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háromszázezer
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B É L Y E G D Í J MINDED HIRDETÉSÉRT

kezdjük

gyü-

azonban

megjött a visszahatás.

Egy a filloxeránál is nagyobb csapás, útját

pusztított el az utolsó 25 év alatt a fi-

loxera. Százezernyi ember jóléte, vagyona ment

zárja a tovább

tönkre s a szellőkben legalább

ezreinek szája elől a megérdemelt hasznot; bű-

félmilliárd nem-

nös

zeti vagyon pusztult el.
A magánosok, a társadalom és az állam a
legnagyobb
téséhez.
ritkán

erőfeszítéssel

Az emberek
1000—2000

szőlő

láttak a szöllő telepí-

tanultak, befektettek nem
frtot

költöttek egy hold

felújítására és az elpusztult

milliókat, uj

milliók befektetésével igyekeztek
A földmivelési
sített;

külön

visszaszerezni.

miniszter szakiskolákat léte-

országos

szervezetet tart fenn a

szőlőmivelés adminisztrácziójára; évi budgetjében
majd

félmillió

foriut van felvéve szőlőművelési

czélökra, Az 1896 : V. t.-cz.
kétszázezer
újítások

maga

egymillió

forintot adott egyszerre a szőlő fel-

támogatására és huszonöt millió forint

kölcsönt engedélyezett a szőlős gazdáknak, melynek törlesztése és kamataiért, közvetve az állam
vállalta magára a felelőséget.
r

Es ez
ugy része
mint

óriási

áldozatokra,

amelyekben ép

van az állam által adott millióknak,

a szölömivelők véres verejtékének,

arányokban

zöldülnek

lei az

elpusztult

kezek

baladásnak; elveszi a termelők

fenakasztják az újrateremtés

nagy

munkáját.

Aracl, Bereg,
kopár

sürögnek

ismét

Tokaj,

A termelők

borai eladatlanok, megakad a

hegyein,

újra

teremteni az

A különböző helyeken összeszedett borminták 60—70°/o-ja hamisnak bizonyult.
A kutatások bebizonyították, hogy Magyarárasztva

hamisított,

sokszor az

gyönyörködik

a nagy

munka

Márczius

eredményében,

lő.*)

Hozsánna

néked ébredésünk

Hozsánna

néked üdvünk

Háromszáz

napja!

Után egy szebb jövőnek

haragja

hírnöke.

Hevülj kebel ; szív, lélek kélj

szavunk!

Győzött az eszme, győzött

mindörökre,

Szabad hazában szabad nép
Mint egykoron,

vagyunk.

midőn a megnyílt égből

A magasságos Isten,
Karéval

örömre !

angyalok

szállva le, a semmiségből

Szavával egy világot

alkotott:

Eltűnt a rabság egy

villámütésre,

~CI~5zarYasi Vajda-kör ünnepélyén elszavalt, s uftlva-

szigorú eljárásra, másrészt a borellenőrző'bizott-

segítő,

véleményező és

és

fogyasztó

kö-

hatóságok mellé

egy

ellenőrző

organizmust

Az összes vármegyék egy félév alatt léteezeket a

borellenörző-bizottságokat, a

melyek az ország legtöbb részében

működni is

kezdettek.
r

importált

sújtó Ítélet egymásután irtja ki a csalókat.

zánkat,

anyagokból

készült

italokkal

megakadályozva a szőlőtermelés

delmezőségét,

és

veszélyeztetve

a

hajöve-

népesség

egészségét.

Minden borhamisító

fórumok

De e pancsolt

nemcsak

Magyarországon

Külföldre

is

világra szóló hírnevét

vitetnek

ugy,

hogy

Azon a ponton vagyunk,

megakad

szőlők felújítása és tönkre megy külföldi
többé régi

a

hírnepia-

czainkat az uj szőlőknek megszerezni.
Es mindez

egy pár

száz,

az

ország

tapsai kisérik, mert nemzeti becsületünk kívánja
élősdiektöl

megsza-

badítsuk Magyarországot.
Rövid még az idő, hogy általános
talatokra hivatkozhassunk, de már
vidékek, a hol határozott javulás

tapasz-

is

vannak

konstatálható,

lános a meggyőződés, hogyha a mübortörvényt
csak 4-5 évon

keresztül is

hajtjuk végre, a magyar

erélylyel

hasonló

bortermelésnek

fogyasztó közönségnek kiszámithatlan

becsületé-

nek árán milliókat és százezreket szereznek.

hasznára,

Nem ütközhetünk meg azon, hogy üldözőbe
vett csalók védekeznek.
De már az mégis

hallatlan

dolog,

az elitélt és ítélet alatt levő borhamisítók,

S egyetlen napnak müve volt csupán,

Bocsáss hálát a népnek szent Urához,

Milliók sóhajja vált örvendetesre,

Imára kulcsolt kézzel nemzetem!

