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Uj század. 
(—n) Történelmi események nagy hatás-

köréhez értünk Lezárunk egy századot megnyi-
lik az uj, melyben egyszerre uj áramlat fogja 
felfrissíteni  a hunyó század avult eszméit s az 
egész emberiség több ideálizmussal gondol jövő-
jének megteremtésére. A századvégiség erköl-
cseiből kivetkezett szokásai, megbénult idegrend-
szere egy újjászületésen kell hogy átmenjen, ha 
élni akar bennünk az ember s rohamos vissza-
fejlődés  elé gátat kivánunk vetni. 

Nagy erkölcsi problémát foglalkoztatnak 
akkor, midőn egyszerre látjuk egy ujszázad jöt-
tét és elfelejtjük  a multak szomorú emlékeit s 
mint minden újéven megujult reménnyel nézzük 
a jövő kor születését, melyben az események 
születni fognak  s mely szabályozni fogja  életünk 
folyását.  Megujul ismét a beteg emberiség lázas 
képzelmébe az örökös reménykedés, mely táp-
lálja az életösztönt s kiragadja kezéből öngyil-
koló fegyverét. 

Történetirás anyaga lett a mult s a XIX. 
század is már a történelemé. A történetírók 
fogiák  még egyszer felvezetui  ezt a meghalt 
századot a világesemények nagy színpadára, ki-
szedve belőle a nagy momentumokat, mely az 
egész emberiség életébe vágott, reményeit, tet-
teit igazgatta s ebből megirják az egész embe-
riség nagy tragédiáját. Felvonul ismét a könyv 
fehér  lapjain a mult s mi, kik szereplői vagy 
néma tanúi voltunk az események nagy játéká-
nak, még egyszer visszatekintünk a letűnt na-
pok, az elmúlt század emlékére. 

A tér rövidre szabja az emlékezet nagy 
futását,  de majd a történetírás feladata  lesz egy 
tükröt tartani az utód elé, hogy abból okulva 
a múlton, megteremtse a jövőt. De bármily is 
legyen az Ítélet, amely elhangzik a XIX. szá-
zad felett,  mégis az egész emberiség újjászüle-
tésének volt dicső százada. Az életczél, bár ki-
fordult  a helyes útról, mert erkölcseink megla-
zultak, brutális állati ösztönök lettek úrrá az 
emberek felett  s elfordult  a természettől, hogy 
hamis tanok utján állatias ösztönének építsen 
hamis bálványt. És mégis, más századukkal 
szemben óriási vívmányait tagadni lehetetlen. 
Minden téren a rohamos fejlődés  hatalmas lö-
kést adott az egész czivilizácziónak s oly esz-
meforradalmat  teremtett, mely újra alkotta, 
megteremtette a való ember szabad szellemét. 

Hogy ez a gyors haladás mily visszafejlő-
déseknek volt szülőanyja, az nem ide tartozik. 
Hosszú s terjedelmes munka és tanulmány fel-
adata erre is felelni.  De mireáink oly neveze-
tes a mult század minden eseménye, hogy mikor 
az ujat ünnepi köszöntővel fogadjuk,  az elmúlt 
felett  elmondjuk sirbeszédünket, mely dicsőítése 
csak annak, amig élt.. Mert °gy vérszegény, 
erejében meggyengült, vagyonából kifosztott,  egy 
regenerált nemzetet visszaadott ismét a törté-
nelemnek s Atilla híres utódait nem engedte 
elveszni a szolgaság járába, hanem uj életerőt 
adott s kipattantotta a szabadság nagy eszméit. 
És az eszme győzött a hagyomány felett  s az 
ármány bukott. Széthu'lott a rabláncz, mit ki-
rályi kezek kötöttek kezünkre s a hunutód hü 
maradt önmagához. 

Yan-e szebb és dicsőbb, mint egy népsza-
badság megszületése és e század dajkálta a sza-
bad eszméket s e század a legnagyobb, mit ed-
dig feljegyeztek. 

Nem történetet akarok irni, tehát a tör-
téneti eseményeket se veszem figyelembe,  de e 
fontos  órában áthat a nagy gondolat, hogy csak 
a jövő század is ily nagy eszmevivmányokat 
szüljön s az egész emberiség megifjitását  hozza 
magával. Egy újkori Messiás a szabadnépet, a 
mely megtévedt a társadalmi fertők  és útvesz-
tők között, majd visszavezeti a tiszta eszményi-
ség, vallásosság felé.  Még sok martyr kell, hogy 
közöttünk járjon, míg ez uj tant követni fogjuk 
s kibontakozunk lazult, hitvány erkölcseink sa^ 
ros köpenyéből s szeretni megtanuljuk az esz-
ményit, az embert s istent egyaránt. 

Ily nagy feladatra  csak ugy lesz képes az 
emberiség, ha értelmisége is fejlődés  utján ha-
lad tovább s mit elvetett az a század, amelytől 
most bucsut veszünk, az uj kineveli s helyes 
útra vezeti. 1900. Ez az a század, mely a meg-
ifjult,  de ereiben vérszegényé, idegeiben enervált 
emberiségnek uj erőt ad folytatni  az igazi fel-
világosodás felé  a küzdelmes utat Az uj szá-
zadból halváuyan int a bátorító csillag s az 
egész emberiség a régi századból az újba lépve 
át, fáradt  vándor módjára halad tovább az örök 
eszményiség és az örök ideál felé. 

Belföld. 
A honvédség képző intézeteinél ez esztendő 

folyamán  jelentékeny kibővítések és a növendékek 
számának tetemes szaporításai vannak tervbe véve. 

Szemelvények. 
— Irta: Gróf  Lázár Ádám.  — 

Különös az élet, — sokszor olyan kellemes 
perczeket kinál, hogy egy örökkévalóság is kevés 
lenne az elégedetlen emberi természetnek — sokszor 
pedig a keserűségnek labdacsait oly sürü egymás-
utánban adogatja be, hogy egy-egy perez is felér  az 
örökkévalósággal. 

" Azt tartja a közmondás „Kiki saját szerencsé-
jének a kovácsa". Igaz lehet némi részben, de tel-
jesen nem áll meg ez a mondás, mert ezzel szembe 
állítom a „véletlent" s azt mondom, hogy ez sokkal 
nagyobb szerepet játszik az életben, mint a tervszerű 
számítás, mert képes ez hosszas éveknek fáradságos 
munkáját halomra dönteni, s viszont képes hosszas 
kapkodás után is a legnagyobb boldogságnak alap-
ját ép akkor megvetni, midőn a sors üldözöttjének 
utolsó menedékül kínálkozott a 7 mm. kis hatlövetű. 

