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A városi polgárságról. 
Az utóbbi évek gazdasági átalakulásai gyökeres 

változtatásokat eszközöltek társadalmunk helyzetén 
beosztásán és feladatain.  Nem lehet azt állítani, hogy 
a magyar faj  javára, a magyar nemzeti állameszme 
erősítésére. Mert hiszen a pusztuló földbirtokos  osz-
tály legerősebb támaszai közé tartozott. 

Ez átalakulások közt a városok, azok polgár-
sága fontos  nemzeti misziót nyertek. A nemzeti kul-
tura e góczpontjai hivatása a magyar állameszmét 
leghathatósabban támogatni. Fájdalom, e feladatnak 
nem felelnek  meg elég hatékonyan. 

A magyar város eddigelé egy közigazgatási fo-
galom, a szerint város, nagyközség, község vagy 
helység, ahogy igazgatják. Holott a városnak inkább 
szocziális volna a jellege s inkább arról volna megis-
merhető, mit mivel, s hogy hogyan igazgatják. 

A városnak rendeltetése van, ennek a rendel-
tetésnek a fölismerése  s a neki való megfelelés  volna 
az igazi misszió, a mely teljesítésre vár. A város, 
— hogy egybe foglaljuk  szocziális ténykedéseinek 
sok ágazatát — a po lgári osztálynak a községe, 
szemben a földmivelő  osztálylyal. Város nem annyira 
az a helység, amelynek municzipiuma és polgármes-
tere van, hanem a , mely polgári feladatokat  terjosit, 
ipart, kereskedelmet, kulturát mivel, czivilizatorius 
középpontja egy szélesebb környéknek, melyet szel-
lemileg vezet, melyet gazdaságilag kormányoz és 
föpfál. 

A közigazgatási mizériáknál sokkal nagyobb 
baj, hogy a magyar városok ebben a szocziális hiva-
tásukban nem igen haladnak Budapestet kivéve, a 
városokban kevés a városi elem és lanyha a városi 
tevékenység. A kereskedelmük nem önálló, hanem 
nagyobbára csak Budapest kereskedelmét közvetítik, 
iparuuk egyáltalán nincsen, kulturában pedig egé-
szen Budapest hatása alatt állanak A színházai a 
pesti színházak darabjait játszák, az iskolái a pesti 
iskoláskönyvet használják, a polgárai pestiesen mu-
latnak és az asszonyai pestiesen öltözködnek. Végig-
nézve városaink sorát, alig akadunk egy-egy jellemző 
vonásra, a mely sajátosan lokális volna. Nem maguk-

Egy kék zsebkendő, 
— Irta: Kertész Albert. — 

Hát csakugyan elvette dr. Bóra Bernáth fiatal 
ügyvéd Bárány megyei főjegyző  édes szavú kis Zel-
máját. A mult hó 29-ikén volt az egybekelés. Az 
igaz, hogy más ember kissé jobban fontolóra  vette 
Volna a dolgot. De ő hamar szokott határozni, a 
tnint a jelen eset is világosan bizonyítja, csak azt 
mondá „allons!" És megcsinálta a lakadalmat . . . 

A szerelem válogatott fűszerei  közt most élik 
& boldog mézes heteket. Egy mosolygva felderülő 
hajnalpompája ez a szerelemnek. Foly ilyenkor a 
Csok, mint a záporeső. A bogárszemü Zelmát minden 
Csókra a szerelem hat perczentes villámtüze éri. A 
boldogság szigeténél kikötve, bájfényt  játszó szivár-
ványból épitett hídon sétálnak ilyenkor . . . A sze-
relem sodrának hajnali színén, égi remények szár-
nyán szenderegve, a mézes hetek alatt még saját 
neveiket is rendesen elfeledik.  S e helyett a termé-
szet három országából tuczatszámra választják a ki-
csinyítő képzővel ellátott különböző kényeztető ne-
veket . . . 

Nem tudom bizonyosan, minden uj párnál a 
taézes hetek igy folynak-e  le; de azt határozottan 
állíthatom, hogy dr. Bóra Bernáth az ő angyali Zel-
iiiájával igy töltötte napjait . . . 

Fogadni mernék, hogy az ügyvéd ur ez idő 
alatt még czukrot sem vásárolt a házhoz, mivel volt 
Ott elég édesség . . . 

Azonban egy reggel, amint a toilette tükör 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

B e c s e k Aladár. 

ból fejlődnek  és nem a maguk természetadta irányá-
ban keresik a gyarapodást. 

Már pedig nem közigazgatási reformokkal  és 
különösen nem uj városi statumokkal lehet betölteni 
azt a föladatot,  mely az ország érdedén m a váro-
sokra vár. Ipar teremtése, kereskedele'm, múltúra fel-
virágoztatása voltaképen a városi elemek erősítését 
czélozza és ez elemek erejétől, életrevalóságától függ, 
nem vélekedve a földművelő  néppel és a földbirto-
kos középosztálylyal, hanem ezek mellé állva egy 
erős városi polgárság, mely öntudatosan teljesiti hi-
vatását, legbiztosabb és egyedüli alapja az ország 
gazdasági és kulturális előhaladásának. A polgári 
osztálynak, a maga missziójának tudatára ébredése 
ama bizonyos egyöntetű, speczifikus  polgári öntudat, 
a melynek következtében a vidéken megteremne a 
magyar polgári osztály, a mely eddigelé legalább 
oly mértékbeu nem fejlődött  ki, a mely mértékben 
szükséges volna, hogy a vidéki városok nemcsak 
kövessék a központból kiáramló hatásokat, maguk 
is hatást gyakoroljanak egymásra. 

Nemcsak gazdaságilag, nemcsak kulturilag szük-
séges ez, hanem a magyarság szempontjából is. Épen 
a vidék városi elemeinek a passzivitásánál fogva  hal-
ványodott el a polgári osztálylyal kapcsolatban a 
magyar nemzeti jelleg. A magyarság fogalmát  a pa-
raszthoz fűzik  és nem a polgárhoz. 

Az erős magyar érzés meg van városainkban, 
de polgársága nem agresszív, nem mozgékony, nem 
inicziáló. 

Mintha valami érthetetlen közönyösség szál-
lotta volna meg. 

Nagy része van ebben az utóbbi évek rosz köz-
gazdasági politikájának. Az iparos osztály volt leg-
erősebb támasza a városi polgárságnak. Ez ma sze-
gény, erőtlen. Ellentállásra képtelen. Szervezkedni 
nem akar. 

Fel kell szabadítani a nemzet nyűgös erőit. 
Friss vért kell ereszteni az életerekbe. Önálló vám-
terület nélkül iparunk nem fejlődhetik.  Ipari fejlett-
ségünk fogja  megteremteni az erős, öntudatos és 
független  gondolkozású városi polgárságot. 

elótt ült a szép asszony, pettyes piros reggeli öltö-
zékében, férje  nyájas köszönés közben két kávéelőtti 
csókot adott aranyos kis szájára, mely alkalommal 
a heves mozdulatok közben egy tükör alatt lévő kis 
szejencze a földre  esett. A férje  hirtelen felvéve  kí-
váncsian vesz ki belőle egy csipkével szegélyezett 
kék selyem zsebkendőt. 

