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A bélyeg dij
külön minden beiktatásnál 60fii. Nyilttér sora 50. fii.
A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek 1). Fia könyvnyomda

S a nemzet, mely annyi balszerencse és oly
sok viszály után is szilárdan áll ősei örökében
— ez a nemzet élni fog hitében, hazafiságában
s ha szomorú napokban meg is dermednek néha
tagjai, ereibe újból és újból friss vér szökell s
a tetszhalálból feltámad.
Magyarország templomainak tornyaiban a
feltámadást hirdetve zugnak a haraDgok s e néfr
áhítattal keresi fel egyháza megszentelt csarnokait, hogy fohászát küldje ahoz, aki meghalt a
népek, nemzetek szabadságáért, az igazságért,
mindannyiunkért, de aki legyőzve a pokol kapuit,
diadalmasan feltámadt s él örökké, halhatatlanul,
mert hiszen ő az Isteu, az Igazság és az Eszme.
És e legnagyobb ünnepen lerázva a mindennapi élet nehéz gondjait, felemelkedve leikeinkben, tegyünk fogadalmat, hogy nem hagyjuk
el az erénynek azt a tiszta ösvényét, melyet O
kijelölt számunkra, hanem haladunk azon rendületlenül, bizva, tudva, hogy akiben oly nagy
volt a bűnös emberiség iránti szeretet, hogy
életét áldozá érette: ezen és a túlvilágon beváltja reményeinknek drága zálogát.
Ez a mi imánk!
Ez a mi hozsánnáuk!
Boldog ünnepeket!

a iöld színéről. Látni fogjuk, hogy amely nép
csak a hivalkodásnak élt, ötödik nemzedékét
Feltámadott!
sem érte meg, viszout tapasztaljuk, hogy a föld
Ezernyolczszáz és hatvanhét évvel ezelőtt ama népei, melyek hitük, állami életük s törvészentesült újjá az isteni igazság halhatatlansága. nyeik alapját a szeretet vallásában keresték s
A sivár lelkű, buta, hitetlen néptömeg halált arra alapiták — küzdve bár ezernyi véres harkiáltott az Isten egyszülött fiára s keresztre czot — élnek s erőben, számban gyarapodnak
feszitette azt, aki a próféták jóslata szerint el- századokról századokra.
jött, hirdetendő az erkölcs, az emberiség, a fe„Háromszázezeren valának a magyarok",
lebaráti szeretet, a változhatlan igazságok s az írja az egykori történelem, mikor őseink kijőve
örökélet vallását. A sötét kor nem tűrte az ö Ázsiából, számunkra e földet elfoglalák. íme,
szellemi fényét s megölte. De ime, a halál után elmúlt ezer esztendő, a földnek számtalan nemharmadnapra angyal száll le az égből, a szent zetei pusztultak el azóta — s mert első, apossir kő-ajtajai feltárulnak s a megalázott, halálra toli szent királyunk szózatára felvevél _,seink a
kinzott, keresztre feszitett Isteu-ember, a ná- Megváltó hitét — e vérázott földön ma millió
záreti Jézus Krisztus leitámad.
és millió magyar él.
És amiként ő, ugy támadt lel az általa
Ezer éve, hogy a magyar nemzet e földön
hirdetett örök igazság s annak hite a keresztény hivatásszerű kötelmet teljesít. Egykoron testével
vallás, mely rövid idő alatt tért foglalt a világ fedte a kereszténységet a pogány barbarizmus
minden részében s ma — ezer és kilenczszáz év ellen, ma hivatása a polgárosult világ áldásait
utáu a föld minden népének milliói ihletett szív- továbbítani s a czivilizáczió világával eloszlatni
a tévhitüek fanatizmusát.
vel járnak az Isten-ember áldó nyomdokán.
A kereszténység és az egész világrend átIgaz, voltak idők nem is régen, mikor a
alakulásának nagy jelentőségű fordulója a feltá- nemzet alig volt képes megfelelni e magasztos
hivatásának. Lelkiismeretleu, roszakaratu embejnadás varázsa, misztikus emléknapja.
Nemcsak a vallás ünnepe ez, nemcsak hi- rek, mint akik hajdau az igazság kútfejét ketünket erősiti, emeli, de tanúságot tesz az Isten resztre feszitették, viszályt hintettek e nép közé,
örökkévalóságáról és ami bennünk tőle szárma- elakarták tőlünk fordítani a király szivét, az e
földön élő nemzetiségeket pedig, hogy romlásba
zik, az emberi lélek halhatatlanságáról is.
kergessenek
b"nnüuket, elletniük izgatták De
Forgassuk a világtörténelem lapjait. Rideg
tényt k kérlelhetetlen tényeket festeuek elénk. megoltalmazott bennünket minden időben az, a
Látni fogjuk, hogy a tévtanok büszke várai ki ina kikelt a koporsóból s aki, ha vész fenyeegymásután dőltek romba; milliókat számláló get, eljövend mindenkor és megerősít lelkünkóriás uemzetek, melyeket csak rabszolgaláncz, ben, megedzi izmainkat s mint egykor Jeruzsázsarnoki önkény fűzött össze, nyomorú foszlá- lem templomából a pénzváltókat, kiveri e nép
nyokká szakadtak szét s nyomtalanul tüutek el közül a kufárokat, országuuk megrontóit.

A mostani kormányzás kifejezetten a közélet
tisztább erkölcseinek jeligéje alatt indult. Nevezetesen gond legyen arra, hogy a politika és másnemű
közdolgokban a fejére ütessék minden illetéktelen
önzésnek, minden zavaró ambicziónak, mindeu tolvajutakon kullogó önérdeknek. És vonuljon végig a
purifikáló szellem mindenen, ami a nemzet szabad
prosperálásának eddig belső akadálya volt.

