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Borulj le, magyar nemzet, az aradi vérta-
nuk emlékének oltára előtt és szálljon áhítatos 
lelked hódolat és kegyelet szárnyán vissza a 
múltba, nemzeti történelmed legdicsőbb és leg-
szebb korszakába. 

És zengj zsolozsmát, buzgó diadal-éneket 
a magyarok istenéhez, boldog magyar nemzet! 
Mert sebeidből virágok nőttek; aléltságig ros-
kadt gyengeségedből erőd bőségforrása  fakadt. 

Ami vagy, élő Magyarország; és amid 
van, szabad nép: hatalmad, pezsgő véred, nyel-
ved, jogod, igazságod, jelened és jövőd, — mind, 
mind ama szent korba ereszti gyökerét, ama 
csodás idő emlőjén táplálkozik. 

Az a kor — a te levegőd; az a dicsőség 
— a te földed;  az a bukás — a te napvilágod! 

Akik csúfos  halállal multak ki, azok dicső-
séggel támadtak föl.  A hóhérok nyomtalanul 
elporlódtak; a vértanuk a halhatatlanság szent-
jeivé lettek. 

Borulj le magyar nemzet és zengd a diadal-
éneket büszke önérzettel! Még csak ötven év 
mult el azóta, hogy hőseidet kivégezték és ime, 
hősi példájuk már ötszáz évre való dicsőség ko-
szorújával magasztalt föl  téged! 

Áldás a dicső harcz csodáira, áldás iszo-
nyuságaira, áldás mesebeli mámorára és ezer-
annyi áldás vérbe fojtott  gyásza legsötétebb em-
lékére. 

Nincs okunk sirni, keseregni, gyűlölettel 
vérteződni. Ami elmúlt felettünk,  a jogtiprás, a 

Párizsi levél. 
Párizs, 1900. szept. 28. 

Rövid négy hét múlva bezárul a világ szeme 
előtt az a tündérvilág, melyet a kiállitás magába 
rejt. Habár nem is rombolják le azonnal azt a sok 
fényes  palotát, melyekben ma még ugy hemzseg a 
népek sokasága: az igazi élet bennök, körülöttük 
megszűnik s csak azok lesznek bent, kik kincseiket 
csomagolják össze, hogy aztán ki-ki útnak inditsa 
mindazt, ami annyi embernek szerzett gyönyörűséget. 

Mintha a nagy világ minden részében csak 
möst jutna eszökbe az embereknek ide jönni, any-
nyian látogatják naponta a kiállítást. Reggeli 10 
órakor már minden pavillonban annyi ember van, 
hogy alig lehet előre haladni s ha a délutáni órák-
ban valamely kiválóbb tárgyhoz akarunk férni,  mint 
például a Hadastyán-téren (Esplanade  des  Invalides) 
lévő palotában ama nagy gyémánthoz, mely egyma-
gában külön szekrényben van elhelyezve, akkor több-
nyire 2 — 3 perczet kell várni, mig hozzá lehet jutni. 

A kiállitás egyik leglátogatottabb része a Rue 
des  Nations  (Nemzetek utczája). Európa minden ál-
lama, azonkívül az Egyesült-Államok, Perzsia és 
Peru mind egy-egy szép palotával díszítik ezt az 
utczát. 

Magyarország s Németország pavillonja a leg-
látogatottabb, valóságos ostromnak van — főleg  a 
magyar pavillon — kitéve; délelőtt 11 órán tul már 
csak szakaszonként bocsátják be a közönséget s 
egész büszkeséggel halljuk a magyar teremőröket 
biztatóan odaszólni a közönségnek: — „Attendez  s'il 
vous piait"  (szíveskedjenek várakozni). 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

B e c s e k A l a d á r . 

boszu, a harag — soha többé vissza nem jő. 
De örökre itt ragyog ama szentséges időnek 
minden fénye  munkánk, eszméink, álmaink dia-
dalmas utján! 

Nézzünk fel  a magasba és a nemzeti Gol-
gotán ne a vértanuk eltorzult arczát lássuk, ha-
nem, az égbe röppent szellem -fölmagasztalását. 

Mind, amiért a hősök elestek, az a diadal-
mas szellem megszerezte nékünk. 

És ez jól van igy. Csak okoskodjanak azok, 
a kiknek nemzeti gondolkozásukat holmi mellék-
tekintetek megzavarták és ferde  irányba terelték; 
a nemzet halad a maga egyenes utján. 

És a mikor ezt tesz', sokkal okosabb, sok-
kal diplomatikusabb és sokkal opportunusabb, 
mint azok, a kik azt hiszik, hogy ez kiváltsá-
guk nekik. A nemzet jól tudja, kogy jövőjét 
csakis a múltjához való ragaszkodás biztosítja. 
Az államalkotó, nemzetteremtő faktorok  között 
legerősebb: a történelem. Az a nép, a mely 
elfeledte  a maga történelmét, elveszítette a leg-
erősebb összeforrasztó  kapcsot, amely embertö-
meget rendezett organizmusba foglalni  képes. 
Ezért a kegyelet: bölcsesség; a hála: gondos-
kodás a jövőről; a feledés:  nemzeti bukás. 

Oh mert azok az érzelmek, a miket az 
ilyen szörnyű eseményekre való emlékezés szül, 
bár sokszor rombolni, de még többször építeni, 
alkotni valók. A torkunkat fojtogató  keserűsé-
get eloszlatja a vértanuk lelki nagyságának cso-
dálata. A megbosszulásnak feltörő  kinos vágyát 
megenyhíti a másik, nemesebb vágy: követni 
dicső példájukat. Igy válik a nemzeti gyász ko-
mor napja a nemzeti erények dus forrásává; 

Felséges látványt nyújt a Szajna balpartján a 
Champ de  Mars  (Mars mezeje) főleg  este. Ott van 
háttérben a villamosság palotája s az előtte elterülő 
vizi kastély. Megszámlálhatatlan nép várja esténként, 
hogy az ezer meg ezer víllamsugár beragyogja a pa-
lotát, meg az előtte messze elterülő tért s amikor 
a vizipalota számtalan szökőkútjának vizsugárait át-
ragyogják a különböző szinü villamsugarak, akkor 
valóban ezeregy éjszakai látvány kínálkozik. A villa-
mosság palotája mellett kétfelől  óriási palota húzó-
dik (egy nap alatt futólagosan  is alig lehet bejárni) 
ennek is egész homlokzatát ezer meg ezer villany-
sugár szegélyezi s a két sor fa,  amely a villamosság 
palotától egész az Eiffel-toronyig  disziti a tért, szám-
talan s különböző szinü és fajtájú  művirágokkal van 
ékesítve, mely utóbbiak közepéből fénysugarak  szó-
ródnak szét a legszemkápráztatóbb szinvegyülékben. 

