omnis moriuás. Nem semmisülök 
meg soha, soha. 

„Nem bal meg az, ki milliókra költi 
l)us élte kincsét, ámbár napja mul, 
Hanem lerázván, a mi benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul." 

Nem, nem hal meg az, aki dalban él. Szájról-
szájra száll messze századokba s nőttön nő tiszta 
fényet  a mint időben, térben távozik. 

A dalosok mondanak fájón  bus regét a szeren-
csétlen nagy asszonyrol. A legenda ragyogó szivár-
ványát fonja  glóriául a Madonna alakja körül. A 
monda és a népköltészet szövi szálait és megalkotja 
a szeretett nemzete sorsa felett  bánkódó királyné 
képét. A magyar nemzet kegyeletének oltárán az 
áldozati tűznek nem szabad elhamvadnia. Nem is 
szabad az ő emlékezetének meghalványosiilnia a jövő 
nemzedék lelkében sem! Megdicsőült szelleme az 
elköltözöttnek! Nem felejtünk  el Téged soha, sőt 
imádásszerü rajongásunk ime apotheozissá válik. 

Szobrot emel majd neked a nemzet kegyelete, 
szobrot, melynek minden atomja a magyar nép min-
den atomjából lesz, sziv a, mi szivünkből. Búcsújáró 
helyünk lesz az, ahol megtanulunk „hinni és mun-
kálkodni." 

Az örök imádság templomából meg időtlen 
időig ég felé  fog  szállui 'a Téged dicsőítő imánk, 

minden fizetésnél,  amely a koronaértékben teljesí-
tendő, névértékben elfogadandók. 

Az egykoronásokat az állami pénztárak és hi-
vatalok korlátlan mennyiségben tartoznak elfogadni. 

Magánfelek  kezéhez a koronaértékben teljesí-
tendő fizetések  névértékkel számított egykoronás ér-
mekkel is történhetnek; a fél  azonban nem köteles 
50 koronánál magasabb összeget egykoronásokban 
fizetéskép  elfogadni. 

A nikelérmék. 
A magyar vagy ausztria veretű nikelérmék, 

azaz a husz- és tizfilléresek  minden fizetésnél,  amely 
koronaértékben teljesítendő, névértékben elfogadan-
dók. Az állami pénztárak egy és ugyanazon féltől 
tiz koronánál nagyobb összeget ily érmékben nem 
tartoznak elfogadni.  Hasonlókép nem köteles a fél 
tiz koronánál többet nikelérmékben fizetéskép  el-
fogadni. 

A bronzérmék. 
A magyar vagy ausztriai veretű bronzérmék, 

azaz a két- és egyfilléresek,  minden fizetésnél,  mely 
koronaértékben teljesítendő,névértékben elfogadandók. 

Az állami pénztárak és hivatalok egy és ugyan-
azon féltől  tiz koronánál nagyobb összeget ily érmék-
ben nem tartoznak elfogadni.  A fél  azonban nem 
köteles egy koronánál nagyobb összeget bronzérmék-
ben fizetéskép  elfogadni. 

Az ötkor  ondsok,  egykor  onások, valamint a koronaér-
tékre  szóló nikel-  és bronzérmék  átváltása. 
Az öt- és egykoronások, valamint koronaértékre 

szóló nikel- és bronzérmék átváltásával a m. k. köz-
ponti állampénztáron kívül a budapesti és zágrábi 
állampénztárak, valamint a debreczeni, eszéki, fiumei, 
győri, kassai, kolozsvári, nagyszebeni, pozsonyi, sze-
gedi és temesvári kir. adóhivatalok bízatnak meg. 
Ezek a pénztárak mindenkitől és minden összegben 
tartoznak öt- és egykoronásokat, valamint a korona-
értékre szóló nikel- és bronzérméket más törvényes 
fizetési  eszközre való átváltás végett, nemkülönben 
oly öt- és egykoronásokat, valamint a koronaértékre 
szóló oly nikel- és bronzérméket, amelyek a hosszas 
forgalom  és kopás folytán  súlyban vagy felismerhető 
voltukban nagyobb mérvben vesztettek, névértékben 
ugyanolyan forgalomképes  érmékj^ivagy_tnáa.JaíitéflL 
eszközre átváltani. 

