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A gyergyói vasüt. 
Midőn a mult év nyarán Csiktnegye 

törvényhatósága n székclyiulvarliely-csik-
szeredai és sepsiszentgyörgyi vonalra 700,000 
frtot  megszavazott, a gyergyói bizottsági 
tagok nem a legnagyobb lelki örömmel 
tették ezt. A vidékük ugyanis csak egy kis 
szögletben kapna a terv szerint vasutat, 
mig a legnagyobb rész arra a várakozásra 
lett biztatva, hogy a Szász-Ilégennel való 
összeköttetés majd nekik is megadja azt, a 
mit a csikiak most kapnak meg 700,000 
írtért. A Szász-llégennel való összeköttetés 
azonban a megye gyűlésén felolvasott  mi-
niszteri tanácskozási jegyzőkönyv szerint is 
oly messze időre helyeztetett kilátásba, hogy 
ezt Molnár József  és Köllő János bizottsági 
tagok is csupán a gyergyóiak szája előtt 
elhúzott mézes madzagnak jelentették ki. 

Magunk is ettől tartottunk, mert ugy 
tudjuk, hogy azon vonal, niely Szász-Hégent 
a Maros folyó  mentén Oláh-Topliczáu át 
szándékozik összekötni a gyergyói fcnsikkal, 
igen drága és költséges ; és pedig egyrészt 
a sziklás vidéken való nehéz építkezés miatt, 
másrészt pedig azért, mert a Maros folyó 
gyakran kiáradván, ez a közforgalmat  sok-
szor megakadályozná, már pedig ;tz ezen 
veszedelem elleni biztosítási munkálatok még 
elsőrangú pályáknál is a legnagyobb terheket, 
rójják a vasiit építkezésre. 

A napokban azonban egy oly hir je-
lent meg, mely talán alkalmas arra, hogy | 

Gyergyó vidéke is komolyan reméljen ab-
ban, miszerint ő is mielőbb vasúthoz jut. 
A kereskedelemügyi miniszter ugyanis Mol-
nár József  országgyűlési képviselőnek elő-
munkálati engedélyt adott egy Szász-Régen-
tői Görgény-Sóaknán, Görgény-Szentiinrén, 
Libánfalván  és a Kereszt-hegyen át Remete, 
Ditró és Szárhegy községek érintésével 
Gyergyó-Szentmiklósig terjedő helyi érdekű 
vasútra. Már maga az a körülmény, hogy 
a miniszter az oláhtopliczai vonallal szemben 
a görgényi összeköttetésre is adott engedélyt, 
mutatja eléggé, hogy itt komoly munkáról 
és egy szükséges vasúti tervnek mielőbbi 
keresztülviteléről van szó. Nem is lehet 
tagadni, hogy a Molnár képviselő részére 
engedélyezett vonnál mindenképen előnyö-
sebb a másik vonalnál. Ugyanis egyrészt 
sokkal rövidebb a topliczai vonalnál, más-
részt habár részben szintén hegyes vidéken 
megy keresztül, de nincs annyi sziklás szlik 
völgy közé szoritva és egy nagyobb folyó 
rakonczátlanságainak kitéve, mint a topli-
czai irány. Hozzájárul mindeliez, hogy az 
uj vonnál a görgényi viüSknek szivén megy 
keresztül, a mi tekintettel az ottani kincs-
tári faállomány  nagyobb inérvü értékesíté-
sére .szintén igen fontos  közgazdasági mo-
mentumot képez. Ugy tudjuk továbbá, hogy 
a hadügyminiszter is katonai szempontból 
a görgényi vonalnak a-lott elsőbbséget. 

Azt hisszük tehát, hogy ha Gyergyó 
vidéke és a megye is egy vasút létesítésé-

nél elkerülhetetlen áldozatoktól nem riad 
vissza; ha Ditró, Szárhegy, Borszék és 
Gyergyó-Szentmiklós mielőbb lábukra álla-
nak és nagymérvű természeti kincseik ki-
aknázásában már a közeli jövőben megté-
rítve látják a vasút kiépítésének lehetővé 
tételére jelenleg szükséges kiadásokat, illető-
leg azon részt, mely az érdekeltségtől mél-
tán megvárható; figyelemmel  arra, hogy á 
görgényi erdőségek állami tulajdont képel-
vén, a törvény az erdészeti kincstárnak kö-
telességévé teszi a viczinális vasúthoz való 
hozzájárulási segélyt: mindezek elég faktort 
képeznek arra, hogy a gyergyói vasút talán 
egy időben is épülhet a csíkival, vagy nem 
sokára utána, főleg  miután ugy halljiik, 
hogy ezen vonalirány iránt tekintettel a 
gyimesi külföldi  csatlakozásra, igen érdek-
lődik egy külföldi  bankárcsoport is. 

Az 1 8 9 6 . évi mil lenniumi 
k iái lilás. 

Lukács Béla kereskedelmi miniszter, mint a 
millenniumi kiállitás rendező bizottságának elnöke 
a következő felhívás  közzétételére kérte fel  la-
punkat : 

F ö l h í v á s . 
A magyar állam megalapításának ezredik 

évfordulóját  készül megünnepelni a nemzet. 
Hazánk törvényhozása elhatározta, hogy az 

ezredéves ünnepélyek keretében országos kiállitás 
tartassék. 

Ö cs. és apostoli királyi Felsége legkegyel-
mesebb Urunk és Királyunk ezen kiállitás védnök-
ségét elfogadni  kegyeskedett. 

A törvény e kiállításnak 1896-ban, Buda-
pesten az illetékes miniszterek és egyéb szakkörök 
közreműködésével leendő rendezését reám ruházta 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Utazásom Csik-Szeredétól Nancyig. 

— Velencze. — 
IV. 

Hoonét támadt Velencze alapitóinak az a 
furcsa  ötlete, hogy vizre építsenek várost ? Ugyan 
az a szükség kényszeritette rá őket, mint a me-
lyik szükség sngalta a műveltség kezdetleges fokán 
álló embereknek azt a gondolatot, hogy vizekre 
építkezzenek. De e szükség a védekezés szüksége 
volt. A legrégibb korszakbeli emberek czölíipökre 
építkeztek, hogy a vadállatok s egyéb ellenségeik 
ellen védekezzenek. Kiféle  czölöpépitmények nyo-
maira hazánkban is lehet akadni a Kertőtaván. 

Olaszország északkeleti partjait a népván-
dorlás korában a venétek lakták. A különféle 
vándorló népektől szenvedett háborgatások arra 
bírták őket, hogy a parti szigetekre költözzenek 
s ott építsenek várost. Vezéreik ügyes, furfangos 
politikája hamarjában magas virágzásra emelték a 
várost. Velenczét kereskedelmi érdekei a hódítás 
terére vitték. Eleinte csak az isztriai és dalmát 
partokat vette birtokába. Hatalmi állását a nagy 
doge, Enrico Dandoló vetette meg Konstántinápoly 
alapításával, minek következtében számos tenger-
parti vidéket s a görög szigetek nagyobb részét 
hatalmak alá keriték. 

Ettől az időszaktól fogva  Velencze elérte 
hatalmának tetőpontját. Európai hatalmasság lett. 
Nem egy izben diktálta a békefeltételeket.  Ne-
künk, magyaroknak, is nem egyszer gyűlt meg 
vele a bajunk. 

