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Kossuth és Petőfi. 
(  - n.) Zelenyák és Zimáudy nem áll utód nél-

kül — nem sokáig váratott magára — megérkezett. 
Méltó azokhoz épen, a kik megkezdették a harczot 
Kossuth Lajos nagysága ellen, kik leakarták rántaui 
a sárba magokhoz. A követők azonban egy lépéssel 
tovább mennek, ők már Petőfit  is leleplezik.  Csak-
ugyan nem lehet szót találni a méltó felháborodás-
ra, a megbotránkozás igazi hangján nem lehet meg-
szólalni a jó izlés miatt. A dicső követők a „Székely 
Udvarhely"  czimii hetilap és Boldizsár  Dénes kacz-
kói áll. isk. igazg.-tanitó Szolnok-Dobokaraegyében. 
Az országos megbotránkozás, a megvetésnek ezernyi 
nyilatkozata, mi Zelenyák és Zimándi röpiratára 
végig húzódott a hazán, most újra kezdődhetik, rnort 
a példa ugy látszik nem maradt hatástalan. 

A „Székely Udvarhely" máj. 1. számában azzal 
kedveskedik olvasóinak, hogy Kossuth után leleplezi 
Petőfit  is. Boldizsár Dénessel, ki a boszniai hegyek 
között 1883. évi márczius 23-án találkozott Petőfi 
vei. Egy egész mesét mond el és a végin, mikor 
már eleget beszéltette Petőfit,  csattanós végzésül 
pedig a feltalált  költő igy kiált fel:  „Isten  segitett! 
csak a hatolom utáni versengés — itt gonosz lelkűnek 

evezte, Kossuthot  — önzésük  buktatott  el, mert önér-
dekük  elsőbb  volt,  mint a haza szent ügye.u 

Ilyen vakmerő koczkáztatáshoz nincs mit szó-
laui. Nem akarjuk a czikket ismételni a maga nagy-
ságában. mert a kik nem olvasták, jobb ha tudomást 
nem vesznek róla, a kik már meg olvasták, ugy -le, 
kíváncsiak reá. Első felháborodásukat  nem akarjuk 
ez által felújítani,  hogy ismételjük azt. 

Hogy mi vitte reá Boldizsár Dénest a nevezett 
közlemény nyilvánosság elé való hozatalára, nem is sejt-
hetjük, ha csak nem szenzáczió hajhászás és szerop-
lési viszketegség volt az indító ok. — Vannak ke-
reskedők, kik a csőd elől bizonyos kúppal szabadul-
uak, játékosok, kik elveszítve mindenök, hamisan 
kártyáznak és vannak lapok, kik magukat a szellemi 
csőd beállta utáu következő bukástól az által kíván-
ják megmenteni, hogy egy szenzácziót adnak közre. 
Mindhárom egy kategóriába tartozik, s mi ennek a 
helyes neve — tiltja kimondani a jó izlés. 

Azt akarom hinni, hogy az ők közleményök 
balgaság, tudatlanság szüleménye, mert ha öntudatos 
munka, akkor arczul verték a nemzet szent kegye-
letét, Petőfi  dicső hírnevét. 

Mind az, mi Petőfit  nagygyá tette, költészeté-
ben is érvényre juttatta, lángoló honszerelme volt, 
és ez a Petőfi  elrejtőzik Boszuia erdejében, gyökérrel 
táplálkozik, csakhogy távol legyen hazájától s mikor 
megszólal, első szava is „német". Ez állítás megmu-
tatja a valót, hogy egy koholmány, melynek, hogy 
több hitelt szerezzenek, 15 évvel tolják vissza az idő 
kerekét. Nem kell bővebb magyarázat, a felelet  a 
kérdésbeu van, mert Petőfi  soha sem félt  a magyar 
szót kimondani. A harczi hév, mely a forradalomba 
családjától szakítja el véres lautpengetés után, véres 
csatát szomjazik s nem menekül el gyáván, idegenbe. 

Valóban nevetséges volna, ha akár mi, akár 
más, egy pillanatra is komolyan vette volna azt a 
botrányos közleményt, a mely fényes  bizonyítéka 
annak, hogy sem a czikk szerzőjének, sem a szer-
kesztőnek halvány sejtelme sincs a magyar irodalom 
történetéről és fogalma  sincs Petőfiről.  Hallotta em-
legetni, de nem tudta ki az ? Ismétlem, annak soron-
kénti czáfolásába  nem kezdhetek, nem pedig azért, 
inert azt mindenki szivében érzi. Petőfi  nem volt 
gyáva, hogy megszökjön azon veszély elől, melyet 
kifejlésre  ő juttatott s nem volt becstelen, hogy itt 
hagyja nejét és kis gyermekét, kiken szenvedélyes 
lelkének egész melegével csüngött. Oh, abszurdum 
állításokkal teljes az a közlemény, hogy azt kell hin-
nünk, hogy szerzője hagymáz vagy visiókban szenved. 

Kik egy egész emberöltőn nem sajnálva anyagi 
áldozatokat, nem fáradságos  kutatást, tudások vég-
telenségével, lélektauilag és az összegyűjtött adatok 
nyomán kimutatták, hogy Petőfi  Segesvár halottja, 
hogy nyomtalanul elveszett. Egy tudós irodalmi tár-
saság megfejti  dicső szellemét és most gyávasággal 
vádolva leakarják rántani a sárba — a szennybe. 
Nem gyávaság volna-é önkéntes fogságot  szenvedni 
távol hazától, szerette nejétől akkor, midőn arra a 
legviharosabb évek várnak? Petőfi  a szabadságért 
mindent feláldozott.  „Szerelméért életét, szabadságért 
szerelmét" képes máglyára dobni. 

Petőfi  nyugodj békén ! dicső neved nimbuszából 
nem tudtak lerántani semmit. Kik ismerik jellemed 
tisztaságát, nyitott könyvhöz hasonló életed, melyen 
század óta le nem törölhetőu áll, miként kell a ha-
záért meghalni, neved szent eszményi tisztasága még 
gazdagabb sugárözönbe tűnik fel.  Te egymagad s 
költészeted mi előttünk a szabadság apotheosisa. 

Van;iak emberek, kik írva beszéltetnek egyes 
alakokat, csakhogy önmagokról hárítsák el a felelős-
séget; és megszólaltatja Boldizsár Petőfit  Kossuth 
gyalázón. Kétszeres biin, mit ember csak véthet, azt 
hitte leveszi önmagáról a felelősség  terhét? 

Ki felel  Kossuth megrágalmazására ? — Ne 
feleljen  senki, ugy se kérdezik, az ő neve minden 
szívben oly szent Írással van beírva, hogy azt ilyen 
támadás nem törli ki onnan, ki az ő nagyságában, 
önfeláldozásában  kétkedik, nem érdemes arra, hogy 
viselje e nevet: magyar. 

