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A megyeházból. 
(—k) Szép, verőfényes  tavaszi napnak suga-

rai aranyozták be városunkat, amidőn a megye-
atyák összegyűltek tanácskozni a rendes tavaszi 
közgyűlésre. Az obstrukczióval járó és menkő 
nagy arányokat öltött politika láza, a mely 
megszállva tartotta országszerte a kedélyeket, 
ez idő szerint általánosságban lecsendesedett, s 
csak is itt, a mi áldott kis megyénkben dühöng 
határ nélkül. A megbabonázott népség — mely 
az uj renddel immár visszatért a dolga mellé — 
itt még mi nálunk, a helyett, hogy a maga 
ügye-baja után nézne, hol a kormány, hol az 
ellenzék okoskodása alapján bocsátkozik a me-
gyei helyzet méltatásába, hogy hamarosan ki-
jöjjön a sodrából s a szenvedélyességet vigye 
a vitába. 

Valóban fárasztó  és bosszantó az, melyet 
közömbös szemmel nézni nem lehet, hogy mi 
nálunk még most sem az elvek harczát, a mely 
különben a nemzeti pártnak beolvadásával telje-
sen meg is kellett hogy szűnjék, viszik a küzdő-
térre, hanem, és ezt bárhogyan is igyekeznek 

iiWgczííiokii, tisztán a személyi kérdés az, a 
mely megyénkben még egyre dul és nem engedi 
meg a higgadt és szorgalmas munkát, amelyre 
nekünk ugyancsak nagyszükségünk volna. 

Széli miniszterelnök kifejtette  programmját. 
Jogot, igazságot és tiszta erkölcsöt hirdetett. 
Egyenes, nemes és férfias  egyéniség bontakozott 
ki szavaiból, — a kedélyek lecsillapultak. ^ 

Uj korszak. Ez a remény fakadt  sok becsü-
letes kebelben e nagy szavak kijelentése után, 
ámbár társadalmi átalakulást nem csinálhat kor-
mány-változás, ehhez több kell: társadalom-vál-
tozás. Aki a politikában eddig szerepelt, társa-

Gyöngéd férj.* 
— Irta: Murai Károly. — 

A gyorsvonat a maga módja szerint gördült a 
sineken, mindegyre közelebb jutva a végső állomás-
hoz. A kocsikba tavaszi napfény  ragyogott be, a mi-
nek következtében itt-ott össze is húzták a függö-
nyöket, mert hát a napsugárnak \s meg van a maga 
csiklandós hatása. 

A mozdony után harmadiknak vagy negyedik-
nek következett az étkezőkocsi, a mely után a wag-
gonok egész lánczolata kapcsolódott, ugy, hogy csakis 
a kanyarulatoknál lehetett belátni a vonat végét. 
Késő délután lévén már, az étkezőkocsiban csak ket-
ten ültünk, eldiskurálva egy fiaskó  mellett. Körül-
belül az unalmat kergettük s a tárgy, a melyről szó 
volt, nem igen kötött le bennünket. így azután min-
dent észrevettünk, a mi a kocsiban történt. Láttuk 
az unatkozó pinczért, a mint az orrát vakargatta s 
a mint száz és száz módon igyekezett némi szórako-
záshoz jutni; láttuk a szállingó legyeket s ha nem 
csalódom, a polczon levő üvegeket is összeolvastuk. 

Igen természetes hát, hogy az a köpczös és 
erősen őszbecsavarodott bácsi, aki olykor-olykor be-
lépett s aki a pinczérnek futó  dolgot adott, nyom-
ban feltűnt  és ösmertté vált. Mikor először belépett, 
egy pohár vizet kért. Lehetőleg friss  és hideg vizet. 

* Mutatvány szerzőnek Vig t ö r t é n e t e k czimmel 
most megjelent könyvébe!. 
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dalmi rétegre akarja bizni továbbra is a közélet 
monopoliumát, tele lehet jóakarattal, nemes tö-
rekvéssel, de csalódni fog.  Mert közéletünk min-
den betegségének az a csirája, hogy a politikát 
monopolizáló társadalmi réteg részben kifáradt, 
részben pedig ellenőrzés hiányában elbizakodott, 
és igv a szabad és nem szabad fogalma  el-
homályosult szemei előtt. 

Fontos és többször hangoztatott dolgok 
ezek, melyeket Dániel Gábor, a képviselőház 
alelnöke e közgyűlésen hangoztatott, mert tény 
az, hogy a végleges kibonyolodásnak ugy kelle 
történnie, hogy annak a politikai irányra semmi-
nemű befolyása  nem volt. A Bánfi'y-kabinet 
lemondása nem jelenti és nem jelenthette a 
szabadelvű irány bukását, vagy akár csak vég-
elgyengülését. A nyugalom helyreállta csak azt 
jelentheti, hogy a liberális politika, melyet a több-
ség magáénak vall, fölszabadult  a maga érvé-
nyesítését lehetetlenné tevő békóktól. Széli, mint 
a szabadelvű pártnak mindenkor tántorithatlan 
hive, ezt természetesnek találta, s nincs okunk 
attól tartani, hogy a többség eddigi irányától 
eltérő politikát akarna inaugurálni. 

E fontos  kij?le"t?? 9 megyei ellenzéki 
férfiakra  tagadhatlanul nagy hatást tett, mivel 
olyan ember tevé azt, aki fenn  a központban 
igen tekintélyes aktiv szerepet játszik. Kipirul-
tak az arezok és a szenvedély lángja borította el 
az utóbbi időben józanná vált testületet Gyö-
nyörű látvány volt. Az embernek szinte ugrán-
dozott a szíve, látván mint kelnek védelmére 
az üldözött igazságnak. 

Annyi derék, jeles ember itt ime keményen 
küzd a helyzet szanálása czéljából, s csak az 
vet rá elszomorító árnyékot, hogy a fegyverek-
nek éle személyeket érint örökké. Az elvek 

Mikor megkapta, szépen odább állt vele. A vonat 
persze jobbra is, meg balra is zökkent, a minek kö-
vetkeztében az öreg ur csak lassan és vigyázva ha-
ladhatott a vizzel, a melyből igy is kilotytyant va-
lami. Az ut, amit megtett, mert a leghátulsó kocsiba 
vitte a vizet, nem volt a legkellemesebb, mert egyik-
ből a másikba kellett lépni, az ajtókat nyitogatni és 
be is csukni. Azonkívül a kocsik folyosóin  is sokan 
álltak. Kövér mamák, akik mellett nehéz elsuhanni 
s beszélgető urak, akik nem nem egyhamar nyitnak 
utat. Mem hiányoztak a futkározó,  mindenkinek neki 
szaladó kedves gyermekek sem, a kiknek bizonyos 
időközben siró rohamaik vannak s akik elől óvato-
san ki kell térni. Az öreges ur tehát nem valami 
gyorsan tehette meg az utat s az illetőnek, akinek 
a vizet vitte, várakozni kellett. 

