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Hírlapirodalom. 
(k.)  Félszázada már, hogy szabaddá lett az 

elnyomott gondolat,.s a nyomtatógép vasszárnyain 
győzedelmesen emelkedett a magasba, hogy onnan 
hullassa megtermékenyítő áldásait milliók agyába 
és szívébe. A márcziusi ifjak  eszményekért do-
dobogó szíve duzzadó erővel feszítette  szét a 
nemzet szabadsága elé emelt falakat  s az első 
friss  légáram, mely a ledöntött romok fölött 
beömlött — a szabad sajtó fuvallata  volt. 

Kegyelettel tartozuuk ma, a magyar sajtó 
története félszázados  emlékeinél, azon úttörőknek, 
kik a hirlapirói toll nemes megbecsülésével a 
sajtó hivatását a nemzeti köztudat oly polczára 
állították, melyért érdemes és fölemelő  volt 
küzdeni. Alig két-három emléke él még közöt-
tünk a küzdelmes időknek, melyek viszontagságos 
időkben emelték magasra azt a zászlót, melynek 
jelvén}'e körül ma a betűk milliói sorakoznak, 
a magyarság zászlóját. 

Azok között a lapok között, melyeket már 
a márczius előtti időkben e czélért harczolva 
találunk, többek közt az idegen nevek magyar 
ortografiával  való írásának is, mely ujabban a 
hírlapokban lábra kapott, első katonája volt az 
„öreg" Brassai. 

De nem is sok magyar lap vau a ma élők 
között, mely nevét és eredetét egy félszázadot 
meghaladó időre tudná visszavinni, mint a Va-
sárnapi Újság, Pesti Hírlap, Protestáns egyházi 
és iskolai lap és Siou, e két utóbbinak gyökerei 
a negyvenes évek nagy egyházpolitikai vitáinak 
forró  talajából -vették eredetüket. 

A czenzura eltörlése aztán rendkívül fel-
pezsdítette a sajtó vállalkozásait. Alig merünk 
hinui szemeinknek, ha látjuk, hogy közvetlen a 
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— Mitől, édesem? 
— Attól ni! — és most Stoppra mutatott, de 

nem merte nevét kimondani. 
— Te kis bohó, hisz az nem bánt. No lám, 

milyen rátartós, nem tudja neki elfeledni  azt a kis 
játékot. 

Neda visszavonta kezét és ugy tett mintha ha-
ragudnék. Iván pedig kérésre fogta. 

— No, ugy-e nem haragszik ? . . . Hiszen nincs 
miért? . . . 

, — Nincs ? No lám . . . hát hogy képes ilyen 
csúnya állatot tartani, mely veszedelmes, mint egy 
orgyilkos és sohasem tudjuk, mikor édesgetjük, nem-e 
szaggat-e szét. 

— Nem oly veszedelmes, a kit szeret, azt iga* 
zán szereti, higyje el . . . 

— Hogyne, hiszem . . . más lebunkóztatta volna, 
ha engem megharap. 

— Azt csak nem kívánja ? I 
— Egy feltétel  alatt nem. Ha megmondja^ mit 

tud ez állaton szeretni és miért tartja miudon aka-
ratom ellen? 

'— Jól van, megmondom. E csalárd világban 
szenvedett csalódások egész lánczolata meggyőzött, 
arról, hogy nem bizhatuuk az emberekben 8 nem 
lehet tudni, hogy a jóbarát mely perezben válik el-
lenséggé egy könnyen kimondott szó miatt. Azt 
mondom ezért s mint magam is teszem, ne tartsunk 
barátot s ha mégis szeretni vágyunk, vagy barátság 

márcziusi idők után a Pesten és Budán addig 
megjelent politikai és néplapok száma egyszerre 
tizenháromra emelkedett. Igaz, hogy köztük vol-
tak olyan nevek is, melyekuek nyomát hiába 
keresnők a magyar sajtó történetében, mint Klein, 
az „Ungaru szerkesztője, Chownitz és Wysler az 
„Edle" „Opposition" és „Patriot" szerkesztői. 

De amíg márczius 15-ike fölszabadította  a 
sajtót bilincseiből, addig a gyámkodásnak mily 
keserves próbáin kellett átküzdenie magát a 
szabad szónak. 

Kossuth Lajosnak jutott az érdem, hogy 
a modern magyar hírlapirodalmat megalapítsa 
az 1841. jan 2-án megindult, és ma is élő 
„Pesti Hírlapijával, mely mindenben megfelelt 
az akkori műveltebb igényeknek; a szabadelvű 
haladást és fokozatos  reformot  tűzvén zászlójára, 
merész eszméit hangoztatá; ezek akkor még 
koraiaknak tűnvén fel,  erős politikai liarczot 
támasztottak, mig aztán politikai iránya vész-
teljesnek tűnt föl  és kiadója Landerer, hogy 
lapját megmentse, 1844-ben annak szerkesztését 
Szalay Lászlóra bizta. 

Hírlapirodalmunk föllendülése—  mivel ezen-
túl mind megváltoztatták száraz tartalmukat — 
az előfizetők  számának gyarapodása szülte a 
szépirodalmi lapok keletkezését. 

A szabadságbarcz, után az eluyoinatás szo-
morú korszaka következett; hírlapirodalmunknak 
erőszakkal és furfanggal  kellett megküzdenie a 
uyelvünket nem értő, nemzetiségünket megvető 
hatalommal szemben 

Az ötvenes években a kitartó, erős nem-
zeti szellem végre lassankint győzedelmeskedett, 
s évről-évre szaporodott országszerte a hírlapok 
száma, a mit fényesen  bizonyít az a statistika, 
hogy, mig 1830-ban tíz magyar hírlap és folyó-

irat jelent meg, 1847-ben 33, 1848—49-ben 
86, csak 1854-ben szált le ismét 20-ra, hogy 
azután fokozatosan  emelkedjék, ugy hogy múlt. 
évben 80tí magyar és 128 német, hírlapja és 
folyóiratja  volt Magyarországnak. 

A magyarországi összes hírlapok és folyóira-
tok száma a mult év elején 1003-at tesz ki, 
miből 16,325 főre  esik 1. 

Az a nagy: lendület, melyet a magyar sajtó 
az utóbbi években vett, azok az egymást követő 
vállalatok, melyek a nemzet minden osztályának 
igényei kielégítésével mégis egy közös eszményt, 
a nemzeti kultura eszményét szolgálják, sohasem 
valósulhattak volna meg, ha nem lettek volna 
az ébredés korszakában fáklyavivői,  kiket a 
czenzura eltörlésének ötvenedik évfordulóján  há-
lás szívébe keli, hogy véssen a nemzedék. 

Belföld. 
A nemzet ünnepe. Egy hangos kiáltás futott 

végig az országon : Éljen a király ! 
Éljen a király ! fog  viszhangozni még sokáig és 

följegyzik  a historikusok, hogy 1898. április 11-én 
együtt ünnepelte nemzet és király a szabadság fél-
százados ünnepét. „Az 1848-iki törvények átalakító 
hatása teremtette meg azt az alapot, melyen magyar 
koronám országainak ujabbkori állami léte nyug-
szik." Ezt mondta a király és ezt is mondta: „Öröm-
mel szentesitettem azon törvényjavaslatot, 'melyben 
az 1848. évi törvények megalkotása emlékének nem-
zeti ünneplése kifejezésre  jutott és amelynek elha-
tározását a hazafiúi  kegyelet sugalmazta." 

A törvényhozók, az ország főrendei  és a nép 
képviselői erre meglengették fővegöket  és hosszasan 
és hangosan kiáltották: Éljen a király.1 

A nemzet pedig, mely nagy pompával ünnepelt 
szerte az országban, másnap ismét ünnepelt, legalább 
a lelkében, s újra áldást kivánt a magyar királyra, 
a ki akkor östve fedetlen  fővel  hallgatta az imádság-
szerű éneket: — Isten áld meg a magyart! 

Stopp. 
— Az Udvarhelyi Híradó eredeti tárczája. — 

— Neda, szeretsz-e! Kérlek, felelj  ! 
— Mondtam már . . . igen . . . 
— Egy rideg „igen"-be foglalod  össze azt a 

sok szenvedélyt, mit szived benned gyújt. Ej, Neda, 
ez nem szerelem. Nevezheted szeretetnek, de nem 
annak, mely örülésig kinoz s mely édességével el-
emészt . . . 

— Az ilyen szerelem már nem léteíik ; a modern 
Romeo már bájaid akarja és nem csupán csókjaid 
édességét . . . Különben is mit bölcselkedünk, inkább 
e helyett csókolj meg . . . 

Neda kinyújtotta gömbölyű karját és egy hosszú, 
édes, szenvedélyes csókkal elfeledtette  Ivánnal a sze-
relem tanát, melyet annyi előszeretettel bonczolga^ 
tott. Neda különben egyik orfeum  csillaga, ki ma 
ezt és holnap amazt tartja karjában, mindeniket a 
vásárolt bouton nagyságához mérten szereti. És a 
boldogtalan Iván ? őrülten szerette e nőt és bizott 
a szavában. Mikor ez elrebegte az annyit jelentő 
„szeretlek"-et, egy vagyont adott volna érte, csak 
hogy mindig így legyen. De Neda nem emelkedett 
felül  a hasonló hölgykoszorú mindennapiságáu, meg-
maradt annak, mire balsorsa vezette — szeretett 
tovább is, mert megfizették.  Mit tehet egy olyan 
romantikus lélek, mint Iván, ki 25 évvel anynyira 
rövidlátó volt, hogy nőt tudott abban is látni, kiben 

a nőiességnek egy legkisebb része, egy atomja se 
volt meg. 0 szeretett. 

