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László főherczeg. 
Mély megdöbbenéssel vettünk e hó (!án 

tj. y rövid táviratot Budapestről, mely László 
f.i  .erczegnek, az egész ország által mélyen 
twtelt és szeretett József  kir. főherczeg  és 
neje Klotild fó'herczegnő  20 éves fiának  hir-
telen és oly tragikusan bekövetkezett el-
hunytát tudatta. 

A fiatal  herczeg sebesülését vadászat 
közben kapta. Egy vad macskára bukkant 
a fiatal  szenvedélyes vadász; vadászfegyve-
rének egyik csöve serétre volt töltve s azt 
lőtte ki a vadra. A vadmacska felbukkott 
a lövésre, de aztán halálra sebesülve be ván-
Nzorgott a sllrílbe. László kir. herczeg utánna 
törtetett a sünibe s utol is érte. Ekkor a 
vadmacska villogó szemekkel a heruzeggel 
szembe állott, a ki puskája agyával akarta 
H mérges állatot leütni, de a puska sárkánya 
beleakadt egy galyba, felhúzódott  s a rob-
banó golyó lágyékánál a tagba befúródott 
a azt a szó szoros értelmében íorgácscsá 
zúzta szét. 

Temetése az eddigi aiegámipoiiÁsuk sze-
rint szerdán délután történik meg a budai 
Zsigmond-kápolnából, melynek sirboltjában 
fog  a koporsó örök nyugalomra elhelyeztetni. 

Kereskedelmünk és iparunk. 
C s.-S z e r e d a, szept. 9. 

(S.) A vidéki kereskedelem hova-tovább 
mindinkább tapasztalható forgalmi  csökke-
nése okainak kikutatását és az ezt előidéző 
okok elhárítását a kereskedelmi miniszter 
tevékeny működése egyik czéljául tilzte ki. 

Hogy vidéki kereskedelmünk hanyat-

lik, vagy terde irányban halad, kétségte-
len. E körülmény oka első sorban abban 
keresendő, hogy az ausztriai és külföldi,  va-
lamint egyes budapesti czégek utazó ügy-
nökei az által, hogy a magán ve vöket laká-
saikban mintagyüjteményeikkel felkeresik,  a 
fővárosi  czégek egy tekintélyes részét, a vi-
déki kereskedőket pedig általában vásárlóik 
jelentékeny részétől megfosztván,  ezek üz-
letkörét jelentékenyen csökkentik s oly egész-
ségtelen versenyre kényszeritik, a melyben 
az előny föltétlenül  a mit sem koczkáztató 
ügynöké, illetve utaztató czégé, — a hát-
rány pedig a magas költséggel raktárt fön-
tartó, jelentékeny adót fizető'  vidéki keres-
kedó'é, nem ritkán a« ügynökök — olykor 
nagyon is kifogásolható  eljárása folytán  a 
megrendeléseiben csalódott megrendelőé. 

Országos érdek, hogy az egész vidék 
virágzó kereskedelemmel és iparral birjon s 
a főváros  hivatása tápot adni a vidéki ke-
reskedelemnek, nem pedig elnyomni egyen-
lőtlen lmrczban, a mely a legtöbb esetben 
az utaztató fővárosi  czégnek sem eredmé-
nyezi a remélt hasznot. 

A magyar kpreskeiî 'Nn közös érdeke, 
hogy az ipartörvény 50. §-nak módosítása 
megmentse a fővárost  az Ausztriából és kül-
földről,  a vidéket ezen kivül még a fővá-
rosból is kiinduló mintákkal való házalás 
nyomasztó hatása alól. 

Gyenge kereskedelmünket és iparunkat 
nem szabad annyira czentralizálnunk, hogy 
a vidék ez ideig némileg fejlődésnek  indult 
kereskedelmét teljesen tönkre tegyük. 

Az államnak, melynek létérdeke az egész 
ország egyenletes haladása, erősödése ugy 
közművelődés, mint ipar és kereskedelem 

tekintetében, kötelessége megvédeni, támo 
gatni, elősegíteni a vidék iparát és keres-
kedelmét, ép ugy mint a központét. 

Az idegen kereskedelem és ipar ezen 
inváziójával szemben a főváros  részben kár-
pótolja magát a vidéken, de miként vegye 
föl  a versenyt a vidék még a fővárossal 
szemben is, mikor nincs az országnak oly 
elrejtett zuga, a melyet az utazó ügynökök 
föl  ne keresnének és — természetesen — 
kedvezőbb helyzetben lévén, mint a vidéki 
városok kereskedő c/égei, nem érvényesül-
het a kölcsönösség eszméje. 

A házaló-kereskedés szabályozásáról és 
megszorításáról gondoskodik az ipartörvény 
s daczára e megszorításoknak, a visszaélé-
sek nem ellenőrizhetők, habár egyes váro-
sokban és helységekben házalási tilalom áll 
is fenn.  A megszorítások pedig nem akadá-
lyozhatják az oly áruczikkekkel való intéz-
kedést, a melyekkel házalni a házalási tör-
vények értelmében nem szabad. Sem a há-
zaló-kereskedés, sem a mintákkal való há-
zalás fogalmába  néni illeszthető be azon 
nagyon gyakran előfordoló  — visszaélés, 
hogy külföldi  s főleg  ausztria ügynökök a 
tavaszi és téli idényt megelőzőleg férfi-  éa 
női ruhaszöveteket árulnak liázról-házra; 
másik meg mérték szerinti megrendeléseket 
vesz fel  kész női- és férfi  ruhák szállítására. 

Elismerjük a szabad kereskedelem és 
szabad ipar magasztos eszméjét, büszkék le-
hetünk arra, liogy megnyitjuk országunk 
határait, ép ugy, mint városaink sorompóit 
az egész világ kereskedelmi ügynökei előtt. 
De kötelességünk nekünk nemzetnek, a 
sok tekintetben elszigetelt, sok csapást ki-
állót t nemzeti önérzetünkre büszkén hivat-
kozó, történetben, hagyományokban gazdag, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Budapesti figurák. 

Irta: Maróthi János. 
II. 

• pillangók. 
Még a leghitványabb diák-gyerek is tud any-

nyit az állattanból, hogy a pillangó szereti meg-
dézamáloi az ártatlan éa védtelen virágokat. Sorra 
veszi a rét valamennyi bimbóját a nyiló virágját s 
ha már megszedi magát tőlük, elégedetten búzza 
meg magát egy levélke alatt. 

A budapesti pillangó is azakaaztott ily jellem-
telen vonásokkal dicsekszik. Ez a specziális faj 
azonban n̂incs meghatározva, nincs leírva semmiféle 
természetrajzi könyvben, igy hát engedtessék meg 
nekem, hogy tapasztalataim alapján elmondhassak 
egymáBt felőlük. 

A budapesti pillangó abban különbözik a her-
nyóból fejlődő  pillangótól, hogy nincsenek szárnyai, 
valamint hogy szoknyában, még pedig elegáns to-
alettben jár-kel. Különböző osztályokba sorozható. 
A közönaéges faj  csak is gizl&mpák világánál mu-
tatkozik és alantas lényében oly kevés megfigyelni 
való tulajdonaág lakozik, hogy vele bővebben fog-
lalkozni nem érdemes. A mi különben ia a rendőr-
ség ügykörébe vág. 

Vannak aztán magasabb igényekkel éa — 

ideig-óráig — fogattal  biró pillangók is itt Buda-desten, a melyekről, azaz pardon a kikről any-
nyival is inkább jó lesz megemlékezni, miután ta-
nulságos következtetésekre adnak nekünk alkalmat. 

Ezek a pillangók arról nevezetesek, hogy óriási 
csápjaik vannak, mikkel alaposnn és könyörtelenül 
kiszívják a nekik nyúló virágok kelyhét. A virágok 
többnyire bankárok, szalmaözvegy urak, huszárün-
kénlesek, gyanús pénzből éló magánzók, vagy bár-
miféle  más emberek, csak az a fú  tulajdonságuk 
meg legyen, hogy kelyliiik, illetve pénztárczájuk 
duzzadt állapotban mutatkozzék. 

Ezek a pillangók ott találhatók a turfon,  a 
színházak páholyában, előkelő vendéglők chumbre 
separéeibun, hangversenyen, jótékonysági ünnepé-
lyen, virágkorzón, atlétaversenyeu, szóval mindenütt 
és éppen ott, hol — semmi keresnivalójuk sincsen. 
Bebocsátást nyernek mindenféle  nyilvános helyre, a 
hol aztán ösazekeverednek, sót egyenrangusittatnak 
uri hölgyekkel. 

Ugyan miért? 
Talán mivel ruhájuk a Worth miihelyéből ke-

rült ki? talán mivel valódi gyémánt boutonok csil-
lagnak füleikben  ? 

Éppen az teszi őket járatlanok előtt felismer-
hetlenné, hogy Ízlésesen tudnak öltözködni a van 
annyi tapinlatuk, miszerint idegenek előtt diszkrét, 
magábazárt magaviseletet tanúsítanak. 

