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Ünnep után. 
(—n.) Szabadságunknak ötven éves évfor-

dulóját megünnepeltük, méltó volt a fény,  méltó 
volt a lelkesedés a rnult nagyszerű vívmányaihoz. 
Az ország minden részéről majdnem egyszerre 
szált fel  az ima a magasság felé,  egyszerre nyilt, 
meg minden ajk forró  fohászt  küldve az Ur 
zsámolyához : Isten áld meg a magyart. 

Ötven év alatt, megerősödtünk, egységes 
erővé alakultunk s mit szétbontott az áltató 
politika, egygyé füztük  újra; — felébred  a negy-
venuyolczas évek eseményeinek hatása alatt a 
nemzeti érzés, felcsillan  a Szabadsád, Egyenlő-
ség, Testvériség magasztos eszméje. Fejlődése oly 
gyors, hogy a mult idők hátramaradását ötven 
év gyors tempóban pótolja és uj irányt ad a 
biztos boldogulás felé. 

Erősek lettünk mint a cser, mely bátran 
daczol szélvésszel; — a nemzet a mult nagy 
napjaiból merítve honszeretét, visszadobja éltető 
gyökerét a mult századok dicsőségébe s táplálko-
zik a lelkesedés, a hazairánti ragaszkodásból 
ugy, hogy az idők viharával most bátran szembe-
száll. Ötven év, melyet a szent szabadság szár-
nyai alatt végig küzdöttünk, megmutatta, hogy 
éber, gondolkozó és tetterős nemzet a magyar, 
mely biztos léptekkel halad a czivilizaczió útján 
mint csermely, minél messzebbre foly,  auuál 
inkább erősödik. 

Ha- visszatekintünk rohamos fejlődésünk 
történetére, meggyőződünk, hogy e rövid idő 
alatt a művelt. Európa államaihoz hasonlóvá fej-
lődtünk, beléletünk mintaszerüsége példát nyújt-
hat bármely államnak. Parlamentalis életünk oly 
fokon  áll, hogy ezzel csak Augolország veteked-
hetik, gazdasági életünk pedig bármely állammal 

versenyez. Az alkotmányos évek alatt kifejlődött 
szoros kapocs biztos vár a hazatíatlan szoczializ-
mus ellen, védbástya a külföld  szítására lángra-
lobbanó nemzetiségi kérdésekkel szemben. Nem 
kell csüggedni tehát, a nemes munka nemes 
gyümölcsöt teremt s fáradságos  küzdelem meg-
hozza áldását. 

Továbbra is tartson szorosan egybe a mult 
szentsége s legyen biztos alapja az mindig, a 
sok ezer évi nemzeti létnek. Tagadhatlan, hogy 
a magyar társadalom, mely megalkotta a negy-
vennyolczadikí vívmányokat, sok csorbát szen-
vedett, de ujabb ötven évek nagyszerű lefolyása 
kiegyenlíti, eloszlatja a hibát. Azon hulláracsa-
pások, melyek a francziás  szellemet sodorták 
erre, megtámadta az egészséges társadalmi létet, 
de meg nem rontotta. S ha van valami miben 
hiányt észlelhetünk, az az irodalom. A franczia 
iskola mind nagyobb tért hódit magának, mely-
ben az idealismus teljesen kiveszett s a klasszi-
kus költőket halál, végelfeledés  fenyegeti.  Szín-
darabjainknak nagyrésze mind fordított  mű, re-
gényeinknek java, minden csak nem magyar. 
Ha reformot  kívánunk ez a tér az, melyen an-
nak kell jönni s az idealismusnak ugy az iro-
dalomba, mint az életbe el kell foglalnia  méltó 
helyét. Az idő nem tud egyszerre mindent le-
aratni, lassan fejleszt,  lassan reformál,  s lesz idő 
nem is olyan messze, midőn felocsodunk  e kinos 
tévedésből s irodalmunknak gondolkozásunk visz-
szaszerzi a tiszta magyar szinét, zamatát. 

A negyvennyolezas évek aranybetüvel vau-
nak beírva a világtörténelem lapjaira, ez hozta 
pezsgésbe a tespedésbe indult nemzeteket s fel-
rázta álmából a vén Európát. Méltón lelkesed-
hetünk mi is, mert részesei vagyunk azon nagy-
szerű mozgalomnak, mely testté változtatta az 

eszményiséget. Kipattant a hazaszeretet szikrája, 
lobogó fénye  bevilágította az egész világot, mely-
ben gyönyörködött minden szabad nép. Lehullt 
a bilincs, a gondolat nyílt utat talált s terem-
tett szép mult után még szebb jövőt, elhozta 
azt a millióktól egy szívvel, lélekkel óhajtott 
időt, hogy szabad hazában szabad nép lakhatik. 

Ti öreg honvédek, kik mintegy élőbizonyi-
tékai vagytok itt, hogy a negyvennyolezas évek 
világot mozgató eseményei nem álom, hanem 
dicsőséges való, az ünnepi zaj után ti is fogad-
játok hálánk, szeretetünk végtelenségéuek ki-
fejezését,  mert erős, bátor küzdelmetek terem-
tette meg a mai Magyarországot. A márcziusi 
napok emléke szivünkbe vau írva, s mindig 
meg lesz ünnepelve, inig egy magyar él. 

Belföld. 
Református konvent. Az evangelíkus-reformá-

tusok konventje huszonnegyedikén kezdi meg tanács-
kozásait Budapesten. A konvent iránt nagy az ér-
deklődés, minthogy az fogja  elhatározni, hogy mily 
álláspontot foglaljon  el a reformátusok  összesége a 
kormány által a mult hónapban a képviselőház elé 
terjesztett kongruajavaslattal szemben. Az előkészítő 
bizottság, amely az országos alapot is kezeli, mára 
legközelebbi napokban megkezdi Dókus  Ernő ország-
gyűlési képviselő elnöklése alatt működését. Ez al-
kalommal 160.000 torint kerül szétosztásra a leg-
szegényebb református  egyházközségek és papok 
között. 