- - Ugyan kis Katicza bogaram minek tartod 
ezr itten ? . . . 

i 
— Oh ha tudnád ! . . . Ennek nagy múltja 

van . . . Ez egy ember halálát hordja magán . . . 
— Látom Zelma szomorú vagy . . . Egész kí-

váncsivá tettél, kérlek angyalom, beszélj mi történt 
azzal ? . . . 

— No ha éppen tudni akarod elmondom. 
— Az én nagyapám (t. i. az anyám apja) tör-

vényszéki bíró volt. Mikor nagyanyámat elvette, már 
negyven éven túljárt. Nagyanyám meg akkor még 
mint egy alig kipattant mosolygó rózsabimbó csak 
tizennyolcz éves lehetett. Nagyon szerették egymást. 
A házasság után is a szerelemben nem volt hiány. 
Mint egy valóságos galambpár oly megelégedve vol-
tak egymással, öt vármegye határán sem volt oly 
boldog házaspár, mint ők . . . 

Mig négy év után egy olaszországi utazás al-
kalmával. Florencz egyik szállodájában nagyanyám 
egy leánykori jó östnerősével, egy hajóskapitánynyal 
találkozott. A viszontlátás örömére nagyapám aján-
latára elhatározták, hogy két napig ott maradva, 
magukat egy kissé kipihenik . . . 

Oh istenem! . . . Ha erre a második napra 

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 

Székelyföldi  nyomorúságok. 
Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapjának több 

számába') szellőztetve lett az Udvarhely megyében 
lévő, dt i kép a zetelaki közhelyeknek egyesek ál-
tal potomáron való összevásárlása, minek eredmé-
nyeül a székely nép pusztulása jósoltatott meg. Azt 
reméltem, hogy ezen egyik részről felvetett  fontos 
kérdés pro és contra vita tárgyát fogja  képezni, 
melynek rendén a nálamnál hivatottabbak és köz-
vetlenebbül érdekeltek igyekezni fognak  a székely 
nép jövője iránt aggódókat megnyugtatni; ezen re-
ményem nem teljesültén, bátor leszek az aggodal-
mak eloszlatását az alábbiakban megkisérleni. 

A fentebb  jelzett hírlapi czikkekben hangsú-
lyozva lett, hogy a nép nem tudta, mit adott el ak-
kor, midőn közhelyekből részesedésének holdját 20— 
25 frtért  elvesztegette. Ezen állítást megczáfolja 
azon körülmény, hogy az eladók túlnyomó részét a 
nagyobb birtokosok, hivatalt viselt értelmesebb egyé-
nek képezik, kik 50—100 hold arányjogukból 15—20 
holdat eladtak azért, mert a kir. erdészeti hivatal 
által megállapított üzemterv szerinti erdőhasználat-
nak tiz évi tapasztalatából meggyőződtek arról, hogy 
közösben lévő arányjogaikat ily magos áron soha 
többé nem tudják értékesíteni; eladták arányjoguk 
egy részét azért is, mert a jövedelmük egyedüli for-
rását, a marha állományukat gyarapítani akarták s 
tény az, hogy az utóbbi évek alatt a Zetelaka köz-
birtokosság marha állományának létszáma kétszere-
sére emelkedett; eladták végül azért, hogy az úgy-
szólván semmit sem jövedelmező erdő-legelő illet-
ményük helyett jövedelmezőbb birtokokat vásárolja-
nak. Az emiitett hírlapi czikkben észrevételezve volt 
az is, hogy a 20—25 frtért  megvett arányjogért vá-
sárlók a kiszakitás rendén 800 frt  értékű becshoL 
dat foguak  kapni, de el lett hallgatva az, hogy 
ugyanők a kiszakitáskor kaphatnak 50 kros, 5 frt, 
10 frt  és 170 frtos  becsholdat is, mert a 20,000 h, 
tertrtotü zetelaki erdőilletményből 300 frtos  becshold 
csupán 800 hold van, a többi megoszlik az 50 kros, 
170 frtos  becsholdak között. S tény az, hogy aki a 
zetelaki közhelyeknek a hivatalos becslők által össze* 

gondolok, nem fojthatom  el könnyeimet. , . Ez volt 
boldogságuknak megölő napja . . . 

Ottlétük második napján, amint nagyatyám egy 
hivatalos vacsoráról ugy éjféltájt  jött haza, látta, 
hogy a hajóskapitány szobájában még gyertyavilág 
van . . . Mint régebbi jó barátja érdeklődve ily késői 
fenmaradásának  okáról, megkopogtatta az ajtóját, 
mire ezen szavakat hallá: „Kis tubiczám, neked 
mindig szabad" 11 

A mint belépett, a kapitány ur a meglepetés* 
tői áthatva egy kis habozás után mondá: 

— Engedj meg barátom, én azt hittem, hogy 
a szobaleány kopogtat az ajtómon . . . De már a 
másik perczben megpillantá a pamlagon feleségének 
általa is jól ismert zsebkendőjét . . . 

— Nézd, ez a kék zsebkendő volt. ottan ! . . ; Á 
mit nagyatyám halálsápadtan felkapott  és a szobá-
jába rohant. 

Bent csak ennyit kérdett a nejétől: 
— Van-e itt a szállodában szobaleány ? 
— Tudtommal nincs, mert a kórházban fekszik 

— feleié  a neje. 
— No most mindent tudok! . . . Itt vati egy 

hűtlen asszony bűnének a jele. És felmutatá  a zseb-
kendőt . . . 

Ettől a percztől fogva  szive szétrombolva és 
lelke feldúlva  volt . . . Végül búskomor lett. És ha-
zautazásuk után egy hétre megmérgezte magát . . . 

Nagyanyám a temetésen háromszor is elájult. 
S amint anyám ezt nekem elbeszélte, egész haláláig 
fekete  ruhát viselt és naponta e zsebkendő mellett 
imádkozott. S végrendeletileg meghagyta, hogy azt 



állított ily becslési táblázatát nem ismeri, valóban 
megbotránkozhatott azon, hogy valaki ama 20 frtért 
megvásárt jogért négy-öt év múlva 300 frtot  kapjon. 
A tagositó mérnöknél levő becslési aránykulcs táblá-
zat szerint bárki kiszámíthatja, hogy az 50 kros és 
300 frtos  becsholdak átlagos értéke 37 frtra  tehető. 
Hol van tehát itt az eladók tudatlanságával való 
visszaélés? hisz ha az arányosítás még négy-öt évig 
elhúzódik, a holdankint 25 frttal  vásárlók a befek-
tetett tőkéjük kamatját sem kapják meg s ennek 
eredményéül tudható be az is, hogy az eladók kö-
zött több száz holdon felüli  birtokos szerepel. Tekin-
tetbe véve a mostani és a kiszakitáskor elérendő 
árak közötti csekély különbözetet, önkénytelenül fel-
merül azon kérdés, hogy ily csekély árkülöinbözet 
mellett miért akarják arányrészeiket a száz holdon 
felüli  birtokosok kiszakítani. Ezen törekvésük na-
gyon érthetővé válik, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
zetelaki erdőkből évenként 10,000 forint  értékű fát 
lopnak el; az udvarhelyjárási szolgabírói hivatalnál 
az évenkinti erdőkibágások iktatószáma a bétezeret 
meghaladja, melyből egyedül Zetelakára 4000 esik. 
Kik követik el ezen erdőkihágásokat, talán az 50— 
100 hold birtokában lévők ? Elkövetik azok, akik-
nek semmi jogok nincs és nem is volt, csupán az 
erdőlopás előmozdítására szolgáló 2 igás lóval ren-
delkeznek, melyet a felhajthatlan  erdőkihágási pénz-
büntetés fejében  még soha sem vettek el. 