Most is ott ült imádottja lábánál, ölébe hajtotta 
szép fejét  és édes szavakat suttog halkan, csendesen, 
olyanokat, mely másra nézve közömbös lehet, de neki 
egy egész világot jeleut. Ebben és ezért él. Neda 
átfogta  fejét  s megcsókolta ismét. És alig hallhatón, 
miként az oly sokat jelentő deszkán elmondja: sze-
retlek, Iváu fülébe  súgta azt és Iván szeme úgy 
csüngött e nőn, mint a högy az egyszerű csuhás 
barát bámulja térdepelve Mária szeplőtlen képét. 
Neda újra ismétli; 

— Szeretlek. 
E perezben a kandalló mellett egy nagy állat 

mozdul meg, oly nagy* mint egy borjú, erős, mint 
egy oroszlán. Nagy fogait  éktelen csattogtatja az 
incselkedő legyek felé,  aztán két első lábára támasztja 
fejét  s nagyot szusszanva folytatja  álmát. Stopp volt 
ez alak, egy igazi véreb a maga tökéletességével. 
Az Iván kutyája. Odaadó, mint egy jó szülő és bá-
tor, mint egy viador. Egy alkalommal Neda feléje 
rúgott és karján megharapta Stopp ezt sohase tudta 
elfeledni.  Alig ludták egymást megtűrni. Stopp 
mintha érezte volna, hogy e nő gazdájának mindene, 
Neda pedig nem beszélt Ivánnak róla, mert a kutya 
mindig odanézett, ha kiejtette nevét és ez már elég 
volt arra, hogy remegni kezdjen. 

— Iván, — szólt most a nő némi hallgatás 
után — én félek  . . . 



Külföld. 
Spanyol-amerikai háború. Spanyolország ás az 

Egyesültállamok között felmerült  konfliktus  békés 
kiegyenlítéséről már ma szó sem lehet, s nincsen 
messze már az idő, a midőn bömbölni fognak  a nagy 
hadi hajók óriás ágyúi. Washingtoni e hó 13-áról 
kelt jelentés szerint a szenátus ülésén Dawis szenátus 
előterjesztette a külügyi bizottság többségének jelen-
tését, mely ezeket mondja: 

„Tekintettel arra, hogy a kubai helyzet, amely 
immár három esztendeje tart és a „Maiue" elpusztí-
tására vezetett, tovább nem türhetó, kimondatik, 
hogy Kuba lakossága jog szerint szabad és független. 
Az Egyesült-Államoknak kötelességük ezt követelni 
és az Egyesült-Államok kormánya megköveteli a 
spanyol kormánytól, hogy Kuba szigetén kormány-
zatát és autoritását azonnal adja föl  és haladéktala-
nul vonja vissza szárazföldi  és tengeri haderejét. Az 
elnök felhatalmaztatik  és a felhatalmazás  tudtára 
adatik, hogy e határozatok keresztülvitelére felhasz-
nálhatja az Egyesült-Államok egész haderejét mind-
addig, aniig szükséges." 

A szenátus e javaslat ügyében tegnap határo-
zott. A konzervatív szenátorok halasztást tanácsolnak. 

Irodalom. 
llj regény. Cs.  Szabó Kálmán  lapunk felelős 

szerkesztőjének egy uj regénye jelent meg Budapes-
ten Dobrowszky és Franké kiadásában Neda  czím-
mel. A könyv bírálatába már azért sem bocsátkoz-
hatunk, mert a szerző lapunkhoz közel áll, a mi 
kritikánkat befolyásolná;  hanem annak idején ismer-
tetni fogjuk  a fővárosi  sajtó véleményét. A könyv 
ára 1 frt  20 kr. Megrendelhető Dobrowszky és Franké-
nál Budapest (Koronaherczeg-utcza) vagy lapunk ki-
adóhivatala utján is. 

Április tizenegy. 
Az utczán. 

Már a reggeli órákban az élénk mozgásról 
észre lehetett venni, hogy valami nagy dolog van 
készülőben. Az utczák megelevenedtek, pedig ugyan-
csak ugy be volt borulva, hogy egyáltalán letettünk 
azzal a merész kívánsággal, hogy a melegítő, kedv-
derítő napot máma viszontlássuk. Csendesen szitált 
az eső, a mi nem változtatott azon, hogy ne ün-
neplő ruhájokba öltözzenek az emberek. Sétáltatták 
uj ruhájukat, s ugy érezték, hogy mások benne, pe-
dig nem a ruha, hanem a nemzeti ünnep volt oka 
ez érzésnek. 

után sóvárgunk, tarts magadnak egy kutyát, mert 
ez az utolsó leheletéig szeret és megbecsül. . . . 

— Ostoba filozófia.  . . . Banális világfájdalom; 
minden alapot nélkülöző nagyhangú beszéd ez, Iván, 
mely meg nem győz arról, hogy érdemes ennek'élni, 
de akárhová gondolok, a mult jut eszembe s kérlek 
hagyd el magadtól, mert félek  t ő l e . . . . Hűségről 
beszélsz s elég prózai vagy összehasonlítani egy ku-
tyát az emberekkel. Hát nem szeretlek-e én, hát 
nem vagyok-e olyan hűséges, mint ez itt ni! 

— Az vagy, — szólt Iván, ismét csókkal hal-
mozta el a nő fejét  — te egyedül kivétel vagy, te 
vagy a szeretet, a hftség  maga. 

— No, ha én kérem, akkor többé ne hozd el 
magaddal. 

— Nem — otthon fogom  hagyni. 
— Vagy tudod mit. . . Szeretsz nagyon ? » 
— Kimondhatatlanul. 
— Megteszed, a mire kérlek? 
=- Meg, ha éltem kéred is. 
— Jó, holuapután születésnapom és ekkorra 

kérek valami ajándékot, melyet én határozok meg. 
Nos, megszerzed? 

— Meg, bármibe kerüljön. 
— Csekélység. . . . tudod milyen különös bo-

garaim vannak s nem veszed rossz néven, ha kutyád 
bőrét kérem. . . . 

— Csak nem húzhatom le?! 
— Dehogy nem. Üttesd agyon, akkor megka-

pom a bőrét, úgyis rég vágyom egy ilyenre^ az 
ágyam elé tenném. 

Iván felkelt,  lassan járt fel  és alá a szobában 
s alig hallhatón a foga  közt mormogta: 

— Neda, te kegyetlen vagy! 
* Neda pedig a másik szobába ment, ugy tett 

Ötven esztendővel ezelőtt éppen ilyen ünnepet 
ült az ország. Talán még nagyobbat, mert akkor 
nem zavarta semmi disonans hang a nemzeti nagy 
ünnepet. De talán most sem! Nagyon, nagyon ke-
vesen akadtak, kik nem ismerték el e napnak fon-
tos politikai eseményét s azok is országszerte visz-
szavonultak, s nem zavarta semmi inczidens az ün-
nepélyek impozáns lefolyását. 

A város már a megelőző napon ünnepi díszbe 
öltözött. Kivilágítás volt az előző este, s az összes 
középületeken, a magánházak legnagyobb részén ott 
lengett a szép trikolor, s most gyenge áprilisi eső 
áztatta azokat. 

Reggeli y órakor a millenáris szobor körül 
Sándorka zenekara eljátszotta a Hymnuszt, aztán a 
vármegyeház elé kezdtek csoportosulni a meghívott 
testületek, s ugy vonultak onnan fel  a líákóczy 
haDgjai mellett, zászló erdő alatt, mozsárágyú dur-
rogás közepett a róm. kath. templomba, hol Jung-
Cseke  Lajos apát-plebáuos pontifikálta  a misét. Az 
istentisztelet végeztével ugyanazon rendben vonult 
le a közönség. Igazán impozáns látvány volt, a mint 
a nagy embertömeg a Rákóczy mellett, zászlók kö-
zött jött a hegyről lefelé  s a reformátusok  templo-
mának tartott, hogy ott is lerójja a kegyelet adóját. 

A menet élén hallerkeői gróf  Haller  János fő-
ispán haladt, ki körül dr. Török  Albert, Sebesi  Ákos, 
gróf  Lázár Ádám, Szabó Albert remek diszmagyar-
bar tűntek fel  s ott lehetett látni az összes hiva-
talnokokat testületileg. 

A ref.  templomban az uj dalárda Beethoven 
Oh teremtő Istenünk czimü gyönyörű darabját éne-
kelte s Bedö  Fereucz tartott egy gondolatban gaz-
dag szép könyörgést, miután az egész gyülekezet 
fennállva  énekelte a Hymnuszt, melynek elhangzása 
után szép csendben vouult ki a közönség, hogy 
idejekorán jó helyet biztositsou a diszközgyüléson. 

A díszközgyűlés. 
A templomból kijövő közönséghez a be nem 

fértek  is csatlakoztak s a vármegyeház nagy kapuja 
előtt óriási tömeg verődött össze, a mely teljes erő-
vel igyekezett bejutni az ünuepélyre. 

Az eső is elállott s a tavaszi nap verőfénye 
sugárzott be a diszterem nagy széles ablakain, be-
aranyozva a fiatal  menyecskék, üde szép leányok 
viruló társaságát ott, a sűrűen benépesített karzaton. 

Az eluöki emelvénytől balra a meghívott tes-
tületek, jobbra pedig a törvényhatósági bizottság 
tagjai teljes feketében  foglaltak  helyet. Talán e disz-
terem csak a millenium megüuueplésén fogadott  ma-
gába ekkora és ily diszes közönséget. 

Fenn a karzaton körben foglaltak  le a nők 

minden helyet, szépségük rózsáival, toilettjük finom-
ságával, kíváncsi szemük ragyogásával, a parfümök 
illatával mintegy nagy tömött és gazdag virágko-
szoru fonták  be az ünneplő közgyűlést. 

Egy negyed 11 alig mult el, a midőn hallerkeői 
gróf  Haller  Jáuos főispáu  gyönyörű diszmagyarjában 
az ünneplők lelkes éljenzése között elfoglalta  az el-
nöki széket. Jobb oldalán Jakab  Gyula alispáu, bal- ' 
oldalán gróf  Lázár Ádám főjegyző,  az ünnepi szónok, 
szintén diszmagyarban foglaltak  helyet. És meg-
kezdte ünnepi megnyitó beszédét. Lassan, méltósá-
gosan beszélt s a nagyközönség visszafojtott  léleg-
zettel, cseudbeu hallgatta azt egész végig. 