A századvégi zene-bonában megbámuljuk azo-
kat, kiket a szerencse ölébe kap, s mert sorsuk 
blyan irányt vett, hogy előreláthatólag elérik azt, 
ffiit  6 nyomorú sárgömbön boldogságnak neveznek 
— igazoltnak találjuk minden ténykedésüket, nagy-
szerűnek a fellépést,  melyek az alig jelentős dolgo-
kat is kiváló érdekűnek tüntetik fel,  szabatosnak a 
számítást, melyet a csalhatatlanság mezében állíta-
nak elénk, — distingváltnak az izlést, mert egy si-
került csokor-nyakkendő kellő összhangban van a 
pettyegetett selyem mellénnyel, s két-három jóhelyen 
alkalmazott bók — a legszellemesebb embert is fe-
ledtetni képes, — holott a negyedik bók talán már 
hiányzott a raktárból. 

A saját szerencséjének megkovácsolásához leg-

hathatósabb kalapács az „alkalmazkodás", mely a 
csontvázzal biró állatvilág értelmileg legfejlettebb 
példányát, az emberek nagyrészét felfelé  a „puhá-
nyok" közé sorolja, — lefelé  pedig egyszerűen merev 
görcsöt vezet be izomzatának minden részébe. 

Különben az embert ha szellemileg classificalni 
akarjuk, kevés osztályt lehet megállapítani a nagy 
tömkelegben, mert ezideig nem sikerült más válfajjal 
találkozni, mint az „önálló gondolkozású" és a „szolga 
lelkű", a „bátor" és a „gyáva", az „őszinte" és a 
„settenkedő" emberrel. 

A mi ezen oszlályok közé esik — az csak 
módosulása a fő  classisnak — anélkül, hogy külön 
gyűjtőpontot képezne. 

A fentemiitett  válfajok  tulajdonképpen két fő-
osztályban egyesülnek, mert rendszerint az „önálló 
gondolkozású ember bátor és őszinte" — míg a 
„szolga lelkű gyáva és settenkedő". 

Hogy az utóbbiaknak mi hasznát veszi a tár-
sadalom ? hja, azt fel  a bérgyilkosságig mindenre 
lehet alkalmazni, mert ezek az emberek nem mindig 
késsel ölik meg a testet, — hanem a tányérnyalás-
hoz teremtett hegyes nyelvökkel az erkölcsi életbe 
ütik gyilkos szerszámukat, mint a fürészhal  a hajó-
nak mélyebben fekvő  részébe — s láthatlan munká-
jukkal igyekeznek elsülyeszteni embertársukat csak-
azért, hogy a hátramaradó ürt azután saját becses 
énjükkel tölthessék be. 

A gyáva emberről azt tartják, hogy a sötétben 
fütyül  és lármáz azért, hogy elhigyjék róla a vak-
merőségig menő bátorságot. 

Ilyen az is, ki becsületében foltot  érez, szün-
telenül másra kiabál, hogy a figyelmet  önönmagáról 
elterelve, időt nyerjen, me'pr a leghatásosabb orvos-
nak bizonyulván, kisegíti abból az erkölcsi hínárból, 

melyből önérzetes embernek egyedüli menekvés csak 
a 7 mm. kis hatlövetű. 

Mondják az ilyen ember tud hangulatot kelteni, 
mert mód és alkalom szerint tömjénez a mások ellesett 
hiúságának csak azért, hogy szükség esetén bizton 
számithasson viszontszolgálatra; s ha véletlenül rang 
vagy állás kiváló magassgába emeli s a hatalmat 
meg nem engedett irányba szent esküje ellen is fel 
kívánja használni, akkor jaj a kiszemelt áldozatnak, 
mert üldözőbe veszik mindannyian — hogyne, hí-
szen felfelé  sok ember a puhányok közé tartozik és 
szerencséjét a legbiztosabb kalapácscsal, az „alkal-
mazkodással" és „szolgalelküséggel" kell megková-
csolnia, a jóbarátok pedig, kik vig pohárcsengés kö-
zött holtomiglant fogadtak  annyiszor meg annyiszor, 
nem nyújtják az üldözött felé  védő kezűket, hanem 
készen állnak a vesszőfuttatás  középkori alkalmazá-
sára, csak azzal a különbséggel, hogy a lelket, at 
erkölcsöt ütik, csapkodják vele s ezzel lö-al emel-
kednek képzelt gavallérságukban. 

És a társadalom nem mer az üldözöttnek párt4 

fogására  sietni, — hanem idegességének alkalmas 
tápot talál ebben — a lelketlen hajszát olyannak 
tekinti, mint a gyermekek „kint a farkas,  bent a 
bárány"-t s ököl helyett tapsolásra tartja készen 
kezeit, — győzzön vagy bukjék bármelyik — a ju-
talmazó taps mindig a hatalmasabbat illeti. 

Elmélkedjenek felette  azok, kiket a szerencse 
ölébe kap s tegyenek összehasonlítást az élet meg-
nyilvánulásai között, mert ez tanit a legjobban s 
látni fogják,  hogy az a sok mosolygó arcz, a mely 
körülveszi, amely minden léptét kiséri, nem a sze-
mélynek, nem a végzett munkának szól mindig, 
hanem a hatalmi fényben  tükrözik vissza s hü mása 
a „napraforgónak." 



Megnyitják nevezetesen az ujjá szervereit Ludovika 
akadémia és a főreáliskola  harmadik évfolyamait,  az 
első évfolyamba  pedig mindkét intézetnél ötven-ötven 
uj növendéket vesznek föl.  A két hadapród iskolá-
nál pedig szintén megnyitják ez évben a harmadik 
évfolyamot  s az első évfolyamba  mind a két had-
apródiskolánál száz-száz uj növendéket fognak  föl-
venni. Jelenleg a Ludovika Akadémia uj rendszeri! 
1-ső és 2-ik évfolyamán  82, a főreáliskola  két tanfo-
lyamán 96, a két hadapródiskola 1-ső és 2-ik tan-
folyamán  összesen 394 növendék nyer kiképeztetést. 

A korcsmák felügyelete. Az 1900. január 1-én 
életbelépő uj italmérési törvény végrehajtására vo-
natkozólag hosszabb rendeletet bocsátott ki a belügy-
miniszter. Ez a rendelet a napokban jelent meg a 
hivatalos lapban. Első sorban kijelöli a korcsmák 
felügyeletét  és ellenőrzését végző hadjáratokat. E 
szerint vidéki városokban a rendőrség, községekben 
az elöljáróság. A rendelet intézkedik a közegészség-
ügyi és orvosrendőri tilalmakról, a közerkölcsiségi 
és rendőri felügyelet  terjedelméről és a kihágások 
szigorú büntetéséről. A legkisebb büntetés 200 ko-
ronáig terjedhet. Azonkivül a korcsmáros italmérési 
jogosítványát is elveszti. A részegség meggátlása és 
a korcsmai hitelről szóló törvény megtartása iránt 
különösen kötelezve vannak a korcsmárosok. Sze-
rencse játékokat nem szabad űzni a korcsmákban, 
valamint a pinczérek és pinczérnők a vendégekkel 
szemben magukat illedelmesen tartoznak viselni. 
A női alkalmazottak, ha erkölcstelen életet folytat-
nak, az italmérésből kitiltatnak és legkevesebb 40 
koronáig terjedő pénzbirsággal sujtandók. Az egész-
ségtelen ételek és hamisitott borok miatt szintén el-
veszti a korcsmáros jogosítványát. A renüelet arról 
is szól, hogy italmérő üzlet nem nyitható templomok, 
iskolák, kórházak és közhivatalok közelében. A ren-
delet életbeléptetésével megszűnik az 1892. évi 53.236 
számú pénzügyminiszteri rendelet érvényessége. 