S nem volt egyetlen szolga e hazán.

Hogy elvezérelt ím'a boldogsághoz
Tüzoszlopával annyi

És vivtak annyi harezot harez után,
Miért a honfi> szivek vágyva égtek,
Megérkezék márczius

Idusán.

Isten hozott üdvünknek

meghozója!

Fogadd örömmel, lelkesült kebellel,
nem

e

S sz

Hozsánna néked üdvünk reggele !

Isten hozott szabadság angyala !

Háromszáz évnek dúló, vad haragja

Csörögve hullt a sulyas rabbilincs le,

Után egy szebb jövőnek
)

Az eszme, a népek legdrágább kincse,
A szent szabadság szent diadala.
ült a szolgaság felett

A népy szabad lélekben művelődve
A dicsőséges Isten képe lett.

Bu-

vészeken.

Üdvözlégy nemzeteknek alkotója !

Diadalt

hogy

7, napja !
zsanna neuea eoreaesunfc

Isten hozott szabadság hajnala

Mely még imént a rabság jármát

és a

elpusztulnak a karnis bortömegek hazánkból.

lelkiismeretlen

és fogyasztók rovására és az ország

és a

már az első ítéletek hatása folytán is és általa-

hogyha meg nem

akadályozzuk, a borhamisításokat,

elé

elítélését

meg azt, hogy ezektől az

Miért küzdöttek annyi nemzedékek,

reggele!

évnek dúló vad

Váljék imára lelkesült

boldogan

a

borminta került a szakértő

hamisító kedveért, akik üzeimeikkel a termelők

A termelő, a fogyasztó közönség

kényszeritették

Két-három hónap alatt 100 és 1000 hamis

hegyeinket,

országon.

fo-

A csalóknak az e^ész
országot
Ö
o behálózó szövetkezete árasztja el a nagyrészt olcsó, külföldről

szőlő-

ismét lesz szőlő Magyar-

tetszéssel

Es mi lett az eredmény?

vünk és nem leszünk képesek

holdak hirdetik, h o g y

ország osztatlan

egészségre is ártalmas borokkal.

magyar borok és tönkre tették szőlő-

Az Alföld sivó homokján ezernyi beültetett

kereskedelmi

gadta a kiadott legutolsó rendeleteket, a melyek,

sítették

ki, mint

nemzeti vagyont.

intéz-

rendeltek.

erre is rájöttünk.

nagy

elpusztult

Az egész

zönség köréből az eljáró

ország el van

mutatkozó

és belügyi minisztere.

nak egy ital jó borhoz jutni,

forgalomban.

Bihar, Baranya, Tolna, Ermellék

kedett Magyarország földmivelési,

ságok létesítésével a termelő

Mi ennek az oka? Hosszas vizsgálatok után

annak,

rnübortörvény szigorú végrehajtása iránt

szölőtelepités, mig a fogyasztók milliói nem bír-

vannak

Zala,

az ideje

mig egyrészt a hatóságokat

már nem liisz senki a tiszta magyar borban.
Munkások

agyon is itt volt tehát

hogy a már évek óta hatástalannak

Egyszerre

hold

KRAJCÁR.

Kiadó s lap tulajdonos SÁMUEL A D O L F

mölcseit.
kat.