Márczius 15-ikének ünneplése. Az ország kü-
lönbözö részeiből jött részletes jelentés szerint min-
denütt a legnagyobb pompával ünnepelték meg a 
szabadsághareznak félszázados  évfordulóját.  Általános 
volt mindenütt az öröm és a testületek, intézetek, egy-
letek külön-külön és együttesen tartották fenn  a 
márcziusi vívmányok dicső évfordulóját.  Sem a nem-
zetiségek mozgolódása, sem a hazatíatlan szoczialisták 

III. Napoleon és Hudson Lowe. 
Franczia eredetiből fordította:  It. 

— Az Udvarhelyi Hiradó eredeti tárczája. — 

1833. szeptember hóban, Genfből  kiindulva 
meglátogattam a Ohamouny-völgyet. Nem messze az 
országúttól a Cluse és Sallenches közt létezik ama 
csodáshirü barlang, mely a „balmei-odor" néven is-
meretes. Hétszáz lábnyira fekszik  az Arve folyó  víz-
tükre felett,  s egy óriás mérvű sziklakapu szolgál 
bejáratul — eddig áthatlan mélységhez. A bejárat-
tól mintegy három négyszáz lábnyi távolságra egy 
tátongó hasadék nyílik a vándor lábai előtt, s örö-
kös szikla-éjtől földve,  mélyen alul egy hegyi zuha-
tag zúgása hallatszik. 

Ez országban kitűnően értik a természet min-
den ritkaságait pénzzé érvényesíteni, s igy a balmei 
barlang is a sardinai kormánytól egy savoyardöő-
nek adatott bérbe, azaz, hogy neki egyedül áll jogá-
ban, utazóknak a barlangot megmutatni, vagy mu-
tattatni, melyért évenként a kormánynak bizonyos 
haszonbért tartozik fizetni.  Ez asszony saját költsé-
gén és véghetetlen nehézségek leküzdése után lép-
csőket vágatott a sziklafalba,  s igy a barlanghozi 
bejáratot a kevésbé merész utazókuak is lehetővé 
tette. 

Az én vezetőm a hegyen föl  folé  egy ifjú  leányka 
volí, kinek büszke magatartásán s szókiejtéíjén azon-

nal az olasznőt lehetett felismerni,  karcsú és tnégis 
izmos növése, sárgásbarna arezbőre, a mint köunyü 
lábbal a csúcsra előttem felkúszott,  Wálter Scott 
Fennella jára emlékeztetett. A barlang bemenetelé-
nél egy fáklyát  gyújtott meg, melynek zavaros lo-
bogó fénye,  a szemeim előtt föltáruló  csodás és bor-
zasztóan nagyszerű természetjátékot csak még in-
kább emelte. 

Épen készülőben voltam visszaindulni, midőn 
vezetőm felszólított  nevemet az idegenek könyvébe 
beírni, melyben a barlang-látogatók neveiket szok-

i ták megörökíteni. Midőn igy a könyvben ide-oda la-
pozgattam, hirtelen egy név ötlik szemembe, mely 
sajátságos módon kitörülve, vonásaiban mégis jól 
felismerhető  volt. A bámulat egy felkiáltását  hallat-
tam, s vezetőm figyelmessé  lett. 

— Miért vau e név kitörülve ? — kérdezém. 
Különös fürkésző  pillantást vetett rám, mintha 

csak arczomból akarná gondolataimat kiolvasni. 
— Ön alkalmasint franczia  születésű, nemde 

uram ? — kérdé, s midőn fejemmel-  igent intettem, 
folytatá: 

— Ugy elmondom, önnek a történetet. 
— Mintegy három hónapja lehet — kezdé — 

három fiatal  ember jött fel  Sallenchesből, s a bar-
langot látni akarták ; nekem kellett őket vezetnem. 
Rövid időre utnnok egy másik utazó érkezett inasá-
val, s őt úrnőm maga vezetgette, mivel más e czélra 
nem volt itt. Mielőtt a járást megkezdette volna, 

kitette az idegenek könyvét, s az idegen ur azonnal 
beirta nevét. 

Mi már kijövoben voltunk, midőn úrnőm az 
idegennel elénk jött; a három fiatal  ember alkal-
masint a fáklya  homályos fényénél  nem birta az ide-
gen urat jól megnézni, mert mitsem ügyelve halad-
tak el mellette, s csak sajátságos beszédmodora lát-
szott őket vidítani s nevetésre kényszeríteni. A bar-
lang bemenetelénél én is megkértem az ifjú  urakat, 
nevüket az idegenek könyvébe beírni) egyik közülök 
ki iránt a másik kettő bizonyos tiszteletet tanúsított, 
bár náluk idősebb nem Volt, azt válaszolá nekem, 
hogy ők azt soha sem szokták tenni; mégis a köny 
vet kezébe vevé, lapozgatta, néhány nevet hangosan 
felolvasott,  s mulatott azon emlék-verseken, mik 
itt-ott beírva voltak. Egyszer az utolsó oldalon az 
épen beirt nevet pillantotta meg, meglepetve olvasta 
föl  hangosan, mire a többiek is a könyvbe pillan-
tottak, s szintúgy meglepettek, mint az első. — Ő 
itt van barátim valóban itt van, s ép imént jött 
elébünk — kiálta föl  végre az első. — Isten maga 
kezünkbe adta őt, hogy gyalázatos tetteiért lakoljon. 
— Ugy rajta ! — mondá a másik kettő — utána! 
meg kell őt találnunk 1 — Megijedve állottam, se-
hogysem birtam fölfogni,  hogy mi történt; de hara-
gos arcz- és taginozdulataik, haugos beszédjük, be-
következő nagy szerencsétlenséget sejtettek velem. 

A fáklyát  kiragadták kezemből, visszarohantak 
a barlangba. Dühös rohanásukban a kiálló cseppe-
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garázdálkodása- nem volt képes megrontani az álta-
lános lelkesedést, melyet márczius iduaáróli megem-
lékezés költött. 

Külföld. 
Spanyolország ós Amerika. Mult számunkban 

már megemlékeztünk azon contliktusról, mely Spa-
nyolország és Amerika között Cuba miatt kifejlődött, 
ennek most Sagasta  szerint az amerikai lapok harczi 
riadójának egyéb czélja nincs, mint a spanyol kor-
mányt arra birni, hogy Cubát eladja. A miniszterel-
nök kifejezte  azon nézetét, hogy ezt az ajánlatot 
Spanyolország a leghatározottabban visszautasítaná. 
A királyné az ottani amerikai követet két óráig tartó 
kihallgatáson fogadta,  mely alkalommal a követ biz-
tosította a regenskirálynőt Mac Kinlev békeszereteté-
ről. Azonban a kitörhető háború eshetősége jelenleg 
komolyan foglalkoztatja  nemcsak Anglia, de a konti-
nens többi koloniális hatalmait is. Francziaország 
rokonszenve az Egyesült-Államok iránt ismeretes, de 
amióta az amerikai köztársaságnak területi hódítá-
sokra jött meg a kedve, a francziák  is óvatosak lettek. 
Párisból az a meglepő hir érkezett, hogy Franczia-
ország összes flottájának  mozgósítását készíti elő s 
hogy az összes tengernagyokat Párisba rendelte. A 
francziák  chinai akciója még nem magyarázhatná ínég 
ezen- intézkedést, mert annak támogatására az egész 
tengeri erő bizonyára nem szükséges. De az amerikai 
izgalom, mely minden eszközzel a háborút provokálja, 
ajánlatossá teszi, hogy az ott érdekelt többi európai 
hatalmak is minden eshetőségre készen tartsák ma-
gukat. Hogy háború esetében Spanyolországnak tény-
leges támogatást nyújtsanak alig remélhető, de ugy 
Anglia, mint Francziaország kénytelen afelett  őr-
ködni, hogy amerikai érdekeik ne legyenek veszé-
lyeztethetők. 

