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A vasuti munkások élelmezése. 
A vasútépítés nagy munkái között nem 

,-sekély, sőt mondhatni egyik legnagyobb 
(eladat. a vasúti munkások élelmezésének 
kérdése. Ez részben helyesen van megoldva. 
\zt értjük alatta, hogy a vasutépitési fő-
vállalkozók gondoskodtak arról, liogy a 
munkások jó élelmi czikkeket kapjanak ju-
tányos áron ; másrészt pedig figyelembe  vet-
tek a helyi érdekeltségnek azon jogos kí-
vánságát, hogy az élelmezést ő szolgáltassa. 
A csikszereda-gyiinesí vonalnak építési fő-
vállalata ugyanis az élelmezést kizárólag a 
„Csíki vasút építkezési és élelmezési rész-
vénytársaságra" ruházta át Ugy tudjuk, 
liogy az előleges megállapodás megtörtént 
a tusnád-csikszercdai vonal építési fővállal-
kozóval szemben is ily irányban és igy el 
mondhatjuk, hogy a .székely vasutak azon 
részén, mely Csikmegye területén vonul át, 
a/, élelmezést a helyi érdekeltség tartja ke-
zében. 

Ez a körülmény azonban nemcsak jo-
gokat ad a csiki részvénytársaság részére, 
hanem kötelességeket is szab reá. Nem elég 
az. hogy a munkások valamilyen ételt és italt 
kapjanak, hanem erkölcsi kötelessége a társa-
ságnak az, hogy jó árukat szolgáltassa!) és pe-
dig oly árak mellett, melyek csak egy tisztes-
séges polgári hasznot biztosítanak. Kiismer 
jiik, hogy a kellő mértéket e tekintetben 
megtartani nem kis feladat.  Nem azért, 
mintha a társaság vezetői ez irányban nem 
helyesei) gondolkoznának, hanem azért, mert 
a társaságon kiviil is a vállalkozó vendég-
lősöknek egész holló raja lepte meg a főbb 
pontokat, s habár a vonal mentén barako 
kat nem is állithatnak fel,  mégis attól nem 
nagy távolságban szerencsét próbálnak egye-
sek, hogy furfanggal,  esetleg rossz czikkek-
kel nem annyira a munkások érdekei le-
gyenek niegóvá, mint inkább a saját zse-
bük jogtalan megduzzadása. 

Reméljük azonban, hogy a csiki társa-
ság vezetői nem fogják  e példát követni s 

jugy azon helybeli részvényesek kiabálásai-
jvai szemben, kik a jó és szolid áruk be-
szerzését nem helyes üzleti eljárásnak tekin-
tették, mint az idegenek rossz példaadásai-

| val szemben is megmarad a;;on előre meg-
állapított és kikötött álláspont mellett, liogy 
szolid módon viszi az élelmezés üzletét is. 
Hiszen a csiki társaságnak alakulásánál az 
volt a fő  intenczió, hog-y azon tisztességes 1 f  ' 1 
polgári haszon, mely a különböző szolgálta-
tásokból származik, maradjon meg a csíkiak 
kezei között és sem az alapítók, sem a rész-
vényesek nem gondollak arra, liogy minél 
több pénzt rakjunk zsebre, vagy liogy mi 
nél több egyes embert gazdagítsunk meg. 
Hisszük, liogy az első ízben kitilz.ött. czél 
szem előtt fog  tartatni továbbra is. Ezzel 
tartoznak a társaság vezetői saját maguk re-
putácziójának. de azon liir megállapításának 
is, liogy Csikvármegyében a társulatok tisz-
tességes és helyen üzleti elvek szerint jár-
nak el. Ez utóbbi dolog pedig nem csekély 
dolog, mert Csíkvármegyéből a vasút meg-
nyílta után kétségtelenül nagy ipari telep 
lesz. de ennek első feltétele  az, liogy a szo-
lid üzleti képesség ne szenvedjen csorbát, a 
csiki embereknél. 

Megvagyunk győződve, hogy a csiki 
társaság tisztán a szolid eljárásával is meg 
kapja egyrészt a tisztességes polgári hasz-
not, másrészt pedig a versenyt is ha szük-
séges, a harezot. is kiállja azokkal az embe-
rekkel, kik furfanggal  és ravaszsággal lép-
nek fel.  e tekintetben hangsúlyoznunk 
kell, liogy hatóságainknak szintén éber figye-
lemmel kell lenniök arra, liogy csalások, 
visszaélések, hogy a törvények intenczióiiiak 
kijátszása ne fordulhassanak  elő. Hivatalos kö-
zegeink ne legyenek egyszerű bürokrata gé-
pek, melyek csak akkor fungálnak,  ha egy-
egy panasz, vagy kérvény utján működésbe 
hozatnak. 

I. Napoleon mondta, ki pedig talán na-
gyobb adminisztratív tehetség volt, mint had-
vezér, hogy az a jó közigazgatás, mely elő-
zetesen meg tud és elintéz mindent, mielőtt 

panasz érkeznék hozzá. Már most szem előtt 
tartva ezeket, bátrak vagyunk felhívni  a 
különböző illetékes hatóságok figyelmét,  hogy 
nagyjában minő állapotok vannak a gyimesi 
vonal részen. Ezúttal csak egy főbb  dolgot 
említünk fel,  Gyimesben és Szentniihályon 
nyakra-íőre építettek egyesek barakokat, de 
alig egy-kettő kért építési engedélyt, pedig 
az építési szabályzat nem azért hozatott be, 
mintha at. csak a községekbe volna alkal-
mazandó. Azon nagy szempontok, melyek 
ily építési szabályzat összeállítását tették 
szükségessé, azok sulylyal bírnak nemcsak 
azon emberekkel szemben, kik a községben 
építenek, hanem azokkal szemben is, kik a 
községen kivül emelnek épületeket. Hiszen 
az építési szabályrendelet egyik niegalkotási 
indoka az, hogy a közegészségügyi szem-
pontok kellőleg niegóva legyenek. Már pe-
dig a közegészség érdekei épen ugy nieg-
óvandók, ha a községeken kiviil van a la-
kás, mintha azon belől van. Elvárjuk tehát 
hatóságainktól, hogy az építési engedély nél-
kül eljárók ellenében nem csak szigorúan 
fog  eljárni, hanem liem fogja  tűrni azt sem, 
hogy minden egyes bevándorlott ember tör-
vényen felül  álló személynek tekinthesse 
magát. 

De nagy zavar és baj van az italmé-
rési engedélyek tekinletében is. Ugyanis 
még a jelen év elején, inkább azonban még 
a mii!c év végén sokan kaptak olyanok 
italmérési engedélyt, kiknek erre a törvény 
szerint mindaddig joguk nincsen, mig helyi 
érdekeltségűek jelentkeznek. A törvényho-
zás akkor, midőn az italmérést engedélyhez 
kötötte, gondoskodott egyúttal arról, hogy 
az ital elárusitásból származó haszon első 
sorban azon vidék lakói valamelyikének jus-
son, a mely vidéken fogyasztják  el az italt. 
Ezért, van előny biztosítva mindig a helyi 
érdekeltségnek. Sőt arra az esetre, ha szá-
mon felüli  engedélyek adattak ki, akkor ugy 
a közigazgatási, mint a pénzügyi hatóságok-
nak meg van az a joguk, hogy az engedélyek 
visszavonását kimondják. A közigazgatási bi-
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Kávéházi bennszülött. 
Minden kávéháznak meg van ii maga benn-

Bzülüttje. Ott tuiáloii őt reggel, ott találod ebéd 
után, de ott találod este is. Söt a lumpok vallomása 
szerint éjszaka is ott van, mig a hajnal fölöslegessé 
nem teszi n villamos lámpák fehér  fényét.  Kbbűl 
kiviláglik, liogy lakása nincs, azaz, hogy inkább a 
kávéház a lakása, valamint a kávéház a lelke és 
éltető eleme. A kávés öt megtűri helyiségében és 
pedig azon egyszerű okból, mert ha nem is tiirné 
meg, még aem tudna megszabadulni tőle. A pinezór 
is szemet liuny neki, noha hasznot tőle nem vár, 
sót ellenkezőleg kárára van. 

Sajnálkozik rajta ! 
Kávéházi bennszülött Hudapesten csak az le-

het, kinek erre talentuma van. Önálló mesterség az, 
vagy is inkább művészet, melyet, ha valaki iigye-
sen kezel, mondhatni urasan megél belőle. 

A kávéházi bennszülöttnek a nap folyamán, 
azaz reggeltől estig semmi dolga sincs a kávéház-
ban. Unalmában a lapokat böngészi, a járókelőket 
bámulja a nagy tükörablak mögül és közbe-közbe 
bóbiskol egyet egy sütét, elhagyatott sarokban. I>él-

után rendszerint partnerül ajánlkozik hol a billiard 
játékban, hol a kártyaasztalnál és ilyenkor szert 
tesz egy-két jó szivarra, vagy összenyer egy kis 
aprópénzt az unatkozó nyárspolgároktól. Mert az 
magától értetődik, hogy a kávéházi játékokat ki-
tűnően érti s ha esetlegesen szemfülesebb  játékossal 
kerül össze, akkor is van módszere, mely győze-
lemhez segiti. Kzt a módszert ő ügyességnek ne-
vezi, mig mi azt mondjuk rá, hogy esalás. 