30

himöke.
örömre!
I

i imava
Győzött az eszme, győzött mindörökre,

nyögte,

Elekes Mihály,

dapest székes-fővárosában valóságos szindikátust
alapítottak.
Ez a szindikátus liires

országgyűlési

viselőket, ügyvédeket és régi
szerez meg

kép-

nagy napilapokat

czéljainak, nagy

apparátussal

és

nagy összegekkel rendelkezik és mindezen
közeivel kíméletlen hajszát indit meg
nisztériumok és hatóságok ellen,

esz-

azon mi-

a

melyekben

volt és van erkölcsi bátorság még a

milliomos

czégeket is börtönbe csukni, ha a csalás reájuk
bizonyult.
A borhamisítók e központi szindikátusának
befolyása azonban nemcsak a sajtóra terjed ki,
hanem sikerült a budapesti kereskedelmi
nokot és kereskedelmi kamarát is
hogy e tisztátlan

kereskedelmi

csar-

arra

bírnia,

elem

érdekei

mellett foglaljon állást.
Az

érdekelt

gazdaközönség

természetes,

hogy szintén nem nézheti tétlenül

érvényesülni

kezdő jogos érdekei ellen intézett

ezen

gálád

támadást és sorompóba lépett.
A magyar gazdák legnagyobb erkölcsi testülete, az * Országos Magy. Grazdasági
let"

yhzi ezen a téren is a

Egyesü-

vezérszerepet

és

i d u s á n " czimti költeményt szavalta el nagy
érzéssel s hatással. Feriig- Alajos tanár ur az
ötven év előtti szarvasi lakosok lelkesedését s
áldozat készségét méltatta, s követendő
példaként állította fel őket, a mostani nemzedéknek.
Majd közkívánatra „ N á s p á n 0 s z k 6 r£í
méltatta a szarvasi földtnivelő osztálynak a föidhöz s illetve a hazához tanúsított SZÍVÓS
ragaszkodását.
A függetlenségi körben, mely e mai napra
rendkívüli gazdagon volt felteritve, tn. e. 180
vendég gyfitt össze, s az első
pohárköszöntőt
Nt. Z v a r i n y i
János Ág. Ev. lelkész ur
mondotta, beszédében méltatta e nagy nap jelentőségét, össze tartásra, s a függetlenségi elvek
iránti tántoríthatatlan hűségre hívta fel a jelen
volt diszes közönséget. Pohár köszöntöt mondottak még : Dr. Haviár Gyula és Moravcsik
József urak, majd a kör helyisége előtt megjelent ni. e. 2-00 tanulóhoz — az általuk elénekelt hazafias dalok elzenn'ése után, Paulenda
János tanító ur incézett lelkesítő és buzdító beszédet.
A népkörben megtartott banketten Dancs
Szilárd ur mondott nagy hatást keltect, s tetszéssel fogadott beszédet, majd Marchall Soma
ur inditványára Szózatot s Hyumust énekelték el.

Az ipar testületben a szép számmal összegyűlt
iparosok előtt Kutlik Endre tanár ur
tartott
harczot a
sikerült alkalmi felolvasást.

csatlakozásra híva fel az összes vármegyei gazm egüzente

dasági egyesületeket,

a

borhamisítók szindikátusának.
A legközelebbi jövőben
egy érdekes és a

tehát

nemzetre
magyar

közönség viv

gyasztó

ország

végeredményében

felette fontos gazdasági harcznak
nuja, amelyet a

az

lesz szemta-

szőlőtermelő

egyik

és

nagy

fo-

termelési

águnk és kiviteli érdekünk védelmezésére azokkal az elemekkel, amelyek

piszkos

utakon, és

a köz rovására eddig űzött jövedelmező mesterségüket akarják most már

szemérmetlenül

to-

vább folytatni.
Az egyik oldalon a termelők és
népek

százezrei

és

milliói, a

tisztességnek és az igazságnak

fogyasztó

becsületnek, a
fegyvereivel, a

másik oldalon a meggazdagodott

borhamisítók

bármikor és bárhol, bárminő fegyverek

haszná-

latára kész csapata.
A harcz erős lesz, mert
noknak nem tiszta czélzataik

a

nagy

vagyo-

elérésére

hosszú

kezük van.
D e mi bízunk az eredményben!
Bizunk benne,

hogy

Magyarország

mánya nem dobja oda százezernyi
verejtékes munkából élő

kor-

szorgalmas,

lakosságának

érdekét

néhány száz csaló martalékául, hanem kitart és
halad tovább a megkezdett irányban.
Bizunk benne, hogy az összes vidéki hatóságok és

borellenőrző-bizottságolc,

amelyeknek

tagja a magyar társadalom -színe-java, teljesíteni
fogják

kötelességüket és

nem

engedik

hogy Magyarországon a borhamisítók

meg,

és csalok

üljenek diadalt a szentesitett törvények felett.