A hatalmas Eiffel-torony  büszkén emelkedik a 
magasba s villanyfényt  ragyog szét, mig forgó  fény-
gócza hosszú sugarakat vet a városra, majd a kiállí-
tásra. A Szajna jobb partján, az Eiffel-torony  s a 
villamosság palotajával szemben, kissé emelkedett 
helyen áll a hires Trocadero  palota, amely az egyet-
len megmaradt épület az eddigi kiállításokból, gyö-
nyörű vízesésével, szökőkutaival pompás látványt 
nyújt még nappal is; s este, amikor teljes fényárban 
úszik, méltó tárgya a villamosság palotának. Mel-
lette kétfelől  látjuk a keleti népek kiállítását. Ott 
van az oroszok szibériai pavillonja, benne 8 — 10 
rendkívüli nagyságú fóka  s mintegy ugyanannyi je-
gesmedve s kimondhatatlan száma a szibériai állat-
világnak. Ott vannak az arabok fényes  bazárjai, me-
lyekben bemutatják azokat a csodaszép selyemszöve-
teket, ritka szépségű aranyhimzéseket. A chinaiak, 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

igy alakul át a bitó szégyene valamennyiünk 
homlokán a büszkeség [égő pirosságává, a mely 
az agynak fenkölt,  magasan szárnyaló, tettekre 
és áldozatokra kész gondolatjait takarja . . . 

A kegyelet lángoló érzése áthatja ennek 
a nemzetnek minden tagját, elolvasztva minden 
külömbséget, a mit osztály, vagyon, rang, fele-
kezet vagy nemzetiség támaszthat. Az ilyen 
nagy napokon tűnik ki, hogy milyen nagy kincs 
a nemzet egysége; hogy milyen csodálatos, meg-
törhetetlen erő az, hogy az egész nemzetet, an-
nak minden rétegében egy érzés, egy gondolat 
hatja át. 

Ezt a megbecsülhetetlen egységet éppen az 
olyan magasztos példáknak köszönhetjük, mint a 
milyen a mi felejthetetlen  vértanúinké. Az [örök-
ség, a mit ők ránk hagytak, ezért olyan drága 
és becses. A nemzet szivébe vau az zárva, és a 
míg azt a nemzet könnyelműen, botorul el nem 
pazarolja, mindaddig biztos zálogát birja benne 
nemzeti létének, jövőjének, jövője nagyságának. 

Társadalmi hivatás. 
Egy állami tisztviselőt temettünk* az elmúlt 

héten. Huszonhárom évig volt szorgalmas, pontos, 
fáradhatatlan  hivatalnoka az államnak. Anyagi kö-
rülményei nem engedték meg, hogy családi életet 
alapítson s igy érte öt utol a kérlelhetlen halál. A 
fegyver,  melylyel czéljainak eléréseért hiába küzdött 
az élet kemény tusájában, kihullott kezéből. . . Köz-
költségen temettük el. 

És ez már aztán nem csak egyedül az ő tra-
gédiája. 

Hogy mennyi megerőltetésbe kerül az életbe 
lépő fiatal  embernek, mig hivatalnok lehet az állam-

Japán, Algier, Perzsia mind elhozták azt, a mire 
jogosau lehetnek büszkék. Ázsia s Átrika népeinek 
olyan vegyülékét egy helyen látni valóban érdekes, 
nemcsak terményeiket s iparmüvészetöket mutatják 
be, hanem tánczaikat s mulatságaikat is mind látni 
saját színházaikban. 

Szintén a Szajna jobb partján van az Alma-
hid előtt Ős-Párizs. A mi budapesti Ős-Budánkhoz 
hasonló terület. Történelmi hűséggel mutatja be 
Párizs épületeit, utczáit, tereit a középkorban, a 
Renaissance idejében, a 17. és 18. században. En-
nek az ős-Párizsnak többek között még az az érde-
kessége van, hogy félterülete  vizre van építve. 

A hidépitészetben páratlan a III. Sándor orosz 
czárról elnevezett híd (Pont  Alexandre  III.),  amely 
összeköti ChampsElysée-en  lévő, a két gyönyörű képző-
müvészetek-palotáját az úgynevezett Grand  Palaist 
s a Petit  Palaist  a Hadastyán-téren (Esplanade  des 
Invalides)  levő óriási palotával, mely az összes nem-
zetek iparművészeti remekei nagyrészét foglalja 
magában. 

Egyik érdekessége a világkiállításnak az ön-
mozgó járda, amely körül hord az egész kiállításon. 
Több méter magasságú híd, melynek 3 szakasza van: 
az első mozdulatlanul áll az érkezők számára, a 
második csak egészen lassan halad, mig a harmadik 
a leggyorsabb tempóban vágtat előre. Szélükön he-
lyenkint vasrudak vannak, ezekbe kapaszkodik a 
felszállni  kívánó. 

Aki este végig hajózik a Szajnán, az alig fogja 
elfeledni  azt a tündéri látványt, amely őt körülveszi. 
Számtalan hajó közlekedik, szinte szédítő gyorsaság-
gal kergetik egymást, mig a kiállitás fényárban  úszik, 
amelynek tüze megtörve a viz tükrében, kápráztató 



nál vagy más közhivatalnál — ismeretes tény. Meg-
feszített  szorgalommal tanul, emlékezetébe vés nagy, 
hatalmas ismereteket, melyeket a gyakorlati életben 
mire se használ, amelyek bírását azonban igazolnia 
kell, ha megakarja szerezni a közhivatalnoki minő-
sítést. 

És ha már most szerenesésen alkalmazáshoz 
jutott, van czime, de korántsem hozzámért fizetése 
s legkevésbé van gondoskodva jövője felől.  A gya-
kornoktól kezdve fölfelé  alacsonyabb a fizetés  az ál-
lás igényeinél s csak a legnagyobb pesszimizmussal 
lehet azzal vádolni őket, hogy hatalmasabban ural-
kodik ott az urhatnámság, mint a becsületérzés, mi-
vel a köztisztviselőnek mindenkori rangjához képest 
bizonyos válogatottsággal kell föllépnie;  életmódjá-
ban gentleman-nak kell lennie. 

És származik még ebből az a hatalmas baj, 
hogy meggátolja igen sok esetben a családi élet ala-
pítását, pedig ugy tudjuk, hogy a társadalmi és ál-
lami együttélés a maga súlyos adófizetésével  nem 
arravaló, hogy a férfiakat  coelibátusba lökje. Összes 
törvényeink, gazdasági és kultúrintézményeink pedig 
gondolom, arra valók, hogy emberi módon éljünk. 
S ahol a nóta vége az, hogy egy csomó ember meg 
van fosztva  a legelemibb és leghasznosabb emberi 
boldogság, a családi élet jótéteményeitől: ott deka-
denczia van, amit észre kell venni és segíteni kell 
a szervezett társadalomnak, mivel ez a baj minden-
kit fenyeget  s ezért mindenki felelős. 

Szomorúan tapasztaltuk e most történt eset-
nél, hogy nyugdíj törvényünk milyen könnyelműen van 
szerkesztve, gyenge indokokra van bazirozva. Ha a hi-
vatalnok megházasodik — amelyet igen sok esetben, 
mint fentebb  jeleztük, a fizetés,  no meg a protekczió 
nélkülözés kizár — akkor az esetleg hátrahagyott 
özvegye nyugdíjra, temetési költségre tart igényt, a 
mig ellenesetben,  ha történetesen hónap végén kö-
vetkezik be a halál s életében nem ugy cselekedett, 
hogy jó barátokat szerzett magának, az utczaszélén 
marad, mint akármelyik rongyokban fetrengő  koldus. 

Az elfogulatlan  ember megbotránkozik és ön-
kéntelen kérdi, hogy miképpen történhetik meg az 
éppen az igazságszolgáltatásnál, hogy egy emberrel, 
ki életének javát az ő szolgálatában tölti akképen 
bánjanak el? Hisz egy tisztességes cseléd jogosan 
tarthat igényt arra, hogy elhunyta esetén gazdája az 
őt megillető temetésben fogja  részesíteni. Valóban 
csodálkoznunk kell, hogy az a gond, amely ugy a 
családos, mint legényember tisztviselőket egész éle-
tükön át jövőjükért gyötri: nem lankitja élet és 

csillogásával ejti bámulatba azt a sokaságot, amely 
a kíváncsiságtól űzetve, a fölséges  kép lebilincselő 
hatása alatt nyüzsög ez álomországban. 