A hetvenes években elterjedt, hogy — Petőfi 
a szibériai ólombányákban van, egy Manasses nevü, 
állítólag orosz ember mondta ezt. A haza lázban 
égett s megtudni vágyott mindenki — mi igaz ebből. 
Manassest valatóra fogták  Kolozsvárt és kisült, hogy 
Bírónak hívják s azt hitte haszna lesz ebből. Két 
év múlva névtelenül halt meg a szamosujvári bör-
tönben. Azóta Petőfi  nem kisért, most ismét akadt 
egy Manasses, Petőfit  látta, igaz hogy csak — tizenöt 
év előtt. — És ha mindaz igaz volna, a mit ott ki 
koholt s a mit az ő fantáziája  teremtett meg, akkor 
még inkább volna bűnös. Tizenöt év múlva szólalni 
meg — egy ilyen nemzetet érdeklő eseménynél! — 
De ő legjobban tudta mi igaz belőle és hallgatott, 
akkor ha igaznak tudta s szólt volna, nevét márványba 
vésik, ma hogy szólt, örökre eltemette önmagát. 

Maradt volna közleménye Szolnok-Dobokamegyé-
ben, s ne hozta volna ide mi hozzánk blamirozni 
vele vármegyénk. 

Mire való a vidéki sajtó ? Hogy organuma 
legyen a vidék közóhajának, a népben szitsa a lel-
kesedés lángját, s a mult iránt való hevülést táplálja, 
melyből erőt merit a jövőre. Hát igy nevelik a népet ? 
így szítják benne a haza ujjáalkotói iránt a kegyelet 
zsarátnokát ? I 

Mi simitgattuk a felháborodás  hullámait, melyet 
a közleményök v̂ ert — de el nem oszlattak, jó lesz 
ha helyreigazításba nem bocsátkozik — elfeledik 
óriás botlását, de ne újítsa meg s ne üsse másodszor 
is arczul a jó ízlést, a nemzeti érzést. 

A kik Petőfi  életét nem ismerik, azoknak aján-
lom szerezzék meg a „Petőfi  albumot" melyet a nagy-
költő nevét viselő társaság a mult hóban bocsátott 
közre. Petőfi  ott megfejtve  áll. A magyar irodalom 
jelesei psichologice magyarázzák, barátai egyéniség-
ből indulnak ki, Gyalokay  Lajos pedig elveszésének 
utolsó pillanatát örökíti meg, a melyben Petőfi  mel-
lett ő maga is sérülést szenvedett. Petőfiné  Szendrey 
Júlia pedig hivatalosan bizonyítja férje  halálát; — 
levele szórói-szóra igy hangzik : 

„Az egyház kívánságára  részéröli  terhelő  fele-
lősség  elhárítása  végett  kijelentem,  hogy legszorgalma-
sabb fürkészéseim  és bizonyosságot adó  adataim  töké-
letesen meggyözének  a/felöl,  hogy Petőfi  Sándor  ae 
erdélyi  csatában elesett. 

A csatatereket  összejárván, ennek s a külföldről 
jött többnemü tudósítások  következtében,  ezen meggyő-
ződésemre  ha szükséges  volna lelkiismeretesen  hitet is 
képes vagyok  letenni. 

Ezen állitásom  igazsága mellett  szól néhány 
szemtanúnak  vallomása,  kiket  bizonyságtételért  bármi-
kor  felhívhatok. 

Nevezetesen: 
Udvarhelyszéken  Kereszturon  lakó  gyógyszerész 

— kinek  nevét ugyan nem tudom,  de  öt szükség 
esetén tanúid  felhívni  magamat kötelezem  — ki azon 
időben  az erdélyi  főhadseregnél  lévén : ebbeli tudakozó-
dásomra  ezt feleié  : ö Petőfi  Sándort  azon pillanatban 
látá utoljára,  midőn  a kozákok  által  körülvétetve, 
szakasztatott  el a futó  hadseregtől.  Ezentúl  nem látták 
s az ottan elveszti  bizonyítja,  mit még hitelesebbé tesz 

Udvarhelyszéki  katonai  parancsnok  B. llayte 
azon állítása,  mely szerint ö a csata lefolyta  után a 
csatatért  följárván,  a halottak  között  talált  egy holt-
testet,  mit öltönye és alakja  leirásálól  biztosan lehet 
férjem,  Petőfi  Sándornak  elismerem. Pest, jidius  21. 
1850. Szendrey  Júlia. 

Az ő felesége,  kit az imádásig szeretett jól 
tudta, hogy ha Petőfi  halva nincs vissza siet hozzá 
és gyermekéhez. 

Nem tisztáztam a felvetett  kérdést, ezek után 
azt hiszem nevetséges volna hozzá komolyan szólani, 
ha azonban ezen érvek, melyeket állitásom mellett 
hoztam fel  nem elegendők, majd többet mondanak 
azok, kik őt utoljára látták, kik az életét is oly 
hiven ismerték: Jókai Mór, gróf  Teleky Sándor, 
Madách Imre, Vadnay Károly, Ferenczy Zoltán, Arany 
János, Lauka Gusztáv, Drége Alajos, Szász Károly stb. 

Ezen nevek után, kiknek kutatásaik mind egy 
eredményre vezettek, hogy a legmagyarabb költő 
Segesvár halottja ; — Boldizsár Dénes ur álma is 
el fog  múlni, azt hiszem. 

Bár ő ott nyugszik a bérez ölében Segesvár 
mellett; — de lelke köztünk továbbra — örökre él. 
Ott van, hol legszebben szól a zenit, hol legszerel-
mesebben susognak a nymfák,  hol bűbájosán cseng 
a liget csalogányának dala. 

Belföld. 
A balázsfalvi tüntetés. A délvidéki román in-

telligenczia képviselői — mint temesvári tudósítónk 
írja — vasárnap Oraviczán összegyűltek, hogy a 
sokat emlegetett balázsfalvi  május 15-iki oláh tün-
tetés ügyében állást foglaljanak.  Hosszabb eszmecsere 
után a túlnyomó többség kimondta, hogy a tüntetés 
időszerűtlen és indokolatlan volna. 

Külföld. 
A háború. Egy hétig bújósdit játszódtak keres-

ték egymást és nem találták az Unió tornyos hajói 
s a spanyol pánczélosok, és a kik azt hitték, vagy 
talán bosszankodtak a harcítéri tudósításokért, azo-
kat május elseje nagy meglepetésben részesítette. 

Operette háborúról kezdett beszélni a világsajtó 
s ime egyszerre itt van a riasztó hir. Nagy, szinte 
döntő ütközetet vívtak Manilla előtt s a rémes csata 
a spanyol hajóhad  teljes leveretésével  végződött,  s 
kétezer spanyol mátróz fulladt  a sóstengerbe. 

Pedig nem egész ugy várta a világ. Azt inon* 
dották, hogy a spanyolok harezvágya feltétlen  dia-
dalra fogja  juttatni őket — és csalódtak 1 S most 
már nem vért és dicsőséget szomjazik, hanem Mad-
rid utczáin sir, káromkodik és szidja a kormányt, a 
dinasztiát, s talán mikor e sorokat olvassák, már a 
tarthatatlan elégedetlenség következtében az egész 
országban kihirdetik  a statáriumot,  s nem kell próféta 
lélek annak megjóslásához, hogy mindezeknek mi 
lesz a vége, s mi lesz majd Spanyolország. 
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A távozó polgármester. 
Múlt számunkban említettük, hogy Kassay  F. 