K I R E K.
— Mártius 15-diki ünnepélyek. Hagyományos kegyelettel ülte meg Martin* 15-dikét
Szarvas is ; mar kora reggel zászló diszt öltött
az egész község, s kivált a Kossuth utcza kiválólag volt feldiszitve, s a kedvező időjárásfolytán
egész nap ünnepi ruhába öltözött s nemzeti
szinü kokárdával diszitett közönség hullámzott
a Beliczey-íiton.
Este minden párt s egyleti körben, mindenütt feles számmal egybegyűlt közönség résztvétele mellett ünnepélyes társas vacsorák tartattak.
A szabadelyü polgári körben m. e. 200 vendég gyűlt Össze, az első pohár köszöntőt Dr.
Salacz Oszkár ügyvéd ur mondotta Ő felségére
mint törvényeink főörére. Majd Liska János tanár ur szép szavakkal méltatta e nap jelentőségét. Mocskónyi József tanár ur „JV1 a r tiu-s

Ass iparos ifjúság önkép:ő köréljen szintén
megünnepelték e nagy napot, s vacsora előtt
Riclegh János tanító nr tartott — nagy tetszéssel fogadott — alkalomszerű felolvasást.
Kondoroson is kegyelettel ünnepelték meg
Martius 15-dikét, az iskolákban hazafias dalok
eléneklésével
és költemények els/.a vallásával
ünnepelt a gyermek sereg. Este a Kondorosi
csárda nagytermében diszes s nagyszámú kí>zönség gyűlt egybe társas vacsorára. Vacsora
előtt Dérczy Ferencz községi biró lelkes beszédet intézett az egybegyűltekhez. Az első pohár
köszöntőt Keviczky László lelkész mondotta a
szabad és független Magyarország felvirágzására.
Utána még számosan mondottak
köszöntöket,
de mindnyája között kivált Mázor Józsefnek sikerült felköszöntóje.
— A fögymnásium V a j d a köre diszülést tartott, Martius 14-én déliuáu melyen nagyszáma és díszes közönség vett részt, s melynek túlnyomó részét a
hölgyvilág előkelőségei képezték. — A "műsort a fögymnásium dalköre nyitotta meg, mely ntán Tóth Jenő
VIII. éves tanuló szavalta el Petőfi * „Nemzeti-dal" át.
Zsitinszky Mihálynak „a huszár"
czimű
költeményét
Szűcs János VIII. évea tanuló szavalta ki
kellemes
modorban, igen sok
közvetlenséggel a természetes
gesztusokkal, eiőadott szavallatával lelkes tapsot avatott. A műsor 4. 6. 7. pontjai alatt irt ismert
költeményeket Pintér János, Penyaska M, és Síéin Ernő
szavallak, bár kisebb tikerrel. mig Elekes Mihály
gymn. tanuló luiugiilafos és pálynnyertes ódájának sikerét, előadója annak szavallata által legkevésbé sem
emelte. Kim Endre pályadíjnyertes miivé szinte nagyobb
sikert ér el, ha azt a közönség gyakorlottabb felolvasótól hallja. Az
ünnepély a gymnasium
clalkcirának
záró emlékével végződött, melyet a közönség felállva
hallgatott végig.

— A helybeli önkéntes

tűzoltó

egyesületnek f. hó 12. d. u. megtartott
-endkivüli közgyűlésén, a Dr. Mázor Elemér lemondása folytán üresedésbe
jött titkári állásra, egyhangúlag Dr. Sziráczky János
ü g y v é d ur lett megválasztva.

— Haladunk. A szarvasi kir. járásbiróságyhoz
dijnoki állás elnyerése iránt adta be kérvényét egy
hölgy, ki már előzőleg a Mármaros-Szígeti kir. törvényszéknél volt hason minőségben félévig alkalmazva
Sajnos — bár mennyire is kellemes lett volna
egy
bájos collegina társaságában pusztítani a restantiát —
kérvényezőnek ajánlata ez úttal — figyelembe vehető
nem volt.

— A bajusz. E g y alföldi egyháznál üresedésben
levő segéd lelkészi állás, pályázók hiánya miatt sokáig
nem volt betölthető.. Végül jelentkezett egy,

a tbioló-

giát nem rég végzett fiatal ember.

ellett fo-

gadva.