Dreyfusné levele. Amióta a Zola-pör eldőlt s 
a párisi esküdtszék elföldelte  a Dreyfus  ügyet, na-
gyon szomorú lehet az élete szegény Dreyfus  Lueienek, 
az Ördögszigeten senyvedő kapitány feleségének.  Ez-
zel az Ítélettel kialudt a reménynek utolsó sugara 
is. Ha csak lényeges rendszerváltoztatás nem áll be 
Francziaországhan, ugy szó sem lehet arról, hogy a 
hazaáruló Dreyfus  ügye revizió alá kerüljön, s hogy 
az örök rabságot szenvedő ember valaha visszatérjen 
az Ördögszigetről. Mit tegyen e szerencsétlen felesége, 
akit még az a gondolat is méltán gyötörhet, hogy 
ha nem siet, talán életben sem találja már férjét  ? 
Mérhetetlen fájdalmábau  egy heroikus elhatározás 
fogamzott  meg benne, hogy felkeresi  férjét  és meg-
osztja vele sorsát. Ehhez persze a kormány enge-
délye szükséges. Hogy ezt elnyerje, Dreyfus  Lucie 
a gyarmatügyi miniszternek levelet irt, melyben azt 
kéri, hogy engedjék meg, hogy ő ís az Ördögszigetre 

menjen lakni, s megossza sorsát férjével.  Lefiowgyar-
matttgyi mineszter elutasította Dreyfusnét  ezen kéré-
sével azon okból, hogy a franczia  törvények nem 
engedik meg a száműzött feleségének,  hogy urát a 
száműzetésbe kövesse. 

Márczius 15. 
Az 1848-iki események, a sajtószabadság és az 

egyenlőség kivívásának ötvenéves évfordulóját  váro-
sunk impozáns fénynyel,  a nagy napokhoz méltó meg-
emlékezéssel ünnepelte meg. Reggeltől késő estig, 
különböző helyeken folyt  a hálaadó és megemlékező 
ünnepségek hangja s az egész város szívvel, lélekkel, 
közlelkesedéssel vett részt az egyletek, intézetek és 
körök által rendezett ünnepélyeken. Már kora reg-
gel nemzeti szinü zászlók leugtek a város miudeu 
egyes házán s a szép tavaszi nap tiszta ege meleg-
séget árasztott szét; mintha az ég is kedvezni 
akart volna. 

Reggel 9 órakor a róm. katli. gymnasium nyi-
totta meg az ünnepélyek sorát a következő műsor-
ral : 1. Hymuusz. Énekelte az énekkar. 2. „Talpra 
magyar IJ Szavalta Botár Béla VII. o. t. 3. Hegedü-
duett. Játszódták Pongrácz Károly br. és Adámi 
Béla VII. o. t. 4. Alkalmi beszéd. Tartotta Paál 
Árpád, az önképzőkör elnöke. 5. Szózat. Énekelte 
az ifjúsági  énekkar, tí. „Kossuth sirjau Szavalta 
Jánosy Béla VI. o. t. 7. Bezáró beszéd. Tartotta 
főt.  Kovács János, az önképzőkör védnöke. 8. 
Kossuth nóta és egyéb népdalok. Előadta az ifjúság 
zenekara. 

Ezután 11 órakor az ev. ref.  főgymnasium  tar-
totta meg ünnepélyét következő programmal: 1. 
Hymnusz, orgonakisérettel énekelte a közönség. 2. 
Imát mondott Bod Károly r. tanár. 3. Nemzeti dal, 
Petőfitől,  szavalta Márton Árpád VII. o. t. 4. Szózat, 
Egressytől, énekelte az ifjúsági  énekkar. 5. Igen 
hatásos alknlmi beszédet mondott Solymossy Endre 
r. tanár. 6. Magyar dalok, Kozáktól, előadta az ifjú-
sági zenekar. 7. Előre, Tóth K.-tól, szavalta Félegy-
házy Ernő VII. o. t. 8. Riadó, Iludassitól, énekelte 
az ifjúsági  éuekkar. 9. Igazgató záróbeszéde és a 
Gidófalvy-ösztöndíj  kiosztása. 10. Induló, Müllertöl, 
előadta az ifjúsági  zenekar. 

Délután 2 órakor a Kő- és agyagipari szak-
iskola ünnepélye volt, ilyen műsorral: l. Szózat. 
Énekelte az ifjúság.  2. Megnyitó beszédet mondott 
Harmath Ödön tanár, védnök. 3. Talpra magyar, 
Petőfitől,  szavalta Nagy Géza III. éves tanuló. 4. 
Ünnepi beszédet tartott Dobai Endre IV. éves ta-
nuló, ifjúsági  elnök. 5. Márczius 15. Jakab Ödöntől. 
Előadta Gáspár Ferencz IV. éves tanuló. 15 Nemzet 
dalnokához. Ditrói Mórtól. Előadta Blank Gyula II. 
éves tanuló. 7. Bezáró beszédet tartott Dobai Endre 

IV. éves tanuló, ifjúsági  elnök. 7. Hymnusz. Énekelte 
az ifjúság. 

Három órakor a dalegylet tartotta meg a 
polgári önképző- és betegsegélyző-egylet, nagytermé-
ben Mornscher Hugó vezetése mellett, a következő 
műsorral: I. Nyitány, előadta az első zenekar. 2. 
Hymnusz, Kölcseytől, előadta a dalegylet. 3. Alkalmi 
beszédet tartott Nosz Gusztáv. 4. Csatadal, előadta 
a dalegylet. 5. Márczius 15. Irta Nosz Gusztáv, 
szavalta Rápolti Mariska, tí. Élj őseink hazája, éne-
kelte a dalegylet. 7. Visszaemlékezés márcz. 15-ére, 
szavalta Zeugliczky Károly. 8. Szózat, énekelte a 
dalegylet. 