A főispán  beszéde. 
Tek. törvényhatósági bizottság! 
Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 

Isten ! Király ! Haza ! 
Isteni gondviselés, királyi trón és láugoló haza-

szeretet: ezek valának a magyar államnak és álla-
miságnak tátongó örvéuyek közt, nyílt sir szélén, 
sőt féllábbal  már a sírban, mindig rendithetleu osz-
lopai a honfoglalástól  máig; e Szentháromság ne-
vében üdvözölve önöket, hivom ünnepre fel!  . . . . 
Magasztos szent ünnepre, a melyen felséges  jó ki-
rályunk hű magyar népével együtt emlékezik meg a 
48-as dicső eszmék diadaláról s a hazafi  kegyelet 
miuden honfi  szivében a szabadság eszméjének oltárt 
emelvén, emléknappá szenteli 1848. április 11 -ét. 

Duló csaták után mégis hát megérte neinze-
zetünk e nagy napot! megérte Istenünk kegyéből, 
király jóságából s mert így lévén megírva sorsunk-
nak könyvébeu, be kelle következnie a magyar tör-
ténelem eme dicső napjának, midőn sokat szenvedett 
nemzetünk, dicsőségesen uralkodó jó királyával együtt 
ünnepli a haza újjászületésének ama fényes  tényét, 
melylyel törvényhozásunk a 48-iki korszakot alkotó 
törvények szentesítésének napját, nemzeti ünnepként 
törvényezikkben örökíti meg! 

Félszázad előtt e uapou valósult meg mind az, 
a mire a magyar nemzet, élén a törvényhozással, 
évtizedeken keresztül, annyi küzdelemmel, áldozattal 
és kifogyhatlan  lelkesedéssel törekedett. Ezen napon 
iktatták be Magyarország törvényei közé ama kor-
szakos alkotásokat, melyek  megadták  a haza népei-
nek a közszabadságokat  és  megteremtették  az alkot-
mányos magyar államnak  uj fundamentumát.  Az e 
napon szentesitett 31 törvények között ott vannak: 

Független magyar felelős  minisztérium alakí-
tásáról, országgyűlés évenkinti üléseiről. 

Követeknek népképviselet alapján választásáról. 
Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék, 

Kővár vidéke és Zilah város visszacsatolásáról. 

megint, mint a ki nagyon haragszik. Iván várt jó 
ideig, hogy elmúlik talán e bolond szeszély és kijön, 
de Neda állhatatos maradt. Végre is 5 ment be. 

— Csak nem kívánod, hogy elpusztítsam, mi-
kor tudod, hogy e kutya mindenem? 

— Hát én akkor mid vagyok, ha a kutya 
mindened ? ! 

— Nem . . . nem így értettem. . . . 
— Jól van, jól . . . elmehetsz, látom, meny-

nyiie szeretsz. 
— Neda, az Istenért, én imádlak, mindent meg-

teszek, csak ezt ne kérd! 
— Mondtam, vagy ezt, vagy semmit. 
Iván ott állt megkövülten, szótlan, sokáig ha-

bozott, több mint egy fél  óráig, de mikor Neda rá-
nézett, téi de megremegett s odadőlt lábához, átfogta 
térdét, suttogta: 

—- Oly nagyon szeretlek, hogy őrültséget is te-
szek ; jól van, tiéd a Stopp bőre. 

A mikor Neda köszönésképen megcsókolta Ivánt, 
Stopp keserves nyögésbe kezdett s két nagy szemét 
gazdájára fordította,  mintha esdve kegyelmet akarna 
kérni. 

Stopp sorsa meg volt pecsételve. Vesznie kellett. 
A mint Iván hazament, kiadta az inasnak a rende-
letet. A hü szolga sírva hallgatta végig, de gazdája 
szigorú parancsára elvezette Stoppot, lassan ismételve: 

— Stoppot, uram ?! Igen, még ma leüttetem 
s kikészittetem a bőrét. . . . 

— Hej! mondd meg a szűcsnek, csinosan csi-
nálja meg. 

És Stopp meg a szolga elment. 
Iván sajnálta kutyáját, de szerelméről volt szó 

és itt nem ismert határt. Hűség, odaadás mind e 
perezben martalékul lett dobva egy csúnya érdeknek 
és egy értelmes állatot akartak föláldozni  egy női 

szeszély bogarának. De boldog volt, mint a ki tudja, 
hogy szeret és szerettetik; ugy érezte, hogy élete 
szakadna ketté, ha Noda egy nap kimondaná, „hogy 
többé ne lássalak". 

De tovatűnt a mosolygó boldogság hamar. Alig 
ment el a szolga Stoppal, egy levél jöit Nedától, 
egy levél, mely rövid és neki mégis oly hosszú, 
hogy akárhányszor is elolvasta, mig végére ért, ele-
jét elfeledte,  összedőlt a nagy vár egy tollvonásra, 
leesett a magas felhőábránd  világából a sivár valóra. 
„Bocsáss meg, de nem tehetek máskép, egy dúsgaz-
dag amerikaival, mikor e levelet megkapod, már út-
ban vagyok az uj világ felé.  Feledj el, bocsáss meg" ! 
— Ezt volt az egész, ez minden! Szerelme egész 
végtelen nagyságában tört elő a gyors fordulat  miatt 
s mint az a kinek e perezben a csapás miatt esze 
megy el, futott  fel  és alá szobájában, kezébe szo-
rította kábult fejét  és szünteleu rebegve: 

— Neda, ne hagyj el. 
De a késő jajszó nem talált meghallgatásra. A 

szoba, hol auuyi időt mosolyogva töltött, hol minden 
kis darab Nedára emlékeztette, megcsendül szavára, 
jaj kiáltására; de aztán ismét csendes minden. Az 
asztalról egy pajzán fej  mosolyog, ugyaaez a falról, 
a nagy képről és minden mi előtte áll, csak a Ne-
dával töltött napok, hónapok elvesztésére intette. A 
divánon még érzik selyemruhájának illata, a kis to-
alettasztalnál hajának egy-egy szála látszik és most 
semmi, semmi lett mindebből. Elment s vége vau. 

Egyik perezben ugy hitte, hogy utána megy és 
megöli; meg öt, meg magát. Majd csak azt akarta, 
legyen ő boldog, csak haljon meg maga, miért vinné 
el őt, hiszen kit az élet szétválaszt, azt a halál 
sem egyesíti. Tehetetlenül állt, mindent gondolt, de 
semmit se tett, csak azt érezte, hogy vége van. 
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A közös teher viselésről. 
Az úrbér és földesúri  hatóság, papi tized meg-

szüntetéséről. 
Ősiség eltörléséről. 
A sajtóról. 
Törvényesen bevett vallásfelekezetek  egyenlő-

ségéről és az unitárius vallásnak bevett vallássá 
nyilvánításáról. 

Nemzeti őrsereg, szin- és cziméről szóló tör-
vények, szóval mind az, a mit a nemzet jogosan kí-
vánt b mely törvények visszaszerzéseért zajlott le 
dicső szabadságharczunk s melyekre, mint szilárd 
alapra építettük fel  az erős s miuden időkre fejlődő-
képes uj magyar államot! 

Nemzeti történelmünk dicső nagy napja ez 
Uraim ! s nemzetünk méltatlan lett volna önmagá-
hoz, ha e nap emlékezetére ünnepet nem szentel! 
Kérdem, találhattunk volna-e alkalmasabb, jelentő-
sebb napot a nemzeti újjászületés jubileumának 
megünneplésére, mint éppen április 11 - ét, melyen a 
jó király és hü magyar népe, a hivatalos Magyar-
ország és az államnak hazafias  érzésű összes lakos-
sága, zavartalan egyetértéssel szentelhet ünnepet, a 
korszakalkotó nagy idők emlékezetének ? 

A gondviselés jóvoltából mi megértük a feltá-
madás e nagy napját, de sajnos, nem érhették meg 
ők, a dicsők,  azok a nagyok, azok a honvédő  féliste-
nek, kik megteremték fundameutumát  az uj Magyar-
országnak ! E dicsőknek sorában ott fénylett  hajdan 
a „legnagyobb  magyar !a ki hitvesztve is hitet öntött 
népének lelkébe, s tépett lelkének teljesült ama jós-
lata, hogy: „Magyarország nem volt, hanem lesz!" s 
nem a Jurini  nagy remete",  kinek ajkáról villámlás-
ként  szállt a •honszereleiu s honfi  bánat szózata . . . s 
kortársa, a haza bölcse  sem, kit hiu ábránd nem ve-
zetett soha s mig egyfelől  bevárja a halált, de nem 
tágit, addig másfelől  komoly odaadással ragaszkodik 
alkotmányos királyához ! És néma vértanú Batthyány, 
nem Andrássy, nem feledhetleu  emlékű Eötvösünk, 
kiknek nevét csak hálás kegyelettel említi a magyar, 
s nem érheté meg a népét dicső, szent eszmékkel 
leUesitő  feledhetlen  dalnokunk,  a letűnt meteor, egyet-
len Petőfink,  s Ő vele hontvédő félisteneknek  ezrei! 

Hozzájuk, e dicső  teremtőkhöz  mostohább volt 
sorsuk s ők már nem láthatják imádott népüket 
nagyságban, boldogan ! de  látják!  mert látniok  lcell 
fennt  a csillagokból!!...  éü  hiszem az örökkévaló 
jóságos Istent, hiszem a túlvilági életet, hiszem és 
vallom, hogy a jók, a dicsőknek ott fennt  is Isten-
nek trónja mellett kell honolniok! S ott vannak ők 
s megdicsőült szellemük az örök magasságban fénylik 
s forró  imájok meg lett már hallgatva az Urnái! 

hisz ezért boldog a hon és dicső a magyar! igy van 
Isten velünk, nem pedig ellenünk, szent áldása száll-
ván Kárpátok zárolta szép hazánk földére!  Te imá-
dott szent föld  ! magyar honnak vérrel szentelt drága 
anyaföldje,  ki megnyitád kebledet e félistenek  szent 
porainak befogadására,  oh nyújtsál nekik pihenést 
fáradalmaik  után! te fölötted  pediglen örökkön 
örökké lebegjen béke, jólét, egyetértés és a szabad-
ság védangyala! E szent szabadság nevében száll 
imánk fel  hozzátok szellemóriások! dicső királyfi  ! 
honfi  reményeinknek korán letűnt, ragyogó fényes 
csillaga! ti megdicsőült hősök, nagyok, félistenek, 
lánglelkü dalnokunk! Tekintsetek alá a felhőknek 
hónából, lássátok im küzdéstek árán a király ma 
egy már nemzetével s megáldott, boldog s dicső né-
petek ! E dicsőség nyújtson nyugtot nektek ! álmotok 
legyen csendes, zavartalan ! Szent nevetek mig ma-
gyar él e földön,  forró  imában örökön áldva lesz!, 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés! 
Ma a fészázados  évfordulónál,  eme örök emlé-

kezetű nemzeti ünnepen, midőn a dicső feltámadás 
ragyog felénk  lépten-nyomon, e magasztos perezben, 
midőn természetszerűleg jut kifeje/ésre  milliók szi-
véből a kegyelet, a forró  hála és igaz kö-szönet ér-
zete, hadd csatlakozzunk e milliók sorához s lélek-
ből áldva a magyarok igaz Isteuét, buzgó imában 
kéljük esdve tőle szent áldását hazánk, királyunk, 
drága nemzetünkre ! 