A székelyek pusztulásáról irt czikkekben a 
legalaposabb aggodalmat fejezi  az, hogy ha a meg-
vásárolt tizezer hold 20—25 embernek kiszakíttatik, 
mi fog  maradni a többi 800 birtokosnak ? erre vo-
natkozólag kijelenthetem, hogy a közösben maradó 
birtokosoknak kétszeresnél is több illetménye lesz, 
mert ha a kiszakítandó tizezer hold a 300 frtos 
becsholdból lesz kimérve, ez esetbea a kiszakított 
terület nem haladja meg a 800 holdat s igy a kö-
zösben maradóknak tizenkilenczezer kétszáz hold 
erdő, illetve legelőjük lesz. 

A 300 frtos  becsholdu riKecskevész" nevü erdő-
részletre a kir. erd. hivatal kimondotta, hogy 15 évig 
az üzemterv szerint nem engedi vágatni s mi lesz 
ennek következménye ? az, hogy ezen idő alatt, éven-
kint tizezer forintjával  számítva, százötvenezer frt 
értékű fát,  tehát ezen erdőrészlet nagy részét el-
pusztítják, mert a 2 hatósági erdőőr 20,000 hold 
erdőt megőrizni képtelen s a károkért nem lehet 
felelős. 

Ezekből látható, hogy a felhozottak  túlságos 
sötét színben tüntették fel  a székely nép jövőjét, 
mert ha a népnek főmegélhetési  forrása  a minél több 
legelő, ez esetben a székely nép érdekeit védőknek 
oda kell hatni, hogy a kiszakitás, illetve az arányo-
sítás tovább folytatása  ezen községben minél előbb 
megtörténjék s a százboldon felüli  birtokosok illet-

e gyászos történettel együtt intő példának sorban a 
család nőtagjai örököljék. Ha pedig a család kihalna, 
az utolsó örökössel eltemetni rendelte. 

— Igy jutottam én e zsebkendőhöz! . . . 
— Igazán nagyon megható szomorú történet 

ez, Zelma. Ilyen zsebkendőt sok asszonynak kellene 
hogy tartson magánál . . . 

De Dávid király gyűrűjére nem hiába volt ez 
Írva; „Minden elmúlik." Az ügyvéd urnái is eltel-
tek a mézes hetek. Mind ritkábbak, ritkábbak let-
tek a csókok. A sok kényeztető neveket elfeledték. 
Egy kis szőke leánygyermek beczézgetése mellett 
eltelt két esztendő. 

A harmadik évben már az ügyvéd ur iroda 
Után a kaszinóba is ellátogatott; ahol újság olvasás 
végével tarok- és kalabriász-pártie mellett jól telt 
az idő. 

A fiatal  asszony otthon Unta magát, a házi 
teendők nem szórakoztatták. Eleinte csak az abla-
kon keresztül érdeklődött egy fiatal  zenetanár iránt. 
Később tovább ment, elhatározta, hogy cziterázni fog 
tanulni . . . 

Négy hónapi tanulás után a fiatal  elegáns ze-
hetanár ur egy oly hangos „cziszt" csókolt a szép 
asszony homlokára, hogy azt az Ügyvéd ur is taeg-
hallotta. Minek áz eredménye a lett, hogy a felesé-
gét a következő szavakkal azonnal elkergette: 

— Vétettél a kék zsebkendő ellen, takarodj 
haza és imádkozzál 1 . . . Holnap megindítom a 
válópert! . . . 

Azt pedig, hogy a kis leányuk, kit Margitnak 
kereszteltek, véteni fog-e  a kék zsebkendő ellen, azt 
ez alkalommal még nem tudjuk . . . 

ményüket feltétlenül  a 300 frt  becsholdu erdőrész-
letből vegyék ki, mert igy a közösben maradóknak 
nem csak erdője, de bőven lesz legelője is. 

Simó >I;Uyas birtokos. 

Újdonságok. 
Eljegyzés. Harmath  Jenő székelyudvarhelyi kir. 

alügyész eljegyezte kézdivásárhelyi Wertán  Emilia 
kisasszonyt, a k.-vásárhelyi polgári leányiskola ta-
nítónőjét, az ottani társasélet egyik legkedvesebb 
tagját. 

Erzsébet napja. Erzsébet királyné napját vá-
rosunk összes tanintézetei megünnepelték. Két szent 
Erzsébetje van most e nemzetnek. Az egyik magyar-
országi Erzsébet, ős királyaink vére. A másik a mi 
nagyasszonyunk, szomorú napoknak vigasztalónk, fáj-
dalmunk balzsama, örömünk öröme, fájdalmunk  el-
vesztője, Erzsébet királyné, kire már élve ráborult a 
vértanúság tövis koronája. Egykor örömünnepe volt a 
magyarnak e nap, most gyászünnepe. — Az áll. fő-
reáliskola gyászüunepélyének műsora a következő 
volt: 1. Ének duett „Hullassatok..." zenekar'kí-
sérettel. 2. „Erzsébet királyné'1 Makai Emiltől, sza-
valta Horváth Rezső 8. o. t. 3. Emlékbeszédet tar-
tott Szilágyi Albert tanár. 3. Üdvözlő dal, Mihályi 
Károlytól, énekelte az énekkar. — A községi iskola 
az „Erzsébet gyászüunepélyt" a következő program-
mal tartotta meg: 1. Himnuszt kétszólamra énekel-
ték a 4—5. o. növendékei. 2. „Sirassátok nagyasz-
szonyunk" cz. költeményt, Kertész Alberttől, szavalta 
ritka ügyességgel Göuczi László 4. o. t. 3. Az ün-
nepély jelentőségét méltatta Kertész Albert tanitó. 
4. A Szózatot énekelték a fentebbi  növendékek. 5. 
Hazám" cz. költeményt Lévay Mihálytól, elég jól 

szavalta Pálffy  László 4. o. t. Végül Lázár J. igaz-
gató befejező  szavai után jó királyunk éltetésével a 
növendékek szétoszlottak. 

A Nőegylet jubileuma. A Jótékony Nőegylet 
25 éves fennállása  alkalmából decz. 8-án nagysza-
bású emlékünnepélyt rendez. Délelőtt 10 órakor a 
ref.  kollégium tornacsarnokában nyilvános disz köz-
gyűlést tart, este 7 órakor pedig a vármegyeház 
dísztermében tánczczal egybekötött tea-estély lesz, a 
melyre a beléptidij személyenként 1 korona. A dél-
előtti díszközgyűlés tárgysorozata a következő: 1. 
.Nyitány, előadja Kónya Sándor zenekara. 2. Elnöki | 
megnyitót tart dr. Damokos Andorné, elnök. 3. Him-
nusz Erkeltől, zenekari kísérettel énekli Morascher 
Hugó zenetanár vezetése mellett a m. kir. áll. felső-
leányisk. és a ref.  koll. ifjúságaiból  alkotott vegyes-
kar. 4. Az egyesület 25 éves történetét ismerteti 
Szabó Árpád titkár. 5. „Édes lánykám . . Huber 
K.-tól. Énekli Nagy László ev. ref.  énekvezér veze-
tése mellett műkedvelőkből ez alkalomra alkotott 
vegyeskar. 6. Özv. ügron Lázárné és özv. Török 
Pálné tiszteletbeli elnököknek az egyesület nevében 
üdvözlő disz-okmányt nyújt át Bod Károly tb. titkár. 
7. Szózat P^gressytől, zenekari kísérettel énekli Mo-
rascher Hugó zenetanár ^vezetése mellett a kir. áll. 
felsőleányiskola  és a ref.  koll. ifjúságából  alkotott 
vegyeskar. 8. Dr. Kovácsi Albert egyl. tag indítványt 
tesz a jubileum emlékének megörökítésére vonatko-
zólag. 9. Dr. Damokos Andorné elnök az ülést be-
zárja. 10. Induló, előadja Kónya Sándor zenekara. 

