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Az alkohol. 
A pálinka a szegény embernek Léthe vize. 

Nem hiába nevezi bufelejtőnek,  abba fojtja  ke-
serűségét, vele tompítja érzékeit. Ha tehát most 
kilencz törvényhatóság fordul  panaszos szóval a 
képviselőházhoz és kér védekezést az alkohol 
pusztításai elleu, ez nemcsak azt jelenti, hogy 
Magyarországon sok a pálinkamérés, hanem azt 
is, hogy sok a szegény, napról-napra lézengő, 
züllő, műveletlen ember. 

Az alkoholizmus az orvosok és filantropok 
kedveucz témája. Az orvosok elmondják, hogy 
alig van gyógyító intézet, mely az iszákosság 
betegségét gyógyitallá. A filantropok  meg kí-
nálgatják apró szerecskéiket, a mértékletességi 
egyleteket és hasonló sokat markoló, de keveset 
fogó  szervezeteket. Vannak, akik még kedélye-
sebben és egyszerűbben fogják  föl  a kérdést és 
azt javalják, hogy kevesbíteni kell a pálinka-
mérések számát, aztán rendbe jön minden. Pom-
pás gondolat, melyért a pálinkamérők hálával 
tartozhatnak, mert hiszen igy a megmaradt pá-
linkamérések tulajdonosai bizonyosan belekerül-

ü, virilisták sorába. 
Ha ez a kérdés ilyen egyszerű volna, mi-

lyen könnyű volna megoldása. De a tapasztalat 
azt mutatja, hogy a pálinkával az iszákosok 
közt nem versenyezhet sem a szentelt viz, sem 
a filantropok  bőséges könyzápora. Az alkohol 
csak kiegészítő része a fönálló  rendszernek, 
pusztításai csak jelzik a társadalom, a gazda-
sági és politikai élet kórságait. 

Azt hiszik-e a törvényhatóságok, hogy az 
alkoholizmust kiszakítva a társadalom többi 
problémájából, meg lehet gyöiigíteni? Azt re-
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mélik-e, hogy az állam puszta kérelemre, föl-
iratokra nyomban megváltozik és más alapon 
rendezkedik ? Hát nem veszik-e észre, hogy ma 
az állam húzza a nép minden szenvedélyének 
uzsora-kamatait, az állani a legfőbb  pálinkás, 
trafikos  és sorsjáték-rendező? Az a szerencsét-
len, aki részegen fetreng  az árokban; az a sze-
gény ember, aki ételtől elvont krajczárjain do-
hányt vesz; az a szegény ördög, aki koczkára 
dobja kevés pénzét, hogy sok reményt kapjon 
érte cserébe: mind hozzájárul az állam kitar-
tásához. 

Milyen szép, mikor az ilyen talapzaton 
fölépült  államban mértékletességet prédikálnak. 
Mértékletesség! Pompás jelszó. Szólhatna a jó-
módban élő „uri embereknek", akik nem két-
ségbeesésből, hanem a jólét tultengéséből önte-
nek föl  a garatra. Szólhatna az ivási versenyek 
hőseinek, a berugás megyei és világbajnokai-
nak, annak a társaságuak, mely még ma is 
az élvezetek tetejét az ivásban és kártyázásban 
találja. Szólhatna a vezető osztálynak, mely ke-
vésbé mohó lehetne a hatalom gyakorlásában, 
mértékletesebb a vagyonszerzés hajszájában és 
meggondolhatná, hogy -"Z. éle milliók nem a 
szelvénybe rakható milliók kedvéért vanuak a 
világon. 

Jó dolog az az alkohol, valóságos társa-
dalmi oszlop. Többéi ér a csendőrségnél; ala-
posabb a hatása, mint az Uchatius-ágyué. Nél-
küle megszületnének a gondolatok és milyen 
gondolata lehetne annak a rétegnek, mely a 
pálinkában látja ma legjobb barátját? Ma az 
alkohol gőzétől nem látja helyzetét, nem veszi 
észre, amit a magyar politikusoknak ma szemükbe 
váguuk, hogy soha sem törődtek komolyan a 
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néppel, sőt a választácokon maguk is terjesztet-
ték az alkoholt, hogy voks alakuljon belőle. 

Az alkoholizmus ellenszere valóban a mér-
tékletesség : a vezető osztályok mérséklete a ha-
talom gyakorlásában. Szabad, mű.'ele és jómódú 
népet sohasem pusztíthat ez a nyavalya. Mert 
ha a politika összeforrt  a népélettel, ha az ál-
lam minden erejét visszaadná a népnek, akkor 
a társadalom nem ismerné az alkohol pusztítá-
sait s megteremtődne az egészséges, józan tár-
sadalom. 

Képviselőválasztás. 
— Ugrón János redivivus. — 

A Tibád  Antal lemondásával megüresedett ud-
varhelykerületi képviselői állásra 3-án történt meg 
városunkban a választás. 

A parlamenti rendszer eredményes munkássága 
ebben az országban attól függ,  hogy a törvénybe 
iktatott népképviseletet igazán tudja e képviselni a 
parlamentben. A nép megkívánja azt, hogy a kép-
viselő leszálljon hozzá, ismerje meg bajait és ne csak 
a vezéremberekkel végezze el megbeszélni valóját 
azokból a nézőpontokból, amelyeket a mindennapi 
élet jelöl ki. 

11a a képviselő a néppel foglalkozik,  tudomást 
vesz annak gazdasági bajairól, ugy érzi az a nép, 
hogy benne van az alkotmányos intézmények védel-
mében. Érzi, tudja a nép, hogy gondoskodni tarto-
zik róla a népképviselet igaz természetének hódoló 
képviselő. 

Tény, hogy a szabudelvüpárt e most megüre-
zedett mandatumra alkalmasabb embert nem talál-
hatott volna, mint éppen Ugrón  Jánost. 

Egyszer azt mondta volt valaki, hogy a szé-
kelyföldön  minden Ugrón valami. Ha nem egyéb, 
hát méltóságos ur. Hogy miért ? Hát mert Ugrón ! 
De ugy is van az, hogy közülök mindig kerül ki 
egy-egy képviselő, megyei vagy városi főember. 