Mostan lelkem mélyéből üdvözölve mindnyájo-
kát, megnyitottnak nyilvánítom közgyűlésünket, át-
adva a szót vármegyénk érdemes főjegyzőjének 

Szűnni nem akaró taps és éljenzés követte a 
gyönyörű beszédet s a király említésére mindannyi-
szor lelkes éljenzés tört ki a közönség sorai között. 

Az éljenzés csillapultával gróf  Lázár Ádám 
főjegyző  tartotta még üunepi beszédét, melyet egész 
terjedelmében itt aduuk. 

A főjegyző  alkalmi  beszéde.  • 
Méltóságos Gróf  Főispán úr! 
Tekintetes törvényhatósági bizottság! 
Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! 
A magyarnak kiváló jellemvonása a személyes 

bátorságon, az alkotmányhoz való szívós ragaszko-
dáson kívül a szabadság megtartása iránti erős vágy. 

Már 1000 év előtt, midőn őseink odahagyták 
addigi hazájukat, nem pusztán a népvándorlási áram-
lat nyomásának engedtek, hanem követték lelkűknek 
sugalatát, hogy egy, az akkori jogeszme fogalmának 
megfelelő  államot alapítsanak, melybe aztán területi-
leg is határolva beleilleszkedjenek 

E sajátságos és belső ösztönből származó erő 

Már esteledni kezdett. Lement a nap, csendes, 
homályos szürkület lépett be a boldogtalan szobá-
jába, ki még most is ott ült székében sírva — tét-
lenül. És egyszer felugrik,  eszébe jutt Stopp. Ha ő 
elveszett, mentse meg legalább a kutyát. Majdnem 
megtébolyodva szaladt ki az utczára és fedetlen  fő-
vel, bomlott hajjal ment sebeseu, majd szaladva egyik 
útról a másikra. Egyik perezben Stopp megmenté-
sére gondolt, másik perezben már veszett boldogsága 
állt előtte és minthogy hasztalan kereste, a kettő 
vesztesége végkép elvette erejét. Egy darabig még 
ment a sötét úton, hol kevés ember jár, aztán ösz' 
szeesett. Nem birt menni. Kezébe szorította fejét, 
melyen az erek csak ugy lüktettek és sirt, sirt ke-
servesen. Előtte egy folyó  szaladt tova széles, nagy 
medrében; a habok s kis hullámok csacsogása fü-
lébe csengett és ugy érezte, hogy ezek hozzá beszél-
nek. Figyelni kezdett. Oda kúszott egészen a part 
mellé és szemével belebámult a viztengerbe, melyben 
visszatükröződött a hold sápadt képe. Csak nézte a 
kis szalmaszálat, melyet egy örvény elkap és eltün-
tet önmagában. Nem jó volna-e hát egy lépéssel le-
rázni magáról csalódást, keservet, fájdalmat  s gyöt-
relmet és egy rövid tempóval nem jó volna-e meg-
halni? Feje, mely oly nehéz volt, hogy a viz felé 
húzta le, ott csüngött a folyó  sziue felett  s igen 
gyakran egy-egy nagyobb loct-csanás megvizesitette 
fejét.  És most egyszer valami láthatatlan kéz fogta 
meg. A viz színén ezer alak jelenik meg s minden 
csepp egy alakká válik, mely biztatón int felé.  Ke-
zét fejére  teszi és hasztalan takarja le szemét, újra 
látja mind és minden perezben több és több lesz, 
megfogják,  tánczolnak vele, magukhoz szorítják és ő 
hasztalan küzd,, elmeritik. Torkon szorítja egyik s 
beleráutja a vizbe. Felkiáltott: 

— Ereszszetek! Ne még, ne! 

De kábult feje  elszédülve lehúzza s kezével a 
parti fű  után kapkod, de hasztalan. Egy tompa zu-
hanás és eltűnik a viz színén. Még keze egy pilla-
natra kapkod a levegő után s belemarkol a semmi-
ségbe, de aztán az is eltűnik. Azt hitte, vége van. 
Nem tudod küzdeni az árral, mely erősen körülfonta 
s már szája megtelt vízzel; fulladozni  kezdett. Most 
egy sötét alak jelenik meg a parton s meglátva a 
két kezet, mely most ismét a levegő után kapkodik ; 
beleugrik a vizbe és elfogja  a veszendőt Nagyokat 
csap, hiszen őt is sodorja az ár, de küzd, mert erős 
és a boldogtalan embert galléron fogva,  partra von-
zolja. Ivén eszméletlenül feküdt  a porondon s a 
mentő is oda dőlt melléje, nagyokat szuszszanva, 
prüszkölve, mert elfáradt  és sok vizet ivott az is. 
—• Stopp volt. Elszaladt az inastól és gazdája nyo-
mán jött a vizig s megismerve öt, partra húzta. 
Habzó száját a ruhához törölve, nyalni kezdte Iván 
arczát; de az mozdulatlan volt. Végre, mint ki hosz-
szú kínos álomboF ébredt tel, lassan megmozdult és 
nagyot sóhajtott. A kutya örvendve szaladt körül, 
majd nyalta gazdája kezét. A meleg érintésre Iván 
lassan kinyitotta szemét s ijedten ült fel.  Megijedt, 
hogy vájjon ez nem-e Stopp szelleme, de a kutya 
barátságosan nézett reá s látta, hogy ez ntm álom, 
hanem bizony való és az, mely most itt áll, nem 
szellem, hanem élő állat; megfogta  a Stopp nyakat 
és oly erősen szorította magához, hogy fuldokolni 
kezdett. A vizes ruha, a kábultság, a kutya vizes-
sége eszébe jutatta a történteket s szomorú lett, 
majd egy könycsepp jelent meg szemében, egy köuy-
csepp, melyet egy keméúy tüzpróba hozott s mely 
egy megbánást jelentett. Lassan felállott,  tévelygő 
léptekkel megindult a sötétben visszafelé  azon uton, 
melyen jött, nyomában pedig lehajtott fővel  Stopp 
haladt. Adams. 

sem volt végtelen, mert a pusztaszeri vérrel pecsételt 
szerződés pontjai tanúságot tesznek arról, miszeriut 
a jogrend megállapítása is kiváló gondosságukat ké-
pezte, melylyel egyfelől  elsőséget és uralkodói jogot 
biztosítanak Árpád és leszármazói részére, de más-
felől  korlátokat is állítanak, hogy az adott hatalom-
mal vissza ne élhessen, s a nép maga is megfelelő 
befolyását  érvényesíthesse sorsa intézésében. 

Ragyogó példája ez a nép fenség  eszméjének, 
egészséges nyilvánulása a gondolkodásnak, mesteri 
alkotása az elme tudásának, melylyel akként állítja 
össze az államalkotó tényezők hatalmi körét, hogy 
az egymást ne emészthesse fel,  hanem igenis egyik 
a másikat szükségkép maga után vonja, mely nélkül 
félszeg  annak minden megnyilatkozása, és veszti a 
törvény fogalmába  eső jogos cselekedetek kellékét — 
s nép és uralkodója együttesen merítenek abból a 
forrásból,  melyből megengedett mértékkel merítvén, 
bajt és kárt senkinek sem okoz, de a legparányibb 
telhetetienkedés is, erősen boszulja meg magát. 

Ha egy futó  pillantást vetünk a lezajlott 1000 
évre, mely szeretett hazánkat immár kitörölhetetlen 
betűkkel véste a történelem érczlapjaira, mindenütt 
azt találjuk, hogy e nemzet nemcsak akkor volt 
legnagyobb, midőn éberen állott őrt szerzett jogai 
fölött,  hanem akkor is, midőn ész és czélszerüség 
szerint higgadtan számba tudta venni a döntő körül-
ményeket s az időkövetelte átalakulásoktól nem zár-
kozott el ridege î 

Ezen gondolkodás fényes  bizonyítékát látjuk 
a pragmatica sanetio megalkotásában, mely tényével 
leszámolt a nemzet a királyválasztási jog káros és 
a pártoskodás melegágyát képező, különben felséges 
jogával — s belátva, hogy egyes elhatalmasodott 
nagyjai nem riadnak vissza a testvérirtó háborúktól 
sem — a köz jólfelfogott  érdeke, a haza iránti lán-
goló szeretet kifejezése  képen sok megpróbáltatás 
után letette e jogát a ma is dicsőségesen uralkodó 
Habsburgház kezeibe. 

Hála érte a porladó ősöknek, hála koronás 
Királyunknak, hála a Gondviselés kegyelmének, okunk 
nincs ma többé már, hogy e miatt panaszos szavakra 
nyissuk ajkunkat ! 

Hisz csak az imént zajlott le az ország szívé-
ben azon magasztos ünnepély, melyben Király és 
Nemzet összeforva  kegyeletteljesen búcsúzott az 1000 
éves öreg Magyarországtól, hogy nyomban üdvözöl-
hesse az erőteljes ifjú  Magyarországot az új ezred 
hajnalán. 

Lelkünkben felújultak  multunk emlékei, vissza 
varázsoltuk 1000 év fényét-dicsőségét,  feledtük  a 
megpróbáltatás nehéz napjait, s öröklött hűséggel, 
tárogatók harsonája mellett hajtottuk meg az ország 
zászlóját a legjobb, a legalkotmáuyosabb Király Fel-
séges szine előtt. 

Van-e ennél magasztosabb pillanat ? 
Nem-e méltó viszhaugja ez a honfoglaló  hősök 

örömkiáltásának, midőn először pillanták meg a 
nekik rendelt új hazát ? ! 