A törökök előnyomulása a Balkán-félszigeten 

visszaszorította Velenczét. Egymásután vesztette 
el birtokait, mígnem a passzaroviczi békekötés után 

Í(I7I8) végkép visszavonult a Balkán-félszigetről. 
A passzoroviczi békekötés után Velencze 

megszűnik szerepet játszani a világtörténelembén. 
Bonaparte hódításainak Velencze sem tudott 
ellenállni, 179 7-ben a francziák  bevették a várost, 
A campoforuiiói  békekötésben Ausztriának jutott; 
az 1805-iki pozsonyi békekötésben az olasz király-
ságé, IBI4-ben újra Ausztriáé lett. Az ISfiíi-iki 
háborúban végre egyesült az olasz királysággal. 

Mi manapság Velencze' A régi fénynek,  di-
csőségnek, nagyságnak és hatalomnak élő emléke. 
Azon kivül még más is. Nászútazások utolsó 
állomása, a világ legkülönösebb városa, egyik 
legérdekesebb kuriózuma. Érdekes Velencze em-
lékeinél, régi kincseinél fogva  is, de legérdekesebb 
magában véve. Utczái csatornák, a kocsik gon 
dolák, a házak a tengerben fürdenek  ; a gyalog 
járók, kik a szűk utczákon és a sok apró szigetet 
összekapcsoló hidakon sürögnek-forognak,  nem 
tudják, mi a por. Mez"t nem látnak, csak vizet 
meg vizet, elev en fát  nem látnak, csak czölö 
pöket a házak előtt, melyekhez a gondolákat 
kötik. Kocsik és társzekerek nem csapnak fülsi-
ketítő za)t. Az utczagyermekeket nem kell félteniük 
szülőiknek az elgázolástól. 

Csodálatos egy város biz ez; idegen ember 
nem tudja, mit nézzen, merre tekintsen, elkáprá-
zik a szem a régi nevezetes emlékek fényétől. 

Arra a czélra épült ez a város, hogy örök 
ünnepségek szintere legyen; a díszítések mindig 

nagy diadalmenetet, örömujjongást és vigalmakat 
várna. De ezekhez az ünnepségekhez hiányzik a 
vidám, széles kedvű és felszallagozott  népség, a 
melynek rivalgását egykor ezerszeresen visszaverték 
a falak. 

Az emlékek most összevissza vannak repe-
dezve, azok a fényes  gót és bizánczi stii sban 
épült házak üresek, csendesek, mintha a iialál 
volna benuök az ur. Nincs bennök más zaj, mint 
a szú perregése. A régi illat elszállt, beköltözött 
a penész dohos szaga. 

Az utczák kihaltak, csak a Márkustéren 
forrong  az élet. Ide gyűlnek össze az emberek 
télben, nyárban, esőben verőfényben.  A hosszú, 
széles árkádok menedéket nyújtanak eső ellen, 
nap ellen. Beszélgetni akarsz? Az oszlopok meg-
védenek a tolongástól. Gyönyörködtetni akarod a 
szemedet? A fényes  kirakatok, jól vigyázz, el ne 
vegyék a szemed világát. Ha a Márkusteret lát-
tad, láttad egész Velenczét. Mi érdekesebb van 
benne ennél a térnél ? Van e szebb temploma a 
Márkustemplomnál ? Van e szebb középület a 
Dngppalotánál ? Nincs. Itt megtalálod egész Ve-
lenczét. 

Kilépsz a térre. Meghökkent a bámulat, mi-
kor egyszer előtted terem a Márkustemplom. Any-
nyi kivül is a látni való, hogy órákon át el lehetne 
nézni. Hát ínég belől 1 Szinte elvakul a szem a 
sok fénytől.  A templom tetőzetet egész oszloperdő 
tartja. Kívül-belül 500 oszlop meredezik. A falak-
és tetőzetet mozaikképen díszítik. De vigyázz 
a lábadra, mikor szemed a képekre van szögezve, 

készen állottak; azokat is a diadalnak örökké j mert különben elbukol a hepehupás talajon, melyet 
tarlóságához készítették. Olyan, mintha most is] elvásitott a hivők térde és a kíváncsiak talpa. 
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Kettős czőlja lesz ezen kiállításnak. 
Elsősorban emlékeztetni a nemzetet az ezred-

éves mnlt nagy eseményeire és alkotásaira és 
megmutatni a külföldnek  ist hogy a magyar nem-
zet hasznos tagja volt az európai népcsaládnak a 
haladás együttes munkájában. 

Második feladata  a kiállításnak az lesz, 
hogy megismerjük a magyar államot alkotó összes 
erőket; megismertessük önmagunkkal és az 
idegenekkel a szellemi, anyagi és erkölcsi téren 
való munkálkodásnak összes vívmányait. 

Felhívom az ország minden polgárát, hogy 
ezen feladatban  a kormányt hazafiúi  lelkesedéssel 
támogassa és hozzájáruljon a nagy nemzeti müsi-
kerében. 

Része fog  jntni az ország minden polgárának 
a munkában, valamint része lesz a sikerben is. 

A kiállítás sikere által növekedni fog  hazánk 
tekintélye és fokzott  lelkes bizalommal fogunk 
haladni a nemzeti megerősödés nagy munkájában. 

A kiállítás programmja felöleli  a nemzeti 
munka minden nyilvánulását; tervezete megadja 
a kereteket mindazok számára, a kiknek ősei, 
vagy a kik maguk bármely téren tevékenykedtek. 

A törvényhatóságok, a városok és a családok 
melyekhez történelmi emlékek fűződnek,  állítsák 
ki az okmányokat, műtárgyakat, ereklyéket, melyek 
nagy eseményeit, virágzási korszakok emlékét 
kelthetik íel, melyek jellemzik állami szervezetünk, 
ősi alkotmányunk és önkormányzati életűnk fejlő-
désének menetét, a magán életnek egyre gyarapo-
dott igényeit és a nemzeti erő egyéb megnyilat-
kozásait. 

Az egyházak mutassák be működésűk és 
tevékenységük tanujeleit, történelmi emlékeiket 
melyekre kegyeletttel tekint a nemzet és a mű-
vészet emlékeit, melyeknek megalkotása, gyűjtése 
és megőrzése az ő érdemük. 

A tudósok, a művészek, az irók, a tanférfiak, 
szóval a nemzet szellemi fejlődésének  összes té-
nyezői mutassák be az eszközöket, melyekkel 
egy évezreden át a felvilágosodást  és a nemes 
ízlést terjesztették s a nemzet erkölcseit megueme-
siteni igyekeztek. 

Mutassuk be, hogy Európa éléstárának 
töldjét hogyan munkáltuk a múltban, mint halad-
tunk mindég a korral és miképen érvényesítjük 
ma a tudomány vívmányait, hogy a nemzet ter-
melést fokozzon. 

Tér jnt a hazai ipar összes tényezőinek, 
melyek a múltban nem egyszer versenyeztek a 
nyugot legkitűnőbb szaktársaival. 

Tárják fel  szorgalmuk és ügyességök müveit. 
Az elmúlt századok mestereinek remekeit, a nap-
napról napra izmosodó és gyarapodó modern gyári 
ipar termékeit állítsák sorba, hogy tan uságot 
tegyenek a magyar munka, a magyar vállalkozó 
szellem erejéről és versenyképességéről. 

A kormány gondoskodni fog,  hogy a nemzeti 
munka méltó keretben legyen bemutatva, hogy a 
kiállítók erkölcsi sikerét előmozdítsa. 