Midőn azián

leendő

Ajáulata

főnökénél

megjelent;

szemrevaló csinos pörgő bajusza káplán jelölt
tatkozott ; főnöke- azzal kezdte az atyai
tását, hogy első kellék egy papnál az,
jusz

a

s bemu-

tanácsok osza jogászos

ba-

leborotválás i. A fiatal ombm* csak néz, s hallgat,

midőn leendő fÖu-Hkc előbbi szavai; ismételte, a káplán
jelölt e g é - z büszkén pundfírilette meg nyalka
s c-íak annyit mondutt.

„E^y káplán!

állás

meg azt, hogy íérfiassagnm dis/étől

bajuszát
nem

éts

érette meg-

s ugy is tett, s mégis megtartották káplánnak.

tüz volt e hó 14-én B.-Szt.-Andráson
a déli órákban mely alkalommal 4 lakóház teljesen a
lángok martalékául esett, A tiiz oly erővel tort ki,
hogy a Szent-Andrási tűzoltóság nem birt vele m e g küzdeni s igy kénytelenek voltak telefon utján a szar vasi
tűzoltóságot segiíségül hivni, Derek
tűzoltóink
nagy
része teljes felszereléssel át is «mént, s csak erélyes s
ügyes működésűknek köszönhető az, hogy
csak 4 ház
égett le, s a már kigyulladt három ház pedig meglett
mentve. A tüz keletkezésének oka, gondatlanság.
A
leégett házak mind biztosítva voltak.
— Betöréses lopás, mint B.-Szent-Adrási levelezőnk irja, a vagyon és közbiztonság
ott nincs
valami virágzó állapo VbHu.
szárnyasok
lopása
napi renden van, s e mellett e hő 12-én éjjel B a g i
Károly ottani lakos házába Ösmeretlen tettesek
betörtek, s többek között 13 dr, párnát. 3 dr. dunyhát,
1 dr. derekalyat, 4 dr. ágyteritót, 6 dr. kabátot, 2
nadrágot, 8 dr. selyem kendőt, 2 dr. ágy-lepedőt, 2 dr.
kék lcöyu női arany gyűrűt elraboitak. A rendőrség s
a csendőrség a legszélesebb körű nyomozást indította
meg, de ez ideig a tetteseket nem sikerűit kideríteni.

— Eljegyzés. Deutsch Gyula Uj-Verbászrói f.
hó 4-én eljegyezte Zűsz L a j o s szarvasi kereskedő leányát Ilonkát. Gratulálunk.
— A Békés Csabai Takarókpénztár egyesület Havas Mór vezértitkárt czégvezetővé és a B . - C s a bai Termény és áruraktár részvénytársaság
felügyelő
bizot&'ágának rendes tagjává kinevezte.
— A szarvasi ipartes ületi betegsegélyző
pénztár, évi közgyűlését, f. évi mározius
26-áu d. u.
3 órakor, az ipartestület helyisegében fogja megtartani,

— A s z é n á s i puszta eladó.

Orosháza község képviselőtestülete april hó 4-én fog
névszerinti
szavazással dönteni a gróf TransmansdoríF-féle
orosházi uradalom megvásárlása ügyében. Ezen
időpontig
szükséges a községnek tudnia, bogy az érdekelt szomszédos községek lakosai őhajtják-e a vételt s jegyzik
e az egyes pusztákat? Biztos értesüléseink szerint a
gerendasi, kaszaperi, apáezai, oorvftsi pusztákat és az
Orosháza alatt fekvő „ B o m m u néni pusztát Orosháza,
B. Criaba, Gerendás, Csorvás és Tót-Komlós
lakosai
túljegyezték. Egyedül a Szénási puszta az, melyre még
a jegyzesek folynak. Ez a puszta ugy közeli fekvese
mint földjének kiváló minőségénél fogva ujabb aqnisitioul kínálkozik Szarvas község s'/orgaliuas és takarékos lakosságának. Hisszük is5 hogy ha az eladási feltételek elfogadhatók lesznek, akkor lakosaink kiveszik
részüket ezen szép birtokból, Ugy értesültlink. hogy a
venni szándékozók f. hó 19-én vasárnap délelőtt
11
órakor gyűlnek össze a szádadéivá kör
helyiségében,
hol ugyanakkor megkezdik az aláírást. A z
iratkozás
í. hó 26-ig fog lolyni, hogy azután a jelentkező vevők
jegyzéke Orosháza községével az ápril 4-tki gyűlést
előzőleg közölhető legyen. A vétel feltételeit e most
vasárnap tartandó gyűlésen Dr. Saiacz Oszkár ügyvéd
fogja ösmeríetni.
— K i v á l ó e s e t e k bizonyítják, hogy a csuz és
köszvényes bajok, makacs fejfójá^ok legbiztosabb és leghatásosabb
gyógyszere
az a páratlan kitűnő csuz és
köszvény elleni kenőcs, mely Zoltán Béla udvari szállitó gyógyszertárában Budapesten 1 írtért kapható.
— Halálos ás. özv. Nóvák Károlyné — néhai
Nóvák Károly voft szarvasi ág. ev, tani tó özvegye —
e hó 14-én hosszas szenvedés után, 70 eves korában
jobb léire szenderült. A szomorodott család az alábbi gyászjelentést bocsájtott^ ki.
Rigó
Nándorné szül; Nóvák G-izella, Károly és I r é n mint gyerm e k e k ; ugy v e j e : Rigó Nándor, mint u n o k á j a : R i g ó
Irma férj. Pólya Endrétié számos rokonok nevében is,
fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk forrón
szeretett
felejthetetlen édes jó anyának, anyósnak, nagyanyának
ós rokonnak özv. Nóvák Károlyné szül. Tardoskedi ós
Nemespani Juhász Ludovíkának f. évi márczius h )
14-én hosszas szenvedés után agys/élliüdés folytan 70
éves korában bekövetkezeí t csendes elhunytát! A drága
halott liült teteme f. hó 16-án délután 3 órakor f o í az
uj temetőbe örök uyugalomra tétetni. Béke lengjen áldott porai felett!