Az az apa vesse rám az első követ, aki ilyen
gyöngeségek nélkül való, a mamák majd boszut álÉgy reggelen, ahogy kijövök a szobámból, ott lanak értem I
Ezek a félretiport, lyukas czipellők aranyos
láttam az ajtó előtt az ő czipőcskéit, meg az enyéilábacskáira
emlékeztettek.
met egymás mellett. Aprócska, már kissé félretiprott
Arra
gondoltam,
mikor esténkint lehúzom hatopánkák voltak, a használatban némileg megkopotrisnyáit
és
ő
mosolyogva
tépázza bajuszomat. Egy,
tak. A ballábra valón leszakadt a talp s a jobb lábkettő,
három
—
s
a
harisnya
lenn volt. És akkor
beliének a hegyén már látszott, hogy nemsokára
kilyukad. A zsinórok jobbról-balról kigyózva csün- ujjongva ugrott a nyakamba, meztelen lábacskáival
kalimpálva a levegőben. Nevető ajkairól csak agy
göttek alá.
Miért tűnt ez föl épp most! Igazán nem tudom, szakadt a rakonczátlan jókedv kaczaja.
Mamája, ki szintén nevetett végül igy szólt rá:
de még mintha most is ott látnám állani azokat a
— De angyalom, majd meghütöd magad I
czipőcskéket, az én czipőim mellett a szőnyegen:
Majd hozzám fordult:
mintha két veréb állana két ormótlan elefánt mellett.
— Ugyan fektesd már le; vége legyen ennek
Mindennapi czipőcskéi voltak ezek, a melyekkel a
homokbuczkákat gyúrta és melyekben a fölfedező az illetlenkedésnek!
utakra indult a vizenyős nádasba. A vidám, szinte
Duzzogni akart, de szőkefürtös feje ott pihent
mosolygó gyermekczipőcskék mellett az enyéim olyan térdemen — nem tudott komoly maradni.
otrombáknak, durváknak tűntek föl. Látszott rajtuk,
Még egyszer rám tekintett.
hogy a komoly életre, a gondra és a megélhetésért
— Ez már elviselhetetlen I Istenem, milyen
való küzdelemre készültek.
neveletlen ez a gyerek I
S én tudtam, hogy ezt akarta mondani:
Az ellentét megkapó volt és tanulságos. Óva— Nézd, milyen szép, egészséges, boldog a mi
tosan közeledtem a kis czipőkhöz, nehogy fölébreszszem a kis emberkét, aki a szomszéd szobában aludt. kicsifiunk !
És csakugyan igen kedves volt, legalább én
Megnézegettem, jobbról-balra forgattam őket és vidáman mosolyogtam. A régi ibolyaillatos keztyü, annak tudtam.
mely asztalom fiókjában hevert, nem töltött el soha
És elég bölcs volt arra — őszülő fejemmel most
ilyen gyönyörűséggel.
már dicsekvés nélkül mondhatom — hogy ez örvenAz atyai szeretetnek csak ugy, mint minden detes, boldog pillanatoknak örömét fenékig ürítsem,
más szeretetuek, megvannak a maga gyöngéi, hó- és jól tevém. Sajnálom azokat az atyákat, akik nem
bortjai; emelkedett és gyermekes, nem elemezhető, tudnak papák lenni, nem értik, hogyan kell hempeel nem mondható; az ember érzi, tudja és ezzel vége! regni a szőnyegen, hogyan kell lovacskást játszani,

farkasnak lenni, utánozni a kutya ugatását és oroszlán bőgését.
Mindig nevettem azokat az embereket, akik
megeresztett kantárral, folyton aggódó tekintgetéssel,
száguldották keresztül az életet. A jelen — ugylátszik ég a talpuk alatt s ha igy szólt hozzájuk az
ember:
— Ugyan maradj egy pillanatra, szállj le arról
a fékevesztett paripáról, igyunk egy pohár jó bort,
csevegjünk egy kissé, mosolyogjunk egy pillanatra,
öleld meg gyermekedet! — ekként válaszolnak:
— Lehetetlen, várnak odaát, ott majd elese*
veghetek, iddogálhatok kedvemre, élvezni fogom a
családi örömöket, odaát majd boldog leszek I Odaát!
S mikor megtörötten, elcsigázva átérnek és
kétségbeesetten követelik fáradságuk diját — a jelen
szemükbe kaczag és igy szól:
— Uram, a pénztár zárva.
A jövő igér, a jelen ad és a pénztárossal bizony jó viszonyban kell lennünk!
Okosnak kell lennünk és felgyűrt ingujjal magunk főzzük meg ebédünket s ne várjuk, hogy a
sült galamb a szánkba repül.
S minderre gondoltam én azokon az estéken,
mikor fiam karjaimban mind egyenletesebb pihegéssel gyermekálmaiba szunnyadt. Azokra a szép és boldog pillanatokra gondoltam, amelyeket fiam nekem
szerezni fog és ezért eleve hálás voltam érette.
Milyen könnyű dolog boldognak lenni — gondoltam magamban — és micsoda ostobaság némely
embertől, hogy Kinába megy szórakozni.
D.-

Húsvét.

Fiamról.

Mai számunk 8 oldalra terjed.

A piszkos verseny.