Tárja ki mindenki szorgalma, ízlése, lelemé-
nyessége eredményeit. 

Lépjünk mindnyájan a sorompóba, a kik dol-
gozunk észszel vagy géppel egyért — a hazáért. 

Eleinte figyelmesen  és tüzetesen vizsgáltam 
azokat a bámulatosan apró kövekből összerakott 
képeket, de hamar belefáradtam.  Ki győzné hamar-
jában végig-végig nézni azt a számtalan képet, 
melyekkel az olasz művészet szinte tulhalmozta 
ezt a templomot. Hónapok kellenének hozzá, mig 
valaki mindent tüzetesen megnézne. Nekem csak 
egy napom volt, hát csak arra szorítkozhattam, 
hogy összképet szerezzek róla magamuak. 

A Márkustemplommal szemben van a 98 
méter magas harangtorony (il campanile). Ha a 
márkustéri galambok felvittek  volna a tetejére, 
szívesen vettem volna, de nem akartam koczkáztatni 
a lábaim épségét, sem időmet, hogy a magam 
szerével felmászam.  Pedig érdekes különben ez is ; 
olyan meghatóan "tudja hini az embereket, hogy 
akarva, nem akarva templomba mennek. Az olasz 
még a harangzngásból is zenét csinál. Nem szólnak 
összevissza az öreg, meg a kis harangok, hanem 
szép mélodiával. Élvezet hallgatni az olasz ha-
rangokat. 

A Márkustemplommal tőszomszédos a Doge-
palota. Felmentünk hát oda, de előbb fogadtunk 
egy cziczerónét, hogy hamarább végezzünk; mert 
ha az ember a bedekerre (útazókönyv) bízza ma-
gát, sok idő vész el. 

A Dogepalota 65 méter hosszú és 71 méter 
széles óriás palota. Alapját 800-ban rakták le, 
tehát ezer esztendőnek még 92. a tanuja. Két 
oszlopcsarnok futja  körül, egyik alul az utczán 
mAsík fent.  Annyi benne a pompa, kincs és gaz-
dagság, hogy hiu kísérlet volna hozzáfognom 
számot adni a hatásról, melyet rám tett. Járni 
azokon a helyeken, melyek annyi nagy eseménynek 
voltak szinterei, melyeken sokáig majdnem a világ 

Ám lássa a mai nemzedék, miket teremtettek 
az apák az Áttörés snlyos viszonyai között; ám 
érezzük át, hogy az ősök verítéke árán megtört 
sima úton milyen feladatok  hárulnak reánk és a 
jövendő nemzeuekre! 

Nagy, ritka családi ünnep lesz az, melyet 
még nem sok nemzet ülhetett meg. 

Gyűljön a nemzet a felséges  uralkodó köré, 
a ki hazánkat oly atyai gonddal és bölcseséggel 
vezette az áldásos béke útjain a haladásnak ma-
gaslatára és a ki — egy dicső ezredéves mult hü 
letéteményese — oda vezeti a magyar népet egy 
szebb évezred küszöbére. 

Budapest, 1893. február  havában. 
Lukács Béla s. k. 
kereskedelemügyi miniszter. 

A csikmegyei iparfejlesztő  s közgaz-
dasági bizottság alakuló gyűlése. 

C s.-S z e r e d a, márcz. G. 
A kereskedelmi miniszter ur ő nmltsga által 

felállított  iparfejlesztő  és közgazdasági bizottság 
ma tartotta városunkban a vármegyeház kisebb 
tanácskozási termében alakuló közgyűlését. 

A gyűlés, melyen Mikó Bálint főispán 
elnökölt, a majdnem teljes számban megjelent ta-
gok élénk részvéte és érdeklődése mellett folyt  le. 
Jelen volt a magas kormány részéről Felszegi Fe-
rencz iparfelügyelö  is, ki különösen az ipari kér-
désekben igen alapos szakismeretével ugy szólva 
gyakorlati irányt adott a tanácskozásoknak. 

A gyűlést Mikó Bálint főispán  d. e. 10 
órakor nyitotta meg. Beszédében különösen hang-
súlyozta, hogy a székely kivándorlás kérdésének 
megoldása azért nem sikerült annyi időu keresz-
tül, mert a gyakorlati irány mindig mellőztetett. 

Hangsúlyozta továbbá, hogy a hazafias  sajtó 
felszólalásaiban,  különösen két egymással teljesen 
ellentétes nézet kapott lábra; egyik, hogy a ki-
vándorlás kérdésének megoldása kizárólag az 
állam kötelessége, a másik, hogy abban az állam 
mit sem tehet, tegyen miudent a társadalom Vé-
gül üdvözli a kereskedelmi minisztert, ki a két ellen 
tétes irányt ugy tudta összeegyeztetni, hogy abban 
mindkét faktor  megtalálja a maga teendőjét. A 
helybeli érdekeltség feladata  t. i. a kezdeménye-
zés, az államé pedig a gyámolitás. 

Főispán megnyitó beszéde után Madár 
Imre megyénk veteráu főjegyzője  azon indítványt 
tette, hogy a gyűlés jegyzőkönyvileg fejezze  ki 
köszönetét kereskedelmi miniszter urnák a bizott-
ságok felállításáért.  Ezt a gyűlés egyhangúlag és 
előre minden módosítás nélkül magáévá tette, ké-
sőbb többek s különösen Becze Antal alispán fel-
szólalása után azon változtatással fogadta  el, hogy 
kereskedelemügyi miniszter ur ö nmltsága felira-
tilag üdvözöltessék és a feliratban  különös nyoma-
tékkal hangsulyoztassék a csikmegyei vasút mielőbbi 
létesítése. 

Ezután Felszegi iparfelügyelő  a bizottság 
feladatát  körvonalozva, a teendőket 4 főcsoportra 
osztotta u. m. teendők 1. a gyáripar, 2. kézműipar, 
3. a háziipar és 4. a munkásügy terén. Szerinte 
a gyáripar fellendítésénél  két féle  módon lehet 

sorsát intézték, hol annyi nagy eszme megszületett 
hol a dogék és a tizek tanácsa törvényt szabott 
igazságott osztott s ítélt élet és halál felett. 

De ez alatt a pompa gazdaság alatt megta-
lálod a nyomor, szenvedés és gyötivlmek helyét. 
Harmincz-negyven lépcsővel alább vannak a bör-
tönök, kinzó kamrák, a középkori embertelenség 
irtóztató találmányai. Keskeny folyosók  kavarognak 
összevissza, ezekre nyílnak a börtönök apró ajtai, 
melyeken át leguggolva jut az ember a börtönbe; 
észbontó sötétség vonul bennök. A ki egyszer 
belejutott, nem egy hamar látta meg az Isten 
napját. Hogy tudott nyugodni, aludni a doge annyi 
nyögés, fájdalmas  sóhaj fölött,  a mi ezekben a 
sötét fészkekben  kitört a megkínozott emberi 
keblekből ? Vájjon nem hatottak-e fel  hozzá, uem 
zavarták-e meg ép akkor, mikor gyermekeinek 
örült, barátaival mulatott ? Részemről inkább 
laktam volna alant, mint fent. 

Van ennél még sötétebb oldala a fényes  és 
kápráztató dogepalotának, a szomszédos épület, 
melynek tömlöczeiben azok szenvedtek, a kiknek 
számára csak az Istennél volt kegyelem. A dogepa-
lotával a hirhedt Sohajok hidja köttetik össze. 
Hívták pedig Sohajok hídjának azért, mert a kit 
egyszer átvezettek rajta, vissza többé nem vezették. 
Ennek a hídnak ablakaiból látott a rab utoljára 
világot, azontúl élő halott volt, eltemetve nyirkos 
tömlöczbe. 