Az uj középiskolai tantervek folytatólagos  vég-
rehajtása tárgyában a napokban közölte a hivatalos 
lap Wlassics  Gyula közoktatásügyi miniszternek vala-
mennyi tankerületi kir. főigazgatóhoz  intézett rende-
letét. A gimnázium tanterve a jövő tanévben csak 
az I — III. osztályban módosul, mig a IV—VIII. osz-
tályban a régi tanterv marad érvényben. Az 1901 — 
1902. tanévben az uj tanterv már az I—VI. osztály-
ban alkalmazandó, mig a régi tanterv csak a VII— 
VIII. osztályokban marad meg. Az 1902—1903. tan-
évben csak egyes tantárgyakra nézve alkalmazandó 
még a régi tanterv, mig az 1903—1904. tanévben 
az uj tanterv minden változás nélkül valamennyi 
osztályban alkalmazandó. A reáliskolákra nézve körül-
belől ugyanazok az intézkedések érvényesek. A ren-
delet az átmeneti intézkedésekre nézve külön utasi-
tást ad a főigazgatóknak  és a tanári testületeknek. 

Előkészületek a közigazgatási reformra.  1902-
ben a megyei közigazgatási tisztviselőket újonnan 
kell választani, mert erre az időre a vái megyei tiszt-
viselők mandátuma lejár. A közigazgatás reformját 
tudvalevőleg ugy tervezik, hogy a választás helyett 
a kinevezés lép érvénybe. Ha az osztrák bonyodal-
mak a belügyi reformokat  le nem szorították volna 
az elintézendő teendők lisztájáról, már 1902-ben se 
lennének választások. A relorm késedelme azonban 
még ezt az egy megyei választást meghagyja. De 
semmi kétség nincs afelől,  hogy egyúttal ezek lesz-
nek az utolsó megyei választások, mert ha esetleg 
addig nem is vinnék keresztül a reformot,  az uj 
ciklus alatt az okvetlen törvénynyé válik. Erre vall 
a kormány jövő évi munkaprogrammja. A jövő év-
ben tudniillik teljes erővel hozzálátnak a közigazga-
tási reform  tervezetének megalkotásához. A belügy-
minisztériumban az eddig meglevő reformterveket 
esetleg külön kodifikáczionális  osztály vagy bizott-
ság segítségével revideálják és megállapodnak a vég-
leges tervben. 

Az uj ezüstpénz. Értesülésünk szerint az öt-
koronások veretése már javában folyik  ugy a bécsi, 
mint a körmöczbányai pénzverdében. Összesen tudva-
levőleg 32 millió forint  értékű ezüst ötkoronást ve-
retnek; ebből jut Ausztriára 22.4 millió, Magyaror-
szágra 9.6 millió forint.  Az osztrák kormány eddig 
10 millió aranyat tett le a jegybanknál s átvett ed-
dig 1.6 millió forint  értékű ezüstöt, Magyarország 
a ráeső 9.6 millió forintot  egészen lettette már a 
banknál s átvett 2.8 millió forintért  ezüstöt. Eszerint 
az osztrák kormánynak még 8.4 millió forintnyi,  a 
magyar kormánynak pedig 6.7 millió forintnyi  köve-
telése van a banknál; viszont az osztrák kormány 
még 13.4 millió forintot  köteles letenni a banknál, 
hogy a teljes ezüstanyagot átvehesse. 

Az ipar és a közönség. 
Érdemesnek tartjuk, hogy ezzel az ügygyei fog-

lalkozzunk. Annyit hallottunk róla rebesgetni, oly 
gyakorta volt már szó állami kedvezményekről, a 
melyek már régebben czélozzák a hazai ipar föllen-
dülését, hogy a czélnak meg nem felelő  eredmények 
kevés reményt nyújtanak az ujabban törvénybe ik-
tatott intézkedések üdvös sikeréhez. Ösmerjük az 
erre vonatkozó régebbi szakaszokat; elvileg helyt 
állnak, de nem váltak be gyakorlatban. Mert hiába 
védi, hiába igyekszik az állam törvényei révén párt-
fogása  alá venni iparosait, mikor a fő  fő  faktor,  a 
nagy publikum irtózik tőle. Az uj intézkédéseknek 
sem tulajdonithatunk reformáló  hatást. Javarészt a 
gyáripar érdekeit szolgálja s itt ismét felüti  fejét  a 
kisiparosok jogos panasza. 

Az uj törvény különféle  engedményeket bizto-
sit a magyar ipartermékeknek, különös tekintettel a 
gyáriparra. Mindenesetre előny. De csorbítja a kis-
iparczikkek kelendőségét. Élvén az ádáz konkurren-
czia korát, sok keserű tapasztalatot szereztünk e 
téren s nézetünk szerint a régi bajokat ezek a tör-
vények csak öregbíteni fogják.  A nép megszokta 
már, hogy olcsó pénzt adjon a portékáért s a minő-
ségét sosem teszi latolás tárgyává. Mi sem termé-
szetesebb, hogy a gyáripar lendületet vesz, — saj-
nos : a kisipar rovására. 

És ezen fordul  a koczka. 
Intézkedik ugyan az uj törvény a kézműipar 

és a háziiparnak állami kedvezményekben való ré-
szesítéséről, de mindeme szakaszok eltörpülnek azon 
paragrafusok  mellett, a melyek messze kiható előnyt 
biztosítanak a gyáriparnak. Egyébként ezen enged-
mények kevés eltéréssel azonosak az 1890 évi XIII. 
t-czikkben biztosított kedvezményekkel. Uj és na-
gyobb fontosságú  az az uj intézkedés, mely az ipar 
decentrálizálását czélozza. Az egész iparpolitikának 
ezen kitételei nevezhetők egészségesnek s létjogosult-
ságukat a bennök rejlő határozottan reformáló  erő 
engedi következtetni. A gyárakat lehetőleg a vidék 
oly helyein kell létesíteni, hol sem a házi ipar ki-
fejlődve  nincs, sem a gazdasági állapotok nem álla-
nak oly fokon,  hogy az ottani egzisztenczia biztosítva 
volna. 

