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Előfizetési  árak: 
Egész évre frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 forint. 

Egy szám ára 8 kr. — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 
egész évre 3 frt.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap. 

Tisztább levegőt! 
(—11.) Egy vezérczikkel megváltoztat ui egy 

egész társadalmi rendet lehetetlen; — az uj 
forma  a régi rombadölésén épül fel,  de a hang 
nem lehet olyan mint a szelekbe irt szó, hogy 
nyomtalan tűnik el s ha meghallgatásra talál, 
egy szívet kell csak meghóditson, a többit ma-
gával sodorja az áradat. A mai társadalom mely-
.nek félszegségét  unos-uutalan halljuk emlegetni, 
de az orvoslását senki se meri megkezdeni — 
egy átmeneti társadalom csupán, mely küszöbét 
képezi auwrk, a hol mindent, eszményesebb, tisz-
tább, ideálisabb formában  találunk fel.  Az uj 
idő uj embereket hoz, de a régiek, kik moso-
lyogva fogják  köszönteni a jobb, tisztább hajnal 
hasadást, már nem tehetik jóvá mit emberi 
gyarlóságok véghez vitt. A mai rend egészség-
telen felfogása,  a kor hitvány, satnyult formá-
jában kereseudő. Az ideálizmus, mely életet lehel 
mindenben, haldoklásának utolsó stádiumát éli 
s még egyszer felkiált:  tisztább levegőt. 

Már a családi uevelésben sem lehet meg-
találni a nagyok szellemét, azokat mint ósdi 
hitvány sallangot sutba dobta a tul fraueziás 
irányzat, falba  rúgva az apák dicső nevét. Az 
érzékiség, a mi mámorító tűz mi még pezsgésbe 
hozza a meglazult idegeket, a tiszta érzés már 
nevetséges, kikaczagni való semmi, és mindenre 
a mi eddig szent volt, a haldokló század reá 
nyomja szennyes bélyegét. 

Alásiilyedve ! — szomorú, de igaz. Milliók 
egyért, — ez eszme újra felébred  és hordja a 
század súlya alatt a kor szülötte a követ ama 
nagy pirámishoz, melyet százezred év se fog  le-
dönteni s mely alatt álmát alussza, mélyen el-
temetve az ideálizmus. 

Felelős szerkesztő : Cs. Szabft  KAInirtn. 
Szerkesztő 

és laptulajdonos : B e c s e k A l a d á r . 

Fagyos kezébe szorított minden tért a 
protekezió, ez az mi boldogít ma, a többi be-
csületes törekvés kárhozatba visz. Hány genialis 
lélek döl sírba anélkül, hogy egy pillanatra is 
szolgálhatta volna a hazát, a nemzetet, melyet 
— sirva látta, hogy mint ragadják magukkal 
azok, kiket a szerencse tett nagygyá, de mint 
Biberach mondja : a koponya kong, az agyvelő 
hibázik. 

Mindennek oka a pénzimádás, az anyagiság 
vadászata, ez csinálja a szellemet, ez csiuája a 
karaktert. És e pénzimádás szentségtelen bál-
ványát bevitte a családi tűzhelybe és spekulácziót 
teremtett a nósülésnél is. Mennyi hozománya 
van ? — ez a kérdés járja, de nem az, váljon 
lelke milyen kincset bír, melyet hideg számtani 
tudománynyal értékében meg nem lehet hatá-
rozni. Mennyi hozománya van ? de nem nézi 
azt, váljon milyen erény tulajdonosnője az, kit 
házi szentül kiváut választani — fő  a péuz, ez 
ad erényt majd, ez ad lelki gazdagságot is. És 
itt kezdődik a házasélet csődje. A gyermekek 
honnan tanulják a tiszta érzést, szent hevülést, 
igaz szeretetet — mikor szülőinél se látja, hon-
nan vegyen erőt megküzdeni az ezernyi támadás 
ellen, melylyel a sors útját vágja, mikor erre 
otthon nem tantiották. Pénz éz pénz! — ezt 
hallotta mindenütt, de bár csillogó arany tölti 
el előtte a tért, lelke sötét, agyveleje hideg, 
számitó. A hozományvadászat ma-holnap erénnyé 
lesz s igy a nőt, ki királynő kellene legyen, 
ki egy kiegészítő részét képezi a férfi  gondolkozó 
erejének — árutárgy gyanánt veszik, börzének 
nézve a házasságot — és igy feledi  el a férfi 
azon erkölcsi tökét, mely benne van, s melynek 
kihasználásával közbecsülést teremt és használ 
a honnak és nemzetnek, igy satnyul napról-napra 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg di.i 
külön minden beiktatásnál 30 kr. Nyilttér sora 10 kr. 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

a nemzedék. Viszont, a könnyelmű gazdálkodás 
elpusztít mindent, mit az ősök erkölcsi tőkéjük , 
kihasználásával és nem szerencsejátékkal szerez-
tek s igy lesz aztán az ősi curiákból pálinkafőző. 

Az ideálizmusnak vissza kel! térnie, mert 
ez a levegő megfojt  mindent, még azt is, mi 
életképesen jött a világra: tisztább levegőt! — 
ezt kiáltja minden józan ész, hogy megmentsük 
tiszta gondolkozásunkat. — A vidéki élet még , 
nem ismeri a maga teljességében a romlottság 
e fokát,  az érdemet itt még megbecsülik és 
épen ez az, mi szólásra késztett, hogy védbás-
tyát emeljünk a mindent megbénító fuvalom 
ellen önmagunkban s ne essünk majmolásba 
romlásunk kárán. 

A kort nem mi látjuk ily sötéten, hanem 
már az is, ki megteremtette a naturális irány-
zatot, ki ott él, a hol a maga teljes szennyében bur-
jánzott fel  a mindent megölő közerkölcs romlása. 
Zola is megszólal hires „Romá'-jábau, mintegy 
éleszgetni akarja azokat, kik még a jóra való 
fogékonyságuk  nem veszítették : „A társadalom 
alkotványa  fenékik  el van korhadva  és romba 
fog  dőlni,  a vér és sár özönébe fulladva. 
Csak  egy nagy isteni igazságszolgáltatás  tisz- • 
tithatja  meg a megrémült  világot,  hogy rom-
jaiból uj világot  építsen." 

Belföld. 
A tengerészeti póthitel. Múlt számunkban hoz* 

tuk volt, hogy a közös hadügyminiszter ötven millió 
forint  külön hitelt kért a hadi-tengerészet számára, 
miután azonban a két kormány sokalta az összeget, 
e követelést majdnem felényire  szállította le. A kor-
mányok ezt a tulkiadást sem fogadták  el és most 
már báró Krieghammer és báró Spaun ellentenger-
nagy teljesen elállottak a tulköveteléstől s a tenge-
részeti budget az idén nem igen haladja meg az előző 

Egyedül. 
Irta: Rózsa Miklós. 

