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Iparosaink szövetkezete. 
Cs.-Szereda, nov. 19. 

(li. H.) Hazánk polgárai között minden 
lépten-nyomon találkozunk olyan emberek-
kel, a kik néhány évvel ezelőtt még jómódú 
iparosok voltak s ina már a nélkülözés a 
a/, iuség nyomai látszanak megviselt alak-
jukon Sietve mennek ezek a vasúthoz 
munkát keresni. 

Iía kérdezzük tőlük : mi az oka annak, 
hogy a sors ily mostohán bánt el velők, a 
R-Ie-I. t rendesen az, hogy abba kellett hagy-
niuk a/.előtt virágzó iparukat, mert a gyár-
ipar versenyével megküzdeni nem bírtak. 

Es ez csakugyan ugy van. Kisiparun-
kat tönkre tette a gyáripar. S ebben a do-
logban még az a legbosszantóbb, hogy sze-
rencsétlen vámpolitikánk miatt nem a ma-
gyarországi gyárak végzik azt a gyilkos 
munkát iparosainkkal szemben, hanem a 
külföldi gyárak. 

Iparosaink érdekeit tömérdek szakegy-
let s ipartársulat, ipartestület, segélyező, 
önképző és a jó Isten tudja még hányféle 
egylet vette oltalmába, de a gyáriparnak a 
kisiparra megölő hatását még sem tudta ed-
dig ellensúlyozni, mert ezek az egyletek in-
kább a szellemi képeztetésre fektetik a súlyt, 
az anyagi érdekeket pedig elhanyagolják. 
A gomba-módra felszaporodott szakegyletek 
egyszerű szórakozást nyújtó kaszinói jelle-
get öltenek a melyben nem csinálnak egye-
bet, mint szomorkodnak és buslakodnnk a 
szomorú helyzet felett. 

Világé rt sem akarjuk azt mondani, hogy 
iparosaink a szellemi téren ne műveljék ma-
gukat, sőt inkább óhajtjuk, hogy minél kép-

zettebb és műveltebb legyen iparos osztá-
lyunk. Hanem hát a mellett szükséges volna 
az anyagi érdekre is kiváló gondot fordí-
tani ; kivánatos volna minél gyakrabban a 
felett a kérdés felett is gondolkozni, hogy: 
h o g y a n é l ü n k m e g ? 

Kis iparosainkon nem segíthet más, 
mint az e g y e s ü l é s . Hogyan? Erre nézve 
meg van adva a forum, megtanított bennün-
ket arra a külföld előre haladottsásra s a 
rohamosan fejlődő gyáriparnak a kisipar 
lételét komolyan veszélyeztető vei-senye. E 
forma : a s z ö v e t k e z e t . 

Nagy baj, hogy a mi iparosainkban 
nincs meg az akarat, a fogékonyság a szö-
vetkezés iránt. Magánérdek, féltékenység, s 
függetlenség képzett elvesztése ennek mind 
megannyi ellensége. De azért iparosaink aj-
káról naponta hangzik a keserű panasz a 
szabadipar, az ipartörvény, gyáripar és év-
ről-évre felmerülő más baj ellen. 

A szövetkezéstől való idegenkedés nem 
vezet jóra s iparosainknak végtére is be 
kell látniok, hogy rajtok más, mint a szö-
vetkezés nem segit. 

Egyes vidékeken a talajviszonyok el-
leni csapások, a filloxéra vész megtanitolták 
az iparosokat a gyáripar ellen való sikeres 
küzdelemre: a szövetkezésre. Lehetetlen, 
hogy a mi iparosaink elfelejtenék, hogy ne-
kik is van közödipari ellenségük: Mödling, 
Kaslbad, Bécs stb. 

Ezek legyőzéséhez nem az ipai'(ársula< 
tok, nem is a szakegyletek, hanem egyedül 
az ipari szövelke/.etek s ennek alapján az 
olcsóbb és tömeges termelés lehetővé tétele 
vezeti. 

Hiszszük, hogy iparosaink rövid időn 
belátják a szövetkezés üdvös voltát. Ha nem, 
akkor megérdemlik, hogy a panasz tovább 
hangozzék ajkaikról, mert igy bajaiknak 
egyedül saját közönyük az oka. 

E g y székely sznbadaágharezos 
Oroszországban. 

Nagyon figyelemre  méltó ós érdekes adatokat 
juttatott a magyar önvédelmi hareznak egy volt 
csikmegyei születésű, 1849-ben a fegyverletétel  után 
Oroszországban letelepedett székely tisztjéről a Ko-
lozsvárt megjelenő „Ellenzék" birtokába, annak 
egyik Kolozsvárt! lévő unokaöcscse, mely adatok-
nak reprodukálását annyival inkább szükségesnek 
tartjuk, hogy esetleg a még Csikinegyében élő ro-
konok, vagy más ismerősük figyelmének  felkeltésé-
vel emigránsunk élettörténetéről bővebb felvilágosí-
tások birtokába juthassunk. 

Az illető honvéd tiszt története a következő: 
„Ágoston János, Ágoston Antal és Ágoston 

Ferencz húrom fiútestvérek  voltak Csik-Kákoson. 
Voltuk nútestvéreik is. A két utóbbi fiútestvér  a 
szabadságharcában is küzdött. 

Ágoston Ferencz a szabadsúgharcz előtt nősült, 
nejével 'l hétig élt, akkor fegyvert  fogott  és a ma-
gyar önvédelmi horcz küzdőinek n sorúba állott. 

A fegyverletétel  után nem tért többé vissza 
családjához. Felesége egy darabig várta, kerestette, 
köröztették, később pedig hivatalosan is halottnak 
nyilvánították s egykori neje egy szolgabíróhoz (?) 
nőül mont. 

Pedig Ágoston Ferencz nem halt inog. 
Iigy orosz gróf  rábeszélésére Oroszországba 

inent a visszavonuló sereggel s a gróf  birtok&n 
gazdasági felügyelői  állást töltött bo. 

Hat évig volt ez állásában, akkor a gróf  el-
halálozott s végrendeletében szép vagyont hagyott 
jószágának hü felügyelőjére. 

Ágoston Ferencz Oroszországban Seven Iván 
nevet vett fel. 

Főnöke halála után megnősült, egy finn  árva 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Bolond szerencse . 

— A „Csiki Lapok" eredeti tárczája. — 
A publikum garszon része irigykedve nézett 

a fess  Csermák főhadnagy  után, a mint gazdag 
menyasszonyával Werner Emmával végig sétált a 
népes korzón. 

Az összedugott fejek  mutatták, hogy minden-
kinek van valami megjegyezni valója vagy a fő-
hadnagyra, vagy menyasszonyára. 

— Mégis csak bolond szerencséje van annak 
a Friczinek, úgymond Bándy, a himlőhelyes vasúti 
mérnök. 

— Furcsa, egy sneidig katonatiszt mindig rá-
szolgál a te általad bolondnak nevezett szerencsére. 

Ezt pedig hadnagy ur Hapták mondta, a ki-
nek az orrától a füle  cziinpájáig éró forradás  jelzé, 
hogy becsületét a lovagiasság szabályai szerint vé-
delmezte meg. 

— Természetes, hiszen belőled is a katona-
tiszt beszél. De nem mondanád meg, hogy például 
Csermák mivel szolgált reá erre a szerencséro ? 

— Mivel ? Hát — hát 
— A waffenrockjával  ugye ? Vagy tán szere-

tetreméltó udvarlásával ? Hiszen egyébről sem beszél 
a lányoknak mint arról, hogy hány baka van egy 
században s hogy mit mond az ezredes ur a leg-
frissebb  regiment-parancsban ! Hahaha ! 

— Jó, jó barátom, te csak nevess; annyi 
azonban bizonyos, hogy azok a dolgok sokkal in-

kább érdeklik a hölgyeket, mint az, ha te a trigo-
nometriáról diskurálsz nekik. 

— I'ersze mert a trigouométriához nem kel-
leuek fényesre  puczolt gombok. 

— Hidd el, nem ártana; akkor ti is gyak-
rabban csinálnátok ilyen fajta  szerencsét; mert lá-
tod, ebben az esetben is nem Csermák, hanem a 
leány szerelmes a fii  le hegyéig. 

— Ez az ő dolga. Minden esetre nagyon jel-
lemző hölgyeink gusztusára, hogy 

— Ejh, hagyjuk. Ti czivilek ezt nem értitek. 
— Igazad van, mi e z t nem értjük. Hanem 

gyerünk inkább tarokkozni, azt mi is értjük s kü-
lönben is itt az ideje. 

A két jó barát karöltve távozott a stamin-ká-
véházba, a hol már türelmetlenül várták a partnerek. 

Főhadnagy ur Csermák pedig tovább magya-
rázta hozzá simuló menyasszonyának, hogy miért 
kell egyik „sch\varm"-nak tiz lépésnyire lenni a 
másiktól. 

• 

Jerzsák hadnagy harmadszor fogta  el az ide-
ges tüzérkapitány XXI-esét, mire ez sietott is kije-
lenteni, hogy ncm játszik tovább. 