A szegény ember dolga. 
— Irta: Thury Zoltán. — 

A szegény ember, a kinek máskülönben ezer-
kétszáz forint  törzsfizetése  és háromszáz forint  sze-
mélyi pótléka volt a bankban, egy éjjel túlságosan 
sokat forgolódott  az ágyában. Gyertyát gyújtott, sok 
vizet ivott, olvasgatni próbált, de amikor látta, hogy 
a felesége  megmozdul a másik ágyban s most már 
mindjárt fölébred,  hirtelen újra kifújta  a gyertyát s 
a sötétben nyugtalankodott tovább. Az asszony félig 
nyitott szájjal, álmában néha nagyokat nyelve, csen-
desen, a lélekzetet nyugodtan, simán szíva magába, 
Ugy aludt, mint egy mosolygó, jóálmu gyermek. 
Néha egy-egy pillanatra fölébredt,  de rögtön újra 
elaludt, fészket  gyúrva fejének  a párnában. A haja 
fölbomlott  s szerte szabadulva, czigányos, pajkos 
formát  adott a nagyon álmos kis areznak, mikor 
pedig a szemeiből igyekezett kidörzsölni az öklével 
egy kis álmot, olyan el kényszeredett, durczás lett a 
képe, mint egy gyermeké. Mikor már sokáig álmat-
lanul forgolódott  a szegény ember, fölébredt  az asz-
szony, felkönyökölt  a párnára és tudakozódni kez-
dett, hogy mi a baj. 

— Miért nem alszol, öreg ? Újra van tán, drá-
gám, valami nagy gondod? Mi az, no mondd meg. 

A férfi  gyönyörködött benne és mosolygott. 
Valai kis tréfával  akarta elütni a dolgot, azután 
meg arról panaszkodott, hogy a feje  fáj,  de az asz-
Bzony nem hitt neki. Megérezte a bajt s most már 

tudni is akarta, hogy mi az? Mikor nagyon aggo-
dalmas lett az asszony arcza, gondokkal telt el a 
férfi  is és most már nem is tagadta. 

— Egy kis lejárat van holnap, ha nem fizetek, 
megóvatolják a váltót, bújjék bele az ördög. 

Az asszony nem igen értett a dologhoz, de látta, 
hogy háromhónaponkint mindig elkövetkezik ez az 
állapot s ilyenkor nagy gondja van a férjének,  amíg 
előteremti valahogyan a pénzt. Komor alig szól egy-
két szót, a gyerekre rá se néz alig nyeli le az ebéd-
ből az utolsó falatot,  már szalad valamerre. Ezek 
kinos napok s most már nagyon megijedt tőlük. Ő 
is töprengeni kezdett azon, hogy honnan lehetne 
pénzt szerezni s a nagy igyekezetben olyan különös, 
idegen lett az arcza, hogy az ura megsajnálta, vi-
gasztalni kezdte. 

— Utóvégre nem olyan nagy história az egész, 
csak az a kellemetlen, hogy két váltó került össze. 

— Mennyit kell fizetni  ? 
— Vagy kilenczven forintot. 
Az asszony megijedt erre a nagy summára. 
— Még elsején sincsen annyi pénzünk, nem-

hogy huszonhetedikén lenne. Mit csinálunk, Istenem, 
miért is vagyunk mi olyan adósok? 

Erre bajos lett volna hirtelenében felelni.  A 
férfi  különben is kedélyesebben igyekezett felfogni  a 
dolgot. A párnája alól kivette az erszényét s a pap-
lanra leszámlálta a hatosokat, czinikusan konsta-
tálta az eredményt. 

És ezen horribilis summával szemben egy forint 
negyvenöt krajezár a fedezet.  Kellemetlen, ugy-e? 

— Mit fogsz  kezdeni most már? 
A férfi  jókedvvel felelt,  tüntetni akart azzal, 

hogy egy cseppet sincs kétségbeesve. 
— Barátom, nem nagy dolog az egész, össze-

szerzem én ezt a kis pénzt. — Az ujjain kezdte el-
számlálni, hogy honnan szerzi meg a kilenczven fo-
rintot. — Az igazgatótól tegnap negyven forint  ára 
külön munkát kaptam. Holnap megkérem az árát, 
ez negyven forint.  Balog Samu adósom tiz forinttal, 
mára igérte, hát holnap csak biztosan megadja, ez 
ötven. Harmincz forint  előleget kérek a Magyar 
Mérlegtől hat czikkért. A múltkor is adtak s azzal 
már majdnem készen vagyok, ez már nyolezvan. 
Most még csak tiz forint  hiányzik. Azért szólok 
majd Veress Palinak. Jó gyerek az öreg, ad majd 
kölcsön elsejéig. No, ugy-e rendben van minden, nem 
kell belebolondulni ebbe a kis műveletbe. 

Az asszony már birkózott az álommal. Legyűrni 
igyekeztek egymást. Mikor félig  ébren végighallgatta 
a könnyű megoldást, ráejtette pilláit a szemére, feje 
az ökléről lecsúszott a párnára s csendesen elszen-
deredett. Az ura is jól a feje  alá gyűrte a párnát, 
egy kicsit még gondolkozott a dolgon, mikor már 
belekábult a tervezgetésbe, hogy aztán hogyan fogja 
majd letörleszteni a holnapi előleget, adósságot, el-
aludt. A sötét szobában csend lett. Két jó alvónak 
a mély lélegzete csak hozzájárult a hangtalansághoz, 
a falon  kip-kopot ketyegett az óra s lassan, neszte-
lenül lépkedve közeledett a reggel, hogy olyan szép 
ragyogó hajnallal köszöntsön be, akár csak máskor, 
lejárat nélküli napokon. 



De kezdjem elülről. 
Az Ugronok  közül János,  akit egyhangúlag 

választottak most meg, 1857-ben pillantotta meg 
legelőbb a napot egy juniusi napon Dályában. Kö-
zépiskoláit a helybeli ev. ref.  kollégiumban kitűnő 
eredménnyel, jogi tudományait pedig a budapesti 
egyetemen végezte, mig a tiszti vizsgát Kolozsváron 
tette le. 

Azután pedig hazajött gazdáskodni, amint ez 
már az ilyen embereknél szokásban van. Itt érte a 
kitüntetés, hogy kineveztetett Udvarhelyvármegye 
tiszteletbeli aljegyzőjévé s nemsokára ezután, 1889-
ben e hivatalt el is foglalta.  1892-ben a vármegye 
közönsége egyhangúlag, nagy lelkesedéssel a vár-
megye alisvánjává választotta mey, amely tisztséget 
1897. évig viselte, a midőn egyenes modoráért, jó 
lelkéért, no még azért is, hogy politikai elveit egy-
általán nem volt hajlandó feladni  — menni kény-
szeritették. Én pediglon azt gondolom, hogy olyan 
volt ő, mint egyik volt jó ismerősöm, aki nagy ter-
metével, amidőn valahová belépett, mindenütt meg-
ütötte magát' az ajtó gerendájában, a csillárokban 
és igen kellemetlen volt a háziasszonynak, mert fel-
ágaskodás nélkül látta meg a magos helyeken lete-
lepedett port, almáriomok, polczok tetején. 