Az ünnepségek e hosszú sorát a kereskedő 
ifjak  zárták be, ' / J órakor tartott díszközgyűléssel: 
1. Elnöki megnyitót tartott I'ersián János. 2. Hym-
nusz, Kölcseytől, énekelte az ifjúság.  3. Talpra 
magyar. Szavalta Nagy Pál. Márczius 15. Felolvasás. 
Tartotta Becsek Aladár. 5, Petőfi.  Endrődytől, (meló-
dráma). Szavalta Harkányi Miklós. 6. Bem apó. 
Kénositól. Szavalta Bagó Gyula. 7. Szózat. Énekelte 
az ifjúság. 

Valamennyi ünnepélj t óriási közönség szemlélte 
s haznfiu  lelkesedés kitöréseiben sokszor volt alkal-
munk gyönyörködni. 

gőkő és sziklaélekbe ütődtek, de serény üldözésük 
ben azt érezni sem látszának. Én messziről követ-
tem őket — egész testemben remegve. De miután 
a sok egymást átmetsző keresztutakbau nem ismer-
hették magukat, ismét visszajöttek hozzám, kezembe 
nyomták a fáklyát,  s uri hangon paraucsolák, nekik 
az utat mutatni. 

Szándékosan különböző oldalutakon vezetgetém 
őket, remélve hogy az' idegen ez alatt más uton el 
fogja  a barlangot hagyni. Hirtelen egész közelünkben 
hangokat halottunk, s én az idegen urét azonnal 
ismét fölismertem.  A fiatal  emberek erőszakosan félre 
toltak, s hangos indulattal azon oldalra törtettek, 
honnan hangok hallatszottak. Hogy eleintén mily 
szavak váltattak, nem birtam kivenni, de midőn 
a kis csoportot elértem, láttam, mint ragadta a há-
rom fiatal  ember az idegent galléron, s dühösen 
rázták. Kegyelemért kiáltozott, mialatt inasa térdein 
csúszva siralmasan uráért könyörgött; de azok félre-
taszították s mondák : El a gonosztevővel I Be vele 
a mélységbe! S az idegent a barlang hátterében 
tátongó örvényhez hurczolák. A szegény ember meg-
kapaszkodott, a hogy csak bírt, — ruhái elszaggatva 
arcza s kezei véreztek; rimánkodva felénk  nyujtá 
ki karját, s oly siralmasan esdeklett segélyért, hogy 
még ma is ijedve s szánalommal gondolok reá. Min-
den fárasztó  vonakodás daczára szorosan az örvény 
széléhez hurczolták - itt még egyszer megkísértette 
irgalmukhoz folyamodni,  de ez még inkább fokozni 
látszott dühöket. — Hóhér szolga! — kiáltá az 
egyik _ hát neked volt-e irgalmad? — Semmi ke-
gyelem az ily féle  gazoknak! — Megragadták s fél 
teste már a mélység fölött  függött,  akkor úrnőm 

magához térve az ijedségtől, moly eddig szavától 
megfosztotta  — a küzdők közé veté magát, karjai-
val körülölelte a szereucsétlen testét s kiáltá: Kö-
nyörület uraim! ha e gyilkosságot végbe viszik en-
gem s egész családomat tönkre juttatják. — Én 
szinte térdre ereszkedtem ez urak előtt, s úrnőmnek 
esedezni segítettem. Csak akkor látszott a három 
fiatal  ember eszére térni. 

— Jó! — mondá az egyik — útjára bocsát-
juk a gazembert, de a fenyítést  ne kerülje ki, — s 
e szavakkal a bemenethez űzték vissza az idegent. 
Az asztal előtt, melyen az idegenek könyve hevert, 
letérdelni kényszeriték. 

— Nyomorult gazember — menydörögték fü-
lébe — a te neved becsteleniti e könyvet, töröld 
ki azt. 

A szerencsétlen kezét az Íróeszköz után 
nyüjtá ki. 

— Netil, nem ugy! Lenyalnod kell azt saját 
nyelveddel. 

Eleinte vouakodott, de akkor még borzasztób-
ban fenyegették,  arczát erőszakkal a papírra nyom-
ták - aztán meggyalázva s piszkolva taszították ki. 

lükedvelői előadás. 
S?..-Udvarhely, 189Ö. márcz 12. 

A hosszú farsang  nem bizonyult elég nagynak 
arra, hogy a jókedv és tánezszomj kitombolja magát 
s a mulatságok egész sorozata nyúlik bele a böjtbe, 
de ez nem változtat a közkedven, az általános uiu-
latnivágyást nem bontja meg s az ifjúság  siet Ter-
psichorénak hódolatát kifejezni  s azt hiteti el, hogy 
az álmos Karneval úrfi  himos frakkját  még nem 
dobta le s még egyszer-egyszer feltör,  mint hamvadó, 
aludni készülő mécses utolsó lobbauása. 

Városunk főreáliskolájának  önképzőköre Nosz 
Gusztáv tanár vezetése mellett f.  hó 12-én ugy anya-
gilag, valamint erkölcsileg is fényes  sikerű műked-
velői szini előadást rendezett. Feltétlen dicséret és 
elismerés illeti Nosz Gusztáv rendezőt, kinek fárad-
ságos, nehéz munkájának köszönhető az elért siker, 
az ő ügybuzgalmának lett kifolyása  az estély impo-
záns volta, mely méltán vetekedik a farsang  akár-
melyik báljával. Szinrekerült: A szabinnők  elrablása, 
4 felvonásos  bohózat. A szereplők egyöntetű össze-
vágó előadása meglepő volt s a kitörő tapsvihar 
csak méltó elismerés, méltó jutalmul szolgált. A 
reáliskola ifjúsága  különben egyes nőszereplőit díszes 
csokorral lepett meg. Hann Peppi, László Mariska, 
Madarász Irén és Varró Berta, a női szereplők vala-
mennyien jól felfogott  és áttanulmányozott alakítá-
saikkal méltán rászolgáltak a dicséretre, az ők 
ügyességének routinirt mozgásoknak köszönhető az 
összevágó előadás. A férfi  szereplők méltán osztoz-
kodtak az elért siker dicsőségében, mert nehéz sze-
repeiket vnlóságos művészi bravourral oldották meg. 
A következők játszottak: Fodor Boldizsár, dr. Soó 
Rezső, Szakáts Zoltán, Vajna Zoltán, dr. Vass Mik-
lós és lapunk szerkesztője. 