Halalozás. Folyó hó 20-áu hunyt el Stratzinger 
Emil a r. kath. főgymnasium  5-ik oszt. tanulója éle-
tének 15-ik évében. A szelid gyermek, jó testvér ha-
lálát di&zferitisz  okozta, a mely egy pár nap alatt 
semmisítette meg az élet erős, vidám kis fiut.  Ha-
lálát szülői Stratzinger  Emil, m. kir. pü. tanácsos, 
székesfővárosi  kir. adófelügyelő  h. és neje Kratoch-
wil Teréz, úgyszintén testvére Tercsike gyászolják. 
Temetése 22-én délután volt. 

Nyilvános nyugtázás és köszönet. A székely-
keresztúri állami tanitóképző-intézet 30 éves fenn-
állása alkalmával rendezett találkozási ünnepély ide-
jén, f.  hó 7 én este megtartott dal- és zeneestély 
összes bevétele volt 620 korona és 80 fii.,  az összes 
kiadás 303 kor. és 79 f.  Ez összeghez felülfizetni 
kegyesek voltak : Hollaki Ártur főispán  20 koronát, 
Sándor Mózes kir. tanf.  7 k. 60 f.,  Damokos Andor 
alispán 4 k. 20 f.,  Boga Károly dévai tanítóképző 
intézeti ig.-tanár, Sándor Albert 4 - 4 k., br. Ke-
mény Béla 2 k. 80 f.,  Patakfalvi  Domokos, Bernát 
Móriczné 2 - 2 k., Veres Mózes 80 f.,  Spaller József 
60 f.,  Jaeger Fr. József  40 f„  Deák Mózes 20 fii.; 
a jövedelem gyarapításához adományaikkal járultak 
továbbá: Sándor Domokos, költeménye elárusitása 
utján befolyt  31 kor., Valter Ferencz vendéglős 30 
kor., Józsa Sándor 2 kor. 40 f.,  Pap Ödön 2 k. 40 

f.,  Szász János, Sándor Áron, Molnár Gábor papolczi 
tanítók 2—2 k., Szentgyörgyi Mihály 1 koronával. 
Fogadják mindnyájan a találkozást rendező bizottság 
hálás köszönetét. Miidós  György eln. Belle  László jző. 

Reform,  egyházmegyei értekezlet. Az ev. ref. 
egyházmegyei értekezlet f.  év okt. 23-án tartott köz-
gyűlésének egyik határozatával elrendelte az egyházi 
fiókkörök  megalakítását. A székelyudvarhelyi fiók-
kör szervezetének megejtéséig e czélból 22-én, csü-
törtökön a ref.  papilakban előértekezlet volt, melyen 
Bedö  Ferencz ref.  pap elnökölt s a városi értelmi-
ség igen tekintélyes számban jelent meg. Az érte-
kezleten az alapszabályok is felolvastattak.  Az „egy-
házmegyei egyházi értekezlet" czélja az egyházi is-
meretek terjesztése, a protestáns tudat s egyházi 
összetartozás érzésének ápolása, a református  hit-
és egyházi élet intensivitásának elősegítése; az egy-
házi és világi elemeknek a református  egyház föl-
adatainak megoldhatása által elkövetett közös mun-
kára való tömörítése. Az értekezlet deczember  hó 
2-án tartja meg alakuló közgyűlését a kollégium 
dísztermében, melyre az összes kepefizetők  meg lesz-
nek híva, amikor a tisztikar is megválasztatik. 

Segély Kónya Jánosnak. Sz. Udvarhely város 
képviselőtestülete őszi közgyűlésében — Kónya  Sán-
dor primás kérésére — fiának,  Jánosnak a konzer-
vatóriumba való taníttatására 303 korona segélyt 
szavazott meg. A kicsi Jancsi gyereket, aki 10 éves, 
a Konzervatóriumba ugyanis teljesen tandíjmentesen 
vették föl  s igy a képviselőtestület igen nemesen 
cselekedett, a midőn ez áldozattal nem akadályozta 
meg a tehetséges gyermek kiképeztetését. Sándorka 
ez ügyben Hubay  Jenőnek is irt levelet, aki erre 
igen meleghangú érdeklődő választ adott, amelyben 
megígérte, hogy ha a gyermek tényleg zenei tehet-
séggel van megáldva, érdekében minden lehetőt meg 
fog  tenni. Sándorka, mielőtt kis fiát  Pestre felvinné, 
egy hangversonyt rendez, amelyben őt a közönség-
nek bemutatja. 

A Nagy-Enyeden felállítandó  Bethlen Gábor-
szoborra a 45. számú gyüjtőiven az alábbi adomá-
nyok folytak  be és küldettek el illetékes helyre: 
Gönczi Lajos 10, Kassay Ákos 5, Boros Károly 10, 
Bagossy Béla 1, Haberstumpf  Károly 2, Udvarhelyi 
Hiradó szerkesztősége 5, özv. Kis Ferenczné l-^igy 
Irma 1, Dorosné 2, Miskolczi Károly 1, Szöllősí 
Samu 5, Gyarmathy Ferencz 5, Persián János 2, 
Walter Vilmos 1, dr. Soó Rezső 2, id. Szakács Ká-
roly 2, László Domokos 1, dr. Kovács Mór 5, Bod-
rogi Sándor 1, Székely Dénes 2, Lányi Imre l,özv. 
Pálffy  Ferenczné 2, Sándor István (gör. kath. espe-
res) 1, Gál János 2, Gergely János 2, Betegh Pál 
1, dr. Nagy Samu 5, dr. Spányik József  1, Wein-
berger Fanni 1, Györfy  Titusz 1, özv. Bíró Pálné 2, 
Solymossy János 5, özv. Miklósi Károlyné 2, Müller 
Károly 1, Gyertyánífy  1, Felszegi Dénes 1, özv. dr. 
Fejérváry Lajosné 2, Fábián József  5, Bartha Ká-
roly 2, Pál Adolf  2, Kovács Albert (könyvvezető) 2, 
M. Szabó Gábor 1, Székelyegyl. I. Takarékpénztár 
5, dr. Lukácsffy  István 3, Szemerjay Károly és Fia 
1, Illyés István 5, Szabó Árpád 2, Félegyházi Antal 
2 és Olasz Gyula 2 korona, összesen 127 korona. 
Sz.-Udvarhely 1900. nov. 20. Gönczi Lajos ivtartó, 