Az átváltott érmék, valamint az átváltás végett 
bemutatott oly érmék kezelését illetőleg, mely érmék 
átváltás végett nem fogadandók  el, mert át vannak 
lyukasztva vagy mert más szándékos sérülést mutat-
nak, vagy mert máskép, mint a rendes forgalom 
folytán  vesztettek súlyban, valamint az előforduló 

fohászunk,  himnuszunk. Te szép, Te jó, Te bánatos, 
Te szent királynénk, aki beigazoltad azt, hogy a 
kiváló lelkek Golgothája nem mese-kert, mióta meg-
váltónk felvette  az ő keresztjét, azóta a kiválasztott 
lelkeknek mindig végig kell menniök ezen a rette-
netes uton ! Te felmagasztosultál! 

De mi, a kiket itt hagytál, aggódva kérdjük, 
mit rejt számunkra a jövő titokzatos ölében. 

Ki őrködik ezentúl felettünk. 
Nem támadnak-e fel  újból a régi érdekellen-

tétek ? 
Vigasztalásunk istene 1 Kinek szW , iorgc.-»en 

ezután a magyar? ki előtt mondhatja ei bizalmasan, 
mi fáj  ? ki előtt öntheti ki jövőb'fa  nemzeti nagy 
bánatát ? 

De ne 1 ne csüggedjünk! 're, ki védő asszonyunk 
voltál itt e földön,  nem lehetsz hütelen hozzánk ott 
fenn  az Égben! Ott őrangyalunk légy 1 Onnan vi-
gasztald özvegy királyi férjedet,  ősz királyunkat, 
mélységes gyászunknak felséges  v osztályosát, a gyöt-
relemnek ezen nagy héroszát. Könnyezünk vele, 
egyek vagyunk vele t 

Kit jártad-keltedben imánkkal kisértünk, 
Légy velilnk s istennél imádkozzál értünk I 

Imádkozzál a könyörületnek örök Istenéhez, 
ho^y állítsa n eg már felettünk  a romboló útjában 
száguldó végze <it. Hófehér  szárnyaddal oszlasd szét 
a felhőket  mi rólunk onnan isi 

És minket tanítsd meg arra, hogy bizalommal 
és hittel kell várnunk azt a kort, melyet Hugó Vik-
tor a megváltás trombitájának nevez, a melybe egy-
kor az isten maga fog  belefújni,  azt a kort, mely-
ben a szeretet lesz a világ eszméje I 

Szellemed ihlesse elárvult nemzetünket 1 
Ragyogj le onnét a magasból dicső géniuszunk. 

És szentül őrzött emlékedből tudd meg azt, hogy a 
ki a magyarnak élt, soha, soha sem lesz elfelejtve  1 

(Vége.) 



50. szám. Udvarhelyi Hiradó. 1899. deczember 10. 
hamisítványokat illetőleg ugyanazok a rendelkezések 
tartandók szem előtt, melyek a fizetéskép  elfogadott 
ilynemű érmékre és azokra az érmékre vonatkozólag 
állapíttattak meg, melyek fizetéskép  beszolgáltatnak, 
de el nem fogadhatók.  Ezek a rendelkezések azokra 
a pénztárakra és hivatalokra is vonatkoznak, me-
lyek külön rendelettel bízattak meg váltások telje-
sítésével. 

Ezenkívül fel  van hatalmazva minden pénztár 
és hivatal, hogy figyelemmel  meglevő készletére és 
saját szükségletére, valamint a felettes  hatóságok 
által e tárgyban netán kiadott külön rendeletekre, 
ötkoronásokat, egykoronásokat, valamint a korona-
értékre szóló nikel- és bronzérméket átváltás utján 
a feleknek  kiszolgáltathasson. 

Újdonságok. 
Emléket az agyagfalvi réten! Az agyagfalvi 

réten felállítandó  Székely-emlék javára adakoztak: 
Gábor Albert gyüjtőivén 1 frt  40 krt, az udvarhely-
megyei tanitótostület által mult hó 23-án tartott 
konczert tiszta jövedelméből, Poppov Péter által 26 
frt  37 krt, László Albert tanitó önkéntes adománya 
1 frt,  összesen 28 frt  77 kr. Ezt hozzáadva a már 
begyült 933 frt  43 krhoz, az alap összege tesz 962 
frt  20 krt. Fogadják a ne'msszivü adakozók hazafias 
adományukért a végrehajtó bizottság hálás köszöne-
tét. Ferencei  János végr. biz. pénzt. 