Igy este végig haladva a Concordia-téren  s az 
innen kiinduló Boulevardokon,  szédül, kábultságot 
érez az ember attól az élettől, amely ezeknek az 
utaknak minden zeg-zugát betölti. A még most is 
meleg boulevardok életét az estéli élet még fokozza. 
Mintha az egész Párizs az utczára gyűlt volna, oly 
átszakithatatlan tömegek vonulnak ott végig, ember 
ember mellett szorong s zajtól, zsibongástól, lehe-
lettől telitett a levegő, amelyet az óriási kévéházak, 
üzletek ragyogása világit meg. A kávéházak terra-
szán száz meg száz ember ül elmerülve e kápráztató 
nyüzsgő emberáradat szemlélésében. A mi szépet s 
jót kigondolhat az ember, van itt bőviben minden, 
csupán a jó czigány hiányzik. Itt van ugyan a sze-
gedi czigányprimás, Urbán, az ő kitűnő bandájával, 
de hát ő csak egy s a többi éttermekben vagy nincs 
zene vagy pedig csak olyan, amely magyar embernek 
nem pótolja a czigányt. 

Az irtóztató tolongás közepett önkéntelenül is 
azt kérdi az ember, hogy hát váljon lehet-e még 
közönség a színházakban ? Pedig az előkelőbb szín-
házakba már napokkal azelőtt kell jegy után nézni, 
mert az egy igen ritka dolog lenne, ha az esti pénz-
tárnál is még jegyhez lehetne jutni. Valamennyi 
színháza és mulatóhelye Párizsnak annyira látoga-
tott, hogy 1—2 üres széket talán el sem lehetne 
képzelni. 

A színházakból éjféltájt  oszlik a közönség (igaz, 
hogy csak 9 órakor kezdődik az előadás) s e késő 
időben Párizs utczái olyan élénk képet mutatnak, 
mint akár 8 — 9 között. 

Szó a mi szó, ugy a város, mint a világkiállí-
tás annyi szépet kínálnak s mutatnak be, hogy lel-
künk hosszú időre táplálékot nyer; azt azonban 
senki se higyje, hogy több heti tartózkodás után az 
ember nem vágyik ebből a tündérvilágból is — haza. 

Gondáné. 

munkakedvüket; már pediglen minden szellemi 
munka értéke attól a kedélyállapottól függ,  amely-
ben végzik. 

És van ebben tragikomikum is. Ha az az állami 
tisztviselő, mint házas ember hal el, az államtól kap 
temetési járulékot, özvegye nyugdijat; azonban ha 
életében bár ugyanazt a munkát végezte, éppen 
olyan fáradhatatlan  tisztviselő volt, mint az a má-
sik, akitől csak abban különbözik, hogy ugy alakult 
viszonyainál fogva  nem házasodhatott meg — ám 
lássa, hogy mit csinál, ha eljön azaz idő, amidőn az 
élet legnagyobb tragédiája bekövetkezik, a halál érte 
jön. Mert hogy márma egy tisztviselő vagyont gyűjt-
sön magának, a bizonyosra eljövendő katasztrófára, 
az utópia. 

Visszatérve a konkrét esetre, abban még egy 
iróniát találunk, amely természetesen ismét csak 
épp olyan általános érdekű. Ha az illető a hó else-
jén hal el, arra a hónapra járó fizetését,  lakbérét 
megkapja, ha azonban olyan peches talál lenni ha-
lálában, hogy az a hó utolsó napján következik be 
és nem tudja kihúzni azt a tizenkét órát, akkor 
már aztán igazán ott fekhetik  örökre, ha csak valami 
könyörületes sziv meg nem esik rajta, hogy vég-
rendeltetési helyére szállítsa. 

Bizony elszomorító jelenségek ezek s nem csu-
dáljuk, ha alant zug az elégedetlenség a hiányos 
kenyérért. Amellett kuporgatunk, tanulunk és taní-
tunk és az emberiség szekere döczög előre a czivi-
lizáczió békés országútján. 

Szép, kívánatos a czél, mely felé  tart, de köz-
ben mégis ugy érezzük, hogy az emberiség tökélete-
sedvén, törpébb lett az ember, amelyet éppen ott 
érezni, ahonnan az igazságot várjuk — megdöbbentő, 
elszomorító jelenség. 

Sok és nagy, nehéz vád az, amit ez és ehez 
fogható  esetek kiáltanak a magyar élet vezéreinek 
fülébe.  De meg van írva, hogy „füleik  vannak és 
nem hallják." 

Újdonságok. 
Olvasóinkhoz. Az uj negyedévvel szemben fö-

löslegesnek tartjuk lapunkról dicshimnuszt zengeni, 
mert az a bizonyítvány, amit egy lap állit ki magá-
ról, nem sokat érhet az okos olvasó szemében. Nem 
beszélhetünk munkánk eredményéről, hiszen magunk-
ról nem nyilatkozhatunk. Közönségünk lassan- lassan 
megismert és ugy ismert meg, hogy megszeretett — 
ez mindenekfelett  legszebb jutalmunk. Lapunk leg-
főbb  czélja továbbra is, hogy érdekes, friss,  megbíz-
ható és bátor legyen; a legjobbat nyújtsa, amit egy 
vidéki lap nyújthat. Nyíltan és őszintén mondunk 
véleményt afölött,  ami káros lehet a közönség jobb 
jövőjére nézve és csak oly törekvéseket pártolunk, 
melyeknek alapja a törvény és igazság. Ez alkalom-
mal pedig kérjük a nagy közönséget, hogy eddig ta-
núsított jóindulatába lapunkat továbbra is részesí-
teni szíveskedjék, hogy eddigi törekvéseinket jövőben 
is ugyanazon lankadatlan kitartással követhessük. Az 
előfizetési  feltételek  lapunk homlokán olvashatók. 

A király nevenapja. Október 4-én, csütörtökön 
délelőtt 9 órakor, a király nevenapja alkalmából a 
plébánia templomban fényes  istentisztelet volt, ame-
lyen ugy a törvényhatóság, mint az egyes hivatalok 
és tanári karok testületileg jelentek meg. Őszintén, 
melegen nyilvánult meg a legalkotmányosabb király 
iránt a hü magyar népe szeretete s szállt az ima 
az éghez, hogy az ő sebzett szivének megnyugvást, 
vigasztalást adjon. 

Erdészeti kinevezések és áthelyezések. A föld-
mivelésügyi miniszter — mint említettük — Báduly 
János m. kir. erdészt a helybeli kir. erdöhivatalhoz 
főerdészszé  kinevezte s a korondi járási erdőgond-
nokság vezetésével megbízta; Tompa  Kálmán kir. 
erdészt a brassói m. kir. állami ernőhivatal kerüle-
tébe helyezte át s a földvári  járási erdőgondnokság 
vezetésével bizta meg; Lukácsffy  Elek kir. erdész-
jelöltet a székelykereszturi járási erdőgondnokság 
vezetésével bizta meg; Iváskó  Sándor kir. erdészje-
löltet a fogarasi  kir. áll. erdőhivatal kerületéből ha-
sonló minőségben a helybeli kir. erdőhivatalhoz he-
lyezte át, mig Vigh  József  helybeli kir. erdészgya-
kornokot kir. erdészjelöltté nevezte ki. 