Mindezt megbeszéltük magunk között s kellően 
méltányoltuk a bácsi udvariasságát. 

Nem sok idő múlva, mikor a pinczér épen a 
légyfogásra  szánta el magát, az öreg ur megint be-
állított. Az üres poharat hozta vissza s a pinczérnek 
borravalót adott. Nekünk, a kiket már az imént is 
ugyanazon a helyen látott, udvariasan köszönt és 
távozott, hogy a legutolsó kocsiba térjen vissza, a 
hol valakinek eloltotta a szomját. 

Hosszú állomások következtek s a vidék igen 
sivár volt, a mi azt is jelenti, hogy a perczek las-
san, nehezen multak. A lapos föld,  a mindig egy-
forma  tanyák s a változatlan őrházak valóban nem 
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pirossága mindig ott ül az arezokon, a fegyve-
rek mindig élesek, ha személyeket lehet támadni. 

A tárgyalás ilyenkor komoly. Mint száraz 
időben halkan csörgedezik a hegyi patak vize, 
de viharban dörgő robajjal hengergeti a köve-
ket, ugy változik át a közgyűlés, ha politikai 
kimagasló személyekről van szó. 

Hisz tudják igen jól ellenzékünk nagy férfiai, 
s ha jól emlékezünk, tettek is már napokkal 
előbb olyan kijelentést, hogy itt e megyében az 
eddigi politikai pártfoglalásukat  fenntartják.  És 
ezt be is bizonyították azzal, hogy a törvény, 
jog és igazság jelszavak alatt gróf  Haller  főispán 
ellen irtóháborút enuncziáltak. Tudják ellenzéki 
vezérférfiaink  azonban azt is, hogy e sok viszon-
tagságon keresztül ment szegény vármegyénk 
már mennyire rászorult csak egyetértő munkál-
kodással elérhető fejlődésre,  és váljon akkor 
miért nem hagyják föl  a személyi harezot, a 
midőn az már a kormány-változással és fúzióval 
érthetetlenné vált. 

Igen természetesnek találjuk és találják, ha 
az elvek harcza vitetik a küzdőtérre. A közép-
osztály vezető szerepét csak az biztosithatja, ha 
nem kíván kizárólagos uralmat. A társadalmi 
osztályok történelme arra tanít, hogy minden 
osztály elgyöngül, ha egymagában, versenytárs 
és ellenőrzés nélkül csinál politikát. Ez okozta 
az arisztokráczia sülyedését a rendi korszakban, 
ez magyarázza meg, hogy ma szellemi képessé-
gekben és alkotó erőben ismét emelkedik A 
zárt politikai osztály olyan, mint az álló víz, 
melynek nincsen frissítő,  egyre ömlő forrása  ; 
idővel kiszárad, vagy gonosz párák szállnak 
föl  belőle. 

Valóban, midőn az uj korszak már ország-
szerte meghozta és folyton  hozza áldásos gyű-

nyújtottak látnivalót s nagy, nagy ásitás terjengett 
a vidék fölött. 

Ily helyzetben, ily körülmények kőzött, szinté 
jól esett, hogy a vizes-bácsi újra megmutatta magát 
Még a pinczér is megörült neki, a kitől ezúttal ko' 
nyákot kért, azzal, hogy vizes pohárban adja neki, 
mert a kicsiből kilötyög. A mig pedig a pinczér 
nagy szolgálatkészséggel teljesité a kérelmet, az öreg 
ur, mint valami ösmerősökhöz, hozzám fordult  s 
igy szólt: 

— Nincs vigyázatlanabb teremtés az asszony-
nál. A mi jól esik, abból mohón eszik és elrontja a 
gyomrát. A feleségem  épen igy tett s most nem tudja, 
hogy mit tegyen Először azt hitte, hogy szomjas s 
kisült, hogy nem az. Hogy nem annyira a viz, mint 
inkább a konyak segit rajta, fessenek  elhinni, hogy 
az asszonyok néha a gyermekeknél is rosszabbak; 

A pinczér ekkorra már elkészitte a konyakot s 
az öreg Ur azzal együtt eltávozott, hogy most már 
harmadszor tegye meg az utat az utolsó waggon és 
az étkező kocsi között, keresztültipegve minden aka-
dályon. 

Eltűnésével a férjekről  kezdtünk beszélgetni, a 
kiknek tengernyi kellemetlenségük támad, ha a fele-
ségükkel utaznak. Már a készülődés idegeskedéssel 
jár, a mit a málhák és az apróságok csak növeszte-
nek. Azután az asszonynak minden baj. A vonat 
rázása, az útitársak, a szivarfüst,  a függöny,  a lég-
huzam s különösen a mider. Most éhes, majd szom-
jas, hogy türelmetlen legyen és félig  pityeregve em-
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mölcseit, itt vármegyénkben is nagyon elérkezett 
az idő arra, kívánatossá vált már, hogy a sze-
mélyi ellentétek elsimuljanak, s tisztán az elvek 
liarcza mellett, a közjó érdekében konstutiv in-
tézkedésekkel, ugy gazdasági, mint társadalmi 
fejlődésért  kezet fogva,  egy zászló alatt küzd-
jünk, hogy végre-valahára nyomon haladhassunk 
a szomszéd vármegyékben a béke konstellácziója 
alatt tett nagyarányú lépésekkel. 

Belföld. 
A közokt. tanács reformtervei,  A napokban 

terjeszti fel  Wlassics miniszterhez a közoktatási ta-
nács vezetősége a legújabb reformmunkálatát.  Mó-
dunkban volt részleteket hallani e műről, mely a ta-
nítók tanítóiról, a preparandai tanárok képzéséről 
és képesítéséről nagy körültekintéssel gondoskodik. 