Petőfi-ünnepély. A helybeli ev. ref.  kollégium 
„Ifjúsági  Petőfi-Önképzőköre"  Petőfi  halálának ötven 
éves évfordulója  alkalmából f.  hó 17-éa (vasárnap) 
d. e. 11 órakor nyilvános diszülést tart, melyre az 
érdeklődő közönséget ez uton hívja meg az elnökség. 
Az ünnepély műsorát a legközelebbi számban közölni 
fogjuk.  Külön meghívót az önképzőkör nem bocsát ki. 

A Művészvilág a párisi kiállításon. Az 1900. 
évi párisi kiállítás magyar osztályának díszére fog 
válni a Művészvilág bemutatása, amely nem csak a 
magyar modorn irodalom hatalmas fellendülésének, 
hanem egyúttal a nyomdatechnika óriási előrehala-
dottságának lesz legfényesebb  bizonyítéka. A Művész-
világ  páratlan is a maga nemében, mert nem volt 
még magyar hetilap, amely a magas nívón álló szel-

lett-ilyfia^diszes  kiállításban jelent 
volna meg. A Művészvilág hetenként változó gyö-
nyörű czimlapja és sokszínű belső illusztrácziói, mind 
kiváló művészek munkái. A Művészvilág karácsony-
kor fényes  albumot ad ki, a legkiválóbb magyar írók 
és festőművészek  közreműködésével. Az albumot a 
Művészvilág uj és régi előfizetői  ingyen togják 
kapni. A „Művészvilág" hetenként jelenik meg 24 
oldalas tartalommal: példányonként 20 krba kerül; 
előfizetési  ára egész évre 8 frt,  félévre  4 frt,  negyed-
évre 3 frt.  Megrendelhető a kiadóhivatalban Budapest, 
VI., Podmaniczky utcza 1. sz. 

Főherczegi vadászterület. Szt.-E.-Oláfalu  köz-
ség képviselőtestülete egyik korábbi gyűlésében Jó-
zsef  főherczegnek  határából egy páva vadászterületet 
ajánlott föl.  József  főherczeg  távirata, melyben a 
község szívességét elfogadja  s azért magas köszöne-
tét nyilvánítja, a napokban érkezett meg. 

A Nőegylet fillérestólye. A Nőegyleti filléresté-
lyek f.  évi cyklusának záróköve a f.  hó 13-iki lesz, 
melyet Németh  Albertné és Nosz  Gusztávné rendez-
nek, és a mint a műsorból joggal következtetni le-
het, a legfényesebb  sikerrel kecsegtet. Előkelő jelle-
get kölcsöLöz neki az is, hogy Hollaki  főispán, 
valamint dr. Bamokos  alispán fognak  zongorán, ille-
tőleg hegedűn közreműködni s ezenkívül is csupa 
elismert erők fognak  sorompóba lépni. A közönség-
nek alkalma lesz egy festőileg  szép élőképben (Jakab 
létrája), melyet Harmath  Ödön tanár csoportosít, 
gyönyörködhetni. Jánosy  Iluska énekel és végül egy 
egyfelvonásos  vígjáték: Bérezik Árpád „Szellemdús 
}iölgyu*e  kerül színre. Szereplői: Madarász  Irén, 
László Mariska, dr. Kovácsi  Albert lesznek. 