A kibiczek minden rábeszélő képossége kárba 
veszett, a patthie véget ért s a kompánia széjjel 
mont, ki erre, ki amarra. 

Bándy és Jerzsák együtt mentek vacsorálni; 
a kik úgyszólván elválhatatlanok voltak, daczára 
annak, hogy sohasem voltak egy véleményen. Vagy 
talán éppen azért. 

Mikor már vacsora után jól kidiskurálták ma-
gukat, Hándy hazafelé  készült. 

— Várj még egy kicsit. Hé ! Marczi ! Adjon 
egy üveg szomorodnit I 

— Talán téged is valami nagy szerencse ért ? 
— Ah dehogy csak annak örvendek, hogy azt 

az ideges tüzér kapitányt egy kicsit megboszantot-
tam. Meg aztán egy igen érdekes kis történetkét 
akarok neked elbeszélni. Érdekelni fog  téged is. 
Nos, meghallgatod-e ? 

— Nagyon szívesen. Bizonyosan valami ka-
tona história ? 

— Az, de nem mindennapi. 
— Nos tehát halljuk. 
Koczintottak egyet az aranysárga szoinorodnival. 
— Egy főhadnagy  barátommal történt, a ki 

század-parancsnok volt s igy természetesen pénzt 
is kezelt 

— A melylyel aztáu nem tudván elszámolni... 
— Ne légy türelmetlen. Igen is, jött az el-

számolás napja s a főhadnagy  kasszájából 1200 frt 
hiányzott. Adtnk neki egy rövid hntáridőt, a mely 
idő alatt neki a pénzt elő kellett teremtenie. Nem 
tudta. Az összeg nagy volt, a tisztikar sem áldoz-
hatott annyit. A dologból természetesen vizsgálat 
lett s a főhadnagy  nem tudott mentségére felhozni 
semmi elfogadható  indokot. A hadbiró kérdésér» 
egész védekezése ennyiből állott: 

„Akár azt mor.dom, hogy elkártyáztam, akár 
pedig azt, hogy a föld  nyelte el, az azt hiszem 
mindegy. A pénz nincs mog, tehát bűnös vagyok!" 

— Meg kell adni, katonás felelet  volt. 
— Az. A vizsgálat befejeztével  a tisztikar 

kebeléből összeállított törvényszék összeült. Az asz-

Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van csatolva. 
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leányt vett feleségfii.  Házassága után vendéglőt 
nyitott Moszkvában, mely vendéglő szépen virágzott. 

Több évig folytatta  üzletét, mig néhány év 
előtt az fislettől  visszavonult s 800 ezer rubel tő-
kéjéből éli csendet napjait. 

Ez évi jullus havában haza jött; a Székely-
földről  Brassóba ment s ott meglátogatta Barthn 
Mihály unokaöcs csét. Az unokaöcsöt meglepte az 
intelligens, daliás magatartású, őszbeboruló, keveset 
beszélő férfin.  Eonek bemutatva magát, elbeszélte 
történetét. 

Megmutatta jegyzőkönyvét, melyben testvérei-
nek gyermekei névleg felvoltak  jegyezve s minden 
név után Orosz nyelven jegyietek voltak tévo. 

E jegyzetek titkát nein akarta elárulni. Be-
szédéből azonban kivehető volt, hogy inkognitóban 
gyakran fordult  meg Bákoson és testvérei viszo-
nyairól igen jól volt informálva. 

Bartha Mihálynak Aladár nevii fiát  igon meg-
szerette és hajlandó lett volna magával vinni. A 
fiu  azonban, miután sorozás alatt  csak egyszer volt, 
útlevelet nem kaphatott. 

Unokaöcsese előtt kijelentette Soveu Iván, 
bogy orosz naptár szerinti karácson után még visz-
szatér övéihez a Székelyföldre,  s ha akkor netán 
akadályozva lenne, a millenniumra okvetlenül eljő. 

Brassóból a Herkules fürdűro  utazott t ott hu-
zamos ideig tartózkodott. 

Állítása szerint oroszországi tartózkodási helye 
Moszkva és Novgorod. 

A 48—49-beli éveket szcrencséjo megalapító-
jának mondja ós többször kifejezte,  hogy sorsával 
megvan elégedve. 

Emigránsunknak egyik unokaöcscso Ágoston 
József  kolozsvári üzletvezetőségi irnok, a ki — 
tudtunk szerint — az elöl emiitett három Ágoston 
testvérek egyike, Ágoston Antalnak, a 70-os övek 
elején volt megyei írnoknak a fia.  Ez szolgáltatta 
a fennebbi  adatokat kézhez. 

dozik, bogy Békásban önálló lelkészséget s isko-ltak csoportosított község oehány száz magyarjá-
lát létesítsen. E tárgyban megkereste erdélyi pfls-1nak  (hol van ezen néhány száz magyar?) nemzeti 

L E V Ü L E Z É S . 
A békéli magyarság ügye. 

G y e r g y 6-T ö I g y e s, nov. 8. 
Tekintetes szerkesztő ar! 

A „Csíki Lapok" folyó  évi 40-ik számában 

pök ur ö Exczellencziáját egy lelkész és egy kán 
tor-tanitó kinevezésére kérve őt. Egyszersmind ő 
Exezelleneziíja közvetítésével teIhivta a tölgyesi 
lelkészt, hogy a békási magyarság állapotáról s 
az ottani népkönyvtárról tegyen jelentést. Czikk-
iró ur szerint a dolog igy történt volna. 

Valóban pedig ngy történt, bogy az Emke 
központi választmánya még 1894. évi május hóban 
arról való jelentéstételre szólította volt fel  a bé-
kási népkönyvtár használatának az ottani magyar-
ság nemzeti érzületére nézve? 

A könyvtár kezelője azt a jelentéit tette, 
hogy mivel Békásban állandóan pap nincs, a nép 
könyvtárnak a nép nemzeti érzületének emelésére 
elenyésző csekély hatása van. 8 ha valaki 
gondoskodik arról, hngy ott állandóan pap legyen, 
a magyarok mind el fognak  oláhosodní, 

Ezzel a jelentéssel az Emke központi vá-
lasztmánya egész folyó  1895. évi májasig szépen 
nyugodott. Ekkor azonban neki keseredett s 1600 
sz. alatt pfispök  nr ő nagyméltóságához egy ira-
tot intézett, melyben elpanaszolja, hogy Békásból 
milyen szomorú jelentést kapott s kérte ö nagy-
méltóságát, hogy ha Békásban az ügyek csakugyan 
olyan rosszul állanak, nevezzen ki oda egy állan-
dóan ott lakó, hazafias  papot; k&ntor-tanitót nem 
is említett. 

Ö nagyméltósága az Emke ezen megkeresé-
sét jeleutésLétel végeit hozzám leadta. S én folyó 
évi május hó 14 én azt a jelentést tettem, melyet 
czikkiró ur czikkében 1., 2. és 3. pont alatt közölt. 

Az első pont alatt megerősítettem azt, mit a 
népkönyvtár kezelője a könyvtár használatáról az 
Emke központi választmányának jelentett volt. 

A mit a 2. és 3 ik pontban a magyarság el 
oláliosmlásáról és a plébánia felállításáról  jelentet-
tem, azt most is fentartom. 

Különben nem vagyok s nem leszek ellenzője 
annak, hogy ha valaki a Békásban állandóan al-
kalmazandó pup kellő díjazásáról gondoskodni fog, 
akkor a pap ki is neveztessék. Ezt jelentésemben 
la említettem. 

De ne várja s ne követelje tőlem senki azt, 
hogy miilön engem fűpásztorom  egy Igen fontos 

szenpontból égető kérdéseit képezik. De minthogy 
ezeket feltüntetni  elfeledte,  én sem reflektálhatok 
rijok. 

Csak azt jegyzem meg, hogy az én szentelt 
vizemnek a magyarság konszenválásában bizonyo-
san van annyi ereje, mint az ő czikkén»-k % Jn-
társzéli nemzeti ügy elébbvitelében. 

Balog UJttt lelki 

„A békási magyarság állapota s az Kmke ottani 
népkönyvtára" czimQ vezérczikkben valaki engem! ügyben, milyen egy plébánia felállítása,  jelentés-
azzal vádol, bogy én a békási magyarság állapo-1 tételre szólít fel,  én ne az egyház által kívánt fel-  j 
tárói kiállított hivatalos jelentésemben erdélyi püs- i tételeket tekintsem, hanem a rosszal értelmezett «ényeket. A.KépcsCsaládi Lapok- gazdag é̂s M 
pök ar ö nagyméltóságát félrevezettem  a a nép- hazafiság  ürügye alatt valamelyik papnak pnrga- " 

I K O l i L O I . 
Hagyaróssy ham, lapunk munkatár- * köze-

lebbről sajtó alá rendezi tárczaczikkeit, inul> dúr» 
is felhívjuk  lapunk olvasóinak figyelmét.  A kiiiocsá* 
tott aláírási felhívást  a következőkben köztijei; 

„A fővárosi  és vidéki napilapokban ui.-.jvleat 
tárczaczikkeimből egy kötetre valót kiválogatva, 
azokat „Innen-onnan" ezim alatt kiadom. 