A legfontosabb  kérdésre, hogy kik legyenek a 
magyar tanitók tanítói, oly feleletet  ad, mely min-
den magyar tanügypolitikát megnyugtathat. A pre-
parandiai tanár, a tanács véleménye szerint, ne az 
egyetemek fényes  csarnokaiban teremjen, mely saj-
nos, a magyar nép széles rétegeitől oly messze el-
tolódott, hanem nőjjön ki a tanitók tanítója a nép-
tanítók sok ezer tagot számláló tömegéből, melynek 
minden individuuma az istenadta néppel van össze-
forrva.  Csak a tanitó tudhatja, mert önönmagán ta-
pasztalhatta a tanítóképzés hiányait. A tapasztalatok 
eme legértékesebbjét fogja  felhasználni  mint prepa-
randiai tanár. S hogy a tanitók legkitűnőbbjei jus-
sanak a preparandiai katedrákba, arról a kiváloga-
tás egyik legtökéletesebb nemével gondoskodik a 
szervezet. Csak kitűnő és jeles oklevelü tanitók ke-
rülnek pedagógiumba, a hol 3 éven át polgári is-
kolai oklevelet szereznek. Már most ezek közül is a 
kitűnő és jeles oklevelüeket tartják vissza azokban 
a kollégiumokban, melyeket egyrészt a pedagogiu-
mokban, másrészt az Erzsébet nőiskolában szervez-
nek a preparandiai tanár- és tanárjelöltek számára. 

Fontos még a közoktatási tanács javaslatából 
nemzetiségi és egyházpolitikai szempontból, hogy a 
tanárok képesítését  állami vizsgálóbizottságra  ruházza. 

A szervezet három részből áll. A képesítésről 
8 §. intézkedik, a felállítandó  kollégiumokról 12 pon-
tot tartalmaz. Harmadik részében egy függelék  és 
az indokolás foglaltatik. 

Uj törvény az italmérésről. 
A szeszforgalmi  adóról, valamint a czukor- és 

sörfogyasztási  adóról intézkedő 1898. XVI. és XVII. 
t.-czikkek megalkotása feltétlenül  szükségessé tette 
az állami ítalmérési jövedékről szóló 1888. XXXV. 

legesse az édes mamáját, a ki gyöngédebb, jobb és 
kedvesebb volt hozzá, mint a férje  mo&t. 

Azután szünet állt be a társalgásban s egyéb 
mulatság helyett a pinczérrel néztünk farkasszemet, 
aki dudorászni kezdett, de aki a csönd hirtelen be-
álltakor elhallgatott s némi zavarral meredt reánk. 

A férj,  akivel megismerkedtünk, újból vissza-
tért, az üres pohárral, tudatva velünk, hogy a ko-
nyakkal sem értek el kedvező eredményt. Az asszony 
megízlelte, de köhögni kezdett tőle s így nem itta 
meg. Ő fogyasztotta  el és konstatálni kényteleu, hogy 
elég jó volt. A konyak, mintha fölvillanyozta  volna 
a bácsit, aki ezúttal fürgébben  és bátrabban indult 
vissza a feleségéhez. 

A konyak dicsérete a pinczért arra birta, hogy 
nekünk is felajánlja.  És miután mi a csapdába bele-
mentünk, az unalomból pár perczet kiszakítottunk. 
Mikorra az egyhangúság s az ásítás ideje megint be-
köszöntött, akkor már a gyöngéd férj  újra ott volt. 

Narancs után tudakozódott s igen megörült, 
mikor kapott. Hármat választott ki a szebbek közül 
és tányért meg kést kért hozzá, mert a felesége  épen 
ugy szokta tölvágni a narancsot is, mint az almát. 

Mi  kérdezőnködni  kezdtünk ő nagysága egész-
ségi állapota felől  s ő azt mondta, hogy még mindig 
rosszul érzi magát. Égető szomjúság kínozza s eddig 
még mi sem adott enyhületet neki. Most azonban 
erősen bizik, hogy a narancs jót fog  tenui. 

Be kell azonban vallani, hogy a gyöngéd férj 
erősen csalódott a narancsokban, a melyek közül 
kettő és fél  visszakeiült. 

— Ezt is hiába vittem. Még arra sem képes, 
hogy kiszopogassa a nedvét. Valóban nem tudom, 
mi lesz vele? 

és 1890. évi XXXVI. t.-czikkek megfelelő  módosí-
tását, illetve az ujtörvények összhangba hozását. 

Megjegyezzük itt, hogy sokan voltak azon vé-
leményben, hogy jövőben feleslegessé  fog  válni az 
italmérések és kismértékben elárusitások számának 
korlátozása, illetve pénzügyigazgatósági engedélyek-
hez kötése, mivel jövőben az égetett szeszesitalok és 
a sör után járó fogyasztási  adókat a termelők, nem 
pedig az elárusítók fizetik,  minélfogva  utóbbiak for-
galmának állandó ellenőrzése szükségtelen. 

E felfogás  azonban nagyon egyoldalúan ítélte 
meg az állami italmérési jövedékről intézkedő tör-
vények czélját, nem számolt azzal, hogy az engedély-
dijakról az államkincstár nem hajlandó lemondani, 
valamint azzal sem, hogy a fogyasztási  adók uj 
rendszere sem teszi teljesen szükségtelenné, az elá-
rusítók ellenőrzését, hogy közegészségi és közer-
kölcsiségi követelmények is állanak fenn,  végül, hogy 
az iszákosság korlátozása szempontjából sem lehet a 
szeszes italok kimérését mindenkire nézve szabad 
iparnak deklarálni. Szóval az italmérés és kismér-
tékben darusítás továbbra is engedélyezéshez köt-
tetik, korlátok közé szorittatik, az italmérési jövedék 
fentartatik,  mindezek csupán az ujabb törvények és az 
időközben tett tapasztalatoknak megfelelő  módosítá-
sokon mennek át. 

E módosításokat tartalmazza ama törvényja-
vaslat, melyet 1 ukács László pénzügyminiszter múlt 
hó 7-én terjesztett a képviselőház elé. Ezúttal itt csu-
pán a régi és uj rend között mutatkozó lényegesebb 
különbségeket tárjuk fel  és a javaslatnak kivált a 
kereskedőkre vonatkozó fontosabb  határozmányait is-
mertetjük. 