A szini előadás után táncz következett, mely 
csak a reggeli órákban ért véget. 

Újdonságok. 

* 
* * 

— S kik voltak ama fiatal  emberek? — kér-
dezém a leánykát — nem tudta meg neveiket? 

— Nem — viszouzá — elmentek a nélkül, 
hogy magukat megnevezték volna, de azután a sal1-
leuches-i fogadóban  megtudtam, hogy a két baráti-
tól kisért fiatal  ember : Bouaparto Lajos. 

Az idegonek könyvébe irt név: Sir Iludson 
Lowe. 

Szabad Lyceum. A Tanári Kör által alakított 
Szabad Lyceumi előadások Ill-ik napja ma d. u. 5 

! órakor lesz. Előadók: dr. Szilágyi  Albert: Költői 
emlékek pszikologiája; Harmath  Ödön: A művészet 
feladata  a társadalomban. Az előadás a főreáliskola 
tornatermében lesz, s mint már említettük is, belépti 
dij a négy felolvasás-cyklusra  — melyből már kettő 
lejárt — 1 korona. 

Küküllöi Takarékpénztár. A székely udvarhelyi 
Székelyegyleti Első Takarékpénztár és Ugrón Gábor, 
mint alapítók aláírásával egy takarékpénztár alapí-
tására a napokban részvényaláirási feltételek  lettek 
kibocsátva. Az uj takarékpénztár részvénytársaság 
Segesváron „Küküllői Takarékpénztár" czég alatt 
állandó fennmaradásra  alakul, s czélja a kis tőkék 
lassú felszaporodását  biztosítani, olcsó kölcsönt nyúj-
tani és a takarékosság szellemét fejleszteni.  A rész-
vénytőke 50,000 fi  t. felosztva  1000 drb 50 frtos  fel-
mondhat.lau részvényre. Az aláíráskor az 50 forint 
részvényből befizetendő  5 frt,  1898. májusban 10 frt, 
juniusban 10, juliusban 10. augusztusban szintén 10 
frt  A" 3 olső részlet a székelyegyleti első takarék-
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pénztárnál városunkban fizetendő  be, a későbbi rész-
letek a részvénytársaság saját pénztáránál Segesvá-
ron, Az uj intézetnek annyival is inkább szép jövője 
van, mivel a már. Segesváron létező nemzetiségi in-
tézet nagyon megszorítva adja kölcsön pénzét. 

Hirdetmény. A székely udvarhelyi kir. mérnöki 
hivatal tudatja az érdekeltekkel, hogy a béjjasfalva 
— csikgyimesi állami ut 68-69. szakaszán levő 
kettős útkaparóház helyreáílitása 2154 írttal engedé-
lyeztetett. A versenytárgyalás ápril hó 23-án d. e. 
10 órakor a fentemiitett  hivatal helyiségében fog 
megtartatni. A versenyezni óhajtók 5°/0 bánatpénzzel 
ellátott zártajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 órá-
jáig feltétlen  adják be. 

Dalárda. Már több izben tettünk említést az 
újonnan alakult dalárdáról, s ezen híreinket most 
egészon kiegészíthetjük, mivel a 13-án tartott pró-
bán a megjelentek szólamokba lettek beosztva, még 
pedig: I. Tenor: Farczády Lajos, Hukk Kálmán, 
Lázár József,  Ráduly Jáuos, Dr. Voith Gerő. — 
II. Tenor: Gál Sándor, ifj.  Jakab Gyula, Nagy László, 
Szabady Tivadar, Szabó András, Solymossy János, 
Wall József.  — I. Bass: Bartha Gábor, Becsek 
Aladár, Blájer Balázs. Héjjas Kálmán, Dr. Kassay 
Albert, Schelfiér  Nándor, Szakáts Zoltán. — II. Bass: 
Baczó László, Dr. Bogdán Andor, Györffy  Titusz, 
Poppov Péter. — A dalárda életrevalóságát eléggé 
bizonyítja az, hogy a 16-án tartott próbán már 
Bethoven „Hymnusz az éjhez" czimii darabját be-
tanulta. Hetenként 2 próbát tart, szerdán és pénte-
ken, mindig fél  8-tól fél  9-ig. 

A Hentzi-szobor eltávolítása. Mint egy kőuyo-
matos újság hírül adja. a Hentzi-szobrot legközelebb 
eltávolítják a Szent-György-térről. A miniszterelnöki 
palota újjáépítése alkalmával újra rendezik a teret, 
s a Hentzi-szobrot — állítólag még az idén — a 
magyar kormány költségén Bécsbe szállítják. A szo-
bor eltávolítása után a Szent-György-teret parkírozni 
fogják.  ( 

Naptári furcsaságok. Az alábbi naptári furcsa-
ságokat bizonyára csak keveson ismerik. Az október 
mindig ugyanazon a hétköznapon kezdődik, a melyi-
ken január; az április, a melyiken junius; a deczem-
ber, a melyiken szeptember; február,  márczius és 
november mindig ugyanegy napon kezdődnek. Azon-
ban ezek a szabályok a szökő évre nem szólnak. 
Évszázad sohasem kezdődhetik szerdával, péntekkel 
vagy szombattal. A közönséges esztendő mindig azon 
a napon végződik, a melylyel kezdődött. Az eszten-
dők annyiban ismétlődnek, hogy huszonnyolcz év 
után ugyanazon a naptár tér vissza. 

Végtárgyalás. Az oláhfalvi  választási ügyben 
tegnap megindított végtárgyalás iránt a közönség 
körében élénk érdeklődés mutatkozik. Az Ítélet ki-
hirdetésére aligha fog  5—6 nap előtt kerülni a sor, 
mivel még körülbelül 120 tanú kihallgatása van hátra. 