Ignácz polgármester nyugdíjaztatása f.  hó l ével meg-
kezdődött. Itt adjuk azt a bucsulevolet, melyet a 
városi tanács a távozó polgármesterhez intézett és 
mely szórói-szóra így hangzik : 

A város képviselő-testületének 2,11—1*98. közgyűlési 
szánni határozata már jogerős, s annak értelmében elismeréssel 
teljesített szolgálatáért évi 624 írt és 376 frt  kogydíj, s igy 
összesen 1000 frt,  egyezer forintnak  életefogytáig  leendő élve-
zése mellett nyugalombavonulása saját kérelmére folyó  évi május 
hava 1-ső napjától kezdödóleg már joghatálylyal bir. 

Midőn erről a város képviselő-testületének 2/11—1898. 
számú határozatának teljes másolatbani 1/. alatti csatolása mel-
lett, teljes tisztelettel van szerencsénk értesíteni, biicsulevele 
következtében a város képviselő-testületének 34/18Ü8. szám alatt 
hozott jegyzőkönyvi határozatát 2 / alatt, elismeréssel teljesített 
hosszas szolgálata igazolásául tudomásvétel végett csatoljuk, 
legyen szabad a hosszú éveken keresztül együtt teljesített köz-
szolgálatbóli megválásunk alkalmával, nemcsak szóval, hanem 
írásban is, a városi tanácsi összes tisztviselők, segéd- és kezelő-
személyzettel szemben tanúsított páratlanul álló szívjóságáért, 
emberbaráti szeretetéért, igazi atyai bánásmódjáért, tzívböl 
sióló hálás köszönetünket és önzetlen jókivánatunkat kifejez-
hetni abban, hogy a mindenható Isten nagyságodat jól kiér-
demlett nyugalombavonulása után is még sokáig, de sokáig és 
az emberi kor legmagasabb határáig jó egészségben, jó kedv-
ben éltesse, és övéi javára tartsa meg. 

Kérjük nagyságodat arra, hogy a netán elkövetett figyel-
metlenségünket, emberi gyarlóságból keletkezett netáni hibán-
kat elfeledve,  becses emlékébe tovább is megtartani, jó akaratú 
barátságába és támogatásába tovább is rés/esiteni méltóztassék, 
ígérvén mi is viszont azt, hogy soha el nem múló hálánk, sze-
retetünk és jó emlékünkben mindig megtartani fogjuk. 

Isten éltesse sokáig 1! 
Székely-Udvarhely varos tanácsa nevéoen 
Székely-Udvarhelyen, 1898. május hava 3-án 

Demeter Dénes  nk., 
h. polgármester. 

Oálffy  Endre  8. k., 
főjegyző. 

Újdonságok. 
Jótékonyság. Lengyel  Lajos szülőföldét,  Székely-

Keresr.turt közelebb meglátogatván, az ottani ev. ref 
egyháznak 100 Irtot adományozott. Mint értesülünk 
a presbitérium jegyzőkönyvi kivonaton fejezte  ki 
köszönetét a nagylelkű adományért. 

Színészek városunkban. Csóka  Sándor, a kecs-
keméti sziuház igazgatója kitűnően szervezett társu-
latával a nyári szinidényt városunkban szándékozik 
tölteni s előadásai sorozatát már e hó 12-én a Galter-
féle  színkörben A kikapós  patikárius  legújabb 4 fel-
vonásos vígjátékkal fogja  megkezdeni. A társulat 
életrevalóságáról már közvetlen megelőző állomáshe-
lyéről is a legjobb híreket vettük s máskülönben is 
a régebbi itt időzésére is kedvesen emlékezünk vissza. 
A széthordott s falragaszokon  is látható előleges 
jelentés szerint a társulat ca. 60 tagból áll, s dráma-, 
vígjáték-, népszínmű-, opora- és operette darabokat 
fog  szinrehozni és saját zenekarral rendelkezik. Bé-
relni már lehet Vihary  Elemér titkárnál 20 előadásos 

idénybérletre: I. r. körszék 16 frt,  II. r. körszék 12 frt, 
zártszék 10 frt;  a 12 előadásos kis bérletre: oldal- és 
I. r. körszék 10 frt,  II. r. körszék 8 frt,  zártszék 6 frt. 
Mint fontos  újítást felemlítjük,  hogy aszinköiben vál-
toztatást eszközöltek, még pedig olyanformán,  hogy a 
színpadot előre hozták és kiszélesítették, mi által 
lehetővé tették azt, hogy az oldalszékek hátulsó so-
rában levők is kényelmesen uézhetik az előadást. 
Sajnálattal konstatáljuk, hogy a városunkban szín-
társulatok felsegélyezésére,  bérletek gyűjtésére ala-
kult szinpártoló egyesület felbomlott  s annak tagjai 
már, mint az egyosület nem tagjai váltják ki bérlet-
jegyeiket, a melyet, hogy mentől tömegesebben te 
gyenek, felhívjuk  városunk műpártoló közönségét. Az 
első heti műsor - igy lett megállapítva: 12-én 
Kikapós patikárius. — 13-án Szegény Jonathán. — 
14-én Adorján báró. — 15-én Gyimesi vadvirág. — 
16-án Kék asszony. — 17-én Folt, a mely tisztit. 

Legfelsőbb kitüntetés. Mauthner  Ödön világ-
szerte ismert budapesti mag-nngykereskedőnek, kinek 
az orosz czár által történt magas kitüntetéséről csak 
a napokban emlékeztünk meg, ő felsége  a király a 
csász. és kir. udvari szállítói czimet adományozta. 

Az Unió ötvenéves évfordulója. Kolozsvár vá-
rosa még februárban  elhatározta, hogy megünuepli 
a magyar hazának a Királyhágó által elválasztott 
két része egyesítésének öO-ik évfordulóját.  Ez ünnep 
30 án, pünkösd másodnapján lesz. Az ünnepség tár-
gyában közelebbről Kolozsvárott Albacli  Géza 48-as 
főhadnagy,  királyi tanácsos, polgármester elnöklése 
alatt szakbizottsági értekezlet volt. Az értekezlet 
eredméuye, hogy Kolozsvár hivatalosan megünnepli 
az 50 éves fordulót.  Meghívják az ünnepre a főren-
diházat. képviselőházat, az összes törvényhatóságokat. 
Az ünnep hajnali zenével kezdődik, 9 órakor a főtéri 
templomban isteni tisztelet lesz; azután a „Iiedoute" 
nagy termében, hol 50 év előtt az erdélyi ország-
gyűlés az uniót kimondotta, díszközgyűlést tartauak. 
A díszközgyűlést Béldy  Ákos főispán  fogja  meg-
nyitni, emlékbeszéd tartására Ihgedüs  Sándor or-
szággyűlési képviselőt kérik fel.  Este kivilágítás lesz. 
Kuszkó  István, az országos történelmi ereklyennizeum 
őre bejelentette, hogy az ereklyemuzeum az unióra 
vonatkozó ereklyékből, emlékekből a redouteban ki-
állítást rendez az i'iunep napján. 