Felkérem tehát mindazokat, kik az , I nuen» 
onnan" ezimü kötetemet megszerezni óhajtják.  Iwisy 
ezen ivet aláírni szíveskedjenek, megjcstinvn, 
hogy a kötőt jövő évi január hó folyaiiitiu  fus  meg-
jelenni és az előfizetőknek  megküldctni. 

A csinosan kiállított kötet előfizetési  ám I frt 
20 kr. Bolti ára 1 frt  ăO kr lesz. 

Felkérem egyszersniint tisztelt gyűjtőimet, 
hogy az iveket a befolyandó  összeggel együtt t-.'ijé-
kozhatá8 okából ezimemre (Budapest, V. ker. tűr* 
vénykezési palota II. cm. 37. ajtó) folyó  november 
hó végéig okvetlenül megküldeni szíveskedjenek. 

Budapest, 160ă. október lió. 
Magyarúsry  Imre" 

Előfizetéseket  elfogad  lapunk kiadóhivatala is. 

Hiliyinfc  ffyaiméfce  1 Minden divatujsáe fe-
lesleges annak, a ki a „Képes Családi Lapuk* «. 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapot 
megrendeli. A .Képes Családi Lapok" minden má-
sodik számában hoz egyenesen a párisi utolsó di-
vatminták után készült divatképeket, melyekhez az 
idényszerű ilivatlcirás is járul. A .Képes Családi 
Lapok"-bau a bü és kimerítő divattud «si fásokon  kí-
vül, mely kizárólagosan a .Hölgyek Lapján* jelenik 
meg, két ivnyi főlapján  közöl két eredeti, egy for-
dított regényt, elbeszéléseket, orvosi és ismeretter-
jesztő czíkkeket, rajzokat, humoreszkeket éa költe-

könyvtár használatáról is hamis jelentést tettem. 
Engedje meg tek. szerkesztő nr, bogy ezen, 

becsületemben gázoló merész vádra becses lapjá 
ban egy pár sorral válaszolhassak. 

Ott kezdem, hogy czikkiró nr az ügyet, mely-
ről szó van, nem is ismeri helyesen. Mert azt irja, 
hogy az Emke központi választmánya azon fára-

tartamot készítsek. 
Igen szerettem volna, ha czikkiró ur az én 

tartalma daczára mégis a legolcsóbb képes hetilap 
az országban, mert előfizetési  ára egész évre 6 frt, 
félévre  $ frt,  negyedévre I frt  »0 kr. Mutatvány-

jelentésemben rá mutatott volna ama nagyított áray- " kiadóhivatal. Budapest, 
pontokra, melyekkel éa ő asgyméltóságát megté-
vesztettem s egyszersmind rá matatott volna a 
való tényekre is, melyek az én jelentésemből hiá-
nyoztak a melyek a Békás, Domuk és Zsedánpa-

talfőn  — a mely asztal ezúttal nem fehér  volt, ha-
nem zöld — az alezredes-elnök fiit,  az asztal hosz-
szában rangszerint a bíróság tagjai. As elnök fel-
hívására a százados-hadbíró röviden ismertette az 
ügyet, előadta a vizsgálat eredményét. Az elnöklő 
alezredes behívatta a vádlott főhadnagyot. 

— Főhadnagy ur, ön 1200 forint  kincstári 
pénz elsikkasztásával van terhelve. Mit tud ment-
ségére felhozni? 

— Semmit alezredes ur! 
— Jól van, kimehet 
A hadbíró megtette indítványát: rangvesztés 

egy évi börtönnel. 
Az alezredes éppen elakarta rendelni a szava* 

zást, midőn a szolgálattevő altiszt egy levelet nyúj-
tott át az alezredesnek. Az alezredes a borítékot fel-
bontván, abból egy levelet s még egy borítékot vett ki. 

A mig az elnök a levelet olvasta, a szobában 
olyan csend volt, hogy a szúnyog zummogását is 
trombitsszóuak gondolhatták volna. 

— Brávó, erre az obsitos hasonlatra ihatunk 
egyet, mondá a mérnök nevetve. 

Koczczintottak, ittak. Aztán Jerzsák folytntá, 
— Az alezredes, mintha nein értette volna 

meg, kétszer, háromszor is hozzáfogott  az olvasá» 
hoz. Végre odanyujtá azt a jegyzői tisztet végző 
hadnagynak. 

— Kérem hadnagy ur, legyen szives a leve-
let felolvasni. 

A hadnagy a következőket olvasta: 
.Nagyságos alezredes ur! 

Takarítást végeztetvén ma ní X. főhadnagy 

ur B z o b i i j ú b n i i , az egyik ruhaszekrény háta megelt 
papírba hajtogatva, cselédeim az ide mellékelt pénz-
összeget találták. Kérem aszal a további intézkedést 
megtenni. 

Maradtam stb. stb.* 
Aliirva egy név. A hadnagy a pénzt is meg-

olvasván, kerek 1200 frt  volt» 
A képzelhető általános meglepetés közben az 

alezredes behívatta a főhadnagyot,  s minthogy szen-
tül meg volt győződve, hogy ez a pénz csak ngy 
.került" valahonnan a főhadnagy  megmentésére, 
nehogy az ellent mondhasson, ropogós szavakkal 
igy szólott: 

— Főhadnagy ur! A kincstár pénzét, melyet 
ön elveszitett, megtalálták. A vád tárgytalanná vál-
ván, örömmel tudatom, hogy ön ellen a vizsgálat 
megszűnt és a századját holnap át fogja  venni! 

Az öreg még kezet is szorított a bámulatában 
még szólni sem képes fókadnagygyal. 

A főhadnagynak  természetesen halvány sej-
telme sem volt ismeretlen megtneutóje kilétéről. 
Csak egy pár nap múlva súgták meg azt neki. 

— Nos, és ki volt ? 
A katonai törvényszék összeillése előtt való 

napon az egyik pénzintézetben egy elegáns fiatal 
hölgy jeleut meg s a nevén elhelyezett pénzből 
1200 frtot  vett ki. 

— Áh. áh I És ki volt a hölgy ? 
— Diszkréezió mellett megsúgom: Werner 

Emma! A főhadnagy  pedig Csermák. Ezután az 
esemény után 2 hétre Gsermák eljegyezte Werner 
Emmát — hálából... Sleit. 

Vadász-Mtcza 14. Saját házában. 

E Ű i ^ o m r É L É K . 
— Uj adótiszti állás szervezése. A m. 

kir. pénzügyminiszter f.  hó 9-én kelt elhatározá-
sával Csikmegye közigazgatási bizottságának két 
rendbeli felirata  folytán  a csíkszeredai adóhivatal-
nál egy aj adótiszti állás rendszeresítését hatá-
rozta el, s ezea állásra egy rövid lejárain pályá-
zat kihirdetését az advarhely-csikiaegyei péazlgy-
igazgatóságnak meghagyta. 

— Dr. Sántha Albert gy.-szentmiklósi 
segédlelkésznek — a mint értesültünk — püspök 
ar ő nagyméltósága a jelzett minőségben teendők 
teljesítése aluli fölmentése  mellett megengedte 
hogy az iskolaszék meghívása folytán  agy.-szent 
miklósi polgári fiúiskolánál  a latin nyelvbőli okta-
tást átvehesse. 

— Utmesteri vizsga. A Felesik területén 
lévő törvényhatásági utakon ideiglenesen alkalma-
zott madaras! Antal Áron a vármegyei idevon»* • 
kozó szabályrendeletben előirt utmesteri szigorl -
tot november hó 7-én az erre kirendelt szakbizott-
ság előtt jeles eredménynyel ngy szó, mint irá 
belileg letelte s az utmesteri hivatal viselésé:-
egyhangúlag képesítettnek nyilváníttatott. 

— • osiksomlyói r. kath. tanítóké-
pezde ifjúsága  1895. évi november 82-én (pén-
teken) d. a. 3 órakor szent Cziczellének az in-
tézet védszentjének tiszteletére tiszt. Tima Dénc> 
tanár atya vezetése alatt az intézet rajztermében 
ünnepélyt rendez a következő műsorral: l. 
..Hymnns." Szent Czecziliához; férfi  négyes, énekli 
az ifjúság,  orgonán kíséri Náni Antal III. éves t 
j. 8. „8zent Czeczilia legendája." Irta P. tima 
Dénes, előadja Elekes István III. éves tanító j. 3. 
„Ima." Pó*a Lnjostól. Férfi  kettős; zenéje Major 
Gyulától Éneklik: Both Mihály éa Benke Lajos 
IL éven t. jelöltek. Hármoniumon kíséri Antal Jó-
zsef  III. t. 4. „Jézus és a nép.? Legenda Tompá-
tól. EUtafya  Éltes Lajos Hl. éves t j. 5. „Varázs-
fátyolbél."  Hegedű kettős. Előadják Petres Gyula 
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III. és Both Mihály II. éves növendékek. 6. . Vi-
harban." Dürrnertöl, férfi  négyes, énekli az ifja 
ság. 7. „Ave Mai ia." Hegedű négves. Előadják: 
Éltes Lajos, Kory Venczel, Petres'Gyula 111. éves 
és Bolli Mihály II. éves növendékek. 8 „Nyugod-
jatok me?." Miudszenty Gedeontól. szavalja Gál 
Imre II. t. j. 9. „Népdal egyveleg", szóló, énekli 
Pitres Gyula III. éves, hármoniumon kiséri Simon 
Lőrincz 111. éves t. jelöltek. 10. „Hétszázados ol-
tár." (Apotheasis.) Rosty Kálmántól, szavalja Vi-
tos Antal III. t j. 11. „Népdal egyveleg." Férfi 
négyes, Médertől, énekli az ifjúság. 