Közös és nélkülözhetlen tulajdonságuk, mely-
nek hiányával bizony mocsárba sülyedhetnének, — 

a testi szépség. Ez a természettől örökölt tulajdon-
ság adja meg nekik kényelmes éa fényűző  életmód-
jukat, valamint ha azt muló idővel elveszítik, öreg-
ségükre ismét visszaszármaznak abba a légkör-
be, a honnan kiindultak valaha. — A budapesti 
terézvárosi templomnál koldul egy vénasszony, ki 
sokat beszélhetne erről, mert egyike volt a hatva-
nas évek legazehb pillangóinak s a ki módot nyúj-
tott neki a gondatlan élethez, az Magyarország egy 
nagy állainfériia  volt, kinek most tervezik felállítani 
szobrát. 

A megélhetés szükségessége azonban kevésbbé 
szép, de annál inkább vállalkozó nőket ia felsegít  a 
pillangói magaslatra. Ha egy ily nőt a maga való-
diságában vnn alkalmunk láthatni, visszaborzadunk 
az arcza sáppadtságától, alaktalanságától, szeplóitől 
stb. De vegyük szemügyre öt akkor, ha azt ő maga 
is kívánja, ugy készséggel hajlunk meg elegáns 
megjelenése előtt, vagyis inkább azon százféle  mo-
dern szépítő azerek előtt, melyek segítségével egy 
óra lefolyása  alatt inegfoghatlan  metamorfózis  alá jött. 

Ezer szerencse, hogy a testi hiányok pár fo-
rint ára patikaszerrel kipótolhatok. De bezzeg lelki 
tulajdonságaikat és képességeiket niucs az a csoda-
szer, mely kicsiszolná éa értékessé tenné. Azért a 
pillangó szörnyen óvakodik attól, hogy valakivel ko-
moly beszélgetésbe kezdjen és inkább hideg, zár-
kózott szépségével kiván hatni. Nincs fogalma  iro-
dalomról, művészetről, megakad a történelemben, 
földrajzbau,  de sót még a levélírástól ia őrizkedik. 

aiszámhoz egy féliv  melléklet van satolva. 
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de iparilag, kereskedelmileg szegény ma-
gyar nemzetnek őrködni vagyoni jólétünk, 
kereskedelmi és ipari haladásunk fölött,  an-
nál is inkább, mert mi a szóban forgó  tör-
vény által oly utat nyitottunk meg orszá-
gunkban a külföld  és Ausztria kereskedelme 
részére, a mely ut országunkból nem 
vezet vissza az övékbe. 

Legyen ez a kereskedelemügyi minisz-
ter ur ő nagyméltóságának figyelmébe 
ajánlva ! 
â n e g y e i kőzigazgatáni bizottság 

üléséről. 
szept. 9. 

A közigazgatási bizottság havi rendes ülé-
sét Mikó Bálint főispán  nr elnöklete alatt ma tar-
totta meg, melyen a tagok kevés kivétellel jelen 
voltak. 

Minthogy az egyes előedói jelentések neve-
zetesebb mozzanatokat nem tartalmaztak, röviden 
az inkább közérdekkel biró ügyek ismertetésére 
szorítkozunk, s azokat az alábbiakban közöljük. 

Magyar kir. belügyminiszter nrnak azon ren-
delete, hogy a törvényhatóság területén működő 
állami anyakönyvvezetőt öl és helyettesekről a 
közigazgatási bizottság nyilvántartást vezessen s 
abba minden változást pontosan feltüntessen,  tu-
domását vétetett s eme nyilvántartás összeállítása 
és vezetése Bartalis Ágost megyei I-ső aljegyzőre, 
annak ellenőrzése pedig a megye alispánjára bí-
zatott. 

Ugyancsak belügyminiszter ur ő nagyméltó-
sága az anyakönyvvezetök hivatalos óráinak meg-
állapítását rendelvén el, a bizottság a következők-
ben állapodott meg: 

a) Az anyakönyvvezető mindennap — vasár-
és ünnepnapokat sem véve ki — d. e. 8—9 óráig 
hivatalos órákat köteles tartani, sőt sürgős ese-
tekben ezen meghatározott hivatalos órákon kivül 
is köteles a bejelentéseket az auyakönyvbe beje-
gyezni. 

b) Oly anyakönyvi kerületekben, melyekben 
körjegyző az anyakönyvvezető, de helyettese nincs 
azon okból, hogy mégis mindennap hivatalos órák 
tartassanak, azon napokon, mikor a körjegyző a 
székhelyen kivül fekvő  községekben a jegyző teen-
dőivel járó hivatalos utazásokkal van elfoglalva, 
az anyakönyvvezetői hivatalos órák azon nap dél-
után 3—4 órára tétetik át, mely időben a végzett 
jegyzői teendők után az anyakönyv vezetésével 
járó feladata  teljesítése végett illető jegyző a meg-
határozott hivatalos délutáni órákra székhelyére 
visszatérni köteles, mivel a fent  kijelölt délutáni 
órák közé eső időben a jegyzői teendőit teljesítheti. 

Nem különben belügyminiszter ur ő nagymél-
tóságának abbeli rendelete, melyben felhívja  a bi-
zottságot, hogy a kinevezett anyakönyvvezetők és 
helyettesek közül azokat, kik hivatalos esküt 
egyébként nem tettek, működésűk megkezdése 
előtt a főispán  kezébe leteendő ünnepélyes esküre 
{elszólítsa, tudomását vétetett s a vármegye alis-
mert szarkalábszerü firkája,  gyerekes stílusa elron-
taná mind azt a jó benyomást, melyet esetleges 
szépsége és uri hölgyektől ellesett mozdulatai s meg-
jelenése bennünk keltettek. 

Ha tovaszállt ifjuságuk,  ha elvirult szépségük, 
ba az arcz-szépitó már mit sem használ nekik, ak-
kor egyszersmind letűnt a csillaguk is és mehetnek 
ajtóról-ajtóra alamizsnáért esedezni. 

A pillangó még a dicsősége tetőpontján is jól 
tudja mindezt, de azért nem jutna eszébe, hogy 
félrerakjon  és liangyamódra tartalékalapot gyűjtsön 
a szük esztendőre. E helyett költ, pazarol, veszettül 
dobálja a pénzt, a másnak drága és tán nehezen 
szerzett pénzét. Könnyelmii, esztelen. Könnyelmű-
sége pedig rendszerint áldozatul kivánja gavallérját 
éa sok esetben két-három embert tesz egymásután 
tönkre, a nélkül, hogy a legcsekélyebb lelkifurda-
lást érezné. Addig-addig szivja virágkelyhét mig az 
kimerülten aláhanyatlik s ű '? — ő akkor más vi-
rágra röppen. 

A budapesti hatóság a külföldi  hatóságok pél-
dájára ujabban ügyet kezd vetni a pillangók műkö-
désére. Felügyelet alá veszi az oly magános és 
nagy lábon élő nőket, kik nem képesek jövedelmük 
forrását  beigazolni. Ámde, ha a rendőrség megrend-
szabályozza őket, a pillangó is módját találja annak, 
hogy az alól kibúvót találjon. Ha semmi egyébre, 
de erre van eszük. Az életfentaitási  ösztön gondol-
kozásra kényszeríti őket. 

Ez esetben díjtalan tagjai lösznek valami or-
feumnak,  dalcsarnoknak és hamis szerződéssel ki-
mutatják,, hogy évi ezer meg ezer forint  fellépési 
díjban részesülnek. 

pánja az esküre kötelezendők névjegyzékének el-
készítésére s e hó 18-ig a főispánhoz  való bemu-
tatására utasíttatott. 

Bajkó Péter nyug. honvéd százados a gyó-
ujfalvi  anyakönyvvezetői állásról lemondván, bel-
ügyminiszter ur felhívta  a bizottságot, hogy az 
újfalvi  körjegyzői állás betöltését szorgalmazza, s 
a választás megtörténte után a megválasztott jegy-
zőt anyakönyvvezetővé való kinevesésre hozza ja 
vaslatba, ba p̂ dig a jegyzőválasztás akadályba 
ütköznék, a helyettes jegyző is javaslatba hozható 
lesz. 

A bizottság ezen rendelet értelmében való 
eljárásra elnöklő főispán  urat lölkérte. 

A székely vasutak építési fővállalata  kérést 
adott be a bizottsághoz, hogy: a) Udvarhelyről 
öyimesfelé  egy postajárat helyett kétszeri posta-
járat rendeztessék be; b) hogy Szépviz és Gyimes 
között Gyimesfelsölokon  még egy postahivatal lé-
tesíttessék ; c) hogy a csíkszeredai posta- és táv-
írda hivatalnál a hivatalos órák este 10 óráig 
meghosszabbíttassanak. 