Ezen a réven némi kárpótlást nyújthat a talpra-
állitott gyáripar azokért, miket a kisiparosok az uj 
törvény rendelkezése folytán  a vámon vesztenek. 

Bár az az elv, melyet az uj törvény csinálásá-
nál szemelőtt tartottak, szép elv, jó elv, duzzad a 
hazafiságtól,  mert a hazai fogyasztást  a hazai ter-
melésből akarja létrehozni, mégis aggodalmakra ad 
okot, mert versenynek lesz inszczenálója s a verse-
nyek többnyire tisztességtelenek, s a külfölddel  való 
ilynemű tornában bízvást a magyar ipar szenvedne 
veszteséget. Azért a magyar fogyasztó  közönségnek 
kell glédába állnia s szükségletei fedezését  a hazai 
ipartermékekből teljesíteni, ugy tán az uj ipartör-
vény beváll s megvalósul a régi ábránd, a hazai 
fogyasztást  a hazai termelésben keresni és megta-
lálni és akkor magasabbra szökken az államvagyon 
hőmérője s a jólét általánosabb leend. 

Tehát támogassuk a hazai ipart, akár kis, akár 
nagy ipar néven ösmerjük is; ugy a verejtékkel 
szerzett pénz magyar tőke marad s eiinek áldásait 
ha mi nem is, utódaink mindenesetre érezni fogják. 

Talán ez is félboldogság 
Csak magyar gyártmányt fogyasszunk  ! 

Újdonságok. 
Tisztelettel  felkérjük  hátrálékos  előfize-

tőinket  esedékes  előfizetési  dijaik  szíves  beküldésére. 
Újesztendő. 

Boldog újévet kívánnak egymásnak az emberek. 
Megszokásból. Tradiczióból. A mikor a megszokott 
régi esztendő távozóban van, sajnálni kezdjük. Szinte 
visszasírjuk. A legrosszabbat is megszoktuk, és el-
telve a sejtelemtől, hogy a mi ezután következik, 
még rosszabb is lehet talán, maguukra erőszakoljuk 
a közömbösséget és azzal áltatjuk magunkat és má-
sokat is, hogy a mikor boldog ujesztendőt kivánunk 
és a mikor ezt a kívánságot fogadjuk,  a sorsot a 
magunk által megszabott irányba tereljük. 

Persze maga az ember a legveszedelmesebb el-
lensége az emberi boldogságnak, és az emberi cse-
lekedetek legnagyobb .része nem teremt, hanem 
pusztít boldogságot. Böjdogságra törekszünk mind-
annyian és az, hogy boldogokká legyünk, nem csu-
pán a tuláradozó ifjúságinak  álma, hanem az emberi 
szívnek természetes vágya is. Ez a vágy benne és 

vele él, a mig a sziv dobog; oly régi az, mint maga 
az emberiség és csak vele együtt fog  megszűnni. 

A mikor tehát az ó-esztendő utolsó óráiban 
leszáll a nap és az éj leple borul mindenekre, — a 
mikor elérkezik az a tizenkettedik óra, a mely az 
uj esztendő születésének órája, vonuljon be minde-
nüvé az az öröm és megelégedés, a mely a boldog-
ságot jelenti. Ez a kívánság ugyan éppen minálunk 
nagyon vakmerőnek látszik, mert ha valaha igaz 
volt, most igaz, hogy: „nem boldog a magyar". 

A mai nap a rendesnél is nagyobb határvonal. 
Holnap az évszázadnak első esztendejére virradunk. 
Mi, a kiknek megadja a sors talán azt is, hogy mint 
a „mult század" gyermekei megyünk át a ,.jővő 
századba" is, kétszeresen érezzük és tudjuk, hogy 
mily mozgató erő a boldogság. 

Hadd jusson hát belőle mindenkinek, mennél 
több ! 

Boldog újévet kívánunk ! 
Ügyészségi megbízottak. Az igazságftgyminisz-

ter a járásbíróságok mellé a székelyudvarhelyi kir. 
ügyészség kerületébe a következő ügyészségi megbí-
zottakat rendelte ki: Sz.-Udvarhely,  dr. Soó  Rezső 
ügyvédet, helyetteséül Bartók  Gyula aljegyzőt; Ok-
lánd,  Gotthard  Jánost, helyetteséül Máté  Dénes al-
jegyzőt; Sz.-Keresztúr,  dr. Viola  Sándor ügyvédje-
löltet, helyetteséül Nesztor  Lőrincz joggyakornokot. 

Áthelyezés. Végh  Ferencz csendőrfőhadnagyot, 
hasonló minőségben Nagy-Enyedre áthelyezték. 

A Zene-egylet fillérestélye. A Zene-egyletnek 
m. hó 27-ikén rendezett estélye óriási közönséget 
gyűjtött egybe az Iparos-kör nagytermébe. Az egyes 
piecek, melyeket az első zenekar nyitánya vezetett 
be, sikerülteknek mondhatók. A Koronkay  Ferencz 
és Szántó  Ferencz duettje kimagaslott a műkedvelők 
duettjei közül. Sikerültnek mondható a Veress  Nelli 
szavalata. Láng György a Bűvös vadász czimü opera 
egy részletét játszotta, osztatlan tetszéssel szárny-
kürtön, melyet Morascher  Hugó hármoniummal ki-
sért. Szavalt Papp Sándor s végül Morascher  Hugó 
egy hedüszólót adott elő. Műsor után táncz követ-
kezett, mely az éjféli  órákba nyúlt be. Az estély 
negyven forinton  felül  jövedelmezett. 

Hírlapok eladása. A Kaszinó 1900. évi hírlap-
jai decz. 31-én délután  4 órakor  albérletre elárve- . 
reztetnek. 

Monstre-pör. Még 1898. év augusztus havában 
történt, hogy a vármegyei törvényhatósági bizottság 
egy rendkívüli közgyűlésen báró Orbán Ottó ellen a 
közte és gr. Haller  János ny. főispán  között felme-
rült inczidensért jegyzőkönyvileg megvetését nyilvá-
nította. Orbán báró ezért az egész tőrvényhatósági 
bizottságot pörbe fogta,  a melynek végtárgyalása 
decz. hó 28-án történt meg a helybeli kir. törvény-
széknél, mely alkalommal m;ntegy negyvennyolcz 
vádlott jelent meg. A pör rendkívül érdekes kime-
netelű volt, amennyiben Oibán báró azon kijelenté-
sére, hogy Jakab  Gyulát, az akkori alispánt nem 
kívánta megbüntettetni, a törvényszék a vádat az 
összes vádlottak ellen elejtette. 