Az esteli nyolez óra, mikor a mii zenekar el-
helyezkedik a pódiumon, hogy egy unalmas kerin-
gövcl bevezetője legyen a kávéházi életnek, a ká-
véházi bennszülöttnek is megadja az időpontot mű-
ködésének megkezdésére. Van idő, mikor kárba vész 
minden igyekezete és megéri a hajnal pirkadását, 
a nélkül, hogy malmára vizet hajtania sikerült vol-
na. Az ily meddő éjszakát azonban busásan behozza 
a rákövetkező éjszaka, mert liudapcsteu mindig 
akad mulatni vágyó ember, műnyelven b a l e k, a 
ki örül és megtisztelve érzi magát, ha a kávéház 
bennszülöttje segítségére van bankóinak elpusztítá-
sában. 

A kávéházi bennszülött ii r és urnák hirdeti 
magát minden sznvával. Es valóban, avatatlan szem 
maga is uri embernek látja őt és első pillanatban 
kész elismerni, hogy zscntlcmannal van dolga. De 
ha véletlenségből szemügyre veszi őt és na 
világításban kerül eléje, rögtön megfogamzik  fejé-
ben az ítélet s e percztól fogva  tán többre be-
csüli a megvasalt rabot, kit a szükség hajtott tör-

vényellenes cselekedetre, mint egy ilyen kávéházi, 
uri bennszülöttet. 

A kávéházi bennszülött — daczára uri hajla-
mainak - egyazon szimpátiával közeledik munkás-
ember vagy uri ember felé.  A fő  csupán az, hogy 
pénzt és költekezési vágyat fedezzen  fel  bennük. 

A mint a zenekar eljátszotta nyitányát, inár is 
feltűnik  itt-ott egy-egy vendég, kinek a szeme el-
árulja, hogy mulatós kedve vagyon. A kávéházi 
bennszülött ekkor már kezdi kivetni hálóját és va-
lami uton-niódon annak az asztalához férkőzik,  kit 
magának, veleszületett tehetségénél fogva  kiszemelt. 
Heinutaláskor rendszerint hangzatos czimeket hasz-
nál, mert imponálni akar velük. 

„Kis- és nagyhalmi Kis •lenő." 
Azután lassan és rendszeresen hozzáfog  a nó-

gatáshoz, hogy áldozata italokat rendeljen, miköz-
ben nem szűnik meg szellemeskedni, bon mot-kat 
gyártani és hízelegni. Természetesen ö tölt s ö un-
szolja ivásra örökös koczintásával a baleket. 

Többször ártatlan játékkal áll eló, teszem azt 
gynfaszálak  huzgálásával, melyet tisztán időtöltés-
ből ajánl fel,  de az érdekesség szempontjából pénz-
beli fogadásokkal  köt össze. Az ártatlannak mondott 
játék fortélyát  jól érti s igy nem csoda, ha mindig 
ő siipri be a tételt, miközben mosolyogva szól: saj-

[>gy felajánlottam  a játékot. Szinte restellem 
ezt a kutyaszerencsét! 

Az áldozatot reggol felé  elázott állapotban 
haza küldi. Utolsó fogásul  azonban el nem felejt 

a i á n h o z egy féliv  melléklet van csatolva. 
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xottság ez irányban tett is valami lépést, 
«Ie azt hiszszük, hogy nem fog  meg állani 
a tapogatódzásnál, hanem erélyesen fogja 
követelni és tettleg végrehajtani azt, a mit 
a törvény rendel. Mi részünkről minden 
esetre éber figyelemmel  leszünk, s nem ké-
sUnk jövőre minden oly esetben, midőn pa-
naszra lesz ok, névszerint is felsorolni  az 
eseteket. 

A tanév elején. 
A vándormadarak szezonjával együtt véget 

ért a gyermekek szünideje is. Előbbiek készülnek 
elhagyni alig 4 hónapos szállásukat, melyeken lé-
tet adtak apró szárnyasaiknak s felnövelték  egy 
hosszú vándorút viszontagságaival való küzdelemre ; 
utóbbiak pedig rövid két hónapi pihenés után siet-
nek vissza a múzsák falai  közzé viszont látui el-
hagyott tanítóikat és pajtásaikat, hogy egy bizony-
talan jövő alapjának felépítéséhez  porszemenként 
az anyagot összegyüjthessék. 

Aggodalmas arczczal látjuk a szülőket jól 
felcsomagolt  fogatokon  gyermekeikkel a szélrózsa 
minden irányába távozni, hogy azoknak megad-
hassák a módot valamely specziális szakismeret 
megszerzésére, vagy valamely határozott gyakor-
lati életpályára való előkészítésre. 

Nem jogosulatlau a szegény szülő aggodalma, 
midőn gyermekét egy idegen hajlék küszöbére viszi, 
mert mindig tartani kell attól, hogy az általa hasz-
nált fegyelmi  eszközök hiányait némely gyermek-
nél alig képesek pótolni a tanítók, tanárok szelid 
intelmei, kik aztán a mai enyhébb fegyelmi  sza-
bályok mellett a kálkulusbeli megrovással kényte-
lenek a restséget és engedetlenséget büntetni; ez-
zel pedig kárba veszett az apa nehezen szerzett 
keresményének az a része, melyet többi család-
tagjai kényelmének háttérbe szorításával gyermeke 
jövőjének biztosítására áldozatul hozott. 

A csiksomlyói főgimnáziumban  a behatások 
most végződtek be, s a mint látszik évről-évre fo-
kozódik száma a tanuló ifjúságnak.  Ez nem is 
csoda, ha meggondoljuk, hogy népességünk folyto-
nos szaporodása mellett silány földünk  nem képes 
elegendő kenyeret biztosítani a családos gazdának 
s kénytelen e m'att bármily erőfeszítéssel  gyer-
meke részére valamely pályát tanulás utján sze-
rezni, mert a már is túlságosan elaprósodott pár-
czellaföldek  további hasogatása lehetetlenné vált. 

Van azonban ezen kényszerhelyzetből folyó 
szükségességen kivül egy igen fontos  oka a som-
lyói főgimnázium  tanulói évről-évre való szaporo-
dásának, még pedig: a bizalom. 

Hosszabb idő óta tapasztaljuk ugyanis, hogy 
ha ezen tanintézet évkönyveit más tanintézetek 
évkönyveivel összehasonlítjuk, a végeredmény min 
dig a mi főgimnáziumunk  életrevalósága mellett 
tanúskodik, midőn itt alig fordul  elő egy-egy eset 
érettségi vizsgát álló fiatal  elbukására, inig más 

egy kis összeget tőle kölcsön kérni, azon te-tu ba-
rátság alapján, mely az éjszaka támadt közöttük. 
Persze arra számit, hogy józan eszével az majd 
nem emlékezik vissza e '. sekély „ baráti szívességre.* 

Mikor ismét egyedül vau, az elért eredményt 
kezdi latolgatni. Örömmel tapasztalja, hogy egy kis 
pénzszag áramlik ki zsebéből, valamint mosolyt hoz 
ajkára az is, hogy jól lakott s sokat ivott. 

A kávéházban mindenki öriil annak, lia a 
bennszülött jó fogást  csinált. Öriil a kávés, mert 
helyiségének ez az élősködője ilyenkor eltűnik a 
kávéházból, örül a föpinczér,  mivel sikertelen esték 
alkalmával tiz-tizenöt császárzsemlyéjét pusztítja el 
és örökösen p i n c z é r r ! után kiabál. 

— Hozzon már egy pohár vizet! teszi aztán 
hozzá, még pedig oly arrogáns, parancsoló hangon, 
mintha legalább is a pezssö-fogyasztó  publikum közé 
tartoznék. 

A kávéházi bennszülött szerencséjének a fe-
hérbe öltözött női zenekar is örvend, mert hiszen 
ily alkalommal békében maradnak részéről és nem 
háborgatja őket tűrhetetlen szerelmi vallomásokkal, 
melyekben még az e fajta  fohászok  sem szokat-
lanok : 

— Amanda nagysád 1 fizessen  egy fehér 
kávét habbal ! A kávéházi bennszülött, hogy egy 
hozzá illó, de nem épen irodalmi hasonlattal éljek, 
olyan, mint a potoszn. Szemtelen, másokon élőskö-
dik és nem használ ellene semmiféle  Tirgram avnijy 
Zacherlin. Türnünk kell őt! 

középiskoláknál évenkint 3—4-nek visszavetése, 
vagy ismétlésre utasitá a rendesen megtörténik s 
igy feltűnés  számba nem megy. 