Egyik lényegesebb módosítás az, hogy az uj 
rend a szeszes italok elárusitásának háromféle  mód-
ját állapítja meg. Eddig kétféle  módot ismertünk, 
ezek: a kimérés és az kismértékben való elárusitás, 
utóbbihoz az uzus alapján, de nem a vonatkozó törvé-
nyekbe gyökeiezően, járulék gyanánt a poharazás 
és utczánát kimérés csatlakozott. Ez utóbbit, melynek 
engedélyezése körül annyi visszaság merült fel,  a 
javaslat törvényesiti s ennéliogva a szeszes italok 
kismértékben való elárusitásának következő három 
módját állapítja meg. 

Korlátlan kimérés iíöfcsinákban  bor- és sörcsar-
nokokban, pálinkamérésekben stb. 

Korlátolt kimérés kereskedői üzletekben, czuk-
rászatban, kávéházakban stb. (eddig poharazás és 
utczán át kimérés.) 

Kismértékben való elárusitás zárt üvegekben, 
kereskedők, szatócsok, likörgyárosok stb. által. 

Ezekhez csatlakozik a szeszes italok nagyban 
való eladása, mire nézve a lényegesebb eltérések a 
következők lesznek: a borok nagyban való eladása 
öt> literről 50 literre szállíttatik le, azért, hogy a 

Ekkor már aggodalmas arczczal hagyta el az 
étkezőkocsit s mielőtt az ajtón kilépett volna, meg-
csóválta a fejét.  A kalauz e perczben lépett be s 
attól azt kérdezte, hogy vájjon van-e a vonaton or-
vos ? A kalauz nemmel válaszolt s látszott rajta, 
hogy nem igen vette komolyan ar öreg ur kérdését. 
Még a vállát is vonogatta. 

Körülbelül tiz-tizenöt perez telt azután addig, 
mig a gyöngéd férj  újból megjelent, ki tudja hányad-
szor téve már meg az utat a waggonokon és átjá-
rókon át. A gyorsvonat összes utazói ösmerhették, 
mert aligha volt közöttük olyan, a kinek föl  ne 
tünt volna az ötökké bolygó ember, aki hol vizet, 
hol konyakot, hol narancsot, hol üres poharakat tar-
tott a kezében, ettől is, attól is bocsánatot kérve a 
háborgatásért. És aki a lehető legkevesebb időt töl-
tötte a fülkéjében  a felesége  mellett. 

Ezúttal szóda-bikarbonikát kért a pinczértől, 
de eredménytelenül. A kért orvosság hiánya majd-
nem kétségbeesetté tette a gyöngéd férjet,  aki mint-
ha a kezeit tördelte volna. Mi lesz most már az 
asszonnyal, akinek rettentő gyomorégése van. 

A helyzet rám nézve megható volt s mód fö-
lött örültem, hogy nálam volt ez az orvosság. Mikor 
pedig megmondtam szegény útitársamnak, majd hogy 
a nyakamba nem borult. Hanem hát nem adhattam 
oda azonnal neki, inert az útitáskámban tartottam, 
az pedig az egyik fülkében  húzta meg magát. A mig 
én oda mentem, addig ő vizet kért. Azt mondta, 
hogy a mint a vizzel visszatérőben lesz, majd rám 
talál és átveszi. Rám is akadt hamarosan, de hát 
hiába, mert én nem találtam a szódát, pedig már 
össze-vissza hánytam az útitáskát. 

közönség, főleg  a bor termelők jóval nagyobb ré-
tegeire terjesztessenek ki ama könnyítések, melyek 
a bor nagyban való eladásával összekötve vannak. 
Ellenben az égetett szeszes italok és a sör nagyban 
való eladásának eddigi mértéke továbbra is fentar-
tatik, tehát égetett szeszesitaloknál ICO, sörnél 25 
liter marad. Különbségként jelentkezik továbbá azon 
intézkedés, hogy a korlátlan kimérés engedélyével 
bírók szeszes italoknak nagyban való eladását min-
den különös engedély nélkül, azonban a nagyban 
elárusítókra nézve előirt intézkedések betartásával, 
szabadon gyakarolhatják. 

Lényegesen eltérő intézkedéseket tartalmaz a 
javaslatnak a kimérések engedélyezésére vonatkozó 
része. E tekintetben jelentékeny megszorításoknak 
nézünk eléje, ilyen nevezetesen, hogy kimérési en-
gedélyt, csak a magyar honpolgár kaphat, galicziai 
jövevények tehát nem igen állithatnak fel  pálinka-
méréseket a felvidéken;  állami, megyei tisztviselők, 
papok, tanitók italmérési engedélyt nem kaphatnak. 
Fontos azon intézkedés is, hogy ahol a korcsmák 
száma háromnál nem nagyobb, egy oly személy ne-
vére egynél több kimérési engedély ki nem adható ; 
ezzel a javaslat a korcsmáitatás monopoliummá vá-
lását igyekszik meggátolni. 

Nagy eltéréseket mutat a javaslat az engedély-
illeték tekintetében, mert a jog birhatásának árát 
jelentékenyen megdrágítja, azonban a magasabb ille-
tékeket a nagyobb forgalmú  üzletekre igyekszik át-
háritaui. Hogy a gyakorlatban ezen intenczió meg-
valósul-e s miként válik be, az a jövő kérdése, 
melyre mi nem merünk igenlőleg felelni.  A lénye-
gesebb eltérések e tekintetben a következők: 

Eddig a korlátlan kiméréseknél Budapesten öt, 
másutt három oszlály létezett; ezúttal Budapesten 
hét, másutt öt osztály fog  létezni. Az osztályoknak 
kibővítése oly módon történik, hogy az eddigi leg-
magasabb osztályon felül  s az eddigi legalacsonyabb 
osztályon alul fog  felállíttatni  egy-egy uj osztály. 
Budapesten a dijak eddig ezek voltak: 500, 300, 
200, 100, 50 frt.  Ezek a dijak — koronákra átszá-
mítva — megmaradnak az uj törvényben is, de a 
sorozat tetejébe jön egy uj osztály 1400 koronával, 
az aljára is egy uj osztály 60 koronával. 