Halálozás. A mult vasárnap délután egy jólelkű 
és általános szeretetben álló fiút  ragadott el a halál. 
Sándor  Ferencz, a Magyar jelzálog és hitelbank volt 
tisztviselője szenderült jobblétre, 23 éves korában, 
hosszas szenvedés után, szülői és testvérei legmélyebb 
fájdalmára.  Hosszabb idő óta fejlődött  kór vetett 
véget jóságban, szorgalomban gazdag életének, las-
san, kínosan. Halála inkább csöndes megkönnyebbü-
lés volt, osztályrésze azoknak, akik életüket gyer-
meki szeretetben, gyöngédségben töltötték el. A leg-
jobb gyermek, a legjobb testvér veszett el benne 
őszinte fájdalmára  mindazoknak, akik mintaszerű 
életét ismerték. A gyászoló család fájdalmával  egye-
sítjük mi is őszinte részvételünket, a kik életében 

annyira szerettük a megboldogult tehetséges fiatal-
embert. Hűlt teteme kedden délután az unitárius 
vallás szertartása szerint tétetett örök nyugalomra 
a reformátusok  sírkertjében levő családi sírboltba. A 
család részéről kiadott gyászjelentés a következőleg 
hangzik : 

Alattirtak megtört szívvel jelentik, hogy Sándor Fe-
rencz, a magyar jelzálog- és hitelbank volt tisztviselője f. 
hó 3-án d. u. 2 órakor, hosszú és kinos szenvedés után, 23 
éves korában elköltözött oda, a hol nincs többé fájdalom. 
Élete tavaszán, az 'életerő teljességében rombolta össze a 
vész. Közel két évig küzdött az emésztő kórral és sem az 
ifjú  kor, sem a tudomány, sem a szeretet nem mentheté 
meg az életnek. Ajkunkra tolul a kérdés, hol keressük a 
megfejtését  e kinos talánynak? Az értelem világánál nincs 
rá felelet,  A keresztény hit azonban azt súgja: tűrve türj 
és bizva bizzál! Az idvezültnek földi  része f.  hó 5-én d u. 
2 órakor fog,  a háznál tartandó rövid ima után, az ev ref. 
hitközség temetőjében a végnyugalomra elhelyeztetni. Béke 
s az övéinek fájó  emléke lebegjen sirhantja telett! Sz.-Ud-
varhelyt, 1899. decz. 3-án. Szülői: Sándor Mózes és Gálfi 
Katalin. Testvérei: Béla, Jenő, Emma férje  Ráduly 
JánósésErnő. Nagynénje Gálfi  MáriaSzakácsKárolyné. 

Hazafias alapítvány. Gagyi Lajos etédi birto-
kos 50 frtos  alapítványt küldött az Erdélyi  Kárpát-
Egyesületnek,  születésének félszázados  évfordulója  al-
kalmából. Az egyesület az alapítványt a következő 
levéllel köszönte meg: 

„Székely-Udvarhely vármegye főispánja  november 16-án 
kelt 458. sz. iratával megküldötte nekünk azt a 100 koro-
nát, melyet Nagyságod „édes magyar hazánk dicső 
szabadságharczának, valamint születése fél-
százados évfordulója  alkalmából" egyesületünk 
haladásának czéljaira felajánlani  méltóztatott. 

Egyesületünk a leghálásabb köszönettel fogadta  a nagy-
lelkű adományt és tekintettel annak kivalóan hazafias  és 
nemzeti jelentőségére, valamint Nagyságodnak egyesületünk 
iránt érzett jóindulatára: a 100 koronát alapitványképen 
könyveltük el és mint ilyent fogjuk  örök időkig kezelni. 

Választmányunk hatarozata értelmében, midőn őszinte 
köszönetünket kifejezzük  e hazafias  áldozatért, egyúttal ide 
mellékelve megküldjük nagyságodnak egyesületi kiadvá-
nyainkat és ezek közt a székelyföld  természeti szépségeit 
ismertető kiadványunkat is, melynak sorai közé mindenhová 
beleszőttük a dicső székely népnek szabadságharezunkban 
kivívott diadalait. 

Jól esik nekünk, hogy a szabadságharcz félszázados 
ünnepe és Ngodnak kitartó munkaban és rendületlen haza-
fias  érzésben eltöltött félszázados  életének pmlékezeíe al-
kalmából egyesületünkben és annak nemzeti és hazafias  tö-
rekvéseiben oly példaadó módon találkozunk. 