Nem-e ebben verődik vissza a pozsonyi ország-
gyűlés szent ,fogadalma,  melyet a szorongatott Mária 
Teréziának tesz, midőn igy kiált fel  : „Vitám et 
sanguinem pro Rege nostro Maria Theresia 114 Nem-e 
itt nyilvánul a magyar nemzetnek Hazát és Királyt 
rajongva szerető lelke a maga fenségében?! 

S ha akkor Királya a nehéz idők külső kifeje-
zéséhez méltón talpig gyászban jelent meg Országa 
előtt s ha az 1U00 éves ünnepon királyi fényben 
jelenik meg Uralkodónk, van-e még kétség aziránt, 
hogy együtt érez Király a Nemzettel ? 

A magyart kiválóan jellemzi az imént felsorol-
takon kívül az is, hogy bár a legnagyobb mértékben 
uraltatja magát a pártoskodás szenvedélyétől, még is 
midőn legkedvesebbje, legféltettebb  kincse a Haza 
forog  veszélyben, feled  mintlent, mi egyéni sérelem-
nek nevezhető s egy szív és lélekkel tömörül a baj 
legyőzésére. t 

Lehetett és volt is nehéz napja a magyarnak, 
hisz megtelepedése után berendezte életszerét, fákat 
ültetett, vagy ha volt ápolta — ellenségei koporsó-
nak szánták, de ő bölcsőt faragott  belőle s igy ring-
tak azok sok nehéz századon át, s ha a vad Tatár 
csordák dúlása s a Mohácsnál nyitott sir nem volt 
képes eltemetni őt, 48-nak sem lehete nagyobb ereje, 
hisz ebben volt részére a feltámadás. 

Igaz, hogy Szabadság 1 - Testvériség!! — 
Egyenlőség!! ! szent jelszava alatt ölelésre tárta 
karjait s a reá boruló testvérnemzetek gyilkot akar-
tak ütni szivébe, de jóságos Istenünk nem hagya el. 

Fakadó tavasznak feslő  bimbóival nyílott a 



szabadság virága, s illatárja elönte rétet-mezőt, egy-
aránt s kik nem tudák, hogy uiit jelentseu ez, meg-
küzdöttek velünk azért, mit önként nyujtánk - aján-
dokul; de ők többet akartak, a leoldott bilincset 
reánk akarák szorítani s elvenni tőlünk azt: .miért 
annyi szív onta vért". 

A tavaszi napsugár szuronyok fényében  tört 
meg, a láuglelkü dalnok hívó szavára táborba szállt 
a magyar .s betelt Petőfinek  leghőbb kívánsága : 
„Ott essem el én a harcz mezején". 

De ím a vérrel áztatott mezőkön újból csak a 
szabadság virága fak;idt  s a felzúgó  nép szava királyi 
trónhoz juta fel  s törvénynyé vált mindaz 50 év 
előtt e napon. 

Tekintetes törvényhatósági bizottság! 
Az épület nemcsak alapzatból áll, melyen azu-

tán falai  is felépülnek,  haniiu, hogy használható le-
gyen szükséges hozzá a tetőzet. 

A magyar állam épületének alapját megvette-
ték őseink a honfoglalás  által kiépítette falait  Szent 
István király a várszekezet megalkotásával a tető-
zetét mi utódok vagyunk hivatva feltenni,  mely a 
változó korral átalakultakat alkalom és szükség 
szerint. 

Ilyen átalakulás 'volt 1848. 
Tagadhatlanul máiczius 15. volt az a nap, 

melyen az uj kor intelmei előtt meghajolva a nem-
zet, követelte mindazt, mit szükségesnek látott, — 
mindazt, mivel a többi czivilizált nemzetek sorába 
megállhat; de tagadhatlau az is, hogy a kezdet egy 
magában nem elég s különösen az alkotmány szem-
pontjából tekintve a nagy vívmányt és időrendi súly-
pontot, csak országgyűlés és Király együtt alkot-
hatván törvényt, oda kell tehát helyeznünk a tör-
vényes év fordulót  április ll-ikére, mint a mely na-
pon a Király szentesítette azt. 

Ez talál a magyar nemzetnek fennen  hirdetett 
józan gondolkozásával, ez talál a magyar nemzetnek 
az alkotmányos tormákhoz való hagyományos ragasz-
kodásával. 

Legyen kegyelet szentelve mindazoknak, kik a 
magyar állam uj épületét felemelék,  legyen hála és 
elismerés dicsőséges királyuuk I-ső Ferencz Jó-
zsef  iránt, ki országunkat bölcsen, igazságosiin és 
alkotmányosan kormányozza, s ki e perezben is ve-
lünk ünnepel, rebegjen ajkunk forró  köszönetet és 
hálát Felséges királynénknak, ki a női sziv tiszta 
szeretetével csiing a Nemzeten, e ki a Magyarnak 
válságos időkben jóságos őrangyala volt, kisérje el-
ismerésünk hazafias  kormányunkat, azon munkájá-
ban, melylyel a Király és Nemzet közötti egyetértést 
ápolni meg nem szűnik, s egy sziv- és lélekkel ki-
áltsuk: Isten áldja, óvja hőu szeretett Hazánkat és 
Királyunkat! 

Éljen a Ilaza! 
Éljen'a Királyi 
A beszéd nagy tetszésben részesült. S a szó-

noklatot gyakran szakította meg az éljenzés és tet-
szés zaja, különösen akkor, a midöu vonatkozással 
volt a királyra és királynéra. Ez az éljenkitörés vi-
harossá változott, a midőn a hálát emiitette a szó-
nok, a melyet ő felsége  megérdemel szeretett ma-

• gyar népétől. A bizottsági tagok felemelkedtek  he-
lyeikről s harsogó éljenzésbe törtek ki, a miben a 
karzat közönsége is élénken részt vett. 

A lelkesedés szünésével Sebesi  Ákos kir. köz-
jegyző, törvhatósági bizottsági tag kért szót s élénk 
színekkel ecsetelte a két jelentőségteljes beszédet, 
indítványozta, hogy mindkettő a közgyűlés jegyző-
könyvében megörökíttessék, mely indítványt a gyű-
lés egyhangú lelkesedéssel határozattá emelt. 

Majd Szentgericzei Jakab  Gyula alispán indít-
ványozza, hogy ő felségéhez  hódoló felirat  intéztes-
sék s az általa szövegezett feliratot  fel  is olvassa, 
melyet a közönség állva hallgatott végig. 

A hódoló  felirat. 
Felséges Császár és apostoli Király! . 
Legkegyelmesebb Uruuk 1 ; 

Félszázados évfordulóján  ama történelmi ne-
vezetességű napnak, melyen az újjászületett Magyar-
ország modern fejlődésének  alapköve, a Nemzet és 
Király teljés egyetértésével, együttérzésével letétetett 
— ünnepet ül Udvarlielyvármegye közönsége is, és 
örömhangja belevegyül azon közörömbe, mely ma 
végig zengi a hazát Kárpátoktól Adriáig!! 

A vármegye törvényhatósági bizottságának e 
czélból mai napon megtartott közgyűlése, méltatása 
mellett e nagy nap jelentőségének, őszinte örömmel 
és alattvalói hűséggel ragadja meg az alkalmat, 

hogy Felséged uralkodó háza s elsé sorban Apostoli 
Felséged fölkent  személye iránt határtalan hűséggel 
fejezze  ki mély hódolatát és háláját azon fényes 
uralkodói erények gyakorlásáért, melyek a szent 
korona drága köveit mély vallásosság tántoríthatat-
lan igazságosság, bölcsesség és békeszeretet erényei-
vel még ragyogóbbakká tették. 

Midőn Clio emléktáblájára vési Magyarország 
törtéueténetének azon részét, mely apostoli Felséged 
működését lesz hivatva megörökíteni, akkor már 
ki lesz égve azon millió meg millió lángoló sziv, 
mely Felséged minden magyar alattvalójának keblé-
ben most szent odaadással dobog, de amannak érez 
botüi örök időkre hirdetni fogják,  hogy a miként 
Szent István király által életre hivott intézméuyek 
biztosították Magyarország fennállását  az első ezerre, 
Felséged bölcs vezetésével lefektetett  szilárd alapok 
fogják  képezni kiindulási pontját hü Magyarországa I 
erejének és fényének  a második ezerre. 

Ily érzelmektől áthatva, esedezünk felséged 
előtt, hogy öröklött hűségünknek, hódoló tisztele-
tünknek és törhctleu ragaszkodásunk kifejezését, 
szokott kegyelmességével fogadni  méltóztasson. 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak Sz-Udvarhelyen, 1898. ápril 11-én tartott rend-
kívüli közgyűléséből. 

Szintén szűnni nem akaró éljenzés követte a 
felirat  felolvasását. 

Aztán Hallerkeői gróf  Ihdler  János főispán-
elnök felkérte  a főjegyzőt  a jegyzőkönyv felolvasá-
sára, melynek hitelesítése után ilyen szavakkal zárta 
be az ülést: 

„A minden ajakról kitörő lelkesültség folytán 
ugyan bátran felmentve  érezhetném magamat azon 
kötelesség alól, hogy feltegyom  a kérdést, elfogadja  e 
a közgyűlés az alispán ur indítványát? mindazonál-
tal ragaszkodom tanácskozási szabályainkhoz s fel-
kérem a tek. bizottságot, méltóztassék az indítvány 
elfogadásának  felállással  adni kifejezést!  (Az összes 
bizottsági tagok felállanak.) 

Ezennel határozatképpen kimondom, miszerint 
az alispán ur indítványa egyhangúlag elfogadtatván, 
a fölolvasott  fölirat  illetékes uton, a legmagasabb 
trón zsámolyához fog  felküldetni 

És mielőtt bezárnám ünnopélyes díszközgyűlé-
sünket, engedjék meg ntokom, hogy megköszönve 
szíves figyelműket  s megjelenésűket, elnézésüket kér-
hessem azért, hogy gyönge és erőtlen ajakkal töre-
kedtem felujitni  a nagy idők  emlékeit  s méltatni  a 
nagy nap jelentőségét,  mentsen az a körülmény, hogy 
nem csak hivatalos állásom kötelességéből kifolyó-
lag tettem ezt, de tettem tiszta hazafiságból,  hogy 
a tisztelt gyülekezet minden tagjának szivébe még 
erősebben beplántálhassam a haza áldozatos szere-
tetének Isteni lángját. 