A bizottság a kérvény mindhárom tételét 
indokoltnak tartván, a maga részéről is a vasút 
építéssel járó, tetemesen felszaporodott  közigaz-
gatási teendők helyes ellátása végeit ugy a posta-
járatnak a kérvényszerinti berendezését, valamint 
a hivatalos óráknak esti 10 óráig való meghosz-
szabbitását foganatositandónak  látja s ugy véli, 
hogy a forgalom  is annyira emelkedett, miszerint 
elérkezett ideje annak, hogy a kolozsvári posta-
igazgatóság által kilátásba helyezett szeinélysza-
poritás megtörténjék, mi által a mostani hivatali 
teendőkkel túlterhelt személyzet hivatalos óráinak 
esti 10 óráig való meghosszabbítása is lehetővé 
tétetik. Miért is a kérelemben felhozottak  teljesí-
tése végett kereskedelmi miniszter úrhoz felirat 
küldése mondatott ki. 

Itj. Molnár József  bizottsági tag következő 
indítványnyal járult a bizottsághoz: 

Tekintettel arra, hogy az 1888-ik évi XXXV. 
t.-cz. 8-ik szakasza szerint a ki mérési engedélyek 
száma a hullámzó lakosság szükségletére a közle-
kedési, forgalmi,  társadalmi és gazdasági viszo-
nyokra való szempontból állapítandó meg s a tény-
leg meglevő kímél ések száma a szükség követel-
ményeinek megfelelőleg  apasztható, tekintettel to-
vábbá arra, hogy a hivatkozott czikk 7. szakasza 
értelmében a kimérési engedélyek kiadásánál nem-
csak a kimérési helyiség fekvésére,  berendezésére, 
hanem arra is figyelemmel  kell lenni, hogy ottan 
a rendőri felügyelet  minél könnyebbé tétessék és 
a közegészségügy követelményeinek elég tétessék; 
tekintettel arra is, hogy az idézett t.-cz. 10-ik 
szakasza szerint az esetleg szükségen felüli  enge-
délyek megrovása iránt a pénzügyi közegeken ki-
vül a közigazgatási hatóságok a kezdeményező lé-
péseket megtehetik ; 

tekintettel arra, hogy a székely vasút kiépí-
tésének megkezdése folytán  az italmérések száma 
minden rendszer nélkül megnövekedett s a kimé-
rési helyiségeknél a törvény által fenn  előirt és 
szem előtt tartandó szempontok nem mindig vétet-
tek figyelembe:  a közigazgatási bizottság szüksé-
gesnek tartja e tekintetben a tényleges állapotot 
megvizsgálni, s ehez képest utasítja a felcsiki  já-
rás főszolgabíróját,  hogy a helyszínén irja össze 
Csik-Szentmibály, Felsülök, Középluk és Gyimes 
községekben az italmérési engedélylyel bírók szá-
mát, annak kitüntetétével, hogy minden egyes he-
lyiségek mennyiben felelnek  meg a törvényben 
hivatkozott kellékeknek, és hogy az italmérési 
engedélylyel birók maguk eszközlik-e az italmérést 
vagy megbízottjuk által, és hogy ezek hova való 
illetőségűek, s tegyen erről a közigazgatási bizott-
sághoz megfelelő  jelentést. 

A bizottság az indítványt elfogadta  a további 
eljárás végett a felcsiki  főszolgabírónak  azon uta-
sítással határozta kiadni, hogy eljárása eredmé-
nyéről a jövő gyűlésre jelentést tegyen. 

Ugyancsak Molnár József  bizottsági tag a 
gyimesi vasút vonal mentén barakoknak engedély 
nélkül lett felállítása,  valamint a kenyérsütők és 
mészárosok visszaélései miatt interpellácziót inté-
zett a niegyé alispánjához, mire nézve az alispán 
megnyugtató feleletet  adván, a válasz tudomásul 
vétetett. 

Tárgyaltatott végül Nagy József  bizottsági 
tagnak azon indítványa, hogy tekintettel arra, 
miszerint az országban csaknem mindenütt, hol 
közigazgatási székhely van, távírda állomás léte-
síttetett s csak a szentmárloni járás székhelye nél-
külözi mintegy -iOOOO lakosával a távivda előnyeit, 
a hol járásbirósági, telekkönyvi hivatalok is van-
nak elhelyezve s egy csendőrségi őrs is állomáso-
zik, — mondaná ki a bizottság határozatilag, mi 
szerint feliratilag  megkéri a nagyméltóságú keres-
kedelemügyi miniszter urat, hogy Szentmártonon 
Brassó—Csik-Szeredával összekötve még e folyó 
év őszén felállítani  méltóztassék. 

Az indítvány elfogadtatott  s annak értelmé-
ben a távírda igazgatóság utján a felirat  küldése 
elhatároztatott. 

Tárgyaltattak még némely adó-és közmunka 
flgyek,  melyek után a gyűlés'/,1 órakor véget ért. 

+ 
Dr. Betegh Antal. 

1855-1805. 
A mitől a rokonok és jóbarátok több mint 

egy év óta tartottak — bekövetkezett. Dr. Be-
tegh Antal jeles képzettségű ügyvéd, a vármegye 
közigazgatási és törvényhatósági bizottságának 
hosszabb időn át tagja e hó 4-én megszüut élni. 
Sajnálkozást és részvétet keltett a megboldogult-
nak az élet javakorában történt elhalálozása, mert 
benne a jogkereső felek  egy jeles képzettségű és 
szorgalmas ügyvédet, a társadalom pedig egy foly-
ton előbbre törekvő gazdát és munkás polgárt 
vesztett el. 

Az elhunytnak testvérei és rokonai követ-
kező gyászjelentést adták ki: 

Alólirtak mélyen megtört szívvel jelentik, 
hogy csiktusná.ii dr. Betegh Antal köz- és váltó-
Ugyvéd, Csikvármegye törvényhatósági bizottsági 
tagja muukás életének 40-ik évében f.  hó á-én este 
10 óiakor jobblétre szenderült. A megboldogult 
hült teteme f.  évi szeptember hó 6-án d. u. 5 óra-
kor fog  a lesújtott gyászháznál tartandó l óm. kath. 
egyházi szertartás után a helybeli róm. katli. tem-
plom kerítésében elhelyezte! ni. Lelkeért az engesz-
telő gyász-mise f.  évi szept. 7-én t.artatik meg. A 
szeretet és béke őrködjék emléke lelett! Csík-
szereda, 1895. szeptember hó 5-én. 

A megboldogult édes testvérei: Betegh Anna, 
Betegh Zsuzsánna özv. Anghelescu Gyorgyné, Be-
tegh Juliánná, ennek férje  Darvas Ferencz, Betegh 
Klára, enuek férje  Jakab Lajos. Unokatestvérek : 
Betegh Gyula, Gyarmathy Károly, Darvas Dávid. 

Temetése folyó  hó 6-án törtéut meg vár-ut-
czai lakásáról, s helyeztetett el a helybeli róm. 
kath. templom kerítésébe, nHyen jelen volt nagy-
bátyja Betegh Imre remetei alesperes-plebános és 
nagyszámú intelligens kö/.önség. A temetési szer-
tartást Koncz István tusnádi plébános végezte Do-
mokos János helybeli lelkész s ennek segédlelké-
sze, továbbá Kopacz Pátrik szent Ferencz-rendi 
szerzetes-tanár segédlete mellett, melyen megje-
lentek a somlyói főgimn;i/:um  Mária társaságának 
tagjai (faczigerek)  s a helybeli ipartestület gyász-
lámpákkal, kik sorfalat  képeztek a halottat vivő 
4-es fogat  körül. 

A sirnál dr. Kánya János fiatal  ügyvéd a 
rokonok és ügyvédtársai nevében következő szép 
beszédben vett bucsut az elhalttól. 

Igen tisztelt gyülekezet! 
A gyászoló közeli és távoli rokonok, a meg-

boldogult barátai, úgyszintén a csíkszeredai és a 
csikszentinártoni ügyvédek nevében először is fo-
gadják őszinte köszönetemet, a kötelességszerű, de 
azért mégis kiváló szívességéit, mely ösztönözte 
önöket arra, hogy embertársunkat, közös barátun-
kat és kartársunkat utolsó utján elkísérjék. 

Engedjék meg egyúttal azt is, hogy pár szó-
val kifejezést  adjak annak a mély fájdalomnak, 
mely a gyászoló rokonok, a szerető testvérek szi-
vét által járja és a mely nem hagy érintetlenül 
minket sem, a kik itt egybegyűltünk. 

Hogy ki volt dr. Betegh Antal, hogy mek-
kora fájdalom  az, a mely az ő halálával első Dór-
ban a rokonokat, másod sorban a jó barátokat és 
ügyvédi kart, szűkebb hazánkat Csikmegyét és a 
székelységet érte, arról az a pálya van hivatva 
tanúságot tenni, a melyet dr. Betegh Antal át élt; 
mi, a kik együtt nőttünk fel,  a kik vele együtt 
vívtuk meg azt a küzdelmet, melyet az élet mind-
nyájunktól többé-kevésbé megkövetel, csak annyit 
tudunk, csak annyiról állhatunk jót felőle,  hogy 
nem volt utolsó az elsők között, ugy dolgozott és 
olyan szorgalmat fejtett  ki, mintha arról lett volna 
meggyőződve, hogy örökké élni fog. 