A pinczérek már kezdték egymás tetejébe ra-
kosgatni a székeket, a háziszolga a félreeső  sarkokat 
már fölhintette  nedves fürészporral,  a mi biztos elő-
jele volt az elmaradhatatlan reggeli söprés kezdeté-
nek, a kasziros kiasszony pedig rakosgatta már a 
czukorkoczkákat a békés nyárspolgárok reggeli kávé-
jához. Egészen egyedül, magunkra voltunk a körúti 
éjjeli kávéházbau, fáradtan,  ernyedten az éjjeli re-
dakczionális munka után. Az óriási táblatükör fölött 
függő  nagy fali  óra azt az időt mutatta, mikor ren-
desen arról kezdtünk tanakodni, hogy jó lenne haza 
készülődni. Ilyenkor még mindig eltartott jó másfél-
óráig, mig tunya idegeink tetté valósították az 
akaratunkat. 

Odakünn a téli égboltozatot már beárnyékolta 
az a csodás lilaszin, melynek halavány utánzatát 
annyiszor leócsároltuk a szimbolista piktorok vász-
nain s a hatalmas tükörablakon bevetődött az asz-
talunkig ennek a mystikus szinvegyületnek a reflexe. 
Némán bámultunk a füstös  levegőbe, a lelkünkre 
ránehezedett az éjszaka elmúlásának borongós han-
gulata. 

Annyira megbénított bennünket az éjszaka hal-
doklásának ólmos melankhóliája, hogy észre sem 
vettük, mikor Varga Sándor leült az asztalunkhoz. 
Pedig hat. hónap óta nem láttuk a fiatal  festőt, 

megjelenése szenzácziót kellett volna, hogy előidézzen. 
Jó féléve  inult, hogy utoljára praelegált nékünk a 
lilaszinü égbolt mysticzizmusáról. Azután megnősült 
és nekünk hagyta az eget minden szines tüneményé-
vel együtt. iMikor az első éjszaka üresen maradt a 
helye a nagy kerek bohém asztal körül azt hittük, 
hogy meg se tudunk nélküle lenni. De aztán lassan-
kint elfelejtettük,  mintha meghűlt volna. Az élőket 
még hamarább felejtjük  el, mint a halottakat. 

Most, hogy milyen váratlanul megjelent közöt-
tünk, az első perezben fel  se tünt, a mint hallgatva 
kavargatta a theáját. Annyiszor éltük át vele ezt a 
hajnali hangulatot, hogy az első pillanatban azt 
hittük, hogy még mindig a régiben van minden. 
Csak mikor csodálkozva végigjártatta szemeit rajtunk, 
mintha nem értené, miért nem ugrálunk fel  a viszont-
látás feletti  örömünkben, meredtünk rá ijedten, szinte 
megkövülve. Mintha a sirból tért volna vissza hoz-
zánk : az arcza sápadt, fakó  vértelen volt, mint egy 
múmiáé, a szemeiben nem lobogott az a szenvedélyes, 
szines láng, mely arczának máskor azt az átszelle-
mült kifejezést  adta s egész magatartása egy fáradt, 
öreg ember benyomását tette ránk. 

— Hogy kerülsz te ide, ebben az órában, Sáu-
dor ? — kérdezte végre egyik közülünk. 

— Visszajöttem közétek, fiuk  t • - szólt csen-
desen, színtelen hangon, azzal szörpölgetni kezdte az 
előtte párolgó illatos italt. Olyan egyszerűen, olyan 
természetesen mondotta ezt, mintha arról lett volna 

szó, hogy visszaérkezett az esteli sétájáról. — Lát-
játok, nem birom tovább, olyan igen egyedül voltam 
eddig is. Vissza kellett jönnöm kőzzétek, ha nem 
akartam bele őrülni I — tette hozzá kissé tompáb-
ban, de az őszinteség végtelen egyszerűségével. 

Érthetetlenül bámultunk reá, ő pedig izgatot-
tan, sebesen beszélni kezdett, mintha védeni akarta 
volna magát egy hangtalan vád ellen s mintha 
tőlünk várta volna felmentését: 

— Ti meg fogtok  engem érteni bizonyára s 
elhiszitek, a mit mondani akarok. Tudjátok, hogy 
sohasem hazudtam magamra semmiféle  érzést, még 
ha szebb szinbeu tűnhettem volna is fel  ezáltal, 
annál kevésbé fogok  tehát most hazudni, mikor fél-
nem kell, hogy azok után, miket mondandó vagyok, 
kételkedni fogtok  a józan eszemben. 

Némán ügyeltünk minden mozdulatára s ösSze-
össze néztünk. Gyanúját nem tartottuk egészen alap-
talaunak. Mindig különcz, túlzó embernek ismertük, 
a kiben a zseniálitás nyilvánulását bizony néha-néha 
alig, hogy egy hajszál választotta el az őrültségtől. 
A képeire is ezt olvasta rá mindig a kritika. <> 
azonban nem vette észre tekinteteinknek eít az ide' 
genszerüségét és tovább beszélt: 

_ Emlékeztek még rá, ugy-et Éppen'ilyen 
szürkület volt, mint ez a mai, mikor utoljára együtt 
ültünk. Az éjszakára ráborult már ez a lilaszinü 
szemfedő,  de gyilkosa: a hajnal, még nem téritette 
ki vérpiros palástját. Nagyon szomorúak voltunk 
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évi költségvetést. Az egész tengerészeti biulget leg-
feljebb  fél  millióval lesz több a tavalyinál. 

Kiegyezési javaslatok. E hét csütörtökjén ter-
jesztettek be a kiegyezési javaslatok. Olyau kedvező 
helyzetben vagyunk, hogy az összes pártok vélemé-
nyét itt adhatjuk. A javaslatokról általában azt 
tartják, hogy azok sok olyan újítást tartalmaznak, 
melyek Magyarország jogosult igényeinek megfelelnek. 
Az agrariusok meg vannak elégedve azon megálla-
podásokkal, melyek a mezőgazdaság érdekeinek oly 
lényeges engedményeket biztosítanak, de ellenzik a 
szesz- és söradó fölemelését.  A fogyasztási  adók 
reformjában  a nemzeti párt nem hajlandó messze-
menő vívmányt látni, mivel Magyarországnak a saját 
területén fogyasztott  czikkek utáu az egész fogyasz-
tási adóra van joga. E párt részéről különben a 
liztositó  társaságok  recziproczitására vonatkozó pont-
ját a vára- és kereskedelmi szövetségnek szintén 
kifogásolják.  Ugy a nemzeti, mint a függetlenségi  párt 
az egész kiegyezési akcziót a quóta szabályozása 
nélkül hiányosnak tartja. A függetlenségi  párt ragasz-
kodik elvi álláspontjához és ugy az önálló vámterü-
let, mint a független  magyar bank érdekében minden 
parlamenti eszközzel küzdeni fog.  — A néppárt  a 
javaslatokat meg fogja  szavazni. 