— Fővárosi irók és lapunk. Tisztelt 
olvasóink rokonszenves pártolását elismerő tény-
nyel akarjuk mi is honorálni. Lapunk élénkítésére 
megszereztük és siirü egymásutánban közöljük a 
magyar elbeszélő irodalom legjelesebbjeinek kiváló 
termékeit. B r ó d y Sándor, Szórna h á z i István, 
K ó b o r Tamás, G á r d o n y i Géza és S a s Ede 
ünnepelt irók mind nekünk irott eredeti tárcsáikat 
mutatják be. Legközelebb közre adjuk B r ó d y 
M.intlor bájos meséjét „Egy l e á n y ról". Ezt 
követi S z o m a l i á z y „K o m o r n y i k j a". Lesz 
még alkalmunk lapuuk ezen irodalmi czéljaíról 
szólani, e sorokban csak a figyelmet  akartuk föl-
kelteni lapunk legközelebbi tárczáira. 

— Tanitógyülés elhalasztása. A gyer-
pyúi róni. katb. tanítóegyesületnek nov. G-ikára 
Lsomafalvába  hirdetett gyűlését a községben ural-
kodó vörheny miatt kénytelen volt az elnökség el-
halasztani. Es minthogy Gyergyónak legtöbb köz-
ségében veszélyes jeleggel uralkodik e járvány, 
mindaddig m m lehet megtartani, mig a közegész 
ségi viszonyok jobbra nem fordulnak.  A járvány 
miatt több helyen be is szüntették az iskoláztatást. 

— Magyarország közgazdasági monog-
ráfiája.  A kereskedelemügyi miniszter nagysza-
bású munka kiadását határozta el, mely hazánk 
közgazdasági viszonyainak és történetének liii is-
mertetője lesz. Az ezredévi kiállításról 1897-ben 
mintegy 250 ivnyi terjedelmű nagy miikiállitási fő-
jeleulés fog  megjelenni, melynek szerkesztésére a 
miniszter dr. Mallekovics Sándort, (jyergyö or 
szágeyülésí képviselőjét nyerte meg; segédszer-
kesztővé pedig Szterényi József  miniszteri biztost 
nevezte ki. 

— A békási magyarok köszönete. Kö-
vetkező sorok közlésére kérettünk fel:  Tekintetes 
szerkesztő urî A „G'siki Lapok" idei 41. és 46. 
számában „Millenniumi iskolák Gyergyóban" és 
„A békási magyarság állapota s a/, Emkének 
ottani könyvtára" czim alatt megjelent czikkekböl 
örvendetes meggyőződést szereztünk, hogy ezikkirő 
ur, valamint a/ Enike gyergyói fiókköre  s külö-
nösen ennek elnöke az ismertetett hazafias  ügy 
iránt melegen érdeklődnek. Mint a sorokból ki-
olvastuk, nem rajluk inu!t, hogy az óhajok már 
korábban nem teljesülhettek. Meg vagyunk győ-
ződve, ha az ügyet továbbra is ugy szivükön hord-
ják, miben nem kételkedünk, azok megvalósításá-
tól nem sok idő választ el. Már is biztos adattal 
rendelkezünk, hogy az iskola fölépítésének  meg-
kezdése csak pár hónap kérdése. Ebből kifolyóiig 
kívánjuk, adjon az i.-irni gondviselés sok ilyen 
hazafit,  kik az elnyomattalás ás kemény megpró-
bálások után, kezeikbe ragadva a zászlót s azt 
magasan lobogtatva, Szent István dicső királyunk 
koronája területén hirdessék a nemzeti eszmét, 
védjék a vallást., buzdítsák a híveket, támogassák, 
segítsék a gyengéket. Mi pedig ismerünk egy kö-
telezettséget, mivel adósok nem maradhatunk s ez 
nem egyéb, mint a nyilvánosság előtt, ezen nem-
zeti és vallásos ügy pártolóinak s%i\iink mélyéből 
eredő hálás köszönetünket fejezzük  ki és kérjük 
további kegyes pártfogás  és támogatásaikat. Ma-
radtunk hazafias  tisztelettel Gy.-Békáson, 1805. 
nov. 12-én. A békási magyarok. 

— Székely fémipari  munkások alkal-
mazása. A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara tudatja, hogy a m. kir. államvasutak bu-
dapesti gépgyárába, hová ujabban három székely-
vidéki munkás vét'tett föl,  a jövő hónapokban 
még több ügyes vasgyalusra és vésősre lesz szük-
ség. A folyamodók  alkalmaztatásuk iránt a ka-
maránál jelentkezhetnek. 

— A csikkarczfalvi  „Olvasókör" saját 
pénztára javára 1895. évi november hó 23-án a 
községház nagytermében a csíkszeredai zenekar 
közremüködése mellett zártkörű tánczestélyt ren-
dez. Belépő jegy személyenkínt 50 kr. 

— Jótékonyczélu társas estély. A gy.-
szentmiklósi szegény tanulókat segélyező egyesü-
let első társas estélyét f.  hó 17 én, vasárnap, az 
„ifjúság  rendezése mellett tartotta meg. A Lau-
reoczy-féle  nagyterem szépen volt feldíszítve.  Kö-
zönség nagy számban jelent m>g az estélyen, a 
rendezőség élvezetes meglepetésről gondoskodott, 
midőn a közönségnek alkalmat nyújtott arra, hogy 

Mélik Elza és Lázár Ninnska úrhölgyek gyönjörü 
kettős énekeikben gyönyörködhetett és Gereőtfy 
úrhölgy kedves szavalatát hallgathatta. Az estély 
minden tekintetben fényesen  sikerült. A háziasz-
szonyi tisztet dr. Dobribán Antalné úrnő, Lázár 
Emma, Csiky Ilona, Zakariás Matild és Csiky 
Anna úrhölgyek teljesítették. Az estélyen a megye 
lőispánja is részt vett. Bevétel 50 fi  ton felul  volt. 
Közelebbi társas estély nov. 23-án. 

— Táncz a szegény tanulók javára. A 
ditrói „Ifjúság"  által f.  nov. hó 16-ára hiidetett 
fillérestély  ugy erkölcsileg, mint anyagilag szépen 
sikerült. A helyi előkelő családok tekintélyes száma 
már előre megörvendeztette a rendezőséget. E 
mellett a vidékről szintén töblen hozzájárultak 
megjelenésükkel a kettős czél eléréséhez. Vidékről 
ott tisztelhettük a kisasszonyok közül: Miklós 
Hermina k. a. (Tekerőpatak), Szabó Júlia k. a. 
(Csik-Szereda), Kábdebó Nina k. a. (Remete). 
Ditróból: Avéd Giza, Száva Nina, Ilyes Ida, Ko-
pacz Yiiina és Nina, Lukács Mariska, Kopacz 
Mariska és Ilona, Miklós Róza, Dobiil án Nina, 
Biró Jolán. Lukáts Giza kisasszonyokat és számos 
fiatal  úrnőt. Az erkölcsi siker mellett az anyagi 
haszon sem maradt el, mert daczára, hogy a 
„ f i a t a l s á g  egy r é s z e " név alá rejt őzött né-
melyek ugy helyben, mint e becses lapok utján is 
látszólag akadályt akartak volna gördíteni a siker 
elé, mégis 28 frt  bevétel és 22 Irt kiadás mellett 
6 frt  tiszta haszon mutatkozik a szegény tanulók 
inegörvendezíetésére. Fölülfizellek:  T. Dobribán 
Lukács, iíj. Kabdebó Antal urak (Ileniete), Kassay 
Sáinuelné úrnő Mélik Antal, Lukáts Márton urak 
(Ditró) 1—1 koronát, mit ezennel köszönettel 
njugtáz a rendezőség. 

— Az orosz czárnénak november lG-án 
éjjel leány gyermeke született. Az újszülött nagy-
herezegnö — mint Szt.-Pétervárról távirozzák — a 
szent ima alkalmával az Olga nevet kaptn. A ki-
adott napi jelentés szerint a czáruó és az újszülött 
állapota teljesen kielégítő. 