Azt az egyet igenis tapasztaljuk, hogy maga a
kormány minden vonalon akarja a tisztább közéletet.
Amit Széli Kálmán miniszterelnök belépése alkalmával programmjába foglalt a „jog, törvény és igazság"
jelszavát, azt azóta ellenségei és cinikusok sokszor
kifigurázták. Azonban ez a jelszó megmaradt s ahoz
ma is a derekabb törekvések nagyobb bátorsága fűződik. Nem a politikai élet bajnokairól szóluuk, —
mert ezekről a régi kenőcs sem kopott le egészen,
— de a publicistikáról és a nagy közvéleményről,
hogy magának a kormánynak is nagy erőtartaléka
v a i I ) _ de legyen is, — ebben a hitben és érzületben.
Örömmel jegyezük tehát föl mindig, ha a kormány egy-egy lépést tesz ebben a szellemben, a
nemzeti életnek akármilyen területén tegye. Most a
kereskedelmi miniszter tett megint egy ilyen derék
kezdést. Elkészítette a kereskedésben való tisztességtelen eljárás megakadályozásáról szóló törvény tervezetét. Ez az u. n. piszkos verseny állami megrendszabályozása. Régi kívánság, mely eddig teljesülés
nélkül maradt, mivel a pártpolitika dominált és
nem a közérdek. Most ez is teljesülni fog, mivel a
közszellem kedvez neki és hiába tör ki az érdeklet"Ték jajgatása, hogy ezzel ártunk az iparnak és kereskedésnek, mint ahogyan a borhamisítást is ezzel
védelmezték.
Tulajdonképen Magyarországon a piszkos verseny nagyon általános. Nem a liberalizmus idézte
elő, — amint azzal a reakczió vádolja, — hanem a
közérdekek lanyha kezelése és az általános közszellemnek bambaságig menő türelmessége. Legyünk
igazságosak. Eddig maga a képviselőválasztás is piszkos verseny volt. Pénzzel, erőszakkal, csalafintasággal és olyan piszkos fogásokkal űzték, ami az ószeresek közt is fi donc! A példákat talán el lehet engedni, mivel mindenki tud néhány tuczatot. Hogyan
tehetett volna addig a kereskedésben és más élethivatásban a magasabb, müveit erkölcsöket megkövelelni a törvényhozásnak, mikor az alkotmány legelső
funkcziója is ennyire fertőzve volt.
Az igaz, hogy ez meg is látszik az országon.
Piszkos versenyről panaszkodnak az ügyvédek is, az
orvosok is, nemcsak a kereskedők. Magában a hivatalos életben is van piszkos verseny. Mert mi tnás
az érdemetlenek prótekcziója az érdemesek rovására,
ha nem piszkos verseny? Tiszta verseny csak az,
ahol az érdem és derékség a maga erejével győz.
Minden, ami ennek útjában áll, az érdemetleut, a
gyatrábbat, az alantabb valót, a hitványabbat segiti
sikerhez: piszkos. Csak a fokozat a kérdés. Egyik
nagyon piszkos, a másik kevésbé az, de piszkosnak
mégis piszkos. A közérdek a tisztaságot követeli
mindenben. A haza nem attól lesz erős, és boldog,
ha az erőszakosabb, a szerencsésebb és a tolakodóbb
boldogul, hanem attól, ha az érdem, a derékség, a
tehetség és az arravalóság győz minden téren
Hogy az üzleti életben terjedt el a piszkos
verseny legjobban, az természetes. A kereskedést a
versenyszabadság fékezi és teszi hasznossá a közérdekre. Ebben tehát mindenütt kevesebb a fékező
törvény, mint a nemzeti munka többi ágaiban. De
épen azért könnyebb a kartel, a visszaélés, a nagyhangú léhaság és a fondorlat sikere. Jobb lett volna,
ha soha sem kerül a sor az erkölcsi fék állami alkalmazására; de jobb, ha alkalmazzák, mitha e fontos nemzeti foglalkozás degenerálódik és hitelvesztetté lesz.
Hegedűs kereskedelmi miniszter tervezete e versenyzésnek megvetendő eszközeit akarja elpusztítani,
hogy a magyar kereskedés realitását és szoliditását
biztosítsa. Ezt már a forradalmi Francziaország is
megtette. Utána Németország és a többi nyugati országok, akik idején törvényt hoztak a modern kalózság ellen. Az uj törvény először is a czégekkel,
nyomtatványokkal és hirdetésekkel űzött nagymérvű
szédelgéseknek akar neki menni. A valótlan adatok
hirdetését el akarja tiltani, kivált az ipari készítményeken, ami a hazai iparral függ egybe. Szigorítja a védjegyekkel s azok ellen űzött visszaélések
üldüzését is. El fogja tiltani a valótlan „alkalmi"
eladások reklámozását. Üldözni fogja a hamis származási helyek megjelölését, ami 'ismét a magyar ipar
védelmére szolgál. Üldözni fogja az olyan hirdetési
módot is — s ez ma nagyon divatos, — ahol valaki
a maga áruit és üzletét mások hírnevének, működé
sének vagy áruinak jogtalan megkisebbitésével kelleti. Általában tilos lesz minden olyan cselekedet,
mely a jó erkölcsbe vagy a kereskedelmi tisztességbe
ütköző módon sérti a versenytárs üzleti érdekeit.
Nevezetes intézkedéseket ak arkülönösen a czég-va-

lódiság tekintetében, ami kereskedésünknek Achillessarka. Sehol a világon nincs annyi ál-czég és csalárd czégátruházás, mint nálunk. És külön, súlyosabb
vétségnek akarja megtenni a gyári és üzleti titkok
elárusitását az árulóval, de a fölbujtóval szemben is.
Természetesen mindezt kibágási büntetéssel fenyegeti
s teljes kártérítést fog biztosítani annak, akit a törvényben tiltott módon megkárosítottak.
Ez az uj tervezet lényege, mely már nem készül parlag téren, mivel a franczia és német törvény
rendelkezéseit és hatását is jól ismerjük. Csak épen
arról van szó, hogy a speciális magyarországi bajokhoz
és igényekhez alkalmazzák a meglevő jogintézméuyt.
Mindezek előrehaladását kétségtelen örömmel
látja az ország, mely erősen bizik a politikai, gazdasági és művelődési élet erkölcseinek emelkedésében és abban az általános erőgyarapodásban, ami
ebből a nemzeti egyetemes közérdekre néz. Mert
minden visszaélés fogyasztja a nemzeti eröt és minden kellő mértékű erkölcsi fegyelem szaporítja.