Éljen a haza, éljen a király!" 
Óriási éljenzés zúgott fel  a záróbeszéd elhang-

zása után Éltették a hazát, a királyt! Éltették az 
elnök-főispánt,  s igon lelkes hangulatban oszlott szét 
a közgyűlés. 

A II órára kitűzött ülés már egynegyed 12-re 
le is járt, minek oka az volt, hogy a gyorsan be-
gyült nagy közönséget, mely zsúfolásig  megtöltötte 
a dísztermet, nem lehetett várakoztatui. 

Aztán ment mindenki a maga útjára, az ég 
most 'eljesen kiderült s ez is kedvezni látszott a 
húsvéti locsolásra induló ifjúságnak. 

Újdonságok . 
Kaszinói mulatság. Az áprilisi ünnepségeknek 

szinte kiegészítő része volt a Kaszinó által húsvét 
másodnapján rendezett színielőadás, melynek meg-
ponditésénél nem gondoltak arra, hogy az mily fon-
tos nappal esik történetesen össze. A kaszinó — 
mint tudjuk — Nosz  Gusztáv, Konez  Aurél és dr. 
Kovács  Mórt bízta meg az ünnepség rendezésével, a 
melynek fényes  sikeréért miudnyájukat, de különö-
sen Nosz  Gusztáv főreáliskolai  tanárt illeti teljes 
elismerés, ki a színdarab betanításánál, ugy az élő-
kép, mint. a színdarab szereplőiuek felkérésénél,  szó-
val az est sikerében fáradhatlan  munkásságot fej-
tett ki. 

Daczára a húsvéti ünnepnek, fényes  közönség 
gyűlt egybe a főreáliskola  tornatonnében s a meg-
előző műkedvelői előadásoknál egy cseppet sem ma-
radt ez hátrább, mit az óriási bevétel is — tekintve 
a terem nagyságát — fényesen  igazol. 

Az ünnepélyt gróf  Lázár Ádám m. főjegyző  ez 

alkalomra irt 'gyönyörű prologja előzte meg, melyet 
állitásunk igazolásául itt közlünk is : 

Megállok előtted, gvdrsan folyó  idő 
Bölcsődben ringott múlt s születik a jövő, 
Félszázadot'keresek történelmünkből, 
Egy pillanatot nemzetek életéből. 

Tavaszi napsugár volt akkor is, mint most 
Dalolt a kis madár! vigat és bánatost, 
Termett virág! leánykéz fűzött  koszorút, 
Énekelt daluok! houszerelmet — honfi  bút. 

Csörgött a láncz! nyikorgott börtön ajtaja, 
A magyar otthonában idegeu vala_! 
S az enyhe tavasz — szellő szárnyán megjőve, 
Csókjával mindeut uj életre ébreszte. 

„Szabadság ..."-szent eszme! te ekkor fakadál 
Tavaszi nap aranyos sugárinál! 
Elöntél bérczet, síkot, völgyöt, egyaránt, 
S meguyitád kunyhók és paloták ajtaját. 

Lehullott bilincs! Tüzed olvasztá le azt, 
És houvédelenuil kovácsoltál kardokat, 
Nyomodban kelt a szent ige: „testvériség"!!! 
Megrengett a löld . . . s mosolygott hozzá az ég. 

„Egyenlőség" jelszava ölelt át mindenkit, 
E szentháromság diszité a három színt! 
Ez zúgott fel,  ezt zengte völgy a béreznek át. 
Dalolta az anya — altatva magzatát. 

S a nép szava királyi trónig juta fel, 
Törvénynyé lett. . . Megtartatom mindenkivel! 
Félszázad azóta — válta sok bút. örömet, 
lm csodára! nagynak látjuk a nemzetet. 

Gondos kéz vezeti; s/.iv sugallja tettét, 
lm jó királyunk ismeri hü nemzetét, 
Múltjával összeforr  fennkölt  nemes lelke, 
A mit érez szívben, megörökíti érezbe. 

Mi szivüukbe véssük e jó király nevét,-
S im ! nemtőnk koszorúzza koronás fejéf, 
Áldja Istenünk! tartsa meg soká! soká!! 
Tehesse országát örökre boldoggá ! 

Falrengető taps és éljenzés követte e prologot, 
melyet Bartha  Gábor disztnagyarban igen ügyesen, 
hatásosan adott elő s nem szűnt meg addig a taps-
vihar, mig a szerző nyílt szineu meg nem jelent. 

És felhúzták  aztán a függönyt,  hogy gyönyör-
ködjünk az élőképben... És csakugyan gyönyörköd-
tünk ! Igéző, elbűvölő volt a kép, melyet Fankovich 
Gyula főreáliskolai  tanár ez alkalomra komponált, s 
a mely ő felsége  dicsőítését ábrázolta Személyeit 
mult számunkban közöltük. Azután a llárom  kalap 
franczia  vígjáték került színre a következő nősze-
replőkkel: Madarász  Irénke, Szabó. Ilonka, Lányi 
Erzsike, kik valóban dicséretre méltó feladatot  ol-
dottak, a mikor e folytonos  cselekményes darabot 
oly ügyesen alakították, szintúgy a férfi  szereplők : 
Fodor  Boldizsár, Szakács  Zoltán, Bartha  Gábor, ifj. 
Jakab  Gyula is. 

A jól sikerült ostélyt hajnalig tartó tánezmu-
latság fejezto  be, mely a kaszinó könyvtára javára 
50 frt  40 krt juttatott. 

Húsvét után. A böjt, véget ért, a böjti szelek 
körülbelül elvégezték az ablakrámák és az ajtók 
tánczoltatását s a nagy ünnep is eltelt már. Nem 
— mint vártuk — szép tavaszi nappal, tavaszi lau 
gyossággal, hanem csúf  esős, zord idővel. Elkeltek 
a piros és nem piros tojások s meghozták örömüket 
s a húsvéti öntözködésen is keresztül esett az ifjú-
ság. a melynek a szive szerelemmel és hódolattal 
volt tele. Az első napon nagy vígsággal és jó ét-
vágygyal fogyasztották  a legtöbb esetben gyomor-
rontó iiunepi ebédeket, a második napon pedig illa-
tossá tették az egész keresztyén világot rettenetes 
pazarlásával az otkolonuak s a többi szagos viznek, 
Most pediglen végei Minden újra a rendes kerékvá-
gásba tért vissza s bizony éppen egy hosszú évre 
van szükségünk, hogy megint átéljük e máskülönben 
legkedvesebb ünnepet 

Hazafias ünnepély. A székelyudvarhelyi m. kii.-! 
áll. főreáliskola  teguap tartotta meg a 48-iki tör.vé^ 
nyék szentesítésének 50-ik évfordulóját,  melyen. a*U 
ifjúság  énekelte a szózatot, üunepi beszédet tartott 
Tompa  Árpád tanár, mit követett az ifjúsági  zene-
kar és vegyeskar által előadott Diadalének. Nagy 
Dénes VIII. o. t. Nosz  Gusztáv ez alkalomia költői 
tollal megirt' 1848 ápril  11. czimü költemé-
nyét szavalta hatásosan, mely után Floriáft  János 
VIII. o. tanuló Vörösmarty  M.  Ilymnuszát szintén 
nagyon ügyesen adta elő. E kettő között, pedig a 
vegyeskar Élődi „Szülőföldem  ' énekelto. Az iiune-
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pélyt a „Kis alamuszi" cz. dalműből kivett Induló 
zárta be, melyet az ifjúsági  zenekar adott elő. Az' 
ünnepélyen szép közönség volt jelen, s az miden te-
kintetben a legpompásabban sikerült. 

Hamis proklamáczió. A magyarországi román 
agitáczió szakadatlanul tart. Kudarczok nem állítják 
meg útjában. Most legutóbb egy proklamáczióval 
jártak rosszul. Ez az oka, hogy most a külföldön 
olyan pokoli lármát csapnak, nehogy valamikéut a 
legutóbbi felsülés  nyilvánosságra jusson. Az eset a 
következő. A túlzó románok a jövő hónap közepén 
Balázsfalván  nagy gyűlést akarnak rendezni, nagy 
ünnepséget, az 1848. májusi hirhedt népgyűlés jubi-
leumára. Erre a gyűlésre, a mely egyébként még 
nincs engedélyezve, már a mult hónapban, szándé-
kosan épen márczius 15-én, izgató proklamácziót 
akartak kiadni. Ezt a proklamácziót azonban egy 
kis baj érte, mert a nyomdában lefoglalták.  Ez egy 
küküllőmegyei városkában történt s ugyanakkor igen 
jellemző szédelgés sült ki. A proklamáczió ugyauis 
BükarestbÖl  volt datálva, a bukaresti comité  aláírá-
sával pályázott a nyilvánosság elé, de a kiadó beis-
merése szerint szerzője Miilián  László erdőalji oláh 
pap, a ki a müsérelmek mellé a hamisított jogok 
czégeül hamisított védjegyet  is használt. Erdőalján 
megfogalmazott  egy kiáltványt, de a román comité 
nevében akarta kiadni. így dolgozik az a bizonyos 
nemzetiségi agitáczió ! 

Br. Bánffy  Dezsőt Kolozsvár város törvényha-
tósága mult év október havában a város díszpolgá-
rává választotta. Az erről szóló díszoklevelet máma 
fogja  átnyújtani a miniszterelnöknek Albaeh  Géza 
polgármester vezetése alatt egy küldöttség. 

Halálozások. E hó i4-én, élete 28-ik, házassá-
gának 9-ik évében lmgyt el- Binder  Mihályné szül. 
Diirr  Johanna. Temetése tegnap délután volt a re-
formátusok  gyászszertartása szerint. A megboldogul-
tat férje  Binder  Mihály és gyermeke Erzsike, vala-
mint nagyszámú rokonság gyászolják. — Ugyancsak 
e napon halt el Farkaslakáu id. Bajna Ferencz is 
Íílete 72-ik évében. Az elhunytat tegnap hozták be 
ide a városba s temették el a róm. kath. sírkertbe. 
Halálát neje és nagyszámú rokonság siratja. 