A 20,000 léleknél nagyobb törvényhatósági, 
vagy rendezett tanácsú városokban az eddigi kate-
góriák voltak: 100, 75, és 50 frt.  Az ezen túliak 
lesznek : 300, 200, 150, 100 és 50 korona. Hasonló 
lélekszámú helyeken, de melyek sem nem törvény-
hatósági, sem nem rendezett tanácsú városok, hanem 
csupán nagyközségek, az eddigi kategóriák voltak: 
50, 40, 30 frt.  Az ezentuliak leszenek 150, 100, 80, 
60 és 40 korona. A 20,000 lakosnál kisebb városok 
korcsmái eddig három : 75, 50 és 40 frtos  osztályokba 
voltak beosztva. Ezentúl különbség lesz azok közt, 

— Itt van. Okvetlenül itt van. Legyen egy kis 
türelemmel — szóltam hozzá. 

De ő nem képes a türelemre. Arra kért, hogy 
vigyem majd utána az utolsó waggonba. Addig meg-
nyugtatja az asszonyt. 

Ezután eltipegétt, kétszer-háromszor is vissza-
nézve, abban a reményben, hogy hátha ráakadtam a 
keresett tárgyra. 

Pár perez múlva már meg volt a szóda-bikar-
bonika s azzal együtt siettem az utolsó kocsiba. Az 
első fülkében  egy öreg házaspár bóbiskolt, teljesen 
egészséges állapotban. Á másodikban fiatal  urak ül-
tek körül egy bőröödöt és kártyáztak. A harmadik-
nak az ajtaja be volt téve és még le is függönyözve, 
Egy darabig haboztam, de azután mégis kinyitottam 
az ajtót, nagy, igen nagy örömére az öreg urnák, a 
ki fölugrott  és a ki azzal mutatott be csodálatosan 
csinos és fiatal  feleségének,  hogy én vagyok az az ur, 
akinek szódája van. 

Ő nagysága bágyadtan fogadta  a köszönésem 
és semmi különös örömet sem árült el. Sőt ugy tet-
szett, ha mindjárt csak egy röpke pillanatra is, 
mintha haragos indulat futotta  volna el szépséges 
arczát. 

A mi ezután történt igen egyszerű. A bájos 
asszony bevett egy késhegynyi szódát és ivott rá 
egy kis vizet. Majd megköszönte a szívességemet és 
épen nem marasztott. Én persze távoztam s épen 
az ajtót akartam betenni, mikor megszólalt s az 
urához intézte szavait: 

— És most, édesem, vigye vissza a poharat-
A jóságos, a gyöngéd bácsi nyomban fölállt  és 

utánam indult, ott hagyván a menyecskét, a kivel 
szemben egy huszártiszt ült és bóbiskolni látszott. 
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amelyeknek lakossága 20 és 10 ezer közt s azok 
közt, melyeknek lakossága 10,000-en alul van. Ama-
zoknak italmérői fizetnek:  200, 150, 100, 80 vagy 
40 koronát, emezeké 150, 100, 80, 60 vagy 30 ko-
ronát. A 20,000 lakosnál kisebb helyeken, melyek 
azonban nem városok, az eddigi osztályok ezek voltak: 
30, 20, 10 frt,  az ezentuliak lesznek 100, 80, 60, 40, 
20 korona. 

Bizonyos üzletek, melyek a törvényben részle-
tezve vannak, e dijaknak eddig is 3/3-ét vagy 1li-ét 
fizették.  Ezek az engedmények megmaradnak, de 
lesz olyan is, mely a szabályszerű dijnak 4/5-ét fogja 
fizetni. 

Végül igen fontos  intézkedés az, hogy az állam-
kormány fentartja  magának azon jogot, bogy oly 
helyeken, hol a természetes áralakulásnak megfelelő 
egészséges verseny nem fejlődhetik  ki, a szeszes 
italok maximális árát egy évi időtartamra megszab-
hassa. Ezzel a monopóliumok és kartellek káros 
működését kivánja a javaslat meggátolni, de hogy 
ezen intézkedés kiterjeszthető-e a kereskedésekben 
elárusított finomabb  szeszes italokra is, azt a javaslat 
nem mondja, mi pedig nem hiszszük. —Q])-

Újdonságok. 
A feltámadás ünnepét nem a legkellemesebb 

időjárással értük meg. Hűvös szél fujt  s minden 
perczben az esőtől lehetett tartani, amely az ünnepi 
hangulaton határozottan rontott, úgyannyira, hogy 
más alkalommal a „határkerülők'"-et fogadó  ájtatos 
tömeg most nagyon csekély számra apadt le. Azon-
ban már délutánra kiderült az idő s egész délután 
tarka csoportokban sétáltatta az uj ruháját a nép. 
A templomokban is rendkívül nagy közönség tolon-
gott már a reggeli órákban, amely aztán egész na-
pon keresztül megtartott. A hagyományhoz hiven 
már másodnapján szép verőfényben  ragyogott és nap-
sugár melegítette az utczákat, ami ha nem történik 
meg, lelketlen lett volna a sors, és ellop egy napot 
abból a kevésből, amely az élettől életnek jut. Az-
tán e délután már tömegestől szöktek ki a város 
határára, ahol egy kis szabad természetet hazudik a 
háztalanság. A kopasz erdőkbe és sovány mezőkre, 
a meiyeK'nek Kiránduló neiy a névuk s a hoi belénk 
kap az a gyönyörűséges sóvárgás, hogy még egyet 
menjünk, mig ki nem érünk a látóhatárból. Valami 
más határba, valami messzeségbe, valahová, a hol 
mindattól messze vagyunk, a mi olyan közel van 
mihozzánk. Csakhamar tova reppentek a szent ün-
nepnapok órái, hogy azután ismét kipihent testtel, 
lélekkel kezdjünk a munkához 

Feleky Mihály diszpolgársága. Nagy-Galamb-
falva  község méltányolva azokat az érdemeket, me-
lyeket szülöttje, Feleky,  a nagy színész hosszú évti-
zedeken át nemcsak magának, hanem az egész ma-
gyar művészetnek szerzett, nemrégiben díszpolgárává 
választotta. E díszpolgári oklevelet egy tizenkéttagu 
küldöttség ma délelőtt adja át a nagy művésznek, 
ki ez alkalommal városunkba érkezett. Az ünnepsé-
get fia,  Felehj  Pál alkapitáuy házánál tartja meg, 
a melyet nagy ebéd fog  követni. 