Kamarai ülés. A marosvásárhelyi kereskedelmi-
és iparkamara in. hó 30-án'tartotta Tanszik  B. Hugó 
kir. tanácsos elnöklése mellett rendes teljes ülését, 
melyen az ott időző Hajós  János miniszteri tanácsos 
is jelen volt. A tárgysorozat rendén előjött a párisi kiál-
lítás ügye is, melynél közöltetett a teljes üléssel, 
hogy a kiállítók tagdíjat nom fizetnek,  és az elnök-

• ség már kiielölte azokat -a foutosabb  iparágakat, 
melyek e kiállításon résztvehetuek, s a székelyföld 
ipaiának hírét emelik. Örvendetes tudomásul szolgált, 
hogy a keiesk. miniszter a székelyfiuk  elhelyezésére 
ujabban 2000 frtot  engedélyezett. 

Házszámokat! Hogy városunk mindenféle  tekin-
tetben nagyban fejlődik,  halad a korral, s talán más 
nagyobb városokat is utánozni meg van benne a 
jóakarat — tagadhatatlan. Eltekintve azonban egy' 
s más mizériájától, melyeket leküzdenie csak egy 
nagy kölcsön által lehet: égető szükséggé vált az 
utczáknak névtáblákkal s a házakuak pedig ház-
számokkal való ellátása. Most midőn nap-nap mellett 
a lakosságnak egy bizonyos része változik, annyira 
szükséges ezeknek keresztül vitele, hogy azt mérle-
gelni egyátalán fölösleges.  Hogy haladunk, nagyou 
haladuuk, azt mindnyájan érezzük, tudjuk, s hogy 
e csekélységnek látszóval mennyire emelnők városunk 
értékét, szintén bővebben indokolni — szószapori-
tásnak tartjuk. Nagyon sok oldalról jövő felszólítás-
nak engedve irtuk e sorokat, s hisszük — nem 
eredménytelenül. 

Megyei hivatalos órák. Megyénk alispánjának 
átiratára, uielybeu a nyári idényre a délutáni hiva-
talos órák felfüggesztését  hozza javaslatba, hallerkeői 
gróf  Haller  János főispán  — tekintettel arra, hogy 
a nyár folyama  alatt a tisztviselők fürdés  és kissebb-
szerü kirándulásokat élvezhessenek — ugy iutézke-
deti, hogy a hivatalos órák délelőtt 8--12-ig, délutáu 
2—4-ig tartassanak. 

Műkedvelői előadás. Műkedvelőkből alakult tár-
sulat — melyről már mult számunkban is tettünk 
említést — e hó 1-én tartotta meg Vén  bakkancsos 
és fia  a huszár olőadását. Daczára annak, hogy az 
előadás kezdote fél  nyolczra volt kitűzve: a nézőtér 
még nyolez órakor is uiegczáfolta  azt a híres fizikai 
tantételt, hogy a természet irtózik az ürességtől; 
de hát hiába, május elsője volt, szép tavaszi idő, s 
igy nem lehetett ezen csodálkozni. Különben az egész 

j est jól sikerültnek mondható, s leszámítva égy s más 
fogyatékosságot  — mint például a felvonás  közti 
hosszú szünetek, melyek kimerítették az embert stb. 
— elég élvezhető volt. A darabot, tagadhatlan, nagy-
ban emelte Kecskés  Ilona, ki a kántor Lidi leánya 
szerepét játszotta ügyos alakítással — melyet tőle, 
mint a szinlapou olvastuk, valóságos színésznőtől — 
egészen el is vártuk. Szabó  Farkasné a szerelmes 
Ilon szeropébe jól beletalálta magát. Különös dicsé-
retet érdemel Soós  Mihály, ki daczára műkedvelő 
voltának, nagyon ügyesen játszotta meg a Laczi sze-
repét, s mélyebb hatást keltett gondos alakításával. 
Kár azonban, hogy első felvonásbeli  énekét, szinte 
egy egész oktával mélyebben kezdte, azonban ezt a 
kis tévedést a következő énekszámnál teljesen helyre 
hozta, s igen szép bariton hangjában gyönyörködni 
is lehetett. A karéneknél egy kis baleset érte a 
szereplőket, a mennyiben nézeteltérésbe jutottak a 
zenekarral, a ininn egyáltatán nem lehetett csodál-
kozni, s előre meg is jósoltuk, mert hisz Ferdinánd 
dirigált. — A műkedvelők sok jóakaratot tauusitot-
tak a darabbal szemben a mennyiben a lehetőségig 
korszerű jelmezeket készíttettek maguknak. — Kü-

A "bögözi ev. ref.  templom faliképei. 
Irta: Csehély  Adolf. 

Udvarhelymegye középkori festőművészeti  em-
lékeinek egyike, a bögözi ev. ref.  templom északt 
falának  képsorozata kibontakozott — ha nem is tel-
jesen, de legalább részben — a mészréteg alól, mely 
századokon át födte  el az ember szeme elől. 

Hogy e szép csúcsíves stílű templomban, mely-
ről Orbán Balázs „A székelyföld  leírása" czimü mü-
vében annyi elragadtatással ir, a mészréteg alatt 
faliképek  vannak, azt már évekkel ezelőtt lehetett 
konstatálni. A mészréteg ugyanis egy-két helyen le-
vált volt s a támadt színes foltokon  egy kígyónak 
töredéke, valamint egy női szent, ki palástját né-
hány imádkozó alak köré szétterjeszti, volt felis-
merhető. 

E két töredék láttára azt következtettem, hogy 
ott az Ítélet napja ábrázolásának kell lennie s e kö-
vetkeztetésemben nem is csalódtam, mert miután a 
bögözi ev. ref.  egyháztanács szives engedélyével a 
templomnak most folyamatban  levő restaurálási mun-
kálatai alatt a falat  boritó mészréteg egy részét le-
fejtettem,  harmadfél  napi munkám eredményeként az 
Ítélet napja 10 m. hosszú s 134 cm. magas képezik-
lusának legnagyobb részét sikerült napfényre  hoznom. 

E czikluson kívül, még két nagyméretű szent-
nek képét is sikerült kibontanom. E szentek kilétét 
azonban nagyon sérült állapotuk miatt meghatároz-
nom nem lehetett. 

Az ítélet napja cziklusának kimagasló alakja 

Jézus Krisztusnak, mint szigorú birónak glóriától 
körülvett ülő képe (magassága 110 cin.), melyen kü-
lönösen a palást szép redőzete a művész jó ízlésére 
vall. 

E főalaktól  jobbra és balra két-két egymás 
fölött  hosszan elhúzódó mezőre oszlik a kompoziczió, 
mely mezők közül az alsónak magassága 70 cm., a 
felsőé  t54 cm. 

A felső  mezőn jobbra és balra egy-egy angyal 
mutatja be térdelve hódolatát Isten fiának,  az alsó 
mezőn pedig balra Szűz Mária, jobbról Szent János 
imádja térdelve az üdvözítőt. 

A térdelő angyalok mellé sorakozik a felső 
mezőn hat-hat apostol álló helyzetben. Mindegyik 
könyvet tart kezében. Az apostok jobboldali sorából 
négynek csoportját sikerült teljesen kibontanom a 
mészréteg alól. E négynek arezvonásai igen neme-
sek, tiszteletet gerjesztők. Nézetem szerint e négy 
apostol arczában fejtette  ki a festő  legnagyobb ügyes-
sc^ét. 