Dalárda. Az ujabban alakult dalára — melyről 
már megírtuk, hogy mily czéllal alakult — a hus-
véti szent ünnepek alatt szerepelt is. Első napján a 
katholikus templombau énekelte Bethoven „Hyninusz 
az éjhezJ  és Mozart „Ave verum" győuyörü darabját 
elég preczizitással, megnyerve 'vele a közönség osz-
tatlan tetszését. Másodnapján a ref.  templomban sze-
repelt, Bethoven „Oh teremtő  Istenünk"-et  énekelte. 
Mindkét alkalommal a távollevő karnagy helyett dr. 
Bogdán  Andor dirigált. 

Stefánia özvegy trónörökösnéröl. Stefánia 
özvegy trónörökösné állapota, mint Griesből irják, 
napról napra javul. Az orvosok már megengedték 
neki, hogy hosszabb sétákat is tehessen, mint eddig. 
Az özvegy trónörökösné most már annyira megerő-
södött, hogy sétái alkalmával nem kénytelen botra 
támaszkodni. A lépcsőkön is minden segítség nélkül 
megy fel;  eddig hordszéken vitték a lakására. A 
villa szalonjában kis kápolnát rendeztek be, a hol 
naponta Perathoner atya miset mond az özvegy tróu-
örökösnének és kiséretéuek. 

Több nö, mint férfi.  A férfi  és női nem aránya 
Magyarországon ugy áll (Horvátország és a katona-
ság nélkül), hogy lüüO férfira  esik a valóságos pol-
gári népességnél 1031 nő,  a mi aránylag kedvező, 
mivel a legtöbb európai államban a nőtölösleg ennél 
nagyobb. Norvégiában pl. ,1076, Svédországban 1005, 
Angliában 1000, Svájczbau 1055, Ausztriában 1044, 
a német birodalomban 1040 stb. Ellenben kedvezőbb 
az aráuy ezeknél: Oroszország 1015, Francziaország 
1007, Olaszország 995, Bulgária * 9Ü4, Szerbia 947 
Stb. Megjegyzendő," hogy Horvátországban is kisebb 
a nők száma, ott 10ÜO férfira  991 nö esik. Egyéb-
iránt Magyarországban a helyzet rosszabbul, ameny-
nyiben 1880-ban még csak 1018 nő esett 1UU0 fér-
fira  s 1890-ben már 1031. Ajánlatos tehát, hogy a 
nők mentől kevesebb kosarat osztogassanak. 

A vásárhelyi méregkeverök pöre. Az ország-
szerte általános izgatottságot okozott méregkeverök 

1 bünpörét a napokban kezdette meg a kuna első 
büntetőtanácsa Czorda  Bódog elnöklése mellett tár-
gyalni. A pör, mely három éve hogy tart, valószínű-
leg tegnap befejezést  is nyert s Jáger Maii és mé-
regkeverő társai valószínűleg elnyerték méltó bün-
tetésüket. 

A kicályi palota függő-kertje. Az épülő királyi 
palotának egyik legszebb dísze lesz a kiráJy függő-

Udvarhelyi Híradó 

kertje.  A függő-kertet  vasoszlopokon a királyi palotá-
nak a Gellérthegy és a Duna felé  néző oldalán he-
lyezik el 8 ott fenn  a magasban Budapest palotái 
fölött  fog  pompázni a délszaki növényekkel és más 
díszvirágokkal beültetett kert. A függő-kert  déli sar-
kában remek lugast csinálnak, a honnan az uralkodó 
kényelmesen ülve élvezheti a nagyszerű kilátást. A 
virágágyak között apró szökőkutakat helyeznek el, 
a melyek kristályos vizet szórnak föl.  Szóval a ma-
gyar király palotája még valósággal föltámasztja 
Szemirámisz függőkertjeinek  csodáját is. 

Kerékpárosok között. Fiatal  apa: Nos, dok-
tor ur, fiu-e  vagy leány ?* •-> Orvos: Nem, hanem 
— tandem. 

Közönség köréből.*) 
A magam s szeretteim nevében is hálás köszö-

netet mondok mindazon jóakaróinknak, kik már csak 
uéhai b. e. és örökre feledhetetlen  édes atyám, leg-
idősebb Albisi Bod Sándor ny. ref.  lelkész elhunyta 
által okozott mély fájdalmuukban  velünk együtt 
éreztek s irántunk őszinte részvéttel viseltetted. 

Székely-Udvarhely, 1898. ápr. 15. 
l t o d K á t o ly , er ref.  koll. tanár. 

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

A csók. 
K i s h e g y i ur, egy többszörös milliomos, halá-

losan szerelmes volt egy nagykereskedő barátjának 
fiatal,  bájos feleségébe.  Minden alkalmat megragadott, 
hogy a közelébe juthasson, de a fiatal  asszony a 
nyájas mosolyuál neiu akart tovább menni. Egyszer, 
délelőtt becsönget hozzá Kishegyi ur. Az asszony 
kissé furcsának  találta a kora délelőtti 'látogatást, 
de nem tett rá semmi megjegyzést sem és bement 
vendégével a szalonba. Alig ülnek ott egy-két per-
czig, Kishegyi ur fölugrik  és odaveti magát az asz-
szouy lábai elé. 

— Csak egy csókot, nagyságos asszonyom, csak 
egy csókot, könyörgöm ! 

— De a? Istenért, mit gondol Kishegyi ur! 
— Csak egyet, egyetlenegyot, nagyságos asz-

szouyom ! Elepedek egy csókjárt! 
— Nem lehet, nem lehet! 
— Semmi áron? 
Áron ! Az ár szó megkapta az asszony figyelmét. 
— De igen. Ha ötszáz forintot  ad annak a 

szegény gyermekeket segitŐ egyletnek, amelynek el-
nöke vagyok. 

— Áll az alku ? 
— Áll. 
— Becsületszóra? 
— Becsületszóra. 
— Jó. Tíz perez múlva itt leszok a pénzzel. 

II. 
— Elhoztam az ötszáz forintot.  Méltóztassék, 

nagyságos asszonyom. 
— Nos, jó. Hát csókoljon meg. És feleje  tar-

totta szép, piros kis szájat. 
A térfi  szenvedélyesen nyomta az engedélyezett 

csókot a szép asszony szájára, aztán beszélgettek 
egy keveset. Kishegyi ur nemsokára kezet csókolt 
és elment. 

III. 
— Kedves barátom, az ötszáz forintra  nem 

volt szükségem. Elmenőben fölvittem  a feleségednek 
és neki — átadtam, Köszönöm. Szervusz 1 

IV. 
Délben, mig a felesége  a kabátját lesegítette, 

megszólal a férj: 
— Kishegyi itt volt? 
Az asszony holtsápadtra válik és síri hangon 

suttogja: 
— Igen. 
— Adott neked ötszáz forintot? 
— Végem vau! gondolta a szegény asszony. 
— Tudod, eljött hozzám, hogy momentán szük-

sége van ötszáz forintra  és nem akar azért haza-
menni, de- aztán még sem kellett neki, hát viszsza-
adta. • . 

Az asszony megkönnyebbülten lélegzett föl. 
' — Igen, igen, itt vau a pénz nálam. Tessék, 

kedvesem. 

(5) 1898. április 17. 

Közgazdaság. 
Az állami utak befásitása, az e czélra alkal-

mas gyümölcsfákkal  tavaly vette kezdetét öt vár-
megye területén, de csak 11,000 darab fával  kísér-
letképpen, mtrt sokan attól tartottak, hogy e fák 
károsításoknak annyira ki lesznek téve, hogy a ke-
reskedelemügyi miniszter ezt az eszmét elejteni lesz 
kénytelen. Az első év elmúlt és ime azt az örven-
detes tényt kell konstatálnunk, miszerint ezen kiül-
tetett fáknak  még Torda-Aranyos megyében sem 
pusztult el 10 százaléka, a többi megyékben pedig 
veszteség 6 százalék körül váltakozik. 

Ezen váratlan eredmény után a kereskedelmi 
miniszter az idén kétannyi fát  szándékozik kiültetni. 
Az e czélra szükséges fákat  a földmivelésügyi  mi-
niszter önköltségi áron készséggel engedi át az ál-
lami faiskolákból  és egyúttal az iránt is intézkedett, 
hogy a befásitandó  útrészek utmesterei és utkaparói 
számara a Budán,  Keszthelyen,  Pozsonyban, Nyitrán, 
Kassán,  Szatmárott  és  Nagy-Enyeden  fi  — G napos 
tanfolyamok  tartassanak. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza Névtelen levelekre nem válaszolunk 

Pléh H. Kívánsága ugyancsak meglepett. Hogy az úgy-
nevezett Eiffel-torony  magasabb-e, mint a magas c 7 Ezt csak 
Franki Móricz tudná kiszámítani. 

K. M. H. Novellája igen jó, de ön mindenütt elfelejtette 
az ékezeteket felrakni,  amiből különböző bonyadalmak kelet-
keztek. A diumista önnél sebesen körmöl t , ahelyett, hogy 
körmölt volna és önnél a ve rebek ugatnak borzalmasan a 
vérebek helyett Az, hogy ön külön papiroson mellékelte a sar-
kantyúkat, nem változtat a dolgon. 

M—a. A leínyok rendszerint két esetben tudják meg, 
hogy kik szerelmesek beléjük. Az első eset az, amikor maguk 
rájönnek, még pedig az itju viselkedéséből, akaratlan nyilat-
kozataiból, sóvár tekinteteiből És ez a legbizonyosabb, föltéve, 
hogy a leány nem képzelgő és eléggé ügyes. A másik eset az 
ifjú  vallomásából áll, amire persze nem lehet mérget venni 
mert akárhány olyan ur van, aki minden lehető alkalommal 
szerelmi vallomással elő. Ezek annyira hozzászoktak szerelmeik-
ről beszélni, mint mások az időjárás témájához. A fiatal  em-
ber már nehezebben tudhatja meg, hogy a leány, az „ő", sze-
reti-e? A leányok ugyanis ügyesebbek, tartózkodóbbak és sze-
mérmutesebbek is. Más tekintetben persze ők sem tudnak ér-
zelmeiken uralkodni s igy egyes apró jelek árulóik lesznek. E 
jeleket azonban csakis azok ismerik föl,  akiknek gazdag ta-
pasztalataik vannak és akik, ez a fő,  nem nagyon szerelmesek. 
Ami a próbáratevést illeti, az leginkább a regényekben diva-
tos. Ma már nem igen szokás holmi próbát tenni, már azért 
sem, mert könnyen rajta veszthet. 