Irodalom.
A Magyar Művészet második száma is megjelent, még pedig oly gazdag tartalommal, milyent
hazai képes lapjaint egyikénél se találhatunk. Ezer
idegen, különösen német hasonló folyóirat özönlik be
az országba s jól esik látni, hogy a Magyar Művészet sikeresen vette fel ezekkel a küzdelmet, mert
ugy tartalomra, mint reprodákcziói szépségére felülmúlt a német folyóiratokat is. E lap szerkesztője
Cs. Szabó Kálmán, főmunkatársa Beniczkyné Baj/.a
Lenke, kik mellett Magyarország összes nevezetesebb irói sorakoznak a Magyar Művészet köré. A
második számban elbeszéléseket írtak : Bársony Ist
ván, Buday László, Cs. Szabó Kálmán; rendkívül
érdekes londoni levelet hoz Hughes-Hughes Bajza
Ilonától, Beniczkyné Bajza Lenke leányától; regényt
Beniczkyné Bajza Lenke és Sudermann Hermann
(Ford. Hann Peppi) ad. Bemutatja Lotz Károly,
Fadiusz János és neje, Innocent Ferencz és Baseli
Árpád festőművészeket, illetve műtermeiket és érdekes leírásokat közöl ő róluk. Festményeket közöl
Kőnek Idától, Lotztól, Innocenttól, Baselitól és még
sok mástol. Hosszas kritikai rész van benne a müvészetiől, irodalomról és színházról E díszes kiállítású folyóirat egyúttal legolcsóbb képes lap is, mert
előfizetési ára egész évre 12 kor., félévre 6 kor., egy
szám ára 1 kor. Kapható minden könyvkereskedésben. Előfizetni lehet: Budapest V., Hold-utcza 7. sz.
A Művészvilág április elsején a második évfolyam harnegyedébe lépett. Ez a lap rövid fenállása alatt kedveueze lett
az előkelő közönségnek és minden egyes szám megjelenése
valósagos irodalmi és művészi eseményszámba megy. Rudnai
Győző, ki a lapot szakavatott művészi agilitással vezeti, maga
köré a jelen szépirodalom szinejavát gyűjtötte Olyan irói tábor áll rendelkezésére, minőt egyetlen egy tóvárosi szépirodalmi
lap se mutathat fel. E kiváló irói gárdán kivül, rendelkezésére
áll a szerkesztőnek a festő coloniának nem egy olyan kitűnősége, mely a hazai művészetnek legszebb diszét képezi. — Az
e heti számnak sziues és művészetileg becses czimlapja Myskovszky nagybányai tanár kitűnő ecsetét dicséri. Vezérczikket
e héten Fridrik Imre irt a Modern házasságról. Szomaházy
István Nyári éjjel czim alatt novelláinak legszebbikével lepi
meg az olvasót, igazi gyönyörűségére Varsányi Gyula hangulatos versén kivül oit találjuk a lap illusztris iiói között Gárdonyi Gézát, bi egy rendkívül finom érzéssel megirt verset ad.
A lefordításokról Endrei Zalán és Gábor Ignácz gondoskodtak.
Rudnai Győző a bécsi kiállításról referál egy frappansul megirt czikkben. Bő és kimerítő tudósítások az elmúlt színházi
hétről csatlakoznak a gondosan összeválogatott belletrisstikus
cikkelyekhez. Végül ott találjuk a lap záradékául Zangwill
kitűnő regényét, az Atmenet-et. Nem feledkezik meg a Művészvilág a bportról sem, mely élénk és érdekesen vezetett rovata
a sport iránt érdeklődők szája Bzerint van vezetve A lap
illusztrácziót Józsa, Hánn Teréz, Myskovszky és még számosan készítették. A lapot melegen ajánljuk olvasóink becses
figyelmébe. A Művészvilág előfizetési ára: egész évre IG kor.,
félévre 8 kor, negyedévre 4 kor., egy hónapra 1 kor. 60 fii.
Megrendelhető a kiadóhivatalban (Budapest VI., Podmaníczkyutcza 1. sz.)

Az Ország-Világ uj negyedéve. Április l ével
az Ország-Világ, Magyarországnak e legrégibb képes
hetilapja uj előfizetést nyit. Hétről-hétre az aktuális
eseményekről képben és Írásban megemlékezve, az
irodalom legkiválóbb képviselőinek verseivel és novelláival, regényniellékletével. Az Ország-Világ már
rég meghódította a magysr olvasóközönséget, mely
mind tömegesebben siet támogatni e kiváló újság
törekvéseit. Az Ország-Világba, melynek szerkesztését Váradi Antal, a kiváló poéta vezeti, Jókai Mórral az élén, munkatársa minden magyar iró. Karácsonykor diszes kiállítású irodalmi almanakkal kedveskedik olvasóinak. Előfizetési ára 4 kor. negyedévre, a kiadóhivatal, mely Hold-utcza 7. alatt van,
kívánatra mutatványszámot ingyen küld.

Újdonságok.
Koncz Aurél vármegyei számvevő a napokban
Budapesten sikeresen letette az államszámviteltani
vizsgát.

Tibád Antal a székely udvarhelyi kerület képviselője közigazgatási biró. Az egész napisajtót megelőzőleg mi hoztuk elsőnek, hogy Tibád Antal képviselőt közelebbről közigazgatási bírónak fogják kinevezni. Ez ugyan még jóval karácsony előtt volt s
mi a kinevezést, mely nyereség a közigazgatási bíróság számára s veszteség a politikai életre nézve,
még karácsonyra vártuk, azonban az a politikai viszonyokért mindez ideig késett. Tibád Antal egyike
a magyar közigazgatás legalaposabb ismerőinek. Mint
oszlopos megyei tisztviselő, később pedig mint államtitkár érvényesítette a gyakorlati életben tehetségét
és munkáját. A Szapáry-kormány megalakulásakor
— mikor gróf Szapáry Gyula vette át a belügyminiszterséget — Tibád megvált állásától, de gr. Szapáry az ő értelmi s gyakorlati képességét és nagy
tudását a közigazgatási kodifikácziónál vette igénybe.
Mikor a Wekerle-kormánnyal az egyházpolitikai viszony felszínre került, Tibád Antal kilépett a pártból. A Bánffy kormány választási küzdelmeiben Tibád
Antal ellen is megtörtént minden, hogy mandátumát
meg ne kaphassa, de eredménytelenül. Az utóbbi
idében Tibád Antal a publiczisztikai téren foglalkozott a közigazgatási kérdésekkel. A kinevezésére
vonatkozó királyi elhatározás a következő:
Magyar miniszterelnökömnek a minisztérium nevében
tett előterjesztésére, Tibád Antal országgyűlési képviselőt a
közigazgatási bírósághoz ítélő bíróvá kinevezem.
Kelt Bécsben, 1900 évi április hó 1-én.
Ferencz József, s. k.
Széli Kálmán, s. k.

Unitárius istentisztelet. A helybeli unitáriusok
husvétünnepi istentisztelete f. hó ltí án d. e. 11 órakor a polg. önképzőkör helyiségében (régi városháza)
tartatik, mely alkalommal az úrvacsora is ki fog
szolgáltatni a híveknek.
Egy hó közigazgatása. Udvarhely vármegye közigazgatási bizottsága 12-én tartotta e havi közig,
bizottsági gyűlését Hollaki Árthur tőispáu elnöklete
alatt, melyen a mult havi darabok nyertek elintézést. A tagok közül jelen voltak : dr. Damokos Andor, gróf Lázár Ádám. Sándor Mózes, Diemár Károly, Diószeghy Samu, Boediger Gyula, Ferenczy
Gyula, dr. Válentsik Ferencz, dr. Báczkövy Samu,
Ugrón János, Gyarmathy Ferencz, Bedö Ferencz,
Perszián János, Szabó Gergely. Az alispáni jelentéssel kapcsolatban Ugrón János a következőkre hivta
föl az alispán figyelmét: a) a vetőmag árusítással
foglalkozók szigorúan felügyelendők lennének; b)
hogy a körjegyzőkhöz intézett ügyvédi megkeresések
késedelmes elintézése folytán az egyes jogügyletek
lebonyolítása sok nehézségbe ütközik és végül a tagositási ügyekben némely körjegyző a mérnökválasztás körül illetéktelen befolyást gyakorol. — Dr. Damokos alispán minden egyesre azonnal megadta a
kivánt felvilágosítást. Az egyes előadók jelentéseit
a bizottság tudomásul vette. A pénzügyigazgató jelentésénél Ugrón János szóvátette, hogy a helyi piaczon rosz minőségű petroleumot bocsátanak áruba,
amennyiben az adótárgyát nem képező benzinnel
higitják föl s igy a kincstár is károsodik s kéri a
pü. igazgatót, hogy amennyiben hatáskörében teheti,
akadályozza meg. A tárgysorozat letárgyalása délelőtt véget ért.