Fogadja Nagyságod ismételten kifejezett  hálás köszöne-
tünket és bizalommal kérjük, hogy jótékonyczélu, kulturális 
és közgazdasági egyesületünket áldozatkész pártfogásában 
továbbra is megtartani szíveskedjék. Kolozsvár, 1899. nov. 
18. Hazafiúi  tisztelettel Feil i tzs ch Árthur báró orsz. képv. 
elnök, Radnóti Dezső lőtitkár. 

Az 1900-ik évi postabélyegek. Tudvalevőleg az 
összes országok postáinál szokásban van a postabé-
lyegekre az évszám megfelelő  két utolsó számát al-
kalmazni. Az 1900-adik évben tehát az a kérdés 
támad, hogy ezt a számot miként alkalmazzák, mi-
után a szám végét 2 zérus képezi. Ez iránt mérvadó 
helyre kérdés intéztetvén, az a válasz érkezett, hogy 
a kérdés már az 18y7-iki washingtoni nemzetközi 
postakongresszuson el lett intézve. Itt ugyanis a né-
met delegáltak indítványára elhatározták, hogy az 
1900-adik évben nem térnek el a régi szokástól, 
minélfogva  a jövő évben minden postai szállítmány 
„UO"-val lesz az év két végső számának megfelelő-
leg jelezve. 

Dalegyleti hangverseny. A Dalegylet minden 
évben rendezni szokott karácsonyi hangversenyét ez 
évben — közbejött akadályok miatt — elhalasztotta, 
s azt — egy beszereendő harmónium javára — jövő 
év január hó lé-én tartja meg, a vármegyeház dísz-
termében. E hangversenyen fog  szerepelni ez alka-
lomra alakult női vegyeskar is, mely lehetőleg ál-
landóan meg fog  maradni, s a helyben rendezendő 
hangversenyek és nagyobb ünnepélyek alkalmával 
mindig közreműködik. Mint értesítenek, szíves közre-
működésüket Dr. Bamokos  Andor alispán és Jánosy 
Iluska is megígérték. A meghívók közelebbről kül-
detnek szét. 

Tündér látványosság tárul most minden este a Kossuth 
Lajos-utcza sétálói elé. A Budapesti Poliklinikai Egyesület 
nagy jótékonysági sorsjátékának vállalata kirakatában ugyanis 
villamos lámpák fényözönében  láthatja a közönség a iőnyere-
ményekül szolgáló pompás gyémántos ékszereket, melyek mél-
tók volnának egy királynő ékességeül is. E főnyeremények 
együtt 200,000 korona értékű fejedelmi  ajándékot képeznek; 
Ezt az ajandékot fogja  ugyanis a szerencse istenasszonya a 
nevetséges kicsiny betétért, egy-egy koronáért — ennyi egy 
sorsjegynek ára — valakinek az ölebe dobni. Bizonynyal nincs 
Magyarországon hölgy, aki ne volna hajlandó ilyen csekély 
összegért megszerezni annak lehetőségét, hogy a legpompásabb 
diadémből, kollierből, karpereczekből, melltüből, fülbevalókból 
stb álló valóságos kincstár birtokába jusson. 

Az első jég. A korcsolya-sport barátai bizo-
nyára örömmel értesülnek arról, hogy a korcsolya-

pályát tegnap 2 cm. vastag jégréteg borította. Ha 
ilyen marad a hideg, mint a két utóbbi nap volt, a 
mire ezidőszerint biztos kilátás van, ugy még a hét 
folyamán  meg fogják  nyitani, mire az elnökség már 
minden előkészületet meg tett. A pavillon még ez 
idénre is régi állapotában marad, csak a szobákat 
újra kifestik,  s az egész épületen és kerítésen egy 
kisebb renovácziót fognak  eszközölni. Az idei jég-élet 
igen élénk lesz. Három év óta egyszer sem tartott 
jégünnepély is lesz az idén, amit az tett lehetővé, 
hogy az uj pavillonra gyűjtött pénz, az építtetés 
elejtése következtében, most már ilyenekre fordítható. 
Az estéli korcsolyázás is rendszeresítve lesz. A be-
iratkozások a korcsolya-egylet pavillonjában folynak. 