Mikor ennek a hídnak a közepén voltam, 
meg nem állhattam, hogy ne sóhajtsak én is, hi-
szen szintén rab vagyok a kit békóba vert a 
szerelem. 

Megkönnyebbült a lelkem, mikor njra az 
utczára értem, attól a kellemetlen nyomástól 
melyet a kínok helye rám gyakorolt. Oly jó volt 
újra szabad téren, emberek közt lenni. 

közreműködni, 1. meglévő telepek fejlesztése,  2. 
ujak felállítása  által. 

A kisipar terén legfőbb  teendőnek jelezte a 
szövetkezés eszméjének terjesztését, a háziiparnál 
a készítményeknek piacai forgalomra  is alkalmassá 
tételét és a munkásügy terén a munkás fölösleg 
elhelyezését, valamint egy erős ipari munkás törzs 
nevelését. 

Az után Madár főjegyző  indítványozta, hogy 
a bizottság a Felszegi által csoportokba osztott 
ipari szakok szerint osztassék albizottságokra, 
mit a közgyűlés — mellőzve Bartalis Ágost azon 
indítványát, hogy az albizottságok ne ipari szakok 
szerint, hanem teritoriális rendszer, tehát vidékek 
szerint alakuljanak — a Nagy József  felszólalása 
után némi módosítással egyhangúlag elfogadván, 
megalakultak az albizottságok. 

Mihez képest a központi bizottság elnöke 
lelt: Mikó Bálint főispán,  előadója T. Nagy 
Imre. jegyzője Szántó József,  a gyáripar biz. 
elnöke Ferenczi Károly, előadója Lázár Menyhért, 
kis ipari biz. elnöke Nagy József,  előadója 
Györgyjakab Márton, házi ipari biz. elnöke T. 
Nagy Imre, előadója Bartalis Ágost; a munkás 
ügyi bizottság elnöke Becze Antal, előadója Szánté 
József. 

Végül az ülések tartásának idejére nézve 
abban állapodott meg a bizottság, hogy minden 
negyedév második keddjén tartassék általános 
bizottsági ülés, hol az albizottságok összegyűjtött 
és rendszerbe foglalt  adataikat előterjesztik. 

A központi iroda költsége fejében  Felszegi 
iparfelügyelö  kilátásba helyezett a miuiszteriumtól 
adandó 4'JO frt  segélyt. 

Ugyancsak Felszegi azon örvendetes kijelen-
tést tette, hogy magyar és horvátországi kőbá-
nyákba tanonczokul fel  fognak  venni 10—15 szé-
kely fiút  oly czélból, hogy ott a kőbányászat és 
faragászatban  gyakorlati kiképezést nyerjenek. 
A fiuk  teljes ingyenes ellátást fognak  kapni és a 
mellett évenkint 25—30 forintot  kereshetnek 
munkáj okkal. 

Ez után az ülés kereskedelmi miniszter ur 
ő nagyméltósága éltetésével véget ért. Legköze-
lebbi ülés junius 2-án fog  lenni. X. 
= L E V E L E Z É S . 

Hangverseny. 
D i t r ó, 1893. márcz. 3. 

Ditró halad. Legújabban sétatér megterem-
tésén fáradozunk  s a kezdet után ítélve, hisszük, 
hogy igyekezetünknek eredménye lesz. Az eszme 
jó volt, mert megértették ; a keresztülvitel könnyű 
lesz, mert erre sokan vállalkoztunk. A vidéknek 
községünk előhaladása iránt érdeklődő tagjai 
most is jó akaratú támogatásban részesítenek; 
erkölcsileg és annyagilag oly áldozatokat hoznak, 
melyekért hálával tartozunk. Az első szélesebb 
körű mozgalom minden tekintetben fényesen  sike-
rült. Az erkölcsi eredmény további munkára ser-
kent, az anyagi módot nyújt az eszme megvalósí-
tására. Február hó ll-én a „Sétatér-egylét" ja-
vára hangversenyt rendeztünk. A sikerben a lel-
kes működők után legtöbb részük van azon igen 
tisztelt hölgyekuek, kik ételadományaikkal a köz-
vacsora fenntartását  lehetővé tették. 

A hangversenyen közreműködni szívesek 
voltak: Csergő Erzsi és Szathmáry Mariska 
kisasszonyok, Görög Joakhim gyergyószentmíklósi 
örra. szert, plébános és Ven dl Aladár ditrói polg. 
isk. igazgató urak, mely szívességük által ugy 
a rendezőség, mint a jelen levő közönség háláját 
méltán kiérdemelték. 

A küzvac3o:'ához ételadományaikkal járultak : 
Bajkó Gyuláné, Bángi Arpádné, Csergő Lajosné, 
Fülöp Istvánné, Jakab l'éterné, Keresztes Istvánná, 
Kopacz Gézáné, Kopacz Istvánné, Köllő Jánosné, 
özv. Kassay Samuelné, Lázár Jánosné, Lukács 
Jánosné, Miklós Lászlóné, Szathmáry Jánosné, 
Száva Istvánné, Tarchek Gyuláné, Várteréz Bog-
dánné, Vendl Aladárné, Zakariás Istvánné, Zaka-
riás Jánosné (rem'etei) úrasszonyok, Mezey Iza, 
Miklós Ilka kisasszonyok ; Száva Gergely és Veress 
Sándor urak. 

Felülfizettek  Dobribán János, Miklós Antal 
3 - 3 frt;  Dr. Fejér Dávid 2 frt;  id. Csató István, 
Csergő Venczel, Cámpeanu Ilyés gör. kath. plé-
bános, Keresztes János, Köllő Ignácz, Markovits 
Soirmann és Péter Lajos 1—1 frt;  N. N. GOkrt; 
Dániel Kristóf  és Puskás Antal 50—50 krt. 

Ugy az igen tisztelt felülfizetö  urak, mint 
a szives adakozók fogadják  a rendezőség hálás 
köszönetét nemes keblüen nyújtott adományaikért. 
Az összes bevétel volt 179 frt  70 kr és pedig 
92 frt  beléptijegyekböl, vacsorajegyekből 71 frt 
10 kr, felülfizetésekből  16 frt  60 kr. A kiadás 
68 frt  55 kr. Tiszta jövedelem 111 frt  16 kr. 

A r e n d e z ő s é g . 
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k ü l ö n f é l é k . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

C s á s z á r Dénes Budadestről 2 frtot  küldött 
lapunk kiadóhivatalához, melyhez hozzájárultak 
Császár Gizella, Vilma, Irén és Zoltán 50-50 krral. 
Lapnnk jelen számában 

ki van mutatva 2 frt  kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1380 frt  35 kr. 

Főösszeg . . 1382 frt  35 kr. 
azaz: Egyezerháromszáznyolczvankét frt  35 kr. 