Az egér pusztítása. Az idén nemcsak nálunk, 
de csaknem egész Európában sokat panaszkodtak a 
gazdák arról, hogy nagyon elszaporodott a mezei 
egér és tengernyi kárt okoz. Minden kísérlet, mely 
eddig a mezei egér kipusztítására irányult, meghiú-
sult s legfólebb  az volt az eredmény, hogy egy kis 
időre megfogytak  az egerek, de aztán ismét megje-
lentek. Az idén különösen sok az egér a nyugati 
vármegyékben, az Alföldön,  néhány keleti vármegyé-
ben és itt minálunk Erdélyben. Nem lehetetlen, hogy 
tavaszszal országos csapássá lesz a sok egér és a 
földmivelésügyi  miniszter éppen ezért körrendeletben 
fölhívta  a törvényhatóságokat, hogy a gazdákat a 
védekezésre buzdítsák. A minisztériumban különben 
a minap uj gazdasági egérfogót  mutattak, melylyel 
kísérletezni fognak.  Az uj egérfogó  magyar találmány. 

A Székely-egyesület közgyűlése. A Székelyegyesület 
decz 16-ikán tartotta rendes évi közgyűlését B e d ő Albert 
elnöklete alatt. A gyűlésen nagy számmal jelentek meg az 
egyesület Budapesten lakó tagjai s a vidékről is jöttek néhá-
nyan. Ott voltak többek közt: id. Dániel Gábor, Feleki Miklós, 
Enyedi Lukács, Székely György, Szentiványi Kálmán, Dósa 
Endre, Végh Arthur, Mandel Pál dr., Ágoston József,  Fel-
szeghy Ferencz, Borszéky Soma, Jakab Ödön, Aidinger János, 
Angyal József,  Nagy Gábor, Lévay Lajos, Dobokay Lajos 
Benedek Elek, Gaál Mózes. Móricz Károly dr. stb. Az elnöki 
megnyitó után B e n e d e k Elek titkár olvasta fel  az évi je-
lentést, amelyből kitűnik, hogy az egyesület ujabb idő óta 
élénk tevékenységet fejt  ki a Székelyföld  kulturális és közgaz-
dasági érdekeinek szolgálatában. Az egyesület ez évben ezer 
djb ifjúsági  könyvet osztott ki az öt székelyvármegye 10—10 
népiskolájában, 500 frt  ösztön- és jutalomdijat adott székely-
fölpi  középiskolákban tanuló szegény fiuknak  s ugyanannyi 
összeget az alsófoku  ipariskolától lel az egyetemig, segítségre 



szorult székely ifjaknak  s az erkölcsi felügyelet  mellett tete-
mes anyagi segítségben részesítette a Budapesten elhelyezett 
székely iparos fiukat.  Foglalkozik azz egyesület egy Székely 
Otthon felállításával  is, melyben a Budapesten tanuló székely 
iparosfiuk  találnának bajiékot és élelmezést, s ez Otthon léte-
sítése már mielőbb remélhető. A rendes tagok száma ez évben 
30-czal, az alapitóké kettővel szaporodott, s ezidőszerint nagy-
ban folyik  a tagok gjüjtése a székelyföldön.  Ez évben 10.000 
frt  örökséget is kapott az egyesület néhii bankházi Ács Ká-
roly hagyatékából, mely összeg kamata a végrendelkező inten-
czió szerint a székelynép Romániaba való kivándorlásának el-
lensúlyozására fordítandó.  A pénztárnok jelentése szerint az 
egyesület vagyona mult év végével értékpapírokban, készpénz-
ben, hozzászámítva a marosvásárhelyi székely iparmuzeum ér-
tékét is, 80 ezer forint.  A jövő évre a kiadások 3400 forintban 
vannak előirányozva. Ezen a gyűlésen töltötték be a Szilágyi 
Sándor és Barabás Miklós elhunytával megüresedett két alel-
nöki állást is. Egyhangúlag id Dániel Gábor nyugalmazott 
főispánt  és Székely György országgyűlési képviselőt választot-
tak alelnökül s egyben a választmányt is újra alakitották.| ) 

Hangverseny. A székelyudvarhelyi „Székely 
Dalegylet", Nagy László karnagy vezetése mellett, 
1900. január 14 én a vármegyeház dísztermében 
tánczczal egybekötött hangversenyt rendez a követ-
kező műsorral: 1. Tliern Károly „Dalünnepen", elő-
adja a dalegylet. 2. Rosenzweig rTrilby" énekszóló, 
előadja Jánossy Iluska úrhölgy, zongorán kiséri Varró 
Berta úrhölgy. 3. Beleznay A. „Ha elmegyek . . ." 
előadja a női vegyeskar. 4. Rossini „Részlet Teli 
Vilmos"-ból, zongora-szóló, előadja Varró Berta urh. 
5. Huber K. „Nem nézek én, minek néznék", előadja 
a dalegylet. 6. Mendelssohn: Vonósnégyes op. 36., 
előadják: dr. Damokos Andor (I. hegedű), Olasz 
Gyula (II. hegedű), Morascher Hugó (mély hegedű), 
Szakács Zoltán (gordonka). 7. Káldy Gy. „Rákóczi 
emlékezete", előadja a dalegylet. 8. Thern Ií. „Kiért 
ürítsem e pobárt?" előadja a dalegylet. A hangver-
seny kezdete 8 órakor. Hangverseny lejárta után 
táncz következik. Helyárak: I-ső hely (1—4. sor) 1 
frt  üO kr, 11-ik hely (többi sorok) 80 kr, karzat 80 kr. 

Péterfi Tamás nem örült. Néhány fővárosi  lap 
utján az a hir teijedt el, hogy Péterfi  Tamás a tö-
rekvő székely iró megőrült. E hir azonban nem felel 
meg a valóságnak, mert Péterfi  egészséges és jelen-
ben is Budapesten van, ahol a Köztelek  szerkesztő-
ségében van január 1-től szerződtetve. Nyomoráról s 
betegségéről szóló hirek koholmányok. 
.. ... Nemes családok. Az Udvarhely vármegye nemes 
családjai" czimü mü a befejezéshez  közel áll. A mü 
számos előfizetőkre  talált, vármegyék is megtisztel-
ték szerzőt és előfizetésre  jelentkeztek már, igy ké-
sőbb, ha egyik vagy másik tagja az érdekelt csalá-
doknak más vármegyébe jut, ott sem lesz idegen, 
nevét olt is feltalálja.  Ismételten felkérjük  miudazo 
kat, kik adataikat még nem küldötték be, hogy azo-
kat január hó lo-éig Pálmay József  Sz.-Udvarhely 
czimére juttatni szíveskedjenek, mert az azután ér-
kezőket szerző figyelembe  nem veheti. Pálmay József 
1900. jan. 1-től kezdve az Erdővidéken szedi adatait. 

A bírósági végrehajtók államosítása. Több 
kereskedelmi és iparkamara feliratot  intézett az igaz-
ságügyminiszterhez, melyben a bírósági végrehajtók 
illetményeinek rendezésével együtt a bírósági végre-
hajtók illetményeinek államosítását sürgették. A ké-
relmet az igazságügyminiszter annál is inkább figye-
lembe venni Ígérte, mivel e kérdés rendezését a 
perrendtartás reformjával  kapcsolatban úgyis tervbe 
vette. 