Csalódott ő is, a mint csalódik minden em-
ber, a ki született. 

Férfi  korának delén, 40 ik életévében ragadta 
ki szereltei köréből a kérlelhet len halál, a kivételt 
nem ismerő törvény, a mely nem vállogat a sze-
mélyekben, a mely nem tesz különbséget, hanem 
egyforma  mértékkel mér urnák ugy, mint szolgá-
nak, szegénynek ugy, mint gazdagnak, nagynak 
ugy, mint kicsinynek, öregnek ugy, mint ifjúnak. 

A megboldogult Csík-Tusnádon 1855. január 
18-án születelt Betegh Klek és felesége  Ilyés Te-
rézfa egyszerű székely nemes szülőktől, a kik min-
dent elkövettek arra nézve, hogy fijukat,  a kibea 
a tehetséget már kora ifjúságában  felismerték,  nem 
korlátlan vagyoni viszonyaikhoz mérten kiképei<> 
tethessék. * 

Nem kis mértékben volt segítségükre & sztt-" 
löknek ezen czéljukban a szerető és most gyászba; 
borult testvér Betegh Zsuzsánna, özv. Augbeleszcu 
Györgyné, a ki nem csak jó tanácsosai, de anyagi 
áldozatokkal is részt vett a megboldogult czélhoz 
jutásában. 

A megboldogult elemi iskoláit Csik-Tusnádon 
fejezte  be, középiskoláit pedig az I-től a IV. osz-
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tályig Kantában, az V-től a VIII. osztályig Csik-
Snmlyiin végezte el, ö volt az első, a ki Csik-1 

Smiilvón 1875. év julius havában elnyelte az első 
é><uségi bizonyítványt, a mely eminens volt kivö-1 
ui uélkiil mindenből. | 

1875. év őszén iratkozott be Kolozsvárt a 
m. kir. Ferencz József  tudomány egyetem jogi ka-1 

IM'I.'Z, a hol 300 arany forintos  állami stippemliu-' 
i, nyert már másod éves joggballgató korában 

i.igi tanulmányait 1880-ban fejezte  be ugyanott. 
Két évvel később 1882-ben ugyanezen egye-

li leiavattatott a politikai tudományok dokto-
ettöl számítva két év múlva 1884-ben pedig 

.wszps tudományok doktorává, ettől ismét két 
múlva 1886-ban a marosvásárhelyi kir. táblá-

ul kitiinö sikerrel letette az ügyvédi vizsgát és 
L'sik-Szeredában nyitotta meg irodáját. 

Ezen idő után láttuk mi és látták őt önök 
..lnyájan, tanúi vollnnk szereplésének, annak a 
li-tleo, annak a fáradságot  nem ismerő eleven-

ének. melyet a rábízott jogügyek körül kifejtett. 
Elénk részt vett a közügyekben, tekintélyes 

i:..iükása volt az igazságszolgáltatásnak és R köz 
•i i,íratásnak is, tagja volt a megyei törvéuyható-
-uunk és ebben a különböző bizottságoknak. 

Éveken át rendithetlenül képviselte a gyors 
r talpra esett jogi felfogást,  vitatkozott, érvelt és 
im-gálta helyét mindenben, csak egy volt hatalma-
S IMI, csak egy bizonyult eresebbnek mint ő és ez 
I guizle, a mint előbb-utóbb legyőz mindnyájunkat. 

Több mint két évvel ezelőtt kezdett gyen-
gé.keilni. 

Ö, a ki addig akadályt uem ismert, a melyet 
megküzdeni ne lehetne, utolsó leheletig harc/olt a 
győztessel és most itt fekszik  a sir szélén, a ko-
|'i>r?óbrtll. 

Ezzel nyert befejezést  az a csalódás, a mely 
a Iái adhat lan munkásságuak végleg útját állja 

Ez a koporsó az ő örökös nyughelye, a hol 
inár nem fáj  semmi, semmi földi. 

A lélek elköltözött. 
Kihűlt a porhüvely, a mely a lelket magában 

zárta mostanig és most visszaadjuk az anyaföld-
nek, a melyből szent valláauuk tanítása szeriDt 
formáltatott, 

A jóslat beteljesült: porból lett és porrá 
lessz . . . 

Nyugodjék csendesen 1 . 
Kedves barátom Isten veled ! . . 
A viszont látásig 1 

Az a g y t t g i p a r j övó je CM!kme-
g y é b e n . 

Ma midőn sok vajúdás után vasutaink a meg-
valósulás stádiumába jutottak, nem tartjuk érdek-
telennek a szakkörök ügyeimét a megyénkben elő> 
forduló  egyes löldnemekre irányítani, melyek meg-
felelő  kihasználás mellett egyik jeNntékeny kere-
sétforrását  képezhetik idővel vármegyénk lakossá-
gának. 

Még Lukács Béla kereskedelmi miniszter el-
rendelte volt vármegyénk területén az anyagmin-
ták összegyűjtését Több község határában min-
tákat gyűjtött össze s azok a m. kir. technológiai 
íparmuzeum igazgatósága által vizsgálat alá vé-
tettek, mely vizsgálat eredményét az érdekeltek 
tájékozása végett következőkben ismertetjük: 

1. Gyergyó-Ujfalu  község „Délbegy " dűlőjé-
ben a „Bodabidja" nevű helyen sárga-fehér  agyag 
találtatik, mely iszapos forrásvízből  ülepedett le, 
igen tűzálló, kaolin színű agyag, melyből iszapo-
lássál körfilbelöl  60°/0 finom  agyagot nyerhetni. Az 
iszapolt agyag finomabb  agyagáruk u. m. kőedény 
és majolika, s közönséges poiczellán-áruk gyártá-
sára alkalmazható. 

3. A száihegyi porczellánföld  áll: fehér,  mál-
lott palástörésű földből,  melyben nagyobb kvarcz da-
rabkák is vannak. Az összemorzsolt és iszapolt 
föld  finom  lisztszerü és nem idomítható. 

Ezen anyag iszapoláRával nyerhetni 33°/, 
finom,  sovány, lis/tes fehér  földet,  és 66°/0 ke-
mény, köves maradékot. A lisztes föld  nem ido-
mítható és égetés után szétporlódik, a maradék a 
tűzben megszürkül. 

Ez az anyag tehát nem kaolin, hanem Steatit-
féle  Ásvány és iszapolva mint Federweisz találhat 
alkalmazást. 

3. Csiksztraihályi téglaagyag a várigáli dűlő-
ben. Az agyag fizikai  tulajdonsága: sárga, kissé 
sovány, mészmentes agyag, melyben magyaró nagy-
ságú kvarcz darabok fordulnak  elő. Közönséges 
téglaagyag, de erős égetés mellett jó téglát eset-
leg kongó téglát is lehetne belőle készíteni. 

4. Szárbegy község határán találtatik sár-
gássztirke sovány mészmentes agyag, mely erős 
égetés mellett közönséges téglagyArtásra alkal-
mazható. 

5. Ugyancsak Szárhegyen fordul  elő vörös 
szinű kövér agyag, mely pipagyártAsra és festő-
földnek  használható. 

6. Ditró község határAn van sötétszintt barna, 
kemény, igen kövér agyag. Ezen igen alkalmas 
fşzekas  munkákra, de jobb minőségű Aruknak elő-
állítására nem eléggé tűzálló. 

7. Csik-Szentsimonon, Aladárhegyen sárgAs 

fehér,  kavicsos agjag fordul  elő, melyből iszapo-
(ássál 20% finom,  kövér sgyag nyerhető. Ezen 
agyag finom  kőedény és majolikaáiuk előállítására 
alkalmazható. 

8. Ditró község, Febérpatakdűlőhen zsiros, 
kemény, barnaszinű agyag találtatik, mely bár igen 
kövér fazekas  agyag, de nem tűzálló és soványitva 
igen jó tégla és cserép nyerhető belőle. 

9. Ugyancsak ditróban a „Lövöldöző* nevű 
helyen zsíros, kemény, barnaszinű agyag létezik 
durvább homokszemekkel, mely a benne lévő durva 
homok miatt égetéskor megrepedezik. Szűrés után 
cserépgyártásra alkalmazható. 

10. Nemkűlfinben  I>itró község határán öű-
düczdombalján kövér, kemény, baruás szürke agyag 
fordul  elő, mely sovAnyitva tégla és cserépgyAr-
tásra közvetlenül alkalmazható. 

12. Ugyanott (III.) fehér  tuftoszerű  homokkő 
fordul  elő, mely nem olvadván meg, agyagipari 
czélokra nem alkalmazható. 

13 Csik-Szépvízen a „Czibre" nevü helyen 
sárga szinű finom  homokos agyag fordul  elő, mely 
közönséges téglagyArtásra alkalmas. 