Kzen kedvező siker elérésére minden esetre 
nagy befolyást  gyakorolt a tanuló ifjúságnak  a 
külső szállásokról a nemrég létesített internátusba 
való bevonása után történő gondos felügyelete  és 
szigorúbb fegyelem  alatt tartása ; de másfelől  hoz-
zájárult és járul a siker biztosításához az intézet 
korábbi és jeleni igazgatóinak és a tanári testü-
letnek lelkiismeretes és odaadó működése, kik igye-
keztek mindig feladatuknak  akép megfelelni,  hogy 
a szegény székely szülök által időnkint hozott ál-
dozat lehetőleg kárba ne veszszen, s egyúttal az 
intézet jó hírneve is fennmaradjon  ós öregbedjék. 

Ezeu kedvező körülmények hatásában kell 
keresnünk jó nagyrészt a somlyói főgimnázium 
iránt folyton  fokozódó  érdeklődést, hol — különö-
sen — az első s második osztályokba jeleztkezők 
száma ez évben is meghaladta a törvényesen meg-
engedett létszámot s parallel osztály felállítása  vá-
lik ma-holnap szükségessé. 

Csikvármegye törvéuyhatósaga a maga ré-
széről igen sok áldozattal járult különösen a kö-
zel múltban, s jóval ma is aujaintézetének felmu-
tatásához és fejlesztéséhez,  s jogosan várhatja el 
az erdélyi lóm. kath. státus-igazgatóságtól, hogy 
a mennyiben az intézet túlzsúfoltsága  miatt kivé-
teles intézkedések megtételének szükségessége fo-
rog fenn,  a kellő intézkedéseket a maga részéről 
is megfogja  tenni a tanítást kereső és váró szü-
lők érdekében. 

L E V E L E Z É S . 
Ezüstmise. 

G y.-S z t m i k 1 ó 9, aug. 29. 
Lélekemelő és megható egyházi ünnepély 

folyt  le aug. 28-án a gy.-szentmiklosi róm. kath. 
templomban. Főtisztelendő Ferenczi Károly, gyer-
gyószentmiklósi plébános fungens  alesperesnek volt 
25 éves lelkészi jubileuma. Azért volt ezen ünne-
pély oly szép és megható ; mert nem az önma-
gasztalás, hanem a hívek és a lelkésztársak sze-
retete és tisztelete volt a rugója. A jubiláns es-
peresnek nagyobb a szerénysége, semhogy ezen 
ünne, éltetést kereste volna ; de híveiben s lelkész-
társaiban pedig nagyobb iránta a tisztelet és sze-
retet, semhogy elmulaszthatták volna, hogy az 
általánosan és osztatlanul szeretett fungens  ales-
perest ne üdvözöljék azon nevezetes napon, midőn 
ő szép és magasztos pályáján a 35-ik évet betöl-
tötte. Korunk sok nagyot alkotott,; de egyszer-
smind sok szépet megsemmisített. Az emberek 
agyát eltöltötte uj gondolatokkal, uj gondolkozás-
móddal ; de a szivet megfosztotta  sok meleg ér-
zésétől. Vagy nem érezziik-e, hogy társadalmunk-
ból mind jobban fogy  a kölcsönös szeretetnek me-
lege ? nem érezzük-e a hideg szelei, mely az ér-
zelmek mezejét letarolja ? Valamint jól esik a föld 
kebelének, ha a hideg borongós felhők  közül ki-
süt a nap s jótevő meleget áraszt szerteszét, mely-
től kinyílnak a mezők virágai: épen oly jól esik 
az emberi kebeluek, ha fagyos  lehelletü életünk-
ben a szeretetnek egy-egy ünnepe tündöklik elő s 
melegével uj életre kelti a barátságnak, az együtt-
érzésnek virágait. Épen ily hatással volt reánk 
ezen jubileumi ünnepély is, melyet a szeretet oly 
bensővé, oly meleggé tett. A jubiláns az ezüst-
misét 10 órakor a hivek nagy számának jelenlé-
tében s a gyergyói lelkészek fényes  segédletével 
mutatta be az Urnák. Manudoktora Both Ferencz 
kanonok volt. 

A szent mise után a jubilánst saját lakásán 
testületek és egyesek emelkedett és megható lel-
kesedés között a szeretet és ragaszkodás kifeje-
zésének benső megnyilatkozásával üdvözölték s 
kívántak neki még hosszú és boldog életet. 

A lelkészi kar érzelmeit Both Ferencz ka-
nok, az egyháztanácsét Kedves Tamás nyug. já-
rásbiró, a tanítókét pedig Hochschild Lajos egye-
sületi elnök tolmácsolta meleg, igaz hangon; az 
üdvözlő beszédek könyeket fakasztottak  a jubiláns 
szemében, kinek megható szép válaszai hasonló 
hatással voltak a számos üdvözlőre. A lelkészek 
és tanitók egyszersmind szép emléktárgyakkal is 
hozzájárullak az ünnepély megörökítéséhez. A gra-
tulácziók végeztével a jubiláns visszatartotta ven-
dégeit s barátságos asztalához meghívta őket 
ebédre, melyen végig ünnepies, de egyszersmind 
vidám hangulat uralkodott, emelve a sok szellemes 

felköszöntő  által, melyeknek sorát a jnbiláns házi 
gazdának a pápa ő szentségére, a király ő felsé-
gére és az erdélyi püspök ő nagyméltóságára mon-
dott felköszöntője  nyitotta meg. Both Ferencz ka-
nonok a lelkészek, Hochschild Lajos a tanitók ne-
vében pedig a jubilánst éltették, kiről lelkes han-
gon még mások is megemlékeztek. Közben felol-
vasták a sok meleg hangú távirati és levélbeli 
gratulácziókat. Mindezekben élénk kifejezést  nyert 
a benső ragaszkodás, szeretet és tisztelet, melyek-
kel a jubiláns kiváló érdemeiért ez alkalomból ki-
folyólag  oly impozáns módon adóztak. 

Valóban örömmel hajtja meg mindenki a zász-
lót a jubiláns előtt; mert ő ugy is, mint a kerü-
let fugens  esperese, mint pap és mint igaz, önzet-
len hazafi  a vallás, a művelődés, a haladás és jó-
tékonyság terén elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Ö mindenütt, mint a tiszta ész, nemes sziv és igaz 
hazafi  képében lobogtatja a zászlót, melynek jel-
szava : Isten és haza. Minden nemes téren ott van 
ő lankadatlanul szivével, érdeklődésével. A hol ha-
ladásunknak bármely ere lüktet, a hol a szellemi 
élet felpezsdül,  ö ott van, részt vesz, táplálja szi-
vével, elméjével, áldozatával. E helyen is őszinte 
szívből óhajtjuk, hogy az ő nemes alakja még igen 
sokáig ragyogjon előttünk s még továbbra is igen 
sokáig lehessen ugy, mind eddig, a vallás, a ha-
zafiság-,  a tanügy- s minden haladásnak fáradha-
tatlan, áldozatkész elöharczossa. Éljen sokáig! 

j* 

L E G Ú J A B B . 
A vasútépítés a gyimesi vonalon meg-

indult tényleg, a mennyiben az épitési tő-
vállalat Szent-Mihálytól Gyimesig több he-
lyen kiadta alvállalkozóknak a munkálato-
kat. Különösen nagyobb mérvben folyik  a 
munka a gyimesi állomáson és az alagúton 
is, de legfőképen  a kőbányáknál. Hogy 
minő nagy kőszilksóglet van, leginkább ki-
tűnik abból, hogy Gyimestó'l gőzmozdonyu 
külön kis vasul fog  12 kilométer hosszban 
az épitési fővállalat  által kiépíttetni, hogy 
annál könnyebben folyhasson  a munka. 

A e s i k s z e r e d a s e p s i s z e n t g y ö r -
g y i vonalrészre az államvasutak most kötik 
meg a szerződést Linczer Ármin és Braun 
Gyula vállalkozókkal, kik a csiki vasút-
épitkezési társasággal a kő és élelem tekin-
tetében már nieg is állapodlak A szent-
mártoni kitérő iránt most volt a bejárás s 
ugy halljuk, hogy e kitérés 4 százezer frt 
több költséget okoz, a miért is számításba 

O J 
vétetett, azon eshetőség is, hogy egy kisebb 
vic/.inális szárnyvasut építtessék Szent-Már-
tonra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. Folyó évi szept. hó 3 án eskü-

dött örök hűséget Lux Sándor helybeli fiatal  ipa-
ros T a m á s István városi polgár kedves leányá-
nak, R ó z a kisasszonynak. Boldogságot kívánunk! 

— Honvéd fegyvergyakorlatok  a kö-
zelebbi napokban kezdetüket vevéu, honvédeink 
ma reggel vonultak ki az itteni helyőrségből fá-
radságos utjokra. 

