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A tanév küszöbén. 
Minden nemzetnek, hogy a különböző pá-

lyákon igényelt alapismereteket megszerezze, 
különböző irányú és berendezésű iskolákra van 
szüksége. A hányfélék  az életpályák, annyifélék 
az iskolák s a mig az életpályák különbözők 
lesznek, addig egységes iskolát létesiteni alig 
lesz lehetséges. Egységes az iskola csak ad-
dig lehet, mig arról van szó, hogy az ember 
szellemi erői fölkeltessenek  és az életben szük-
séges alapismeretek megszerzésére eszközökkel 
elláttassanak. Ez az iskola, bármily életpályára 
készüljön valaki, mindenkire nézve nélkülözhe-
tetlen, és ez: az elemi iskolában nyert tanítás. 

Aki fiának  az elemi osztályokban elérhető 
tudásnál magasabb fokú  képzettséget óhajt adni, 
az beadja gyermekét a gimuázium, reál- vagy 
pedig a polgári iskola első osztályába. S itt áll 
be amaz első felelősségteljes  időszak, midőn el 
kell határoznia a szülőnek: moly iskolába adja 
gyermekét? Itt állanak elő az első nehézségek, 
mert a gyermeknek elmebeli képességeit, tehet-
ségeit, hajlamait még ifjúkorában  is felismerni 
amily nehéz feladata  a szülőknek, ép oly fontos 
követelmény a gyermek jövő életpályájának 
megválasztásánál. 

Sajnos, hogy a legtöbb sziilő ezt a köve-
telményt, gyermeke középfokú  taníttatásának 
megkezdésekor teljesen figyelmen  kivül hagyja. 
Teszik pedig ezt leginkább azért, mert nincse-
nek tisztában a különböző irányú iskolák sajá-
tos czéljaival, amelyek jellegök szerint más-más 
tehetségeket és képességeket megkövetelnek. 

Azért nem tartjuk feleslegesnek  az iskoláztató 
szülők miheztartása végett figyelmöket  azokra 
a tanintézetekre fölhívni,  amelyek mindennapi, 
rendszeres oktatásban részesitik növendékeiket 
és amelyek különböző irányuk és czéljuk sze-
rint valamely értelmiségi vagy pedig gyakorlati 
foglalkozások  előkészítői gyanánt tekinthetők. 

A gimuázium és reáliskola a szorosan vett 
tudományos pályák előkészitői. Ezek szolgáltat-
ják a magasabb szakpályák: a jogi, orvosi, 
mérnöki, papi, tanári pályákon való kiképzés és 
előhaladás feltételeit,  bizonyos fokú  általános 
műveltséget. S minthogy nevezett középiskolák 
ezt a czélt nem annyira gyakorlati ismeretek 
közlése, mint inkább az ész és értelem fejlesz-
tése, tehát alaki képzés által akarják elérni, 
azért nagy hibát követ el az a szülő, aki fiát 
gyakorlati pályára szánta és ennek ellenére va-
lamely középiskola négy osztályát végezteti vele, 
mert négy éven át legalább felerészben  oly dol-
gokkal foglalkozott,  melyeknek jövő életpályá-
ján felette  kevés hasznát veszi. Az a szülő te-
hát, aki fiát  nem.a tudományos pályának szánta, 
hanem a praktikus életre akarja nevelni, akinek 
gyermeke kereskedői, ip^ri vagy pedig gazdá-
szati pályára kiván lépni, fordítsa  figyelmét 
amaz iskolák felé,  amelyekben ezen jövő élet-
hivatásukra előkészíttetnek. Ilyen iskolák szak-
oktatással összekötve: az ipar-, kereskedelmi és 
gazdasági iskolák; szakoktatás nélkül pedig a 
polgári iskolák. Ezek mind a gyakorlati élet 
szükségleteit szolgálják, azok követelményeihez 
mérten vannak kiválasztva tantárgyaik és meg-
állapítva tananyaguk. 

A különböző iskoláknak ilyenformán  külön 
sajátos irányai és czéljai lévén, csak sajnálni 
lehet, hogy a szülők mind ennek daczára nem 
veszik azokat fiaik  jövő élethivatásának megál-
lapításánál kellő figyelembe.  Ez az országszerte 
észlelhető jelenség leginkább a szüléknek hibá-
san alkalmazott konzervatizmusára, a megszo-
kottságra vezethető vissza, amennyiben nem is 
képzelhetik, hogy magasabb képzettség másutt, 
mint a reáliskolában vagy a gimnáziumban meg-
szerezhető volna Sokszor a lakóhely által eset-
leg nyújtott előnyök befolyásolják  a szülőket 
elhatározásukban, amennyiben oly szülők, akik-
nek lakóhelyén valamely középiskola van, min-
dig leghajlandóbbak fiaikat  tudományos pályára 
adni, ha a fiúnak  nincs sem kedve, sem tehet-
sége hozzá. Innen van azután, hogy igen sok 
szülőt keserű csalódás éri gyermekeiben s hogy 
társadalmunk proletáriatusa lesz. Ilyen proletária-
tus ped'g már is fölötte  sok van. Panasz és elé-
gületlenség hangzik felénk  mindenfelől;  a tisztvi-
selők sanyarú helyzetéről nem is szólva, keserii 
panasz foglaltatik  mindenütt, ahol csak az in-
telügenczia él, hat és munkálkodik. Hogy az 
értelmiségi pályák is válságba jutottak, annak 
okai sokfélék  és olyanok, amelyeknek elhárítá-
sára nagyobb állami akcziókra és társadalmi re-
formra  van szükség, nehogy a baj még inkább 
sulyosodjék. Az államnak uj keresetforrásokat 
kell nyitnia az ipar és kereskedelem fejlesztése, 
fellendülése  és térfoglalása  által. A társadalom-
nak pedig támogatnia kell az államot ebben -a 
munkájában. Fejlett ipar és virágzó kereskede-
lem százezreit képes eltartani az értelmiségnek. 

A p j a f i a . 
(Elbeszélés.) 

— Irta: Tartsafalvi  Pálffy  Aladár. — 

Josefstadtnak  komor falai  ridegen bámulnak a 
nagy messziségbe. Oh, ti falak,  ha tudnátok, ha 
éreznétek, mennyi hazafi  szivet rejtetek el ott, 
messze távol a szeretett hazától, oh hogy omlaná-
tok össze, hogy szabaduljanak a szabadságért se-
bekkel telt rabok; 

De ti nem érzitek 1 
Ti nem tudjátok 1 
Szomorúan sétál egy rab a vár egyik félre  esö 

részében, mintha számítgatná a napok, nem, az évek 
számát, a mi még hátra van. 

Oh, mert oly hosszú 15 esztendő azért, amiért 
életét is szívesen feláldozta  volna. 