Fogadják a bnzgó gyűjtök é& nemes szivü adako-
zók a szent figy  nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Márczius 15. A csikmegyei honvéd-egye-
sfllet  évi közgyűlését folyó  hó 15-én fogja  megtar-
tani a következő Borrendben: 1. Fél tizkor testü-
letileg a r. k. templomba menetel és isteni tiszte-
let hallgatása. 2. Szentmise hallgatás után zene 
kiséret mellett zászlókkal testületileg a gyűlés 
helyére, a Csillag-vendéglő nagytermébe vonulás. 3. 
Hymnus éneklése. 4. Elnöki megnyitó-beszéd. 5. 
Szavalat: „Az aradi vértanuk", Palágyi Lajostól. 
Szavalja Jártó Márton VIII. oszt. tannló. 6. Tit-
kári jelentés. 7. „A nemzet dalnokához." Szavalja 
Élthes Jakabné. 8. Honvéd kebli ügyek megbeszé-
lése. 9. „Alkalmi dal" Szelvicske Mihály tói. Sza-
valja Madár József  U. oszt. tanuló. 10. Ének: 
„Talpra magyar" Boldi I-től. Énekli a gimnázium 
ifjúsági  vegyes kara. II. Zárbeszéd. A terem kar-
zata a nők részére fentartatik. 

— A csiksornlyói róm. kath. főgimnázium 
ifjúsága  az 1848. márczius 15-iki események emlé-
kére f.  évi márczius lő-én ünnepséget rendez a 
következő mősorral: 1. Szózat. Énekli a férfikar. 
2. Alkalmi beszéd. Irta és előadja Nagy Béni VIII. 
o. tanuló,. 3. Talpra magyar! Zenéje Boldis Ig-
nácztól. Énekli a vegyeskar. 4. Nemzeti dal. Irta 
Petőfi  Sándor. Szavalja Jakab Lajos VII. o. tanuló. 
5. La Marseillaise. Zenéjét irta F. Bayer. Előadja 
az ifjúság  zenekara. 6. Magyarország 1848-ban. 
Irta Garay János. Szavalja Kászoni Alajos VI. 
o. tanuló. 7. Honfidal  (Duett). Előadják: Lakatos 
János II. o. és Szász József  ill. o. tanulók. 8. A 
ledőlt szobor. Irta Petőfi  S. Szavalja Jartó Már-
ton VIII. o. tanuló. 9. Amadé toborzó. Zenéje 
Arany Jánostól. Előadja: az ifjúság  zenekara. 10. 
Hymnus. Erkel F. Énekli a vegyeskar. Kezdete 
délntán 3 órakor (zónaidő). 

— Márczius 15-ike Csik-Somlyón. A csik-
sornlyói róm. kath. tanítóképezde ifjúsága  az 1848. 
évi márczius 15-iki történeti események emlékére 
folyó  1893. évi márczius 15-én délután 2 órakor 
(zóna) az intézet zenetermében ünnepélyt rendez a 
következő műsorral: 1. „Szózat." Éuekli az ifjú-
ság. 2. „Talpra magyar" (Petőfitől).  Szavalja: 
Balló Károly III. éves kép. nüv. 3. „Rákóczi 
induló." Négy kézre két hármoniumon, játszák : 
Klencsár Béla és Kristó Domokos III. éves kép. 
nevendékek. 4. „Hőn imádom én„ . Énekli az 
ifjúság.  5. „Tetemrehívás" (Arany J.-lül). Sza-
valja : Szabó István II. éves kép. növ. ti. .Sírjon 
rijon a hegedű." (Tóth Edétől) Szóló. É:iekli Pál 
Lajos III. éves kép. nev., hármoniumon kiséri : 
Ádám Jenő III. éves kép. nev. 7. „Bilincs" (Pe 
tőfitől,  zenéjét irta Gaal Ferencz). Énekli a 
ifjúság.  8 „A gólyához" (Tompától). Szavalja 
Lukáts Árpád f.  éves kép. nüv. 9. „Normând 
dala" (Küchentől). Énekli az ifjuság.  10. „Prae-
ludium." Orgonán játsza: Pál Sándor II. éves 
kép növ. 11. „Márczius 15" (Jakab Ödöntől) 
Szavalja: Kömény Gyula II. éves kép növ., 12. 
„Hol a tavasznak",(Mátrai Samutól) Kettős. Ének-
lik : Csiszér Jószef,  Jakab Rezső III. éves kép. 
növendékek és hármoniumon kiséri Péter Imre III. 
éves kép. növ. 13. „Győzelmi hangok" (Apor 
Dalmától]. Hegedűn játsza az ifjuság  zenekara 
14. „Az idegen ember" (inonolog, irta Gabányi) 
Előadja: Jakabos Domokos III. éves kép. növ. 
15. „Induló." Énekli az ifjuság. 

— A római zarándokok. Folyó hó 3-án azon 
hir terjedt el Csik-Szentsimon községben, hogy 
szeretett plébánosa, B á l i n t Lajos folyó  hó 
4-én délre zarándok társaival egyútt meg fog 
érkezni az Alvégre. Csik-Szentsimon község sziue 
java semmi fáradságot  sem kiméit arra nézve, hogy 
lelkipásztoruk iránt táplált szeretetüknek, ragasz-
kodásuknak kifejezést  adjanak. Igy történt tehát, 
hogy e hó 4-én déli 12 órakor 7—8 szekér mint-
egy 26—30 szemétylyel sorakozott a községház 
elé, honnan a főnt  jelzett helyre siettek, hogy 
viszont láthassák lelki pásztorukat. A találkozás-
kor Bodó József,  a község jegyzője meleg szívből 
jött szavakban ecsetelte a megjelentek örömét a 
szerencsés megérkezés fölött.  Erre Bálint Lajos 
az öröm érzetétől áthatott bangón köszöné meg a 
szeretetet, a vonzalmat s az ebből folyó  tiszteletet 
hiveinek. Innen másfél  órai időzés után 23—24 
szekér kísérettel plébániájában vonult. E helyen 
László J. csíkszeredai segédlelkész rövid, jól át-
gondolt beszéddel ismételten fogadta. 

— Halálozás. Sándor Albert kir. járásbiró, 
az igazságszolgáltatás hű bajnoka, a jogkereső 
közönség által nagyra becsült kiválóan előzékeny 
biró, a kartársai és mindenki által egyaránt sze-
retett szerény férfiú,  f.  hó 4-én Csik Szentmárton-
ban hosszas szenvedés után meghalt. F. hó 5-én 
a halottas háznál, — hol a törvényszéki elnök 
vezetése alatt megjelent birói kar diszes koszorút 
helyezet a korán elhunyt kartárs koporsójára — 
a holt test beszenteltetett s azonnal Székely-Ud-
varhelyre szállíttatott. Itt e hó G-án nagy számú 
rokonai, barátai és ismerősei kísérete mellett örök 
nyugalomra helyeztetett. Az elhunyt családja a 
következő gyászjelentést bocsátotta ki: Alulírot-
tak, szomorodott szívvel jelentik, hogy a szerető 
fiu,  hű testvér, felejthetetlen  rokon s kedves jó 
barát: székelyudvarhelyi S á n d o r Albert csik-
szentmártoni kir. járásbiró, f.  évi márczius hó 
4-én déli 12 órakor 50 éves korában, mint 21 éves 
biró, Csik-Szentmártonon hosszas szenvedés után, 
tüdövészben megszűnt élni. Hűlt teteme f,  hó 5-én 
délután 3 órakor a róin. kath. egyház szertartá-
sai szerint csikszentmártoni lakásán beszenteltet-
nek, honnan azonnal Székely-Udvarhelyre a szülői 
házhoz szállíttatnak ; itt e hó G-án délután 4 órakor 
a róm. kath. plébánia templom kerítésében az örök 
nyugalomra helyeztetnek; — lelkeért pedig az 
engesztelő szent miseáldozat másnap, azaz 7-én 
a róm. kath. plébániatemplomban fog  az Egek 
Urának bemutattatni. A megboldogult kötelesség 
tudó volt, magasztos elhivatásának élt; igazság 
szeretete, jósága mindenki által becsültetett. 
Legypn áldott emléke! Gyermeki páratlan jósága, 
önfeláldozó  testvéri szeretete, példás szorgalma és 
fáradhatlan  munkássága legyenek szószólói a ke-
gyelmek szent Istene előtt! Csik-Szentmárton, 1893. 
márczius 4-én. Édes anyja özv. Sándor Jánosné, 
született Szabó Mária. Testvérei: Sándor Juliánná 
férjezett  Reiner Jánosné s fia  János. Sándor József 
s neje Tamás Rózália, gyermekeik : Endre, Albert, 
Jula. Sándor Dénes s neje Sántha Teréz. Sándor 
Ágnes, férj.  Papp Z. József  s fia  Eudre. Sándor 
Veronika férj.  Nóvák Ferenczné s gyermekeik: 
Béla és Erzsi. 