14. Dánfalván  sárga színű kövér agyag ta-
lálható, mely csak durva fazekasául  előállítására 
használható. 

15. Ugyanazon községben van sárga szinű 
durvább homokos agyag közönséges tégla és cse-
répégetésre. 

16. Tölgyes község határán fordul  elő kékes, 
szürke kemény agyag, palaszerü és kavirsdarab-
kákkal, melyet iszapolás nélkül még téglagyái lásra 
sem lehet felhasználni. 

17. Ugyanott található világos sárga-szinü 
agyag, mely szép vörös színe miatt iszapolva fes-
tékföldnek  és vörös terrakottának alkalmazható; 
továbbá, van még több helytt sárga szinű durva, 
kavicsos és meszes, valamint vörös kavicsos agyag, 
melyek csak iszapolva használhatók téglagyArtásra. 

18. Madarason sárga sáros agya? található 
kagylókkal, mely jó fazekas  anyag. Az edénypró-
bák szerint durva kő agyagáruk készítésére is al-
kalmazható, de ez az agyag valamivel könnyebben 
olvadó, mint a gyakorlatilag bevált köanyagagya-
gok lenni szoktak és azért a gyakorlati kísérletnél 
az eredmény bizonytalan. 

19. Csicsó község határán „Pricske" dűlőben 
sárgAs, fehér,  nem idomítható igen könnyű (öld for-
dul elő, mely csekély alkalmazást találhat likacsos 
téglák előállítására. 

20. A c.-icsói Hargitán fehér,  honiokos, so-
vány föld  találtatik, melyből i->zapolással 25•/. 
finom  kaolinszeiü agyagot nyerhetni. Ezen agyag 

i kőedény- és pn-czellAngyártásra alkalmazható. 
' 21. Kászon-Impérben, Bakk májoldalán sz&rke 
kemény, palaszerü anyag fordul  elő. mely meg-
őrölve képlékeny és igen könnyen olvadó, miért is 
agyagmáznak (boneztani edényhez) használni lehet. 

22. Várdotfalván  fehér,  igen könnyű föld  ta-
lálható, mely likacsos téglák előállítására alkalmas. 

23. Zsögödhen sárgás-barna agyag, közönsé-
ges tégla előállítására. 

24. Szeiitiuihályon a Pogány havasi dűlőben 
szürkés-fekete  agyag, közönséges téglagyártásra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Lapunk egyik közelebbi szá-

mában örömmel emlékeztünk meg a kézdiszent-
léi* ki lelkészválasztis eredményéről, melyszerint a 
két első helyre megyénk két szülötte érdemesitte-
tett. A mint biztos kútfőből  értesülünk, a válasz-
tás pozitiv eredménye az lett, hogy Mark a I y 
Antal c-ikszentgyorgyi plébánost püspök ur őuagy-
méltósága Kézdi-Szentlélekre kinevezte. Bár saj-
náljuk a derék plébánosnak körünkből való eltá-
vozását, de a kinevezés tényét örömmel regisztrál-
juk, inikor tudjuk, hogy a választás nem esett 
érdemetlen férfira,  hanem olyanra, a ki bármelyik 
egyházmegyének díszére válhatik. Sok szerencsét 
kivánuuk uj állomásán! 

— Iskolamegnyitás. A városi elemi isko-
lában az 1895/6. tanévre a beiratkozások folyó 
hó 15, 16, 17, I8-án, a rendes tanítás pedig 19-én 
kezdődik, melyre az érdekelt szülök figyelme  fel-
hivatik. 

— Megbizáa az E. K. E.-tŐl. Az erdélyi 
kArpAt egylet kolozsvári igazgatóságatósága az 
egylet ügyeinek intézésével vármegyénk területére 
nézve Bartalis Ágost megyei aljegyző urat bizta 
meg. 

— Kóródy Mihály volt tűrkösi s 1895. 
sug. 12-ről kinevezett csikszentimrei derék fiatal 
lelkész aug. 2'9-én foglalta  el uj állomását. A hí-
vek elismerésre méltóan fogadták  sok szép nemes 
tulajdonnal biró uj lelkészüket. Többen egészen 
TusnAdfflrdőig  elibe menve, szép kocsisor kísére-

tében három helyen beszéddel fogadva  vezették be 
d. u. 4 órakor a plébánia lakba, hol 40 teritékfl 
ismerkedési estebédet rendeztek tiszteletére. A be-
vonuláson és estélyen képviselve voltak: az egy* 
káztanács és iskolaszék, a községi képviselőtestü-
let, az elöljáróság, kerületi papság, tanítói testü-
let, a közeli és távoli rokonság stb. A szép po-
bár köszöntők az ismerkedési estély hangnlatAt igen 
emelkedetté és flnnepiessé  tették. A rokonszenves 
és jó kezdethez mind az uj lelkész urnák, mind a 
híveknek Állandóan tartó kölcsönös bizalmat, sze-
retetet és boldogságot kívánunk! Ad multos anno*. 

— Állami anyakönyvvezetők gyűlése. 
Kathonay Domokos állami atiyaöiiyvi felügyelő  a 
vármegye területére kinevezett anyakönyv vezetőket 
utasítások adása és oktatás czéljából e hó 11-ére a 
vármegye tanácskozási nagytermébe Csik-Szeredába 
összehívta a velők esetleg a következő napokon is 
értekezletet tart. 

— Vasúti munkások megvizsgálása. 
A in. kir. belügyminiszter az Oroszország, Törökor-
szág és Galicziában uralgó kolerajárvány esetleges 
behurczolásának megakadályozása szempontjából a 
csiki vasútépítéshez bejövő munkásoknak orvosilag 
való megvizsgálását, a lakhelyek tisztántartását el-
rendelte s egy ui tal meghagyta a megye közönségé-
nek, hogy a vasúti munkálatok megkezdése idejéről, 
a vállalat által alkalmazott orvosokról, a munkás-
telepek közegészségügyi állapotáról s fertőző  be-
tegségek fellépése  esetérc telt előleges intézkedé-
sekről szeptember 20-ig jelentést tegyen. 

— Megrendítő haláleset. Kozmási Péli 
Ferenc* jómódú gazda és ismert borárus a mult 
héten borért ment s Udvaih-lymegye Boldogasz-
szonyfalva  községében megszVIlván, a korcsmában 
bort kért. A bor minősége felett  a háziakkal szó-
váltásba bocsátkozott, miért is Pélit két legény 
megragadta s oly szerencsétlenül dobták ki egy 
magas lornAczból, hogy ennek koponyája ketté re-
pedt s az udvarhelyi kórházba hová beszállították, 
még az nap meghalt. Hűlt tetemeit Udvarhelyről 
haza szállítva, e hó 7 én helyezték nagy részvét 
mellett örök nyugalomra. 

— Vasúti munkás meggyilkoltatása. 
A vasúti munkások zavaros elemei minő bajokat 
okoznak, arra ijesztő tanuságul szolgál az aj nádi 
kitérőnél előfordult  gyilkosság. Vasárnap ugyanis egy 
olasz munkást a vonalon megölve találtak. A hul-
lának testében a kés még akkor is ben volt, mikoc. 
megtalálták. Valószínűleg a gyilkos elvégezte gas 
tettét s azután tovább ballagott, mintha semmisem 
történt volna. A tettest még nem is gyanítják. A 
bírói vizsgálat az ismeretlen tettes ellen megindult. 

— Agyonütötte a villám. F. hó 8-án d. 
u. 2 óra tájban heves zivataros idő vonult el Gyer-
gyó-Sztmiklös felett:  a villámlások és dörgések egy-
mást érték. A községben bárom helyen csapott le a 
villám, míg azonban kettő semmi kárt sem tett.; 
egyik emberi életet is oltott ki. — Az alfalvi-
utezában lakó Kert-só Ambrus székely gazdának a 
tavaszszal épített uj házába ütött be; a hátsó ré-
szét érvén, a deszkázatot s gerendákat ösasehaao-
gatla; az ezen oldalon levó két ablakot bezúzta, 
egyiknek a tokozatát is egészen széttépte; ezen ke-
resztül a szobába siklott; itt az ablak alatt levó 
uagy ládát ketté szakította; a láda mellett ült épen 
a 65 éves öreg, kit rögtön agyon sajtott, a hátán 
az inget is meggyújtotta. A szobában volt két fis, 
egyiknek a jobb lábát is érte. azonban nagy daga-
nat és fájdalomnál  egyebet nem okozott. A szoba 
ablakából a villáinütés után süni fojtó  kén füst 
omolt ki; gyulást azonban nem okozott. 