De itt! És rabi 
Néha-néha félnéz  az égre, mintha Istentől 

várná szabadulását. Oh, mert fáj  nagyon, hogy ott 
kellett hagyja fiát  és feleségét,  kiket pedig oly na-
gyon szeret. 

Nem a rabság, hiszen hazájáért szenvedi, ha-
nem a távolság, felesége  és gyermeke, azok, miért 
ő oly bus, olyan szomorú. 

Ilyenkor pedig jobb a szabadulás, melyet Is-
ten mér aggnak, ifjúnak,  gazdagnak, szegénynek 
egyaránt — a halál. 

De mégis visszatartja valami, hogy ő még 
szabad lesz valaha és keblére öleli majd azokat, a 
kiket ugy szeret és meglátja szabad hazáját, melyet 
ugy imád. Szegény, szegény rab! Szabad hazát re-
mélsz ! Hisz akkor te nem itt ülnél oly szomorúan. 

Te még nem tudod, hogy tábornokaid bitófán 
haltak el! Te még nem tudod, hogy a jó hazafi 
sorsa börtön és bitó! 

így, igy Székely Péter, te ifjú  öreg, te Josef-
stadti rab! 

— Mikor ütsz már megváltás órája ? Oh, mikor 
látom viszout azt a szép hazát, mikor lesz már vége 
szenvedéseimnek? Hisz én nem vétettem senkinek! 
Hogy ugy szerettem hazám, ez még nem oly nagy 
vétek. Miért szenvedek, miért szenvedtetsz Megváltó 
engemet? Igaz, hiszen te is igazságért ontottad vé-
redet. 

Imádságra kulcsolta kezét és indult czellája 
felé,  mert már vége volt a sétának, csengettek. 

Bezárult az élőhalottak sírjának, börtönének 
ajtaja mögötte. 

Aztán gondolkodhatott és remélhetett sza-
badulást ! 

Uj rabszállítmány érkezett Erdélyből. 
Sok, sok hazáját szerető rab érkezett megint, 

rongyosan, mezítláb, ugy ahogy kitartott a ruha. 
Erdélyből a messze Josefstadtba. 

Az uj rabokat a régiekkel párosával lánczolták 
össze, hogy ne szökhessenek ! 

— Oh te véletlen! öreg sas mellé fióka,  hadd 
tanítsa repülni. 

Szállt is a gondolat, repült vissza a szép ha-
zába, a szép Erdélybe. 

Székely Péter is, a régi rab, egy ujat kapott 
maga mellé. Oly jól esett neki. 

Csodálatos vagy te sziv! Szerelmedet, igaz 
szerelmedet mélyen zárod, hogy arról ne tudjon senki 
se, fájna,  ha más is tudná édes titkodat. És ha fáj-
dalom gyötör, oly jól esik egy résztvevő kebel. 

Csodálatos vagy te kis húsdarab. Jól esett az 
öregnek is uj hirt hallani hazájáról. 

Hallott, de szomorút. 
Mint a szerelmes sziv, ha roszat hall, a kiért 

lángol, ugy szorult össze a székely szive is. 
— Ugy van biz az öreg bajtárs, a 13 tábor-

nokot felakasztották  már régen. Kossuth és a hősök 
egy része külföldre  menekült, más részét besorozták 
osztrák katonának vagy bujdosik hazájában hazát-
lan. Falvaink, városaink telve osztrák zsoldosokkal 
s ha valaki kiejti a szent haza vagy szabadság ne-
vét, elég ok arra, hogy valamely osztrák vár kaza-
matáiban fejezze  be életét. Szomorú, elhagyatott 
minden. Oh de más volt akkor, tudja-e, emlékszik-e, 
mikor Bem apó vezette ott messze a székelyeket. 
Oh, hogy én is nem lehettem akkor ott, oh hogy 
én is nem onthattam vérem a szűz Máriás zászló 
alatt. 

Vérpiros volt az arcza a tűztől az ifjú  rabnak. 
Oh te székely hazaszeretet. 

— És aztán . . . aztán no még — akadozott az 
öreg székely — mondj még, mondj, oly jól esik ne-
kem, ha szomorút is, de hirt hallani, oh mond, 
miért kerültél ide ? 

— Ne kérdezze bátya. Mi is küzdeni akaránk, 
mi is vérünket akarók ontani a hazáért, de elárult 
egy székely ember . . . 

— Hogy még a faja  is átkozott legyen . . . 
— Igen, elárult egy székely s restellem, hogy 

közülünk ilyen is került. Aztán összefogdostak. 
Vallattak, kínoztak Szebenben, Vásárhelyt pedig fel-
akasztották a mi drága vezéreinket. 

— Kiket, kiket? — szólt lázasan az öreg. 
— Török, Gálffy  és Horvátot. 
— Oh, az az áldott Tőrök, az a jóságos tanár. 

Hogy Isten átka legyen hóhérain. Oh az a derék 
ember, mintha most is hallanám szavát Én is vol-
tam tanítványa. De mondja csak honnan való, öcsém. 



Vajha figyelemmel  lennének a szülők most 
a tanév küszöbén mind arra, ami gyermekük 
értelmi fokának,  képzettségének és hajlamainak 
szempontjából üdvösebbnek, azoknak boldogulá-
sát tekintve, czélravezetőbbnek mutatkozik. 

y . 

A közgazdaság és a közoktatás. 
Szent borzalommal fognak  tiltakozni a közok-

tatásügy intézői azon merénylet ellen, hogy össze-
köttetésbe hozzuk a közgazdaságot a közoktatással. 
Feltételezzük az illetők felháborodását  azért, mert 
habár 1867. óta közoktatásügyek gyakorlati irá-
nyúvá tételén sokat furtak-faragtak,  az még sem 
jutott eszébe senkinek sem, hogy az ifjúság  lelkében 
talán fel  kellene ébreszteni a közgazdasági kérdések 
iránt való érdeklődést is s el kellene őket látni olyan 
ismeretekkel, amelyeknek birtokában képesek a köz-
gazdasági elméleteket egymástól megkülönböztetni 
és a teknikus terminusokat helyesen alkalmazni. 
Megelégedtek azzal, hogy a jogegyetemen és jog-
akadémiákon állítottak fel  tanszékeket a közgazda-
sági ismeretek ugy, ahogy elsajátithatására, de mi-
vel nem minden ember válik jogászszá, akik más 
életpályákon szolgálják a közügyet, épp annyit ér-
tenek a közgazdasághoz, mint a hajdú a harangön-
téshez. 