Bizalom nyilvánítás Széli Kálmánnak. A f. hó
19-én tartandó rk. törvényhatósági közgyűlés tárgysorozatába Indítvány czim alatt van felvéve Dániel
Gábor képviselőházi alelnöknek és társainak Széli
Miniszterelnök üdvözlése és a vezetése alatti kor*
mány iránti bizalom kifejezése tárgyában tett indítványa.
Csöndes évforduló. Az ápril 11-iki hivatalos
ünnep, mint ahogyan azt mult számunkban előre
megjósoltuk, a lehelő legnagyobb csöndben folyt le s
városunknak épen olyan hétköznapi képe volt, mint
akármelyik közönséges szerdán. Az a néhány zászló,
amelyet egy pár iskolán lengetett a szél, alig volt
észrevehető. Az emberek ép ugy siettek dolgaik után
mint más alkalmakkor és semmi jel sem mutatott
arra, hogy törvénybe igtatott ünnep van. Hevületről,
amely férfiakat, nüket és gyermekeket elfogott volna,
lelkesebb érzületről szó sem lehetett. Hogy egyes
iskolák a maguk szük keretében sablonosan és megelőzőleg lemorzsolták a prpgrammot, ez mitsem változtatott a dolgon. Délölőtt az egyes hivatalok testületileg vettek részt az istentiszteleteken.

Az idei tavasz. Az idei tavasz ? Hát volt már
tavasz az idén, van vagy lesz? Márczius utolsó napjai
fagygyal és havazással vettek búcsút tőlünk, április
esővel, hóval és nedves idővel köszöntött be; a felhők elhúzódtak, de a hideg megmaradt. Mi lesz
ezután? Nohát majd kitavaszodik. Ht előbb uem,
hát később, de más években ilyenkor virágzott az
orgona, az erdő kizöldült, most pedig hó borítja még
a hegyeket, sok felé pedig a háztetőket is. Április
negyedik hetében teljes virágjukban szoktak lenni a
gyümölcsfák. Ugy lesz-e az idén is? Aligha. Hogy
mégis ugy legyen, a legnagyobb időjárási szélsőségeknek kellene ebben a hónapban találkozniok, a
fagyos napokra ha most hirtelen meleg és szép napok
következnének, akkor a gyümölcsfák e hó végéig
még kivirágozhatnának. Erre azonban nem sok reményünk lehet. Nagyon valószínű, hogy a tavasz,
mely évek óta már igen korán lepett meg bennünket. az idén nagyon sokáig fog megvárakoztatni.
Az időjárás története bizonyítja, hogy abból, hogy
márczius olyan hűvös volt, nem következett, hogy
április se lesz meleg. Száz év alatt tizenhatszor történt meg, hogy márczius hidegebb volt, mint február,
de ezekre az abnormális márcziusokra legalá!.b is
annyi meleg, mint hideg április következett. Hátha
az idén is kegyelmet kapunk. Márczius eléggé kegyetlenül bánt velünk, annál kívánatosabb tehát,
kogy április meleg, napfényes és viráglakasztó legyen.
A Nőegylet közgyűlése. A jótékony Nőegyesület választmánya f. hó 8-án délután özv. Török
Pálné elnöklete mellett gyűlést tartott, melyen ugy
az elnöknő, mint az alelnöknők: László Domokosué,
Steinburg Ottóné, úgyszintén az egész választmány
bejelentették lemondásukat. A gyűlésen megállapodásra jutottak az uj eluöknő személyében, amennyiben egyhangúlag dr. Damokos Andornét jelölték; a
többi állásokra is megtörténtek a jelölések.
Április ll-ike 29-én. A sz.-udvarhelyi ev. ref.
kollégium 1900. április 29-én d. e. 11 órakor az
1848-iki törvények megalkotása emlékére az intézet
íiagytermében hazafias ünnepélyt tart a következő
műsorral: 1. Szózat Egressytől, énekli az ifjúsági
dalkör. 2. Imát mond Molnár Imre vallástanár 3.
Puszták fia, Kélertől, hegedű szolo vonósnégyes kijukfittel, előadja Kovács Lajos VIII, kisérik Pallos
István, Szabó Kálmán, Möchesch Frigyes VIII. és
Bedő Béla IV. o. t. 4. Ezer év után, Pósa Lajostól,
szavalja Koncz Ferencz VIII. o t. 5. Alkalmi beszédet tart Szabó Árpád r. tanár. 6. Népdalegyveleg,
Huberttől, énekli az ifj dalkör. 7. Részlet Vörösmarty Árpád ébredéséből, előadják: Pallós István
(Árpád) VIII, Jodál Gábor (Költő) és Dávid Emánuel (Sirszellem) VII. o. t. 8. Hunyady-induló, Erkeltől, előadja az ifj. zenekar.
Platina az erdélyi Kárpátokban. Mint szakkö
rökből értesülünk, geologiailag inegállapittatott, hogy
az erdélyi Kárpátok déli nyúlványaiban az anyakőzetben platina van, ami annak a jele, hogy a platina
valószínűleg nagymennyiséiben fordult ott elő.
Nagyszombat. Szomorúan indul, vigasságra
fordul. Temetési pompa, siró bánat reggel, harsonás
ölöm, vig énekszó napszálltakor. Meghalt — Föltámadott s ami a kettő közé esik, inkább vig, mint
szomorú. A bánat hamar fáraszt, az öröm várva-várt
s ha ki tudja, hogy mulató társaságban is részt vehet, elkerüli a búsongó helyet. A fájdalom a magányt
szereti s az egyedüllét borzalmas, mert egy vad idegen személylyel kell érintkeznünk, enmagunkkal. Az
öröm, vigság, világot, embert kér, tömegre vágy s
az örömben olyan könnyen társat lelni. A fájdalom
istenik, az öröm eberi és mi olyan nagyon emberek
vagyunk. A nagypénteki szomorú sokadalom ünneplő,
virágos ruhát ölt, ugy hallgatja az ünnepi szertartást, melynek közepén újra fölhangzik az ének,
ujongó orgonahang, vigan csilingelő csengő. Hazajöttek Rómából a harangok, zugnak-búgnak és hangjukra megkönnyebbül a lélek. Föltámadott, hirdeti a
papsereg s adja tovább énekszóban a hivő közönség.
A fekete komor szint virág, ragyogó fényesség váltja
föl, sugárzó arczczal nevetgél, tréfál a tegnap oly
bus világ. Eltűnt a sir, alabárdos nem őrzi tovább,
a szentség megint az oltárra került. A vigságnak
szűk a hatalmas istenháza, a szabadba kívánkozik
és az emberáradat, mely tegnap temetésre járt, ott
pompáz vig orczával, szorong és lökdösődik az utcán.
Muzsikaszó, harangzugás között kijön a templomból
a papsereg, magasra emelve, messze ellátszik a szentség, mindeneknek hirdetve az örök Ígéretet: „Föltámadt" — „Föltámadunk". És a nép hisz, a boldogságot eltitkolni nem lehet, ami egyedüli vágyunk:
az örök élet, azt újra meg újra hallani, bizonykodni