— Székely fiuk  felvétele  állami gyá-
rakhoz. Kereskedelmi miniszter ur megyénkből 
10 székely fiúnak  a m. kir. államvasutak miskolczi 
gépgyárába való felvételét  határozta el s a vár-
megye főispánját,  a jelentkező fiuk  kiválasztására 
hivta fel,  a ki f.  hó 14-iki határidővel pályázatot 
hirdetett. Tájékozás végett megjegyezzük, hogy a 
pályázóknak legalább 14 éveseknek, ép, egészsé-
geseknek és az algimnázium 2 osztályát, vagy az 
elemi iskola V. osztályát elvégzetteknek kell len-
niök. 

— Színészet. Valah.'ra beköszöntött Gyvr-
gyó-Szentmiklósra is oly színtársulat, mely feladata 
magaslatán áll, s a melyről a kritika teljes és igaz 
elismeréssel szólhat. D e á k Péter, a magyar Al-
föld  délvidéki színtársulatának igazgatója vette fel 
uti programrajába, hogy Csikmegyében is bemu-
tatja társulatát. Borszékből Gy. Szentmiklósra jött 
s jelenleg itt folytatja  kitűnő előadásait. Azt nem 
mondhatjuk, hogy vidékünk kivül esnék a színtár-
sulatok vándorutjain, sőt Thália apostosai bizonyos 
előszeretettel jőnek erre; de oly társulat, mely a 
hivatottság s művészet erejét és fényét  magával 
hozná, nngy ritkaságok közé tartozik. Ily rit-
kaság nálnnk Deák P. kitűnően szervezett társa-
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lata is, melyben jó hirnevii s előkelő rangú tagok 
működnek. A társulat kitűnősége sok tekintetben 
a Sziupa, Bácskay társulatokat, mint a melyeket 
vidékünk eddig a legjobbaknak ismert, jóval felül-
múlja. Az előadásokban kifogástalan  összhang van ; 
a szép sikereket előmozdítják a csinos kiállítás 
s a szereplők választékos megjelenése. A társulat 
jeles erőkből levén szervezve, a színművészet mih-
ilen válfajára  képes, sőt még Hoffman  meséi híres 
operára is vállalkozhatott még pedig oly fényes 
szerrel, hogy a közönséget egészen elragadta. Ki-
váló ÉRDEME A társulatnak és az igazgatónak, hogy 
a színműirodalom legújabb termékeit mutatja be, 
melyek a fővárosi  színházaknak is mostani reper-
burját, képezik. Legutóbb színre kerültek : Charle 
nénje (bohózat), A cziterás (operett), Hoftinann 
méséi (nagy opera), Egy bolond gondolat (bohózat), 
VirAgcsata (operett»), Az asszony verve jó (nép-
>/.inmii), Charitas (dráma). Mind olyan darabok, 
melyeknek előadási joga az igazgatónak nagy ál-
dozatába került, Az említett darabokban különö-
sen kitűntek : D. Vlád Gizella operett primadonna, 
ki a művészet külső és belső kellékeit előnyösen 
birja. Nagyon kedves a megjelenése, üdén, eleve-
nen, melegséggel játszik; hangja nagyon kellemes, 
răngii. Lorándi T. operett énekes szépen iskolá-
zott, kellemes hangjával. Deák P., Nemes Gizella, 
]). Örsi Aranka, Havasi Szidónia, Szilágyiné, Zol-
tán Hun, Szepessy Gusztáv, Mezei mind rutinirt 
játékkal emelik a darabok sikerét. Az összhangzó 
s valóságos műélvezetet nyújtó magán és karéne-
kekért még Donát L. tehetséges karmestert is di-
cséret illeti. A társulat Jtehát méltán megérdemli 
a pártolást. 

— Öngyilkosságot követett el f.  hó 2-án 
a délutáni órákban Baka Áron csiklázárfalvi  köz-
ségi tanító, kinek becsületessége és jelleme szep-
lőtelen volt. Lázárfalvárói  auyjához Csík-Szent-
györgyre menvén, ott az istállóban felakasztotta 
magát. Még a szomorú teltet megelőző órákban 
is ismerőseivel egész jókedvűen beszélgetett s épen 
ezen váratlan fordulat  döbbentette meg a lakos-
ságot, mi arra enged következtetni, hogy a néhai 
végzetes tettét pillanatnyi elmezavarban követ 
hetle el. 

— A gyulafalvi  gyártelepen ismét szeren-
csétlenség történt. Mult hét végén Kalmár Antal 
s társai munkások fákat  vágtak le. Györgyicze 
István nevü 33 éves csikszentdomokosi munkás a 
hegy oldalán állott s nem véve észre a fák  di'm 
tését, egy lediilő hatalmas fenyő  agyonütötte. 

— Gyú j tó v i l lám. A mult hónap an-án d. 
u. 3 órakor kilyénfalvi  András Ferencz szalmával 
fedett  csűrére lesújtott a villám s ettől a szom-
széd András Sándor csűre is lángot kapott s rö-
vid idő alatt mind a két épület porrá égett A kár 
3<K) frtra  tehető s az elégett két épület 140 frt 
értékig volt biztosítva. Hogy nagyobb veszély nem 
keletkezett, az a megeredt zápornak tulajdonítható, 
mert a lakosok nagyobb részt távol voltak a köz-
ségtől. 

— Szülői gondat lanság áldozata lett a 
mult hónap 24-én Murái1 Péter várhegyi lakos 
Teodozia nevii 4 éves leánya. A szülök munkára 
mentek s magára hagyták a tűzhelynél játszadozó 
kis leányt, kinek a ruhája tüzet fogott.  A magára 
hagyott kis leány nem tudott magán segíteni, csak 
sikoltozva szaladgált a szobában, inig vegre a szen-
vedett égési sebek miatt eszméletlenül összero-
gyott s iszonyú kinok között kiszenvedett. A ha-
zatérő goudatlan szülőkre a mosolygó gyermek 
helyett, a szörnyű meglepetés várt csupáu. 

— Végzetes halál . Gyergyószentmiklósí 
Selyem Alajos földmives  a mult hónap 25-én d. u. 
kévével megrakott szekerén ülve csendesen tartott 
baza felé.  Útközben szomjas marhái neki rohantak 
a közeli árokban folyó  víznek s midőn a szekér 
első kerekei a sáuczba zökkentek, a szekérről oly 
szerencsétlenül bukkott elé, hogy a kerék alá ke-
rült, s a terhelt szekér gyomrát és mellét annyira 
megsértette, hogy másnap szörnyű kinok közt 
meghalt. Özvegye és 3 kis gyermeke siratják. 

— Vizbe fulás.  Békási Pánczér Demeter-
uek György nevü fia  mult hó 23-án a Békás vi-
zébe fult.  A szülők a havasra távoztak szénacM-
nálás végett s gyermekük gondozását Bárb Gá-
bornéra bizták, de mig ez kis gyerekét elaltatta, 
addig a fiu  fürdeni  ment s a rohanó patak vize 
magával sodorta. 

— A kolera. Londonból írják a lapoknak: 
Szombaton este egy ember halt meg gyanús tüne-
tek között. Azt hiszik, hogy az illető kolera be-
teg volt. A bakteriológiai vizsgálat folyamatban 
van. — Varsói jelentések szerint a kolera már 
Orosz-Lengyelországban is kitört. Egy asszony 
Tai nopolban 24 óra alatt kolerában meghall £zen 
városban eddig 7 betegedés történt, melyből 4 
halállal végződött. 

— Egy évi börtön üres erszényért.1 

Súlyos ítéletet mondott ki a napokban a pestvi- j 
déki bíróság Sebes Gyula pécsi illetőségű vádlott 
felett.  Sebest ez évi május 7-én a városligetben 
egy őrszemen álló rendőr rajta csípte, mikor egy 
uri ruhába öltözött ismeretlen nőnek zsebéből a 
pénztárczát kilopta. Jóllehet a tárczában egy árva 
fillér  sem volt, mégis tekintettel azon körülmény-
re, hogy vádlott vagyon ellen irányuló bűncselek-
mény miatt 10 éven belül már két ízben volt bün-
tetve, saját beismerő vallomása alapjána törvény-
szék egy évi börtönre ítélte, miből a vizsgálati 
fogságban  három hónapot kitöltöttnek vett. 

— A legnagyobb palaczk eddig az, mely 
a bordeauxi kiállításon látható. Valóságos Eiftel 
torony a palaczkok közt. 35 méter magas, s két 
kapu vezet az aljába, hol vendéglő van, R innen 
100 — 160 lépcső visz a második és harmadik eme-
letre. A palaczk nyakában csigalépcső visz fel  a 
tetőre, hol 35 ember foglalhat  helyet s gyönyörű 
kilátás nyílik a városra és kiállításra. 

— Nyilvános számadás. A gyergyószent-
miklósi „I'olgári Olvasókör" saját pénztára gyara-
pítására f,  évi julius 28-áa az „Alsó Nyires"-ben 
nyári mulatságot rendezvén, c mulatságon az ösz-
szes bevétel volt 70 korona és 20 fillér,  kiadás 44 
korona és 88 fillér,  tiszta jövedelem 31 korona és 
32 fillér.  Feliilfizettek:  Kránosz Ilogdáu, L'rmánczy 
Yertán, Kovács Lajos, Yákár Lukács, Karácsony 
Alajos, Lázár Gyula, Blága Imre, Nóvák Antal, Fe-
reiiczi Károly, ifj.  Márton Ferencz 1 — 1 koronát; 
Nóvák Gyula 20 fillért.  Fogadják a fcliillizetók  a 
„I'olgári Olvasókör" köszönetét. 

— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószenl-
miklósi „Kereskedő-ifjúság"  által a szsgény tanuló-
kat segélyező egyesület javára rendezett Anna-bál 
alkalmával a jótékony czélra feliilfiecttek  : Urmáiiezy 
Bandi (O.-Toplicza) 2 frt  50 krt, Mcrza Vilmos I frt 
f»0  krt, Kovács Lajos I l'rtot, Mélik Andor, (iái Já-
nos (Segesvár), Krisztián Antal, Yákár Lukács, Lá-
zár .1. István, Lázár Viktor, Lázár Jenő, Cziflra  Já-
nos, Miklósy Béla, Kritsa Konrád, l'uskás Alajos 
(Tekerópatak), Márdirosz Kristóf.  Dobribán Kristóf 
(Újfalu),  Lázár I'étcr, Jakab (iyula, l>eér Kálmán, 
Lázár tierö, Fejér Miklós (O.-Toblicza), Lámy M. 
Zakariás ?>0—50 krt, Hozó I'ál 20 krt, Németh Krnö, 
l>rótos István, N. X. 1!>—10 krt. Fogadják mind-
nyájan a kereskedő-ifjúság  nevében leghálásabb kö-
szönetünket. (iyergyó-Szeiitmiklós, I8U"). aug. 12. 
A rendező-bizottság nevében: Yákár Lukács, elnök. 
Kritsa Konrád, jegyző. 

— Szerk. üzenet. L. 1>. C»ik  Karcefalcu. 
Alapunk 'Jl-ik számában foglalt  „Betörési kísér-
let"-rc vonatkozó ezáfolatát  azért nem közölhetjük, 
mert a levelezőnk által közöli liir valódiságában 
nincs okunk kételkedni. Kltnsolni pedig semmit sem 
fogunk. 

€ M A II N O K. 
Éjjeli dráma. 

(Egy franczia  katonatiszt naplöja után.) 
Irta: Hochscbild Lajos. 

(Folyt.) 
A Inidnugy ajkaiba harapott, kétségkívül azon 

való btisznnkotlásáUiui, hogy miért nem támadt az 
ő fejében  ilyen jó gondolat. A tiszthelyettes, meg-
zavarodva s neki pirulva, leveti burnuszát, nyerge 
hátuljára helyezi s lejebb eresztve kengyelét, mo-
solyogva nyujtá kezét. A fiatal  nö kengyelbe teszi 
kis lábát s egy kecses szökéssel femilerinett  a lo-
von. A c<apat utnak indult, a tiszthelyettes lovagolt 
elöl a hadnagy mellett. 

•— De mit is mondok — szól a tiszthelyettes 
— és kegyednek a csomagja bizonyosan a te-
vén hagyta ? 

Kbbcn a pillanatban oda ért egyik arab, ki 
egy keszkenőbe burkolt kis batyut hozott magával. 

- - Xo, ez nem nehéz — inondá mosolyogva 
a hadnagy. 

— Ide elég ez is — monda a leány, kissé 
felbigycsztvc  ajkát. 

— Haladjunk gyorsabban, kegyednek még ki 
is kell magát pihennie. 

— Vágtassanak, ha ugy tetszik; ogy csöppet 
som félek,  mert bizonyos vagyok benne, hogy lo-
vagom nem enged loesni. 

Fabert a bizalom e jelére megremegett. 
— Különben — folytatá  a leány, szavait lo-

vagjához intézve — ugy önbe kapaszkodom, ha én 
leesem, önt is magammal rántom. 

Nemsokára beértem az oázisba. A szép ven-
dég meglepetve kiáltott fel  a nagyszerű pálmák lát-
tára, erősítvén, hogy Francziaországban nincs semmi, 
mi ezekkel felérne  és hogy e felséges  ligetbon sze-
retue élni és meghalni. 

— Nem is goudolják, uraim — mondá eltű-
nődve — hogy ha ez a szép pálmaliget eladó volna, 

ismerek olyant, ki kedvemért megvenné. Mily gyö-
nyörű kerteket lehetne itt elővarázsolni. Szebbek 
lennének, miut Versailles és a Tuilleriák. 

E szavak egészen elvesztek fecsegésében,  mely 
oly vidáman és gazdagon csörgedezett ajkáról. így 
tértek az eródbe. 

• 

Konstantinéban, Algír e csinos városában oly 
sokat beszéltek Szerafin  kisasszonyról, akár Gérard-
ról, a rettenthetetlen oroszlán vadászról. Váratlan 
megjelenése a gyarmatvárosban épen oly hirt vert 
fel,  mint a fanatikus  Nimród hőstettei, vagy akár 
az irodalom hires „Bolygó zsidó"-ja, mikor útra kelt 
a müveit világban. 

Szcratinnak előbb divatüzlete volt a gyarmat 
fővárosban,  Algírban ; azután kávécsarnoka Konstan-
tinéban. Fiatal, szép és szellemes lévén, a férfiak 
körülrajongták, mint a lepkék a puszta egyetlen 
virágát. De állhatatlan természete ledöntötte vállala-
tainak sikerét; a legkisebb szeszélyre ott hagyott 
mindent. Ii rendkiviili leány megvetette a minden-
napi élet aprólékos terveit. Tele volt szenvedélylyel 
s kalandok után vágyott. 

Kiskarába való utazása is ilyen bohó szeszély-
ből támadt. 

Semmi sem tudta szándékától eltéríteni, sem 
a uélkiilözések, sem a veszedelmek, melyeknek az 
elhagyatott, hosszú uton ki lehetett téve. Az ara-
bokkal indult el, kik egy déli oázisra tértek vissza, 
a teve hátán utazva s a nap égető sugarai ellen 
esak egy kis napernyőt tartva. Így tette meg az 
utat rövid közökben, megvizsgálva a vidékeket, 
megszállva minden néptörzsnél azon ürügy alatt, 
hogy tejet iszik, vagy datolyát eszik. Kiilönczködé-
seivel sok bajt okozott vezetőinek, agyoulüvéssel 
fenyegetve  őket, ha nem akartak engedelmeskedni. 
Az arabok kaczagták ugyan fenyegetéseit,  de azért 
a legfigyelmesebbek  voltak iránta. Kjjelenként jó 
fekvőhelyet  készítettek neki, hol ó pompásan aludt 
az arabok lángoló és féltékeny  tekintete mellott. 

A garnizon elragadtatással fogadta  Szerafint. 
Mindenki látni, hallani akarta ót s a hallgatót csak-
hamar elbűvölte szépségének ragyogásával, lelké-
nek fesztelen  vidámságával. 

Más nap átadtak neki egy rögtönzött kávécsar-
nokut, mely gyülhclye lett az őrségnek. Szerafin 
száműzte Biszkanibói az unalmat, szomoiuságot és 
senkinek sc jutott eszébe, hogy esak néhány lépés-
nyire van az irtóztató Szahara. Szeralin imádói közt 
legelői állott Fabert tiszthelyettes, e fiatal  katona, 
ugyancsak daliásan tudta bordani a turbánt s a ve-
res burnuszt. Mi sem hiányzott belőle a katona ka-
rakteréből. Bátorság, önérzet, hiúság jó adagban volt 
benne. Harczban és szerelemben merész s ellensé-
get nem tiirt meg a látóhatáron. Ó csak diadalt 
akart ismerni; meghódította volna az egész nagy 
Szaharát, annál inkább egy kis húsdarabot, lett le-
gyen ez a világ legszebbik keblében. Diadaláról 
meg is volt győződve. De nemsokára megingott e 
hitében és pedig oly okból, melyet nem is sejthe-
tett. Kgy uj vendég érkezett Biskarába. 

Kgy fiatal  angol volt ez, kinek külseje elárulta, 
hogy nagyon gazdag. Nyugodt, hidegvérű, mint hon-
fitársai,  s egy rögeszmének a rabja. A kávéházban 
iitöttc fel  szállását s minden idejét Szerafin  közelé-
ben töltú. Mindig egyedül s hallgatagon ült. Szera-
finhoz  is keveset szólott; szavai helyett ezüstjei s 
aranyai csengtek sűrűen. Csak titokban, másoktól 
észre nem véve gyönyörködött a szép franczia  leány-
ban. A tisztek kaczagtak az angol ekszczentrikus 
viselkedésén ; Fabert lelkében pedig forradalmat  tá-
masztott, mert láthatta, hogy Szerafin  elótt nem is-
meretlen az angol. A féltékenység  teljes erővel szo-
rongatta lelkét, mint a pók hálóba került áldozatját. 