Tréfás estély. Már egyik korábbi szamunkban 
hírt hoztunk volt arról az estélyről, mely február 
hóban az ev. ref.  templom javára a vármegyeház 
disz- és melléktermeiben rendeztetik. A részletes 
program a hét folyamán  már ki lesz bocsátva s az 
mindenféle  szenzácziós meglepetéseket igér. A táncz-
mulatságot egy egész hangverseny fogja  megelőzni, 
amely a leglehetetlenebb pontokból van összeállítva. 
A terem különböző pontjain régiségtár, hideg-buffet, 
Domino-pezsgö pavillon  lesznek felállítva.  A belépti 
dij csak egy koronában lesz megállapítva. Az es-
télyre karzatjegyek is adatnak ki. Az estély élénk-
ségét a serpentin és konfetti  csata, léggömbök fel-
eresztése fogja  fokozni.  Kezdete 6 órakor lesz. 

Az idei tél. A hajdan zúzmarás deczember, a 
melynek uralkodása alatt szegény drótostótok a far-
kasok gyomrába kerültek, az idén megint olcsóbban 
adja. Már beköszönése szelíd, barátságos, mondhatni 
alázatos volt s fagyasztó  lehelet helyett napfényben 
mosolygott. Ugy látszik, hogy deczember belenyugo-
dott a változhatatlanba s a szecessziós divatnak meg-
felelően  tavaszi hangulatokba ringatja magát. Meg-
nyugszik abban, hogy a nagy, zimankós telek ideje 
lejárt s hogy jó néhány esztendeig a régi télnek csakis 
paródiái mutatkoznak. Azok, akik az időjóslás mes-
terségével foglalkoznak,  már tavaly megmondták, 

hogy az egykori disznótoros teleknek vége van s 
hogy az idei is emberségesen viselkedik. Persze, nem 
annyira a korcsolyázókra s a szánkázókra való te-
kintetből, mint inkább azokkal a szegényekkel szem-
ben, akik a fűtés  költségeit nem igen bírják. Csil-
lagokból, üstökösök járásából, meg hasból jósolók 
egyaránt ünnepélyesen kijelentik, hogy nagyobb 
hidegek csakis elvétve forduluak  elő s negy-
vennyolcz órán tul nem igen tartanak. Hózivatarok 
sem lesznek. Lehetőleg állandóan uralkodik a fényt 
és meleget szóró nap, hogy bizonyos idők multán a 
népmesék igy kezdődjenek: „Hol volt, hol nem volt, 
még az operencziás teEgeren tul is volt egy olyan 
ország, amelyben téli napok jártak s amelyben a 
gyermekek hólabdát csináltak és korcsolyáztak." 
Igen-igen, deczember zúzmarája, farkasorditó  hidege 
a mesékbe kerül, amelyekben senki sem hisz. 

A Kaszinó tánczestélyére, mely február  1-én 
lesz, nagyban folynak  az előkészületek. A meghívók 
már e hét folyamán  szétküldetnek s a rendező bi-
zottság permanencziában van. A belépti jegyek árai, 
mint említettük, 3 és 7 koronások lesznek. 

Az állategészségügy államosítása. A földmive-
lésügyi minisztériumban deczember hó 14-én szak-
tanácskozmány volt Darányi Ignácz miniszter elnök-
lete alatt. A tanácskozáson az állategészségügy álla-
mosítására vonatkozó kész törvényt vitatták meg. 
A tanácskozásra a miniszter a vidékről is behívott 
több szakembert és több vármegyei alispánt. A ja-
vaslatot annak idején a gazdasági egyesületeknek is 
megküldte véleményadás végett a miniszter s most 
ezekkel együtt volt az értekezlet elé terjesztve. 

Birói vizsgálatok. Bartók  Gyula és Király 
Aladár előnyösen ismert törvényszéki aljegyzők, ka-
rácsony hetében Budapesten sikeresen állották ki a 
birói vizsgálatokat. 

Karácsony ünnepe. A szent ünnepek minden 
nagyobb esemény nélkül folytak  és értek véget, ugy, 
mint általában a karácsonyi ünnepek szoktak. A 
rendes csönd, a hosszú éveken át megszokott ese-
ménytelenség verődött rá az idén is, hogy jóformán 
mindig igy legyen, dicsőségére a családok ünnepé-
nek. A felhőtlen  égboltról. ragyogó napsugár tűzött 
le az utczákra. Mindenütt vidám arezokat lehetett 
látni, amelynek nyugodt derűjéből szinte sugárzott 
az ünnepi hangulat. A templomokban a szokásos 
módon tartották meg az istentiszteleteket, amelyeket 
mind igen nagy közönség hallgatott. Ájtatosság után 
aztán ki-ki elszéledt barátságos, meleg családi körbe, 
hol a szalonban kissé megkopasztva, de még csillo-
gón állt a karácsonyi illatos fenyőfa. 

Tisztviselő-tanárok és tanártisztviselök nyug-
díjazása. A kereskedelemügyi miniszter rendeletet 
bocsátott ki a napokban, támaszkodva arra a minisz-
tertanácsi határozatra, amely megszabja, hogy a ta-
nárokból lett tisztviselő és a tisztviselőből lett tanár 
miképpen nyugdijaztassék. A rendelet szerint a ka-
tedrán és a hivatalban töltött összes évekből, bár-
mely sorrendben szolgálta le azokat a nyugdíjazandó, 
arányos számú évek az első tiz évi szolgálati időbe 
számitandók és egyenkint utánuk 4 százalékos nyug-
díjigény állapítandó meg. A feumaradó  évek közül a 
tisztviselői évek után 2 százalék, a tanári évek után 
3 százalék számítandó a nyugdíjjogosultságra. A mi-
niszteri tanácsi határozat értelmében a többi minisz-
terek is hasonló rendeletet fognak  kiadni. 