Az alsó mezőn Szent János térdelő alakja mel-
lett Mihály arkangyal áll kivont karddal, a mint a 
kötéllel egy csomóba összekötözött kárhozottakat a 
pokol kapuja felé  űzi. 

Sajátságos, hogy az elkárhozottak közül az 
I arkangyalhoz legközelebb állót korának megfelelő 

öltözetben stru'cztollas föveggel  ábrázolta a festő,  míg 
a többieket mezteleneknek. 

A pokol kapujánál, mely az egész cziklus jobb 
oldalát bezárja, megszakad a képsorozatot ketté 
osztó vízszintes vonal, mert a kapu'már a képcsoport 
egész magasságát éri el. 

A pokol kapujának nyílását egy tátott szájú 
rémes szörnyeteg feje  foglalja  el, torkával a pokol 
torkát jelképezve. 

E szörnyeteg torkába éppen beleesik egy el-
kárhozott, hátára kötött ládástul (valószínűleg a lel-
ketlen uzsorást pénzesládájával ábrázolva), beljebb 
még egy elkárhozott látható a pokoli szörnyeteg, 
torkában. 

A fölső  képinezőn közvetlenül a pokol kr-.uja 
előtt egy sarkantyús vitéz meztelen holttestet visz a 
vállán, mintha megakarná menteni a kárhozattól, 
egy ördög azonban már a halott után nyúl, hogy 
elragadja s a pokol felé  vigye. 

A képsorozatnak baloldali részén (az üdvözítő 
jobb keze irányában) a térdelő Szűz Mária mellett 
látjuk ugyancsak Szűz Máriának álló alakját, a mint 
palástját védőleg terjeszti azok köré, kik életűkben 
tisztelői voltak s kik kérőleg emelik feléje  kezeiket. 

Ehhez csatlakozik balfelől  egy szimbolikus kép. 
Egy kékes szürke korong a benne levő két kisebb 
koronggal, melyek egyike világos sárga, másika sö-
tétebb sárga színű, az eget ábrázolja a rajta levő 
nappal és holddal, mig az alatta rézsútos irányban 
levő sárgás-barna korong • bizonyára a földnek  jel-
képe. E korongon még kivehető egy hajónak, vala-
mint egy hátával a hajónak dűlő félig  fekvő  emberi 
alaknak rajza, rnely kettős rajzzal a festő  valószí-
nűleg a tengőit és szárazföldet  akarta jelképezni. 

Az egot és földet  egy. rozettaszerü rajzzal kap-
csolta össze a művész, mely rozottának egyik mé-
lyedésébe kacskaringós kígyó nyújtja be harapós fejét.. 

Ezeu szimbolikus képet ugy vélem megmagya-



19. szám. Udvarhelyi Hiradó 1898. május 8. 

lüuben az összes szerepifik  elismerést érdemelnek. — 
Az előadást megelőzőleg Kecskés  Ilona Kiss József 
Szép Batárié  czimii költeményét, valamint Ilosvai 
Férjhez  menjek-e  monologját adta elő ügyesen, hatá-
sosan. A nőszereplők nagy mennyiségű virágbokrétát 
kaptak, s az előadást a késő éjjeli órákba nyaló 
kedélyes tánczmulatság fejezte  be. 

Diák majális. A ref.  kollégiumi ifjúság  az e hó 
14-én megtartandó majálisára nagyban folynak  az elő-
készületek. A buzgó fiatal  rendező bizottság minden 
lehetőt elkövet, hogy ez, a minden évben szokásos, 
jó nevű mulatság az idén is legszebben sikerüljön. 
A rendező bizottság ez uton kéri mindazokat, kik 
meghívót nem kaptak, de arra igényt tartanak, hogy 
ez iránti szándékukat a ref.  kollégiumban permanen-
eziában levő rendező bizottságnál jelentsék be. 

Uj műtárgyak épitóse és javítása. A vármegye 
közig, bizottsága mult hó 13-án hozott határozatával 
a íenyéd—zetelaka—gyergyói tvht. közút 6 - 7 km. 
és 21 -23 km. szakaszán egy uj műtárgy építését 
1194 frt  (54 kr, továbbá az udvarhely - szovátai tvh. 
közúton lévő 14., 48. és 114. sz. műtárgyak javítá-
sát, illetve építését 615 frt  17 kr költséggel enge-
délyezte. A zárt írásbeli versenytárgyalás e hó 24-én 
délelőtt a helybeli kir. államépitészeti helyiségében 
fog  megtartatni. — Ugyancsak e bizottság a szent-
lélek- keresztúri tvhat. közúton levő 12, 17., 19. 
számú műtárgyak helyreállítását 758 frt  12 kr, a 
keresztúr—zsákod-szeutdemeteri  tvhat. közúton levő 
68. és 69. sz. átereszek építését 303 frt  29 kr és a 
keresztúr—etédi tvhat. közúton levő 21. sz. áteresz 
építését 260 frt  Oy kr költséggel engedélyezte és 
ezeknek a versenytárgyalása e hó 25-én délelőtt 10 
órakor fog  fentemiitett  hivatal helyiségében megtar-
tartatni. Úgyszintén a f.-boldogfalva-f-rákosi  köz-
úton levő 4., 13., 44. és 80. sz. műtárgyak építése, 
illetve javítása 2024 frt  45 kr, a békás-baezoni 
uton levő 9., 11. és 30. sz. 963. fit,  95 kr, a szent-
pál-daróczi uton levő 3., 12, 17., 18. és 19. sz. 
1443 frt  08 kr, az óczfalva-kányádi  tvhat. közúton 
levő 1. sz. hid javítása 210 frt  65 kr. költséggel en-
gedélyeztetett. A versenytárgyalás szintén fentemli-
tett hivatal helyiségében e hó 26-án délelőtt 10 
órakor fog  megtartatni. Ajánlatok egyes munkákra 
ki'tlöu is tehetők, azonban a nagyobb csoport vállal-

' kozója előnyben részesül. A versenyzők ajánlataikat 
5°/0-os bánatpénzzel tartoznak ellátni. 

Tornaverseny. Mult számunkban emiitettük, 
hogy a főreáliskola  25 növendéke Nos*.  Gusztáv ta-
nár vezetése alatt a pünköst másodnapján Szalmáron 
megtartandó toruaversenyen részt vesz. Mint utóbb 
értesülünk e tervvel letettek, tekintettel a közeleső 
vizsgákra, az utazás költségeire és az út fáradalmaira. 

Erzsébet dalárda. Régebben megemlékeztünk 
volt a Szájdel  Zsuzsa kezdeményezte női dalárdáról. 

Az "ügy már a megvalósulás stádiumába jutott, mivel 
tagjainak száma már most meghaladja a tizenhatot. 
A dalárda Moruscher  Hugó zenetanár vezetése alatt 
szólamokra Oszlott, s próbáit naponként megtartja. 