Hymen. Ifj.  Bozsondai  István etédi közs. isk. 
tanító f.  hó 6-án tartotta eljegyzését, Király  Juliska 
oki. óvónővel, Etéden. 

Lelkészbeiktatás. M. hó 16-ikán iktatták be 
lelkészi hivatalába Őczfalván  Kállai  Ferencz volt 
helybeli s. lelkészt. Az ünnepélyre szép és előkelő 
közönség gyűlt össze, a hol a beiktatást Menyhárdt 

András ref.  esperes végezte. Az uj pap ekkor tar-
totta meg szép beköszöntő beszédét, melylyel a hí-
veket teljesen meghódította magának. Délután tisz-
teletére pompásan sikerül kosaras tánczmulatságot 
rendeztek, a mely a legjobb hangulatban a késő es-
tig tartott. 

A magántisztviselők országos nyugdij egye-
sülete egy városunkban megalakítandó helyi választ-
mány, illetve bizottság érdekében összejövetel meg-
tartását tervezi, amelyre az itteni összes magántiszt-
viselőket és kereskedelmi alkalmazottakat meg fogja 
hivni. Az összejövetel helye és időpontja lapunk utján 
fog  közzététetni, esetleg külön szét küldendő meghívók 
által, ha ugyan a központi igazgatósághoz (Budapest, 
VII. ker. Kerepesi-ut 78. szám alatt) intézendő be-
jelentések a résztvételre kellő számban idejekorán 
érkeznek be. Mi örömmel üdvözöljük a Magántiszt-
viselők Országos Nyugdij egyesülete vezetőinek. (El-
nök : Lukács Béla v. b. t. t. orsz. képviselő, alelnö-
kök: kisjókai Ágoston József,  kir. tanácsos, orsz. 
képviselő és Weiss Berthold orsz. képviselő) ama 
komoly törekvesét, hogy az ország minden nagyobb 
városában helyi választmányokat szándékozik létesí-
teni és kívánatos, hogy az érdekeltek a résztvételre 
mielőbb és minél nagyobb számban jelentkezzenek. 
Az egyesület egyáltalában folyton  fejlődő  tevékeny-
séget fejt  ki és ennek köszönheti azt az általános 
érdeklődést, a mely minden oldalról feléje  irányul. 

Fonográf  hangverseny. Emiitettük, hogy Vikár 
Béla, az Eke megbízásából ma este a vármegyeház 
nagytermében, a Kolozsvárt felállítandó  néprajzi 
muzeum javára, humoros néprajzi előadást tart, a 
mely alkalommal a legjobb, tökéletesített fonográfot 
is bemutatja. Belépti dijak 2, 1 kor., állóhely 50 fii., 
tanulójegy 20 fii.  Kezdete . 8 órakor. 

Uj pénzintézet. Tudvalevő, hogy Székelyke-
resztur vidékén a nemzetiségi czélokat követő pénz-
intézetek ijesztő arányban folytatják  aknamunkáju-
kat. A vidéket az ügynökök egész rajával árasztják 
el, kik azlán gondoskodnak arról, hogy a jó székely 
atyafiak  birtokai miként kerüljenek idegen kézbe. E 
bajon akart segíteni a m. hó 29-én Székely-Keresztu-
ron, Ugrón  Zoltán elnöklete alatt tartott értekezlet, 
mely kimondta, hogy egy önálló takarékpénztár fel-
állítása égető szükség e vidéken, s egy kilencztagu 
bizottságot küldött ki kebeléből, melynek feladatául 
tűzte ki, hogy az alapszabályokat sürgősen elkészítse 
s egyszersmind egy memorandumot dolgozzon ki, mely-
ben az Emke figyelmét  e bajokra felhívja.  A bizott-
ság, mely Ugrón Zoltán, Sándor János, Gombos Samu, 
Papp Ödön, Folger Ferencz, Ájvász Kristóf,  Kabdebó 
István, Raffay  Károly és Dr. Sebess Jenőből áll, már 
munkához is fogott  s egy pár hét alatt készen lesz. 
A székelyföldön  létesítendő papírgyár elnyerése ér-
dekében Székely-Keresztur is megmozdult. A város 
képviselő-testülete heves vita után kimondta, hogy 
ugy a megye főispánjánál,  mint a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamaránál a szükséges lépéseket 
megteendi a végre, hogy a papirgyárt Székely-Ke-
reszturon állítanák fel.  E czélból egy két tagu bi-
zottságot küldött ki, hogy a kellő lépéseket sürgő-
sen megtegye. 

Bartók Gyula temetése. Vasárnap 30 án, 
délután helyezték örök nyugalomra Bartók Gyula 
törvényszéki jegyzőt, a rk. temetőben. A jó ember 
temetésén megjelent a törvényszék testületileg, úgy-
szintén az összes ismerősei, jóbarátai. Habár a te-
metés ideje 3 órára volt kitűzve, már jól lement a 
nap, amidőn a menet a temetőbe ért. A rövid kö-
nyörgés után az elhunyt egyik kollégája búcsúz-
tatta el egy pár szóval a jó tisztviselőt, hü bará-
tot, amelynek végeztével Sándorka bandája húzta 
el szivhezszólóan, az elhunyt kedvecz nótáit. Miköz-
ben a „Káka tövén . . . " czimii dal utolsó ütemei 
hangzottak, a göröngyök tompa morajjal hullottak 
az öreg Gyula koporsójára . . . Az elhunyt barátai 
között mozgalom indult meg, egy sirkő felállítása 
végett. 

Telephon vármegyénkben. A telephon-huzalt 
már az udvarhely—oklándi vonalon feltették,  amely 
után a keresztúri irány oszlopait fogják  felállítani, 
ahol tudvalevőleg a miniszter a távirda-oszlopok 
használatát e czélra nem engedélyezte. A Kossuth-
utczában a sodronyt azért kellett oszlopokra elhe-
lyezni, mivel az épületek aránytalanságai nem en-
gedték azt a bázak tetején elvezetni. 

Elszámolás és köszönetnyilvánítás. Az óczfalvi 
ev. ref.  egyházközség mult hó 16-án lelkésze beik-
tatása alkalmából kosaras tánczmulatságot rendezett, 
melyen nem csak anyagi bevétele volt e szép nemes 
kis egyházközségnek, hanem meg volt ama másik, 



az anyaginál sokkal szebb jövedelme is: keblének 
azon jóleső érzete, mely eltölté őt akkor, midőn ő 
az örülő,  örülni  látta ugy az uj lelkész rokonait, ba-
rátait, valamint azokat, akik a szomszéd községek-
ből jöttek össze. A mulatságon felülfizettek:  Biró 
Sándor (Sz.-Udv.) 5 kor., Kállay Ferencz (Óczfalva) 
4 kor., Bedő Ferencz és Szabó Árpád (Sz.-Udv.) 
3—3 kor., Menyhárt András (Kecset), Lajos János 
(Bögöz), Kállai István (Petek) és Beke Ferencz (Sz.-
Udv.) 2 - 2 kor., Biró Áron (Boldogfalva),  Fodor 
Boldizsár (Sz.-Udvarhely), Rákosi Béla (Nagy-Soly-
mos) és Molnár Imre (Sz.-Udv.) 1—1 kor., Simon 
Dénes (Óczfalva)  50 fii.,  Székely Mátyás (Óczfalva) 
30 fii.,  Szabó József,  Orbán István és ifj.  Orbán 
Mózes (Óczfalva)  20—20 fii.;  összes bevétel 123 kor. 
10 fillér,  kiadás 51 kor. 10 fii.,  tiszta jövedelem 72 
kor., mit az egyházközség a templomkerités kijaví-
tására fordit.  A jókedvű adakozásért az egyházköz-
ség ̂ álás köszönetét nyilvánítja. 