Cyprianus a varázsló. Wildenbruch Ernő e ki-
tűnő legendáját fordította  ujabban le Hann  Peppi, 
akinek e téreni müködéso már ismeretes az irodalom 
kedvelői előtt. A könyvet Lampel Róbert budapesti 
könyvkereskedő adta ki igen tetszetős alakban, kap-
ható minden könyvkereskedésben. Ára 2 kor. 50 fii, 

Vörösmarty ünnepély. A m. kir. állami főreál-
iskola ifjúsága  Vörösmarty  Mihály születésének szá-
zadik évfordulója  alkalmából jövő hó 1-én d. e. fél 
11 órakor az intézet tornacsarnokában emlékünne-
pélyt rendez, amelyre a közönséget szívesen látja az; 

igazgatóság. Az ünnepély műsora a következő: L 
Szózat, énekli az ifj.  énekkar. 2. Alkalmi óda, Köj 

resztes Mihály 8. o. tanulótól, szavalja Bálás JeöŐ 
8. o. t. 3. Ünnepi beszéd, tartja Nosz Gusztáv taü. 
4. Bordal, Erkel Bánk^bánjábó', tenor soloval (Mai1' 
tini Adolf);  A legelső magyar ember, TherntÖl, 
énekli az ifj.  énekkar. 5. „Vörösmarty M. miüt 
epikus", Horváth Rezső 8. o. t. 6. „Szép Ilonka", 
szavalja Keresztes Mihály 8. o., zongorán kiséri Mo-
rascher Hugó tanár. 7. „Vörösmarty M. mint dráma-
író", Szabó Ignácz 8. o. tanulótól. 8. Részlet „Ár-
pád ébredése"-ből, előadják: Ferenczy Géza 7. (Ár-
pád), Loschdorfer  Aladár 7. (költő) és Havas Lipót 
7. o. t. (szellem). 9. Vörösmarty M. mint lyrikus", 
Solymossy Ákos 8. o. tan. 10. „A vén czigány" sza-
valja Tóth Mózes 6. o. t. 11. Jubileumi szerenád,. 
Eulétől, előadja az ifj.  zenekar. 



Iparosok fiilórestélye.  A Polgári önképző egylet 
26-iki estélyének műsora következő: Szaval Flórián 
Mariska, Lányi Imre és Timár  László. Felolvas Ko-
vácsy Albert. Énekel a Dalegylet. „Jelenet egy fű-
szeres boltból" előadja Tréfa  József.  Rendezők : Bu-
dolf  Irma, Ilöhr  Matild Vajda  Itván, Jakábos  Károly. 

Bágyadt műveltség. Lapunk 46 számában ily 
czim alatt kritika tárgyává tettiik a társasélet azon 
kinövéseit, amelyek méltán közmegvetést érdemelnek. 
Czikkünk, hogy mennyire fején  találta a szeget, ta-
núságot tesz mellette az az igaz elismerés, a mely-
lyel ezért méltattak. A társaság komoly férfiai  és 
asszonyai körében általános tetszést szült az őszinte 
hang, amely így igen természetesen némelyeknél ta-
lán megbotránkozást is okozott, amelyért nekünk 
végtelen nagy elégtételül szolgál az a néhány levél, 
a melyeket e czikkünkért hozzánk intéztek. Közlésre 
egyet kiveszünk belőlük s itt adjuk: „T. szerkesztő 
ur! A sok mindenféle  irodalom közt, a mit a min-
dennapi politikai élet hullámzása a magyar családok 
olvasó-asztalára vet, egy fölötte  értékes és tartal-
mas czikk jelent meg b. lapjának egyik megelőző 
számában, Bágyadt műveltség czim alatt. Igen jól 
esett, megnyugtatólag volt sok családra nézve, akik 
az egyszerű, de becsületes társaséletet többre becsü-
lik annál az üres kapaszkodásnál, amely hova tovább 
mindjobban felüti  fejét  s szemmel láthatólag szedi 
áldozatait. E czikket ki kell választani minden kö-
zül és egész értéke szerint illik megbecsülni. Igen 
jól tudom, hogy a lándzsa hegvgyé faragott  tollhegy 
még nem elég a pusztító kór megszüntetésére, a 
miről igen valószínűleg éppen maguk az érdekeltek 
is ekként vélekednek és botránkoztak meg a nyil-
vánosság terén e felburjánzásori.  Itt a társaság szer-
vezkedése szükséges, amely a legkíméletlenebbül lép-
jen fel  akkor, ha a finoman  tudtul adott tartózko-
dás nem elég fenyiték.  A társadalomnak szüksége 
van erre a radikális eszközre, erre a paragrafusra, 
amelylyel egyszersmindenkorra véget szakit azoknak 
a botrányos íizelmeknek, a melyek szemünk láttára, 
a legnagyobb közömbösséggel folytatódnak.  Rideg, 
erős Ítélethez, bátor hanghoz tény, hogy nem igen 
vagyunk hozzászokva, azonban, aki tisztának érzi 
lelkiismeretét, az nem ijedhet meg tőle. Mert tény 
AZ hogy szigorú, kérlelhetetlen fellépés  kell a bá-
gyadt erkölcsök megszüntetéséhez, kiirtásához, netn 
pedig ujságczikk, amelyről néha az éidekeltek tudo-
mást sem látszanak venni. Társasagunk nevében 
üdvözli -—«/." 

Czimbalomhanflverseny. Szerdán, e hó 28 ikán 
Feketéné Irén, ki itt először lép fel  a „Végrehajtó" 
cz. vígjátékban, ezúttal kapcsolatosan, mint a román 
királyné ő felsége  udvari czimbalommüvésznője fogja 
magát bemutatni. Frigyes kir. herczeg, Schaumburg 
Lippe herczeg, Hohenlohe Hedwig herczegnő, Sturdz 
Demeter herczeg stbi magosságok részétől is művé-
szetéért hivatalos elismerő okiratokkal lett kitüntetve. 
Ez érdekes estén szinre kerül még a „Cremonai 
hegedű" czimü remek dramolet. A szerdai előadás 
tehát nagyon élvezetesnek Ígérkezik, amiért erre a 
közönség figyelmét  már előre felhívjuk. 

Irodalmi vigéczek. Ne értessünk félre,  nem a 
kereskedői utazók intézménye ellen van kifogásunk, 
mivel ez föltétlen  szükséges kelléke magának a ke-
reskedelemnek, melyet kényelmessé, gyorssá tesz és 
igy egészségesen hat a szabad verseny fejlesztésére. 
Az emberek azon fajtáját  kívánjuk kifogásolni,  akik 
széles ez országban keresztül-kasul száguldanak, a 
hol nincs is rájuk szükség s minden árut ráerősza-
kolnak boldog-boldogtalanra. No bizony még jó, hogy 
megalapították a vígécztörvényt, mivel most már a 
vigéczeknek egy uj, modern faja  is felütötte  a fejét: 
az irodalmi  vigécz. Végtelenül elszomorító jelenség, 
hogy az irodalom, de különösen a hírlapirodalom m,a 
már annyira csökkent, hogy minden kollegiálitást, 
ámbicziót félretéve,  csak vigéczek utaztatásával tudja 
fogyatékos  számú előfizetőit  megtartani, ujakkal sze-
rezni. A napokban egy fővárosi  napilap vigécze járt 
Városunkban házról házra s határozottan a tisztes-
séges Verseny rovására, gyűjtött szép ígéretekkel elő-
fizetőket  annak a lapnak, melynek szerkesztőségi 
tagjául adta ki magát. Mint értesülünk, működése 
eredménnyel járt, mivel a lap karácsonyi ajándékáért 
sokan előfizettek  a — lapra. Felhívjuk a napi sajtó 
figyelmét  a vigéczek e legújabb fajtájára. 