vele mindig jólesik, a mi egyetlen félelmünk: a
néma, megsemmisítő halál, azt meghazudtolni mindig boldog igenre talál.
Katholikus emlék. A szentév és a kereszténységnek itt nálunk 900 éves fenállása alkalmából városunkban felállítandó katholikus emlékre a gyűjtés
javában folyik s igy lehetővé válik csakhamar, hogy
az aránylag kevésbe kerülő műre az összeg együtt
legyen. A napokban László Mihály városunk .országgyűlési képviselője e czélra 200 koronát küldött be
s városunk polgárai is sietnek tehetségükhöz mérten
áldozataikat meghozni.
Nyilvános köszönet. Állami felsőleányiskolánk
„Szegény tanulóinak segély könyvtára" javára a
„Székelyegyleti első takarékpénztár" 40 koronát, az
„Udvarhelymegyei takarékpénztár" 20 koronát adományozott. Fogadja mindké' pénzintézet a kegyes
adományokért hálás köszönetem nyilvánítását. Weinberger Fanni igazgató.
A himlöjárvány, amely ezelőtt egy pár héttel
olyan veszedelmes alakban lépett föl, hogy a községi
elemi iskolában a tanítást bizonytalan időre be kellett szüntetni, immár hagy föl erejéből s a betegek
száma napról-napra apad s csak nagyon elvétve merült föl egy-egy ujabb betegülés. A f. hó 11-iki ki
mutatás szerint jau. l-töl április 11-ig a himlőbetegek összes száma 281 volt, amelyből meggyógyult
248, meghalt 16 és ápolás alatt maradt 17. A községi el. iskolát azonban a húsvéti szünidő után a
rendes időben aligha lehet megnyitni, mivel az utolsó
betegülési bejelentés csak a napokban történt mef.
Az Árpád-utczát a mult évben — addig s addig s addig szólaltak fel e helyen is a lakosok — a
mig teljesen ujrakövezték. Azonban most szegények
elmondhatják, hogy adtál uram isten, de nincs kö
szönet benne. A mult év egész nyarán készült kövevezet nem tudjuk átal van-e adva a városnak, de
alig hisszük, mivel azok a kövezők sehol az egész
városou olyan gyarló munkát nem végeztek, mint
éppen ebben az utczában. A tavaly lerakott kövezet,
kiváltképpen a főreáliskola előtt, a hitványságnak
elérte maximumát s a közlekedés mintegy 10 — 15
méter hosszúságban ma-holnap közveszélyes lesz.
Nagyon kívánatos tehát, hogy a vállalkozó munkájának föltétlen kijavítására utasittassék.

Koronabólyegas poharak kötelező használata.
A pénzügyminiszter legközelebb arról értesítette a
pénzügyigazgatóságokat, hogy a kereskedelmi miniszter a bor és sör kimérésére használt üvegpalaczkok
és üvegpoharak koronabélyeggel hitelesítetten való
kötelező használata tárgyában kiadott rendeletének
hatályát az égetett szeszes italok (pálinka) kimérésére használt üvegpalaczkokra és poharakra is kiterjesztette és elrendelte, hogy julius l étől kezdve
az égetett szeszes italoknak nyílt edényekben avagy
poharakban való kimérésénél kizárólag koronabélyeggel hitelesített üvegpoharakat szabad használni.
A dijnokok öröme. Többször tanújelét adta már
Plósz Sándor igazságügyrniniszter annak, hogy az ő
ressortjában dolgozó nupidijasok érdekeit szivén viseli s minden lehetőt elkövet helyzetük javítása érdekében. Ujabban is rendeletet bocsátott ki az egyes
járásbíróságok vezetőihez, valamint az irodaigazgatókhoz, melyben tudatja, hogy minden olyan napidíjas, ki naponta 20 oldalnál többet másol, a húszon
felüli oldalakért 10 fillér külön díjazásban rászesitendő, a kezeléséhez beosztott napidijasok már a
15-ik oldal után lesznek külön honorálva. A rendelet még több aprólékos dologról megemlékezik, melylyel az igazságügyminiszter azt akarja elérti, hogy
a szorgalmasabbak munkájukért és szorgalmukért
mé'tánylásban részesüljenek s miután ezekről kimutatás is fog felterjesztetni bizonyos időközökben: az
esetleges kinevezéseknél is előnyben részesülnek.
Az igmándi kispap. Műkedvelők által 16-án,
húsvét másodnapján, az iparoskör nagytermében a
Polgári önképzőkör könyvtára javára, szinrekerül
Az igmándi kispap, Bérezik 3 felvonásos népszínműve a következő szerepbeosztással: Nagy János,
néptanító, Hettás Gusztáv. Erzsi felesége, Fischer
Ferenczné. Ferencz fia, Mészáros Zoltán. Esztike
gyámleánya, V. Szabó Ilonka. Biri menye, Iiáduly
Irma. Király Pista, Biri testvérbátyja, ifj. Szemerjai
Károly. Lazsák Zsuzsa, Paláncz Emma. Báthori Bogdán plébános, Csíki Albert. Peti, Sándor Ferencz.
Mózes boltos, Szemerjai Imre. Kádas gazda, Gáspár
Boldizsár. Kádasné, Kun Karoliua. Kadarka, Apfelbaum Antal. Garabó, X. Zsófi, Balogh Irma. Póli,
Ágotha Róza. Klári, Heichiing Helén. — Az előadás
kezdete 8 órakor, befejeztével pedig tánczmulatság

következik.