Rövid ideig tartó hivatalnokoskodása alatt tel-
jesen megnyerte tisztviselő társainak önzetlen becsü-
lését, tiszteletét, a nagyközönség szimpátiáját, fidélis, 
nyájas, bonhom modorával. Nem basáskodott, inkább 
szerény volt, mint parancsoló, azonban keményen 
tartotta a gyeplöt. Részt vett a megyei élet minden 
mozzanatában s abban vezérszerepet vitt. 

Izzó agyat és kemény lelket kapott öiökségbe a 
székely kuriávól, ami az istenek legnagyobb ajándéka. 

Amidőn mennie kellett állásáról, amelyet öt 
éven keresztül olyan pontosan, részrehajlás nélkül 
viselt, egykedvüleg, mosolyogva tette meg azt, mert 
tiszta lelkiismerettel tette. Tisztában volt azzal a 
megye minden embere, hogy mik voltak azok az 
okok s mindenki zsibbadó nehézséggel vette tudo-
domásul távozását, de tudta azt is mindenki, hogy 
bár most otthagyja fényes  állását, azt kivánja a po-
litikai atmoszféra,  de e fiatal,  tetterős embernek 
ezzel nincsen befejezve  karrierje, nagy ut van előtte. 

A jövendölés beteljesedett. Ugrón teljesen visz-
szavonultan szemlélte a politikai élet fejlődését,  vé-
gignézte a nemsokáza beállott agóniát s ime meg-
érte az uj korszak ragyogó napjának feljövetelét,  a 
mely után máris megkapta a premiumot, mert az 
igazság igazság marad örökre. 

A szegény ember korábban ment be a bankba, 
mint máskor. Megirt néhány levelet, fölhivatott  egy 
hordárt s átadta neki a megbizást. 

— Ezt elviszi a Magyar Mérleg szerkesztősé-
gébe, ezt a másikat átadja Balog Sámuel urnák Ko-
rona-utcza 59., azt pedig Veress Pál úrhoz viszi a 
vámházhoz. Mindenikre választ hoz s vigyázzon, mert 
pénzzel lesz dolga, de el ne veszítse majd amit hoz. 
Hányas a numerusa ? 

— Százkilenczvenöt. 
— Csak sietni, lesz borravaló is. 
Azután nekilátott a munkának. Azt a munkát 

vette elé, amiért külön fizetnek  s dolgozott szorgal-
masan, mert valamit mutatni akart az igazgatónak, 
ha már pénzt kér tőle. Azért lassan haladt. Olyan 
nehézségekre bukkant, amelyek miatt egész csomó 
könyvet kellett végiglapoznia, alig másfél  oldalt irt, 
amire megérkezett az igazgató. Még le se vetette 
benn a kabátját, amikor már bement utána. Az igaz-
gató nagyon barátságos volt, csak arra komorodott 
el, hogy a külön munkáért előre fizesse  meg a negy-
ven forintot.  Még nevetett is, és olyan csodálkozva 
nézett az előtte álló fiatal  emberre, mintha nem 
tudná megérteni, amit beszél. 

— Előre kifizetni  negyven pengőt . . . Ki hal-
lott már ilyent? Sok pénz az. Nem mondom, hogy 
nem látnék önben elég garancziát, tisztelt barátom, 
hanem mindennek meg van a maga rendje. 

— De szépen kérem igazgató ur, nagy zavarba 
hoz, ha megtagadja a kérésemet. 

—- Nagyon sajnálom, de hát én nem tehetek 
róla, ezt átláthatja. Magánúton szívesen állanék ren-
delkezésére, de ezúttal lehetetlen . . . 

— Kérem, erre nem is gondoltam. 
— Tudom, tudom, de hát kollégák vagyunk, 

segítünk egymáson, ha lehet. . . 
— Kérem akkor, igazgató ur, segítsen. Bizto-

san számítottam erre a pénzre, rettenetes szüksé-
gem van rá . . . 

Fennt a központban sokkal nehezebben ment a 
nemzeti pártnak a szabadelvüpárttal való egyesülése, 
amelybe, még most is vannak egy páran, csak nem 
tudnak belenyugodni. A fúzió  alkalmával a megyei 
ellenzék nem adta volt föl  a harczot mindaddig, a 
mig Széli  Kálmán ide nem küldötte Hollaki  főispánt, 
akinek jöttére aztán megtörtént a nagy paczifikáczió, 
amely immár olyan nagyon kívánatos volt a megyei 
közéletre nézve. Valóságos csodaszámba ment az, a 
mit ezzel a vármegyével rövid idő alatt cselekedett. 
Az ő szeme minden bizonnyal túlnéz a differencziák 
halmain s a nyugodt és általános megnyugvásra tö-
rekszik. És misem bizonyít jobban a béke igaz volta 
mellett, mint az Ugrón János egyhangú megválasz-
tása, ami jelentősége még annak, hogy a köz szol-
gálatába csak az szólittatik, aki törhetetlen erővel, 
nagy tehetséggel, éles szemmel fáradozott  és fogja 
azt tenni. 

Helyesen cselekedett az udvarhelyi kerület, a 
midőn Ugrón személyében megállapodásra jutott s 
őt bizta meg a t. házban való képviselésével. 

* 

Két szavazatszedő bizottság lett kiküldve Sán-
dor  Mózes és dr. Nagy  Samu elnöklete mellett. 
Szerdán, 3-án reggel 8 órakor volt a választás. Fél 
kilencz óráig más jelölés nem történt s igy Sándor 
Mózes elnök Ugrón  Jánost az udvarhelyi kerület 
megválasztott képviselőjének jelentette ki, amely 
után egy bizottság hivta meg Ugront mandátuma 
átvételére, akit megérkezésekor zetelaki Biró Mihály 
üdvözölt egy rövid, talpraesett beszéddel, amelyre 
Ugrón válaszolva, köszönetet mondott a bizalomért 
s Ígérete azt meghálálni. 

Délben Ugrón a választóknak a Zakor-féle 
vendéglőben ebédet adott. 

Újdonságok. 
Helyettes megyei főorvos.  Hollaki  főispán  a 

dr. Szabady halálával üresedésbe jött tiszti főorvosi 
állás rendszeres betöltéséig helyettesül dr. Lengyel 
József  kórházi főorvost  nevezte ki. 