Külföld. 
Spanyol-amerikai háború. Múlt számunkban 

közöltük volt a szenátushoz beadott ultimátum szö-
vegét, melyet a szenátus határozata kifolyásából 
liamabé, a Washingtonban székelő spanyol követ 
szerdán már meg is kapott. A követ nyomban kikérte 
útlevelét. Madridban pedig Woodford,  az Unió követe 
készül az elutazásra. A követség összes tagjai külön-
ben a tegnapi éjjet az ő szállásán töltötték. 

Ez az utolsó fázisa  a hónapok, sőt mondjuk 
évek óta húzódó . spanyol amerikai viszálykodásuak. 
Hivatalos megerősítést nem nyert még ugyan, a 
New-York  Herald  azonban biztos forrásból  tudja, 
hogy Mac Kinloy Spanyolországnak szombat reggél  0 
óráig terjedő határidőt adott az ultimátum 'eljesité-
sére. Ha Spanyolország ezt elutasítaná, a operáezió 
nyomban megkezdődik  Kuba  és Fortorico  kikötőinek 
zárlatával,  a mit a hadsoregnek haladéktalan mozgó-
sítása követne a Nagy-Antillák  okkupácziója  czéljából. 

Városunk közgyűlése. 
április 23. 

Székely-Udvarhely vúfos  képviselő testülete 
közgyűlésén tegnap kezdte tárgyalni a 35 pontot 
magába foglaló  táagysorozatot. 

Három óra kevtíssel múlt el, midőn a bizott-
sági tagok legnagyobb része megjelenve, elnöklő 
Kassay  F. Ignácz polgármester az ülést megnyitotta 
a megjelenteket üdvözölte s nyomban mult év II. 

mindnyájan, mint mindig, mikor végig kellett néz-
nünk az éjszaka végvonaglását — s daczára az együt-
létnek, nagyon elhagyatottnak éreztük magunkat. 
Mindannyiunkat elfogott  a vágy, az édes, meghitt, 
barátságos családi tűzhely után, melyben egy nya-
kunk köré fonodó  puha kar melege olvassza le rólunk 
a téli szürkület deres fagyosságát  s melyben a hal-
dokló éjszaka mystikus lilas2inéuek a reflexe  helyett 
pattogó kandalló aranyszínű fénye  világítsa be halo-

, vány orczánkat. Rajtam, a ki talán legnagyobb 
impresszionista voltam köztetek, annyira erőt vett 
ez az elementáris vágy, hogy még az nap bebújtam 
egy meleg fészekbe,  melyben egy ártatlan gyerek-
leány csicsergése volt a madárdal. Ki sem jöttem 
onnét addig, mig az én csevegő madaramat át nem 
vihettem a magam kalitkájába. 

Micsoda élet kezdődött most, fluk!  A miről itt, 
e kerek asztal körül annyiszor álmodoztunk, az mind 
egyazerre beteljesedett. Kényelem, jólét, reud, tiszta-
ság vett körül állandóan, mindenem volt a mit csak 
megadhat egy szerető asszony hitvesi gondoskodása. 
A léha, üres, nélkülözésekkel s ezer apró, kicsinyes 
gondokkal telt bohém életmód 'helyett ráléptem a 
polgári becsület kitaposott, kényelmes útjára s a 
megunt, ostoba, sőt utálatos szeretkezések helyett 
esténként egy tiszta asszony csókja várt" reám. Na-
gyon boldognak éreztem magam. Régi, lázas életmó-
dom után jól esett ez a végtelen nyugalom, aztán 
meg szerettem is a feleségemet. 

Szorettem ? . . . Hisz most, is szeretem ! Hát 
akkor miért vagyok mégis olyan kimondhatatlauul 

feléről  jelentését felolvasta,  melyet az e hó tí-án tar-
tott megyei tavaszi közgyűlésre megyénk alispánja 
jelentésében is előterjesztett. 

A jelentést általánosságban elfogadják. 
lllatky  Miklós biz. tag azonban megjegyzi, hogy 

a közmunka erőt nem használják ki teljesen; s a 
városba korsóval szállítandó borvizek körül nagyobb 
tisztaság követelendő. Felemlíti, hogy a jelentésből 
hallott azon pontot, hogy a város piacza 18 esetben 
vizsgáltatott meg — kevésnek találja, mivel mint 
szemtanú állithatja, hogy a faluról  behozott tejeket 
hamisítják. 

Györfy  Titus nem tartja czélszerünek, hogy a 
polgármestor félévi  jelentése igy közgyűlés alkalmá-
val felovastassék,  hanem az, — mint a vármegyénél 
is egy idő óta gyakorlatban van — kinyoraattassék, 
hogy igy a biz. tagok jóelőre informálhassák  magu-
kat, — melyet a tanács tudomásul vosz. 

A tárgysorozat 3. pontjánál, a kereskedelmi 
miniszter leirata a városi csizmadia-, szűcs-, fazakas-
és tiinár-ipartársulatok árucsarnokai kisajátításáról, 
Blaiky  Miklós kérdi, hogy van-e a városnak arra 
alapja, amiből a kisajátítást eszközölni akarja, vagy 
talán az, mint pótadó lesz az adófizetőkre  kivetve, 
mit egyátalán nem helyesel; többou hozzászólnak 
e tárgyhoz, mire az elnök kijelenti, hogy ez már 
egy korábbi közgyűlésen végérvényesen meg lett 
állapítva. 

Abban a helyzetben vagyunk, hogy azt az 1890-
bon kidolgozott és elvileg elfogadott  költségvetést 
jövő számunkban közölhetjük. Különösnek tűnik fel, 
liógy a képviselőtestület egyáltalán nem emlékszik 
vissza erre a költségvetésre, melyben egész világosan 
fel  vau tüntetve ugy a fedezet,  mint az előirányzott 
költségek, a hol városház építésre nem, mint a teg-
napi közgyűlésen soknak talált 80000 frt,  hanem 
14Ö000 frt  van fel  véve, minők aunyira ki van 
tüntve a fedezete,  hogy legfeljebb  2 — 3°/0 pótadó 
sújthatná az adófizető  polgárságot, minek ellenébe 
modern városházat, mely egyszersmind redout is leune, 
modern vágóhidat kapna. 

A 4. pontnál — záróra meghosszabbításánál — 
a tanács ajánlja, hogy a záróra 12 órára állapittas-
sék meg, azonban a mulatui akarók a zárórát bizo-
nyos díj lefizetésével  meghosszabbíthatják, a mely 
évenként a minimális összeget véve is, ca. 1200 frtot 
juttatna a nyugdíj-alap javára. 

Koncz  Ármin nem találja helyén valónak az 
adófizetők  ilyképpeni megszorítását,, hanem a 2 órát 
ajánlja elfogadásra. 

Dr. Solymossy  Lajos a tanács indítványa mel-
lett foglalva  állást, erősen védelmezi, mely utáu a 
közgyűlés azt, többséggel elfogadta. 