Kaszinóbál. Városunkban ez ideig évenként a 
Korcsolya-egylet szokott volt egy nagyobb tánczes-
télyt rendezni, amely kimagasló pontja volt az ösz-
szes farsangi  mulatságoknak. Az idén a Kaszinó is 
megmozdult hosszas hallgatásában s egyik közelebbi 
választmányi gyűlésében elhatározta, hogy ez év fo-
lyamán könyvtára gyarapítására tánczestélyt rendez, 
melynek időpontjául február  1 -ét jelölte ki. A ka-
szinói tagok, kiknek száma meghaladja a 150-et, a 
napokban lettek felhiva,  hogy az e végett kibocsá-
tott aláírási ivet irják alá, amit, hisszük, nagyon 
kevesen fognak  megtagadni, annyival is inkább, mi-
vel az abból származható deficzit  — amiről jelenleg 
szó sem lehet — a rendező bizottságot nem terheli. 
Az értekezlet a kaszinó helyiségében ma délután 4 
órakor lesz, a midőn ez ügyben végleges megállapo-
dásra jutnak. 

Iparosok fillérestélye. A 4-én tartott filléres-
tély, mint azt az előjelekből is meglehetett állapí-
tani, fényesen  sikerült. A közönség a termet zsúfo-
lásig töltötte meg s mindvégig érdeklődéssel kisérte 
a közreműködőket. Műsorra volt véve Jánossy  Iluska 
énekszólója is, auii azonban közbejött gyász miatt 
elmaradt. A holnapi, 11-iki estélyt Nánási  Borcsa, 
Keresztes  Károlin, Vudasdi  Sándor és Nyerges  Gyula 
rendezik a következő sorrenddel: Csiky  Albert sza-
val, Busz Gergely monoiogizál, Belle  Zoltán és Het-
tás Gusztáv dialogot adnak elő. Ampovics Béla he-
gedűszólót játszik. 

A század legutolsó holdfogyatkozása.  A legutolsó hold-
fogyatkozás,  melyet e század letelte előtt is szemlélhetünk, e 
hó 16-áról 17-ére forduló  éjszaka lesz. A fogyatkozás  majdnem 
teljes lesz, miután 99 szazaiékát érinti a holdkorongnak. A 
hold éjjeli 12 óra 44 perczkor ér a föld  árnyékába és 4 óra 
7 perczkor hagyja azt el. Miután a jelzett időben holdtölte 
lesz, a tünemény a föld  minden tájékáról, kivéve a keletázsiai 
partokat, latható lesz. Különösen érdekes lesz e tünemény most 
azért, mert a hold a fogyatkozás  vége felé  a Neptun bolygót 
fogja  eltakarni. Rendes körülmények között e jelenség közön-
séges messzelátóval nem látható, miután a bolygónak nagyon 
gyenge világossága van; a jelen esetben azonban még szabad 
szemmel is láthatóvá válik. 

Követésremóltó példa. M.-Vásárhelyt, a székely 
fővárosban,  erős mozgalom indult azon irányban, 
hogy ne vásároljunk külföldi  gyártmányokat és élelmi 
czikkeket. Az asszonyok ne díszítsék ruhájukat brüsz-
szeli csipkével s a férfiak  ne viseljenek mödlingí czi-
pőt stb., mert ezen az uton lehet a kvótakülönböze-
tet legkönnyebben helyreütni. A mozgalom élén a 
legtekintélyesebb városi polgárok állanak, kik elha-
tározták, hogy közelebbről népgyűlést tartanak, 
melynek egyedüli czélja ezen törekvésnek érvényt 
szerezni. Czélba van véve az is, hogy a fogyasztó 
közönség csak oly üzletben vásároljon, melyben ki-
zárólag hazai gyártmányok és élelmi czikkek árui-
tatnak. 

A pénzszűke. 
Európaszerte általánosan kevés a pénz. A ka* 

matláb magas. A bankok a forgalom  csökkenéséről 
panaszkodnak. 

A konzolidáit államok szekere nagyot zökken 
ugyan ennek következtében, de el nem akad. Az ál-» 
lamháztartás mérlege megérzi a bajt, de fel  nem 
billen. 

Európa összes államai közül mi érezzük leg-
keservesebben a kedvezőtlen helyzetet. Az állam még 
csak elbírja, polgárai azonban nagyon is megsínylik. 