— „Csikmegyei" Füzetek" 8-ik száma 
megjelent s lapunk kiadója által szétkiildetett, mely 
vármegyénk patakjai, folyói  és tavainak vonzó elő-
adásban megírt leírását tartalmazza. — Bár a kiadó 
azon reményben vállalkozott a minket közelről ér-
deklő munka kiadására, hogy megyénk intelligens 
közönsége annak befejezését  áldozatkészségével elő-
segíti, de a mint a boríték első lapjának belső ol-
dalán olvasható megjegyzésből látjuk, nem hogy a 
községek mint erkölcsi testületek nem tettek eleget 
ez ideig a törvényhatóság intencziőjának, hanem a 
mint sajnálattal értesültünk, sokan azok köziil is, 
kik vagy aláírásaikkal, vagy a füzetek  elfogadásá-
val erkölcsi kötelességet vállaltak a szerző és ki-
adóval szemben, ezen kötelezettségüknek nem liaj-

. landók eleget tennui, s igy ma-holnap a kiadó azon 
i helyzetbe jut, hogy a további oknélkiili költségek 
kikerülése végett a füzetek  folytatását  kénytelen 
lesz beszüntetni. Ugy a szerző buzgósága iránti el-
ismerésünk, mint a kiadó által hozott áldozatokra 
való tekintetből, apellálnunk kell vármegyénk haza-
fias  és áldozatkész közönségének jó akaratára ne 
vonják meg támogatásukat egy oly vállalattól, mely 
a közelgő millennium alkalmával hivatva lesz vár-
megyénk múltját, jelenét, kulturális haladását és 
etnográfiáját  az országnak bemutatni, s unokáinknak 
a varmegye múltjáról tájékoztató képot alkotni. 

— Gyergyó-Szentmiklóson különféle  mu 
tatványok és tréfás  műsorral ellátott estélyi ren-
dezett Lefkovits  Samu fodrász  legény, E. Deér 
Kálmán, Laurenczy Vilmos s több fiatal  ifjú  legény 
közreműködésével a Romfeld-féle  kávéházban f. 
hó 17-én. A jelen lévő néző közönség jól mulatott 
a sikerült hasbeszélő Lel'hovits Saniu előadásain, 
s viharos lapsokkal tüntette ki E. Deér Kálmán 
„ködfatyolkép"  kitűnően sikeiült mutatványait. Az 
estély jövedelme a helyi iparos önképzőkör javára 
fog  fordíttatni.  Az estélyen nagy részt férfiak  vet-
tek részt. Közelebbi estély 23 án lesz. 

— Szini előadás. Gyergyó-Szentmiklóson 
a Rom fel  d János féle  kávéház látogatóinak alkal-
muk volt 3 estén Bodroglii Lajos jellemkomikus 
és neje művészi előadásában gyönyörködni. Mult 
szerdán, csütörtökön és szombaton tartott az át-
utazó szinészpár előadásokat változatos és érde-
kes programmal. 

— Köszönetnyilvánitás. A „Gyergyó-
szentmiklósi dalegyel" állal lb95. november 10 én 
lele részben a „szegény tanulókat segélyező egye-
sület" javára Gy.-Szentmiklóson rendezett estélyen 
felülfizettek:  Vákár Lukács, Ferenczi Károly esp. 
1 — 1 frt.  Kelemen Elek 60 kr, Kiss Antal ezredes, 
ifj.  Geringer Ferencz 60 — 50 kr, Scliiff«r  Béla, 
Orel Dezső. Gáspár János, Sántha Albert 20—20 
krt. Összesen 4 frt  40 kr. Fogadják az egylet 
köszönetét. 

— Lebukott a szekérről. Domokos An-
tal gyergyócsomafalvi  székely legény f.  hó 10-én 
este 8 óra tájban Gy.-Szeutiniklósról szekéren 
haza akarta vinni Vákár János csomafalvi  keres-
kedőt, ki midőn látta, hogy a legény meglehetős 
ittas állapotban van, maga vette kezébe a gyep-
lőt, mire a legény teljes erővel a lovak közé vá-

gott, mitől a lovak megbokrosodtak. Vákár J. hir-
telen Je tudott ugrani a szekérről, a fuvaros  le-
gény azonban oly szerencsétlenül bukott le, hogy 
a kapott ülések következtében pár perez múlva 
meghalt. A lovak a szekérrel eíszáguldoltak; a 
haldokló legényt lámpással találták m< g az alfalvi 
utón, oivoshoz vitték, de már nem lehetett meg-
menteni. Másnap megtalálták a szekér darabjait, 
de a lovakat nem. 

— A dragojászai útonálló oláhok. Ho-
va-tovább mind löbb bizonyíték jő napfényre,  hogy 
a dragojászai oláhok valóságos útonálló bandát ala-
kítottak, melynek feje  a gyergyószentmiklósi já-
rásbíróság börtönében ülő Doroftej  György volt. 
Az is kiderült, hogy Doroftej  több útonálló társá-
val annyira vitte a vakmerőségben, hogy a mult 
évben két magyar pénzügyőrt támadtak meg, ki-
ket fegyverökböl  kifosztottak  s csak 2 frlért  és 
két kupa pálinkáért adták vissza a két pénzügyőr-
nek a puskát, kiket e miatt elbocsátottak a szol-
gálatból. 

— Garázdálkodó vasúti munkások. A 
szereda gyiinesi vasúti vonal Ajnádon felüli  szaka-
szán dolgozó idegen munkások közül hároin mák-
virág, hogy az élelmi szereket olcsóbbá tehessék, 
lóvészi Csilip Tódornak jnlinyájából e hó 12-én fé-
nyes nappal 4 darab juhát kifogták  s nyúzni kez-
dették. A gazda csakhamar ueszét vévén a do-
lognak, a közelben czirkáló két csendőrt arra 
figyelmeztette,  kik a három jómadarat éppen mun-
kájuk közepette meglepvén, olyan helyre kisérték, 
hol kosztjuk meglehet, hogy az állampénztárra 
nézve drágább, de résziikre nem lesz oly zsíros, 
mint a minőnek a 4 dib juh elfogyasztásával  elébe 
nézhettek volna. 

— Rablási kisérlet. A mint beszélik, Aj-
nádon egyik közelebbi éjszakán merényletet kö-
vettek el egy zsidó szekerén lévő „kuft>-r"  ellen, 
ngy vélvén az illetők, hogy abban tíinu'rlelen sok 
pénz van. A merénylőket munkájukban egy oda 
való kereskedő zavarta meg, ki a megtámadott 
segélykiáltására ment a helyszínére. Tettesek gya-
nánt odavaló polgárok neveit emlegetik, minek va-
lódiságát a bíróság lesz hivatva kideríteni. 

— Osztrigaárus és magyar mágnás. 
1860 április 1-jen este 8 órakor a sötétség védő-
szárnyai alatt egy bárka suhant ki a pólai erősség 
kikötőjéből. A bárka tulajdonosa egy jólelkű velen-
ezti halász volt; nagyon kényes portékát, 14 osz-
trák katona uniformisba  bujtatott fiút  kellett aki-
kötő tátongó ágyú torkai közepett* kicsempésziie. 
Szerencsésen kijutott a kikötőből. A polai kaszár-
nyában csak másnap reggel vették észre az ifjak 
szökését. Azonnal telegraláltak Triesztbe, honnan 
gyors gőzöst menesztettek a szökevények elfogásá-
ra. A halász bárka azonban a kedvező szelet fel-
használva, ekkor már közel járt a szabad olasz 
földhöz.  Ravennában április 2-kán szerencsésen 
partra is szállak a menekültek, hol a lakossák 
valóságos diadalmenetben vitte be őket a város-
ba. A tizennégy uri ember kö/.ött 11 felső  olasz 
országi, 3 meg magyar volt. Midőn a hősies el-
szán tságu halászt arra kérték, hogy mentse meg 
őket az osztrák szolgaságból, előre kijelentették, 
hogy most nincs pénzűk, de ha meg menekülnek, 
meg fusják  szolgalatát hálálni. A három magyar 
ur közül csak egy tudott olaszul. Ez, egyik tár-
sára mutatva, elmondta, hogy barátja nagy uri 
családnak sarjadéka; testvérbátyja a magyar sza-
badságharcában tábornoki rangot viselt s ezért 
1849-ben tőbelöiték ; atyja 4 évi sinlödés után a 
börtönben halt meg. Jószágaik konfiskálva  vannak, 
ha azonban vissza kapják javaikat, lenyesen meg 
fogja  jutalmazni a hőslelkü halászt. írást is adtak 
neki a magyarok, meghagyva neki, hogy jobb 
időkben ezzel jelentkezzék Magyarországban. A 
bátorlelkü halászt a szökevények megmeuléseért 
— titkos besúgás kö\e;keztébm — Zárában nem-
sokára elfogták;  Olmützbe vitték, hol öt évig ke-
lett hőstettéért rabkenyéren élnie; testvérbátyja 
ugyanez okból három évi fogságot  szenvedett; 
bárkáját és minden egyéb javait pedig konfiskál-
ták. Á magyar úrtól kapott irást, elfogatása  előtt 
egy barátja kezeibe csúsztatta. Mire azonban a 
börtönből"kikerült, se ama barátjának, se a levél-
nek többé nyomát sem találta. Minthogy e bátor-
lelkü halász, nevére nézve S p a n n i o Fedeiico 
(jelenleg fiumei  o.Jztrigaátu<), ép hőstette követ-
keztében egész éleiére nyomorúságba jutott, mely-
nek terhét, most, li?tven éves korában, ínég sok-
kal inkább érzi, mint ennekelötte: kérjük mind-
azokat, kiknek e szóban forgó  magyar ur kilété-
ről tudomásuk van, szíveskedjenek erről a fiumei 
„Magyar Tengerpart" czimü hetilap szerkesztősé-
gét értesíteni, hogy ez, a hőslelkii halász érdeké-
ben a további lépésekrt megtehesse. 