Polgármester jelölés. Mintegy két héttel ez-
előtt lapunk hasábjain, a mutatkozó jelekből, de meg 
abból a tényből kifolyólag,  hogy Szakáts  Zoltán szol-
gabírónak a képviselőtestület valóságos tagjai közül már 
előzetesen 39 en (harmínczkílenczen) adták kezüket 
'arra az esetre, ha elfogadja  a polgármesteri állást, 

rá szavaznak — megírtuk, hogy a jelölés mellett 
mondhatni az egész képviselőtestület van s az ezzel 
kapcsolatosan felmerült  kombinácziók véglegesen el-
estek, mivel az abszolút többség meg van s igy ez 
egy befejezett  tény. Igen sokat meglepett tehát a 
Sz.  U.  mult heti számában megjelent azon nyilat-
kozat, amelyet 37-en irtak alá s a melyben a pol-
gármesteri állásra dr. Kovácsy  Albertet ajánlják. 
Igy tehát egy igen fura  helyzet állott elő. A városi 
képviselőtestületnek ugyanis 30 virilis és 30 válasz-
tott, összesen 60 tagja van. Ebből 39 Szakátsot és 
37 pedig Kovácsyt jelölte, ami igy 76 szavazatnak 
felel  meg. — Nem is olyan rosz! ? 

A Tréfás  dalestélyen a mult számban közölt 
felüfizetők  névsorából tévedésből kimaradtak: Soly-
myssy János 5 k., Solymossy  Endre és Becsek  Aladár 
2—2 kor. összesen 9 korona. 

Kedélyes iskolaszéki gyűlés. A következő sorok 
közlésére kértek föl:  Tek. Szerkesztő úr ! Ismerem 
Tekintetességednek, mindenki irányában tanusitó jó 
indulatát, tudván továbbá, hogy minden igaz ügyet 
szolgáló és az igazságtalanságot kíméletlenül ostorozó 
közlemények előtt becses ajtaja mindig nyitva áll, 
ez bátorít fel  engem is, hogy kegyességét én is ez 
egyszer igénybe véve; alantabb foglaltaknak  becses 
lapjábkn való közzétételét alázattal kérjem. Becses 
lapja legutóbbi számában „Kedélyes iskolaszéki gyű-
lés" czim alatt „Egy tanító" aláírással személyemet 
sértő, nem igaz és valótlan tényeken alapuló, a kö-
zölt czikkben szellőztetett ügy valódiságának ellen-
kező mederbe való sodrását, a nyilvánosság félreve-
zetését és erkölcsiségemet, igaztalan állitások által 
lerombolni czélzó közlemény jelent meg, melyet mi-
után az abban foglalt  hamis állitások tömkelege 
csupán csak egy: „Habargyitól" felizgatott  elme 
ferde  szüleménye és szerzője, ha szerény véleményem 
nemcsak annak a tisztes társaságnak egyik korona 
tagja, mely nem respectálva semminemű eszközt, 
csupán irigységből megrontásomra törve, itt létem 
óta lépten-nyomon ártatlanul üldöz, mindezek figye-
lembe vételével figyelmen  kivül hagyni, hallgatnom 
kellene. — Miután azonban a köztem és engemet 
ok nélkül szóval, írásban és tettleg bántalmazó, egyes 
isk. széki tagok közt felmerült  ügy igaz valódiságá-
nak felderítése  és elintézése nem tartozik a nyilvá-
nosság elé, valamint az előttem ismeretlen, magát 
ugy látszik, alapos okoknál fogva  bemutatni nem 
merő czikk-iró kartárs uram sincs hivatva az általa 
közzétett, de rosz akaratból szándékosan elferdített 
ügy és a „Patriarchalis viszony kidomborodásának" 
megbirálására és azoknak dictum-foctum  szerinti elin-
tézésére, kötelességemnek tartom ezennel kijelenteni, 
hogy közleményét „ízléstelen rágalomnak" találva; 
egy tanítótól több kíméletet vártam volna „Nemo 
malus praesimetur, nisi probetur"! Továbbá, miután 
csekélységem más körben nevelkedve, magát be nem 
mutató és másokat álarcz leple alatt sértegető, is-
meretlen egyénekkel szóba nem állok s ügyem elin-
tézését igazam teljes tudatában erkölcsi bátorságom 
mellett, mely hála a magyarok Istenének még soha 
cserben nem hagyott, nyugodt lelkiismerettel várva-
várom; ennélfogva  mig ez ügyben végleges határo-
zat, illetve igazságos ítélet az 'illető hatóságok részé-
ről hozva nem lesz, addig senkivel további poalemi-
zálásba nem bocsátkozom. Az ügy igy is kellemet-
len. Kellemetlenebbé fajulhatna  pedig még akkor, 
midőn mint a t. czikkiró kartárs uram is tette azt, 
az igazságnak ellenkezőleg tüntetnék fel.  — Igy 
tehát, csatlakozva hazánk egyik kitűnő iró vélemé-
hez, az ebből származó kellemetlenségeket sokkal jobb 
feladni,  mint sem állandóan szőnyegen tartani. Alá-
zatos kérelmem kegyes teljesitéseért előre is hálás 
köszönetemet nyilvánítva, hazafiúi  üdvözletem tolmá-
csolásával vagyok a Tek. Szerkesztő urnák Korondon, 
1900, novemb. hó 22-én alázatos szolgája: Sztriss 
Lipót tanitó. 

Székely ipar. A kereskedeimi miniszter leiratot 
intézett a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
marához, a melyben megígéri, hogy Straetz Hermán 
megyesfalvi  szeszgyárosnak az ott felállítandó  vegyi-
termékek gyárát 5 éven át évi 28 ezer K. segélyben 
fogja  részesíteni. Ez a gyár nagyjelentőségű lenne 
a vidék mezőgazdaságára, a mennyiben lehetővé tenné 
az ottani nagymennyiségű tengeri-termésnek maga-
sabb áron való értékesítését és a mellett mint Euró-
pában a maga nemében egyedüli gyár, a forgalmat 
jelentékenyen emelné. Ugyancsak a székely ipar elő-
mozdítása céljából a kereskedelmi miniszter a Ko-
vászna és vidéke ipari hitelszövetkezetnek 3000 K. 
feltételesen  visszafizetendő  kölcsöut és 800 korona 
berendezési segélyt engedélyezett. 

Nyilvános köszönet. Alólirottak a székelyud-
varhelyi „Székely  Dalegylet"  nevében e helyen mon-
dunk köszönetet alább jegyzett hölgyek- és uraknak, 
kik szívesek voltak Dalegyletünk által 1900. évi nov. 
hó ll-én rendezett, tréfás-dalcstély  fényét  és sikerét 
szives közreműködésükkel előmozdítani. E diszes 
névsor a kővetkező: Szabó  Farkasné Őnagysága, Ve-
ress Nelli Báduly  Miczi, Derzsi Irma, Vass  Irma, 
Vass  Róza, Löffy  Margit, Szentes  Ilona, Váczi  Ilonka 
és Jakabos  Kata kisasszonyok. Biemer K. Gusztáv, 
Molnár  Imre, Spanyár  Pál, Jakabon  Miklós, Benedek 
Géza és Székely  Dénes urak. Még egyszer fogadják 
mindannyian nemes czélu egyletünk nevében őszinte 
hálás köszönetünk nyilvánítását. Sz.-Udvarhelyen, 
1900. nov. 21. Dr. Báczhövy egyl. elnök. Bencze La-
jos egyl. titkár. 