Április II. A székelyudvarhelyi ev. ref  kollégium 
— mint mult számunkban emiitettük — 1899. ápril 
11-én d. e. 11 órakor az 1848-ik évi törvények megalko-
tása emlékére az intézet nagytermében hazafias  ünne-
pélyt rendez a következő műsorral: 1. Induló, Mo-
rascher H-tói, előadja az ifj.  zenekar. 2. Hymnus, 
örgonakiséret mellett énekli a közönség. 3. Imát 
mond Fejes Áron rendes tanár. 4. Emlékezés 1848-ra; 
Lamperth 6.-tól, szavalja Demeter Domokos VIII. 
o. t. 5. Szózat, Egressytől, énekli az ifjúsági  ének-
kar. 6. Alkalmi beszédet tart Gönczi Lajos igazgató. 
7. Riadó, Rudassitól, énekli az ifjúsági  énekkar. 8. 
Drámai költemény Földes I.-től, előadják: Márton 
Árpád Vili. o. (Magyar ifjú),  Pallós István VII. o. 
(Elégedetlen) és Koncz Ferencz VII. o. (Idegen ifjú) 
tanulók. 9. Hunyadi-induló, Erkeltől, előadja az ifi. 
zenekar. Az ünnepély kezdete délelőtt 11 órakor. 

Udvarhelyvármegye közgyűlése. Óriási érdek-
lődés mellett történt meg 6-án vármegyénk rendes 
tavaszi közgyűlése. Mondhatni, hogy a bizottsági ta-
gok teljes számban vonultak föl  e közgyűlésre, mely-
nek sorai között ott láttuk Dániel Gábor és Tibád 
Antal országgyűlési képviselőket is, ami már magá-
ban kellőleg dokumentálta azt, hogy érdekes gyű-
lésre van kilátásunk. Az elnöki széket gróf  Haller 
főispán,  az alispáni széket pedig gróf  Lázár Ádám 
főjegyző  foglalta  el, mig a jegyzőkönyvet és a szó-
lásra jelentkezőket Ádám  Albert I. aljegyző, tb. fő-

jegyző vezette. Gróf  Haller  részletes elnöki megnyi-
tójában többek között megemlékezett a lapokban 
megelőzőleg közzétett alispáni pályázati hirdetmény-
ről, a melyet az összehalmozódott munka érdekében 
tartott szükségesnek közreadni. Kapcsolatban libád 
Antal egy önálló indítványt adott be, mely azt czé-
lozta, hogy Jalcab  Gyula szabadságolt alispán az al-
ispáni széket haladáktalanul foglalja  el. Az indítvány 
másnap, pénteken került tárgyalás alá s többek hoz-
zászólása után azt elvetették, már csak annyival is 
inkább, mivel nem lett volna méltányos, hogy egy 
olyan tisztviselőt, ki a közügyek érdekében 32 évig 
fáradhatlanul  dolgozott, most, midőn jól megérdemelt 
nyugdíjaztatását kéri, elutasítsák. Érdekes politikai 
vita fejlődött  ki az egyes beköszöntő és távozó mi-
niszterek üdvözlő és bucsu leiratánál. Az üdvözlő 
miniszterek között igen természetesen Hegedűs  Sán-
dor keresk. miniszternek — mint megyénk szülötté-
nek — küldendő üdvözlő felirat  is tárgyalás alá ke-
rült, melyet gróf  Lázár főjegyző  szerkesztett. A fel-
irat egész terjedelmében igy hangzik: 

Nagyméltósága m. kir. kereskedelmi Miniszter! 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsága tisztelet-
teljesen fogadja  Nagyméltósáeodnak azon leiratát, melyben 
Kereskedelmi Miniszterré történt kinevezését tudomásra adni 
kegyeskedik. 

Kegyelmes Úr! 
Fokozott örömmel üdvözöljük Nagyméltóságodat magas 

állásában, nemcsak azért, mert mi Székelyvármegye magun-
kénak vallhatjuk azon családot, melyből Nagyméltóságod 
származik, nemcsak azért, mert jóleső érzettel látjuk előre-
törő fiainkat  azoknak sorában, kik hivatva vaunak az ország 
sorsát intézni — hanem legkivált azért, mert tiszta meg-
győződésünk az, hogy tudás és képesség, erő és akarat, 
embermegbecsülés és munkaszeretet voltak azon rugók, me-
lyek Nagyméltóságodat ezen díszes állásra emelték. 

Tudjuk azt, hogy ténykedései közepette, midőn a köz-
pályán működő egyének tekintélyes része a talizmánul birt 
és hirdetett igék egyrészét nem ritkán feláldozta  az emberi 
hiúságnak, csakhogy emelkedhessék — Nagyméltóságod soha 
szem elől nem tévesztette azokat s az elvek küzdelmében 
nem vonta he kis hajójának vitorláit a nagyobbak, az erő-
sebbek előtt, s nem feszitette  meg tulzottabban azon ezrek 
meg ezrek előtt sem — kikkel egyforma  származása van. 

Előttünk áll azon magas idealizmus, melyet Nagy-
méltóságod tényeiből mindenha kiolvasánk — s látjuk a túl-
ságos realisticus kor követelményeivel miként tudta ugy 
összhangba hozni, hogy annak zománczát érintetlen meg-
őrizve. magas méltóságába rmjával vihette. 

S ha ilyen általánosnak jelenthető irányzat mellett sike-
rül az idealizmusnak győzelmet kivívni — s ha van annak 
létjogosultsága a közélet alsóbb fokozataiban  — mennyivel 
inkább lehet ott, hol az országnak fontos  életkérdései nem-
csak irányittatnak, de el is döntetnek. 

Mindezeknek hatása alatt, természetesnek fogja  találni 
Nagyméltóságod, ha örömmel ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy szivből üdvözölvén legjobb kívánságaink mellett, egy-
úttal Istennek áldását kérjük működésére. 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottságának Sz.-
Udvarhelytt, 1Ö'/J. április hó 6-án és folytatólag  tartott 
közgyűléséből. 

A tárgysorozat 85 pontjának tárgyalása, mely-
hez még egy 12 pontú tárgysorozat is járult, más-
nap, pénteken délelőtt 11 órakor, főispán  éltetésével 
ért véget. 

Az ev. ref. püspökválasztás kérdése élénken 
foglalkoztatja  az érdekelt köröket. A három jelölt: 
Bartha Lajos, dr. Bartók  György és Szász  Gerő 
hívei nagy tevékenységet fejtenek  ki. A kiknek 
módjukban áll, hogy számba vegyék a választás es-
hetőségeit, megállapíthatónak tartják, hogy dr. 
Bartók  György győztesen fog  kikerülni a mérkő-
zésből. 