2104. Szám. 
íbílö. polg. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint csődbíróság 

részéről közhírré tetetik, hogy Gáspár Ferencz csődiigyebeu a 
választmánynak 1898. márczius 30-án kelt határozata értelmé-
ben, s a tömeg gondnok ezen szám alá beadott kérése folytán 
ezennel elrendeltetik a Gáspár terencz csődtömegéhez tartozó 
csődleitar 2—3ití tétel alatt felvett  742 Irt 34 kr becsértékit, 
közadós Gáspár Ferencznek, Székely-Udvarhely városában, a 
kossuth-utezai üzleti helyiségében levő kész bőr áruezikkek, 
bőrnemek és bőrüzleti felszerelések  elárverezése következő fel-
tételek alatt: 

1. a fentebb  felsorolt  tárgyak egy csoportban bocsáttat-
nak árverezés ala 742 írt 34 kr becsárban; ha azon ár nem 
igertetuék meg, kikiáltási ár egy órai várakozási idő után 
30% leunebb szállitiatik, s ha félóra  alatt ezen leszálitott ki-
kiáltási összeg sem igértetnék meg, ujabb 30u/0-kal lennebb 
szállíttatik, az utóbbi, már leszállított kikiáltási ár, ha ezen 
kikiáltási ár sem. igértetnék meg félóra  alatt, ingóságok lel-
tári tételenként bocsáttatnak árverezés alá, s a becsáron alól 
is eladatnak; 

2. az ingóságok egy egész csoportban való árverezésekor 
venni szándékozó köteles a becsar, s illetőleg a leszállított 
becsar lU°/o át bánatpénzül a tömeggondnok, Márton János, 
esetleg az árverezést foganatosító  kiküldött kezéhez' lefizetni, 
mely a vevő altal azonnal letizetendő vételárba beszámittatik; 

3. ha az egészet egy. csoportban megvásárló azonnal nem 
űzetné le a teljes vételárt, bánatpénzének elvesztése mellett az 
ingóságok ujabban elárvereztetnek ezen feltételek  szerint; 

4. a vételár lefizetésekor  az ingóság vevő birtokába 
adatik. 

5. ezen árverezés teljesítésére határnapul 1898. ápriiis 
22-ike, délelőtt 8 órája tűzetik ki, Székely-Udvarhely városá-
ban, Gáspár Ferencz üzleti helyiségében, s foganatosítása  iránt 
a székelyudvarhelyi kir. járásbíróság kerestetik meg. 

A kir. törvényszéknek, mint csődbíróságnak Szákely-
Udvarhelyt, 1898, április hó 7-én tartott üléséből. 

M e n t o v l c l i , Í J a r t A k ttjula, 
elnök. ' t. jegyző. 



z i v a t t y u k a t 
házi, ipari, mezőgazdasági építkezési és 

egyéb uyivános czélokra 
k é z , j á r g á n y é s e r ő l i a j t á s r a , 

r p ű z f e c s k e n d ö k e t  -^m 
.X. városi, községi, gazdasági és 

gyári 
t ű z o l t ó s á g o k n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen 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) 

B U D A P E S T , V I . , k ü l s ő v á c z i - u t 4 5 . 

Árjegyzék és költségvetések ingyen és bérmentve. 

U ü g y t e l j e s e n j ó k a r b a n l e v ő z o n g o r a 

e l a d ó . 

Hol ? megmondja a kiadóhivatal. 

L e g n a g y o b b n y e r e m é n y 

legszerencsésebb esetben 

1.000.000 korona 
A' / . ' önnzcn S O . O O O i i j e i e i i i f n j 

^ J E G Y Z É K E . 
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben 

1.00^000 k o r o n a 
A nyeremények részletes btosztása a .következő: 

K o r o n a 
600000 
400000 
s o o o o o 
ÍOOOOO 

9 0 0 0 0 
§ o o o o 
70JNM> 
6 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 

s o o o o 
25000 
20000 
15000 
ÍOOOO 

5000 
3000 
SÓIM) 
ÍOOO 

500 
300 
SOO 
170 
130 
ÍOO 

§ o 
4Q 

50,000 Z Z 13.160,000 
melyek hat húzásban sorsoltatnak ki. 

A második nagy m a g y . Itii 
nemsokára ismét megkezdődik és 

1 0 9 , 0 0 0 
sorsjegyre újból 

• os/.íií l y s o r s jrilí'k 

5 0 , 0 0 0 
nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levő nyereinényjogyzék szerint a z ö s v / e s 
sorNjí'Kjck l e l e fe í tét lenikl  n y e r n i l og . 

A i lyer í -s t e s é l y e k tehát, amint már általánosan 
ismeretes, o r i i t s u k 

Szivesinielililii megrendeléseknél e r e d e i i noi-h. jegye-
ket a tervszerű e r e d e l i :t>'l»nii és]Msli!>: 

egy egí'8/. I-ső oszt. eredeti sorsjegy f r t . 
.. í í ' l ' .. 
„ n e g y e d „ „ I.SO „ 
., n y o l e / , a d „ „ „ ,. —.75 „ 

küldünk szét i i l i t i i i é l l e l , vagy a pí'ii.'. e l ő l e g e n lie-
ltiil(l('.He e l l e n i b e n . 

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a hiva-
talos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul 
állanak el5rc is rendelkezésre. Amint ismeretes, a húzások a 
a magy. kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosak és azok-
nál mindenki megjelen hetik. 

K i v á l ó s z e r e n c s e 
kedvezett főárudánknak az I magy kir osztálysorsjátékban, a 
mennyiben már az előző osztályokban (az első öt osztályban) 
1 0 0 , 0 0 0 . S 0 , 0 0 0 , 3 0 0 0 , valamint számos 2 0 0 0 , 
IOOO, 5 0 0 és 3 0 0 koronás nyereményt nyertek főáru-
dánkban, melveket a szerencsés nyerőknek ki is űzettünk 

Ajánlatjs ennélfogva  a 11-ik magy. kir. os? tál j sors jutt'-k 
1-ső húzásához a megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni 
Emlékeztetünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon többszöri 
figyelmeztetésünkre,  hogy röviddel az első osztályú húzás előtt 
az első osztályú sorsjegyek elkelnek; és igazunk is volt, mert 
még közvetlen az első osztály húzása előtt a bel- és külföld 
elárasztott bennünket rendelményekkel olyanynyira, hogy a későn 
érkezőket legnagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhettük. 

Kérjük tehát a rendelményeket az első osztályhoz mi-
előbb, mindenesetre azonban legkésőbb 

április hó 21-éig 
hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben Ígérhetjük ezek biz-
tos eszközlését. 

TÖRÖK A, És T l 
a m a g y . k i r . s z a b o M x t á l y s o r M j á t á k 2)1 

foeltfriiMitói 

Budapest, V, Váczi-körút 4 A. 

Magyar 
aczélárugyár részvtárs. 

gyártmányai kaphatók : 

Rösler és Gábor, Gyertyán ffy 
J. és Fiai uraknál 

S z é k e l j r - T T d . T r a . r i h . e l y ' . 

A " P o l d i n c z é l " 
gyártmányok egyediili képviselete a magyar 

HA. korona országaiban 

Magyarországon egyedüli gyártói a 
Holtzer Jakab és Tsa- fé le 

szabadalmazott különleges rugóaczólnak. 

UizátOlatjog  oi/ártása 

a „Leinoine" 
módszer szerint előállított hord-, ütköző-, tekercs-
és csavarrugóknak mindenféle  jármüvek számára. 

I l i n t ó r i i g A k . 

Gyár, központi iroda és raktár: 
l t u i l a p e . H t 

VI, k e r ü l e t , k ü l s ő vi iezi - (U 0 5 . hzAiii. 

A St.  Egydy  reszelögyár 
magyarországi  vezérképviselösége. 

Siirgönycziin: Magyaraczél Budapest. 

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

kiadóhivatalában. 

FIGYELEM! 
A legújabban jav í to t t , e r ő s í t e t t . m a g n e t i k u s áramú 
vi l lamos „ V o l t a - k e r e s z t " az összes eddigi készí t -
ményeket ké tszeresen ' fe lülmúl ja vi l lamos erőben. 

. , V o H a - k « » r e s z t , " 

, . V o l t a - k e t t Ő M - c s i l l a g " 
Oly egyéneknek kik keresztet) nem hordanak csillag alakban. 
Nem lehet eléggé ajánlani minden embernek, hogy hordja mindig a 

„VOLTA-KERESZTET" 
mely az idegeket erősíti, megújítja a vért és az egész világon 
ö88szehasoiilithatatlai nak elismert szer a következő betegségek-
nél : köszvény, rheuma, neuralgia, ideggyengeség, álmatlanság, 
hideg kezek és lábák, hypoohondria, sápkor, asthma, bénulás, 
görcsök, bőrbetegségek, aranyér, gyomorbajok, influenza, köhö-
gés, süketség, fülzúgás, fej- és fogfájás stb. stb. Az életerő 
önkénytelen elvesztése, tehetetlenség és elgyengülés a „Volta-

kereszt' folytonos viselése által gyógyíthatók. 
Hölgyek és leányok a kritikus időkben csakis a Volta-keresztet 
hordják, mert ez úgyszólván mindenkor csillapítja a fájdalmat. 
Villamos áramlata megóv kellemetlen következményektől, amely 

már oly sok liatal életet oltott ki a kritikus időben. 
Számtalan köszönő és elismerő levél áll rendelkezésre. 

1 d r b A r a I I r t 8 0 k r . 
2 frt  beküldésével (bélyegekben is) bérmentve. Utánvét mellet 
20 krral több Viszout elárusítóknak megfelelő  engedmény. 

V a l ó d i m i n ő s é g b e n e s a k 

TAUSIG J. 
H u d a p e s t V I I I . , C s ö m ö r i - u t í ltí/n 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában Sz.-Udvarh.elyt. 