— Zsebmetszök Sikerült fogást csinált községünk rendőrsége e hó 17 én ugyanis az az nap megtartott heti piacz alkalmával Pekarik Jánosuénak 19
forint, Hegedűs Lajosnénak 1 frt 10 kr. s Balog I m rénének 22 frt 40 krezárnyi pénzük részint a zsebükből, részint kézi táskájukból ellopatott;. A rendőrség
vett értesülés után a nyomozást nyomban megkezdette
s két magyarosan
öltözött — Kolompár Jáiiosué szabadkai és Sztojka Viktória zentai illetőségű
czigány
asszonyok személyében a tetteseket el is csípte. E l ő z e tes kihallgaUaiásuk után a náluk talált pénzel együtt,
a további elbánás végett, a szarvasi kir. járásbirősághoz átkísérte.

— Myiit

kérelem

ós felhívás A szarvasi

Szmkör részvénytársaság tisztelt Elöljárósága ezennel m&r
másodízben nyilvánosan felhrvatik, xniszeri.'afc a limitegy év^
tized óta húzódó s keUyen felszeroendo rendes számadást
számvevői vizsgálat- alá bocsájtan.i3 azt azonban mindennek
előtt a szabályszeraan összehívandó közgyűlés elé terjeszteni
anyival inkább ne késsék, minthogy a kérdéses szinkőr, mely
legutóbb kétezer forintot meghaladó összegre lett szak értőiieg felbecsülve ismeretlen indokolás liianyában immáron
bontahik, minők következtében a részvény társulat végfeloszlatáéa is bekövetkeznék, "Nem lehet feltennünk azt. liógy
ezen, társulat intézői az eddigi lialgatás utján a szoros felelőség alól kibúvni akarna, hisz a társulati alapszabályok
eléggé világosak s ez az intéző körök kellő tudomásán is
van. ; de eltekintve ettől, a társulat iránti tisztesség eléggé
megköveteli .a&t, hogy az iigy végrevalahára tisztálja Ixozassék. — Tavfcsttk tiszteletben a részvényes tagok érdekeit és
jogait, s lie utaltassanak azok a törvény rendes útjára. Hisz
megdönhlietetle.ilül feli áll az elv. hogy „semmit rólunk nélkülünk". Több részvényes tag.

an szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni,

45 ki től 14 írt 65 krig méterenként — csak akkor valódi, ha közvetlen gyaraimböl rendelteteiik, — fekete,

— M a g y a r levelezés
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n mindennemű nöi és gyermek

fehér és színes, — a legdivatossabb szövés, szin é
mintázatban. Privát-fo^asstőkixsik
postabér és

vámmentesen valamint házhoz szállítva,
pedig postafordultával küldenek,
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Mezoturről

3515 sv. vonat 12 ó. 10 p. éjjel
8511 „
„
S ó. J4 p. regg.
8518 „
„
1 ó. 58 p d. u.