Innét van, hogy a lapok közgazdasági rovatá-
ban foglaltakat  senki sem olvassa, hogy a közgaz-
dasági szaklapok csakis a szorosan vett szakemberek 
előtt ismeretesek és kellő társadalmi műveltséggel 
biró emberek is dobálóznak a merkantilizmus, agrá-
rizmus, utilitarizmus, stb. felkapott  jelszavakkal, a 
nélkül, hogy legcsekélyebb fogalmuk  is volna ezek 
tulajdonképpeni jelentőségéről. De ez a kisebbik baj; 
nagyobb baj ennél az, hogy nemcsak a társadalom 
szélesebb rétegei, de az intéző körök sem tanúsíta-
nak kellő érdeklődést a közgazdasági politika iránt 
és azt teljesen alárendelik minden egyéb politiká-
nak, sőt a közgazdasági intézmények is csak annyi-
ban ébresztenek érdeklődést, amennyiben ily intéz-
ményektől valamely vidék, város vagy érdekeltségi 
csoport közvetetlen hasznot vár. Újonnan kelendők, 
keletkezett részvényvállalatok részvényei csak akkor 
ha sikerül a nagyközönséggel elhitetni, hogy a vál-
lalat mindjárt kezdetben dus jövedelmet hoz be a 
részvényeseknek. 

— Martonosi, bátyám. És hogy megismerjük 
egymást — hiszen ugy látszik, együtt fogjuk  eltöl-
teni életünket, mig Isten jó voltából esszük a rab-
kenyeret — az én nevem Székely László. 

— Fiam, édes egyetlen fiam  . . . hát anyád . .. 
az a drága? 

— Apám, édes apám! 
Apa és fiu,  öreg és ifjú  rab, egymás nyakába 

borulva, sirva önvendettek a szomorú, de jól eső vi-
szontlátásnak és e drága véletlennek. 

— Hát anyád, az én drága Rózára. 
— Rab ő is Szebenben I Nemsokára itt lesz ő is. 
— őt én nem . . . látom . . . soha. Ob, hazám 

hóhérai. Átok . . . átok . . . a hű . . . h i t . . . hitves 
átka rajtatok, fiam  . . . a derekam . . . őrizd . . . mig 
ki . . . kibontjátok. 

Összeesett és fia  karjai között visszaadta lelkét 
a mindenek Teremtőjének, kinek dolgai kifürkész-
hetetlenek. 

Ágya szélén ült az ifjú,  rabtársával a halottal, 
az édes apával összelánczolva. 

Éreztetek-e fájdalmat  valaha ? Rab fiúnak  rab 
apjával, a halottal összelánczolva ülni! 

Kisirta magát 1 Aztán eszébe jutottak apja 
Utolsó szavai. 

Megnézte derekát. Oda volt csavarva az egyik 
székely honvéd zászlóalj zászlója piszkosan, lyuka-
san, amint az ütközetekben vezette győzelemről győ-
zelemre honvédeinket. 

Levette, saját dereka körül csavarta, de előbb 
a boldogságos szűz előtt, mely minden csatán elől 
lobogott, egy imát mondott az elhunytért, szép ha-
zájáért és édes jó anyjáért. 

így történt ez réges-régen! 
De folytatása  is van! Beteljesült az öreg jós-

lata I Ott lobogott a rongygyá lőtt zászló Garibáldi-
nál és vezette vészben, viharban a magyar légiót az 
ifjú  Székely Laczi kezében, kit egyik ütközetben egy 
golyó talált elbukva és megcsonkította a szent jel-
vényt és csak egy szót ejtett még ki ajkán: „Előre!" 

Vájjon mi tudnánk-e ilyenek lenni?! 

Sokat beszélnek és irnak például mostanában 
a hazai ipar fejlesztésének  fontosságáról,  de e czélra 
a pénzt mindenki a külföldről  várja, mert a priori 
meg vagyunk gjöződve arról, hogy a mi közönsé-
günk zsebéből nagyobb szabású gyáralapitási akczió 
czéljára szükséges pénzt nem lehet kiszivattyúzni. 
Nem azért, mert nincs, hanem azért, mert a közön-
ség nem fekteti  pénzét ipari vállalatokba, tapaszta-
lásból tudva, hogy e vállalatok kezdetben semmit 
sem vagy csak igen keveset jövedelmeznek. De ha 
az elmék közgazdaságilag volnának iskolázva, min-
den tanult ember belátná, hogy az iparvállalatoknak 
Magyarországon szép jövőjük van; mindenki képes 
volna a kedvező konjunktúrákat felismerni  s tudná 
azt, hogy a befektetett  tőke aránylag rövid idő után 
meghozza gyümölcseit. 

A közgazdasági ismereteknek általánosítása 
esetén elszoknánk attól is, hogy a társadalmi tevé-
kenységet örökké az államra hárítsuk. Az állam épít-
sen vasutakat, nyisson bányákat, emeljen gyárakat, 
ásson csatornákat s mikor mindezt megtette, mert 
más nem akarta megtenni, akkor szidjuk, hogy miért 
kaparitja magához a dus jövedelmet híjtó vállalato-
kat s miért csinál konkurrencziát a saját polgárainak. 

Ha tehát a közoktatást valóban praktikussá 
óhajtjuk tenni, be kell vonnunk annak keretébe a 
közgazdasági ismeretek terjesztését s a gazdasági 
érzék fejlesztését.  A népiskolákat  sem vesszük ki; 
itt az olvasókönyvek utján kellene elsajátíttatni azon 
általános érdekű és közhasznú gazdasági ismerete-
ket, melyek az egyszerű paraszt embert is anyagi 
érdekeinek kellő érvényesítésére s a fehérnek  a fe-
ketétől, a hitegetésnek a valóságtól való megkülön-
böztetésére képesitik. A középiskolákban  pedig már 
rendes tantárgyként kell a közgazdaságtannak sze-
repelnie; bizonyosan van ennek annyi értéke, mint 
a szónoklattannak vagy a verstannak s még néhány 
tantárgynak azok sorából, amelyeket pusztán azért 
tanítanak, hogy az érettségi vizsga letétele után le-
gyen mit elfelejteni.  A történelmi tantárgyakat is 
kapcsolatba kellene hozni a közgazdasági ismeretek 
elsajátítására való törekvéssel; a sok ütközetek, vé-
res forradalmak,  királygyilkosságok zűrzavaros egy-
velegébe be lehetne ékelni a közgazdasági elméletek 
keletkezésének, fejlődésének  és hatásának, a gazda-
sági viszonyok és intézmények alakulásának törté-
netét is, mig az irodalomtörténet csak nyerne érté-
kében, ha a jelesebb közgazdasági irók müveit, azok 
czélját s irodalmi működésűk eredményét is feltün-
tetné. 