A felterjesztett  bérkocsiipar szabályrendeletet a 
miniszter több pontjában módosítja, s elrendeli, hogy 
a bérkocsisok nyomtatott tariffával  látandók el. 

A közgyűlés legérdekesebb pontja talán a 7-ik 

volt, ainennyíbeu az újonnan építendő városháza pá-
lyázati tervezeteinek elbírálásáról az építtető bizott-
ság határozata beterjesztetett. A kiküldött bizottság 
szakértők véleményezésével a hét beküldött pálya-
muuka felett  ugy ítélkezett, hogy első helyen díja-
zandónak a „Székely kapu" ; második helyen „Piros 
kőben piros koczka" jeligés levelekkel beküldötteket 
találta, s a díjat részökre (1-sőnek 800 frt,  2-iknak 
300 frt)  kiadandónak véleményezi. Az előbbi pálya-
munka szerzői: Pap Gyula és Gábori József,  az 
utóbbié: Kolbenheyer  Viktor műépítészek. 

Gyertyánffy  Gábor egyáltalán nem találja azt 
a bizottságot arra hivatottnak, hogy a pályamunkák 
felett  itélkezhessék, hanem feltétlen  szükséglendőnek 
véli, hogy az összes beérkezett pályamunkák vala-
melyik pesti egyetemi tanárnak felülvizsgálás  és 
véleményezés végett felküldessenek,  azzal indokolva 
állítását, hogy a városi középületek túlnyomó része 
el van hibázva. 

Többen hozzászólnak, s a tárgy élénk vitát 
provokál. 

Elnök  egészen fölöslegesnek  tartja azok felkül-
dését, mivel részben rengeteg pénzbe is kerülue, 
részben pedig már olyan szakértőkkel lettek megvizs-
gáltatva, hogy azok személyei teljes garancziát 
nyújtanak a pályamunkák alapos tnegbirálása. Fel-
említi, hogy most éppen városunkban időző Sthelo 
fővárosi  műépítész is, a vármegyeház tervezője, arról 
nagyon kedvezően nyilatkozott, kéri a közgyűlést 
kiküldött bizottság jelentését tudomásul venui szíves-
kedjék. 

Dr. Kassay  Albert.— mint, a bizottság egyik 
tagja — erélyesen utasítja vissza Gyertyánffy  G. 
azon állítását, hogy a pályamunkák felett  a kikül-
dött bizottság talán nem lett volna hivatott ítél-
kezni, annyival is inkább, hogy e bizottságban szak-
értők is voltak jeleu, igy köztük Diószeghy Samu 
főmérnök  is. Nem tudja elképzelni, hogy Gyertyánffy 
G. mi jogon vindikálja magának, hogy a közgyűlés 
bizalmával felruházott  bizottság eljárását felülbírálja. 

Dr. Válentsik  Ferencz a pályadijak kiadása vé-
gett — annyival is inkább, hogy az 1100 frtot  tesz 
ki — névszerinti szavazást ajánl. 

Dr. Nagy  Samu kijelenti, hogy e bizottság ha-
táskörét átlépte, midőn a jeligés leveleket felbontotta, 
mert erre e közgyűlés lett, volna hivatva. 

Elnök  indokolja, hogy a névszerinti szavazás-
uak nincsen helye és indítványozza, hogy a pálya-
dijak kiadása felett  felállással  szavazzanak, a mit 
majdnem mindnyájan meg is tesznek. 

Gyertyánffy  Gábor felebbezést  jelent be. 
Ezután több-kevesebb érdeklődés mellett tár-

gyalták a létesítendő sétatér ügyét, mely czélra a 
tanács a tulajdonát képező szombatfalvi  rétjét át-
bocsátotta; s a városi kövezet lerakását, hol 

Dr. Solymossy  Lajos ajáulja, hogy a mostani 
vállalkozóval a szerződés ez évre meghagyassák, s 

boldogtalan ? Mert az vagyok s az voltam már az 
első hónap után, hiába áltatom magamat. Mikor az 
életmódomban hirtelen beállott radikális változás el-
vesztette az újság ingerét előttem, százszorosan érez-
tem azt a kint, mely azelőtt köztetek gyötört, hogy 
— egyedül vagyok. Üresnek találtam a házamat, ha 
hazamentem — hiába verte fel  dallal a feleségem  — 
s fázósan  bújtam este az ágyamba, pedig az asszo-
nyom üde, friss,  fiatal  teste csak ugy sugározta feléin 
a melegséget. Bántott a kényelem is, moly körülvett 
és idegesített, hogy miuden kívánságomat teljesitik, 
mielőtt még azt csak ki is mondhattam volna. 

Eleinte azt hittem, hogy a ketreezbe zárt 
oroszlán szabadság-vágya gyötör. De ezt sem foghat-
tam magamra. Hiszen a szabadságomat csak oly 
mértékben élvezhettem, mint legénykorombau, a fe-
leségem soha sem kérdezte, hova megyek, mit csiná-
lok ? Tehettem azt,-a mit akartam, kimaradhattam 
volna hazulról akár minden este is. Az az áldott 
lelkű asszony még azzal a bizonyos néma szemre-
hányással sem keserített. 

És mégis napról-napra nőtt a boldogtalanságom. 
Az elhagyatottságuak és az egyedüllétnek ugyanaz 
a kinzó érzése gyötört állandóan, a mi azelőtt köztetek. 

Kezdtem analyzálni magamat. Mi a bajom tulaj-
donképpen ? Mi bánt? Mindenem meg vau, a mi 
gargon koromban csak jámbor óhajtásként kisértett, 
hosszú, kinos éjszakák alatt; kényelem, jólét vesz 
körül s mégis, szabad vagyok, mint az erdei madár, 
feleségein  szeret, én is szeretem — mi bajom van 
tehát V Mi lyill nekem ? Ilyenkor aztán megszólalt 

bennem egy hang, melyet olyan jól ismertem már 
itt. a kerek márványasztal körül s azt sóhajtotta 
néma rezignáczióval, egyedül vagy, egészen egyedül, 
nyomorultan egyedül . . . 

Formálisan dühbe jöttem. No jó, ha csak soka-
dalom kell nekem, megtudom én azt szerezni köny-
nyen. Odavettem magamhoz a sógornőm gyermekeit. 
Öten voltak, kicsinyek-nagyok, akár csak az orgona-
sipok. Két nap alatt ugy tele lármázták a házamat, 
hogy a végén már ideges voltain, mint egy karmester. 
Majdnem bottal vertem el őket magamtól s szinte 
megkönnyebbültem, mikor megszabadultam tőlük. De 
az elhagyatottságom érzete azért továbbra is kinzott 
szüntelenül. 

Most már odáig jutottam, hogy nem birtam 
dolgozni sem. Ha ecsetet vettem a kezembe, egyszerre 
csak rajtakaptam magamat, hogy meredten bámulok 
a vászonra órahosszat, anélkül, hogy tudnám, mit 
akarok V Még legszívesebben ültem ki az erkélyre, 
a honnan nézegethettem a budai hegyeket, a mig az 
este rájuk nem borította fekete  fátyolát. 