Törvényjavaslat a fürdőkről.  A kereskedelem-
ügyi miniszter a hazai fürdők  ügyének fejlesztése 
végett törvényjavaslatot dolgozott ki, melyet még 
ebben az évben törvényhozás elé akar terjeszteni. A 
törvénytervezet — értesülésünk szerint — különféle 
többé-kevésbbé fontos  intézkedést tervez s nevezete-
sen kimondja, hogy a fürdőhely  meghatározandó vé-
dőövön belül oly iparágak gyakorlása s gazdasági 

— Elhiheti, hogy sajnálom, de nem lehet, iga-
zán sajnálom. Azért jóbarátok maradunk. 

A szegény ember egészen megfakult,  mire kiért 
az asztalához. Sírni szeretett volna s a szemébe is 
szökött a köny. Nagyon ráhajlott az asztalra, ne-
hogy észrevegye valaki és sóhajtva azon kezdett 
gondolkozni, hogy most már honnan szedje elő ezt 
a negyven forintot. 

Sokáig tépelődött, végre elhatározta, hogy a 
mint megjön a hordár, rögtön visszaküldi a Magyar 
Mérleghez és kér még husz forint  előleget és Veress 
is ad még tizet, beküldi az óráját a zálogházba, arra 
hét-nyolcz forintot  szoktak adni, két forintot  akár 
hatosokban is kikölcsönöz itt az irodában a többi 
szegény embertől. Egy hivatalnok észrevette a rosz 
kedvét s odament hozzá kérdezősködni. 

— Mi az, Kelemen ur, valami baj van ? . . . 
— Nincs, csak rosszul esik az embernek, ha 

rosszul bánnak vele . . . 
Lekönyökölt az asztalra s intett, hogy külön-

ben nem sokat törődik az egészszel, neki mindegy, 
csakhogy rosszul esik az embernek. A másik rá-
hagyta, hogy igaza van s elment a dolgára. 

Jóval tiz óra után visszajött a hordár. Bizal-
maskodva egész közel ment az asztalhoz s részlete-
sen beszámolt az útjáról. 

— Balog ur még az ágyban volt. Nem irt le-
velet. Azt mondta, hogy csak annyit izen: szalma. 
A tekintetes ur majd fogja  tudni, hogy az mit je-
lent. Veress tekintetes ur nincs itthon. Azt mondta 
a szobaasszony, hogy komisszióba utazott le a vi-
dékre és csak a jövő hónap elején jön haza. A szer-
kesztőségben sokáig kellett várni, csak a szolga volt 
ott, éppen a tüzet rakta meg. 

— És aztán ? . . . Hozott pénzt ? 
— Nem, kérem alássan. A szerkesztő ur nem 

ért rá, arra, hogy irjon. Azt izente, hogy még adós-
nak tetszik lenni most is egy czikkel, mert amit 
legutoljára tetszett küldeni, az nem konveniál neki. 

A szegény ember előtt elhomályosodott a világ, 

berendezések, üzlettelepek létesítése s általában oly 
munkálatok foganatosítása,  melyek a fürdőhely  ter-
mészetéből folyólag  a telep nyugalmának vagy egész-
ségügyi hatásának ártalmára lennének, nem engedé-
lyezhetők. Már fennálló  üzlettelepek, gazdasági be-
rendezések és más müveletek csak kisajátítás utján, 
tulajdon szabad használatából folyó,  de a fürdőhely 
közérdekű czéljaival ellentétes ténykedések, úgyszin-
tén a jelen törvény hatálybalépte alkalmával már 
gyakorolt ipar, ha a fürdőhely  közérdekű czéljával 
ellentétben áll; csakis teljes és előleges kártalanítás 
mellett szüntethetők meg. Az 1900. XIV. t.-cz. alapján 
a hazai ipart támogató pénzintézeteknek adható ál-
lami kedvezmények oly pénzintézeteknek is megadat-
nak, amelyek a fürdők  fejlesztését,  segélyezését vagy 
az azoknak való hitelnyújtást is tűzik ki czélul. Ás-
ványvizeknek és egyéb forráitermékeknek  töltése tar-
tása és szállítási kedvezményeinek megállapítása, va-
lamint azoknak télen fűtött  vasúti kocsikban leendő 
szállítása rendeleti uton szabályozandó. Mesterséges 
ásványvizek készítése, árusítása és behozatala tilos. 

Kinevezések. Az igazságügyminiszter Gergely 
Ferenczet a székely udvarhelyi törvényszékhez aljegy-
zővé kinevezte. — A pénzügyminiszter Derzsi Bélát 
számgyakornokká a sz.-udvarhelyi pénzügyigazgató-
ság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. 

A Művészvilág e heti számát Polgár Márton 
festőművész  kitűnő rajza disziti. A lap belsejében 
Vaszary János erőteljes, gyönyörű olajfestésü  tanul-
mányfejének  pompásan sikerült reprodukczióját és 
más művészek színes rajzait és elsőrendű írók mun-
káját találjuk. A Művészvilág előfizetési  ára: egész 
évre 16 korona, félévre  8 kor., negyedévre 4 kor., 
egy hónapra 1 kor. 60 fii.  Megrendelhető a kiadó-
hivatalban (VI., Podmaniczky-utcza 1.) és minden 
hazai könyvkereskedésben. 

Mátyás király szobra. Kolozsvárról jelentik: 
A városi képviselő testület kimondta, hogy a Mátyás 
szobrot jövő évi május hó elején leplezi le, azon a 
napon, melyen a király a meghívást elfogadva,  Ko-
lozsvárra jön. A király fogadtatása  alkalmából lovas 
bandériumot szerveznek, melynek rendezésére báró 
Weselényi Bélát kérték fel. 

A katonaság meleg vacsorája. A P. Ll. érte-
sülése szerint a delegácziók elé terjesztendő—kSzi 
költségvetésben egy nagyobb összeg van előirányozva 
a legénység vacsorapénzének felemelésére,  még pedig 
akként, hogy minden legénynek naponta egy kraj-
czárral több adatik élelmezésének megjavítására. Az 
újítás folytán  a jövőben minden legény vacsorára 

a szeme megtelt könnyel s nagy keserűség töltötte 
el. Valósággal beletompult az agya a gondba, hogy 
most már mi lesz ? Nézte maga előtt az itatópapi-
rost, a kezébe vette a tollatt, hogy még irjon vala-
kinek, de nem jutott az eszébe senki, akire számit-
hatott volna. A mig gondolkozott, lassan átment 
abba az állapotba, amikor nem bánja az ember, 
akármi lesz is. Mindegy, üssön bele a menykő az 
egész világba. 