A közoktatás ily módon való kiegészítése után 
után 2—3 évtized múlva egészen más alakot öltene 
a közgazdasági jellegű kérdések tárgyalása Községi 
és törvényhatósági gyűlésekben nem hallanánk annyi 
zöldet, sőt az országgyűlési képviselők egy része 
sem burkolnák be néma hallgatásba s fel  sem vevő 
közömbösségbe e téren való tudatlanságukat. A nép 
vezérlésére és felvilágosítására  hivatott tisztviselők, 
pártvezérek, papok, tanitók stb. képesek lennének a 
közvagyonosodás eszközeit és módozatait megismer-
tetni, azok igénybevétele iránt a közérdeklődést fel-
ébreszteni s a nép is megértené őket, mert az is-
kola előkészítette a közgazdasági eszmék befogását. 

Irodalom. 
Magyarország a XlX-ik században írásban és 

képekben, szerkesztője és kiadója Pálffy  Ferencz bu-
dapesti ügyvéd. Pálffy  óriási munkát végzett az ada-
tok gyűjtése, az anyag megválogatása és a remek 
szép ilusztrácziók megszerzésével. Valóban diszmüvet 
kap az előfizető,  a ki füzetenkint  összegyűjti s igy 
alig érezhető pénzösszeggel szerzi meg, mert a ha-
vonkint megjelenő füzetek  ára egy korona. Az egész 
világ történelmét öleli föl  a munka, visszapillantást 
vetve az ó-kortól kezdve minden jelentősebb ese-
ményre s ezzel párhuzamosan tárgyalva a XlX-ik 
század történelmét érdekes, vonzó és tárgyilagos elő-
adásban. Hogy némi fogalmat  adjunk az érdeklődők-
nek, fölemlítjük,  hogy az utolsó füzet  45 szinben 
nyomott illusztráczión kívül XIII. Leó pápát adja 
mümellékletül. A díszes mü iránt érdeklődők fordul-
janak Pálffy  Ferencz czimére: Budapest, VII., Er-
zsébet-körut 29. 

Művészet czimre változtatta át nevét a Magyar 
Művészet czimü félév  óta fennálló  havi folyóirat  s e 
változással kéthetenként megjelenő művészeti lap lett 
Ez újítással még hathatósabban kivánja szolgálni 
művészeti ügyeket s az uj formában  e művészeti 
képes lap, melynek szerkesztője Cs. Szabó Kálmán, 

főmunkatársa  Beniczkyné Bajza Lenke, igen gazdag 
tartalommal jelent meg. Előfizetni  a kiadóhivatalnál 
lehet: Budapest, VI., Vörösmarty-utcza 42. sz, Elő-
fizetési  árak : félévre  8 korona, egy szám ára 80 fill. 
Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal. 

A khinai császásné kivégzése. Az immáron 
kézre került s az európai csapatok fogságában  levő 
kinai anyacsászárnőt halálra Ítélték. Mielőtt a ki-
végzés megtörténnék, a német császár sürgönyileg 
intézkedett, hogy a császárné kívánságát teljesíteni 
kell. Megkérdezték tehát a keresztének nagy gyűlö-
lőjét, hogy mi az utolsó kívánsága, mire a császárné 
igy felelt:  ,,Hallom, hogy Budapesten van egy ki-
tűnő élczlap, melynek „Mátyás Diák" a czime. Erre 
fizessenek  elő. Mi ehez a kábelen érkező hirhez csak 
azt jegyezzük meg, hogy a „Mátyás Diák" előfizetési 
ára negyedévre 3 korona és hogy a kiadóhivatal (Bu-
dapest, Sarkantyus-utcza 3) szívesen küld mutat-
ványszámot. 

A „Budapest" egyik legrégibb legelterjedtebb 
és legolcsóbb napilapja hírlapirodalmunknak. Alka-
lomszerű képekkel, 14—16 oldalon, sőt ünnepnapo-
kon három ivben 24—30 oldalon jelenik meg. A 
„Budapest" vezérczikkeit többnyire orsz képviselők 
irják, köztük Kossuth Ferencz a függetlenségi  és 48-
párt nagynevű vezére. Hírei frissek  és megbízhatók. 
Állandóan két érdekfeszítő  regényt közöl, s az egyik 
lapszámozva könyvalakban jeleuik meg. Előfizetési 
ára egy hóra 2 korona, egész évre 24 korona. Az 
előfizetések  a kiadóhivatalhoz Budapest, IV. Sarkan-
tyus-utcza 3 sz. a. küldendők. 

Újdonságok. 
Személyi hir. Dr. Damokos  Andor, vármegyénk 

alispánja, háromheti szabadságából visszatért s hiva-
tala vezetését már átvette. 

Az 1900. évi népszámlálás. A magyar királyi 
központi statisztikai hivatal tudvalevőleg évtizeden-
ként szokta megejteni az országos népszámlálásokat 
melyek közül az utolsó 1890-ben volt. A jelen 1900 
évi deczember 31-iki éjféli  12 óráig terjedő időt ve-
szik alapul. A statisztikai hivatal mostanában fogott 
hozzá az előmunkálatokhoz, még pedig nagy erővel^ 
a mennyiben egy külön ügyosztály a szükséges sza-
porított, létsz mmal serényen dolgozik a nagy munka 
előkészítésén. Az ügyosztály helyiségei egy külön, a 
statisztikai palota udvarán e czélra épített, emeletes 
épületben vannak. Eddigelé már megállapították a 
különböző ádatokat felölelő  kérdőivek szövegét, me-
lyeket a kinyomatás után rögtön szét fognak  küldeni. 

Hymen. Városukban m. hó 26 án jegyezte el 
Jakabházy  Samu, Sz.-Keresz'ur város főbírája,  özv. 
Tompa  Kálmánné kedves leányát, Etelkát. 

Vármegyénk egyik gazdája, az európai hirre 
emelkedett „székely tengeri" termelője, Szent-Királlyi 
Á'pád, ennek a tengerinek előállításáért és megis-
mertetéseért a párisi kiállításon arany érmet nyert. 
Ebben a kitüntetésben lapunk nyomdájának is van 
egy csekélyke közreműködő része, amennyiben ne-
vezett gazdánknak a „székely tengeriről" szóló kör-
leveleit, évenkint 50-60 ezer példányban, magyar, 
német, franczia  és oláh nyelven, már 25 év óta 
a mi nyomdánk készíti s a párisi kiállítás juryje 
elébe terjesztett ismertetésnek diszes kiállítása is 
itt készült. 