Színház. 
Szombaton, 18-án, bérletszünetben és vasárnap, 19én, 

bérletben Bokor 100 arannyal jutalmazott népszínműve, a K u-
r u e z f u r f a n g  került szinre. A darabot a Népszínház alig 
egy éve hozta először szinre. Ha jól emlékezünk a bíráló bi-
zottság a darabot azért jutalmazta, mivel a beadottak között 
ezt tartotta kevésbé rosznak, mivel a Kuruczfurfang  oly mesz-
sze esik a népszínműtől, mint Makó Jeruzsálemtől. Mindenesetre 
ügyes színpadi termék, a mely semmi nyomot sem hagy a lé-
lekben. Azt, hogy szereplői népies alakok, hogy nyelvezete a 
mai sallangos formába  van szorítva, még nem ;a legkisebb hi-
bája. Az a baja a darabnak, hogy lélek nélküli váz, melyben 
a cselekmény hiányait egy pár ügyesen beillesztett, jól megsal-
langolt s igy a közönség megkaczagtatására alkalmas jelenet pó-
tolja. Hogy a darabnak mégis volt közepes sikere, azt néhány 
kuruez dalnak tulajdonitható. T h u r y Mariska erős jó kedve 
atragadt a közönségre is, pajzánkodásával, ha bár egy pár pil-
lanatra a túlzásba is átment, nevetésre fakasztotta  a közönséget. 
Bögözi uramat M á t r a y sok jó akarattal játszotta, mig a diák 
szerepét Fekete igen kicsinyelte, a mi deprimáló volt a kö-
zönség hangulatára. Igen kedves volt Jászay Olga, mint Katicza 
és Benedek mint Tetény Gábor. Az Ilona szerepét Pósa Aranka 
elejtette, mig Lőrinczi a Czinka Panna rövid mondani valóját 
sok tűzzel szavalta el. A többi szereplő, mint Lukácsy, Frank, 
Derenghy legjobb akarattal dolgoztak a sikeren. 

Kedden, 20-án, Á l a r c z o s b á l énekes bohózat volt 
müsorou. A darabot ugyancsak a Feisete társulatától látta utól-
jára a közönség. A kitűnően, mesteri kézzel megirt bohózat 
ügyesen összefont  szálai a jelenvoltakat mindvégig a legjobb 
hangulatban tartották. Az előadás sikere a Thury Mariska és 
Jászay Olga élénk játékán fordult  meg, kik sok routinnal, tem-
peramentummal játszottak. Fekete Béla a Koczor szerepében 
igen jó volt, mig l.'erenghy, ki 1 urnái Bzerepét játszotta, minden 
egyes jelenetével pompásan hatott. 

Szerdán, 2l-én, R i p p Van W i n k l e került szinre, a 
mely azonban Thury Mariska minden igyekezete daczára sem 
mondható sikerültnek. Derenghy kisterjedelmű bariton hangjá-
val, játéka daczára is, gyenge Ripp volt. Fekete, mint polgár-
mester ha sikert nem ért el, ugy azt csakis annak tulajdo-
nítsa, hogy magát egyáltalán nem maszkírozta. A többi szereplők 
is igen könnyen vették feladatukat  s az ensemble tehát teljesen 
kifogás  alá esik. 

Csütörtökön, 22-én, Hauptmann Gerhárdt színmüve, a 
T a k á c s o k-at adták. Hauptmann a nyomor legsötétebb ké-
peinek festésével  az emberi érzések felköltését  czélozza, és 
czélját csak ugy érhette el, ha a tömeget állította előtérbe A 
sziléziai takácsokat mutatja be megrettentő nyomorukban és a 
nélkülözés szülte bambaságukkal egyetemben. Visszataszító kép, 
de nemes érzést szül és ez poézissé emeli a visszataszítót is. 
Öt felvonásban  plasztikusan nő tomboló lázadássá az elégület-
lenség, mely elrejtetten eddig is ott élt bennük és a melyet 
egy kiszolgált katona néhány szava öntudatra ébreszt. A sze-
rencsétlenek, akik eddigelé Ínségben senyvedtek, mámoros gyö-
nyörrel zúzzák szét a gyáros fényes  lakását és részeg lelke-
sültséggel rohannak a katonaság golyózáporába. íme ez a da-
rab. A függöny  a színpadon legördül, de a darab maga tovább 
él és fejlődik  a közönség szivében. Fekete Jaeger Móricz sze-
repében tomboló hatást keltett, Lukácsy és a többi is mind hű-
séggel ábrázolták a nyomorgó munkásokat, Derenghy a Wittig 
szerepét kreálta sziuesen. Lőrinczi, aki csak az utolsó felvo-
násban jut szóhoz, de igy is nagyot lendit az előadáson, a 
melyre zavarólag hatott a szereplők kettőstől-ötös szereposztásai 

Pénteken, 23-án, (II. itjusági előadás.) Tóth K. A k i r á l y 
h á z a s o d i k cz. darabja ment jó összevágó előadásban; 

Ma este S z u 1 a m i c i van műsoron. 

HIV0T0L0S RÍSZ. ^ 
0 molt héten nem törtéute mogát semmi o hivotolos új-

ságnál. Nem volta komprometálvo senki. Ojd látszik, hojd nod-
jobb kirohanásro gyöjti oz erű. 0 vármegyével már végezte 
mogát o hivotolos ojság, megírván, hojd küzigazgotásonk nyi-
korgó toligo. Mast valószínűleg o kormányt fogjo  volomiheí 
hosonlitoni, példamosökáért ejd hordárhoz, 0 ki 0 nyikorgó 
toügát toljó. 

0 hivotolos ojság, mint félhivotoloson  értesölönk, leg-
ojabban ejd Kolenda féle  ojd nevezett átmeneti kobáttal fogjo 
mogát kibüviteni, hójd oz edjenroha is meglegyen. 

* 

Tennap kölömben volta még ejd átmenet o hivotolos 
lopnak. Kibékölte mogát ozon két könvkötü kollégájávol, o kik 
két hét elütt ojságilag horcolták meg o hivotolos ojságot o 
künvkötészet terén elküvetett átmenetes zogirászatáért. 0 ki-
békülés ejd hejbéli öjdvéd irodájában hojtotott végre, o hová 
o három künvkötő átment. Itt o hárum könvkütő — legeisii' 



nek o hivotalos ojság — ejdmás nyokábó borolt és elhatároz-
tak, hojd o lovogios ögyeket gyüvőre o botos otcábon fogják 
elintézni. (Tehát megint bot) 

0 kibékölési vocsoro helye és ideje o hivotolos ojság 
nyilt terében küzültetik díjtalanul. 

* 

0. v. t. h. o. Ezen öt rüviditett szu értelmét o hivotolos 
ojság olvasói küzül is tübben félremodjorázván  és ozon értel-
met imputálván neki, hojd „0 f é s z k e s  fölemile  kö l t -
sön a h ivo to lo s o j ságba" kigyelentem, hojd ez hozog rá-
golom. 