Katholikus tanárok kongresszusa. Az erdélyi 
róm. kath. status gimnáziumi tanárainak Vl-ik kon-
gresszusa a hét folyamán  hétfőn  és kedden váro-
sunkban történt meg. Az igazgató-tanácsot Kolozs-
várról Pál István kanonok, referens  és Török  Albert 
s Jung-Cseke  Lajos helybeli igazgató-tanácsosok kép-
viselték. Jelen voltak: Gyulafehérvárról  Ávéd  Jákó, 
Erőss  József;  Kolozsvárról Erdély  Károly, Novotny 
Endre; Brassóból Albert  Ferencz, Széles  Dénes; 
Csik-Somlyóról Bándi  Vazul, Kopasz  Pátrik, Csató 
János, Wasilkievitz  Viktor. A tankérdéseknek már 
lapunkban ismertetett gazdag programját a kongresz-
szusnak miniszterileg jóváhagyott alapszabályok sze-
rinti végleges megalakulása egészítette ki. A jövő 
kongresszus helyéül Gyulafehérvár  lett kitűzve. Pál 
István referens  megjelenését a helybeli r. kath. fő-
gimnáziumnál iskolavizsgálattal is összekötötte és 
városunkból tegnap távozott el. 

A m. kir. állami főreáliskola f.  hó 11-én d. e. 
10 órakor az 1848-ik évi törvények megalkotása 
emlékére az intézet tornacsarnokában „iskolai ünne-
pélyt" rendez, melyre az érdeklődő szülőket s kö-
zönséget tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

Körjegyzői vizsga. Tegnap, 8-án a vármegye-
ház kistermében a körjegyzői vizsgáló-bizottság előtt 
gróf  Lázár főjegyző  elnöklesével, Hargittay  Béla és 
Kénosy  Géza szigorlatozott. A bizottság a jelölteket 
egyhangúlag képesítetteknek nyilvánította. 

Emléket az agyagfalvi réten! Az agyagfalvi 
emlékre ujabban adakoztak : Hargita Nándor ig. ta-
nár gyűjtő-ivén 6 frt  50 kr, Séra Tamás gyüjtő-ivén 
2 frt,  Solyom Miklós gyüjtő-ivén 4 frt  30 kr, Gidó-
falvi  István gyüjtő-ivén 5 frt,  Petres Viktor gyüjtő-
ivén 3 frt  71 kr, Bartha István gyüjtő-ivén 1 frt 
15 kr, Vétsi Dénes gyüjtő-ivén 4 frt  04 kr, özv. 
Mohai Károlyné gyüjtő-ivén 5 frt,  összesen 31 frt 
70 kr, ezt hozzáadva a már begyült 257 frt  47 kr-
hoz, az alap összege 289 frt  17 krt tesz. Fogadják 
a nemesszivü adakozók a végrehajtó bizottság szives 
köszönetét. Sz.-Udvarhelyt, 1899. ápril hó. Ferenczi 
János biz. pénztárnok. 

Az idei sorozás az udvarhelyi járásban e hó 
12-én kezdődik meg, mig a városiak 18-án állnak 
elő. Az idézők a napokban lesznek szétküldve. 

Katonai hangverseny. Már a mult számunkban 
felemlített  katonai hangverseny, melyet a helyben 
állomásozó cs. és kir. 82. gyalogezred 3. zászlóaljá-
nak és pótzászlóaljának és a m. kir. csendőrségnek 
altisztjei 4-én, kedden a vármegyeház dísztermében 
rendeztek, mindenféle  tekintetben sikerült. A nagy-
termet és a mellékhelyiségeket az intelligonczia és 
polgárság szine java zsúfolásig  megtöltötte s a kato-
nák nagy preczizitással előadott hangverseny számait 
a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta végig. A hang-
verseny után táncz következett s a társaság a leg-
jobb hangulattal a reggeli órákban oszlott szét. 

Érettségi vizsgálat. A helybeli ev. ref.  kollé-
giumban az érettségi vizsgálát junius hó 19. és 20. 
napjain lesz dr. Mezei  Ödön fógondnok,  akadályoz-
tatása esetére Ugrón  János gondnok elnöklése 
mellett. 

Hazafias ünnepély. A sz.-udvarhelyi ni. kir. áll. 
kő- és agyagipari szakiskola igazgatósága f.  év ápril 
hó 11-én az intézet nagytermében hazafias  ünnepélyt 
rendez. Az ünnepély műsora a következő: 1. Szózat, 
előadja a tanuló ifjúság.  2. Megnyitó beszéd, tartja 
Hargita Nándor igazgató. 3. Talpra magyar, előadja 
Nagy Géza IV. é. t. 4. Alkalmi beszéd, tartja Stro-
hoffer  Béla tanár. 5. Alkalmi szavalat, előadja Szo-
bovits Gyula IV. é. t. 6. Bezáró beszédet tart Har-
gita Nándor igazgató. 7. Hymnusz, előadja az ifjúság. 
Kezdete d. u. 2 órakor. 

A Budapest-szállodát tudvalevőleg Müller  Ká-
í oly szászvárosi vendéglős e hó 1-én átvette. Hisz-
szük, ho^y a régi tulajdonos által megalapított jó 
hírnevet Müller  is fen  fogja  tartani, a mire megelőző 
városából őfelőle  hallott hírek teljesen következtetni 
engednek. 

Zsidóüldözés Romániában. Csodálkozva tekin-
tünk át a Havasalföldre,  honnan hektoliter számra 
fecskendezik  ránk az epés tintát amiatt, mivel ná-
lunk egy hazaáruló diákot érdeme szerint megrend-
szabályoztak. Ez a „humánus", ez a „jogtisztelő" 
országocska „túltesz" rajtunk. Proskribál mit sem 
vétett embereket és kikergeti az országból. Miért? 
Mert zsidó. Czim? Hogy szoczialisták. Pedig a ki-
utasítottak között csak egy-két zsidó volt, aki szo-
czialista párthoz tartozott. Fiatal embereket, akik 
Romániában születtek, sőt atyjuk és nagyatyjuk is 
ott született, idegeneknek nyilvánítottak, a rendőr-
séghez hurczoltak, fogságra  vetettek és 24 óra lefo-
lyása alatt átszállítottak a határon. A parasztlázadás 
szolgáltatott erre okot. A szoczialista agitatorok lá-
zítottak s helyettük a zsidókat vették üldözőbe, a 
kik pedig ép oly állampolgárai Romániának, mint 
akármelyik nem Trajántól származó dák-atyafi. 