A zászló. A zászló szimbólum, — ezt tudni 
kellene mindenkinek, de sajnos, sokan nem tudják. 
A király 70-ik születésnapja alkalmából zászlódiszt 
öltött magára a város és a nehézkez középületek szinte 
vibrálni látszottak a zászlók lengésétől, mintha örö-
mükben repestek volna. Az ünnepnapoknak azonban 
már rég vége van, de azért elég sok házon még most 
is gunnyaszt egy-egy árva lobogó, a mi nagy indolen-
cziára vall és nagyon lerontja az illető háztulajdonos 
hazafias  felbuzdulását,  mert azt bizonyítja, hogy bi-
zony a zászló kitűzésével ő náluk nem volt meg a 
morális indítóok, hanem egyszerűen egy sablonszerű 
aktus volt az. Azt azonban elfelejtette  levenni és 
most ott piszkolódik, rongyosodik és rohad a szép 
piros-fehér-zöld  lobogó, bosszúságára a közönségnek. 
Az ottfelejtett  zászlók jobban bosszantják az embert, 
mintha ki se tűzték volna őket. A zászló a házak 
ünneplő ruhája, tehát hétköznapokon nincsenek helyén. 
Azért hát be a zászlókkal. 

Megbízások. A belügyminisztérium vezetésével 
megbízott miniszterelnök a marosvásárhelyi községi 
közigazgatási tanfolyamnál  igazgatóhelyettesi tiszttel 
dr. Láni Oszkár vármegyei tiszti ügyészi helyettest, 
előadói tiszttel pedig az igazgatóhelyettesen kivül 



Dindár Béla főispáni  titkárt, Eperjessy György vár-
megyei főszámvevőt,  dr. Fenyvessy Soma vármegyei 
tb. ügyészt, Gombás Gyula vármegyei alszámvevőt, 
Hofbauer  Aurél városi főjegyzőt,  Kathonay Domokos 
anyakönyvi felügyelőt,  dr. Körmöcsy József  pénzügyi 
titkárt, Orbán Balázs vármegyei aljegyzőt, dr. Szász 
Károly vármegyei tb. főjegyzőt  és Szentiványi Sán-
dor vármegyei árvaszéki ülnököt, mindegyiket egy 
évi időtartamra, bizta meg. 

Kinevezés. A pénzügyminiszter Medveczky  Já-
nos mármarosszigeti pénzügyi fogalmazó  gyakorno-
kot a helybeli pénzügyigazgatósághoz ideiglenes mi-
nőségben fogalmazóvá  nevezte ki. 

Székelyudvarhely város képviselőtestülete m. 
hó 25-én tartott rk. közgyűlésében Demeter Dénes 
tanácsos h. polgármester vezetése mellett lauyha ér-
deklődéssel tárgyalta, az alispán átirata folytán, 
hogy a községi fiúiskolánál  az 5-ik osztályt f.  hó 
1-étől felállítja,  azonban arra külön tanítót nem al-
kalmaz, hanem a most meglevők egyikére bizza. A 
városi állatorvosi állás ügyében, a földmivelésügyi 
miniszter rendelete folytán  a közgyűlés elhatározta, 
hogy feliratot  intéz a miniszterhez, hogy a város 
állatorvosi állását rendszeresítse s azt ne egyesítse 
a megyei állatorvosi állással. Tárgysorozaton volt 
még a helybeli ref.  egyházközség kérése a ref.  leány-
iskola államosítása ügyében. A tárgysorozat mind-
össze egy pár pontból állott, a melynek letárgyalása 
rövid egy óra alatt megtörtént. 

A budapesti „Mensa Academica Egyesület" 
az 1900—1901. tanév I. felére  pályázatot hirdet az 
egyesület választmánya által betöltendő mintegy 100 
ingyenes, illetve féldijas  ebédsegélyre. E helyekre 
csak tudomány-egyetemi hallgatók pályázhatnak. A 
kérvény az elnökséghez czimzendő. A kérvényekhez 
melléklendő : a) index v. indexmásolat (első évesek-
nél érettségi bizonyítvány), b) a részletekre is ki-
terjedő szegénységi bizonyítvány. A kérvények (az 
alapítványos helyekre is) az egyesület hivatalos he-
lyiségében (IV., Molnár-utcza 11. sz.) adandók be. 
A kérvények beadási határideje szept. 12. Budapes-
ten, 1900. Nagy-Boldogasszony napján. Az elnökség. 

Ujitás a homoródi borviz szállítása körül. 
Koncz  Ármin gyógyszerész, a homoródi borvizkut 

-bérlője, f.  hó I-étől kezdve, hogy az előfizetők  igé-
nyeit minden irányban teljesen kielégítse, belül má-
zolt kőkorsókban eszközli a szállítást. Ez újításnak 
az a nagy előnye van, hogy a viz állandóan egy-
forma  minőségű lesz és teljesen megőrzi erejét. Az 
ujitás daczára a viz ára tovább is megmarad, a 
mennyiben egy hónapra egy 4 literes korsóval ház-
hoz szállítva 3 korona. Mindenesetre szívesen veszi 
a borvizhez szokott közönség ez ujitást, azonban 
szállítója helyesen tenné, ha a nagyközönséghez egy 
szigorú felszólítást  bocsátana ki, hogy a közforga-
lomban levő korsókat és üvegeket petróleum, eczet, 
bor stb. vásárlásra ne használják föl  s azután ne-
cseréljék viszsza, mivel igy aztán gyakran megtörténik, 
hogy a pompásan szállított viz ihatatlanná lesz s 
azzal ő neki okoznak kellemetlenséget. 

Solymossy-féle  sósfürdöbe  az omnibusz járás 
f.  hó 1-étől kezdve a következőkép történik: Oda: 
d. e. J/2 10 és 10 órakor, d. u. 7s 3 és 3 órakor. 
Vissza: d. e. 11 és l/» 1 2 órakor, d. u. 4 és */s 5 

órakor. A csinosan berendezett fürdőben  buffé  is áll 
a közönség rendelkezésére. 

. Bélhurut vármegyénkben. A mult héten az a 
kósza hir kelt szárnyra, hogy Nagy-Galambfalva 
községben e hó folyamán  10 — 15 nap alatt bármin-
czan haltak el himlőben. A hir következtében dr. 
Lengyel  József  m. főorvos  természetesen a helyszínén 
megjelent, hol konstatálta — s erről az alispánnak 
is már részletes jelentést tett — hogy a jól értesült 
hir annyiban bizonyult valónak, hogy Nagy-Galamb-
falva  községben csakugyan történt halálozás, még 
pediglen nagyszámú, amennyiben aug. hó folyamán 
ott nem 30 hanem 14 csecsemő halt el, és nem himlőben, 
hanem heveny bélhurutban. A szám természetesen 
igy is nagy egy 1194 lelket számláló községben, a 
melynek oka a szülői gondatlanságban rejlik, mivel 
a kisdedeket az utolsó pillanatban részesitik csak 
orvosi segélyben. A jelentés következtében gr. Lázár 
főjegyző,  alispán helyettes, már intézkedett az ügy-
ben is, hogy a körjegyzők a kitűzött hivatalos láto-
gatás napját a legszigorúbban tartsák be. A bélhu-
rut, amely most a nyár folyama  alatt országszerte 
grasszált, itt minálunk vármegyeszerte is ijesztő 
arányokban lépett föl.  A betegséget mindenesetre az 
éretlen nyári gyümölcsnek és az ivóvíznek lehet tu-
lajdonítani, amely ellen most itt városunkban is, a 

városi tiszti orvos szigorú vizsgálatot vezetett be és 
szekér számra semmisitteti meg a piaczra behozott 
és eladásra szánt éretlen gyümölcsöt, a melylyel 
természetesen miharább eleje lesz véve a betegség 
tovább terjedésének. 