Tegnap este is, mikor a feleségem  nyugalomra 
tért, kiültem az erkélyre s el-elnéztem a végtelen 
égboltozatot. Itt egy meleg tónus, ott egy harmonikus 
színfolt,  amott valami átlátszó, csudás levegő, melyen 
táuczolva vibráj keresztül a holdsugár . . . . Istenem, 
mit adtam volna érte, ha akkor mellettem lehettek ! 
Ha veletek együtt élvezhettem volna azt a tündéri 
látványt, mely lesújtott és felemelt,  megbűvölt és 
elszédített egyszersmind. Fel akartam kelteni a fele-
ségemet, hogy nézze meg ezt az isteui színjátékot, 
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hogy a Vár-utczában, mint jelenleg a város leg-
rosszabb kövezetü utczájában, egy próba kövezést 
vitessenek keresztül, oly formán,  hogy a lerakandó 
kövezetnek először alapos ágyat készítsenek, hogy 
az kevés esőtől, vagy terhes szekerektől ne mind-
járt süppedjen helyenként be. 

Solymossy  Endre összehasonlítást tesz Kolozs-
vár, Szeben s több más város utczájával és bátran 
állítja, hogy — daczára azok gránát-szilánk köveze-
zetének — városunkénál semmivel sem jobbak. 

Többek felszólalása  után a tanács indítványa 
elfogadtatik,  a mennyiben a vállalkozó utasittassék, 
minden ilyen rosszul lerakott kövezetet önköltségén 
helyreállítani. 

Elnök  tekintettel az idő előrehaladottságára 
ez napra az ülést felfüggesztette,  s a folyatatását 
ma délután 3 órájára tűzte ki, a midőn az ülést 
újból megnyitotta. 

Kevés érdekes pont maradt a mai napra, me-
lyek közül kiemeljük Kováts  Dénes vámhiv. fő-  és 
Szabó  Domokos alkezelök lemondását. 

Dr. Válentsik  Ferencz h. tiszti ügyész is ez állá-
sáról lemondott. 

A közgyűlés délután 5 órakor ért véget. 

Újdonságok. 
Az unió jubileuma. Május 30 áu ünneplik Ko-

lozsvárit az unió 50-ik évfordulóját.  Kolozsvár város 
az ünnepélyre meghívja az országgyűlést és a törvény-
hatóságokat ; a 48 as ereklyemuzeum pedig kiállítást 
rendez az unió történetére vonatkozó tárgyakból, 
képekből és nyomtatványokból. 

Április II. Segesvár is megünnepelte a magyar 
törvények szentesítésének ötvenedik évfordulóját, 
melyet — mint levelezőnk jelenti — különösen két 
mozzanat tett emlékezetessé. Az egyik az, hogy Sán-
dor  László Nagy-Kiikiillővármegye főispánja,  ezt az 
alkalmat választotta arra, hogy a megye két kiváló 
érdemű fértiának,  Kedves  István pénzügyigazgatónak 
és Somogyi  István alispánnak a közügyek terén szer-
zett érdemeikért legtelsőbb helyről adományozott 
érdemkereszteket melleikre tűzze; mire aztán az 
ünnepelt alispán mondotta el magas szárnyalású, a 
48-a8 eseményeket dicsőítő díszbeszédet, természete-
sen magyar nyelven. Utánna következett — és ez 
képezi a második érdekes és örvendetes mozzanatot 
— dr. Eoth  I. bizottsági tagnak hazafias  szellemű 
német beszéde, melyben honszeretetre buzdítja szász 
testvéreit, kiemelve, hogy a magyar állam soha raj-
tok jogsérelmet nem követett el 800 év óta, hogy 
némely kiváltságról le kellett ugyan mondaniok a 
törvény előtti jogegyenlőség kedvéért, de hiszen a 
magyar nemesség és a székelység még sokkal fouto-
sabb jogokat hozott áldozatul az egyenlőség oltáráu. 
Dr. Roth beszéde nagy hatást tett a jelenlevőkre. 
Gyűlés után a főispán  ebédet adott. 

Rabló a padláson. Szent-Király községben a 
* 

de aztán eszembe jutott, hogy 6 ugy sem látná 
benne azt, a mit én, s utóbb még zsörtölődnék is, 
hogy ilyesmiért zavarom. Hát csak künn maradtam 
az erkélyen — egyedül. Mikor azonban megvillant 
a felhők  között az első lilaszinü fényfolt,  mikor szét-
fröcscsent  az égen első cseppje ennek a csudás, 
misztikus Violettának — nem birtam tovább magam-
mal. Eszembe jutott, hogy ti most itt ültök a kerek 
asztal körül s a nagy tükörablakon keresztül bámul-
játok az éjsza haldoklását, együtt élvezitek az éjszaka 
elmúlásának borongós melaukhóliáját — s ide futot-
tam. Nem birtam ki tovább oly egyedül, oly nyouio-
rultan egyedül . . . 

Elhallgatott. Egészen kipirult, mikor az utolso 
szavakat mondta s mi igazán őszintén sajnáltuk 
szegényt. 

— Látjátok fiuk,  ez az én tragédiám. Nem 
birom már ki a bohém-élet nélkülözéseit, a nyárspol-
gár kényelme kell nekem, de viszont elsorvadok a 
rettentő magányban, ha nem élhetek köztetek, ebben 
a levegőben. 

És mintha csak meg akarta volna pecsételui 
szavainak igazságát, míg szemeit gyönyörrel legeltette 
az éjszaka haldoklásának isteni színjátékában, undo-
rodva tolta el magától a theáscsészét: 

— Brr! de rosz ez a kotyvalék 1 — mondotta 
finnyásán.  — Mennyivel jobbat főz  nekem a felesé-
gem odahaza. 

mult éjjel László József  földbirtokos,  gyanús zajt 
hallott a hálószoba fölött  levő padláson. A házigazda 
fölszaladt  az emeletre és látta, hogy a padlás ajtaja 
elől egy gvanus férfialak  sietve menekül. László Jó 
zsef  utánna vetette magát a rablónak és a midő'. 
elérte, elkeseredett harcz fejlődött  ki közöttük ' 
rabló e közben a nála levő kapával László jobb 
vállának hátsó részét levágta. A házigazda kiáltozá-
sára végre összeszaladt a cselédség meg a szomszéd-
ság s az éjjeli rablót megkötözte. A csendőrség ki-
derítette, hogy a veszedelmes embert Vass  Autalnak 
hívják és Fancsal községből való. Behozták a tör-
vényszékhez. 