— Okuljanak, kik nem igen forgatják  imád-
ságos könyvüket. Napjainkban, mikor ez a nóta 
járja: Nincs mennyország, se pokol . . . sokaknál 
megesik, hogy az imádság a poros könyvek közé 
kerül és sok szép s értékes tartalmával feledésbe 
megy a tulajdonosnak nem ritkán érzékeny ká-
rára, mint a következő eset is bizonyítja. G. F. 
gyergyószentmiklósi elsőbb rendű tisztviselőnek is 
volt egy régi idő óta heverő imádságos könyve. 
Ez az imádságos könyv most valahogy a család 
valamelyik tagjának a kezébe akadt. Ez felnyit-
ván a könyvet, egy régi osztrák száz forintos 
bankjegy hullott ki belőle, melyet annak idején 
oda tettek. A imádságos könyv tnlajdonosa érté-
kesíteni akarván a felfedezett  bankjegyet, egy ké-
relem kapcsában beváltás végett felküldötte  az 
osztrák banknak Bécsbe. Innen a napokban érke-
zett vissza a száz forintos  bankjegy megsemmi-
sítve egy nagy kék festékes  stampeglivel. Tehát 
nem váltották be, hanem a vallásos bankigazgató 
— mint hallottuk — okulásul azt a választ irta 
a kérelem hátára, hogy igy jár az, ki az imádsá-
gos könyvét nem lorgatja. 

— Szerencsétlenség nászünnepélyen. Gyer-
gyó-Várhegyen történt mult felír,  hó 19-én Szűcs 
János várhegyi lakos a leányát férliez  adván, sa-
ját házánál tartotta meg az ünnepi vacsorát. 
Vidáman folyt  a mulatozás ; időközben a lámpavi-
lág megfogyatkozván,  a házi gazda fia,  Szöcs 
Vaszi kezébe vette az égö lámpát, hogy újra 
megtöltse, de szerencsétlenségére, mert a petróleum 
meggyúlt s a vigyázatlannak mellét, hasát és 
karját annyira összeégette, hogy azóta élet-halál 
között fekszik.  Egy kis 4 hónapos leánykának 
szeme és orczája szintén összeégett. 

— Bede Ödön ditrói jó hírű vendéglős 6 
egymásután következő évre kibérelte Oláh Topli-
czán (Marostordamegye) az Ákpár Mihály-féle 
nagy vendéglöt. A vendéglő egész újonnan a mai 
kor igényeinek teljesen megfelelöleg  lesz beren-
dezve. Erre nézve az előkészületek serényen 
folynak. 

— Száz aranyat tűzött kia„Magyar Hír-
lap" két irodalmi pályázatra, 50 aranyat egy 
költői elbeszélésre, 50 aranyat pedig egy novellára. 
A beérkezett pályaművek megbirálására a Petőfi-
társaságot kérte fel,  a mely márczius havi ülésé-
ben küldi ki a bíráló bizottságot. A „Magyar Hír-
lap* ezzel ujabb bizonyítékát adta annak, hogy a 
magyar társodalami élet mindeu részében figye-
lemmel kiséri és teljes erejéből azon van, bogy 
azt fellendítse.  De nemcsak a szellemi téren tö-
rekszik erre. Minden társodalmi osztály igazáért 
küzd. A tanárok mozgalmát első karolta fel  s 
teljes lelkesedéssel pártolva azt, elérte, hogy a 
tanárok sérelmei nagyrészt orvosoltattak. Tanügyi 
rovatábah különben folytonos  figyelemmel  kiséri 
közoktatási viszonyainkat. A nagy közönség és a 
kereskedők érdekeiért száll sikra most is, most 
a magyar államvasútak ügyeivel kezd újra foglal-
kozni, kíméletlenül feltárva  szégyenletes közleke-
dési vizonyainkat, a melyek Magyarország lakos-
ságát végtelenül kárositják. A ,Magyar Hrrlap" 

előfizetési  ára : egy hónapra 1 frt  20 kr, két hó-
napra 2 frt  40 kr. három hónapra 3 frt  50 kr, 
félévre  7 frt  és egész évre 14 forint.  A „Magyar 
Hírlap" szerkesztősége, kiadóhivatala és saját 
nyomdája a József-körut  47. sz. alatt levő palo-
tában van. 

— Uj intézmény. A budapesti m. kir. állami 
vetőmag-vizsgáló állomás kimutatásokat hoz nyil-
vánosságra az általa leplombozott. magvakról. Az 
első kimutatás szerint, mely a „Köztelek" czimü 
szaklap jan. 18-án kelt 5. (13G) számában is meg-
jelent ez idén, jan. hó 17-ig az alább megneve-
zett budapesti magkereskedök és elárusítók szá-
mára a következő mennyiségű magvakat plombozta 
le, u. m. Mauthner Ödön 556 métermázsa luczerna, 
105 métermázsa lóhere. Haldek Ignácz 36 rnéter-
mazsa luczerna, 51 métermázsa lóhere. Ullmann 
Károly 170 métermázsa luczerna, 53 métermázsa 
lóhere. Magyar keresk. részvény-társaság 185 mé-
termázsa luczerna, lóhere. Magyar mező-
gazdák szövetkezete luczerna, 71 mm. ló-
here. Szávoszt Alphons 20 mm. luczerna, 22 mm. 
lóhere. Frommer A. Herrman 6 rom. luczerna, 4 
mm. lóhere. — Statisztikai szempontból a m. kir. 
magvizsgáló állomás fenti  kimutatásának aza leg-
érdekesebb momentuma, hogy e czégek közül az 
egyik, névszerint a Mauthner-czég egymaga több 
luczernát plomboztatott, mint az összes többi bu-
dapesti magkereskedő együttvéve. Közgazdasági 
szempontból pedig nagyon is helyeselhetjük e ki-
mutatások nyilvánosságra hozatalát, minthogy ál-
taluk világosan betekinthet a gazda a különféle 
magárus czégek üzemébe és forgalmába  és e csal-
hatatlan kimutatások révén aztán világosan lát-
hatja azt is, melyik czég felé  irányul legiukább a 
gazdakőzőnség általáuos és legnagyobb bizalma. 