Fejlődő iparágak támogatása. Kormányunk 
minden lehetőt elkövet uj iparágak teremtésére. A 
„Magyar Kereskedők Lapja" azonban egy konkrét 
eset alkalmából igen helyesen figyelmeztet  arra, hogy 
közvetlenebb hatást érhetnénk el, ha már működés-
ben levő, fejlődőképes  iparágakat karolnánk fel.  Kü-
lönös figyelmet  érdemelnek e tekintetben a hazai 
nyersterményeket feldolgozó  a készgyártmányt siker-
rel exportáló czégek. Példaképen a „Magyar Keres-
kedők Lapja" felemlíti  az Első magyar toll- és loszőr-
gyárat, Budapesten, soroksári-ut 96. sz. a. mely mint 
egyszerű iparosok vállalata, a legkisebb méretből fej-
lődve, ipari életünkben ma már számottevő tényezővé 
vált. A toll gyár exportja most évi ezer mértermá-
zsára rug, de kellő befektetéssel  hatezer métermá-
zsára biztosan emelhető. Nyerstoll- és lószőr-terme-
lőink ma teljesen ki vannak szolgáltatva á külföldi 
vevők kénye-kedvének; ezen iparág felkarolása  ese-
tén megszűnik ez a visszás állapot. 

Halálozás. Folyó hó 2-án hunyt el Fábián 
Márton ev. ref.  lelkipásztor életének 39 ik, házassá-
gának 8-ik, papságának 10-ik évében, hosszas, lassú 
betegség után Bágyban. Halálát neje Szabó  Anna, 
gyermekei, úgyszintén nagyszámú rokonság gyászolja. 

Vásárnapja elé iparosaink szép reményekkel 
tekintettek, amelyre a pompás időjárás, a jó termés 
teljesen is feljogosította.  A hétfőn,  1-én beállott ba-
romvásárra nagy felhajtás  történt s a kereslet is 
élénknek volt mondható, noha az árak mégis nyo-
mottak maradtak mindvégig. Az idegen forgalom 
nem érte el ugyan a maximumot, azonban a szállo-
dák és korcsmák meglehetősen voltak látogatva. A 
közeledő téli időszak a különböző iparágakban élénk-
séget keltett, amely leginkább aztán a ruhás sátrak-
ban érvényesült. A legtöbb iparág forgalma  azon-
ban csökkenőben volt, amelyet az általános pénz-
szükinek lehet tulajdonítani. A gyermekjáték-sátrak 
egyáltalán mi vásárt sem tudtak csinálni, mig ter-
mészetesen a veteményes piaczon csak ugy hemzse-
gett a közönség, habár az árak itt, daczára a nagy 
mennyiségnek, magasak voltak. Az egyes boltok 
egész nap látogatottságnak örvendettek. 

Arczképes igazolványok az 1900. évre. A m. 
kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés sze-
rint, a folyó  évre szóló féláru  vasúti jegy váltására 
jogosító arczképes évi igazolványok abból a czélból, 
hogy az 1901. évre idejekorán érvényesíthetők legye-
nek, személyenként egy korona készpénznek mellék-
lése mellett, már f.  évi október hó l-től kezdve ér-
vényesítés czéljából a m. kir. államvasutak igazga-
tóságához beküldhetők. Uj arczképes igazolványok 
is — az erre jogosítottak részéről — ez időponttól 
kezdődőleg kérvényezhetők. 

A főreáliskola  önképzőköre gyászünnepélylyel 
üli meg az „Aradi tizenhárom" emléket ma d. e. 9 
órakor. Az ünnepély műsora a következő: 1. Dalt 
ad elő Mendelsohntól az ifj.  zenekar. 2. Imát mond 
Losdorfer  Aladár h. ifj.  körvezető. 3. Ünnepi beszé-
det mond Solymossy Ákos ifj.  körvezető. 4. Himnusz. 
5. Palágyi Lajos „Aradi vértanuk" cz. költeményét 
szavalja Horváth Rezső VIII. o. 6. Felolvasást tart 
Szabó Ignácz VIII. o. 7. Ábrányi E. „Hősök harcz-
mezején" cz. költeményét szavalja Havas Lajos VII. 
o. t. 8. Szózat, énekli az ifj.  énekkar. 

Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter a 
muzsnai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé 
Jakab József  tanítót nevezte ki s a házassági anya-
könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre-
működéssel is megbízta. 

Hajtóvadászat. A mult számunkban tettük 
szóvá, hogy a dúvadak nem csak megyeszerte, de 
egész Erdélyben évek óta nem voltak ugy elszapo-

rodva, mint épen most. Az udvarhelyi vadásztársa-
ságot is ez a szép remény biztatta a mult vasárna-
pon hajtóvadászat tartására, melyet a Zetelaka ha-
tárában ejtettek meg. Mintegy 30—40 vadászember 
gyűlt össze arra a hirre, hogy az elmúlt napokban 
egy egész vaddisznócsorda teszi tönkre a határt. 
Négy hajtás történt, amelybe azonban vaddisznó nem 
került bele. Annál nagyobb eredményt mutatott fel 
Koncz  Aurél, aki a Szarvaskő-melléke hegy túlsó 
oldalán egy hatalmas, jól kifejlődött  medvére buk-
kant, amelyet Wíndsester fegyveréből  két lövéssel a 
földre  teritett. A szép példányt másnap hozták haza 
s bőrét a ref.  kollégium vette meg, melyet kitömés 
végett Budapestre felküldött.  A vadászat eredménye 
még mindössze egy róka volt. 