— Elrejtett gyermek. Szenzácziós eset 
fordult  elő Gyergyó-Szentmiklóson, mely szerint 
egy ottani özvegyasszony, ki a társadalomban 
jelentékeny szerepet vitt, az erkölcs ösvényén na-
gyon is megbotlott és ezelőtt két héttel egy in-
kognitó fiucskának  adott életet. Az anyai érzet 
fölött  a* hír szégyenérzet győzedelmeskedvén, mi-
után állapotát meglehetősen sikerűit a világ szeme-
elől el'itkolni, a gyermek» t is, ki gyengeség miatt 
rövid perczek után meghalt., elakarta rejteni; be-
varrta egy kendőbe s előbb a kamarába, onnan 
pedig a gyanús suttogásokra a padlásra rejté. Mind. 
ezt azért tudta megtenni, mert a szülésnél senki. 
sem volt mellette. Az esetet azonban a házbeli 
szemfüles  cselédség észrevevén, s a birósAg is több 
névtelen levélben figyelmeztetve  levén, hivatalos 
kutatást tartottak a háznál s az ekkor talált biz-
tos jelek miatt a nő kénytelen volt a tagadással 
felhagyni  s vallomása után a padlAson megtalálták 
a kendőbe varrt gyermeket. Az eset csak 9-ed 
napra tudódott ki, a vizsgálat folyamatban  van, 
mely erőszakos halált nem konstatált. Hogy miben 
áll az érzéketlen nő vétsége, azt a bíróság derít-
heti ki. 

— Gyilkossági kísérlet. Ditrói Korpos 
Anna mult hó 20-án följelentést  tett a csendőrség-
nél, hogy atyját Korpos Alajost, lakásán alvás 
közben a keresztcsonton uehéz eszközzel súlyosan 
uégseVsaitette egy iamererleu tettes. A csendőrség 
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a nyomozást azonnal megindította és sikerfiit  a 
tettest ditrói Ambrus Lajos személyében — ki 
Kosposoak veje — fölfedezni.  Ambrus Lajos tet-
tét legott be is ismerte s kijelentette, hogy apó-
sát szándékában volt meggyilkolni, mert őt anya-
gilag megkárosította. Tettest a csendőrség egy fej-
szével, mint bűnjellel átadta a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbíróságnak. 

— Szerkesztői üzenet. V.  M.  urnák.  Be-
küldött czikkét nem közölhetjük, mert politikai kér-
dések vitatására lapunk feljogosítva  nincs s poli-
tikai pártok szolgálatában sem állunk. A 35-ik szám-
ban megjelent rövid megjegyzés sem akart a politi-
kával foglalkozni,  mert a szóban forgó  programm ál-
talános bírálatába nem bocsátkozott, csak egy pár 
sorban utalt annak irányára. Bár a sorok közül a 
megjegyzés alaposságát könnyen ki lehetne mutatni, 
azt ezúttal mellőzzük, csak utalunk egy passzusra, 
mely a füzet  15-ik lapjának második bekezdésében 
foglaltatik,  minek tendenczióját annyira megerősíti 
az ön czikkének „Zsidó l i b e r á l i s " tétele, 
hogy az által mindennemű további kommentálás fe-

válik. 
^ . p i ó s á g o k . 

M e n t s é g . Megbüntették a czigányt, mert 
lova a tilosban, a zabvetésbeu legelészett. Elkese 
redésében igy kiáltott fel: 

— Kérem átossággal, hiszen nem a ló ment 
a zabba, hanem a zab a lóba! 

U t c z á n. — Uram a lábamra lépett! . 
Elégtételt követelek! 

— Én nem párbajozok senkivel. 
— Akkor ön gyáva kutya! 
— Inkább vagyok gyáva kutya, mint agyon-

lőtt oroszlán. 

C S A » N O K. 
Éjjeli dráma. 

(Egy franczia  katonatiszt naplója után.) 
Irta: Hochschild Lajos. 

(Folytatás és vége.) 
Fabert fülig  szerelmes volt a sajátságos fan-

tasztikus, de csábító szépségű leányba, ki senki 
érzelmeit sem tudta komolyan venni. A bizonytalan-
ság és sértett ámbiczió gyötörték. Voltak pillanatok, 
mikor lelkét őrült gondolatok hányták, vetették. Ha 
a kavargó khaoszból ki is vált egy-egy biztató, 
nyugodt gondolat, a tolongó sejtelmek nyomban el-
űzték, mint a kis madarat a dühöngd orkán. Leg-
főbb  óhajtása volt az angolt meglepni, mikor Sze-
rafinnak  udvarol. Az alkalom nem sokára megjött. 
A mint egy ízben Fabert Szerafinhoz  ment, egy pil-
lanatig önkéntelenül állva maradt az ajtóban. Belül 
beszélgettek, felismerte  az angol hangját. Mindent 
nem értett, de jól kivette e szavakat: „Előbb 
Svájczba . azután Velenczébe." Ez elég volt, 
hogy lángra lobbanjon sistergő szenvedélye. Hirte-
len benyit az ajtón, csak Szerafinnak  köszön s bur-
nusza szárnyát bal vállára vetve, színpadias léptek-
kel járt fel  s alá : szive hánykolódók, mint a pa-
ripa, mely fölött  kigyúlt az istálló ; czigarettájából 
nagyokat sziva, süni, sötét füstöket  eregetett. So-
káig uem bírhatta ezt az állapotot; egy erős fúvás-
sal messze kilökvén czigarettjét, szilárd léptekkel 
az angolhoz ment, ki Szerafin  asztala előtt állott. 
„Pár szóm volna!" mondá oly tónuson, melybe a 
komikum egy neme vegyült. 

— Velem akar beszélni ? — kérdi az angol. 
— Igen önnel! — mondá a tiszthelyettes, 

önnek titokzatos magaviselete sehogy se tetszik ne-
kem s végre tudni akarom, hogy mit keres itt? 

Az angol keresztbe téve kezét, végig mérte 
tekintetével a katonát. 

— Ugy látom ön vallatni akar engem, de 
minő jogon ? Fabert bal kezét hátra téve, jobb lá-
bával előre lépve, vivó állásba vágta magát a gavallér 
előtt. Bizonyosan válaszolni akart. Szerafin  majd meg 
pukkadt nevettében s mielőtt kitört volna kaczagá-
sa, eltűnt a kávéházból. 

Fabert majdnem reszkető hangon szólt az an-
golhoz ! — Egyikünk itt felesleges  1 

— Mit akar ezzel mondani ? — viszonzá 
egykedvűen az angol. 

— Egyikünk itt felesleges,  mondára önnek 1 
— szólt Fabert ugyanazon a hangon. — ön vagy 
elhagyja még ma Biskarát vagy . . 

— Párbaj ? Helyes I vagy ön öl meg engem, 
vagy én önt, — mondá a hidegvérű angol. 

— Ma este 10 órakor a Teli sivatag előtt 
várni fogok  önre 1 

— Ott leszek — mondá az angol. 
Az ellenfelek  a meghatározott időben találkoz-

tak a Teli oázishoz vivó ut elején, nem messze 

Kiskarától. Fabert társaságában volt Rupert őrmes-
ter és Abdallah bensziilött spahi, ki a fegyvereket 
vitte. Az angol egyedül jött, egy hosszúkás csoma-
got hozva hónalján, melyről látni lehetett hogy kar-
dok vannak benne. 

— Nem vagyunk elég távol — mondá Fabert, 
— menjünk tovább. 

— Jó, haladjunk előbbre, — tevé hozzá az 
angol, megpillantva a végtelen térséget, mely sze-
mei elé tárult. 

Az éj gyönyörű, a levegő enyhe vala. Az ég 
azúrjáról a hold ragyogóan tündökölt, széthintve 
fényes  sugarait a nagy homokpusztán, melynek por-
szemei tündériesen csillogtak, semmi nesz sem hal-
latszott, ünnepies csend honolt a nagy homokten-
geren. 

_ Állj I — kiáltá hirtelen Rupert. A kis csa-
pat megállott, megvizsgálták a fegyvereket;  mind-
két ellenfélnél  egy pár kard és egy pár töltött pisz-
toly volt. Rövid szóváltás után pisztoly párbajt ál-
lapítottak meg. 

— önnek nincsen tanuja — szóla Fabert az 
angolhoz — Rupert mind a kettőnknek megteszi a 
szolgálatot, kiméri a távolságét s megadja a jelt. 

A két ellenfél  25 lépésre állott egymástól. 
Rupert egy-egy pisztolyt adott át nekik s „vigyázz"-t 
kiáltott. Már czélozni kezdtek, mikor egyszerre csak 
erős üvöltések hallatszottak elég közelről. A csoport 
minden tagja akaratianni reszketett s a küzdők le 
ereszték a pisztolyokat. Újra csend állott be, s mi-
vel azt gondolták, hogy keresztül futó  sakálok iivöl 
töttek, újra magukhoz tértek s a türelmetlen Fabert 
jeladásra szólította az őrmestert. Az arab azonban 
még mindig borzongott az ijedtségtől s oda szaladva 
mindegyikhez, füleikbe  kiáltá : 

„Fissal Fissá!" (Meneküljön!) S remegve 
mondá el púr szóval, hogy a sakálok zsákmány után 
járva, mindig igy üvöltenek, ha hiéna vagy párduez 
vau közelökben s a környéken ilyen fenevadnak 
kell lennie. Fabert gyávának szidta, miközben az 
angol is felszólalt,  hogy végezzenek. Az arab azon-
ban, kinek izgatottsága semmit sem szűnt, újra meg-
tette figyelmeztetését:  „Fissá! Fissá!" kiáltá mind-
egyik felé. 