Polgári zenekar. A már mintegy 10 év óta 
szünetelő Polgári zenekar újra szervezkedik. Alakuló 
gyűlését 17-én tartotta Solymossy  Endre tanár el-
nöklése mellett. A tagok legnagyobb része a rég 
működésben volt zenekarnak tagjai, kik bizonyára 
rövid gyakorlat után egész preczizitással foguak 
majd játszódni. Nagyban segiti elő az újra megala-
kulást, hogy a régi hangszerek mind megvannak s 
kevés renoválás után teljesen használhatók lesznek. 
Igen üdvös az eszme s mi a magunk részünkről tel-
jesen azon vagyunk, hogy az minél virágzóbbá vál-
jék s bizonyára a sok ünnepélynél nélkülözött luvó-
hangszerrel hamar meg fogják  kedveltetni magukat 
a közönség előtt is. Mint halljuk, védnökül lialler-
keői gróf  Haller  János főispánt  akarják felkérni,  mig 
a zenekar vezetésére Morascher  Hugó zenetanár vál-
lalkozott, kinek többoldatuságáról már eddig is meg-
győződtünk s a mi elég biztosíték arra, hogy az 
permanensé váljék. 

Gyászhír. Mint részvéttel értesülünk, Dohai 
Dénes kir. törvéuyszéki aljegyző tegnapelőtt, 22-én, 
rövid szenvedés után elhuuyt. A megboldogultat 
neje és tiz gyermeke gyászolja. 

Női dalárda. Nagy örömmel halljuk, hogy 
Szájder  Zsuzsa kezdeményezésére női dalárda van 
alakulóban. Az aláírási ivet a napokban fogják  a 
tagok aláírása végett kihordani, s valószínű, hogy 
a jövő hó elsején meg is tartja alakuló közgyű-
lését. Az ember ha most végig tekint az ujabban 
alakult és alakulóban lévő dalárdákon és zenekaro-
kon — beleértve a főgimnáziumok  rendszeres zene-
karait is — kedve jön magát egy olaszországi kis 
városkában gondolni, a mi bizonyára csak előnyére 
válik kis városunknak. Mint bizalmasan értesítenek, 
az uj női dalárda most keresi a megfelelő  czimet is, 
a mire magát majd keresztelni fogja. 

Majális. Mint értesülünk, a székelyudvarhelyi 
ev. ref.  kollégium jó hirü majálisát a jövő hó 14-éu 
a koll. kertben fogja  megtartani. A meghívók kö-
zelebbről lesznek kibocsátva. 

Hódoló felirat. Az ápr. 11-én tartott törvény-
hatósági bizottsági díszközgyűlésen Szentgericzei 
Jakab  Gyula alispáu felolvasta  az általa szövegezett 
Ő felségéhez  intézendő hódoló feliratot,  melyet mult 
számunkban közöltünk volt is. E feliratot  Fankovich 
Gyula főreál  iskolai tanár művésziesen festette  meg, 
mig a disztábla, melybe a felirat  bele jön, Szabó 
Gyula helybeli könyvkötő műhelyéből került ki s az 
szép kiviteléért dicséretet érdemel. 

Berde Mó^es hagyatéka. Kolozsvárról írja ot-
tani tudósítónk, hogy Berde Mózes hajdani kormány-
biztos végrendelete ügyében a törvényszék most a 
tárgyalás többrendbeli kiegészítése után másodszor 
is kimondta, hogy a végrendelet érvényes és a ha-
gyatéki vagyon az unitárius egyházat illeti. 

Műkedvelői előadás. Műkedvelőkből alakult 
társulat a jövő hó 1-én az Iparos önképzőkör nagy-
termében műkedvelői előadast rendez. Előadják Szi-
gethi 3 felvonásos  népszínművét „A vén bakancsos 
és fia  a huszárá t, mely után reggelig tartó táncz-
vigalom következik. Az előadás tiszta jövedelme 
részben az udvarhelymegyei muzeum-alap, részben 
pedig a Polgári önképzőkör javára fog  fordíttatni.  A 
személyeket jövő számunkban mint akkor aktuálist, 
fogjuk  közölni. 

Garázdálkodó tehén. Megértük már azt, hogy 
mészárosaink a levágott marhának húsát fedett  ko-
csiban hozzák fel  a vágóhidról. De szomorúan győ-
ződtünk meg most ujabban is arról, hogy ez még 
nem teljes vívmány, a mit e téren el lehet érni, mivel 
még sohasem hagyták fel  mészárosaink azt az ősi 
gyakorlatban levőt, hogy a levágandó marhát ne a 
délutáni órákban vezessék le egy vékony pórázán a 
vágóhidra. Soha sem tudja ilyenformán  az ember, 
nem tudhatja az anya, hogy milyen szerencsétlenség 
érheti hozzátartozóit; látja-e még épségben viszont 
a most hazulról elbocsátott gyermekét. Hány ízben 

voltunk szemtanúi, a mikor a megütendő marhát egy 
gyermekre bízzák, hogy az vezesse le a vágóhidra ; 
hányszor megtörtént ilyenkor, hogy állati ösztönénél 
fogva  végvesztét megérző marha, kiszakítva magát 
vezetőjétől, száguldott végig az utczán. 
E hó 17-ikéu, tehát v̂ . 'rnap, szintén könnyen vég-
zetessé válható hasonló eset történt Midőn a szép 
tavaszi nap nagy sétáló közönséget csalt ki az ut-
czára, vezették a megütendő marhát utczahosszat. 
végig. Alig értek vele a Kőkereszt-térig, a midőn 
elszabadult s bömbölve szaladt a legnépesebb utczá-
kon átal. Képzelhető a járó-kelők riadalma, hogy 
menekült mindenki szana-széjjel, hogy megmentse 
életét a felbőszült  állattól. A Kossuth-utczán végig 
szaladva, a várostól nem messze három-négy embert 
vert le — köztük nőket is — s talán a véletlennek 
lehet köszönni, hogy végzetessé nem vált a vad állat 
garázdálkodása, a mig végre nagy küzdelem utáu 
megtudták fékezni.  Nem tudjuk kit terhel a mulasz-
tás, de méltó, l/ogy jól megérdemlett büntetését el-
vegye, például szolgálván hasonló esetek kikerülése-
ért. És hiszük, hogy ezzel véget is ért, ez igazán 
elitélendő ósdi szokás, s mészárosaink ezután a levá-
gandó marhát a kora reggeli órákban fogják  a vágó-
hidra levezetni, hogy azzal egyszer s mindenkorra 
eleje vétessék az ilyen eseteknek, s városunk lakós-
ságáuak ne kelljen retteguie életéért, amidőn az 
utczára kiért, s végre teljesen helyre álljon a köz-
biztonság. 

Elégett ember. Megrendítő hírt veszünk J)erzs 
községből. Mint levelezőnk írja e hó lS-ikáu l'ap 
Mihálynak szalmával tedett csűr- és pajtájában — 
valószínűleg vigyázatlanság következtében — tűz ütött 
ki. A szegény ember megiémülve szaladt két igás 
bivalának kiszabadítására, s a már yfcgészeu  lángok 
között álló épületből egyik állatot/ki is szabaditá. 
a másik azonban oda égett, s ő maga pedig a felis-
merhetlenségig volt égési sebekkel borítva, a midőn 
a már félig  összeomlott épületből valahogyan kiváu-
szorgott, s valószínű, hogy a mikor e sorokat olvas-
sák, a szerencsétlen már kiszenvedett. Halálát nején 
kívül öt apró gyermek siratja. 