i 
| 

ZBucLapee t i l e v é l . 
A hosszt! zo ii tel után az idő kitavaszodásával egé-

szen uj élet költözik az emberekbe. A mozgékony szellem 
ruganyosabbá válik, tevékenységre serdül milieu, foglaiiozásá-
lian a szükségesek beszerzésére gnndol a birtokos gazdálkodó 
és háztartás vezető s annak eszközlésére felráudul  Buda ;re, 
Hasznos szolgálatot óhajtunk tenni, midőn ez alkalni Í:IJ-Í-
koztatásul néhány elokuld s jó hirnevii ezeget aján. 

lilső és legtöbb gondja a Budapestre érkeze 
nyelmes és jó szálloda. Aki minden tekintetben TU, 
kelcmes és minden igényt kielégítő lakást akar, 1/. (.imk 
Frigyes „1* a n n o n i a" szálndájália száljon a K«'i-e.-'iioi.. 
a Nemzeti színház, mellett Keltalál itt mindent, a mi Kénye-
lemre kívánatos. (ivönyflril  fedett  udvarkeltje, mely az évnek 
minden iJőszakábiii a legkellemesebb étkezési terem, pazar 
tényével s este villamos világításával, lekedvesebb szórakozó 
helye a fővárosi  előkelő közönségnek is. A szálodába be van 
vezetve a „Telefon  Hírmondó", a főviroi  ezen uj intézménye, 
melyet mindenki inygen hallgathat; szobáinak tisztasága a ki-
szolgál siak mindenre kiterjedő gondossága Glilck Frigyes ur 
személyes szigorú felügyelete  mellett, biztosítják «legmesszebb 
menő követeim-Ínyek teljus kielégítését. Ha még megemlítjük, 
Int ry a szobák villamoi kivilágítással biruak, aini külön nem 
számitlaiik, s a szálloda minden emeleten van fürdő  is, ára 
pedig mérsékeltek, ugy bizonyára meg lehet mindenki győ-
ződve, bogy a „I'anuonia" szálloda legczélszerübbeu berende-
zett liudapesten, s méltó mindenki előleges bizalmára. 

E g é s z s é g e s l a k á s az egészség legfőbb  feltétele. 
A ki hosszú életíl akar lenni, aki előtt kedve» övei és saiát 
egészsége: az gondoskodjék száraz, egézséges lakásróL Ned-
ves lakások falai  borítva vannak salétromos penészgombával; 
az ily lakásokban dohos, biizős egézségtelen a levegő; a ben-
lakók, különösen a gyermekek sápadtak, véznák, nem fejlőd-
nek: ellenben lerobban terjed nedves, nyirkos lakásban a 
ragály, sőt a butör s élelmiszer is tönkre megy. Egyeitlen 
módja a nedves falak  szárazzá tételének, azok aszfalatta  (de 
nem kátrány s más hasonló anyaggal) való bevonása. Ily anya-
got szállít megfelelő  utasítással, jótállás mellett legolcsóbban : 
a Magyar aszfalt  részvénytársaság Budapesten, Andrássy-
út 30. 

A húsvét Ünnepe liafcj'ományos  szokásával, locsolga-
tás és piroi tojásajándékaival, elkerülhetlenné teszi valami kel-
lemes meglepetésről való gondoskodást s hol lehetne ezt ta-
lálni, ha nem Kertész Tódor díszműáru-tárházában (Budapest 
Djrotya-utcza 1.) Különösen ajalnjuk a húsvéti tojások és 
tréfás  fecikendő  tárgyak közül a következőket : Öntöző 
ibolyacsokor 00 kr. Illatszerrel töltött szivar 3ó kr, (folyton 
tölthető zöld gummi béka, egér, kinai emberke, cserebegár, 
kanari madár -20 kr, fecskendőgyUrö  30 kr, óra alakú öntöző 
80 kr, őntözőnyakkendő-tü 1 frt,  gomlyuk-ibólya, iBmét mog-
tölthető 40 kr, fecskendő  sétabotok, ismét megtőlthető, 
2-4.50 krig. Piros fatojások  nagyság szerint 10 krtól 4.20 
krig, piros selyemtojások 75 krtól 4 60 krig, peluschí (to-
jások 90 1 uil 2 40 krig, Cai „onage tojás kedves képekkel 
vagy kaleidoskoppal gyermekek részére 60 krtól „1.60 krig, 
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különféle  huivéti tojások 'apró játékszerekkel és iiépestár-
gyakkal berendezve 60 tartól 7.60 krig, tojás nyulacskának 
öltöztetett fin  és leány mignon-babával 1.S0 kr, tojás állat-
enláddal 80 kr, majolika tojások 1.20 krtól 4 írtig. A tavaszi 
idényre különösen ajánljak Ketész Tódor nagy vállasztékn 
tekéző- és labdázó- valamint tornászó eszközeit, kuglizó bábok 
kuglizó golyók, az igen kedve't Lignnm-Sanctum és kemény 
gyertyánfából,  orosz kuglizó, egész szilk udvaron is felállít-
ható, Lawn-témis angol társasjáték utasításai 46—80 frt, 
teţjes tornak észlet összeállítva, trapezrud, gyürűhinta és 
csigasrófial  8-60—10 f-tig,  gyeraekve'óczipéd három kerek-
kel 6—10 éves fiuk  számára 8—14 frtig.  Diszműám-czikkek 
háztartási eszközök, kézi szerszámok és egyéb hasznos esz-
közök kétezernél több ábrával ellátott díszes nagy árjegyzé-
ket a czég kívánatra díjmentesen megküldi. 

A bndapesti fürdők  között, m'nt m:ndig 'úgy most is 
változatlanul a Császá- fürdőt  ajánljuk, mint a minő válto-
zatlan ezen évszázados hirü kénes vizil filrdőintézetnek  álta-
lánosan e'ismert gyógyhatású, és a IE'DŐ vá'tozatlan ezen 
jótékónyczélu alapítványt képezé — Császár fürdőnek  szólid 
kezelése. 

A rheumás bajok, izzadmányos daganatok, köszvény, 
gyomorbetegségek, ischis, méh- és vese-bántalmak, i ivó- és 
belégező gyógymódja csoíás hatású és e helyUtt még csak 
annak megemlítésére szorítkozzunk, hogy a Császárfürdő 
iszapfürdői  a tél folyamin  gyökeresen átalakíttattak és 
kibővítettek, és e je'en'eg befejezéséhez  kőzledn mrnkálatokat 
megtekintvén, állíthatjuk, hogy a főváros  a Császárfilrdő 
iszapfürdőiben  néhány hét múlva oly fürdőt  nyer mely — 
kitűnő gyógyhatísa mcl'ettt berendezésének kényelmes volta 
és comfortya  által páratlanul fog  állani. 

Bortermelésünk folytonos  hanyatlásával kevesbedik 
az élvézhető borok mennyisége is úgyannyira, hogy ma már 
drága és ritka a jó bo-, s a sörfogyasztására  vagyunk utalva; 
de nem minden sőrgyártmány oly jó, hogy a palaczk kivitelre 
alkalmas éB élvezhető is legyen. A ki jó palaczksőrt kíván 
élvezni, az Kovács és Mezey (Budapest, Kercpesi-ut 0. az.) 
palaczksőr kiviteli telepénél rendeljen. Kovács és Mezey, 
mint a Dreher-féle  hi-es serfőzöde  főraktár  inai ezen kitilnő 
sort palaczkoitatják s nagy gondot lorditarak a palaczksőr 
minősége és tartósságá-a ugy hogy még a legmelegebb 
időben is teljesen zavarmentes, a száll tás plombirozott ládák-
ban történik, mely törést vagy kicserélést kizérja s a uii a 
legfőbb,  árai jutányosak, nagybani megrendelés pedig még 
jelentékeny kedvezményt adnak. 