Az arab oly rémületet fejezett  ki, hogy a küz-
dők önkéntelenül újra megállottak. 

— Ne lőjjonek! — kiáltá Rupert is nyomban. 
Abdalláhnak igaza van, azt hiszem rögtön szüksé-
günk lesz pisztolyainkra. 

A két ellenfél,  az őrmester csoportosultak. A 
mint előre figyeltek,  két fényes  pontot pillantottak 
meg, melyek ugy tündököltek feléjök,  mint két erős 
fényű  csillag. Rögtön rá az elsőnél még érdesebb 
még vadabb ordítás rázta meg a levegőt. 

— Ez sem hiéna, sem oroszlán — mondá 
Rupert — de biztosítom, hogy nem kevésbé vesze-
delmes ellenség fenyeget  bennünket; párduez or-
dítása az. Álljunk szembe, uraim ; nincs menekülés, 
a futás  vesztünket okozná 1 De hol van Abdallah ? 

A szegény ördög már futásnak  eredt, de lát-
ván, hogy nem követik, remegve s lihegve visszatért. 

A két szikrázó pont, melyek kétségkívül vé-
rengző vad szemei voltak, mindinkább közeledni 
látszottak. Csakhamar egy fekete  tömeget lehetett 
kivenni, mely ivalakban kúszni látszék. Az állat 
biztosan a helyet tanulmányozta s a zsákmányt szi-
matolta. 

— Pisztolyt a jobb kezünkbe s egy kardot a 
balba! — kiáltá Rupert — a fenevad  minden percz-
ben ránk vetheti magát. 

Alig ejtette ki Rupert e szavakat, a párduez, 
mert valóban az volt, egy hatalmas ugrással 20— 
30 lépésnyire előttük termett. 

— Még ne lőjjüuk 1 — mondá halkan — de 
vegyük czélba a fejét,  hadd jöjjön még közelebb, 
csak biztosra löjjünk ! Mindenekfelett  hidegvér, éle-
tünk függ  ettől I 

Egy második ugrásra a párduez már egészen 
felismerhetővé  lett; szikrázó szemeit rájok lövelte, 
vérszomjasán sziszegve, száját kitátotta, faikát  csó-
válta, testét a biztos ugrásra igazitotta. 

— Itt a pillanat I — mondá Rupert — csak 
egy lójjön, ki bízik legjobban karjában? 

— En — mondá hidegvérrel az angol. A lö-
vés eldördül, a párduez rettentőn felordít  s alig né-
hány lépésnyire veti magát a csoporthoz. Még két 
golyó repült az állatba. Fabert és Rupert lőtték ki 
pisztolyaikat. 

— Miénk a győzelem! — kiáltá Rupert. 
A megsebesített párduez üvöltve hengergett a 

homokban. Az angol Abdalláhtól elvéve a pisztolyt 
újra czélzott. E pillanntban hátulsó lábaira áll a 
fenevad  s egyenesen reá ugrik. Elsüti az angol 
pisztolyát; de a lövés nem terité le a feldiihödt  ál-
latot. Fabert egy ügyes ugrással a párduez elé veti 
magát s hasába döfi  kardját. Megmenté ellenfelét, 
ki közel volt a halálhoz. A döfés  halálos volt ugyan, 
de nem tartóztathatta fel  a rettentő állatot végső 
ugrásában, sót a szúrás fájdalma  még dühödtebbé 
tette; erős karmait Fabert vállába vágta, kit esé-
sében magával rántott a földre.  A kétségbeejtő küz-
delemnek egy pillanat alatt vége lett. A párduez 
iszonyú fogaival  Fabert torkába harapott s végső 
vonaglásában összeinarczangolta. A bárom bajtárs 
minden erőlködése es segítsége hiába volt. A sze-
gény Fabert még lihegett, mikor az élettelen szörny 
fogai  s görcsös karmai közül kivették ; lesújtva néz-
ték haldokló társukat, kinek szive egy-két perczig 
még dobogott, azután kiadta bátor lelkét. 

E pillanatban nő sikoltásai hallatszottak. Sze-
rafin  jött lovon, lovát kantárnál fogva  egy arab ve-
zeté. 

— Több pisztoly lövést hallottam — mondá, 
leugorva a földre  — tán valami szerencsétlenség 
történt ? 

Felelet helyett az angol véres testére muta-
tott. Szerafin  láthatólag felindulva  a látványon, szót-
lanul elfordult. 

Másnap elhagyá Biskarát, kettős szomorúságot 
okozva a franczia  gárnizon katonáinak ; elvesztettek 
egy jó bajtársat s elhagyta őket az a nő, ki egy 
pillanatra vidámságott hozott egyhangú életökbe. 

Miliő változást okozott Szerafin  lelkében e 
tragikus eset, melynek akaratlanul okozója lett ? 
Vájjon a nap első sugara s a lég első fuvalma, 
mely arczát érte, mikor Kiskarából Algir felé  ha-
ladt, felszáritotta-e  könnyeit, melyeket kaczérsága 
áldozatának, Fabertnek halála miatt hullatott ? A 
fiatal,  állhatatlan és könnyelmű leány átváltozott-e 
a megrázó pillanat után \isszavonult komoly nővé? 
Részünkről hajlandók lettünk volna elhiuni, !ia 
eszünkbe nem jutnak Lafontaine  következő szii\m: 
„Üzd el a szokást, vágtatva tér vissza" és ha nem 
olvastuk volna a „Times" utolsó számában az alábbi 
hirt, melyet egy ausztráliai angol lapból vett át: 
„Sydneyben van egy csinos divatárusnőnk, ki el* 
szédit minden fút,  s ki a gyarmatnak csakhamar 
kedvenczévé vált. Itt is, vnlnmint a hol megfordult 
Szt.-Pétervárt, Konstantinéban, New-Yorkban, Brazí-
liában, San-Franeiskoban Szerafin  kisasszony vég-
czélja minden társalgásnuk, fogadásnak  és szerelmi 
versengésnek ; itt is, mint mindenütt körülötte lehet 
látni a hires ekszczentrikus G lordot, ki egy 
hősszerelmes változatlan és komikus rajongásával 
kiséri lépten-nyomon a szép franczia  nőt. 

Ez tehát bizonyítja, hogy Szerafin  folytatta 
karavánutazását; de ki merné megjósolni a napot, 
a mikor szeszélyes utjai megszűnnek. Azt hiszem, 
inkább meglehetne előre mondani azt az időt, mi-
kor a föld  röpeieje megszűnik s beleesik a napba, 
mint azt, hogy e franczia  nőnek mikor lesz állandó 
otthona ? 

FELELŐS SZERKESZTŐ : 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- éd LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön K." 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi 51/», 50 évi 5°/o törlesztési köl-

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptalajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre 6°/o amorti-
záczió uton, házak építkezési kölcsön 50*/' 
megkezdésnél. 50°/0 teljes felépilés  után 6°/. 
kamat mellett. Szemólyhitel 'ú évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig  6 és 7°/0 pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

6-12 Budapest, Kerepe»l-ut 65. 



Melléklet a „Csíki Lapok" szept. Il ik 37-iki számához. 
Sz^l 1500-1895 

szb. 
Faeladási hirdetmény. 

Udvarhely vármegye Korond község 
határában fekvő  és a korondi krtzb. tulaj-
donát képező „Tartod" nevü erdőből 70 
k.it. holdon található 7967 frira  becsült 
fv70  töuiör köbmétert tartalmazó 7300 drb 
10—80 cm. mellmagassági átmérővel biró 
luczfenyő  liaszonfa  folyó  évi szept. 15-én 
(1. e. 9 órakor Korond község házánál 
nyilvános, szóbeli és 7.árt írásbeli árverésen 
eí fog  adatni. 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-
tási ár l00/o-át az árverés megkezdése előtt 
az árverést vezető biztos kezéhez készpénz-
ben letenni. 

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

Az árverési feltételek  és részletes fa-
becslés a székelyudvarhelyi m. kir felső 
erdőgondnokság-, főszolgabiróság-,  valamint 
Korond község közbirtokosságánál a hiva-
talos órák alatt megtnkinthetők. 