Elszédült ember. Furcsa eset történt — uiint 
egy szemtanú beszéli — líögözben. E hó 2-án, 
hétfőn,  tette fel  Bcrkeczi  Lajos helybeli bádogos a 
bögözi református  torony tetejére a gömböt. Nagy 
nézőközönség volt természetesen jelen e fontos  aktus-
nál, s megtörtént, hogy a jelenlevő emberseregből 
egy, anuyira elbámult a bádogos ügyességén, ki fenn 
a magasban oly biztosan érezte magát, hogy elszé-
dült és - felbukkott.  A riadtlmon kivül, melyet a 
jelenvoltak között okozott, egyéb baj nem történt, 
s egy veder víz leöntése után magához tért. — Sokat 
tűnődött azután e különös történeten, hogy mikép-
pen is eshetett ez a fura  dolog meg velo. 

Nagyszabású ünnepély. Az ev. ref.  egyházköz-
ség — mint halljuk — az ev. ref.  templom renová-
lása költségeinek fedezésére  a jövő hó 5-én és 11-éo 
mindenféle  mulatságot felölelő  ünnepélyt szándékozik 
rendezni. Mivel a rendező bizottság még holnap ha-
tároz a részletes programul megállapításában — azt 
nem közölhetjük. 

Értesítés és felhívás. A székely udvarhelyi ev. 
ref.  kollegám elöljárósága — tekintettel az ez évi 
általános drágaságra — a konviktus részére ez évre 
megállapított díjon kivül személyenként még 5—5 
frt  befizetésére  szólítja fel  a konviktusban ellátást 
nyert tanulók szülőit, olyan megjegyzéssel, hogy ez 
összeg fizetése  alól senki sem menthető fel  és az a 
jövő hó 6-ikáig feltétlen  befizetendő. 

Pénz kormányozza a világot! Könnjü és biztos módot 
nyújt az együtt kormanyozáshoz a ra. kir. szab. osztály sorsjá-
tékban való részvétel, melynek főelárusitói  F e h é r Lajos és 
T á r s a Budapest, Gizellatér 5 szerencsesorsjegyek legponto-
sabb szállításáról biztosítanak. A Fehé r L a j o s és T a r s a 
czég a legjobb hírnévnek örvend, ennélfogva  ajánlatos, hogy a 
most kezdődő ti' sorsjátékhoz a megrendelésekről ezen czégnél 
idejekorán gondoskodjunk, miután a sorsjegykészlet a nagy-
mérvű érdeklődés folytán  apad Egyebekben felhívjuk  olvasóink 
figyelmét  Fehér Lajos és T á r s a lapunkban foglalt  mai hir-
detésére. 

A Szejke-fürdö ma megnyílt. 

A mit álmodtam. 
május i). 

Felém közeledett. Hajam minden szála égnek meredt, 
a mikor azon, fentemiitett  hangon szólt hozzám 

— Te székely vagy I — látom. Te jó fiu  vagy I És éppen 
ezért Kérlek ne szólj senkinek, hogy Bem apóval t a l á l k o z -
nál. Most pedig Isten veled! én megyek Hodgyába — tejet venni. 

Kezével intett és — távozott I Meglepetésemből későre 
tértem magamhoz. Valami igen jó gondolat motoszkált agyamban. 

— Hopp! megvan! — kiálték, s rohantam utánna. 
Megakartam interjuvolni. 
Be is értem irár, a midőn egy kemény tárgyat éreztem 

orromhoz csapódni. 
Egy persely volt. 
Mi lehet benne! ? Felveszem, forgatom  — s a midőn 

tőle akarom megkérdezni, hogy mire jó ez — már nt-m volt 
sehol. Torkom szakadtából kiábáltam 

— Bem apó! Édes jó Bem bácsi! — Nincs és nincs. 
Még sokáig töprengtem, hogy miképpen kerülhetett ide 

a jó öreg? Kezdtem számítani. Született 1795-ben, tehát most 
103 éves. Szép kor, valóban szép kor, magam is elismertem, s 
talán el is hiszem, ha megbízható forrásból  nyert informáczióiin 
nem lennének ö felőle. 

— De hát akkor hogy... ? Kezdtem magam nem jól 
érezni, a, midőn tekintetem a kezemben levő perselyre esett. 
Forgatom jobbra, forgatom  balra, rázom: — zörög. 

Mi a manóért dobhatta hozzám a jó Bem apó ezekei ? 
Miféle  czéljai lehettek vele ? 

Míg hazaértem azt hiszem kitaláltam az igazi okát, mivel 
alighanem igy okoskodott 

— Ha én ennek az embernek a fejéhez  vágom e per-
selyt : bizonyára meg fog  állani, mert nem tud ellentállni kí-
váncsiságának és kapzsiságának, a miért én a mai századvégi 
embereket kerülöm — s az alatt én elmenekülök. 

Számítása nem csalta meg . . . . Aztán ráztam, sokáig 
ráztam a perselyt — inig fölébredek  . . . . 

Ürömmel konstatáltam, hogy csak álom volt az egész, 
s a mennyire örültem ennek, annyival jobban csodálkoztam az 
éjjeli szekrényemen lévő nagy kőperselyen. 

— Hogy került ez ide? — nyugtalanított egész nap, mig 
aztán öste nem tudtam ellentállni a kísértésnek és feltörtem 
Kikerült belőle: 90 fületlen  gomb, 32 mosóczédula, 6 czipö-
gomboló, 1 kuglizógolyó, 33 lámpaüveg, 100 szivarvég, 2 emen-
thali sajt és 1 knikebeinos pohár. 

Erősen tűnődtem azon, hogy miképpen került az össze 
és legfőkép  hozzám, a míg végre östéli tizenegy órára kitalál-
tam : asztaltársaságunk elhatározta megtakaritott filléreit  közős 
kirándulások költségeinek fedezésére  — abba gyűjteni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kéziratok nem adatnak vissza.Névtelen levelekre nem válaszolunk 

Andor. A piaezon tett házassági igéret éppen annyira 
kötebző, mint minden más házassági igéret. Ha tehát ön lova-
gias ember, akkor szavának áll. De különben minek igér a 
piaezon házasságot? 

rázhatni, hogy ezen kigyó a paradicsom kígyója, mely 
az eíső emberpárt bűnre csábítván, okozója lett an-
nak, hogy az Ítélet napján a napnak, holduak és 
földnek  el kell pusztulnia. 

E szimbolikus képtől balra a halottak ébredése 
látható, mely kép isiuét a cziklus egész magasságát 
éri el. Két angyal fújja  a magasban az ítélet napja 
harsonáit, mire a földön  a sírok megnyílnak, a ha-
lottak felébrednek  s angyalok segítségével sirjokból 
felemelkednek. 

A képsorozat legbaloldalibb része a mennyország. 
Csipkepárkáuynyal koszorúzott fal  veszi körül a ki-
választottak örök lakóhelyét. A menny nyitott kapu-
jánál Szent Péter apostol bocsátja be az üdvözülte-
ket, kiket angyal vezet. Az angyalt követi két fő-
pap, azután egy tonzúrás szerzetes, két koronázott 
férfi,  egy különös jelvénynyel el ueui látott férfi  s 
legutolsónak egy nő. 

A festett  felületnek  eddigelé kibontott része 
még csak kis részét teszi az egész északi falnak, 
mely — úgy vélem — egész a boltozatig festett. 

E faliképek  készítőjét s keletkezésűk idejét 
megjelölő feljegyzésre  eddigelé nem akadtam. 