Kőszén vármegyénkben. Lányi Gábor h.-ok-
lándí postamester, a zalatnai bányakapitányságtól 
engedélyt nyert arra, hogy Szt.-Király község hatá-
rában — hol nagyobb mennyiségű kőszénre talált — 
kutathasson. Lányi a kőszenet a községtől mintegy 
két és fél  kilométernyire lelte, az úgynevezett Aklos-
patakában s kutatása kihirdetése végett a vármegyé-
hez beküldött kérésével egyidejűleg egy ott lelt 
mintakőszenet is küldött be, amely után Ítélve, a 
kutatás megérdemli a ráfordított  fáradságot,  mivel 
szép reményekre jogosítja vármegyénket. 

Szeptember. A mikor a pénteki nap véget ért, 
a szép és nálunk mégis lenézett szeptember vonult 
föl,  hogy állandóságával és derűjével bevezesse az 
őszt. A szeptember beköszöntése Magyarországon a 
fürdő-szezon  végét is jelenti, mert a nyaraló közön-
ség legnagyobb része e bájos hónapot nem tartja 
méltónak arra, hogy üdülésre használja föl.  Bár a 
hegyek között s a tengerek partjain minden hónapok 
között a szeptember a legkellemesebb s a jó idő 
dolgában a legállandóbb is: a fürdőzők  augusztus 
végén seregestől rohannak haza. Szeptembernek ez 
az oktalan mellőzése — aminek egyébként abban is 
rejlik az oka, hogy az iskolákat már megnyitják — 
szüli azután azt, hogy a magyar fürdőhelyek  igazi 
élete csak két hónapra terjed, amiből önként kö-
vetkezik az is, hogy az árak magasabbak, mint az 
esetben lennének, ha a szezon három egész hónapig 
tartana. Hanem hát hiába itt minden beszéd, mert a 
magyarországi divat a fürdőzés  dolgában szeptembert 
nem számítja. E tekintetben a franczia  divatra mit 
sem adnak s az egyáltalában nem nyom a latban, 
hogy a franczia,  a belga, sőt még az angol tengeri 
fürdőkben  is a szeptember épen oly, sőt kiválóbb 
szezon, mint augusztus. Nálunk augusztus végével a 
zöm még az Adria mellől is hazahuzódik, noha a 
klima maga diktálja rá az urakra és a hölgyekre a 
szeptembert. Szeptember javára még az utóbbi év-
tized sem döntött, noha az elmúlt tized minden esz-
tendeje arról tett bizonyságot, hogy juliusnál sokkal 
szebbek és kellemesebbek voltak a szeptemberek 
leszámítva természetesen az estéket, amikor a für-
dőző közönség amúgy is a vendéglőkbe és a kur-
szalonokba húzódik. Azok, akik mégis szeptembernek 
a hivei s akik auguszlus elmultával indulnak útnak 
a hegyek közé, az országban minden fürdőhelyet 
üresen találnak és pedig még az idén is, amikor 
pedig a fürdőhelyekre  és nyaraló telepekre csodála-
tosan jó idő járt. Két esztendő deficzitjét  hozta 
helyre az idei nyár, daczára annak, hogy julius hó-
nak egyrésze borús és hűvös volt és hogy a jó 
idő állandósága bizonyára szeptemberre tartogatta 
magát. A már beköszöntött őszelő a város életét 
tette zsibongóvá, végleg hazaszállítva a fürdőzőket 
s idehozva a tanuló ifjúságot. 

Darányi miniszter Erdélyben. Bárányi Ignácz 
földmivelésügyi  miniszter — mint értesülünk — a 
legközelebbi napokban Erdélybe utazik több napig 
tartó tanulmányúira, mely összeköttetésben áll a 
földmivelési  miniszter által tervbevett nagyobb tele-
pítési és birtokfelosztási  akczióval. A miniszter 
ugyanis még az idén a törvéuyhozás elé egy tele-
pítési és birtokföldarabolási  (parczellázási) törvény 
javaslatot szándékozik beterjeszteni, mely hivatva 
lenne sok eddig fennálló  bajon segíteni. Ugyanebből 
a czélból a földmivelési  kormány legutóbb Erdély-
ben telepítési szempontból rendkívül fontos  nagy 
erdő- és birtokvásárlásokat eszközölt. Köztük me-
gyénk határán és még nagyobb vásárlások dolgában 
folyamatban  vannak a tárgyalások. A földmivelés-
ügyi miniszter ezen akcziója iránt politikai körök-
ben igen nagy érdeklődés mutatkozik. 

Az uj huszkoronás bankjegyek. Hivatalos ér-
tesítés szerint az uj huszkoronás bankjegyek még e 
hó 15-én kerülnek forgalomba.  Az uj bankjegyeket 
serényen készítik, mert erre az időre feltétlenül  el 
kell készülniök. A mostani tízforintosok  egy időre 
még forgalomban  maradnak s csak 1901. január 
1-étől kezdve fogják  fokozatosan  bevonni azokat. 

A szóda bikarbona közkedvelt és elterjedt or-
vosság amaz urak és hölgyek táborában, akik a 
magyar konyhának erősen kedvelői s akik étkezés 
közben a mértékletességgel nem igen szoktok barát-
ságot kötni. A gyakran bekövetkező gyomorégést ez-

. zel csititják el, még pedig rendszerint jó eredmény-

nyel, mert a szódabikarbónának föltétlenül  biztos 
hatása van. Az orvosok persze már rég megállapí-
tották, hogy némely esetben a nagy szénsavfejlődés 
nem valami jó hatással van a gyomorra s ha az égés 
ellen használ is, más tekintetben károkat okoz. Ez 
az oka annak, hogy a gyomorégés ellen ujabb és 
ujabb szereket próbáltak alkalmazni. Most megint 
találtak egy olyan szert, amelyről azt hiszik, hogy 
be fog  válni és pedig annál inkább is, mert rájöttek 
a módjára, hogy a gyomorban hamarosan feloldód-
jék. Ez az uj szer a magnesia usta, mely megindult 
a maga utján, amelyről azonban nem lehet tudni, 
hogy kiszorítja-e a szódabikarbónát s ha igen, hány 
évtized alatt. 