Egy alkalommal egyedül volt Fabert a kávé-
csarnokban, szótlan, haragos volt, kirítt belőle a 
lelki tusa ; rá-rátekintett Szerafinra,  kinek éles szeme 
a nyugtalan katona szive mélyéig tudott tekinteni 
s egyszer csak jóízű kaczagás közt megszólalt: — 
Fogadni mernék, hogy ez az angol nagy szálka a 
maga szemében. 

— Megvallom, — mondá Fabert — nagyon 
különösnek tetszik az egész ember, itt kegyednél 
megtelepedik a nélkül, hogy megismertetné magát 
s hogy megmondaná, mi hozta ide? 

— Oh, ha nem is mondja meg idejövetelének 
okát, azt hiszem, kissé sejthetem — viszonzá Sze-
rafin. 

— Hogyan I kegyed tudja, kegyed ismeri ezt 
as embert? — kérdé Fabert elsápadva. 
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Ne izgassa magát — monda Szerafín.  Azt 
nem tudom megmondani, hogy ki ő; de nincs oka 
rettegni sem önnek, sein senkinek. — tevé hozzá 
érthető czélzattal. Várjon csak, ha meghallgat, jót 
fog  kaczagni. 

Én ? kaczagni ? — monda Fabcrt reszket» 
hangon. 

— Hallgassa csak — folytatá  Szerafin,  — « 
legutóbb, mikor Páriában valék, észrevevém, hogy 
egy elegáns férfi  mindenüvé követ. Hozzám nein is 
szólott 8 ugy látszott, boldog volt, ha láthatott, lín 
ugyan nem törődtem vele, de mivel egy lépést sein 
tehettem a nélkül, hogy sarkaimban ne lett volna, 
kénytelen voltam őt látni. Parisból Afrikába  jöttem, 
senki sem tudta tervemet, még szüleimnek sem 
árultam el. N'os, mikor Marseilleban hajóra szálltam, 
egyszer csak mellettem termett ez a titokzatos férfi, 
ki ugy tett, mintha észre sem vett volna. Nem ál-
lottam meg, hogy meg ne kérdezzem ló le : Nemde 
ön az uram, kivel Parisban gyakran találkoztam, 
Azt hiszem, hogy igen, kisasszony, felelt  ö. Ks hová 
megy hát? Még nem tudom, dndogá, azonban 
Többet nem értettem szavaiból az indulás nagy zaja 
miatt. Tengeri utunkban nem láttnm ; mikor azon-
ban Algirben a szállodába mentem, megpillantottam 
a kapu előtt, a tolongok között nekem helyet csi-
nált b miután köszöntött, eltávozott. Algírban foly-
tatta párisi viselkedését ; gyakran járkált fel  s le 
divatüzletem előtt, ott volt sétáimon, követett a szín-
házba, itt kukkerezett, mintha meg akart volna győ-
ződni, hogy ott vagyok-e. Majd Konstantinéba utaz-
tam s nagy meglepetésemre a postakocsin is ott 
láttam. Ez utóbbi városban semmi különös sem tör-
tént, a hol pedig elég hosszú ideig tartózkodtam. 
Végre Biskarába jöttem, nem is gondoltam már ere-
deti emberemre, mikor egyszerre ide is betoppant. 
Látja, esak annyiban ismerem ezt a különös embert, 
hogy hűségesen kisért, mint uz árny az utazót. Xos, 
hát nem nevet ? 

— Alig hallottam, n mit beszélt, — viszonzá 
a tiszthelyettes, megvallom, nem sokat értettem az 
egész beszédből. 

Szerafin  jóiziien fclkaczagott.  s kis szünet után 
Fabcrt megszorítva Szerafin  kezét, kúrdé tőle : Csak-
ugyan nem ismeri őt máskép ? 

— Minő jogon kérdi ezt? Számolni tartozom 
önnek ? — mondá boszusan. 

— Kisasszony, — dadogá 
tiszteletteljesen meghajtá magát 
vüli lény. 

Szerafin  könnyelmű mosolylyal tekintő reá, 
mintha mondaná „Bolond ez az ember V 

(Vége köv) 

heim, schachter Brassó, Sikorsky Jáuosuó, hivatal-
noknő Budapest, Sikorsky .Jakab, tanuló Budapest, 
Özv. Donogány Jakabué, orvos neje Budapest 1 — 1 
sz. Sipon Kálmán, posta- és távírda tanácsos Ko-
lozsvár, 3 sz. Dimitru, oficzér  Bukarest, 4 sz. Po-
zsonyi Gábor, orvos-gyakornok Kolozsvár, I szein. 
Ússzesm  J605  se. 
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Szám 2655—1895. 

Fabert, miközben 
— kegyed rendki-

tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói 
takarékpénztár végrehajtatónak, remetei Nagy 
Ádám (Lénáidé) és neje végrehajtást szenvedő 
elleni 95 írt tökekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében, a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, Remete község határán fekvő,  a remetei 80. 
sz. tjkvben foglalt  146. hisz. a. 160 fit,  3860. 
hrsz. a. 5 fit,  4193/2. hisz. a. 5 frt  40 kr, 4518 
hrsz. a. 5 frt  40 kr, 4866. h;sz. a. 2 frt.  11482. 
hrsz. a. 1 Irt 20 kr, 21418/2. hrsz. a. 7 frt,  26248. 
hrsz. a. 2 frt  30 kr, 29358/1. hrsz. a. 3 frt  50 
kr becsértékü. Az 1121. sz. tjkvben foglalt  5730.. 
5732. hrsz. a. 10 frt,  11451. lnsz. alatti 16 frt, 
11456. hrsz. a. 15 frt,  11459 2. hrsz. a. 8 fit, 
11462-11464. hrsz. a. 87 fit,  13097-13112. 
hrsz. a. 111 frt,  24562—24565. lnsz. a. 4 frt, 
24585—24590. hisz. a. 12 frt,  24612 -24619. hrsz. 
a. 14 frt,  24635—24042. hrsz. a. 16 frt.  25206 
—25221. hrsz. a. 41 frt,  25911—25913 , 25919— 
25921. hrsz. a. 15 frt,  26875. hrsz. a. 20 frt 
becsértékü; a 190. sz. tjkvben foglalt  18294a., 
18294b., 18295—18297. hrsz. a. 15 frt,  18588., 
18589a., 18589b., 18590., 18591a., 18591b. hrsz. 
a. 13 frt;  az 1059. sz. tjkvben foglalt  25261 — 
25264. hrsz. a. 25 frt;  az 1280. sz. tjkvben fog-
lalt 7279—7288. hrsz. a. 27 frt;  az 1759. sz. 
tjkvben foglalt  20114—20116. hrsz. a 50 frt  és 
a 2389. sz. tjkvben foglalt  26675- 26679. hrsz. a. 
18 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árverést 
a feuuebbi  becsértékben ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-

| jelölt ingatlanok az 1895. évi szeptember hó 30-ik 
napján esetleg a következő napon is d. e. 9 óra-
kor Remete község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási árou alól Í9 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának \Onl„-&t  készpénzben, vagy Hz 
1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett ârfolymnma 

száinilott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-álian 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldölt 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt (Jyergyó-Szentmiklóson 1895. évi junius 
hó 18 napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljliiró. 

Fürdővendégek névjegyzéke. 
C8Ík-Tusnádfürdö. 
(Folytatás és vége.) 

Özv. Kégler Xdndorné és családja, nagykeresk. 
Budapest, 5 sz. Alfréd  Jos. Leev, kereskedő Buka-
rest, 2 sz. Albert Dunon, kereskedő Bukarest, Farkas 
Károly, m. kir. csendórliadiiagy Győr, 1 — 1 sz. Ig. 
Haiman, könyvkereskedő Bukarest, 2 sz. Aueta Jo-
nescu, magánzó Krajova, Szuszán Kálmán, belügy-
miniszteri tanácsos Budapest, 1—1 sz. Ulricli Matild, 
tanítónő Bukarest, 3 sz. Pintár Matild, könyvelőnő 
Kolozsvár, Dollader, magánzó Brassó, Szavuj Antal, 
kereskedő Brassó, 1—1 sz. Borosnyai Dániel, ügy-
véd Brassó, 8 sz. Xicoláus Dusoin, kereskedő Brassó, 
1 sz. Johan Zlatko, mérnök Bukarest, <J sz. Bruu-
ner Dezső, kereskedő Bukarest, Philipp Scliulmann, 
magánzó Szeged 1 — 1 sz. Bernstein, kereskedő Bu-
karest, 4 sz. .Náthán Löbl, kereskedő Braílla, I. Cor-
nea, kereskedő Bukarest, Dr. Dratiu Enea, ügyvéd 
Abrudbánya, 1—1 sz. Fischer Izerczikné, magánzó 
Budapest, 5 sz. Özv. Farkas Lajosné, kereskedő 
Kolozsvár, 2 sz. Friderika Goldstein, kereskedő Tu-
léka-Románia, Dr. Isaku Aurél, ügyvéd Kolozsvár, 
Bölöni Bálint, főszolgabíró  Tasnád, 1—1 sz. Scliild 
Leopold, könyvkötő Bukarest 4 sz. Kohn Hermin, 
magánzó Sárvár, 1 sz. Táche Stánescu kereskedő 
Brassó, 17 sz. Ekatarina A. Beles, kereskedő Brassó, 
5 sz. Elena Xácián, kereskedő Brassó. 4 sz. Const. 
Lukasiáviu, bizományos Galacz, 3 sz. Leon Allálay, 
kereskedő Bukarest, Hary Gyula, magánzó Sepsi-
Szentgyörgy, A. Friedmann, pénzügyi hivatalnok 
Bukarest, Dr. Lakatos Izra, orvos Budapest, Moscu 
j. Fermo, kereskedő Bukarest, dr. Berger Leó, járás 
orvos Csik-Szentmárton, 1—1 sz. Berger Sarolto és 
Lövi Róza, magánzó Csik-Szentmárton, 2 sz. Oskár 
Saphir, hivatalnok Bukarest, 1 sz. Bolog János és 
neje, körjegyző Petrilla, 2 sz. Forheiner k'árolin, 
hivatalnokné Budapest, Jancsó Samuné, mészáros 
oeje Kézdi-VáBárhely 1 —1 sz. Vnjna István és neje, 
árvaszéki ülnök Sepsi-Szentgyörgy 4 sz. N. Kumel-