Tavaly a rosznál is roszabb volt a termésünk; 
az idén — a várakozások ellenére — alig érte el a 
gyönge közepest. Szüretünk se volt kielégítő. Amel-
lett borunk, néhány hamisító és a borkereskedők 
ellen életbe léptetett drákói rendszabályok követ-
keztében, hitelét vesztette a külföldön.  Az előbb hí-
res magyar bort most is vásárolja ugyan néhány 
osztrák borkereskedő, de — osztrák bor gyanánt 
adja el. 

A kiegyezés akut válsága és a kvóta kinos 
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kérdése még súlyosabban hatnak gazdasági viszo-
nyainkra. 

A nyerstermények, az ipar és kereskedelem, 
úgyszintén a pénz forgalmában  sohasem volt oly 
általános nálunk a pangás, mint most. 

A különféle  resszortok miniszterei ismerik a 
baj egész nagyságát; segítenek is rajta minden 
módjukban álló eszközzel. Am az állami segély ál-
talában sohasem lehet olyan hathatós, hogy pótol-
hassa a veszendőbe ment forgalom  által okozott kárt. 

A tőkepénzeseknek és magánvállalatoknak is 
segíteni kellene. De hogyan? Mikor maguk is szen-
vednek a rosz viszonyok hatása alatt. Amikor a vál-
lalkozási kedv szunnyad; amikor birtokokat, házakat 
venni vagy házakat építeni senkinek sincs kedve; a 
mikor a vállalatba fektetendő  tőke jövedelmezősége 
iránt teljesen tájékozatlan; amikor nem tudhatja, 
hogy mit igér a „holnap", mert a „ma" vajmi ke-
veset hoz. 

Bizony, elég sötét a látóhatár és aki ijedős 
természetű, retteg a felettünk  tornyosuló felhőktől. 
De aki megóvja hidegvérét, az tudja, hogy a felhők 
mögött ott a nap és semmi okunk félni,  hogy letűnt 
az égről. 

Habár az általános pénzszűke bennünket mos-
tani gazdasági viszonyaink erősebben érint, nem 
szubad elfelejtenünk,  hogy a mostaninál kínosabb 
válságokat is nagyobb megrendülés nélkül kiállot-
tunk. A hetvenes években előfordult  nagy bécsi 
„krach" hatalmasabban inogtatta meg gazdasági éle-
tünket. Pedig akkor az állam mérlegében törzsven-
dég volt a deficzit  és a „krach" előtt gazdasági vi-
szonyaink korántsem voltak oly konzolidáltak, mint 
ma. Az ipar, a malomipar kivitelével csirájában volt 
még és fejlődését  csak sejteni és remélni — de ar-
ról még szó sem lehetett, hogy számottevő tényező 
volna gazdasági életünkben. 

Noha mindenkinek kötelessége a bajon ugy se-
gíteni, ahogyan tud, nem kell félni  a veszedelemtől, 
mint azt néhány pesszimista hirdeti s azt hisszük, 
nem tévedünk, ha a helyzet változását néhány hét 
lefolyása  alatt várjuk. K. 

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

Pénzszűke. Czikke közbejött akadályokért maradt mai 
számunkra. 

Uj nóta. A pántlikás kalapot ma már nem fújdogálja  a 
szél, mert a pántlikás kalap már divatját multa és a szél leg-
fölebb  a czilindereket egyrészt, a dorozsmai szélmalmot más-
részt fújdogálhatja. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

S z i v e s figyelembe 1 

Azon körülménynél fogva,  hogy 1900. január 
1-ével a k o r o n á é t t é k - s z á i u i t á s kötelező lesz 
s ennek folytán  a forint  és krajczár megjelöléssel el-
látott nyomtatványok helyett u j n y o m t a t v á n y o k 
válnak szükségessé, van szerencsém figyelmeztetni, 
hogy ezeket idejekorán beszerezni méltóztassék. 

Bátor vagyok ezen alkalomból figyelembe  aján-
lani k ö n y v n y o m d á i i n ű i n l é z e t e m e t , mely 
a modern technika legújabb gépeivel lévén felsze-
relve, innen a legszebb és legjobb kivitelű minden-
nemű nyomtatványok, könyvek , sz ínes 
p lakátok, részvényen és értékpapírok, 
betéti könyvecskék, l e v é l p a p í r o k , 
s z á m l á k , stb. Kerülnek ki. 