Lóverseny Udvarhelyen, 
A nyájas olvasó bizonyára még emlékszik, hogy a mult 

évben már bomló asztaltársaságunk a Bzarkakő oldalán ski-
versenyt rendezett. Ez a még mindig bomlófélben  levő asztal-
társaság a forró  nyári napok egyikén azon okos gondolatra 
szánta rá magát, hogy tekintettel arra, miszerint a kihalt vá-
ros amúgy sem nyújt semmi élvezetet s tagjait meg ide is köti 
elfoglaltságuk  — lóversenyeket fog  rendezni. 

A nyájas olvasó bizonyára azt is jól tudja, hogy a ren-
dező bizottsággal szoros összeköttetéseim vannak s minden vi-
lsgpostát, tánczkoszorut, nép- és jégünnepélyt felhasználok 
arra, hogy megjelenhessek asztaltársaságunk országában. 

Tehát, mondom, élelmes társaságunk a forró  délután el-
határozta, hogy boldogasszony napján a kora hajnalban lóver-
senyt rendez. A bizottság megalakult s ekkor az derült ki, 
hogy nincsenek lovak. 

— Sebaj — mondá Gentel Manó ur, ki a tavasz óta 
hegymászónak csapott föl  — sebaj, azokról majd én gondos-
kodom ; s miután orrcsiptetőjét megigazította, a szemétkihor-
dók lovait a holnapi versenyhez megkerítette. 

Igy hát reggel akadály nélkül tartottuk meg a versenyt. 
Fényes közönség gyűlt egybe, mely mindenekelőtt megválasz-
totta a totalizatőrt. A tisztségre Demeter ur és dr. Szerb — ki-
nek két foga  a tavalyi versenyevés óta hiányzik — kapott 
legtöbb szavazatot. 

Versenybíróság nem volt, mindenki önmagára szavazott. 
Igy hát elhatároztuk, hogy külön bizottság nem is lesz, hanem 
kétes esetekben szótöbbség fog  dönteni. 

Ezek után a helybeli helyi érdekű vasút bakterét, aki-
nek piros zászlója van, felkértük  az indítói tisztségre. Miután 
még kijelentettük, hogy a futam  eladóverseny jellegű, starthoz 
küldtük a négy indulót. A fovorit  a vékonylábu Lajos volt, 
kiről minden gyerek tudja, hogy kitűnő lovas volt a huszárok-
nál s igy hat két kiló túlsúlyt is kellett a nyergébe venni. 

Hosszabb kísérlet után jó start volt, melynél a hosszú-
lábú Lajos leghátrább maradt. A többi ló őrülten vágtatott a 
czél felé,  mikor egyszerre Lajos egy csöngettyüt vett ki a 
zsebéből és azt kegyetlenül rázni kezdte. 

Az olvasó még nem felejtette  el, hogy Gentel ur a sze-
metes lovakat kerítette volt meg a versenyhez. Mi sem termé-
szetesebb, minthogy a csöngettyü szóra az összes indulók meg-
állottak, vékonylábu Lajos pedig elBŐnek érkezett be. A vizs-
gálat rögtön kiderítette, hogy a győztes ló mindkét füle  be 
volt tömve vattával. 

E kínos inczidens után Czollstok ur óvást jelentett be 
és miután Lajos urnák nem vo't annyi hive, mint a más há-
romnak, leszavazták. 

Lajost figyelmeztették,  hogy hasonló eset ismétlésekor 
az összes pályákról kitiltják, azután újra start volt. A lovak 
elindultak és újból őrülten vágtattak a czél felé,  mig Lajos 
ur az utolsó helyen feküdt,  300 méter után a lovak már csak 
trobban mentek. Ekkor ujabb botrány történt meg. 

Lajos ur a verseny előtt kiderítette, hogy lova tüz ese-
tén a tűzoltóknál vizet szállít. Mikor lova fáradni  kezdett, 
zsebéből egy trombitát vett elő és rémesen fújta.  A lónak 
eszébe jutott a tűzhöz való rohanás és összes erejét megfe-
szítve, karrierban vágtatott a czélon át. 

De nemcsak át, hanem tovább. Veszettül fújva  nyargalt 
át a réti pályán, a szerencsétlen Lajos pedig rémülten kapasz-
kodott a sörényébe. 

— Gyújtsatok föl  valami házat, kiáltotta le, mert addig 
meg nem áll, mig tűkhöz nem éri 

Ezt nem tették meg, hanem ehelyett fölszólították  a to» 
talizatört, hogy fizessék  ki a quotát mind a négy lóra, miután 
a bíróság belátta, hogy versenyt nem lehet rendezni. 

Demeter és dr. Szerb rémültén jelentették ki, hogy ez 
abszurdum, de néhány erélyesebb hang csakhamar észretéri-
tette. Alig kezdődött el a kifizetés,  valaki azt proponálta, hogy 
tartsák meg az árverést. 

Mind a négy elkelt. A tulajdonosok éppen haza akarták 
vinni paripáikat, mikor bekövetkezett a meeting óriási megle-
petése. 

Walczery ur ugyanis titkon feljelentést  tett a rendőrség-
hez, amely most a szemétkihordók kíséretében visszakövetelte 
a paripákat. 

— Teringettét 1 erről egészen megfeledkeztünk,  szólt az 
intézőség és kiadta túsznak Gentel Manó urat, akiben a rend-
őrség az általa jól ismert Dani úrra ismert. Azonban ezzel 
nem elégedett meg, hanem az egész társaságot előállította, ki-
vévén a vékonylábu Lajos urat, akinek a lova még egyre vág-
tatott. A megvadult lovat csak a késő éjjeli órákban fogták 
meg a tízékkidja környékén, hová csendes óráiban a szemetet 
szokta szállítani. 

A társaság kissé megszontyolodva találkozott össze a 
kapitányságnál, ahol kijelentették egymásnak, hogy a szokásos, 
de elmaradt verekedést legközelebbi alkalommal mindenesetre 
megtartják. 



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

Dr. D. Páris. Szíves felkérésére  igéretünkhöz képest el-
jártunk. A napokban már megkapja az erre vonatkozó bő ér-
tesítést. 

T, J. H. Régi igazság az, hogy sok boldogtalan házassá-
got tart össze a közvélemény. 