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. jbiróság, mint 

telekkönyi hatóság közhírré teszi, hogy a zsedán-
pataki iskola pénzalap végrehajtatónak várhegyi 
Uzsika Sándor hagyatéka végrehajtást szenvedő 
elleni 98 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, ltemete község határán fekvő,  a remetei 
1624. sz. tjkvben foglalt  13342 - 13334. hi sz. a. 
2« frt,  15350—15352. hrsz. a. 23 frt,  17083— 
17086. hrsz. a. 39 frt,  17727. hrsz. alatti 4 frt, 
18271. hrsz. a. 1 frt,  20241—20246. hrsz. a. ló'i 
frt  becsértékü ; az 1026. sz. tjkvben foglalt  H832á„ 
14832b., 14858á., 148581». hrsz. a. 55 frt,  17801)., 
17090. hrsz. a. 20 frt;  17112., 17153., 17153. 
hrsz. a. 26 frt;  18368/3, 18430.. 18431., 18«70. 
hrsz. a. 35 frt;  18125., 18868. hrsz. a. 18 frt; 
20323/2. hrsz. a. 5 frt  becsértékü egész ingatla-
nokra az árverést a frnnebbi  becsértékben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. évi 
Október hó 2-ik napján d. e. 9 órakor Várhegy 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított, kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok bersárának 10°/0 át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. ij-álian 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1NSI: LX, t. cz. 170. Ş-.-i 
éltelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elisnn-ilényt 
álszolgáltatni. 

Gyergyószentmiklóson, 1895. évi junius hú 
10-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljliiró. 

Bátor vagyok a n. é. városi és vidéki közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy raktáromon 

e g ' y 2 0 0 í b r i a a - t o s 
m e n y a s s z o n y i k e l e n g y e az alant megjegyzett legjobb minőségű chi-
fonból  éa vászonból van összeállítva, úgymint: 

ing tartós chifonból  hímzéssel, 
„ „ vászonból „ 

nadrág tartós chifonból  himzéssel, 
„ „ barkettből kézi hímzéssel, 

alsó szoknya finom  chifonból  hímzéssel, 
alsó szoknya finom  barkettből kézi hímzéssel, 
liálókabát finom  chifonból  himzéssel, 
fehér  vászon zsebkendő, 
batist zsebkendő a jour széllel, 
szines harisnya, 
fekete  harisnya, 
6 személyes asztalterítő, 
szalvéta, 
törülköző 
6 személyes kávéa teríték szines, 
lepedő egy szélességben tartós minőség, 
párna, 2 napric, 2 paplanlepedő erős vászonból, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő chifonból, 
párna, 2 capric nanking tok, 
cachemir paplan, 
különböző konyhatörlő, 
szürke cselédtörölköző, 
párna s dunyha szines canavászból. 

mély tisztelettel 

H a r y Cüézn utóda : 
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Nyomatott Csik-Szeredában 189. alaptajdnos és kiadó Györgyjakab Mrtkönyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csíki Lapok" szept. 4-ik 36-iki számához. 
Szám 2705—1895. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
(ryinlilioi takarékpénztár végrehajtatónak, gyó-
v iu liegyi Maszka Demetemé Csubuk Mária vég-
ihajtást szenvedő elleni 100 frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén lévő, Várhegy község ha-
tján frkvö,  a gyergyóremetei 2048. sz. tjkvben 
l'ujrlalt 13787, 13804. hrsz. alatti 165 frt,  14831., 
1^57. lnsz. a. 60 frt,  15250., 15255. hrsz. a. 27 
I: t becsértékü egész ingatlanokra ezen becsérték-
em és a 2146-ik sz. tjkvben foglalt  15257b—1., 
15257b—2., 16257b—3., 15267b-4. hrsz. a. in-
2 tdan épülettulajdon és térhaszonélvezeti jogának 
végrehajtást szenvedőt illető Vn-ed részére (>5 
latban ezennel megállapított kikiáltási árban a/, 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1895. évi szeptember hó lÓ-ik nap-
ján d. e. 9 órakor Gyergyó-Várhegy község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni -szándékozók tartoznak az ingatla-
nuk becsárának 10°/„-át készpénzben, vagy az 
lsSl .évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolyam-
malszámitott és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságflgyminiszteri  rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
Aisznlgáltatni. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi május 

hó 1 T-ik napján. Páll Venczel, 
kir. aljliiró. 

Sz. 3110—189R. 
Ikr. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi halóság közhírré leszi, hogy remetei 
id. Mélik István végrehajtatónak, ditróhodosi Po-
puk Csirilla végrehajtást szenvedő elleni 120 frt 
94 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő, 
Ditió község határán fekvő,  a ditrói 2225. száma 
tjkben foglalt  23402. hrsz. a. 9 frt,  23105. hrsz. 
a. 6 Irt, 23425. hrsz. a. 13 frt,  23475. hrsz. a. 
2 fi  t, 23502., 23503. hrsz. a. 291 frt  becsértékü. 
A 2229. sz. tjkvben foglalt  23501/, hrsz. a. 160 
frt  becsértékü egész ingatlanokra, az árverést a 

fennebbi  becsértékben ezennel megállapított ki-1 
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1895. évi oki hó 4-lk napján 
d. e. 9 órakor Ditró község kázánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10'/0-At készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi junius 
hó 18. napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járá-biróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljliiró. 

Sz. 11500—1896 
szb. 

Faeladási hirdetmény. 
Udvarhelyvármegye Korond község 

határában fekvő  én a korondi közi), tulaj-
donát képező „Tartod" nevii erdőből 70 
kat. holdon található 79G7 frtra  becsült 
570 tömör köbmétert tartalmazó 7300 drb 
10—80 cm. mellmagassági átmérővel bíró 
Inczfenyő  haszon fa  folyó  évi szept. 15-éu 
d. e. 9 órakor Korond község házánál 
nyilvános, szóbeli és zárt írásbeli árverésen 
el fog  adatni. 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-
tási ár 10°/o-át az árverés megkezdése előtt 
az árverést vezető biztos kezéhez készpénz-
ben letenni. 

A kellő bánatpénzzel felszerelt  zárt Írás-
beli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdé-
séig benyújtandók. 

Az árverési feltételek  és részletes fa-
becslés a székelyudvarhelyi ni. kir felső 
erdőgondnokság-, foszolgabiróság-,  valamint 
Korond község közbirtokosságánál a hiva-
talos órák alatt megtiikinthetők. 

Székely Udvarhely, 1895. aug. 13 
Ádám Albert, 

2 - 3 jár. szolgabíró. 

Sz. 11616—95. 
szb. 

Faeladási hirdetmény. 
Udvarhelymegye Küküllő-Keményfalva 

község határában fekvő  és a Kiiküllő Ke-
ményfalva  tulajdonát képező „Fenyéd ka-
réja" nevii erdőből 54-78 kat. holdon ta-
lálható 8580 frtra  (uyolczezer ötszáz nyolcz-
van forintra)  becsillt 7150 tömör köbmétert 
tartalmazó 150Y7 drb 12—61 cm. mellma-
gassági átmérővel bíró hiezfenyő  haszonfa 
folyó  évi szeptember hó 15 én d. e. 9 
órakor K.-Keniényfalva  község házánál 
nyilvános, szóbeli és zárt írásbeli árverésen 
el fog  adatni. 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-
tási ár lO°/o-át az árverezés megkezdése előtt 
az árverezést vezető biztos kezéhez készpénz-
ben letenni. 

A kellő bánatpénzzel felszerelt  zárt írás-
beli ajánlalok a szóbeli árverés megkezdé-
séig benyújtandók. 