— Agyon nyomta a föld.  Csikszeutmi-
liályi Bazás János í. hó 7-(Mi rrggrl (J órakor a 
vasúti vonalra ment dolgozui s mivel egy bevágá-
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son dolgoztak, ü alól a földet  vágta, fölülről  a 
fold  ráomlott és agyonnyomta, azonnal meghalt, 
özvegyet és két kiskorú Árvát hagyott hátra. 

— Millenniumi tör ténet . Az Athenaeum 
kiadó társulat a tízkötetes „Magyar Nemzet Tör-
ténete" cz. müíiöl a harmadik kötetet még ez év-
ben készül kibocsátani, mig a második kötet meg-
jelenése csak az 1896. év elején várható. A sor-
rend ezen megváltoztatása azon okból volt szük-
séges, mert a millennium alkalmából, főleg  az 
Árpád-kor történetére vonatkozólag annyi sok fon-
tos kutatás történt, hogy dr. Marczali egyetemi 
tanár, ezen korszak (2-ik kötet) írója, ki minden 
a mai napig felszinre  került legkisebb adatra is 
kiterjeszti figyelmét,  a könyv megírásában lassan 
kénytelen előrehaladni. A inü negyedik, hatodik és 
kilenczedik kötete már kéziratban közel van a 
befejezéshez  és igy minden valószínűség szerint a 
millennium évében a mü felerésze  a közönség ke 
zébe kérül. 

— Eladó egy 3—4 éves bivalbika. Hol? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Szerkesztői izenetels. 
Taplóczai. Az ügyet befejeztük.  A közérdeknek elég 

van tíve azzal, hogy a helyiség most remiben van. Tovább 
nincs miért folytatni. 

Nem jó a tűzzel játszani. Jöni fog.  T. példány 
indul. Levelet irtunk. 

Fr iedman L. tánoztaniió urnák. „Válasz"-át nem 
adhatjuk. Azonban készséggel vcszsziik tudomásul, hogy meg-
bánta a „kalugert". Azon naiv tudását pedig, hogy a „landzé" 
is román táncz volna, oda igazitjuk helyre, hogy a „Laiisze1-

sc nem román, se nem oláh táncz, hanem franczia. 

S z e r é v i * ) 
Rövid kor az idő soha meg nem pihenő folyamiban 

és mégis mily óriási időszak egy nemzet fejlődéstörténetében'. 
Kzer év viharzott cl azóta, hojy a nemes magyar nép el-
hagyván iii hazáját. Aipúil a honalpitó vezérlete alatt átlépte 
cz ordös. bérezés, napsugaras ország határait s millió szivek 
ujjonganak must a roppant jelentőségű évforduló  leié. Meit 
iine, nemzetek és népek születtek és hallak cl cz ezer esz-
tendő alalt. A mult iilök ölében sok nemzet tragikus sorsa 
van eltemetve forradalmak  és tc.stvúrháboruk dúltak az egyes 
népek között s nem egy torzs bukott le a lenyes magaslatról 
a melyen állolt. 

A korszakok romjain uj korszakok lámadtak, a népek 
sirján uj népek keletkeztek, de Magyarország erősen állott e 
harezok és viharok közepette. F.letfájának  gyökerei mélyek 
és erősek valának, mint a nemzet lelke. Igaz, liogy a mióta 
Árpád e szép hazát elfoglalta,  mindig külső harezok és belső 
villongások tépték a nemzet szivét török-tatár pusztította, 
testvérharezok rázkódtatták meg az országot, de a magyar 
nép szent törekvéssel óvta meg nomzet jellegét, a honszere-
tet és nagyjainak kultuszát, ősi tradiezióit és nagygyá lett 
külső és belső ellenségei daczára. 

E folytonos  harvzok sok ideig akadályozták tneg a 
kultúra fejlődését.  IIosszu századokon át ugaron hevert a 
nemzet sok nemes tehetsége. Ipara, kereskedelme, művészete 
és irodalma messze elmaradt a többi európai kulim államok 
mögött. De mindezt pótolta utolsó évtizedekben. A nemzeti 
újjászületés nagy korszaka óta óriási léptekkel haladt a 
kultura eszménye t'eié s ma már diesűségcsen uralkodó I. 
Ferencz József  király i.lcje alalt büszkén mérközhetik a többi 
nemzettel, l'gyszólván egy ugrassál élte el azt, a mit más 
nemzet csak százados fejlődésben  élhet e). Ks minden évtized 
ujabb diadalt jelent a nemzet életében. 

E diszmii kiadója tiz esztendeig vult távol Magyar-
országtól ezalatt bejárta az n és uj vil lg minden nevezetes 
országait és városait. Uiua a modern nagy kulim-nemzetek 
roppant tejli.dését és inie, mire vissza tért tiz esztendő után 
mily örömteljes meglepetés vári rá. 

Ott látta a nemzetet azon a magaslaton, a inel\ eti a 
többi nagy nemzet állt látta, hogy a nemzetet saját benső 
ereje, nemzeti egyénisége és lemporaiuenliiiLa emellék és telték 
képessé arra. hogy lépést taruon a többi knliu r nemzetlel 
Kereskedelme, ipara, irodalma, művészete mind egyrangu a 
többivel. A íöváros pompás f  Ivirág/.ása. építkezése és mindaz, 

•) Az „Ezeréves Magyarország és 
lilás" czimü diszmii előszava. Megjenik 
z;tben á 40 kr. 

a millenniumi kiál-
kéilicteiikiiu 12 fii-

a mi egy országot nagygyá, boldoggá és gazdaggá tesz: fölta-
lálható cz országban. 

Ez hirta rá e sorok Íróját, hogy e disz albumot kiadja 
a millenniumi kiállítás alkalmára, a mikor itt a nemzet ki 
fogia  tárni mimla/t, a mit prodnkálni tudott. Kiadta e disz-
iniivct a magyar kormány, a magyar kir. állmmasulak és a 
kiállítás igazgatóságának támogatásával és közreműködésével, 
hogy mintán a nyelv szegény a fejlődés  c nagyságát leirni, 
képekben mutassa meg a külföldnek,  hogy aure képes egy 
nemzet rövid évtizedek alatt. 

IlaiMjüjjiin idea IVanciia, a>: angol, az olasz, a német 
és valatuenyuyi, a ki saját nemzetének a nagyságára büszke, 
és bámulja meg a kiállítás csodáit s a nemzet nagy életreva-
lóságát. 

Laurencic G-ynla. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÜUAN: 

H O C H S C H I L D ' L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTÜLAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hirdetmény. 
Zsögöd község halárában a k ő é s fö-

vény kihasználása, a vadászati jog, 
valamint a község tulajdonút képező i-scré-p-
gyár használata az 18ÜG évre nyilvános 
Árverésen bérbe adó 

Az árverési feltételek  Zsögöd küzs,' 
házánál a hivatalos napokon megtekinthetni,. 

Árverezni szádékozók kötelesek a 
kiállási ár 107« át, az árverezés megkezdése 
előtt bánatpénzképen az elöljáróság kézé! % 
letenni. 

Az árverezés Zsögöd község házánál 
f.  1895. évi deczember lió 27-én délután 
2 órakor fog  megtartatni. 

Az elöljáróság : 
Székedi Károly, 

1—3 biró. 

I 

H H H « 
H 
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, miszerint a csikzsögödi égvényes, jód és vastartalmú 
gyógyfürdőn 

téli fürdőt 
rendeztem be, mely lietenkint csütörtökön és vasárnap a n. 
é. közönség rendelkezésére áll. 

Külön megrendelésre legalább három fürdő  igénybevé-
tel esetén bármely napon is készül melegfürdő,  azonban ilyenkor szüksé-
ges azt legalább is egy órával előbb nálam, vagy a fürdőhelyiségben  meg-van. Külön meg-

miszerint 
borvizet ia szálli-

rendcliii. 
A fürdőhelyiség  minden alkalommal kellően fűtve 

rendelésre kocsit is bocsátok rendelkezésre. 
Egyszersmind van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, 

f  évi deczember 1-től kezdve naponta frisslöltésü  zsögödi 
tok, melynek ára korsónkint házhoz hordva 4 kr lesz. 