Közgazdaság czimmel dr. Nagy  Sándor és 
Gáspár I. Imre szerkesztésében egy uj közgazdasági 
hetilap indult meg Budapesten. A beküldött első 
szám, mely 20 oldalra terjed, igen alapos tudással, 
élénken van szerkesztve. Előfizetési  ára egész évre 
20 korona. , 

Szentek Élete czim alatt egy nagy vállalatot 
indított meg az előnyösen ismert Pallas  irodalmi és 
nyomdai részvénytársaság, melynek első füzetét  most 
vettük. A müvet Dedeh  Crescens  Lajos, e kiváló 
egyházi iró irta. Rendkívül kedves leírásában lépnek 
elénk a kath. egyház egyes szentei. Az iró rendesen 
egy bájos epizódot szakit ki életükből s ehhez fűzi 
az alak kidomboritását. Irálya gyönyörű, magyaros, 
könnyed, minden fölös  szóvirágoktól ment és mégis 
csodálatosan behízelgő és meggyőző erejű. A füzet 
külső kiállítása pedig egyenesen meglepő. Bízvást 
elmondhatjuk, hogy az egész világirodalomban nem 
jelent meg szebben kiállított szentek élete. A füzet 
élén Tury  Gyula festőművészünknek  remek alkotá-
sában gyönyörködhetünk, melyet e kiváló művész a 
mezőkeresztesi templom részére festett  volt meg. A 
mü 52 füzetre  van tervezve és egy füzet  ára 25 kr. 
A müvet, mely az esztergomi főegyházmegyei  ható-
ság jóváhagyásával jelenik meg, 6 színes, 50 fekete 

miilap és körülbelül 350 szöveg közé nyomott kép 
fogja  díszíteni. Rendkívül melegen ajánljuk e párat-
lan diszmü megszerzését minden keresztény család-
nak. Bájos, igen érdekes, csaknem érdekfeszítő  s a 
mellett tanulságos, szivet, lelket nemesítő olvas-
mányra fognak  szert tenni. Megrendelhető minden 
hazai könyvkereskedőnél. 

Szilveszter-est. 
Deczember 31. 

Egy esztendő göröngye ismét a semmiségbe hullt. 
Minden év visz el valamit tőlünk. Ifjúságunkból,  örö-

meinkből; gyászainkat szaporítja és a sirhal mokat ott künn a 
temetőben. 

Ebben a most mult időszakában a végtelenségnek na-
gyon sokat rabolt el tőlünk a végzet. 

De nem a szabadságot. Hiszen, irint az idő, meghal az 
utolsó perezben s végső atomában születik újra; az emberi 
szabadság is a kiomlott vérből, a küzdelem közt lehullott 
könyből diadalra támadt, felkelt  sírjából, amire bizonyság év-
ezredek históriájának tanúsága. 

Mi is az idő és a méhében fogantatott  emberi jogok ki-
fejezése:  a szent szabadság? Olyan, mint ez a semmiségbe 
tünő mindenség, amelyben mi elpusztulunk, de amely az örök 
élet is egyszersmind Minden egyes, az elmúlásba hulló atomja 
szülőanyja a jövő egy parányának, mely viszi az életet tovább, 
tovább, a libertást a fel  nem tartóztatható nagy glóriára. A 
legközelebb múltban meghal és a legközelebb jövőben meg-
születik. Miért? Azért, mert öröktől fogva,  mindig van, soha 
nem szünetel, átjön a sötétségből a világosságba s bár jelene 
alig van: él, él és él mindörökkéig. A pillanatnak embrionyi 
részében múlttá vál és ugyanennyi idő alatt újjászületik. Azért 
ne feltsétek  az időt a múlástól s ne annak gyermekét a sza-
badságot. 

* 

Ezen az estén, midőn ráteszszük a tünő év végső érlük-
tetésére lázas kezünket, önkéntelenül támad agyunk sejtjei 
között a gondolat: Mikor született az idő első pillanata s mi-
kor tér vissza az örök megsemmisülésbe? 

Kérdésnek is már vakmerőség s felelni  nem képes rá 
sem a bölcseség, sem őrület. 

Keressük, kutatjuk, mi volt az idők végtelensége előtt ? 
Vagy kezdet nélkül való volt és végtelen lesz? Nem, ne fejte-
gessük. Bele kell nyugodnunk, amin nyugszik hite a nagy ná-
záreti Isten-embernek. Az idő megszületése előtt volt az Isten; 
az Isten, aki maga az idő, a mindenség, a kezdet nélkül való, 
nagy végtelenség. 

Itt csak a vallás hite, vigasza, varázsa segít, amely hir-
deti: ki megalkotá ezt a világot, az eget, mennyet, millió nap-
jával, földjével,  csillagjaival, az a nagy Isten: az idő, az az 
élet, öröktől kezdve örökké élő Aki megdönti az igazságot — 
az lesz az Isten. 

Az a kezdettől fogva  megfoghatatlan,  anyagtalan lény, a 
ki mégis minden anyagok anyaga. A kiből minden származik: 
Ég, Föld, szabadság; Menny és Pokol. Akiben nyer életet, ami 
isteiifiává  teszi az embert: a gondolat. 

* 

A gondolat. Igen, az adja elménkbe, hogy mégis nagyon 
becses az ember életében az a valami, amitől minden függ,  az 
örök Idő. 

Édes anyánknak talán legbecsesebb volt belőle a pilla-
nat, mikor legelső csókját lehelte kis homlokunkra; nekünk, 
mikor a szeretet lázától reszkető ajkunk rátapadt egy másik 
ajakra És a hazának, daliák kitűzték a vérkeresztséges szen-
telt zászlókat s a zsarnoki gőg belefullt  a szabadság diadalá-
nak örömmámorába. Épp ezért van, hogy ragaszkodunk az 
élethez, időhöz, jövőhöz s a tompa multat futni  hagyjuk ma-
gunk mögött. 

Mi is a mult. Csak a dicsőség, csak a tisztesség ragyog 
felénk  nagy homályából. Szappanbuborék, melynek szivárvány-
színű fénye  visszasugárzik ugyan felénk  s tanulunk tőle jövőt 
csinálni. Bűneit, árulásait, gonoszságait a jobbak, a becsülete-
sek igyekeznek a sárba taposni s erényeivel besugározni az em-
beriséget. 

A mult gyászos eseményeitől terhes 1899-ik évnek még 
csak néhány percze függ  a ködös mindenségben s azután le-
pereg ez is az Idők rostáján. Az utolsó perczczel megsemmisül 
a mult év és életet ad égy kétes arczu jövendőnek, mely tovább 
viszi az időt egy mesgyehatárral a végtelenségbe, amig felada-
tát utódja ismét át nem veszi tőls. 

Yolt e, amiben az elmúlt esztendőben gyönyörködtünic, a 
mitől lelkünk az ég felé  szárnyalt, a mit teremténk, a mit al-
kotánk ? 

Szilveszter éjén hangtalan némaság a felelet. 
Tizenkettőt üt az óra s ez év utolsó percze is a múltra 

vall s ennek a mostani pereznek öröme, gyásza — emlékké. 
De minden emlék egy-egy kőoszlop, mely égbe emelkedve hir-
deti népünknek, fajunknak,  a magyarnak: 

— Ébredjetek! 
* 

Ha azután szemünk odavetödik a jövendőbe? Holnap 
mindnyájan ajándékot adunk s talán kapunk is; a végtelenség 
időméretéből meg kapunk egy holt tőkét s ennek kárpótlásául 
koczkára vetjük létünknek egy még eddig meghatározatlan ré-
szét, melyet az istenség javunkra jegyzett. 