A hordár még mindig ott állott, felelni  kellett 
neki valamit. Odaadta neki a forintját  olyan arcz-
czal, mintha minden a legjobb rendben lenne s az-
után már nem tudott dolgozni. Körülötte serczegett 
a sok munkás penna, Ő csak sóhajtott s azt számít-
gatta magában az órát nézve, hogy mit müveinek 
most a váltóival a takarékpénztárban. 

Ebédre nagy gondok között várta otthon az 
asszony. Reggelre már gondolkozott a dolgon s rá-
jött, hogy mégse olyan könnyű az egész, mint ahogy 
az ura hitte. Hátha valahol azt mondják, hogy nem 
adnak pénzt. Mikor a férfi  belépett az ajtón, mind-
járt látta, hogy baj van. Félt, hogy alkalmatlan lesz, 
nem kezdett el kérdezősködni. A férje  alig evett é<t 
már elment, jóformán  rá se nézett az egész ebéd 
alatt, egészen elfoglalta  a gondja. A vacsora is csen-
des volt. Néha lopva egymásra néztek, de nem be-
széltek semmit, nyomasztó fellegbe  borította őket a 
gond. Éjjel kábultan, mélyen aludtak s reggel fárad-
tan, összetörve keltek fel  az ágyból. 

Mikor már a férfi  az irodába készült, bágyad-
tan nézett tel reá az asszony s megijedve attól, hogy 
délig egyedül marad ebben a bizonytalanságban, 
kérdezősködni kezdett. 

— Nem kaptál pénzt? 
— Nem. 
— Mi lesz már most ? 
— Nem tudom. 
Mikor elment, az asszony összegubbaszkodott a 

dívány sarkában s ő is beleesett a nembánomságba. 
A hogy lesz, ugy lesz, ugy se lehet másképp. 



kap hetenkint kétszer egy adag főzelékkonzervet  és 
a hozzávaló főzőedényt,  a hét többi öt napján pedig 
két krajczárt és szintén főzőedényt.  Az e czélra ki-
utalványozandó pénzek akként fognak  felhasznál-
tatni, hogy minden legény naponta meleg vacsorát 
kaphasson. 

A szabadelviipárt végrehajtó bizottságának 
tagjait br. Kemény  Béla elnök május 8-án délutáni 
4 órakor a vármegyeház kis tanácskozási termében 
tartandó gyűlésre egybehívta. A tanácskozás tárgyát 
a megalakulás és a vidéki szervező bizottságok meg-
alakítása iránti intézkedés képezi. 

Egy bedőlt kerités. Az úgynevezett Varga-hid 
mentén elterülő pusztatelek mellé a város ezelőtt 
egy-két évvel egy egyszerű deszkakerítést állíttatott, 
amely az e telken levő ronda állapotot volt hivatva 
eltakarni. E kerités ez év tavaszán bedőlt (kár, hogy 
nem ki) s hónapok óta ugyanabban a stádiumban 
piheni ki fenállásának  fáradalmait.  Természetesen 
igy újra az a régi állapot került elő, amely még 
felépítése  előtt volt, hogy t. i. a puszta teleknek 
minden rondasága a járó-kelők szeme előtt van. 
Igazán a köz érdeke kívánja, hogy a most még cse-
kély költséggel eszközölhető renováczió mihamarább 
keresztül vitessék. 

Kénes-gyufák  eltiltása. Mint értesülünk, a ke-
reskedelemügyi miniszter tervbe vette, hogy a köz-
használatban levő úgynevezett kénes-gyufákat,  melyek 
kénnel vagy foszforral  készülnek, kitiltja a forgalom-
ból. A kénes-gyufák  használatában van jórészt az oka 
a tüzveszedelmek nagy számának Magyarországon, 
sőt ezek egészségtelen kigőzölgésük miatt az emberi 
életre is ártalmasok és veszedelmesek. Erre való hi-
vatkozással vették tervbe a kénes-gyufák  eltiltását 
és pedig olyképpen, hogy a kormány megvonná a 
gyártási engedélyt azoktól a gyufagyáraktól,  melyek 
ilyen veszedelmes gyufákat  készítenek. Mielőtt azon-
ban a miniszter erre vonatkozó rendeletét kiadná, 
meghallgatja a szaktestületeket és a kereskedelmi-
és iparkamarákat. 

Névmagyarosítás. Kiskorú Waller  stein Dezső, 
Irma és Aladár székelyudvarhelyi illetőségű ugyan-
itteni lakosok Vezetéknevének „Vajda"-ra kért át-
változtatását belügyministeri rendelettel megengedték. 

_ Emléket az agyagfalvi  réten Az agyagfalvi 
emlék javára adakoztak: Hunyadnugyei első taka-
rékpénztár 40 kor., dr. Török Albert gyüjtőivén 10 
kor., összesen 50 koronát, ezt hozzáadva a már be-
gyült 2629 kor. 38 fillérhez,  az alap összege tesz 
2679 kor. 38 fii.  Fogadják a nemesszivü adakozók 
hazafias  adományukért a végrehajtó bizottság hálás 
köszönetét. Ferenezi  János biz. pénzt. 

Számos sorsjegy vásárló előtt ismeretlen azon 
körülmény, hogy ki nem fizetett  vagy elveszett sors 
jegyek után — mert ilyenek is könnyen forgalomba 
hozhatók — a nyeremény-összegek nem folyósittat-
nak. A Féleki  József  czég részéről, melynek mai 
hirdetését különös figyelembe  ajánljuk, e tekintetben 
elismerésre méltó intézkedés történt, mi által min-
denki a legmesszebbmenő biztonságot találja. 