Megrendeléseket ugy a melegfürdőre,  valamint borvíz szállításra elfo-
gad és a n. é. közönség becses pártfogását  kéri 

Cs.-Szeredában, 1895. november hó. 

XERTESZNE, 
Kedd-utcza saját ház. 
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| | elnyálkásodás és rekedtség ellen igen jó házi- | 
1| szer a RÉTHY-féle  g 

Köhögés 

e t e £ ijL-c z vi k o r k D. 
| mely a köhögést lecsillapitja és a nyálkát fel-
| oldja. Kellemes ize folytán  a gyermekek is 5 

i 
i 

szivesen veszik. 
E g y d o b o z á r a 3 © k r . 

I 

Kapható: GÖZSY ÁRPÁD gyógyszertárában 
O e i l 2 > £ z , e r e d . á " b a r L . 

iá^^káBbá+Mká^á^má^Jbábá^^b^b 

R O B E Y & C O M P . 
B U D A P E S T , I X . k e r ü l e t , R á k o ü - u l c z u 5 — 9 . «zára. 

- Ajánlják : — 

» 
R E K O R D " 

nevü 

uj szabadalmazott és jelesnek bizonyult 
e g y e s í t e d l ó h e r e - , I i i e x e n i » . é* mán e t t l e l i i i v c l y e * e k e t eaéplO. , l e j t ő - é s t i » z t i t ó - g l p ü k e t 
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Nyomatott Csik-Szeredábw, Iftftft.  « Uplnlajdnoa fe  ki ad A Györgyjakab Márton kAnyvnyomdájábim. 
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Hirdetmény. 
Alíittirt község előljiirósílira állni köz-

hírré tetetik, hogy Gy.-Ujfahi  község hatá-
rában, a községtől mintegy 2 órányim fekvő 
„Fürészlok" és „ Vészhágó" nevii erdó'ré-
szekből megtakarított vámterületek nyilvános 
árverésen f.  ev (lcczoilllx'r lló 1-^n (1 u, 
2 Órakor a község házánál elfognak  adatni 

A teriilelek és beesár a gy. szentniik-
IcSsi ni. kir. erdőrendezőség fel-  és beméré-
sei alapján a következők : 

„Fiirészioka" 9 21'beesár 1280 frt 19 
kr, kikiáltási ár 1280 fit 19 kr. 

„ Vészhágóu 12 l1' beesár 2 L1G frt  G1 
kr. kikiáltási ár 211G frt  «1 kr. 

Az árverezni kiván/ik kötelesek annak 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 107o-át kész 
pénzül mint bánatpénzt a;: árverést vezelő 
elöljáróság kezéhez lefizetni. 

Mindenik erdőség külön-külön árverez-
tetik. 

K év deezember hó 1-én d. u. 2 óráig 
)! i.:ii beérkező zárt ajánlatok is figyelembe 
vétetnek. 

A közelebbi feltételek  az alatt irt köz-
ség házánál a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Az elöljáróság : 
fy.-Újfaluban,  Í89f>.  nov. hó 11-én. 

Puskás Adolf,  Koós Ferencz, 
k jfgyzö. biró. 

Sz. 4185—lBDft. 
tkv! 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyóAzentmiklósi kir. járásbíróság, m iit 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a g>>r-
gyószentmiklósi „Népbank" részvénytársaság vég-
rebajtatónak gy.-szentmiklósi Lcopold Viktória és 
Rózália végrehajtást szenvedők elleni 70 fi  t tőke-
követelés és jáiulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) terii: el én lévő, Gyergyó-
.Szentmiklós község határán fekvő,  a szent mikló.M 
720.. sz. Ijkvben foglalt  2375., 237« , 2378., 2379., 
2382., 2383., 2384., 2381. hrsz. alatt 407 frt, 
•'>308. hrsz. a. 9 frt,  5557. hisz. a. 3 fit,  5893. 
hrsz. a. 9 fi  t, G108. hrsz. a. 3 Irt, G325. hrsz. a. 
4 frt,  6332. hrsz. a. 2 fit,  11760. hrsz. a. 17 frt, 
13343. hrsz. a 7 frt,  1481G. hrsz. a. 3 frt,  15753 
hrsz. a 3 fit,  lül37. hisz. a. 3 frt,  21210., 21211., 
hrsz. a. 31 Irt, 21291. hrsz. a. 36 fit,  24572/,. 
hrsz. a. 41 frt,  24849. hisz. a. 21 fit,  2G917. 
hrsz. a. 12 frt,  27928 — 27930 hrsz. a. 5 fit  becs-
értékü egész ingatlanokra az árverést a t'ennebbi 
becsértékben ezenorl megállapított kikiáltási ár-
ban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1896. évi január hó 9-ik napján d. e. 
9 órakor ezen telekkönyvi hatóság hivatalos he-
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 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 jgazságügymiiiií-zteii rendelet, 8. ij-;ü>an 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséiül kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltalni. 

Kelt tiyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi szept. 
bó 24. napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Pál l Venczel, 
kir. aljbiió. 

hrsz. a. 5 frt,  1001. hrsz. a. 2 fit  becséi tékii, a 
remetei 2085. sz. tjkvben foglalt  143F8,. hrsz. a. 
14 trt, 14490., 14491. hisz. a. 129 frt,  1«7C6. 
hrsz. a. 9 frt.  16774. hrsz. a. 4 bt. 16780. hrsz. 
a. 4 frt.  IH787. hrsz. a. 11 frt,  17HC.8. hrsz. a. 
7 frt.  17721. lírsz. a. 7 frt  becsért ék (i egész in-
gatlanokra a fennebbi  becsértékben és a várhegyi > 
188. sz. tjkvben foglalt,  1731,, J732., 1733. hrsz. I 
a. ingatlanból Huniba Pétéit (Demeteré) illető, 
'/iu részre I!) fi  iban ezennel megállapított kikiál-j 
lási árban az árverést elrendeli»» és hogy a fen-
m-bb nie(r,e!(i:t ingatlanok az 1896. évi január ho' 
14-ik napján d. e. 9 órakor Várhegy községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltás áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának lO^-át készpénzben, vagy az 
1Ő81. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számit ott. és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt. igazságügy-miniszteri 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 
átszolgáltatni. 

Kelt fíyergyó-Szentmiklóson,  1895. évi szept. 
hó 25-ik napján. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljliii'ó. 
Sz. 5089 — 180». polg. 

Hirdetmény. 
A csiks/.c, cdai kir. törvényszék ezennel 

közhírré teszi hogy a „székely vasutakil c/.él-
jár.i C>ík-Zsü«öd község határában kisajátí-
tandó ingatlanokra nézve a kisajátítást elren-
delte s annak loganatositása végeit a nevezett 
község házánál megke/dendó s a helyszínén 
folytatandó  tái uvakis határnapjául 1895. evi nov. 
hó 28-ik napjanak d. e. 9 órajat ozon hozzá-
adással tüztc ki, hogy arra a kisajátító nevében 
a m kir. államvasutak igazgatóságát, a távolle-
vők és is nercrlen tartózkodásuak számára gond-
nokul kinevezett helybeli ügyvéd dr. Bocskor 
Bélát, továbbá a kisajátítási összeírásban foglalt 
tulajdonosokat, ugy nem különben az összes 
telekkönyvi érdekeltek t. illetve ezek törvényes 
képviselőit hivatalos fel/eteken  egyénenkint 
megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdeklettek, hogy el-
maradásuk a kártalanítási eljárás feletti  határo-

. zat hozata'át nem gátolja s az egyéni külön 
I értesítésnek meg nem történte vagy a tárgya-
' lásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 

A kir. törvényszék üléséből 
Csik Szcrcdán, 1895. nov. 

Weér György, Pildner Károly, 
h. elnök. 2 — 3 jegyző. 

Szám 528—1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajó az lfcrsl.  évi LX, 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
li'isry a csíkszeredai kir, járásbíróság 18!)5. évi 
•J'.ltii). szánm végzése következtében Antal János 
jtvára lit-nedek Ödön ellen frt  35 kr s jár. 
erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 744 Irt 48 krra becsült bolti ái nk, bú-
torok, varró»ép és kiin lévő követelésekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Alely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 2986,1895. számú végzése fol)  tán ">93 frt 
35 kr tőkekövetelés, ennek lí>L»r>. évi május hó 10-ik 
napjától járó 6°/0 kamatai és pedig összesen 45 
fiiban  bíróilag már megállapított költsésrek erejéig 
(.'sík-Madarason leendő eszközlésére 1895. évi nov-
ember hó 25-ik napjának délutáni I oraja határidőül 
ki!űzetik és aldioz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. íja értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsároii alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-íjzeredán, 1895. évi november hó 
12-ik napján. 

Szöllösy Ferencz, 
kir. Iiirúsigi vOgruliaitú. 