Nézetem szerint e képek a XV. századból valók. 
* 

A midőn ezzel Udvarhelymegye közönsége előtt 
a faliképek  kibontása érdekében tett kísérleteim ed-
digi eredményéről beszámoltam, kedves kötelességem-
nek ismerem, hogy úgy a bögözi ev. ref.  egyházta-
nácsnak a képek kibontásához adott készséges enge-
délyeért, valamint Lajos János bögözi ev. ref.  lelkész 
úrnak a munka tartama alatt tanúsított szives ven-
dégszereteteért köszönetemet nyilvánítsam. 

Tegnap reggel a Csicserhegy alatt sétáltam. Ott,. hol a 
három hegy összeér. Gyönyörű, szemkápráztató hely ez itt. 

Lenn a völgyben locsogó pataknak monoton hangja tölti 
be a helyet... tenn a tetőn hallszik az örök dal, s víg madár-
sereg enyeleg a kelő nap sugarival . . . Elfogultan,  meghatva 
a természet fönségétől,  zajtalan és észrevétlenül haladtam mind 
beljebb-beljebb — s jó benn lehettem már, a midőn egy sajátos 
hang üti meg fülemet. 

Merengésemből magamhoz tértem. 
Félénken tekintés körül. Egy sajátos külsejű apró em-

berkét láttam félve  hátratekintgetni, mialatt lábait nogy fürgén 
szedegette. Mindjárt nyilvánvalóvá lett, hogy ez előlem akar 
menekülni. 

— Hóhó I öreg — kiálték feléje  — engem ugyan be 
nem csapsz I 

8 a mig lábaimat mozgásba hoztam, az villant meg 
agyamban, hogy bizonyara valami pénzverő banditára találtam, 
8 már előre örültem, hogy milyen szenzáczióval fogom  meglepni 
varosunk, varmegyénk, s talán az egész országot. 

Az apró látva azt, kővé meredt az ijedségtől — tehát 
beértem, s most meg szinté én váltam sóbalványnyá. 

Isszonyu egy alak volt. 
Összetöpörödött, szörnyű ránezos arczczal, mellig érő 

szakállal. Szemeiben semmi élet, arCzau semmi vonzó. Fehér 
haj és szakáll, töméntelen sebhely. Szótlan és komor volt. 

Fejünk felett  a kopasz Budvár meredt égnek, g bagoly 
jükaiból rémesen hangzott át a máskülönben csendes tájon a 
siró, nyávogó hang 

— Kuvik ! kuvik I «. , 
Isten irgalmazz ! 
Nem tudtam szóhoz jutni, térdemet ingadozni éreztem, 

s a mikor egy denevér közvetlen fejem  felett  átrepült, közel 
voltam a kétségbeeséshez. 

Én akartam pénzverőt fogni  — s ő fogott  meg. Merőn 
nézett a szemembe, majd siri hangon, vontatva mondá, a mint 
következik' 

— Uram, igen kérem, ne hozzon engem abba a kelle-
metlen helyzetbe, hogy leágyuztassam. 

— Ördög és pokol — gondolám — hisz ennek fele  se 
trela, s elkeseredett hangon dórgém feléje 

— Fizetek I . . . Azaz, hogy . . . 
— Tessék ? . . . 
. . . Éreztem, hogy elpirultam, világosság kezdett deren-

geni agyamban; észrevettem, hogy ezt tegnap kellett volna 
mondanom, s bizonyára ott elfelejtettem,  s itt e kényszerhely-
zetben önkéntelen jött e szó ajkaimra. 

Csakugyan kétségbeejtő helyzet volt Nem tudva, hogy 
váljon nem igazat mondott-e ez őszbe csapzott törpe ? Nem 
tudva, hány ágyú halált ontó csöve és honnan tátong felém, 
melyek a törpe egy nyomására elsepernek a földszínéről  éppen 
akkor, mikor életem forduló  pontjához értém, mikor ilyen 
szenzácziós meglepetéssel léphettem volna a nagy közönség elé. 

Mzoiiibatfalváu  több lakás kiadó. Bővebb 
felvilágosítást  ad Szollösi Samu. 

Sz. 1950—1898. 
tkkvi. 

H i r d e t m é n y . 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatósága részéről közhírré tétrtik, miszerint Udvarhelymegyei 
t ikarékpénztár végrehajtatónak farkaslaki  Albert Zsigmond 
végrehajtást szenvedő ellen 202 frt  fiO  kr s jár. kielégítése 
végett ezen kir. törvényszék kerületéhez tartozó, farkaslaki 
732 számü tjkben Albert Zsigmond nevére irt A+ 1530/,, 
1537. hrsz. 7 frt,  3927. hrsz. 31 frt,  7039/,. hrsz. 5 frt,  7250/„. 
hrsz. e, frt,  5778a/a, 5778b/„, 58-79. hrsz. 283 frt,  306/lt 3u7/t, 
309/,, (5927ttr 6928/,. hrsz. 184 frt,  153'i/,. hrsz. 7 frt,  4750'/,, 
4751. hrsz 36 frt,  5778a/!, 5778b/!, 5779/,. hrsz. 281 frt,  3067a, 
3077a, 3097a, 69277, 69287a. hrsz. 300 frt,  11837a. hrszám 
1 frt  kikiáltási árban az 1898. évi junius hó 27-ik napjának 
d e. 9 órakor Farkaslaka községházánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a legtöbbet Ígérőknek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak lt»°/0-át készpénzben 
vagy ovadékképes papírban kötelesek a kiküldött kezéhez 
letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák alatt 
ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság Sz.-Udvar-
helytt, 1898. évi ápril hó 11-én. 

Uyörfy  Titus, 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Szám 2047—1898. Polg. 

H i r d e t m é n y . 
Kányádi lakós, Dénes Berta kérelme folytán  ezen kir. 

törvényszék, meghagyja ismeretlen helyen tartozkodó Pásztor 
Gergelynek, hogy kérelmező nejével a házassági életközöséget 
ezen hirdetménynek a hivatalos lapban történt harmadszori kö-
zétételétől számított egy évi záros határidő alatt annyival in-
kább állítsa vissza, mert ellen esetben házasságát, a kérelmező 
keresete folytán  felfogja  bontani. Egyúttal felhívja  Pásztor 
Gergelyt, hogy tartózkodási helyéről ezen kir. törvényszéket an-
nál inkább értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó váló 
perben ügygondnok fogja  képviselni. 

A kir. törvényszéknek Sz.-Udvarhelytt, 1898. április hó 
7-én tartott üléséből. 

Dobay Dénes , Mentovicb, 
elnök. / t. jegyző. 



1898. május 8. Udvarhelyi Híradó 19. szám 

1.000,000 Egy millió korona nyerhető 
A 2 - ik iiihk). k i r . szaluul. 

osztitlysors piték 
5 0 , 0 0 0 n y e r e m é n y í ' i i e k 

Jegyzéke. 