Az árverési feltételek  és részletes fa-
becslés a székelyudvarhelyi m. kir. felső 
erdőgondnokság, )árási főszolgabíró-,  vala-
mint község közbirtokosságánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Székely-Udvarhely, 1895. aug. 1G. 
Ádám Albert, 

2—2 jár. szolgabíró. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön L" 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi 5'/a, 50 évi 5°/« törlesztési köl-

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre 6°/o amorti-
záezió utón, házak építkezési kölcsön 50o/* 
megkezdésnél. 50°/« teljes felépités  után 6®/, 
kamat mellett. Személyhitel '/» évi törlesz-
tésre egész 10,000 fiiig  ti és 7°/« pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

6-12 Budapest, Kerepesi-ut 65. 

Van szerencséra a t. községi iskolaszékeket, tanítókat, és a közönséget értesíteni, miszerint 
p s i p i x l s e x e a H s e c L é s e r í a / b e 

a jövő tanévre szükséges iskolai könyvek, füzetek,  irkák, iró- és rajzeszközök 
megérkeztek. 

Szives figyelmüket  tisztelettel felhívom  egyszersmint 

bronz-, bőr-, fa-  és japáni díszműáruk és fényűzési  czikkekre, 
nevezetesen: névjegytepsik és tárczák; varró-, dohányzó- és Íróasztal készletek 
a legdíszesebb kiállításban; etagérek, fali  fényképtartók,  kesztyű, zsebkendő- és 
levélpapír dobozok; díszes kiállítású hőmérők, tollállványok, kézi- és asztali tük-
rök, himző eszközök, fénykép  keretek; fali  dísztárgyak cellulose-, bronz- és ma-
jolikából; díszes fénykép  albumok és emlékkönyvek; japáni levél és diszitési 
legyezők; tajték-, borostyánkő- és ezüst szivarszipkák; dohány-, szivar- és 
pénztárczák bőr- és fémből,  burnót szelenczék; női kézi táskák. Ezeken kívül dus 
választékot tartok: zsebkések, óralánczok, ollók, ruha-, haj- és bajuszkefék,  fésűk, 
szemüvegek stb.-bői. 

A felsoroltakon  kivül nagy választékban vannak: 
M ^ l E S ö z s e u l e - v e l e l s s é s s e l ^ e r r ^ p s t p i r o l r -

Ima- és képes könyvek a legdíszesebb kivitelben, ifjúsági  iratok. 
Ezen kivül könyvnyomdámat egy uj AMERIKAI GYORSSAJTÓVAL is beren-

deztem s mostan már abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily tömeges megrendelésnek 
a leggyorsabban eleget tehetek. 

Midőn tehát a t. cz. közönség szives támogatását kérném, egyben arról is biztosítom, hogy 
b. bizalmát szolid árak mellett pontos kiszolgálás által törekszem teljes mértékben kiérdemelni és 
megtartani. Kiváló tisztelettel: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
könyv- és diszmükereskedő. 

f ^ *  A tudománykedvelők figyelmét  pedig felhívom  arra, miszerint nálam megrendelhetik bárminemű bel- ós külföldi  irók müveit, 
melyeket hat nap alatt a kiadási árban kapnak meg. Ajánlom az ezen utón való megrendelést minden oly egyénnek, ki a tudomány és szépirodalmi 
müveket, lapokat, folyóiratokat  kedveli és azokat magának az eredeti kiad&si árban, minden további költség nélkül megszerezni óhajtja. "WH 
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Magyar osztálysorsjáték 
I. osztályú nyeremények. 

Húzás 1895. október 16-19-ig. 
korona korona 

1 nyereniénv 
1 

80000 8Q000 1 nyereniénv 
1 60000 60000 
1 40Q00 40000 
1 30000 30000 
1 20000 2Q000 
1 15000 15000 
1 10000 10000 

2 8000 16000 
8 4000 32000 
10 2000 -= 20000 
13 1000 I3Q00 

100 400 40000 
860 200 17200 

9000 80 = 720Q0 
10000 nyeremény összesen 1268000 

az 1896. ezredéves kiállítás alkalmából.| 
K i b o c s á t á s Í O O O O O s o r s j e g y j 

31,49!) nyercmónyiiyel és egy jntalomdijjal.j 
A nyeremények minden levonás nélkiil fizettetnek  ki. A Imzáiok | 

államfeliigyelcl  és kir. kiixjegyzi'1 ellenőrzése melleit történnek. 

Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben: ] 

1.000,000 

II. osztályú nyeremények. 
Huzás 1895. deczember 6—14 ig. 

Az I. osztály 

9 
korona. 

hozása után vásárolt sorsjegyekért az 1. 
osztály dija után lizetemlö. 

-S ojc 3 M 

Ug  . 
= 2 "5 

O a 

O -CS CO (B 
= 5 « £ 
0» 3 <8 
•<* "S 
UI ca je 

korona korona 
1 jutalom 600000 600000 

1 4Q0000 400000 
1 200000 200000 
1 IQQOOO 100000 
1 50000 500Q0 
2 20000 4000Q 
2 I500Q 30000 
4 10000 40000 
10 8000 80000 
27 6000 162000 
100 2000 200000 

200 , 1000 200000 
1150 200 230000 

20000 100 - 2000000 
21499 nyeremény a jutal. 4332000 

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI: 
sorajegy 

korona. 

A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJEGYEK ÁRAI: 
v, Vio 1 teljes sorsjegy 

korona. 40— 4.— 2.— korona. 80.— 8.— 4.— 
Valamennyi NOr*JEGYEK a falragaszok  által megjelölt eladáüi he lyeken kaphatók. 

Magyar Osztály sorsjáték Igazgatóság. 
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézendők. 2—6 

Buila|»'st. Î '.tf).  juiyiiszuis li'ilian. 
Andrássy-ut 5-ik szám 

ELSŐ ÁLLAMILAG ENGEDELYEZETT 

Magyar Osztálysorsjáték 
az Ezredéves kiállitás alkalmából Budapesten, 100,000 sorsjegy, 

31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal. 
5 3 M - i l l i ö 6 0 0 , 0 0 0 l r o a r o a n . s u összértékben 

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő.  — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

© g 3 7 " a a a . i l l i ö I r o a r o a a . s u - ^ ^ Z 

Első huzás 1895. október 16—19-ig BUDAPESTEN. 
E szerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét 

eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére 
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásra érvényesek 

40.— 20.- 8. -

80.— 4 0 . - 16.-

4.— 

8.— 

2. — korona. 

4.— korona. 
Teljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereinénynyel az előlegesen a második osz-

tályra vonatkozó betét fizettetik  vissza. — Megrendelések postautalvány utján lehetőleg a czitn igen pontos megjelölésével kéretnek. 

H E I N T Z E K Á K O L Y fo-clárusitó,  Budapest, szervita-tér 3. 
Check-Coutó Magyar postatakarékpénztár 3960. — Siirgöny-ezim : LOTTOHEINTZE Budapest. — Vidéki megrendelők portó fejében  1 <» lillért, 

ajánlott levelekért 30 fillért,  továbbá minden egye9 nyereményjegyzékért 20 fillért  szíveskedjenek külön mellékelni. 

Lottogyüjtődék, viszontelárusitók és ügynökök mindenhol felállíttatnak. 

mmmmm* 

5 
• v 

k Va n s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö - . 
z ö n s é g e t é r t e s í t e n i , h o g y D r é l i e r £ 

A n t a l k ő b á n y a i s ö r f ő z d é j é v e l  | 
kötött kizárólagos egyezmény alapján 
azon helyzetben vagyok, hogy magá-
nosoknak és viszonteladóknak valódi 
Dréher-féle 

MÁRCZIUSI SÖRT 
szeptember hó l étől ke/.dve palaCZ-
kok- és h o r d ó k b a n taploo/ai fú'iak-
táramból kitűnő minőségben jutá-
nyos árakon fogok  kiszolgáltatni. 

Káhán Nátán Samu 
ca i k ta p 1 o cza i fő  ia k t á ra. 

' r r r r i / r i ' ^ 
2—4 

CHLICK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

részvénytársaság 
I I I I D A P G N T E K . 

Gyár és irodák: Városi iroda és raktár 
VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 

és j á r g á n y c»éplő-kéMKÍiletek, 
számos első dijjal kitűnt. SCHUCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 

m é l y í t ő é s e g y e t e m e s a c z é l - e l s é l ^ . 
eredeti SCHLICK- és VIDATS-fóle 

egy vasú ekék, ta lajmivelő eszközök 
valamint 

r 

Schlick-féle  s/ab. „ H A L A D A S " sorbavetö-gépek. 
Takarmánykészitö gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
ilcDiieinii gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, ós fukaszáló-gépek.  szál-

lítható mezei vasutak stb. 
Előnyös fizetési  feltételek.  LegjntányoeaM) árak 

Árjegyzékek ingyen ós bérmentve. 11—12 
Nyomatott Caik-SzeredAban 1896. a laptulajdnoi és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