M S s 
Kitüntetett Brüsszel 1893. 

arany-órcm és drz;kmánynyal. 
KELETI-fele  sérvkötő 

l. juilt. 1 \ I'lí :..|llr il\ r- ?zt'riltt 
.1 I M ; I I '•/'•II IM'IH-II. ii-'in ii''in !•> .î .ii-fi]  kfl-iil' l! •!! n \ i in:i-1 - 'l.i \ " l'jil i'Zi'l-.•lii lí •̂ •[••n -I :>/. i-ddigi 

H-rt'.niok li .nii.ii>. 
KELETI-iv-io gtimmi-

sérvkótö 

\ra!( etţvoitlalu fl-8  frt, 
• k é t o l d a l ú 1 2 1 6 f r t . 

Mll-llcs-' :eik. 

KELETI J., 
• il. k.".t-/..|V>/ 

\ k i ii millirlv I ••,.< • • 
BUDAPEST, 

IV, Koronaherczeg-utcza 17. 
y y S)'l»<;sz«tuiiii<wi-tár -. Eostély 

( • utcíl I Kiiro]y-Iaklanya 1 5 . ) 

Nagy képes árjegyiék ingyen és liórmontva. 

« é % • 

9zám 4180 —18U5. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy várhe-
gyi özv. Kozma Mihályné végrehajtatónak oda-
valA Huruba Péter Demeterné végrehajtást szen-
vedő elleni 196 trt tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén lévő, Várhegy és Remete községek hatá-
rán1, fekvő,  a várhegyi 66. száma tjkvben foglalt 
2-9—282. hrsz. a. 212 frt,  1169., 1C46., 1C48. 

Védjegy. 

R E N c l-  pálinka 
3ZH 

Ü - - M 

(Sósboi 'szcsz) 

g ^ r ö g f y s z . - z f T é l e 
használatban, a leghatásosabb. — 1 üveg 1 ós 2 korona. 

BW  I C a p l i a t ó : 
Csik-Szeredában: Gi>»sv Arpáil jjvtijjylcuilian íi Xagv (íyula kiírcski'iKsc'licn. 
Székely-Udvarhely: Ilmlrn î A , ifj.  lli-rzsv Alltat, Kan /.áilv K. K., Ciál János. 

Ucrgely Jánus ós M»ihi* Jám>s kereskeilökm 1. 
Sz.-Kereszturon : Jacgcr J. ^yiivyinrdlian ('-s I.ciigyel I/uztó keroskudvstben, 

valamint kü/.vcltcn 

VERTES LAJOS Sas-gyógytárábas. Lúgoson. 

• 
rr rr 

G-G ST-A.X 

K I R Á L Y S Ö R F Ő Z Ő 
r é s z v é n y t á r s a s á g 

tisztelettel értesiti a n. é. kö/önaéget, hojry s ö r syiivtn\i'inyainuk elárusiuissit 
megkezdte és azokat: 

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör 
elnevezéssel hordókban és pal&Czkokban lio/.za forgalomba. 
K i T r á n a t r a á i r j e g - y z é l c I n g - y e n é s b é r m e n t v e . 

Q-



November 20. C S Í K I L A P O K . 48. Mám. 

Sz. 44C3—1895. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikniegye fel  cai ki járásához tartozó 

Gyiniesbiikk, Gyimea-Fclső- és Kö/.óplok 
községekből alakított gyimesi közegészség-
ügyi körben az orvosi állomás betöltendő 
lévén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

E/.en állomással 600 frt  évi fi/.etés,  40 
frt  lakbér, a pályaorvosi teendők ellátásáért 
kereskedelemügyi miniszter ő nagyméltósága 
által az építés tartamára is engedélyezett 
300 frt  mellékjövedelem jár. A községekkel 
és a Gyiniesbiikk területén levő fűrésztele-
pek tulajdonosaival egyezség utján megál-
lapítandó látogatási-látlelet és bizonyítvány 
kiállítási dijakon kiviil körorvosa védliinilő-
oltásért és újra-oltásért az országos érvényű 
dijakat felszámíthatja  és a biróságok fcllii-' 
vására végzett szakéitői működésekért, a 
szokásos dijakat igényelheti. Székhelyén a 
lialottkémlést és liusszenilét a szabályszerű 
dijak mellett végezni s községeit havonkintj 
kétszer beutazni és akkor a jelentkező be-1 

tegeket ingyenesen ellátni tartozik. A ma-
gán látogatásokra felektől  fuvart  követelhet. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint az 
1883. évi I. t.-cz. 9. § a értelmében eddigi 
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérélmilket hozzám 1895. évi deezember hó 
6-ig nyújtsák be. 

A választás Gyitnesbiikkön 1895 évi 
(loczoilllior lló 7-ön fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. november C. 
2—3 Mihály Ferencz, 

főszolgabíró. 

Sz. 1744—1895. 2—2 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirl községi elöljáróság által ezen-

nel közhírré tétetik, hogy a Csik-Szentgyörgy 
j község tulajdonát képező, a községtől mint-
I egy 6 kilométer távolságra eső Benesol nevil 

erdőrészben Csík vármegye közigazgatási er-
dészeti bizottságának 43. számú engedélye 
folytán  500 darab kinőtt fenyőfa  és pedig 
40 czm. vastagságon alul 11 darab, 40-től 
60 czentiméterig 395 drb, C0 czentiméteren 
felül  94 drb fa  Csik-Szentgyörgy község-
házánál vagy esetleg a helyszínén a fokó 
1895. évi november hó 25. napján <|. 
e. 9 Órakor kezdődő nyílt árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el tog adatni. 

Kikiáltási ár 1028 forint,  melynek i'i 
°/o-át árverezés előtt árverezni kívánók 
tal készpénzben leteendők. 

Árverezési feltételek  Cs.-Szentgyörgyün 
a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Kelt Csik-S/.entgyörgyön, 1895. évi 
november hó G án. 

Kánya Imre, Gergely Péter, 
bíró. kjegyző. 

Dézma kárpótlásért 
bejelentéseket elvállal, leszámítol és előlegeket ad 

l e g k e d v e z ő T o l o f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

az Jbdelyi bank és takarékpénztár ré szv.-társas ág.u 

(Kolozsvár, Belközép-utcza 2. sz.) 
Részletes feltételek  iránt ugy a bank. valamint a bank jogtanácsosa: Deáky Albert Ügyvéd 

(Kolozsvár, Belmagyar-utcza 44. sz.) felvilágosítással  szolgál. 

H I E D E T Ü É 1 T 
A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása deczeniher 0-án kezdődik és deezember 14-éig tart. 
Az első osztályban ki nem húzott osztály.sorsjegyeknek ezen húzáshoz szükséges megújítása, minden további jogok 

elvesztésének terhe mellett, november :2f)-ig  eszközlendö, és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál. 
T e l j e s sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második húzásban résztvesznek a nélkül, hogy e z e k 

megújításának szüksége fennforogna. 
Vételsorsjegyek a inig a készlet tart és pedig: egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koro-

náért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással 
szolgálnak. .Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1S9Ö. november 1-én. H u g y a r © s » < á I y s o r * j á l é k I g a z g a t ó s á g a . 

ÜtiE** E 
1.000,000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben Nyeremények 

az államilag a g p jóváhagyott 
Magyar osztálysorsjátékon, 

melynek 

nagy nyereményhuzása 
1895. deezember 6—14-igejtetik meg. 

Vétel-sorsjegyek: 
1 e g é s z - i O f r t .  1 t i z e d . 2 f r t . 
1 f é l  2 0 „ 1 I v u s z a d . „ 

(Biztonság okáért kérem a sorsjegyek küldését ajánlott levélben kérni. 
Ab ajánlott levél portója fejében  15 kr, nyereményjegyzékért 10 kr, össze-

sen 25 kr fizetendő.) 
Ajánlja és szétküldi a postautalvány ellenében vagy utánvéttel is 

Heintze Károly 

1 jutalom & 600000 korona 600000 korona. 
1 nyeremény á 400000 400000 
1 íi 200000 20000Q 
1 á IOQOOO 100000 
1 ii 50000 50000 

2 20000 40000 
2 íi 15000 30000 
4 ü 10000 40000 
10 á 8000 80000 
27 íi 6000 = 162000 

100 íi 2000 200000 
200 ii 1000 200000 
1150 ii 200 „ 230000 

20000 » 100 „ 2000000 ii 
21499 nyeremény - - 4.332,000 korona. 

J—3 

f c e l á i v i s i t ó . 

Budapest, 
Szearrritsi-tér 3. s z . 
Sürgöny-czim: Lottoheintze Budapest. 

bevásárlása nál 

Nyomatott 0sik-S7r>rPdAh,,n 1895. * Inptnlajrlnns éf>  kmH* Oyft.-gyjakab  MArton könyvnyomdájába". 

r Nnirv tisztelt küzönsií: kiilunbiizó számi, több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásokhoz jusson, üt vagy ennél több sorsjegy 
a sorsjwM  ,<j,jm,,?tol  leijein e'kn,  «.íwoWjillitok össze tetszés szerinti egész, fél,  tized és huszad sorsjegyekből - a fenti  árakon. 