Az ev. ref.  kollégiumban a vizsgálatok május 
21-én kezdődnek meg s junius 26-án érnek véget. 
A részletes sorrend a következő: Május 25—29. 
napjain Írásbeli érettségi vizsgálat; 27-én, vasár-
nap délután 3 órakor tornavizsgálat a kollegium-
kertben ; junius 17-én, vasárnap d. e. 8—9-ig vizs-
gálat a gyorsírásból, 9—10-ig a franczia  nyelv-
ből, 10 órakor pályázat a franczia  nyelvből és a 
gyorsírásból a Kis- és Vajda-féle  pályadijakra; 17-én 
vasárnap d. u. 3 órakor évzáró ünnepély, ugyanek-
kor kiadatnak a jutalmak és a pályadijak s megtör-
ténik a gr. Haller Ferencz-féle  jutalomdijakra, vala-
mint a Dániel Anna féle  alapból járó két pályadíjra 
a zenepályázat; 18-án, hétfőn,  d. e. 7—12-ig a VI. 
oszt. vallásból, latinból, természetrajzból, németből 
és magyarból (a rajzteremben), d. e. 8 —12-ig a II. 
oszt, vallásból, latinból, mértani rajzból és magyar-
ból, d. u. 2—5-ig az I. oszt. vallásból, természet-
rajzból és földrajzból,  d. u. 2—6-ig az V. oszt. meny-
nyiségtanból, görögből, németből és természetrajzból 
a rajzteremben; 19-én, kedden d. e. 7—12-ig a VII. 
oszt. vallásból, magyarból, lélektanból, mennyiség-
tanból és természettanból (a rajzteremben), d. e. 
7—12-ig a HL oszt. vallásból, latinból, földrajzból, 
magyarból és történelemből, d. u. 2-4-ig a helybeli 
középiskolákból bejáró ref.  tanulók vizsgálata a hit-
tanból; 20-án és 21-én, szerdán és csütörtökön szó-
beli érettségi vizsgálat; 22-én, pénteken d. e. 8— 
12-ig a IV. oszt. vallásból, latinból, történelemből 
és magyarból, d. u. 2—4-ig a II. oszt. számtanból 
és földrajzból;  23-án, szombaton d. e. 7—10-ig az 

I. oszt. latinból, számtanból és magyarból; d. u. 
2—5-ig a III. oszt. németből, számtanból és mér-
tani rajzból; 25-én, hétfőn  d. e. 7 —1 l-ig az V. oszt. 
vallásból, latinból, történelemből, magyarból; d. u. 
2—6-ig a IV. oszt. természetrajzból, németből, meny-
nyiségtanból és mértani rajzból; 26-án, kedden d. e. 
7—11-ig a VIII. oszt. latinból, németből, görögből 
és történelemből; d. u. 2—5-ig a VI. oszt. mennyi-
ségtanból, történelemből és görögből. A szülőket és 
érdeklődő közönséget ezen vizsgálatokra tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. 

A Nőegylet évi közgyűlését ma délután 2 óra-
kor tarja a vármegyeház kistermében. Tárgysoroza-
ton van az általános tisztújítás is, ami előrelátható-
lag élénk kis csatározást fog  előidézni a tagok kö-
zött, mivel ez ügyben a korteskedést már hetek óta 
folytatják  az asszonyok. 

Városi közgyűlés. Székely udvarhely város kép-
viselőtestületét dr. Gyarmathy  polgármester f.  hó 
10-ére közgyűlésre hívja egybe. 

Anyakönyvvezetés. A belügyminisztérium ve-
zetésével megbízott miniszterelnök Udvarhelyvárme-
gyében a muzsnai anyakönyvi kerületbe Szász  Béla 
ottani anyakönyvvezető helyettest, a peteki anya-
könyvi kerületbe pedig Deák  Ferencz tanítót anya-
könyvvezetőkké, továbbá a fenyédi  anyakönyvi kerü-
letbe Csombor  Gábor helyettes körjegyzőt, a muzs-
nai anyakönyvi kerületbe pedig Zsakó  János tanítót 
anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki. 

Diák majális. Az ev. ref.  kollégium ifjúsága  az 
idén is megtartja jóhirü nyári tánczmulatságát a 
Galter-kertben f.  hó 24-én, melyre ezúton is meg-
hívja a -rendezőség az érdeklődő közönséget. A 
meghívók a napokban mennek szét s aki esetleg 
nem kapna, de arra igényt tart, szíveskedjék egész 
bizalommal fordulni  a rendező bizottsághoz. Bizo-
nyára dicséretes a rendezőség buzgalma, hogy a 
mennyire csak lehet, időt és fáradtságot  nem kí-
mélve fáradozik  azon, hogy ezt a mulatságot is a 
többihez méltóan tarthassa meg. Már is meglehetős 
eredményeket ért el s épen azért reméli is, hogy a 
közönség nem hagyja figyelmen  kivül ez idei majá-
lisukat sem. 

„Szegény vagyok, de becsületes." Ezt a szálló igét min-
denki ismeri és sajnos, hogy a legtöbb ember igazán szegény. 
Mennyivel kellemesebb azonban az a tudat, ha az tmber gaz-
dag és becsületes és a fönti  mondást igy varialhatja: „Gazdag 
és becsületes vagyok." Csakhogy ehez sok, nagyon sok pénz 
kell És ezt a legbecsületesebb módon megszerezheti bárki, a 
ki egy nagy főnyereményt  üt meg. Erre a most kezdődő osz-
talysorsjatéic elég alkalmat nyújt, ha tekintetbe vesszük, hogy 
mily számos főnyeremény  vár a szerencsés nyerőkre. Török A. 
és Társa bankhaza (Budapest, Váczi-körut 4 ; fiók:  Muzeum-
körut 11.) pedig, mely szerenc&éjerői az egész országban is-
mert, pontos kiszolgálása, szigorú üzleti elvei és szolidsága 
folytan  méltán megérdemli, hogy a sorsjegyvásarló közönség 
sorsjegyeit e czéguél rendelje meg. 

A hazai ipar pártolása. A kereskedelemügyi 
miniszter tapasztalván, hogy számos hazai gyári 
vállalat a részére szükséges kazánokat, gépeket és 
gépberendezéseket főleg  kellő tájékozás hianyában 
meg mindig külföldön  szerzi be, jóllehet az illető 
czikkek a legtöbb esetben megfelelő  áron és minő-
ségben belföldi  gyáraknál is megszerezhetők, kör-
rendeletileg utasította az összes kazánvizsgáló biz-
tosokat, valamint a kir. iparfelügyelóket,  hogy ha 
egyes gyárosok tanácsért fordulnak  hozzájuk, az 
illető gyárakat, illetve vállalatokat hazai gyártmányú 
vas- és gépipari czikkek használatára figyelmeztesse 
és a magyar vasmüvek és gépgyárak országos egye-
sületéhez utalja. 