Iparosaink fillérestélye. Az iparos önképző 
egylet holnap hétfőn  tartja ez évadban utolsó fillér-
estélyét. Távolról szemlélve is nagy, elmaradhatlan 
hatást gyakorol ez a rendszeresített estély iparosaink 
értelmiségére s üdvös hatást tölt be ugy az önkép-
zés, mint a családnevelés terén is s bizonyára meg-
érezik annak hiányát a nyár tartama alatt. A 14-én 
tartott estély sikerültnek nem mondható. Nem mond-
ható pedig azért az egyszerű okért, hogy a rende-
zők nem mindig kellő óvatosak a szereplők megvá-
lasztásánál s igy történt meg ez estélyen is az a 
blamage, hogy egyik szavaló szereplő — kit megne-
vezni nem akarunk •— teljességgel szerep nem tu-
dásban szenvedett s kompromittálta első sorban jó 
magát. Nem tudjuk eléggé kárhoztatni csak azért 
sem, hogy ha valaki nem érez annyi erőt magában, 
hogy a követelményeknek megtudna felelni,  miért 
vállalja el, miért áll fel,  hogy azután szégyenszemre 
kelljen onnan lehívni, mint hogy az akkor is történt. 
Az ilyen fiaskók  ismétlése teszik, hogy az estélyek 
vonzerejöket elveszítik, a mit bizonyára maguk a 
rendezők seui kiváunak — nem említve fel  a tete-
mes anyagi kárát az egyletnek — mikor nemes am-
biczió vezérli őket a közönség tömeges megjelenésé-
nél is. A holnapi műsor — mely igen élvezetesnek 
Ígérkezik — ez: 1. Nyitány  a helybeli első zene-
kartól. 2. Fölolvas  Embery Árpád r. kath. főgymn. 
tanár. 3. Szaval  Lányi Erzsi. 4., Zongora  4 kézre. 
Varró Berta és Morascher Hugó zenetanár 5t. Mono-
log.  Előadja Szabó Farkasné. 6. Szaval  zenekiséret-
tel  dr. Soó Rezső ur. 7. Záró  beszéd.  Tartja Bedő 
Ferencz az egylet elnöke. Rendezők: Ferenczi Ma-
riska, Szabó Ilonka, Soha Aladár, Wallinger István. 
Tánczközben világposta lesz. 

Olasz távgyalogló. Bnzenből jelentik, hogy Ar-
noldo Inocenti, egy 24 éves olasz ifjú,  Rómából e 
hó 15-én gyalog oda érkezett. Inocenti 4000 lírába 
fogadott,  hogy Rómából Berlinbe, a mi 1136 kilo-
méternyi út, 45 nap alatt elgyalogol. Rómából Ino-
centi febr.  11-én indult el. 

Műtárgyak helyreállítása. A héjjasfalva  csik-
gyimesi állami közúton levő 4., 32. és 62. szárnu 
műtárgyak helyreállítása 355"95, 1196-23, 25T2o, 
összesen 2848 frt  43 kr összeg erejéig engedélyez-
tetett. A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából 1898. ápril hó 19-én d. e. 10 
órakor a székelyudvarhelyi m. kir. államépitészeti 
hivatal helyiségében versenytárgyalás lesz. Az érde-
keltek 5°/0-nyi bánatpénzzel ellátott zártajánlataikat 
az nap délelőtt 10 óráig igyekezzenek beadni. Az 
ajánlatok a költségvetéshez viszonyított % árenge-
dés vagy áremelés mellett teendők. 

Stefánia trónörökösné állapota. Stefánia  öz-
vegy trónörökösné állapota napról-napra javul. Re-
mélhető, hogy a trónörökösné rövid idő múlva ismét 
visszanyeri egészségét. Erre mutat az a körülmény 
is, hogy a beteg — mint Bécsből táviratozzák — 
nya először rövid időre fölkelhetett  ágyából. 

3-om kalap. A kaszinó húsvét másodnapján — 
mint mult számunkban is említettük — színdarabot, 
szándékozik előadatni. Azonban eltér eddigi szándé-
kától, a mennyiben nem a tervezett Államtitkár fog 
meuni, hanem egy ujabb határozat szerint a Három 
kalap, kitűnő franczia  bohózat. Helyeselni lehet e 
határozatot, mivel részben az Államtitkár felől  téves 
verziók is kerengtek, részben pedig — daczára erős 
műkedvelő fiatalságunknak  — alig vagy egyáltalán 
nem akadt volna, ki a darab czimszerepét preczizi-
tással megtudta volna játszódni. 

A műkedvelői előadáson, melyet a reáliskola 
önképzőköre rendezett, felülfizettek:  hallerkeői gróf 
Haller János főispán  1 frt.  Halassy Adolf  (Budapest) 
4 frt.  Spitzer Samu (Budapest) 2 frt.  Varga Ida 1 
frt  50 kr. Pálffy  Károly 1 frt.  Haurik Alfréd  1 frt. 
Tompa Árpád 1 frt.  Beteg Pál 1 frt.  Ambrus Albert 
50 kr. N. N. 50 kr. Dér N. 50 kr. A felülfizetők 
fogadják  a rendezők hálás köszönetét a nemes ada-
kozásokért. 

Egyenruhák szállítása. A marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara tudatja az érdekeltekkel, 
hogy a m. kir. államvasutak zágrábi üzletvezetősége 
pénztárkezelő és szolgaszemélyzetéllek 18;J8— 1901. 
esetleg ha kedvező ajánlat tétetik 1901—1903. évi 
egyenruha szükségletét nyilvános pályázat utján biz-
tosítja. Bánatpénz 5°/0- Ajánlatok fentnevezett  üz-
letvezetőség l. osztályához f.  évi márczius hó 31-ig 
nyújtandók be. 

Bankett. A márcziusi nagy vívmányok emléke-
zetére városunk Dalárdája bankettet rendezett, me-
lyen a nagyközönség köréből is számosan vettek 
részt s számos tószt hangzott el, dicsőítve számos 
már elhalt és élő embereket. Különben több asztal-
társaság is megünnepelte fehér  asztal mellett a már 
cziusi események évfordulóját. 

Közgazdaság. 
Tűzoltó-egylet közgyűlése. A helybeji önkéntes 

tűzoltó-egylet f.  hó 13-án tartotta, élénk érdeklődés 
mellett, évi közgyűlését. 

Koncz  Ármin főparancsnok  elnöki mognyitójá-
bau szépen ecsetelte a helyi tűzoltó-egylet fejlődését 
keletkezésétől máig, nem feledkezve  meg a kezdet 
nehézségeivel küzdő egylet megteremtésében, fejlesz-
tésében activ részt vevő és soha el nem évülő ér-
demeket szerzett tagokról. 

Az elnöki megnyitó után következett a titkári 
jelentés, melyből megismertük az ö. t.-egyletnek szü-
letésétől mai napig minden mozzanatát, s be kell 
ismerjük, hogy a sokszor jogtalanul megtámadott 
egylet, mily küzdelemmel, mily odaadással igyekezett 
fentartani  magát, csak azért, hogy einbertársaiuk 
életét, vagyont védje, ember-szeretetből saját életé-
nek koczkáztatásával. 