/

Török szerencse-eredményei. Amint halljuk, a most befejezett 5-ik magy. kir. osztálysorsjátéknál ismét igen sok és
nagy nyereményt fizetett ki vevőinek Török A. és Társa, Budapest, Váczi-körut 4. főárudája. Sok sziv megint feléledt egy
nyeremény jelentése által, de mert mégis csak sorsjáték, bizony
sokaknak bele kellett törődniök, hogy ezúttal egy nyereméuyről lemondjanak De nem szabad elcsüggedni, mert a szerencse
vállozó ! Mindenekelőtt egy kis türelem szükséges hozzá és remélni kell a jövőben. A remény képezi az ember szerencséjét,
mert okvetlen ez ad buzdítást mindennapi munkásságunkhoz.
Mily keserves volna sok emberre nézve a napi munka és fáradság, ha nem volna azon reménjünk, hogy egjszer egy véletlen szerencse folytán gazdagon kárpótolva leszünk, hogy a
későbbi években gondtal.m megélhetésünk legyen. Tehát mindenki nyújtson kezet a szerencsének és ajánljuk az általunk
reálisnak ismert és szerencsés Török A és Társa főárudáját
Budapest, Vászi körút 4.

Világtárlat. Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a
Bichler József tulajdonát képező csinosan berendezett Világtárlatnak lapunk mai sz imában közreadott
hirdetésére.

Feltámadunk!
Sz.-Udvarhely, ápiil 14.
A temetők kapujára biztató reményül irt isteni igéret
igazságát hirdeti ma az emberiség sok száz milliója.
Ajkaikról ég felé tör a zsolozsma hangja: Föltámadt
Krisztus e napon 1 S a szivekben megerősül a hit, hogy amint
Krisztus löltamadott, mi is föltámadunk egykor halottainkból
és részünk lesz az örökéletben, melyet az Istenember halála
által szerzett meg nekünk.
Im, ez a szimbóluma a keresztyénység e legnagyobb ünnepének, mely a megváltás isteni müvének az ünnepe. Az örök
élethez való jogunk ujult fel e napon, melyen Istennek egyszülött fia, miután feláldozta magát a világ bűneiért, győzött a
halálon és megdicsőült. Az üdvözüléshez vivő ut nyilt meg e
napon számunkra, méltó, hogy az emberiség lélekben fölemelkedve, közelebb jutni törekedjék e napon Istenéhez és megváltójához
Elmúlt azóta csaknem kétezer esztendő és nem akadt
profán tudósa a világnak, aki az ő lelkébe tömörült, agyában
megfogamzott gondolatot nem az Istenének mondotta volna.
Népek milliói, akik a világtengereken innét és tul ma résztvevőnek az ő feltámadásának mithoszi szent ünnepében — erről tesznek ma tanúságot, hitükkel, önmegtagadó vezeklésükkel.
Tegnap a szomorúság napja, ma az Igazság feltámadása.
Ezredek tanúsága erre oktatott ki bennünket, hogy ez mindenkor igy történik. Egyszer a sodomai romlás, másszor a megtérítés sirama Jeruzsálem lebontott talai mellett. Ma azonban
az örömnek napja van. Az emberiség szabadságának glóriába
vont megváltóját, akit tegnapelőtt keresztre feszitettek, ma
diadallal üdvözli az emberiség, melynek lelkében kicsirázott az
erkölcsnek elvetett magva és melynek ajkáról előtör az egyházi ének zsolozsmája:
Feltámadt Krisztus e napon
Alleluja.
Igen, feltámadt azután, mikor már megölték, mint ahogy
feltámad a természet fagya által elhervasztott virág, mint a
hogy feltámadnak a nemzeti áldozatok vércseppei a hazai rögökön és amint nogy feltámad ezerszer és milliószor az eltaposott, Golgotára hurczolt, bitóra szegezett igazság.
. . . Megtelnek a templomok s az ahitat megragadja
azokat is, kik hitetlen szívvel, üres lélekkel vegyülnek a sokaság közé.
A harmadnapos gyász jelei nagyszombat estéjén eltűnnek az oltárokról, a passió komor és fönséges melódiáit hozsannak és himnuszok váltják föl, amelyek könnyen csapongó
szárnyakon emelkednek ég íelé és a világ örömét hirdetik.
Föltámadt Krisztus e napon I — hangzik húsvét napján
közel s távolban s az egész világ egy ünneplő táborrá változik. Szünetelnek a világ harczai, a béke és szeretet érzései
szállnak a szivekbe, a beke és szeretet angyalai röpkednek
fejünk fölött. A természet is ünnepel ezen a tavaszi napon, uj
életre ébredésének ünnepét üli; napsugár mosolyog le a földre
s bearanyozza a rügyeket, a fák első hajtásait s az emberek
arczát.
Húsvét, a természet halálának, a télnek is végét jelenti:
valóban minden újra éled e napon; azért húsvét a legnagyobb
ünnepe az emberiségnek.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratok nein adatunk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk,

K. M. T—a. A húsvéti öntözködés nincs rituális szabályokhoz kötve, ezek a kérdések tehát fölöslegesek. Illatos viz
nélkül is szokás öntözködni; gyöngén illatos vizzel is lehet.
Amit az ember az öntözködéshez mond, az az ő leleményességétől függ. Lehetőleg jó egészséget kell hozzá kivánni, mivel
az egész hagyomány az indiai vallásos életből való, ahol a viz
az egészség és termékenység jelképe volt Ha pedig több hölgy
van jelen, valamennyit meg kell öntözni, még a cselédleányt
is. Egy régi legenda szerint egyébiránt a locsolkodás keresztény szokása abból származik, hogy Jézus föltámadásának hírére a kíváncsi asszonynép, a valóság megtudása végett a jeruzsálemi római preftctuia előtt összefutott. Pontius Pilátus
rövidség okáért néhány csöbör vizet öntetett le közéjük, hogy
szétszaladjanak. Ennek az emléke maradt volna meg.
Sz, L. H—a. Egyes gondolatok igy fejezhetők ki számokkal: 1 = szeretem! 2 = gyűlölöm 1 3 = őrülten szeretlek 1
4 = közönyös előttem! 5 — egyetlen csókot! 6 = minél többet
latom, annál jobban szeretem 1 7 = csak öné, soha másé, a
szivem! 8 = Ne feledjen el!

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában.

P á r t o l j u k a hazai i p a r t !