8512 ÖZ. vonat 3 ó. 32 p, éjjel
8514 „
„
1 ó. 28 p. d. u.
S510 „
„ 5 ó. 41 p. „

Mezőhegyes felé

Mezőhegyesről

8512 sz. vonat. 3 ó. 39 p. éjjel
8514 „
„ 1 ó. 51 p d. u.

8511 sz. vonat 8 ó. 44 p. regg.
8513 „
1 ó. 50. p cl. u
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A negyedik magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték I. oszt. sorsjegyei már kiadattak és mi az időközben élőjegyzett megrendeeszközíését megkezdtük. A nagymérvű szerencse eredményeinek köszönhetjük, hogy hozzánk oly nagy számban érkeznek megrendelések.
Miután Fortuna már előzetesen is kedveskedett nekünk, most ujból szerencsénk volt, amennyiben a mostani 8. és 4. osztálynál a 80.000
és 90.000 koronás főnyereményeket mi f-zettük ki vevőinknek. Nem is egészen 1 Vs év alatt n á f c m 7 £ körülbelül egy és fél millió koronát nyertek.
Szigorúan reális és pontos kiszolgálásunknál fogva vevőinknél bel- és külföldön a legnagyobb bizalmat nyertük el.
Ennélfogva kérjük, hogy újonnan belépő vevőink is ajándékozzonak meg bizalmukkal és kíséreljék meg szerencséjük megalapítását egy
sorsjegynek minél előbbi megrendelése által.
Tanácsos a megrendelést minél előbb beküldeni hozzánk, mert igy előreláthatólag abban a helyzetben leszünk, hogy a rendelést azonnal eszközöljük, ha a megbízást f. é márczius hó B0-áig kézhez kapjuk.
A negyedik magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték tervének beosztása ugyanaz, mint, a harmadiknál volt és a 6. osztályban húzás alá kerülő nyeremények sorozatát alant közöljük.
A betétek is ugyanazok maradtak és az I. osztály sorsjegyeinek ára a következő : Vi eredeti sorsjegy 6 fi-t, V2 eredeti sorsjegy 3 frt,
V4 eredeti sorsjegy 1 frt 50, Vs eredeti sorsjegy frt —.75.
A befizetések postautalványon küldhetők, vagy mi utánvétellel küldjük a sorsjegyeket.
A magyar királyi szabad, osztálysorsjáték 50,000 nyereménye a következő. A hivatalos tervezet 9. §. értelmében szerencsés esetben
1,000*000 korona. A főnyeremények ; különösen í jutalom 600.000 kor., 1 főnyeremény 400.000 korona, 1 nyeremény 200.000 korona
2 nyeremény á 100.000 kor.
200.000, 1 nyeremény á 90.000 kor., 1 nyeremény á 80.Ö00 korona, 1 nyeremény á 70,000 korona, 2 nye.
remény á 60.000 korona 120.000, 1 nyeremény á 40,000 kor., 5 nyeremény á 30.000 korona 150.000, i nyeremény á 25,000
nyeremény á 20.000 kor. 140,000, 3 nyeremény á 15,000 kor. 450Ö0, 31 nyeremény á 10.000 kor. 310.000,
67 nyeremény á
335.000, 3 nyeremény á 3.000 kor. 9.000, 432 nyeremény á 2,000 korona 864000,' 763 nyeremény á 1.000 kor. 763,000, 1238 nyeremény
á 500
kor. 619.000, 90 nyeremény á 300 kor. 27.000, "31700 nyeremény á 200 kor. 6.340 000, '3900 nyeremény á 170 kor.
663,000,
4900 nyeremény á 130 kor! 637.000, 50 nyeremény a 100 kor. 5.000, 3900 nyeremény á 80 korona 312.000, 29ÓO nyeremény á 40 korona
116.000, 30,000
nyeremény és jutalom 13,160,000
korona én ék ben, melyek hat osztályban sorsoltatnak ki és készpénzben
lesznek
fizetve, csakhogy szerencse kell az embernek 1
- .

-

»

r

SA

a, 'm. felr. szatad OSZTÁLTSOESJÁTÉK főelár-usitója,.

Budapest, Váczi-körwt él A.
Nyomatott a „Szarvas'és Vidéke" gyorsajtó könyvnyomdájában.