Hányan váltjuk be közülünk azt a váltót, melyet az uj 
esztendő aláíratott velünk s hányunknak lesz oda jövőnk és 
életünk is? 

És hányan leszünk majd lakói annak a csendes biroda-
lomnak, a honnét nincs visszatéiés, a hol az idő is, ember is 
— semmi 1 , 

Boldog ujesztendőtl 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában, 



Í O O - S O O forintig 
havonta megkereshető bármely foglalkozású egyé-
nek által, biztosan és becsületes töke és rizikó 
nélkül, hatóságilag engedélyezett állampaiprok és 
sorsjegyek eladásával az ország minden helységé-
ben. Ajánlatok „Könnyű kereset" czimen SINGER 
GYULA hirdetési Irodájába Budapest, II., Lipót-utca 14. 

Kiadó  lakás.  ban 3 szoba-, 
konyha- és  mindenféle  mellékhelyiségekkel 
ellátott  lakás,  veteményes  és  gyümölcsös 
kerttel  együtt  kiadó,  esetleg  eladó.  Érte-
keshetni  lapunk  szerkesztőségében. 

l E E i r c L e t é s . 
Nagy- és Kis-Kadács, valamint Kobátfalva 

határán lévő 100 hold területű birtok, melyből 22 
hold erdő, a többi pedig szántó és kaszáié, örök-
áron eladó. Értekezhetni lehet tulajdonos 1NCZEFY 
ALBERT-tel Tövisen. 

Hatóságilag  engedélyezett 

VÉGELADÁS 
A Dénes  János-féle 

vármegyeház alatt  levő  férfi  és  női 

szövetraktárt 

\m. m wa m m, ím M l l m- M M .M: M Sa 

U t e i s z S á b o r 
készbutor-raktára. — Kárpitos és díszítő 

Székely-Udvarhely. 

Alkalmi butorvétel 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 
tudomására adni, miszerint raktáron levő kész búto-
raimat az üzlet áthelyezése miatt, a következő le-
száll ított árak mel let t elárusítom: 
1. Matt hálószoba oszlopos, angol fara  gvánnyal, 

ára ezelőtt 420 frt,  most 
2. Faragott, matt hálószoba ára ezelőtt 230 frt,  most 
3. Sima, matt hálószoba ára ezelőtt 180 frt,  most 
4 Teljes finom  ebédlőszoba ára ezelőtt 300 frt,  most 
5. Finom selyem sálon garnitúra óra ezelőtt 180 

frt,  most 
6. Bordeux-virágos, faragott;állványu  peluches salon-

garnitura ára ezelőtt 160 frt,  most 
?. Salon-garnitura bordeux-selyemszálakkal átszőve, 

ára ezelőtt 140 frt,  most 
8. Politirozott 1 ajtós ruhaszekrény ezelőtt 25, most 
9. Ugyanaz 2 ajtóval ezelőtt 30 frt,  most . . . 

10i Politirozott ágyak páronként ezelőtt 50 frt,  most 
11. Éjjeli szekrény márványlappal ezelőtt 15 frt,  most 
12. Finom salonasztal ezelőtt 18 frt,  most . . . 
13. Mosdószekrény ezelőtt 18 frt,  mbst 
14. Íróasztal igen szép kivitelű ezelőtt 26 frt,  most 
15. Karos nádszék drbja ezelőtt 3 frt  80 kr, most 
16. Töltött, ruganyos díványok ezelőtt 18 frt,  most 
Ezen kiviil különféle  toillet-tükrök márvánnyal vagy 
anélkül, fali  tükrök, szőnyeg ottomanok, könyváll-
ványok stb. a legszebb kivitelben tetemesen leszállí-
tott árak mellett. Felsorolt tárgyak raktáramon 
készen kaphatók, és kérem a n. é. közönséget azt 
megtekinteni szíveskedjék. 

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

± k o r o n a . 

Főnyeremény 

9 
korona ért. 

5 nyeremény á 2 0 , 0 0 0 kor. stb. ért. 
Kívánatra 20 százalék 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 jótétaysási sorsjátéi talisép 
a Budapesti poliklinikai Egyesület kórháza javára 

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

Kapható e lap szerkesztőségében. 

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. 

Fott- 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 . 
w Vidéki megrendelések pontnsan teljesíttetnek. -̂ G 

Úgyszintén Székely-Udvarhelyen: 
SOL1MOSS1 JÁNOS gyógyszerésznél. 
Székely-Kereszturon: Baumgártner Károlynál . 

Richter-féle 

Horgony - Pain - Exp eller 
Linlment. Capslcl comp. 

Ezen hírneves háziszer ellent állt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
Csúinál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igaíi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban seln kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
tnajdnem 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 „Horqony" 
védjegyéi Richterczégjegyzós nél-
kül mintnem valódit uiasitsa vissza. 
R1CHTER F. AD. ét társa, RUDOLSTADT 

es. és kir. »dvari szállítók. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Van szerencséin 

ugy a h e l y i , valamint a v idéki n. é. 
közönség becses tudomására adni , 

miszerint a közelgő 

k a r á c s o n y i é s * + + + + + + + 

ú j é v i i d é n y r e 
üveg-, porczel lán, 

és díszműáru üz le temet és lámpa 
nagyraktármat 

0 9 í k » ( 

Ajándék 
tárgyakkal láttam el 

és arra törekedtem, liogy a legtovább 

H menö igényeknek a legpon-
tosabban e leget tebessek. 

Minthogy áruimat legelső 
kézből , a l egnagyobb czé-
gektöl és házaktól szereztem 
be, azon kedvező helyzetben 
vagyok, hogy a legjutányo-
sabb árakban szolgálhatom 
ki a nagyérdemű közönség-

I I 

Mint eddig, ugy ezutánra Is 
a nagyérdemű közönség b. 

pártfogását  kérve, maradok kiváló 
t i szte let te l 

Drágomán S. i. 

Két nagy 
világos udvari szoba bútorozva vagy anélkül 

I V kiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Korcsolya nagyraktár! 
M i n d e n n e m ű koresolyák l eg jobb 

kivi te lben. • 

k á l y h a ellenzők, fa-  és s z é n k o s a -
rak, k á l y h a előtétek 

e g y s z e r ű és díszes kivitelben. 
• 

Konyhaberendezések 
és különlegességek 

dús választéka. 

Szerszámok 
minden iparág részére. 

Varrógépek minden kivitelben. 
Ajánl elösmert jutányos áron 

PAPP-ZAKOR ENDRE 
Tas- és szerszámüzlete 

a z ; „ a r a n y l s a s z á ű a . o z 

Székely-Udvarhelytt. 
Vidéki megrendelések-pontosán küldetnek. 

üzletfelhagyás  folytán,  mélyen  le-

szállított  árban kiárusítja 

a TULAJDONOS. 