0. v. t. h. o. J a j t e l e s z Zelma Szalmi. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Szám 4151—19C0. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a 
székelyegyleti első takarékpénztár végrehajtatónak 
Józsa János és társai végrehajtást szenvedő ellen 
250 kor. s jár. kielégítése végett ezen kir. törvszék 
területéhez tartozó, a kadicsfalvi  1. r. 249. 124. 
220. 425. 280. 293. 297. 279. az 1900. évi decz. 
hó 19. napján d. e. 9 órakor Kadicsfalván  megtar-
tandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek el 
fognak  adatni. 

A venni szándékozók tartoznak a becsárnak 10 
•'/„-át készpénzben vagy óvadékképes papában a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverezés további feltételei  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. törvényszék telekkönyvi hivatalánál 
megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1900 augusztus hó 9-én. 

Mihály, 
kir. tvszéki egyes biró. 

1286—1900. szám. 
tlkvi. , 

Árverési hirdetményi kivonat, 
A székelykereszturi kir. járásbíróság, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy m. kir. kincs-
tár végrehajtatónak, kiskorú Antal Vaszi végrehaj-
tást szenvedő elleni 42 kor. 83 fii.  tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi 
kir. törvszék (a sz.-kereszturi kir. jbiróság) területén 
lévő o.-andrásfalvi  51. sz. tjkben A I. 1—22. rdsz. 
83., 86/2., 86/1., 173., 214., 217., 255., 256., 257., 
305., 308., 390, 391., 392., 393., 394., 426., 429., 
478., 479., 523., 524/1., 641., 645a, 645b, 784., 809., 
898., 982a, 982b, 994, 1028., 1049a, 1049b/l., 
1050b, 1088., 1089., 1090., 1100. és 1103. hrszámu 
ingatlanokra egy tömegben 940 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. évi 
január hó 30. napján délelőtt 9 órakor O-Andiás-
falva  községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyminiszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság tlkvi hatósága 
Sz.-Kereszturon, 1900. évi október hó 10-én. 

V e r e s s , 
kir. ajbiró. 

• " - — .-• , - ,- m 

• p y  Hirdetési  bélyeget  jut,  hó UétÖl  kezdve  ai  egyes  hírlap 

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

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

szokásossá.  Ezzel  az ipari  és kereskedelmi  hirdetés  czéljaira 

fölszabadult  teljesen  a publicitásnak  hatalmas  ereje,  a mély 

megbecsülhetetlen  szolgálatot  tesz  minden  vállalkozónak.  Az utcza 

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.  "Tg 

1 0 0 ^ 3 0 0 f r t i g 
havonta megkereshető bármely foglalkozású  egyé-
nek által, biztos és becsületesen, töke és risico 
nélkül, hatóságilag engedélyezett állampapírok és 
sorsjegyek eladásával az ország minden helyiségé-
ben. Ajánlatok „Könnyű kereset" czímen Singer 
Cyula hirdetési irodájába, Budapast, V., Sziv-u. 56. 
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:• I FIGYELEMRE MÉLTÓ! 

V an szerencsém a n. é. helybéli 
és vidéki közönségnek becses 

tudomására hozni, hogy a vármegye-
házában lévő egyik bolthelyiségben 
(a Dárszon-féle helyen) 

Karácsonyi 
és újévi * 
rendeztem be legdúsabb és legjutá-
nyosabb árak mellett. 

Tisztelettel 

s á e @ K i a r & 
Ifj. DRÁGOMÁN DOMOKOS. 
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Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kó-
rodákban kitűnő sikerrel használt kiilszer a 

REUMA-SZESZ 
biztos és kiváló gyors hatású köszvény, csúz, 

reuma, ischiás stb. ellen. 
Hatása mrglepő, amennyiben gyakran még 
a legidültebb köszvény és cí-úzfájdalmakat 
is már néhányszori bedőrzsölésnél teljesen 

megszüntette. 
Fog- vagy fejfájást  5 perc alatt megszüntet 

Egy üveg ára használati utasítással: 
I kor., erősebb 2 kor. 40 fii. 

Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. 
Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes 

beküldése után küldi a készitő: 

WIDDER GYULA 
S.-A.-UJHEI/ iT. 

Főraktárak  Budapesten: 
Török .lózsef  gyógyszertárában, Király-utcza 12. 
és az Egger féle  „Nádor-gyóeyszertár"-ban, Váczi-

körut 17. 
Sz.-Udvarhelyen  t Solymossy János és Sz.-
Iíereszturon  : Lengyel Samu gyógyszertárában. 

Ajánlom 
a mélyen  tisztelt  nagyérdemű  kö-
zönség  szíves  figyelmébe  dúsan fel-
szerelt  fűszer-,  anyag- és  csemege-
áru üzletemet,  hol mindennemű 
csetnege és  különlegességeket  tartok 
1 raktáron,  nevezetesen : = 
Groí,  Ementhálí,  Trappista,  Strah-
Mo,  Oltnützi  (quargli),  Limburgi, 
Schvarzenbergi,  Imperial,  Rochfort, 
RouMatör,  DÖry pusztai,  Kisbéri, 
Fogarasi,  Kincsem  uj tömlotúró. 
Déli  gyümölcsök-t  Sztilonczukorkák 
és  bonbonérek  núgy Választékban. 
Mindenfélé  téngeri  halak,  olajban, 
páczolva  és  főzve.  — Finom  asztali, 
csemege- és  gyógyborok,  Karloczai 
ráczürmös, továbbá Schiller  bor. 
Rumok, Cognacok.  Nagy  választék 
mindennemű  italokból.  Valódi  Alt-
vater és  Benedictiner,  s minden 
más, e szakmába vágó áruk olcsó 
és  jutányos árban beszerezhetők. 
Szíves  látogatásukat  kérve  vagyok kiváló 

tisztelettel 

STERBA  ÖDÖN 

Kitünte tés : 
Arany éremmel  az 1900. párisi  világkiállításon az összes 

versenyzők között a hangszerek csoportjában. 
Hadsereg szállításért ezüst éremmel. 

m 

M a k u l a t u r a papiros m é t e n n a z s á i i 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 eladrt. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

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

BUDAPEST, II . , Láiiczhid-ntcza 5 . 
Iskolai és mesterhegedük 

vonóval. 
Gordonkák vonóval. 

Nagybőgők vonóval. 
Fuvolák. 

Szárnykürtök. 
Ősi magyar tárogató 

szabadalmazva. 
Czimbalmak. 

Elpusztithatlan, erős hangú 
harmonikák. • 

Egy finom  hegedű vonóval 
és tokkal 7 frt. • 

Templomi és más zenekarok 
részére szükséges 

M és voflóíaiíszeret 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakban. 

W  Hagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő hangszergyára 
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Ricliler-tcle C 0 

Horgony-Pain - Expeller 
Liniment. Capsici comp. 

Ezen hitneves háziszef  ellentállt az idö 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekro is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár :  Török József gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val ipn óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértekü ntánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
ved;>'{jyés Kichtcrczégjegyzés nél-
kül mmtnem valódituiasitsa vissza. 
RICHTER F. AD. «s társa, RUDOLSTADT 

6 CH. és kir. udvari szállítók. 