Székely Udvarhely, 1895. aug. 13. 
Ádám Albert, 

3 - 3 jár. szolgabíró. 
Szám 3258—1896. 

tkv. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi batóság közhírré teszi, hogy ditrói 
Zakariás Lajos végrehajtatónak odavaló özv. Me-
zei Istvánné sz. Pozsonyi Francziska, Zakariás 
Antalné sz. Mezei Anna, Tóth Györgyné sz. Mezei 
Júlia végrehajtást szenvedők elleni 300 frt  töke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén levő, Ditró község 
határán fekvő,  a ditrói 820. sz. tjkvben foglalt 
6618. hrsz. a. 4 frt,  10426. hrsz. a. 2 frt,  10436. 
hrsz. a. 5 frt,  10546., 10550. hrsz. a. 29 frt,  11795. 
hrsz. a. 8 frt,  12600., 12601. hrsz. a. 7 frt,  12608., 
12609. brsz. a. 5 frt,  13269. hrsz. a. 7 frt,  14797., 
14798., 14800-14807. hrsz. a. 41 frt,  14840— 
14842. hrsz. a. 10 frt,  14934., 14935. hrsz. a. 
39 frt,  15349—15352. hrsz. a. 23 frt.  17989— 
17992. hrsz. a. 12 frt,  24352. hrsz. a. 4 frt, 
24418., 24419. hrsz. a. 6 frt.  29420—29422. hrsz. 

a. 14 frt,  35757. brsz. a. 3 frt,  36579. hrsz. a. 
4 frt,  13731. hrsz. a. 14 frt  becsértéktt, a 339. 
sz. tjkvben foglalt  719. hrsz. a. 2 frt,  az 1536. 
sz. tjkvben foglalt  14808—14811. hrsz. a. 7 frt, 
14813—14817. hrsz. a. 37 frt,  a 2640. BZ. tjkvben 
foglalt  6027—6030. hrsz. a. 5 frt,  a 2642. sz. 
tikvhen foglalt  13525., 135^8/,. hrsz. a. 4 frt,  a 
2611. sz. tjkvben foglalt  6971. hrsz. a. 3 frt, 
13267. hrsz. a. 2 frt,  18406—18408., 18419. hrsz. 
a. 9 frt  becsértékü egész ingatlanokra a fennebbi 
becsértékekben az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi november hó 
6-ik napján délelőtti 9 órakor, esetleg a követ-
kező napon is d. e. 9 órakor Ditró község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó ]-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri 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. 

Gy -Szentmiklóson, 1895. évi junius hó 25. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság. Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 4870/895. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Remete 4487 lelket számláló 

nagyközségben a j p g y z ó i &llás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén, annak betöltésére 
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ban meg-
jelölt minősítésről szóló oklevél, honpolgári 
és erkölcsi, valamint eddigi szolgálatairól 
szóló bizonyítványokkal felszerelt  kérésüket 
hozzám folyó  évi szeptember 30-áig an-
nál bizonyosabban adják be, mert a később 
érkezettek nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A jegyző javadalmazása évi 440 frt 
fizetés,  GO irt lakbér és a magán munkála-
tokért szedhető szabályrendeletileg megálla-
pított dijak. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. szept. 4. 

Nagy Tamás, 
1 - 3 főszolgabíró. 

Van szerencsém a t. cz. közönség szíves tudomására hozni, mi-
_ij szerint folyó  évi szeptember 1-től kezdve üzletemet a S z ő c s l g -

n á c z ur lakásán levő 
: 
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T 7 T H E L T I S E G - B E U 
Hl! 
^ Ij tettem át. 
^ Uj helyiségein jóval nagyobb a réginél s ennek folyán  árukész-

ii 

o letemet is tetemesen gyarapítottam. 
0 Női- és férfi  ruhaszövetek, kész vnliák, vászonneuiiiek stb. 

igen nagy választékban és meglepő olcsó árakon kaphatók. 
A t. cz. közönség becses pártfogását  kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

i-4 Szabó Miklós. 
V ^ Î W * Temetkezéshez mindennemű felszerelési  készlet és airkoszorii. 

Van szerencsém a t. községi iskolaszékeket, tanítókat és a közönséget értesíteni, miszerint 

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

Szíves figyelmüket  tisztelettel felhívom  egyszersmint 

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

A felsoroltakon  kivül nagy választékban vannak: 
B0T* X S ö z s s c l e - v e l e l s : é s s e l ^ e i i ^ p s t p i r c ű s : . JMN 

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

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

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

Kiváló tisztelettel: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
könyv- és diszmükereskedő. 

A tudománykedvelők figyelmét  pedig felhívom  arra, miszerint nálam megrendelhetik bárminemű bal- és külföldi  irók müveit, 
•elyqket bat nap aktt a kiadási Árban kapnak meg. Ajánlom az ezen uton való megrendelést minden oly egyénnek, ki a tudomány és szépirodalmi 
müveket, lapokat, folyóiratokat  kedveli én azokat magának az eredeti kiadási ár bau, miuden további költség nélkül megszerezni óhajtja. ""Sbf 
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Magyar Osztálysorsjáték 
*• • - . ' i i íj . osztályú nyeremények. I. osztályú nyeremények. 

Húzás 1895. október 1 6 --19-ig. 
korona korona 

1 nyeremény a 80000 8Q000 
60000 60000 
40Q00 4000Q 
30000 30000 

' t l  Ti 20000 20000 
15000 15000 
looao 10000 

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

100 400 40000 
860 200 - 17200 

9000 80 = 720Q0 
10000 nyeremény összesen 1268000 

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEG 
V, 110 2/,o 

az 1896. ezredéves kiállítás alkalmából. 
ZECiTsocsátás ÍOOOOO sorsjegry 

31,499 nyereménynyel és egy jutalomdijjal. 
A nyeremények minden levonis nélkül fizettetnek  ki- A húzások 

államfeliigyelet  ós kir. közjegyző ellenőrzése mellett történnék. 
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben: 

1.000,000 
korona. 

Az I. osztály húzása után vásárolt sorsjegyekért az I. 
osztály dija után fizetendő. 

H u z á s 1895. deczember 6 - 1 4 ig. 
korona korona 

1 jutalom 600000 ^ 600000 
:S ŞZ  © 1 4Q0000 400000 
•3 g * 1 200000 200000 
t - s . 1 IQQ000 = 100000 
« S i s 
•<s O W 

1 50000 500Q0 
g « S ^ 2 20000 4000Q 
£ £ o 
a> ed CD t 

2 I500Q 30000 
><••=* S 
E O « P 

4 10000 = 40000 
L 

a> 3 «a 
10 8000 80000 

'S 27 6000 162000 
. N A 

UJ ca jt 
100 2000 200000 

200 . 1000 200000 
1150 2U0 230000 

20000 100 =2000000 
21499 nyeremí nv 9 jiual. 4332000 

sorsjegy 
A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJEGYEK ARAI 

'/, V,o % teljes sorsjegy 
8 — 4. korona. 40.— 4.— 2.— korona. 80.— 

Valamennyi sorsjegyek a falragaszuk  által megje lö l t e ladás i h e l y e k e n kaphatók. 

Magyar Osztálysorsjáték Igazgatóság. 
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézendök. 

Budapest, IHÎ15. :iui:ii<ztu> húlinti 
Andrássy-ut 5-ik szám 

3 - 6 

ELSŐ ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT 

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

31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal. 
5 a a c x i l l i ó S 0 0 , 0 0 0 k o r o n a összértékben 

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

Og3T 33Q.Í11ÍÖ IrOrOZTLSL-
Első húzás 1895. október 16—19-ig BUDAPESTEN. 

E szerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét 

eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére 2 J— 40.— 20.— 8 . - 4,— 2.— korona. 

80.— 40.— 16.- 8.— 4.— korona. eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásra érvényesek 
Teljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyeremcnynyel az előlegesen a második osz-

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

H E I N T Z E K Á K O L Y fő-elárusitó,  Budapest, szervita-tér 3. 
Check-Contó : Magyar postatakarékpénztár 3960. — Süi-göny-czim: LOTTOHEINTZE Budapest. — Vidéki megrendelők portó fejében  10 fillért, 

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

Lottogyüjtődék, viszontelárusitók és ügynökök mindenhol felállíttatnak. 

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

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

MÁRCZIUSI SÖRT 
szeptember hó l étől kezdve palacz-
kok- és h o r d ó k b a n taploczai főrak-
táramból kitűnő minőségben jutá-
nyos árakon fogok  kiszolgáltatni. 

Káhán Nátán Samu 
csiktaploczai főraktára. 

a-4 

GHLICK -féle vasöntöde és gépgyár 
részvénytársaság 

H I I D A P E K T E 5 . 
Gyár és irodák: Városi iroda és raktár 

VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 
Gőz- és j á r g á n y cséplő-készületek, 

számos első díjjal kitűnt. SCHLlCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 
m é l y í t ő é s e g y e t e m e s a c z é l - e l c é l s . 

eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle 
egy vasú ekék, talajmivelő eszközök 

valamint 

Schlick-féle  szab. „HALADÁS" sorbavetö-gépek. 
Takarmánykéazitö gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
dennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
es marokrako arató-gépek, éa fükaszáló-gópek,  szál-

lítható mezei vasutak atb. 
Elönyís fizetési  feltételek.  Legjntinyonabl) árak. 

Árjegyzékek ingyen éa bérmentve. 12—12 

Nyomatott Csik-Szered4ban 1895. a laptulajdaos és kiadó Györgyjakab MártoTkönyvnyomdájában. 