A tavaszi időnek beáluíval a gondos háziasszonyok 
rendesen szemle alá veszik ruhá'kat, s nagyobbrészt tapasztal-
ják, hogy a színűket hagyták vagy megfakultak  s egészen 
elkedvetlenednek, hogy igy többé nem viselhetik. Igazuk van 
de azért nincs okuk hasznavehetetlennek tartani. Küldjék cl 
Budapestre Berketz István selyem cs szőrnhas műfestőhöz 
(Rózsatér 3. sz.] itt mindennemű szövetek, ruhák, derekak 
[frjtetlen  állapotban is.) igen szépen és tetszés szerinti színre 
festetnek.  Berketz István festő  üzlete saiát házában gőzre van 
berendezve s egyedül van Budapesten világkiállítási érmekkel 
kitüntetve. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen megküldi 
melyből meg lehet tudni, hogy a kelmét milyen színre is, 
mily áron lehet megfesteni. 

A földbirtokos  és gazdálkodó közönség egyik fő  szük-
séglete a kocsi lószerszám ; ebbeli szükségletét legjobban és 
legolcsóbban Klapka János koc-iigyárto és szigyárto telepén 
(Budapest, VIII. Ilaross-utcza 73. sz.) fedezheti.  Kocsi uj 
és használt, de javítva tcljeseu juharba helyezve a legnagyobb 
választékban minden czrlra megtelelő van itt raktáron: 
lószerszámok lovaglo és istállufelszerelések,  általábán minden 
szigyártási eszközök legjobb minőségben és jutányos árakon 
kaphatok. Klapka János számos kiállításon nyert kitüntetési 
az 1888. évi pécsi kiállításon juívclniík volt, az osztrák 
császári, és magyar királyi szabadalom tulajdonosa, 1890-ben 
a bőripar kiállítás alkalmával Ilaro9s tiábur miniszter tüntette 
ki • az egész országban el van isinerve jeles készítményei 
által. 

Nyeremény tulajdonosok 
k e r e s t e t n e k ! 

0 - a z d L á . t l a n h ú s z m i l l i ó í o r i n t 
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eddig móg fel  nem vett sorajegy fo-  éa meUiknyeremtnyben. 

A „T e 1 e g r a p h" sorsolási lap szerkesztő-
sége vállalkozott arra, li o g y az i l l e t ő mit 
sem s e j t ő tényleges birtokosokat fe lku-
t a s s a é s őket a nyeremények birtokosává tegye. 

A sorsjegybirtokosok kéretnek, hogy sorsje-
gyeik minőségeit, sorzatait és számait a „Teleg-
raph" szerkesztőséginek saját érdekükben is le-
vélileg közölni szíveskedjenek, hogy az illető nye-
reménytulajdunosokat ily módon felfedezhesse. 

Előfizetési  ár a „Telegraplr' czimü hatodik 
évfolyamban  megjelenő hiteles sorsolási lapra 

egész évre csak egy forint 
előfizetőinek  még egy nagyszerű előnyt is nyújt 

t. i. évenként 

2 0 cLrb 
jó-sziv sorsjegyet 

sorsol ki előfizető  között. 
mely sorsjegyek negyedévenkint sorsoltatnak ki és 

20.000, 30.000, 40.000 koronás 
főnyereményekre  játszanak és egy nyereménynyel 

okvetlenül kisoroltatnak. 
Oly sorsjegybirtokosoktól, kik a lapra elő nem 

fizetnek  10 kr válasz-bélyeg kéretik. 
5 <ir"b J " ó - e z i v s o r e j e g r ş r "Ifca 

ki.sorolásában és kiosztásábán 
E r t é l c p a p i r s p e l s n l á c z i o . 
Az árfolyamok  jelenlegi változásai bö alkal-

mat nyujtnak, a tőzsdén haszonnal való operaióra. 
Tőzsdei megrendeléseket is lelkiismeretesen 

eszközöl 
a „ T l i e l e g r a p t o . " 

kiadóhivatalának bank- és váltó üzlete. 
L a i z t i g M i k s a 

Budapest, Váczi-körut 43. sz. 
•r»-S Állapíttatott 1885-ben. 

imoki állás elhalálozás 
jővén, arra ezennel pá-

Sz. 1758—1893. ai. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyótölgyesi járásá-

ban a szolgabírói-
folytán  Üresedésbe 
lyázatot hirdetek. 

Kik ezen évi 400 frt  rendes fizetéssel 
és 100 frt  [lakpénzzel javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, — felhivatnak,  hogy az 
1883. I. t,-cz. 1. §-a szerint felszerelt  pá-
lyázati kérésüket hozzám folyó  évi m á r -
c z i u s h 6 2 0 - i g nyujtság be, minthogy 
a később érkező folyamodványok  nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Csik-Szereda, 1893. február  28-án. 

1—2 Becze Antal 
alispán. 

Arlejtösi hirdetmény. 
Csik-Szépviz 3 tízes székely birtokosságit 

közliirré teszi, miszerint az újonnan épült 
templomban szükségessé vált ülőpadok nieg-
készittetcsét árlejtés útján fogja  eszközölni. 
És ezen árlejtésnek határ-napjául folyó 
1 8 9 8 . é v i m á r c z i u s 1 9 - é t tiiztd ki 
Csik-Szépviz községházához. 

Ennélfogva  a vállalkozni akarók tiszte-
lettel meghivatnak. 

Az árlejtési feltételek  és a rajzok alatt-
irt elnökségnél bármikor megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szépvizen, 1893. márczius 1. 

Miklós J6zse f  JSnlás Lajos 
3 t. bírt. elnök. 3 t. birt. jegyző. 

Árlejtési hirdetmény. 2—3 
A csikszentimrei róm. kath. hitközségben a 

templom födelének,  tornyának, előcsarnokának és 
a templom-kerítésen levő két bejáratnak egészbeni 
átalakítása teljesen szükségessé válván, 3361 Ért 
56 krral (6763 korona 10 fillér)  előirányzott át-
alakítások és javítások eszközlésére ezennel árlej-
tés hirdettetik és annak a csikszentimrei község 
házánál leendő megtartására határnapnl folyó 
1893. öv) márczius hó 20-ának délutáni 2 órája 
tűzetik ki. 

Ennél fogva  mind azok, kik a fenn  nevezett 
munkálatok teljesítését elnyerni óhajtják, kötelesek 
lesznek az árlejtésre kikiáltandó 3381 frt  55 kr 
(6763 korona 10 fillér)  összegnek 10°/0-á.t, azaz: 
338 frt  15 krt (676 korona 30 fillér)  az építési 
bizottság kezébe akár készpénzben, akár érték-
papírokban az árlejtést megelőzőleg letenni, mely 
összeg a legkevesebb árért vállalkozótól, mint 
biztosíték bentartatik, a többi pályázóé pedig visz-
szaadatik. 

A részletes tervezet, rajz, költségvetés, mű-
leírás és vállalkozási feltételek  a csikszentimrei 
róm. kath. plébánia hivatalnál bármikor megte-
kinthetők. 

Csik-Szentimre, 1893. február  21. 
Veress Sándor, Sándor Gergely, 

egyh. tan. elnök, plébános. egyli. tan. jegyző. 

a 

N y o a t s - z e r e a n yögyjakab Mártonnál 1893. 