Árlejtés. A héjjasfalva  — csikgyimesi állami köz-
út 40 640 —41 500 szakaszán tervezett hengereléshez 
szükséges kötő anyag beszerzése 372 kor. 66 fillér 
összeg erejéig engedélyeztetett. E szállítás foganato-
sításának biztosítása czéljából az 1900. május 22-ik 
napjának d. e. 10 órájára a sz.-udvarhelyi m. kir. 
államépitészetí hivatal helyiségében tartandó zart 
ajánlati versenytárgyalás fog  tartatni. Az előirt kötő 
anyag mintája a sz.-udvarhelyi m. kir. államepité-
szeti hivatalnál díjmentesen megszerezhető. 

* 

Magyar anekdotakincs, Ennek az érdekes és kiváló mun-
kának immár a 15—20. tüzetét kaptuk, a melyek tartalomra 
nézve semmivel sem állnak mögötte az előbbieknek. Sőt ezút-
tal azt tapasztaljuk, kogy irója, Tóth Béla, egyre becsesebb 
anyaggal gazdagítja gyűjteményét, a melyről batran elmond-
hatjuk, hogy a legtökéletesebb a maga nemében, s v alósagos 
kincses bányaja a magyar nemzeti humornak. És hozza még 
Tóth Béla, legnagyobb nyelvmüvészünk, a vele született lelki-
ismeretességgel ragyogó, művészi köntösbe öltöztette az össze-
gyűjtött adomákat s igy annál élvezhetőbbé tette őket. Ez a 
munka minden izében magyar. Benne vau a magyar nemzet 
lelke, még pedig olyan, a milyen a honalapitástól fogva  a mai 

napig volt A királytól egész az utolsó földmivesig,  mindenki 
mor\d valami bölcset, elméset, jóizüt, humo-osat benne. Azért 
melegen aj áljuk ezt a munkát mindazoknak, a kik ebben az 
amúgy is sötét világban, a derültet, a jókedvűt szeretik. A ma-
gyar anekdotakincsből eddig már husz füzet  jelent meg. Meg-
rendelhető Singer és Wollner könyvkiadóhivatalában, Budapes-
ten, Andrássy-ut 10 sz — Egy-egy füzet  ára 50 fillér. 

Férjhez mennek a leányok. Az utóbbi években, mitt a 
statisztika kimutatja, Magyarországon a házasságok száma ro-
hamosan növekszik s most már föltétlenül  bizonyos, hogy a leg-
szegényebb lányok is férjhez  mennek, minek oka a „Mátyás 
Diák"-ból áll. A szülők a fiatal  pár részére hosszabb időre 
előfizettek  Magyarország legjobb és legvígabb élczlapjára, ami-
nek következtéken az ifjú  párok boldogan, elégedetten és vi-
dáman élnek, mert a „Mátyás Diák" olvasásával a házasélet 
bajai elsimulnak s mert a házba a mosolygó boldogság költö-
zik. A Mátyás Diákból melynek előfizetési  ára egész évre 6 
frt.  a kiadóhivatal (Budapest, Sarkantyus-utcza 3.) készségesen 
küld mutatványszámot ugy a lányos'apáknak, mint bárkinek. 

A Budapest a legjobb 48-as független  régi napilap. Ha-
zánk állami fiiggetlenségeért  s gazdasági önállóságáért rendit-
hetetlen kitartással küzd. Vezérczikkirói között ott van Kossuth 
Ferencz, a függetlenségi  párt elnöke és vezére. A ki hive a 
48-as elveknek, a ki szereti a jó regényeket, a ki mindenről 
gyorsan és hiven akar értesülve lenni, a ki képekben is szem-
lélni akarja a napieseményeket, az fizessen  elő a Budapest ké-
pes politikai napilapra. Előfizetési  ára 1 hóra 2 korona, ne-
gyedévre 6 korona. Előfizetési  pénzek a Budapest kiadóhivata-
lához (Budapest, IV. ker. Sarkantyus-utcza 3 sz a.) alá kül-
dendők. 

Hogyan jött létre az asszony? 
Az idők kezdetén teremtette Tvastri — a hindu mitho-

logia vulkánja — a világot. De amidőn az asszonyt akarta 
megalkotni, észrevette, hogy a férfi  megteremtéséhez már min-
den anyagot felhasznált.  Elszomorodott és mély gondolatokba 
merült, Sok gondolkodás után végre elővette a hold gömbölyű-
ségét, a kissé hullamzatos vonalait, a kúszó növények szöve-
vényességét és a fűnek  remegését, kiszemelte a nád karcsúsá-
gát, a virág bársonypuhaságát, a levelek gyöngédségét, az őzike 
pillantását és a napsugár csapodár derültségét, a felhők  köny-
nyeit, a szél szeszélyét, a nyul félénkségét,  a pénz hiúságát és 
a pehely lágyságait, hozzáadta a gyémánt keménységét, a méz 
édességét, a tigris kegyetlenségét, a tüz forróságát,  a hó hi-
degségét és a gerlicze csevegését. Mindezt összevegyitette és 
megteremtette az asszonyt. Aztán a férfinak  ajándékozta. 
Isyolcz nappal később a férfi  elment Tvastrihoz és igy szólt 
hozzá: 

— Uram, a teremtmény, akit nekem ajándékoztál, meg-
mérgezi életemet. Szünet nélkül fecseg,  elrabolja időmet, min-
den semmiség miatt jajgat, íolytou betegeskedik. Vedd vissza, 
kérlek, mert nem élhetek vele. 

És Tvastri visszavette a nőt. De nyolcz nap múlva az 
ember ismét elment Tvastrihoz. 

— Uram — szólt panaszos hangon — életem magányo-
san töltöm, mióta azt a lényt visszaadtam. Mindig rágondolok, 
hogy hogyan tánczolt, hogyan énekelt, amikor velem volt. So-
hasem tudom elteledni, hogy milyen szemekkel nézett rám, 
hogyan simult hozzám, mily édesen enyelgett velem . . . 

És Tvastri visszadta az asszonyt a férfinak.  De nem telt 
el három nap és a féifi  ismét megjelent az isten előtt. 

— Uram — szólt sóhajtva —több a mérgem vele, mint 
az örömem; vedd vissza ismét, könyörülj rajtam. 

De Tvastri bosszúsan kiáltott: 
— Eredj, boldogulj vele, ahogy tudsz! 
— De nem tudok vele élni — könyörgött a férfi. 
— De ő nélküle se tudnál élni — válaszolt az Isten. 
A férfi  eltávozott és sóhajtva mormogta: 
— Oh én szerencsétlen! Se vele, se nélküle nem tudok 

meglenni. Ez a férfi  sorsa! — d. 

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 kő-
bányaival  avagy bármely  más 

külföldi  gyártmány  nyal. 
Kérjük  ennélfogva  a nagyér-
demű  közönséget  a székely  ipart 
pártolni  és  a vendéglőben  csakis 

marosvásárhelyi 
sört 

követelni. 