A játékterv 9 §. szerint a legnagyobb 
nyeremény 

1.000,000 k o r o n a . 
E g y m i l l i ó 
A gyeremények következőleg vaunak 

beosztva: 

i 

Nyeremények: Korona: 
1 a tíOO 000 
1 yy 400 000 
1 yy 200 000 
2 yy 100 000 
1 yy 90 000 
1 yy 80 000 
1 yy 70 000 
2 yy 60 000 
1 yy 40 000 
5 yy 30 000 
1 fy 25 000 
7 yy 20 000 
3 yy 15 000 

31 yy 10 000 
' (17 '  yy 5 000 

3 yy 3 000 
432 V 2 üOO 
7G3 yy 1 0 0 0 

1238 V 500 
90 99 300 

47350 * 200, 170, 130, 

50 000 n y e!= é s 13 160 000 
korona értékben, 

melyek hat osztályban kisorsoltatnak. 

A 2-ik magy. kir. szab. 
OSZTÁLYSORSJÁTÉKBAN 

a sorsolási programm szerint e g y m i l l i ó k ö r ö m i t , tehát hatal-
mas összegű készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 9. 
§ szerint; ennélfogva  ezen osztály;orsjáték nagyon előnyös nyerési 
esélyeket nyújt; és pedig 

lOO.OOO 5 0 . 0 0 0 
eredeti sorsjegy pénznyereményt. 

A sorsjegyek felének  nyefrnie  kell. Az összes 50 000 nyeremény 
a mellette álló jegyzékben fel  van sorolva és a kormány ellenőrzése 
mellett hat egymásután következő rövid időközben kisorsoltatik, mikor 
is a nyert összeg a szerenesés nyerőnek készpénzben kifizettetik. 

Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el: 
Egész  eredeti sorsjegy . . , 6 frt  — kr. 
Fél  „ „ . . . . 3 „ — „ 
Negyed  „ „ . . . . 1 „ 50 „ 
Nyolcsad  „ „ . . . . 0 „ 75 „ 

Az összegnek postautalványon való vétele után azonnal meg-
küldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első huzásbani érvénynyel. 
Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket. 

Minden sorsjegyküldeményhez az eredeti huzási programmot 
is megküldjük és minden huzás után vevőink azonnal megkapják az 
eredeti huzási lajstromot. 

Gyakran ezreseket koczkáztatnak merész vállalatokba, a midőn 
a Kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva  kocz-
kéztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oly csekély összeget, a 
mely által hirtelen nagy tőkét nyerhetünk. • 

Sorsjegykészletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat,  tehát 
ajánljuk, hogy a rendelménnyel ne késsünk és kérjük azokat, lehető-
leg azonnal, azonban mindenesetre 

legkésőbb f.  évi május 11-ig, 
a midőn a huzás napja van, hozzánk beküldeni. 

FEHÉR LAJOS és TÁRSA 
a. m a g y . k i i * , s z a b . o e z t á l y s o r s j á t é k 

í'Őelárusitói. 
B U D A P E S T , Gize l l a - t í r 5 . s /á iu . 

Játékterv a II. sorsjátékhoz. 

mt 

Első osztály. 
Betét 12 korona. 
(Beleértve 2 korona gyüjtöilij.) 

H u z á s : 
1898 . máj. 11. é s 12. 

Nyeremény Korona 
(>0000 
2OOO0 
10000 
5000 

1 á 
1 „ 
1 „ 
1 „ 
3 „ 
« !! Ml „ 60 „ 

2900 ., 

2000 101 KI 
500 
300 
100 
40 

tilKHI 
5000 
4<IOO •IIKKI 

iihooo 
3000njw. Ko» 240000 

Második osztály. 
Betét 20 korona. 

(Beleértre 2 korona 
gyújtod íj.) . 
H u z á s : 

1898 . jun iu8 7. é s 8. 

Nyeremény Korona 
1 ;'t 70000 
1 „ 25000 
1 „ 10000 
1 „ 5000 
3 
5 
fi 

20 
80 

:MKH) 

3000 '21 >00 
1000 
.r>()(> 
300 
80 

900(1 10000 
8000 10000 

18000 812000 
4<XHjnyer. Kor. 477000 

Harmadik os&táh 
Betét 32 korona. 
(Heleértve 2 korona 

(TFöjtódtJ.) 
H u z á s : 

1898. ju l ius 6 . é s 7. 

Nyeremény Korona 
80000 
30000 
20000 
15000 

1 ít 
1 ., 
1 
1 „ 
3 

8 
10 
70 4ÍMK) 

10000 
flKHI 
2000 IIXKI 
5(K) 
i;io 

30000 
25000 16000 iimuo 
3,1000 

037000 

Negyedik osztály 
Betét 40 korona. 

(Beleél tve 2 korona 
gvújtődij.) 
H u z á s : 

1898 . augr. 3 ó s 4 . 

Nyeremény 
1 a 
1 „ 
1 „ 
1 
3 ., 1IKKKI 
5 ,. 5000 
8 „ 2IK)(i 

10 „ 1000 
70 ., 500 

3SHIO .. 170 

Korona 
90000 
80000 
20000 
15000 
30000 
2.r>(KK> 
íoono íoooo 
35000 8i>:i000 

)000 "jee- Kor. WWNK) 401KInyer.  Kor. 9;}4()(H) 4(KKI"yer  Kor.llltilOOO 

Ötöd ik osztály. 
Betét 32 korona. 
(Beleértve 2 korona 

gvüjtödij.) 
H u z á s : 

1898.ausr. 2 4 . é s 2 5 . 

Hatodik osztály. 
Betét 24 korona. 

(Beleértve 2 korona gyüjtődij ) 
H u z á s : 

1898. s z e p t 14—okt 13-ig. 

Nyeremény Korona 
ÍOOOOO 
30000 
20000 
15000 

1 a 
1 „ 
1 
1 
3 „ 
8 

1» 
70 • 

3'J00 

HKKM) 
t>000 
2IH»> 
1000 
500 

'ami 

:i(N KIO 
25000 
111000 
loooo 
35ooo 

78oooo 

llevétel 
100000 sorsj. 
970(K) „ 
93000 „ 
88000 „ 
84000 „ 
80000 „ 

M É R L E G 
I. 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 

oszt a, kor 10 
„ „ „ 18 
.. ., ., 30 
„ „ ,. 38 „ „ ,, »> 
„ ,, „ 22 

3 « 

SS 

1000000 
1746000 
2790000 
3344000 
25200(K) 
1760000 

3000 nyerem 
4000 ,. 
5000 
4000 
•000 

30000 

Kiadás 
I. oszt 240000 
II. 477000 
III. „ K98000 
IV 934000 
V. „ 1061000 

VI. „ és 1 jutalom . 9550000 
Kor. 13,160,000 50000 nyeremény Kor. 13,160,000 

c 
U) « 
6 ce 
£'2 ffi  S 
C . 
o 3 
c s 
©•o 
N m 

8 3 
<2 

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esetben 

Korona 

1.000,000 
(Egy millió.) 

1 jut. kor 600000 600000 
1 nyer. á 400000 400000 
1 
1 >' 
1 „ 
1 
2 „ 
3 „ 20 „ 
50 „ 
400 „ 
720 „ 
1000 ,, 
27800.. 
30000 nyer. és jut. 9550000 

2000C0 
100000 
(>0000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
2000 
1000 
500 

200000; 
100000 
GOOOO 
40000 
00000 
60000 

200000 
250000 
800000 I 
720000; 
500000 

200 5560000 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában tíz.-UdvarheJyt 