Megadatott a válasz, ama régi kérdésre, hogy 
hol van az a 3200 -3600 frt,  mit keresményeitekből 
fizettünk  a tűzoltó-egylet részére, tűzoltó-adó czimen ? 
Kiderült, hogy meg van az utolsó krajezárig. Elő 
terjesztette a tűzoltó-egylet 1894 — 1897. évi zárszá-
madását, melyekkel elszámolt a kezéhez jutott pén-
zekről, s fájdalommal  konstatáltuk, hogy az 1897. 
év vége deficzittel  végződött. Ennek oka azonban 
nem az, hogy a tűzoltó-adó czimén befolyt  és a köz-
gyűlés által a tűzoltó-egylet czéljaira megszavazott 
összeg talán nem volna elég a szükségletekre, ha-
nem, hogy a befolyt  és költségvetésileg megállapí-
tott összegeket sohasem kapja meg az egylet. így 
pl. szomorúan hallottuk a zárszámadásból, hogy a 
1897 év folyamán  egyetlen fillér  sem adatott át az 
egyletnek. 

Az előterjesztett költségvetés elfogadtatott.  — 
Azután kiosztották az 5 és 10 éves bronz és ezüst 
szolgálati érmeket. Mint a tárgysorozat befejezése 
került tárgyalás alá a parancsnokság lemondása és 
az uj parancsnokok megválasztása Főparancsnok 
meghatott szavakban köszönt le ez állásáról, s egy-
ben felajánlotta  továbbra is szolgálatát az egyletnek, 
mint közbarezos. 

A városi tüzrendészeti szabályrendelet és a kö-
teles tűzoltók szabályrendeletének modositása tár-
gyalás alatt állván, inditványoztatott, hogy a köz-
gyűlés ez idő szerint ne fogadja  el sem a főparancs-
nok, sem a parancsnokság többi tagjainak lemondá-
sát, mivel rájuk a szabályrendeletek módosításánál, 
mint szakértőkre feltétlen  szükség van, hanem ké-
ressék fel  a főparancsnok  és az egész parancsnok-
ság, hogy ki-ki tartsa meg viselt tisztjét addig, míg 
a módosítandó szabályrendeletek jogerőre emelked-
nek, s akkor hivassék össze egy rendkívüli közgyű-
lés, mely hivatva legyen a parancsnokságot resta-
urálni. Ezen indítványt a közgyűlés lelkes éljenzéssel 
elfogadta. 

Közönség köréből.*) 
Miután az ügyvédségről lemondottam, ez uton 

is értesítem tisztelt ügyfeleimet,  hogy irodámat Dr. 
Kovács Mór helybeli ügyvéd urnák adtam át, tehát 
az illető ügyiratok nála megtalálhatók és a lejárt ügyek 
iratai tőle átvehetők. 

A folyamatban  lévő ügyekben nevezett urat 
helyettesi tettein. Ezen helyettesítést az érdekelt ügy-
felek  helybenhagyhatjak, esetleg más ügyvédre biz-
hatják ügyeiket. Sz.-Udvarhelyen, 18t>8. marcz 16-án. 

S e b e s t Á k o s . volt ügyvéd 

Köszönet nyilvánítás. A helybeli m. kir. állami 
felsőleányiskola  által f.  év márczius hó 5-én rende-
zett jótékouyczélu hangverseny és sziuíelőadás összes 
bevétele: 327 írt 60 kr, kiadása 173 frt  31 kr, 
tiszta jövedelme 154 frt  29 kr. Fölülfizettek  : Báró 
Pongrácz Vincze alezredes 10 frt.  Gróf  Haller János 
főispán  1 frt.  Dr. Török Albertné 50 kr. Dr. Rácz-
kövy Sámuel 2 frt.  Bod Károly 1 trt. Deér Ödön 
l frt.  Kraft  kapitány 2 frt  70 kr. Ifj.  Jakab Gyula 
50 kr. Flórián Erzsike 30 kr. Összesen 19 irtot. 
Fogadják az igen tisztelt felülfizetők  a nyilvánosság 
előtt, az intézet nevében, őszinte, hálás köszönetem 
nyilvánítását. Sz.-Udvarhelyen, 1898. márcz. 17-én. 

W e i i i b e r g e r F a n n i , igazgató. 

Nyilttér.*) 

* E rovatban helyet adunk minden csak közérdekű fel-
szólalásnak, a beküldő felelősségével. 

Mint a vis.'.hang, mely azzal büntetietett, hogy csak ab-
ban az esetben szóllaljon meg, ha megszólittatik, ugy én is a 
nagyközönség mepszóllalását a következő közérdekű kérdéssel 
kívánóin viszhangoztatni. 

Abban az esetben, midőn egy közbizalmat betöltő, egy 
kör közigazgatását vezetője, hanyagság és hivatalos pénzek saját 
javára lett fordításáért  állásából ehnozdittatott s ennek állását 
egy oly ember tölti be, kinek az ilyenekről tudomása volt és 
van, s erről sem mint magán ember, sem mint közkivatalt be-
töltő jelentést nem tiitt, s az előbbi és utóbbi között megtörtént 
az az eset, hogy egymást hivatalos helyiségben és tanuk jelen-
létében kölcsönösön sikkasztó és tolvajnak jelezték, s eztet ugy 
az egyik mint a másik nem látta jónak magánjogilag meg-
toroltatni: nem forog-e  fenn  oly érdek, mely a közigazgatás s 
igy a közérdek rovására azt súgja, hogy az állásától elmozdí-
tott községi közigazgatás vezetője (László József  volt kör-
jegyző) oly emberrel helyettesitessék, mint koma (Fereuczi La-
jos jegyzői teendőkkel megbízott) ki jónak látta a községi iro-
dában és tanuk jelenlétében az őt illető tolvaj jelzőt zsebre-
rakni s a László József  által már rég bevett és nyugtázott 
bikafalvi  Gergely János és felsőboldogfalvi  Pál Tamásné kór-
házi költségét a felettes  hatóságnak tudomása daczára azonnal 
ne jelenteni ? 

Éti, a nagyközönségből egy ep-ber azt merem — mint 
saját nézetemet kijelenteni, hogy igenis: a községi közigazgatás 
és ezzel a közérdek rovására van és lesz az, ha Feienczi Lajos 
a mostani megbízatása után r.'ég  jövőre is az elődje teendőivel 
megbizatik, mert különben is mint patakfalvi  községi pénztár-
nok, netn látná szükségesnek László József  patakfalvi  bátrálé-
kos fizetését  az általa szintén már régebb bevett kórházi költ-
ségek fedezése  fejében  ugy most, mint feltehető  jövőbe is titokba 
visszatartsa. 