P á r t o l j u k a hazai i p a r t ! 



Legszerencsésebb 
és legjobb beszerzési forrás 

Magyar osztály sorsjegyekre. 
Hogy ügyfeleimet  minden irányban kielégíthessem, 

csak oly eredeti sorsjegyeket 
adok el h i v a t a l o s á r o n , melyek egyúttal a 
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK 

Valtóiizletének 
(Részvénytőke: 30 millió tor. — Tartalékalap 25 millió kor.) 
n y u g t a t v á n y o z á s á v a l és czimnyomásával 
is el vannak látva. Ennélfogva  a rendes és elő-
zékeny lebonyolításra nézve a legmesszebbmenő 

biztonságot nyújtom. 

A legtöbb nyeremény 
m i n d i g ezen intézet osztálysorsjegyeire esett. 
Nyerő-sorsjegyek kifizetére  végett a nevezett in-
tézetnek közvetlenül is beküldhetők és azok fo-
lyósítása bármely összegben a z o n n a l húzás 

után megtörténik. 
A m a g y . k i r . s z a b . o s z t á l y s o r s j á t é k 

a legjobb a világon, 
mely még a porosz sorsjátékot is felülmúlja.  — 
100.000 sorsjegy közül 50,000 darab, vagyis a 
fele  kisorsoltatik. Hat egymásután következő osz-

tályban 
1 3 m i l l i ó é s 1 6 0 , 0 0 0 k o r o n a 
készpénzben kerül sorsolás alá. A főnyeremény 
szerencsés ecetben e g y m i l l i ó k o r o n a . 

Minthogy az első osztály húzásai 

már f.  év május 17. és 18-ikán 
megejtetnek és készletem a nagy kereslet folytán 
csakhamar kimerül — kérem a megrendeléseket 

m i e l ő b b . — — 
Az |. osztályú eredeti sorsjegyek árai: 

1 egész sorsjegy kor. 12.— I 1 negyed sorsjegy kor. 3 — 
1 fél  sorsjegy . kor. 6.— | 1 nyolezad sorjegy kor. 1.50 

J á t é k t e r v e k e t é s k u z á s i l a j s t r o m o k a t 
pontosan küldök. 

Feleki József  M a f l y a r e l°áS8 0 r 8 i e f l y ' 
Budapesten, IX., Üllöi-út 21. sz. 
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Egy alig  használt,  kitűnő  szerkezetű 
valódi  angol 

:Helical  Premier 
Bicmkli  ^^ 

eladó.  — Czim  e lap kiadóhivatalában 
megtudható. 

ffichíer-félc 

Horgony-Pain-Expeller 
Liniment. Capsici comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idó 
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 népszeri] 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 igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértekü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Kichterczégjegyzés nél-
kül mintnem valóditutasitsa vissza. 
RICHTER P. AD. ét társa, RIIDOLSTADT 

c«. é« kir. udvari szállítók. 

„Homorúd ii A legjobb szénsavas vasas gyógyfürdő 
= = = = = Erdélyben = = = = = 

Föévada tart junius hó 14-töl szeptember hó 2-ig. 

E fürdő  Udvarhelymegyében a sz.-udvarhelyi vasútállomástól 16 klmtr. távolban, havasi 
kristálytiszta patak összeszakadásánál, 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 sza-
kaszu 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 pormen-
tes levegőjével — versenyez bármely honi fürdővel. 

Légkura gyanánt tüdővész, tüdő, mell, hashártya megbetegedések, rekedtség, hörghurut, 
sápkor, nehéz lélegzés eseteiben biztos gyógyhatású. 

Van álíandó 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 gondosko-

dik 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 Lőrincz 
ur, ki egyúttal fürdőbiztos  is. _ . . . , , .„ _ . . . . . . 

G á s p á r S á n d o r , berlo. Szekely-Udvarhely. 

Szám 40-1900. 

Hirdetmény. 
A bardoczi ev. ref.  egyházközség tulajdonát képező 457 szál kinőtt, dongának'való kese-

fa  1900. évi május 20-án nyilvános árverezés utján Bardocz község házánál eladatik. 
Kikiáltási ár 256U korona. Az árverezési feltételek  a bardoczi ref.  megyebirónál megte-

kinthetők. Bardocz, 1900. május hó 4-én. 
B a r t l i a I m r e , T o k o s L a j o s , 

ref.  lelkész. megyebiró. 

Az összes 50,000 nyeremény 

J E G Y Z É K E . 

A legnagyobb nyeremény legsze-
rencsésebb esetben: 

1.000,000 k o r o n a . 

A nyeremények részletes beosztása 
a következő': 
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763 

1238 
90 

31700 
3900 
4900 

50 
3900 
2900 

jutalom 
nyerem, á 

Korona 
600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80O00 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40 

50,001) W t f  13.160,000 

u^rnuxotítmt> 
N y a j t s u n k kezet a szerencsének ! 

Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei! 
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel biró magy kir. szabad osz-

tálysorsjáték legközelebb újból megkezdődik. 

100,000 sor jegyre 50.000 
pénznyeremény jut, rehát az oldalt álló nyereményjegyzék szerint a sorsjegyek 
felét  pénznyereménynyel húzzák ki és egy külföldi  sorsjáték sem képes arány-
lag 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 nyolezad C/8) frt  —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed CU) 1.50 „ 3 . - „ 
egy fél  ('/a) „ 3 . - „ 6 - „ 
egy egész t'/i) .. 6 . - „ 12.- ., 

utánvét mellett vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet 
díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre, tekintettel arra, hogy a húzá-
sok f.  év május hó 17. és 18-án lesznek 

f.  év május hó 17-ig 
kéjünk hozzánk beküldeni. 

Török A és Tsa. 
B A N K H Á Z 

B u d a p e s t , V., V á e z l - k ö r ú t 4 /c . 
F i ó k : M n z e u m - k ö r u t 1 1 . 

Sok és nagy nyereményt fizettünk  ki vevőinknek és pedig 
rövid idő alatt körülbelül károm millió koronát. 

Rendelőlevél levágandó. 
Kérek részemre 

küldeni 

T Ö R Ö K A. és  T A K S A , uraknak Budapest . 
I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt 

A z ö s s z e S e t ^ n a összegben { ^ ^ X n y a T k ü l d ö m } A n e m t e t 8 z ö t ö r l e ű d ö ' 

Pontos czim { " " 