Foghúzások a vidéken. Érdekes tárgyalás tartatott meg 
e napokban Székely Keresztúr város „nagy" község tagá^ster-
mében, mint kisebb polgári peres_ügjtek--Wrősagán 1. Ugyanis 
egyik helybeli borbély ^Eepéresitette M. L. kovácsmestert 
35 kr s járulékai iránt, mely összeget mint jól megérdemelt 
foghuzási  dijat követelt. Nevezett alperes azon indokból nem 
volt hajlandó ezen összeget megfizetni,  mert felperes  borbély 
a fájdalmas  rosz fog  helyett egy e g é s z e n ép és jó fogát 
húzta ki előbb. S csak azután, midőn ezen k i s t é v e d é s é t 
észrevette, húzta ki a rosz és fájdalmas  fogát  is, amely után 
követelte, hogy alperes M. L. kovácsmester fizessen  a másik 
foghúzásért  is 35 krt. A vitás és szerfölött  kedélyes tárgyalás 
folyama  alatt, alperes M. L. kovácsmester viszontkeresettel, 
illetve kártérítéssel lépett fel  M. J. borbély- és fogmüvész  el-
len. Akik között, egy órai kedélyes és komoly tárgyalás után 
eljáró községi biró akként oldotta meg a vitás kérdést, hogy 
kapta magát és saját pénzéből megfizette  M. J. borbély- és 
fogmüvésznek  a követelt 35 kr dijat, csakhogy végét vesse a 
foghuzási  ügynek Különben a foghuzási  művészetekben nem 
szűkölködik Székely Keresztúr községe, mert megtörtént tény 
az is, hogy egyik „székely" atyánkfia  fogat  kihúzatni ment az 
orvoshoz, aki alig egy másodpercz alatt és alig észrevehetően 
kihúzta a beteg fogat  s midőn ezen eljárásért az atyafitól  50 
kr dijat kért, ez egészen meghőkölve monda: hml. . .az orvos 
ur ilyen csekély fáradságért  50 krt követel! ? bezzeg az öreg 
bivalas Horváth József  egy foghúzással  három-négyszer földhöz 
üti az embert s ráadásul az udvaron is végig vonszolja s mégis 
csak „két" garast vett vala fizetésül.  Szegény ! . . . kár, hogy 
meghalt már! — hanem él a fia!  — Azonban az is megtörtént 
vala Székely-Kereszturon, hogy egy „f iatal"  székely atyankfia 
elment egyik foghuzó  művész hazához akkor, midőn tudta azt, 
hogy a foghuzó  művész nincs otthon ! — s a fiatal  háziasz-
szonnyal időzött vala — jóizüen; de — a fogmüvész  ur sejdí-
tett a dologból valamit s ezért váratlanul haza érkezett. A 
fiatal  Don Jüan azonbanáhamarosan feltalálta  magát, arczához 
kapva jajgatott, hogy mennyire fáj  a foga  s azért jött(?) . . . 
hogy azt húzza ki 1 . . . No hát ha csak az a baj, mutassa, 
melyik foga  fáj  ? — monda az orvos. Ez pedig nagy zavarában 
rámutat egyik zápfogára,  mire az orvos, illetve fogmüvész  ir-
galmatlanul kirántá azt a szájából s az igy menekült fiatal 
embernek díjtalanul a kezébe adá a kihúzott ép fogat,  az pe-
dig bucsuzatlanul távozott szabómühelyébe. (D e f  a c t o ) 

A regruták napja. Október elseje ez. A nóta 
szerint ekkor kell berukkolni a regrutáknak, de bi-
zony rendesen egy-két nappal későbben történik ez. 
A nóta nem alkalmozkodik a kétfejüsasos  behívóhoz. 

Október elsején szomorú nóta hallik ki a zsúp-
födeles,  eszterhéjas falusi  házakból, s a muskátlis ab-
lakokból könyező leányszem tekint el a domb fö-
lött, a merre a délczeg legényt vitte el a császár 
akarata. 

S hogy a szerelmes leány ajkán elszáll a sóhaj, 
dal lesz a sóhajtásból, mely keseregve zengi, hogy: 

Szárnya, szárnya, kaszárnya eleje, 
Abba van a legénység eleje; 
Abba van az én kedves galambom, 
Ki-kinéz a kaszárnya ablakon. 

Ezeknek az októberi berukkolásoknak külön 
költészetük van. Fájdalmas, búbánatos költészet, a 
melybe azonban belevegyül a dévaj hetykeség s a 
szines álmokat festő  remény hangja. Mert keserves 
is a katona-élet. Tudja ezt a regruta, a ki keserves 
sóhajtásokkal veszi magára a mundért, és tudja a 
zokogó leány is, a ki büszkén tekint induló kedvesére. 

Az anya-szív fájdalma,  zokogása is bánatos nó-
tában nyer viszhangot: 

Szárnya, Bzárnya, szárnya a madárnak; 
Fáj a szive sok édes anyának; 
Fáj a szive sok édes anyának, 
Mikor fiát  viszik katonának. 

Hanem a fájdalom  csak megenyhül lassan-las-
san, a regrutánál épen leghamarább. Van a császár 
kenyerének izében valami, a mi feledteti  a kemény-
ségét és jobbá teszi a foszlós  kalácsnál. 

Kiváltkép az első napok lázában elfelejti  a ka-
tona a nehéz sort s ha a káplár ur lánczos-lobogós 
ájn-czvájára vissza is sóhajtja az édes anya, vagy a 
kedves szerető szavát, büszkén dagadozik melle a 
mundér alatt, a mikor az első utczagyerek megszó-
lítja : 

— Katona ur kérem ! 
Városunkban az októberi berukkolások uj ké-

pet adtak az utczáknak, s a habár össze is esett az 

a vásárral, azért mégis megérezhető volt ez a moz-
galom, melyet a fiatal  legények csoportosulása és 
szomorú nótái nagyban emeltek. 

Október 6. 
Tizenhárom,  tizenhárom, 
Ott, az aradi  határon. 
Leáldoztak  hős leventék, 
Felakasztok,  agyonlőtték. 
Lesujtá egy élet  átka, 
A mi hazánkat  átjárta. 
Ötven évnek nagy emléki, 
Jertek,  áldozzatok  néki. 
Kik  szabadság  szentségéért, 
Tűzbe  mentek  a hazáért. 
Családjaikat  elhagyták, 
S éltüket  is feláldozták. 
Drága vértől  ázott  róna, 
Mély  gyász sötétlik  ránk  róla. 
Elszáll  lelkünk  el odáig, 
Hol  negyvennyolcz  vérben ázzik. 
S meghajlik  a sirjok  felett, 
Fájdalmával  a kegyelet. 
Leborulunk  azon földre, 
Imánk  tettökből  van szőve. 
Vezekelve  nehéz gyászunk, 
Porotokban  is imádunk. 
Könnyünk  s virágunk  hull  rája, 
A vértanuk  szent sir jár a. 
Ott nyugszik  a tizenhárom, 
Ott, az aradi  határon. 

Kertész  Albert. 

Irodalom. 
— Éld Nemesség czimü havonként kétszer megjelenő 

szaklapra hirdet előfizetést  Dr. s z o m b a t h y Ignácz jogtudor, 
nyug. kir. tanár, volt m. levéltárnok, az „ U d v a r h e l y " cz. 
1875-ben városunkban megjelenő politikai lap szerkesztője. A 
szaklap programmjából és szerkesztéséből ki lesz zárva minden 
politikai és felekezeti  kérdés vitatása. A főtörekvés  az lesz, hogy 
az élő nemesek ismerjék multjokat, jelenüket, jövőjüket, lega-
lább minden megyében ismerjék egymást is. Az „Élő Nemes-
ség" megjelenik minden hó 5-én és 20-án egy-egy iven könyv-
alakban. E l ő f i z e t é s  egész évre 8 kor. (4 frt),  negyedévre 
2 kor. (1 frt),  mely összeg az „Élő Nemesség" szerkesztőségébe 
(Budapest, III., Kerék-utcza 35. sz.) küldendő. A lap f.  é. ok-
tóber 4-én indult meg. Az első évfolyam  főtárgya  lesz „A Ma-
gyarnemesség történelmi fejlődése"  czimü tanulságos munka, 
mely magaban véve is megéri ezen lap előfizetési  árát. 