N. J. Kar. Már régen. Üdvözlet 
L. M. 0 — d. Kardpárbajt csak teremben? Ugyan, ugyan, 

hát ön is azok közé tartozik, a kik a miről nem birnak tudo-
mással mindjárt nagy garral hirdetik, hogy olyan nem is lé-
tezik ?j 

A felebarát  czimnek örvendő novellája egy s más okból 
közölhetetlen. A felebaráti  szeretetről már sokat olvastunk, 
az ön novellája azonban fölül  mul minden képzelhetőt. Hogy 
valaki felebarátja  helyett kihúzatja a fogát,  ez igazán gyönyölü. 
De most mit csináljon a felebarát,  ha neki még tovább is fáj 
a foga  ? Azonban kivételesen czikkét megőriztük, elviheti 

G. M. P. Sorát ejtsük. 
T. H. Az a bizonyos —ly, Székely volt. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Egy alig  használt,  kitiinö  szerkezetű 
valódi  angol  Helical  Premier  Biczikli 
eladó.  — Csim e lap kiadóhivatalában 

megtudható. 

Z B é r l e t . 

Székely-Udvarhelyen, a Szombatfalvi-utczá-
ban 253. házszám alatt lévő emeletes kőhá-
zam, kerttel, udvarral és az összes melléképü-
letekkel <gyütt, 1901. április hó 24-től számí-
tandó 3 — 6 évre bérbeadó. 

Az évi bérösszeg: 730 (hétszázharmincz) 
o. é. forint  vagyis 1460 (egyezernégyszázhat-
van) korona. 

Segesváron, 1900. augusztus 30-án. 

SeToesi _A.ls:cs, 
kir. közjegyző. 

I f j . Kdpol t i K á r o l y len , k a m u k a (damaszt) 
és p a m u t uiüszövődéjébeit egy tanouez azon-

nal felvételiké 

Hirdetési  bélyeget  f.  hó 1-étöl  kezdve  az egyes  hírlapi 

hirdetések,  falragaszok  után  nem kell  fizetni.  Ez  a nagy  bélyeg-

dij  volt  az oka annak,  hogy a közönségnél  a hirdetés  nem vát 

szokásossá.  Ezzel  az ipari  és kereskedelmi  hirdetés  czéljaira 

fölszabadult  teljesen  a publicitásnak  hatalmas  ereje,  a mely 

megbecsülhetetlen  szolgálatot  tesz  minden  vállalkozónak.  Az utczai 

hirdetések,  falragaszok  és reklámczédulák  után  darabonként  járó 

2 és 4 filléres  bélyegdijak  is  el  lettek  törölve.  Ajánljuk  lapunk 

hirdetési  rovatát,  úgyszintén  könyvnyomdánkat  Ízléses  kiállítású 

falragaszok,  reklámczédulák  elkészítésére  a nagyközönség  b 

figyelmébe.  Becsek  D. Fia  könyvnyomdája  Székelyudvarhely. 

Egy kitiinö  hegedű 

eladó. 
Csim a kiadóhiva-

talban. 

M a k u l a t ú r a papiros m é t e r m á z s á n k i n t 
7 for in tér t k i a d ó h i v a t a l u n k b a n eladA. "TH2 
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Richler-féle 

Horgony-Pain - Expeller 
Líniment. Capsicl comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, 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 igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; f  ó r a k t á r: Török József  gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü ntánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richterczégjegyzés nél-
kül mintnem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. él társa, RUDOLSTADT 

<•». íi ktr. udvari szállítók. 

Sz. 11,791 1900. 
szb. 

Pályázati hirdetmény. 
A nagygalambfalvi  körjegyzői állásra — mely kővetkező javadalmazással vau egybekötve : 

Évi fizetés  800 kor., anyakönyvvezetői tiszteletdíj 200 korona, lakbér 100 kor., irodai átalány 60 
korona — pályázatot nyitok. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt  pá-
lyázati kérésüket f.  évi szeptember hó 20-áig hozzám annál bizonyosabban adják be, minthogy a 
később beérkező folyamodványokat  figyelembe  venni nem fogom. 

Székely-Keresztur, 1900. évi augusztus hó 15-én. 

Gálifi  Kálmán, 
főszolgabíró. 

szobafes tő  és m á z o l ó 
S Z É K E L Y - U D V A R H E L Y . K O S S U T H - U . 

!"ÍKlves 1 l í d o 111 á s n i ! Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, 
hogy műhelyemet évről évre a legdivatosabb falfestészeti  mintákkal szereltem fel,  s igy 
tehát azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy képes vagyok a legkényesebb ízlésnek is 
— a legjutányosabb árak mellett — a legpontosabban megfelelhetni. 

Nagy gondot fordítok  arra, hogy munkálataimmal a t. rendelő közönséget teljesen 
kielégíthessem, és azokat gyorsan teljesítsem. 

Végül van szerencsém köztudomásra hozni, hogy az általam teljesített munkálato-
kon való esetleges rongálásokat teljesen díjmentesen renoválom. 

A n. é. közöbség szives pártfogását  kérve, vagyok teljes tisztelettel 

Faxkas Bernát. 

A legjutányosabb árak! 

i ® ® Csak nőket érdekelhet e szenzácziós felfedezés! 
mellszépitő, a háremhölgyek csodahatásu laurus-írja, mely visszavarázsolja a nöi kebel elvesztett 
ifjúi üdeségét, ruganyos teltségét. A testbört bársony-lágyságuvá és selyemfényűvé varázsolja. Ezen csoda-
hatású ír gyógynövényekből készül, tehát semmiféle  ártalmas anyagot nem tartalmaz. Egy tégely ára használati 
utasitással 4t korona. Törvényesen védve. A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendelhető a 

„ S t e a r o p t i a u m " l a b o r a t ó r i u m á b a n : B u d a p e s t , V I I . k e r ü l e t , M e x i k ó i - ú t 8 8 . s z á m . 

O T T 1 n f l D T I M I I M l ^ (Olaj-sebtapasz) Bámulatos gyorsan gyógyító 
A £ r I I K I I r I I I \ | 1 1 I V I olaj-sebtapasz, a mely egyetlen a maga nemében s egy 

B u d a p e s t e n a k a t o n a s á g n á l o r v o s i l a g r e n d e l v e . 

B i z t o s a n g y ó g y í t j a s a f á j d a l m a t  rög tön c s i l l a p í t j a b á r m i l y s e b e k n é l : vágás, zúzódás, égés, fagryás,  m indenfé l e 
kelevény, a nő i emlők gyuladása és gyűlése, a t i tkos betegségek, k iütések s tb . 

Egy adag ára használati utasitással együtt 2 korona. 
A hatásáért kezességet vállal, a m i h a e l m a r a d n a , — a p é n z t v i s s a s z o l g á l t a t j a a „Ktearoptinum" l a b o l a t o r i u m a . 

A p é n z b e k ü l d é s é v e l v a g y u t á n v é t t e l m e g r e n d e l h e t ő a „stearopiinum" l a b o l a t o r i u m á b a n 