Katónak—czivilek harcza. E hó 17-én östvéli 
11 órakor Szombatíalván a városi vámtól nem messze 
levő korcsmai helyiségben véres verekedést rögtön-
zött két mulatni akaró katona. Okot az szolgáltatott 
rá, hogy nem bocsátották őket be a korcsmai helyi-
ségbe, a mi zokon esett nekik s h, mit szó nélkül 
nem hagyhattak. Szóból szó, a miből ütleg s mikor 
megelégelték az éjjeli mulatságot, végeredménykép 
egy pár jukas fejet  mutattak fel.  A sebesülteket 
korházban ápolják. 

Petőfi ezrede. A jelenleg Sopronban állomásozó 
7ti-ik, Salis-Sogliorol nevezett gyalogezred az idén 
ünnepli meg fönnállásának  százéves jubileumát. Az 
ezred ez alkalommal díszmunkát fog  kiadni, melyben 
benne lesz mindazon nevezetes íéifiak  arczképe, a 
kik valaha az ezredben szolgáltak, köztük lesz Petőfi 
Sándor is, a ki 1844-ben ebben az ezredben szolgált 
mint közlegény. 

Hidjavitas. A héjjasfalva—  csíkgyimesi állami út 
46—4ö km. szakaszán levő fenyédpataki  hid felső 
részének helyreállítása 15U0 frt  97 kr erejéig enge-
délyeztetett. Bánatpénz 6u/0. Pályázatok í. évi május 
hó 3. napjáig Udvarlielymegye áll. építészeti hivata-
lához adandók be. 

Tanügy. 
Népiskolai tanító- és kántorképesitő vizsgálat A szé-

kely keresztúri iii kir. altatni tanítóképző-intézetben az e l e m i 
n é p i s k o l a i t a n i t ó k é p e s i t ő v i z s g a l a t írásbeli ré-
sze lolyó évi május hó '.'4., 25. napjain s a szóbeli és gya-
korlati része jnuius kó végén foguak  megtartatni. A vizsgálatra 
jelentkezők, a vizsgalati szabályrendelet kívánalmai szerint fel-
szerelt l'olyamodasukat, azon kir. tanfelügyelő  utján, kinek tan-
kerületében működnek, a jelen hó 30-ig B o r b é l y Sámuel 
igazgató-tanarhoz küldjék be. 

E vizsgálattal egyidejűleg, juuius hó 20-án, az egyházi 
zenebői és énekből k á n t o r k é p e s i t ő v i z s g á l a t is fog 
tartatni. E vizsgalatra jelentkezők, szabályszerűen felszerelt 
folyamodasukat,  szintén kir. tanfelügyelő  utján, junius 10-ig 
juttassak szintén oda. 

A vizsgalati és oklevéldijak a vizsgálat megkezdése előtt 
az igazgatóhoz előre beterjesítendők. 

Nyilttér,*) 
Szép, elegáns nagy szállás az alsó-piacz-téren a 
Lázár R.-fele pipere üzlet felett, újból festve, 
helyreállítva, üvegezett zárt folyosókkal ápril 24-töl 
kezdve berbe vehető W y e r t y f t u f f y  í i f t b o r i ó l . 

* E rovatban közlőitekért ueiu vállal felelősséget  a szerk. 
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tkkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint tkkvi ható-

ság részéről közhírré tétetik, hogy Korond községi iskola végre-
hajtatónak ifj.  Szász Jáuos végrehajtást szenvedő ellen 1178 
frt  tőke és jár. kielégítése végett ezen kir. törvényszék terüle-
téhez tartozó, a köröndi 130C sz. tkkbeu Szász János (Márton 
fia)  nevére irt A+ 1G58 hrsz. szántó (í frt,  1882 hrsz. szántó 
2 frt.  2049. hrsz. kaszáló 12 frt,  3230. hrsz. szántó 5 Irt, 5W5, 
5556, 5567/a, 5507/b, 55G7/c, 55Ü8. hrsz. kaszáló 1G ír'. 7350. 
hrsz. szántó 1 frt,  7359. hrsz. szántó 6 frt,  7430. hrsz. kaszáló 
31 frt,  7G17, 7(518. hrsz. szántó 7 frt,  7651," 7G52. hrsz. szántó 
5 frt,  7727 hrsz. kaszáló 5 frt,  8145/3. legelő 7 frt,  840*. 
hrsz. kaszáló 12 frt,  8739. hrsz. kaszáló 5 frt,  87G5. hrsz. ka-
száló G frt,  9091. hrsz. kaszáló 16 irt, 9095. hrsz. kaszáló 5 
frt.  10033/a, 10033/b, 10033/c, 10034. hrsz szántó 6 frt,  6756/2. 
hrsz. legelő 3 frt,  7748,2. hrsz. szántó 3 frt,  516, 517. hrsz. 
beltelek 417 frt,  továbbá a korondi 1705. tkben felében  alperes 
ifj.  Szász János — másik felében  Tófalvi  Rebeka társtulajdonos 
nevére irt Á.+ 2616. hrsz. legelő 4 frt,  7063. hrsz. legelő 4 frt, 
7609/2. hrsz. kaszáló 12 frt  kikiáltási árban az 1881. évi LX 
t.-cz. 156. § értelmében — tavábbá a köröndi 1930. sz. tkben 
ifj.  Szász Jáuos nevére irt A + 8385. hrsz. szántó 8 frt,  8399/1. 
hrsz. kaszáló 17 frt  kikiáltási árban az 1898. évi junius hó 
I0*4k napjának d. e. 9 órakor Korond községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfognak 
adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes ;papírban kötelesek a kiküldött kezéhez 
letenni. 

Az árverési feltételek  a hivatalos órák alatt ezen tkkvi 
hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, Sz.-Ud-
varhelytt, 1898. márczius 19-én. 

(»yörfy  Tilns, 
kir. törvényszéki egyes bíró 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
E g y m i l l i ó K o r o n a 

nyerhető. 
A 2-ik magy. kir. szab. 

4 2-ik magy. kir . szabad. 
»s/. Iiílysors jiit é k 

50 OOO iiyereinényéiiek 
Jegj».éke. 

A játékterv 9 §. szerint a legnagyobb 
nyeremény 

l.OOO.OÖO 
Egy mi l l i ó 

A gyerenények következőleg vannak 
beosztva : 

k o r o n a . 