A Székelyföldön sok olyan sör
kerül forgalomba, mely nem
idevaló gyártmány, pedig

Bürger Albert
marosvásárhelyi
sörfőzdéjében
olyan sör készül,
mely bátran vetekedhetik a kőbányaival avagy bármely más
külföldi gyártmánynyal.
Kérjük ennélfogva a nagyérdemű közönséget a székely ipart
pártolni és a vendéglőben csakis

marosvásárhelyi
sört
követelni.
Pftrtoljiik a hazai i p a r t !

A legjobb szénsavas vasas gyógyfürdő
Uf|rrin|*nH
Erdélyben
• „I1UIIIUIUII.
Föévada tart junius hó 14-töl szeptember hó 2-ig.
*

E fürdő Udvarhelymegyében a sz.-udvarhelyi vasútállomástól 16 klmtr. távolban, havasi
kristálytiszta patak összeszakadásáuál, egy fenyves erdőktől dúsan körülvett szélmentes szép
völgyben fekszik.
Van 5 szénsavas vasas ivó gyógyforrása, melynek vize sáppadtság, vérszegénység s ezen
alapuló idegbetegségek eseteiben, valamint a légző és emésztő szervek hurutjainál biztos hatású
kellemes ital, van 2 női és 2 férfi tágas, hideg uszodája és egy gőzfűtéssel berendezett több szakaszu kényelmes meleg szénsavas vasas fürdője.
E fürdők jeles gyógyhatásuak köszvény, idegzsába, ideggyengeség ellen, de különösen specziális
gyógyhatásuak női alhasi bántalmaknál, u. m. petefészek, méh hüvely és hólyag megbetegedéseknél.
Mint magaslati gyógyhely — kellemes, egyenletes hőmérsékü, fenyőillattal vegyült pormentes levegőjével — versenyez bármely honi fürdővel.
Légkura gyanánt tüdővész, tüdő, mell, hashártya megbetegedések, rekedtség, hörghurut,
sápkor, nehéz lélegzés eseteiben biztos gyógyhatású.
Van állandó újonnan választott fürdő-orvos, most engedélyezett szabályszerűen felszerelt
gyógytár, postahivatal.
Távirda 4 klmtr. távolságban Szt.-Oláhfaluban.
A lakszobák ára szolid.
Főbérlő és vendéglős Gáspár Sándor, kinek jóhirü, szolid konyhája ismeretes, ő gondoskodik naponta kétszer pontos bérkocsi összeköttetéséről a sz.-udvarhelyi vasúti állomással.
Mindennemű megkeresésre és prospektussal készséggel szolgál és előjegyzéseket a szobák
berletére szívességből teljesít Udvarhelymegye (Udvarhelyi járás) főszolgabirája Dr. Demeter Lőriucz
ur, ki egyúttal fürdőbiztos is.
© A a p á r S á n d o r , bérlő. Székely-Udvarhely.
Szám 51*57 — 1900.
alisp.

A jóhirü Koronkay József-féle Kossuth-

utczai Kerti mulatóhely a vendéglői
helyiséggel együtt 1901. január l-étől
több egymásutáni évre kiadó, esetleg

örökáron, szabadkézből eladó.
Értekezhetni:

Özv. Koronkay iózsefnével.

Udvarhely vármegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye árvaszékénél egyik üh.öki állás előlépés folytán üresedéibe jővén, arra ezennel
pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen 2200 kor. évi fizetéssel és 500 kor. lakbénlletménynyel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz.-ben körülírt minősítést igazolo bizonyitványnyal felszerelt kérvényüket, illetékes helyre leendő felterjesztés végett f. évi junius 15-ig annál
bizonyosabban adják hozzám be, mert ezen határidőn tul beérkező folyamodványok nem fognak figyelembe
vétetni. Székely-Údvarhelyt, 1900. április hó 14-én.
Alispán helyett:
Gróf Lázár Ádám, főjegyző.
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Az összes 50,000 nyeremény

' JEGYZÉKE.

Egy

alig

használt, kitűnő
valódi angol

szerkezetű

Helical Premier
^^ Bicmkli e=e
eladó. — Czim e lap kiadóhivatalában
megtudható.

A legnagyobb nyeremény legszsrencsésebb esetben:

1.000,000

A nyeremények részletes beosztása
a következő :
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Richíer-féle

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsicl comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az id6
megpróbálásának, mert már több mini 30

év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél,
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél
és az orvosok által bedörzsölésekre is
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi

Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony.
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer,

korona.
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50,000^13.160,000

jVyujtsunk kezet a szerencsének !

Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel biró magy kir. szabad osztálysorsjáték legközelebb újból megkezdődik.

1 0 0 , 0 0 0

sorsjegyre

5 0 , 0 0 0

pénznyeremény jut, rebát az oldalt álló nyereményjegyzék szerint a sorsjegyek
felét pénznyereménynyel húzzák ki és egy külföldi sorsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket felmutatni, mint, a mi magyar osztálysorsjátékunk.
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

egy millió korona.
Egészben tizenhárom millió 160.000 korona lesz kihúzva és az egész
vállalat állami felügyelet alatt áll.
Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az I. osztályhoz:

egy
egy
egy
egy

nyolozad ('/«) frt —.75 vagyis I 50 korona
negyed ('/<)
1.50 „ 3.— „
fél
('/.) .. 3 . - „ 6 - „
egész
t4/i) >. 6— »
•»

utánvét mellett vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet
díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre

f. év április hó 21-ig
kéjünk hozzánk beküldeni.

Tőrök A és Tsa.
BANKHÁZ

B u d a p e s t , V., V á c n i - b ö r n t 4/a.
g j a p Sok és nagy nyereménytfizettünk ki vevőinknek és pedig
rövid idő alatt köriilbeló'l három millió koronát.

hanem igazi népszerű házlszer, melynek
egy háztartásban sem kellene hiányozni.

40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban

Rendelőlevél levápandó.

TÖRÖK A. és T A H S A uraknak Budapest.

majdnem minden gyógyszertárban készlet-

Kérek részemre
küldeni
Az összeget

I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt

ben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértekü utánzat van forgalomban.

Ki nem akar megkárosodni, az
minden egyes üveget „Horgony"
védjegy és Richterczégjegyzés nél-

kül mintnemvalóditutasitsa vissza.
RIGHTER F. AD. is társa, RUDOLSTADT
ca. és kir. ndvart szállítók*

Pontos czim ]

korona összegben { p t S í a S y í y a T k ü . d ö m } A
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