— Az üldözöttek. E czim alatt kis füzetet  irt Fülei Sz. 
Lajos, városunk szülötte, az ismert nevü poéta. Az alig 55 
oldalra terjedő munkában védelmére kel az állatoknak, melye-
ket annyiféle  kegyetlenséggel üldöznek az emberek. Rajzát adja 
az állatok hasznának, védelem módozatainak s végül a gyermek-
szoba számára közöl néhány verset. Az állatvédelem a közön-
ség indolencziája és nagyon sok esetben rosszakarata miatt még 
mindig nincs nálunk annyira méltányolva, mint a külföld  egyes 
műveltebb országaiban. Szívesen fogadjuk  tehát Fülei Sz. La-
jos kis füzetét,  mely az állatvédelem nemes szolgálatában áll s 
annak akarja megnyerni a közönséget is. Kapható a szerzőnél, 
vagy megrendelhető Gyertyanffi-féle  könyvkereskedésben. 

— Az Ország-Világ 1901. évi Almanachja. Régi szokáshoz 
hiven jelenti az „Ország-Világ" szerkesztősége, hogy 1901. évi 
almanachja készülőben van és karácsony ünnepén pontosan ott 
lesz minden előfizetője  asztalán. Nagy gond volt megállapítani, 
mi is legyen e díszes munka, melynek előkészítésére az Ország-
Világ költséget és fáradságot  nem kiméi, mi módon örökítse 
meg a jellemzőbb eseményen kiemelésével a mult esztendő tör-
ténetét és mi módon nyújtson minél több szórakoztató olvas-
mányt annak a nagy előfizető  közönségnek, mely számban meg-
erősödve várja kedves hetilapjának karácsonyi ajándékát. Kö-
rültekintett az év eseményein és kereste azt a kiemelkedő na-
gyobb jelentőségű kérdést, mely a most muló napoknak tán 
maradandóbb emléket fog  biztosítani. És ezt ezúttal könnyen 
megtalálta, mert újra feltámadt  és mind tagosabban hangzik 
a kívánság: P á r t o l j u k a m a g y a r i p a r t . Miniszterek 
vették ajkukra e szót és lelkesen küzdenek a magyar ipar pár-
tolásáért. Az „ Ország-Yilág" elhatározta, hogy a nevezetes moz-
galom újjáéledésének esztendejében a m a g y a r i p a r t be-
m u t a t j a a k ö z ö n s é g n e k Ime ez az „Ország-Világ" ezidei 
almanachjának kerete, képekben, Írásban bemutatni a magyar 
ipart Vezetői ebben a munkában a magyar nők lesznek. He-
gedűs Sándorné, kereskedelmi miniszterünk fenkölt  lelkű neje 
megérezte azt, hogy férjének  törekvései, nemes intencziói csak 
ugy arathatnak sikert, ha a nagy munkában segítő társai lesz-
nek a magyar nők, kik ha előljárnak a magyar ipar pártolá-
sában, akkor a küzdelem sikere előre is biztosítva van. Az ő 
buzgólkodásából alakult meg a magyar nők iparpárteló bizott-
sága. Ezek az igazi magyar uri nők fogják  az almanachban az 
olvasóközönségnek elmondani, mi módon pártoljuk, szeressük 
a magyar ipart. Az ő czikkeik keretében avatott tollak lógják 
bemutatni a nemesebb magyar gyártelepeket, a kiváló magyar 



iparosokat és meg fogják  ismertetni a magyar gyármányokat, 
a melyek sokszor jobbak, olcsóbbak, többetérők, mint a kül-
földről  hozott selejtes áruk. Az Ország-Világ összes munka-
társai, kiknek munkái már eddigi almanachukat is díszítették, 
odaadták munkájuk legjavát, hogy 1901. évi almanach még 
szebbé, díszesebbé legyen, mint a régiek voltak. Jókai Mór ve-
zetésével husz kiváló magyar író elbeszélése és költeménye, a 
magyar zeneszerzők legkiválóbbjainak darabjai, számos szép 
illusztráczió, eredeti kép fogja  kiegészíteni a hatalmas kötetet. 
A kötetet magát díszes naptár fogja  megnyitni, jeléül, hogy ez 
az ajándék csak egy esztendőre szól. Az ajandék bolti ára 4 
korona lesz, a ki az Ország-Világ régi előfizetője,  vagy az új-
ságra egy fél  évre előfizet,  i n g y e n kapja. Az Ország-Világ 
előfizetési  ára félévre  8 korona, az összeget az újság kiadóhi-
vatalába, Hold-utcza 7. szám alá kell küldeni. Olvasóink la-
punk hirdetései között megtaláljak az „Ország Világ" megren-
delő levelét, a melylyel »z előfizetést  legczélszerübben eszkö-
zölhetik. 

— Nemzeti ideál. Irta Ilj. Ábrány i Kornél. Nagyszerű 
könyv ez, tele mélységes tudással ragyogó szelbmmel és — 
ami benne legbecsesebb — könyörtelen igaz mondással. Szer-
zője óriási munkára vállalkozott; reá mutat egy évezredes nem-
zeti történet csalódásaira és csalásaira, azokra az illúzióira és 
hazugságaira a hagyományos históriai felfogásnak,  amelyek köd-
fátyolt  vonnak a jelenkori nemzedék szeme elé s megakadá-
lyozzák tisztánlátását a múltra és eligazodását a jövőre nézve. 
Ha az ember olvassa gyönyörködhetik a szép és elmés ötletek-
ben, fordulatokban,  a rengeteg szóbőség és szelipmi sziporká-
zás változatosságában. Megjelent a Légrády Testvérek kiadá-
sában Ára 6 korona. 

— A Magyar Biztosítási Évkönyv. III. évfolyama  az őszi 
könyvpiaczuak az első legnagyobb müve, mely az összes ma-
gyar, osztrák és külföldi  intézetek alapításának és fejlődésének 
történetét foglalja  magában s e mellett ismerteti az intézetek 
üzleti forgalmát,  mérlegét, vagyoni állapotát, az igazgatóságnak, 
a tiszti karnak, és a vidéki szervezetnek pontos hivatalos név-
sorát. A 400 oldalra terjedő díszesen aranyozott angol vászon-
kötésű közgzdasági munka nélkülözhetetlen segédkönyve lesz 
minden a biztosítás ügy iránt érdeklődő embernek, még a lai-
kusnak is. A Biztosítási Évkönyv első részében tudományos és 
figyelemre  méltó szakközlemények is vannak Beim Károlytól, 
Havass Miklóstól, Milhoffer  Sándortól, Ormodi Ormódy Vilmos-
tól, Dr. Stiller Mórtól, Poór S.-től és Török Jenő Endrétől. A 
szakirodalomban egyedül álló munkát a Biztosítási és Közgaz-
dasági Lapok szerkesztősége adja s az előfizetési  ára 4 korona, 
mely előre a fenti  laphoz Budapestre VII., Vörösmarty-utcza 
14 szám alá küldendő. 