Nyeremények: Korona : 
1 á 600 000 
l 400 000 
1 tf 200 000 

*» 
»» 100 000 

T 90 000 
i 80000 
i 70000 
3 M GO 000 
1 40000 
5 80 000 
I 25 000 
7 ff 20000 
a 15 000 

: t i 10000 
0 7 5 000 

:< >f 3 000 
4 3 3 »» 2 000 
7«:t 1 000 

1 3 8 8 ff 500 
» o ff 300 

1 7 3 5 0 200, 170 130 
100, 80, 40 korona 

s ó o o o ; r , 0
é m 13 160 0 0 0 ^ r 

melyek hat osztályban kisorsoltatnak. 

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

és pedig: 

1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 
eredeti sorsjegy pénznyeremenyt. 

A íornjegjek felének  nyernie kell. Az. fiBsies  GU.OW nyaremény u mellette allö jegy-
zékW^fel  »an sorolva cs a kormány ellenőrzése mellett Imt egymásután k&vetke/.ö riWid iilő-
knzbenkisorKúHűtik, midőn in a nyert összeg a szerencsés .nyerőnek készpénzkén kiazettetik. 

Ereileti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el : 
Egész  eredeti sorsjegy 6 frt  — kr. ! X  egyed  eredeti sorsj. 1 frt  50 kr. 
Vél  „ „ 3 „ — „ Nyolczad  „ „ 0 „ 75 „ 

Az összegnek poítantalvinyon '" l" vétele titán azonnal megküldjük a r?ndes eredeti 
sorsjegyet az elsfl  Uuzásbaui érvénuyel. kiváuatra utánvéttel is küldjük a porsjegyeket. 

Minden sorsjegyküjderaényhoz az eredeti huiási programiunt is íuegkúldjök és 
minden Uuzás után vevéink azonual megkapják az erereti linzási lajstromot. 

Gyakran ezreseket koezkáztatnak merész .állalatokba, a midőn a kilátásba helye-
zett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva  kocikáztassunk egy sorsjegy vételével arány-
lag oly csekély össieget, amelv által hírtolén nagy tőkét nyerhetünk. 

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

leikM f-  év május 11-ig 
hozzánk beküldeni 

F e b é r L a j o s é e t á r s a 
a m. k. szab. osztáíysorsjáték főelárusitói. 

B U D A P E S T , G i z e l l a - t é r 5 . * / . 

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben 

1 , 0 Ö Ö í Ö 0 0 E g y m i " i ó k o r o n a 
A / ^ m e s 5 0 . 0 0 0 n y e r e m é n y 

. T J E O Y Z É K E . 
A legnagyobbEnyeremény'legszerencsésebb eseiben 

kor ona 
A nyeremények részletes beosztása a .következő: 

Korona 
jutalom GOOOOO 

nyer. á 4 0 0 0 0 0 

. GOOOOO 
„ , IOOOOO 
„ „ OOOOO 

soooo 
„ . 7 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 
„ „ 4 0 0 0 0 

SOOOO 
3 5 OOO 
SOOOO 
1 5 OOO 
ÍOOOO 

5 OOO 
3 0 0 0 

3 0 0 0 
ÍOOO 

5 0 0 

3 0 0 

SOO 
1 7 © 

ISO 
ÍOO 
§o 

„ , 4 Q 

50,000 13.160,000 melyek hat húzásban sorsoltatnak ki 

A második nagy m a g y . k i r . o s í t í l y s o r s j A l é k 
nemsokára ismét megkezdődik és 

sorsjegyre újból 5 0 , 0 0 € > 
nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levó nyeremény jegyzék szerint a / , ö s s z e s 
s o r s j e g y e k fele  feltétleuül  nyerni fog. 

A n y e r é s i e s é l y e k tehát, amint már általánosan 
ismeretes, ór ir i sak . 

Szives mielőbbi megrendeléseknél e r e d e t i s o r s j e g y e -
k e l a tervszerű e r e d e t i rti-ban és pedig: 

egy egí'S/. I-sö oszt. eredeti sorsjegy O.— frt. 
., lí'l „ „ .. » 
„ negyed „ 1 .50 „ 

nyolcead,, „ „ —.75 „ 
küldünk szét i i t i i i i v i t t e l . vagy rt p f i i í  e l ő l e g e s be -
küldése e l l enében . 

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

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 . 3 0 , 0 0 0 , 5 0 0 0 , valamint számos 3 0 0 0 , 
IOOO, 5 0 0 és 3 0 0 koronás nyereményt nyertek föáru-
dánkban, melyeket a szerencsés nyerőknek ki is tízettünk. 

Ajánlatos ennélfogva  a 11-ik magy. kir. osztálysorsjáték 
1-ső húzásához a megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni. 
Emlékeztetünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon többszöri 
figyelmeztetésünkre,  hogy röviddel az első osztályú húzás előtt 
ar, első osztályú sorsjegyek elkelnek; és iga/unk is volt, mert 
még közvetlen az első osztály huzása előtt a bel- és külföld 
elárasztott bennünket rendelményekkel olyauynyira, hogy a későn 
érkezőket legnagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhettük. 

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

április hó 29-éig 
hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben ígérhetjük ezek hiz-
tos eszközlését. 

Értesíteni  Udvarhely  és  vidéke  igen tisztelt 

közönségét,  hogy /'.  hó 24-töl  kezdve  10—14 

napig a felvételeket  személyesen  eszközlöm, 

mivel  Ht  működésem  csak rövid,  ideig  tart, 

kérem  a nagy közönség  tömeges látogatását. 

líész  szolgálattal  vagyok 

Honisch 
es. és kir.  udvari  fényképész,  akadémiai  tag. 

! FIGYELEM I 
A legújabban javított, erősített magnetikus áramú 
villamos „Volta-kereszt" az összes eddigi készít-
ményeket kétszeresen felülmúlja villamos erőben. 

TOROK A, ss P 
a m a g y . k i r . s z a b «>*/. t f t l j s o r . s j f i t A k 

lüehlrnsitói 

Budapest, V, Váczi-körút 4 A. 
0 

„ V o l t a - k e r e s z t ' 4 

„ V o l t a - k e t l ő s - c s i l l a g " 
Oly OL'yéneknek kik keresztet) nem hord.mak csillag alakban. 
Nem lehet elegge ajánlani minden embernek, hogy hordja mindig a 

M T ,(VOLTA-KERESZTET" 
mely az Idegeket erősíti, megUjitja a Vert és az egész vllágóü 
össszehasonlitbatatlannak elismert szer a következő betegségek-
nél: köszvény, rheüma, neuralgia, ideggyengeség, 'álmatlanság, 
hideg kezek és lábák, hypochondria, 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 fiatal  életet oltott ki a kritikus időben. 
Számtalan köszönő és elismeri? levél áll rendelkezésre. 

1 <lrl> Ara 1 I r t 8 0 k r . 
2 frt  beküldésével (bélyegekben is) bérmentve. Utánvét mellet 
20 krral töhb Viszont elárusítóknak megfelelő  engedmény. 

Valódi minőségben e«ak 

TAUSIG J. 
l í u d n p e s t V I 1 I - , C s ö m o r i - u t 3 3 / a , 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában tíz.-Udvarhelyt. 