Becset D. Fia 
könyvnyomdája Sz -Udvarhelyt. 

üzletfelhagyás  folytán,  mélyen  le 

szállított  árban kiárusítja 

a TULAJDONOS. 

húzásra érvényes jótékonyczélu — sorsjáték a budapesti 
poliklinikai egyesület kórháza javára — sorsjegy ára csak 

± k o r o n a . 

Főnyeremény 

3 
korona ért. 

5 nyeremény á 20,000 kor. stb. ért. 
Kívánatra 20 sziialék levonással készpénzben kifizettetik. 

Első húzás visszavonhatatlanul 
m á r j a n u á r hó 4 - i k é n . 

Megrendéleseket pontosan teljesít: 

a nao jótélonjsáii sorsjátét talíísép 
a Budapesti poliklinikai Egyesület kórháza javára 

—— Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza I. szám. —— 

Kapható e lap szerkesztőségében. 

Az 189S. 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 bántaltnai, 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. 

Fői- és fejfájást  5 perez alatt megszüntet. 
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.-Ujhely. 
SMT Vidéki megrendelések pontnsan teljesíttetnek. 

Úgyszintén Székely-Udvarhelyen : 
KOLYAIOSSY JÁNOS gyógyszerésznél. 
Székely-Kereszturon: Baumgártner KiirolyuAl. 

• • • • • • Richter-féle • • ® • © 

Horgony - Pain - Expeller 
Liniment. Capslcl comp. 

Ezen hírneves háziszer elleni állt az idő 
megpróbálásának, mert már több mini 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatok 'köszvenynél, 
csúznál, tagszaggatásrtál és meghűléseknél 
és at orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem Igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár:  Török József  gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richterczégjegyzés nél-
kül mint nem valódit ut asitsa vissza. 
RICHTER F. AD. ét társa, RUDOLSTADT 

cs. és kir. ndrari szállítók. 

FIGYELEMRE MELTO 
Van szerencs iül 

ugy a helyi , valamint a vidéki n. 
közönség becses tudomására adni , 

miszerint, a közelgő 

Karácsonyi és ******** 
******** újévi idényre 

üveg-, porezel lán, 
és díszműáru üz le temet és lámpa 

nagyraktármat 

Ajándék-
tárgyakkal 

lát tam el 
és arra törekedtem, hogy a legtovább 

menő igényeknek a legpon-
tosabban e leget tehessek. 

Minthogy áruimat legelső 
kézből , a legnagyobb czé-
gektöl és házaktöl szereztem 
be, azon kedvező he lyzetben 
vagyok, hogy a legjutányo-
sabb árakban szolgálhatom 
ki a nagyérdemű közönség-

nek is. 

Mint eddig, ugy ezutánra is 
a nagyérdemű közönség b. 

pártfogását  kérve, maradok kiváló 
t iszte lette l 

Drágomán S. J. 
i i i i M i i i i n 

A Kossuth-utczában az a lakás, a hol 
Pongrácz ezredes lakott, azonnal kiadó. 

Értekezhetni: 
dr. Solymossy föreáliskolai igazgatóval. 

Korcsolya nagy raktár! 
Mindennemű koresolyák legjobb 

kivi te lben. 

Vas 
ká lyha , e l l enzők , fa -  és s z é n k o s a -

r a k , k á l y h a e l ő t é t ek 
e g y s z e r ű és d í szes k i v i t e l b en . • 

Konyhaberendezések ^ 
és különlegességek 

dús választéka. 

Szerszámok  = 
minden iparág részére. 

Varrógépek minden kivitelben. 
Ajánl elösmert jutányos áron 

PAPP-ZAKOR ENDRE 
T a s - 6S 

a z „ a r a n y H ^ a s z a l ^ o z . " 
Székely-Udvarhelytt. 

Vidéki megrendelések pontosan küldetnek, H5J 

Hatóságilag  engedélyesett 

VÉGELADÁS 
A Dénes  János-féle 

vármegyeház alatt  levő  férfi  és  női 

szövetraktárt 