— A tűz. Egy regény került ily czim alatt a magyar 
könyvpiaczra, amelyért csaknem párbajt kellett vívnia a szer-
zőjének. Az eset nem volt mindennapi s a világ összes lapjai 
élénken foglalkoztak  vele, a párisi Figaro pedig vezérczikket 
szentelt neki A szerző, aki ily módon maga is csaknem regény-
hőssé lett: Gabriele d'Annunzió, a nagy olasz író, költő és 
drámaíró, Duse Eleonorának, a világhírű tragikának benső jó 
barátja. És mivelhogy a T ű z cselekménye éppen szakasztott 
olyan tragikának és költőnek tüzes szerelmi viszonya körül 
fordul  meg, mint amilyen Duse és d'Annunzió, az egész világ 
voltaképpen nagy, heves önvallomást és leleplezést látott a min-
den izében rendkívüli regényben. Mindenki ismerte, hogy ez a 
könyv mestermfi,  de sokan szemére lobbantották a szerzőnek, 
hogy valomásaibau ily messzire mégsem lett volna szabad men-
nie. Ezek közé tartozott Marcel Prevost, a nálunk is jól ismert 
franczia  író, aki Duse Eleonora érdekében szállott sikra és éle-
sen megtámadta d'Annunziót. E támadás s a rákövetkező ri-
poszt majdnem párbajba vitte a két világszerte ismert irót. 
Mar ez is elég volt arra, hogy a Tfiz-et  siettek a legtöbb 
európai nyelvre lefordítani,  nagy irodalmi sikerét azonban fő-
képpen lebilincselő érdekességének köszöni. Egy nagy művésznő 
és egy nagy költő,, szerelmi regénye ez, szintere Velenczének 
bűbájos panorámája, amelynek leírása csodásan szép. A regény 
mellékalakjai Margherita olasz királyné, Wagner Rikárd, Liszt 
Ferencz és az olasz irodalmi világ több kitűnősége. Egészen 
uj világot mutat be a szerző oly mesteri előadásban, hogy ez 
az egy mű is elégséges volt világhíre megalapítására. A szen-
zácziós könyv most magyar fordításban  is .megjelent Szilágyi 
Béla kiadásában, aki nagy gonddal fordíttatta  le és felette  Íz-

léses, elegáns formában  adta ki. A gazdag, színes borítékba 
fűzött  kötet ára 3 korona, vagy diszes stylszerü kötésben 5 ko-
rona s kapható mindeu hazai és pályaudvari könyvkereskedés-
ben. Könyvpiaczunk e legfrissebb  újdonsága méltán számot 
tarthat az egész magyar olvasóközönség legjobb érdeklődésére. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

TTnlnHnh  naMára  k o s s o r u k a t  é s 

Ili  (JLUILLIK  guirlandokat  szép  kivi-
telben,  olcsó árak mellett  készít  Gyarmathy 
Etelka,  Sz.-Udvarhely,  Bethlen-utcza  Csa-
nády-ház,  udvari  lakás.  A megrendelése-
ket kéri  idejekorán  megtenni,  hogy azok 

pontos időre  szállíthatók  legyenek. 
1 0 0 - 3 0 0 írtig 

havonta megkereshető bármely foglalkozású  egyé-
nek által, biztos és becsületesen, töke és risico 
nélkül, hatósagilag engedélyezett állampapírok és 
sorsjegyek eladásával az ország minden helyiségé-
ben. Ajanlatok „Könnyű kereset" czimen Singer 
Gyula hirdetési irodájába, Budapest V., Sziv-u. 56. 

M a k u l a t ú r a papiros méteriní lasánkint 
7 for in tér t k i a d ó h i v a t a l u n k b a n e l a d ó . 

Hirdetési  bélyeget  jul.  hó 1-étől  kezdve  az egyes  hirlap-

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

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

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  kiállitásu 

falragaszok,  reklámczédulák  elkészítésére  a nagyközönség  b 

figyelmébe.  Becsek  D. Fia  könyvnyomdája  Székelyudvarhely. 

K i a d ó l a k á s a t e m p l o m t é r e n . Négy szoba, k é t 
utczai szoba- , egyik nagy v a s e r k é l y e s - , k é t 
u d v a r i szoba, előszoba, k o n y h a , k a m a r a és 
hozza tartozAkböl ál ló l a k á s k i a d ó es a z o n n a l 
e l f o g l a l h a t ó A l a k á s meg is osztható, h á r o m 
szoba, k o n y h a és h o z z á v a l ó k , meg egy-egy 
szoba és e lőszobás l a k á s s á . É r t e k e z h e t n i 
Magysolymosi H o n c z Ármin u r gyógyszertá-

r á b a n . 

yfT  Kérjünk  mindenütt  „Hirlapiró-gyufát'.' 

Az Ország-Világ megrendelő levele, 
Alulírott ezennel megrendelem az Ország-Vilag-ot, 

és kérem azt czimemre október hó 1-től számítva ren-
desen megküldeni. Az esedékes évi előfizetési 
dijat, vagyis koronát a mai postával postautalvá-
nyon küldöm Mint uj előfizető  mindazokban a kedvez-
ményekben részesülök, melyeket Önök hirdetnek. Az 
Almanachot kérem karácsonyra ingyen megküldeni. 

Lakás: 

U. p.: Névaláírás. 

Tessék ezt a szdvényt levágni és levelező-lapra ragasztva 
vagy levélben az Ország-Világ kiadóhivatalának, i udapeot, V.. Hold-

utcza 7. sz. beküldeni. "̂ BÉ* 

Kitüntetés: 
Arany éremmel  az 1900. párisi  világkiállításon az összes 

versenyzők között a hangszerek csoportjában. 
Hadsereg szállításért ezüst éremmel. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség egyedüli 
szállítója 

B U D A P E S T , I I . , L . á n e z l i i d - u t e z a 5 . 

Iskolai és mesterhegedük 
vonóval. 

Gordonkák vonóval. 
Nagybőgők vonóval. 

Fuvolák. 
Szárnykürtök. 

Ösi magyar tárogató 
szabadalmazva. 
Czirabalmak. 

Elpusztithatlan, erős hangú 
harmonikák. • 

Egy finom  hegedű vonóval 
és tokkal 7 frt. • 

Templomi és más zenekarok 
részére szükséges 

M és voní-haiszeret 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban, 

a*- Nagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő- hangszergyára 

Richler-féle 

Horgony-Pain - Exp eller 
Liniment. Capsicl comp. 

Ezen hírneves h&ziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
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 yan; 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 Kichter czégjegyzés nél-
kül mint nem valódit utasitsa vissza. 
RICHTER F. AD. it társa, RÜDOLSTADT 

• cs. él kir. udvari szállítók. 

„Afroditin" 
© © Csak nőket érdekelhet e szenzácziós felfedezés! 
mellszépitö, a háremholgyek csoáahatásu laurus-írja, mely visszavarázsolja a nöi kebel elvesztett 
ifjúi üdeségét, ruganyos teltségét. A testbőrt bársony-lágyságuvá és selyemfényűvé varázsolja. Ezen csoda-
hatásu ír gyógynövényekből készül, tehát semmiféle  ártalmas anyagot nem tartalmaz. Egy tégely ára használati 
utasítással 4L korona. Törvényesen védve. A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrendelhető a 

Stearoptfnum"  laboratór iumában: Budapes t , V I I . kerület , M e x i k 6 i - ú t 8 8 . szám. 

O T T k  n n n T I M I I H l l í í (Olaj-sebtapasz) Bámulatos gyorsan gyógyító 
\ I F A U II H I I IYMI IVI olaj-sebtapasz, a mely egyetlen a maga nemében s egy 

. i 0 I L M í l U I I I I I U I f i  régi család titka 
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 , 

Biztosan gyógyítja s a fájdalmat  rögtön csillapítja bármily sebeknél: vágás, .ficód 
kelevény, a nöi emlők gyuladása és gyűlése, a titkos betegségek, ki 

Egy adag ára használati utasítással együtt 2 korona. — 
. p mi ha fiimaradna.  — a uénzt vissaszolgáltatja a „ s t e a r o p t i m i m " labolatoriuma. 

A pénz beküldésével vagy utánvéttel megrenaeineto a „ s t e a r o p i i n n m " labolatoriumában 

Budapest, VII. ker., Mexikói-út 88. II. 25. 