Figyelmeztetünk lapunk mai számában megje-
lent Papp és Tamás  férfi-szabók  hirdetésére. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

274-1H99. szám. 
vgh. 

Árverési hirdetmény. 
A sz.-udvarhelyi kir. bírósági végrehajtó köz-

hírré teszi, hogy sz.-udvarhelyi kir. járásbíróságnak 
V. 62813 — 1898. polg. sz. végzése által csíkszeredai 
Kassai Sándornak képviselve dr. Válentsik Ferencz 

j ügyvéd által, sz.-udvarhelyi Sorbán Károly neje Ta-



1899. április 9. Udvarhelyi Hiradó 15. szám 

más Anna ellen 400 frt  tőke s járulékai iránti ügy-
ben, alpereseknél Sz.-Udvarhely községben összesen 
300 frt  80 krra becsült következő javai, u. m.: két 
drb pulituros 1 ajtós sifon,  egy töltött fekete  bőrrel 
bevont hátas divány, egy pulituros rámájú tükör, 
egy függő  olajos lámpa, egy kerek festett  kopott asz-
tal és még 6-tól 20. tétel alatti különféle  ingók 
Sz -Udvarhelyen alperesek házánál 1899. évi április 
hó 18-án délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen el 
fognak  adatni, melynél az egyes javak vételáron 
azonnal fizetendők,  esetleg a becsáron alul is a töb-
bet Ígérőknek el fognak  adatni s ha részletesen nem 
sikerül, tömegesen bocsáttatnak árverés alá. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik 
a lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verezés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehájtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-Udvarhelyt, 1899. raárczius hó 20-án. 

Ki ró Nándor , 
kir. végrehajtó. 

A lóherelevél-védjegyű 
kerti magvak a legjobbak 

Kaphatók 

FROMMER A. HERMÁN ÜTODA 
magnagykereskedésében Budapesten 

és minden jobb vidéki füszerkereskedésben. 
Kitűnő minőségű magas csiraképességü 

g a z d a s á g i m a g v a k a t 
legolcsóbban ajánl 

Frommer A. Hermán utóda 
B U D A P E S T E N . 

Képes árjegyzékek és mintázott ájánlatok 
kívánatra ingyen és bérmentve. 

Uj férfiszabó  tízlet! 

Papp István és Tamás Gáspár 
férfiszabó  iizlele 

Sz.-Udvarhelytt, Szombatfalvi-utcza. 

Van szerencsénk a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy eddigi önálló szabó-
üzletünkkel felhagyva,  Székely-Udvarhelytt, 
a Szombatfalvi-utczában 

Fapp Tamás 
czég alatt, a kor követelményeinek minden-
ben megfelelő,  uj társas üzletet nyitottunk. 

Előnyös összeköttetéseinknél fogva  azon 
kellemes helyzetben vagyunk, hogy a mostan-
ság itt városunkban már-már szokásossá vált 
utazóknáli megrendeléseket képesek vagyunk 
kiszorítani, mivel jó áru és a legdivatosabb 
szabás által lehetővé tudjuk tenni azt, mi-
szerint a fővárosi  hasonüzletekkel a versenyt 
minden tekintetben kiálljuk. 

Eddigi elvünkhez hiven, most fokozot-
tabb mértékben akarjuk a nagyközönség szi-
ves megrendelését a magunk számára bizto-
sítani, 8 bármilyen ruhadarab készítését a 
legpontosabb szállítással, jutányos árak és 
fizetési  módozatok mellett, elvállaljuk. 

A n. é. közönség szives támogatását 
kérve, vagyunk teljes tisztelettel 

J P a p p é s T a m á s , 
férfiszabók. 

Jíagy választék rul ianemüekben 

Legnagyobb nyeremény 
logszerencsésebb esetben 

I . O O O . O O O korona. 
Az ö s s z e s 5 0 , 0 0 0 

n y e r e m é n y 
J E G Y Z É K E . 

A legnagyobb nyeremény leg-
szerencsésebb esetben 

1.000,000 
korona 

A nyeremények részletes beosztása 
a következő: 

Korona 

3 
31 

k i 
432 
763 

1238 
90 

31700 
3900 
4900 

50 
3900 
2900 

1 jutalom 600000 
1 nyer. á 400000 
1 „ „ 200000 
2 „ „ 100000 
1 „ „ 90000 
1 „ „ 80000 
1 „ „ 70000 2 „ „ 60000 
1 ,. „ 40000 
5 „ „ 30000 
1 „ „ 25000 
7 „ „ 20000 

15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40 

50,000nys;813.160,000 
7 összegben 7 

A negyedik nagy m. kir. osztálysorsjáték nemsokára ismét 
kezdődik és 

" 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 
sorsjegyre nyeremény 

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az összes 
sorsjegyek fele feltótlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan ismeretes, 
óriásak. 

Összesen tizenhárom millió 160.000 koronát sorsolnak ki 
biztosan, A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben 

egy millió korona. 
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a 

tervszerű eredeti áron és pedig : 
egy egész I. o. eredeti sorsjegyet 6.— 

„ fél „ „ „ 3.— 
v negyed „ „ „ 1.50 
„ nyolczad „ „ „ —.75 

küMünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében. 
A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a hivatalos 

buzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak 
rendelkezésre. A húzások a magy. kir. kormány ellenőrzése mel-
lett nyilvánosan történnek és azoknál mindenki megjelenhetik. 

Kérjük a rendelmónyeket mielőbb, legkésőbb azonban 

f.  év április 17-éig 
hozzánk beküldeni. 

Török A. és Társa 
a m. kir. szab. osztálysorsjáték föelárusitói 

Budapest, V, VtaiM 4!a. 
Sok és nagy ayereményt fizettünk  tisztelt vevőinknek; rövid 

idő alatt körülbolől egy és félmillió koronát. Rendelőlevél levágandó. TÖRÖK A. és Tsa. uraknak Budapest. 
Kérek részemre I, oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hiva-

talos tervezettel együtt küldeni. 
Az összeget.. frt  { ;Sutlv?nynkyarkulöii« } A aem tetsző törlendő. 

Kitünö konvha! 

Kitűnő tiszta ó borok! 
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