Felsö-Boldogasszonyfalva,  1898. márczius 19. 
Péter Albert. 

* E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget  a szerk. 
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M a u t h ű e r -fele 

h í r n e v e s 

konyhakerti és 
virágmagvak 

zárt és hatóságilag védett csomagok-
ban a törvényesen bejegyzett 

m e d v e védjegyemmel 

valamennyi nagyobb 
lŰNy.er- és vaKhcrc i tkcdékbni 

kaphatók 
A Budapesten Andiássy-ut 23. szám alatt létező 

t l a n t l i i i o r Őriüli czég csakis ö l e tn i CBOniH-
goki i i t l vállal teljes jótállást egészen Ir iss és v:iló<li 
magvakért, amely csonagok rnu;as/,lv:i » m e d v e , 
s ibri ival <s a .Waiil luicr n é v v e l jelölve, ugy 

amint a mellékelt rajz is mulatja. 

I I U M I I S I 
olcsó árban felvétetnek e lap 

kiadóhivatalában. 

3 0 0 , 0 0 0 lígf.  J P o l t l i a c z é l . 

Magyar aczélárugyár 
részvénytársaság. 

A „l'oldtaczél" gyártmányok egyedüli kép-
viselete a magyar sz. korona országaiban 

Gyárt és szállít: 

„ P o l d i a c z é l t " 
mindennemű szerszámoknak kovácsolva és hengerelve. 

Különleges aozélokat és kereskedelmi aczélokat 
Poldiac/.«il>Al, 

továbbá mindennemű kőfnróaczál. 
Magyarországon egyedüli gyártói a 

Holtzer Jakab és Tsa*féle 
szabadalmazott különleges nlgóaczélnak. 

liizá>f>la4jo8  yj/ártáxa 
a „ L e m o l u e " 

módszer szerint előállított hord, Ütköző-, tekercs-
es csavarrugóknak mindenféle  jármiivek számára. 

H i n t 6 r i i K 6 k . 

Gyár, központi iroda és raktár 
ltinla|>«Ml, VI. kerület, külső váczi-út 65. szám. 

A St.  Egydy  reszelőgyár 
magyarországi  vezérképriselösége. 

Siirgöuyczim: Magyaraczél Budapest. 
U u d n p e n t i r a k t á r o n . 

V I R A G H J Ó Z S E F 
férfi-  és nöidivat kereskedése. 

Bécsi bevásárlási utániból hazatérve 

===== a tavaszi és nyári évadra = 
dús választékban és feltűnő  olcsó árakon r a k t á r a m o n k a p h a t ó k : 

Franczia tószt, voál és mosó selveiiiszöveteket. 
Angol, franczia  és belföldi  női és férfi  gyapjú ruhaszövetek 

* M és férfikalapok.  'W 
l ío i , férfi  é s gyerek kölöttáruk. 

Nagy  vásson raktár. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, tisztelettel 

VIRÁGH JÓZSEF. 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E g y m u i i ó k o r o n a 

A 2-ili u « g } . kir . s zuluul, 
i i x í l á l y s o r s j á t é l i 

50 OOO nyereményének 
jeKjieéke. 

A játékterv 9 § szerint a legnagyobb 
nyeremény 

ínyerhető . 
A 2-ik magy. kir. szab. 

k o r < » n a . 1.000,000 
Ugy 1111 Ili A 

A gyeremények következőleg vannak 
beosztva: Nyeremények: 

200, 
100, 80, 40 korona 

5 0 OOOXioS 13 160 000 é
k

r° t
r 

melyek hat osztályban kisorsoltatnak. 

OSZTALYSORSJATEKBAN 
a sorsolási programm szerint e g y m i l l i ó k ö r ö m i t , tehát hatalmas 
összegű készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 9. § szerint; 
ennélfogva  ez ín osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési esélyeket nyújt; 

és pedig: 

I O O . O O O 5 0 . 0 0 0 
eredeti sorsjegy pénznyereményt. 

A sorsjegyek felének  nyernie kell. Aa összes qp<9G(* nyeiemeny q mellette álló jegy-
iekben fel  van sorolva és a kor inány ellenőrzése mellett hat egymásután következő" rövid idő-
közben kisorsoltatok, inidün is a nyert összeg a bzerencBés nyerőnek készpénzben kifizettetik. 

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: 
Egész  eredeti sorsjegy G frt  — kr. j Negyed  eredeti sorsj. 1 frt  50 kr. 
Fél  „ . „ 3 „ —• „ Nydczad  „ „ 0 „ 75 „ 

Az összegnek postautalványon való vétele ntán azonnal megküldjük a rendes eredeti 
sorsjegyet az első huzásbani érvénnyel, kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket. 

Minden sorsjegyküldeményhez az oredeti hu/.isi programmot is megküldjük és 
minden búzás után vevőink azonnal megkapják az nrereti huzási lajstromot. 

Gyakran ezreseket koczkáztatnak merész vállalatokba, a midőn a kilátásba helye-
zett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva  kocikáztassunk egy sorsjegy vételével arány-
lag oly csekély öss'.eg'-t. araelt által hirtelén nagy tökét nyerhetünk. 

Sorsjegykészletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat,  tehát ajánljnk, hogy a 
rendelménynyel ne késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonbau mindenesetre 

16! f.  év márezius 30-ig 
hozzánk beküldeni 

F e h é r L a j o s és t á r s a 
a m. k. szab. osztálysorsjáték föelárusitói. 

K U 1 > A 1 » K M T , G i z e l l a - t é r 5 . 

Sz i v a t t y ú k a t 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb nyivános czélokra 
k é x , j á r g á n y é s e r ő l i a j t á w r a . 

lűzfecskendöket 
városi, községi, ga*dasági és 

gvári 
( l i z o l l á N á g o k n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák st.li: részére. 

Bűzmentesen működő peczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző-kocsikat, 
sárkaparókat 

Í r é s z í t é s a j á n l a , 

A BPESTI SZIVATTYÚ és GÉPGYÁR R.-TÁRSASÁG 
(ezelőtt VALSER FERENCZ) 

I t l i n i ' J K N T , V I . k ü l s ő v á c / . i - u t 4 5 . 

Árjegyzék és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Nyomatott BeeSek D. Fia könyvnyomdájában Sfc.-Udvárhelyt. 


