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Vármegyénknek egyetlen középiskolája 
wm. a i-siksonilyói, melynek fennállása  és 
•rágzása iránt egyenlő érdeklődéssel és 

• ^vmást tulliczitáló kegyeletes jóindulattal 
\iseltetik vármegyénk minden intelligens 
lakója és szillötte. Maga a vármegye közön-
srge évről-évre meghozza a maga áldozatát, 
li<i<ry ezen anyaintézetét, hol intelligenczíá-
iának jó nagy része nevekedett és szerezte 
az életre szükséges alapismereteket, hajla-
maihoz képest támogathassa. 

E támogatásra az intézet nemcsak ér-
demes, de bizony, mint látjuk, rá is szorul. 
Az erdélyi róni. kath. státus is meghozza a 
maga áldozatát, de bizony ha jól fonto-
Iniii veszszllk emez áldozatok mérvét, nem 
ijţen érezhetjük magunkat valami nagyun 
cl ragadtatva a státus bőkezűsége iránt. Nem, 
killiinüsen akkor, ha látjuk, hogy az az is-
kola egy részben a székelység magán ala-
pit ványai tőkéjéből fedezi  kiadásai jó nagy 
ivrizét, mely tőke, habár ma elég tekinté-
lyen in, mert meghaladja a 125,000 irtot, 
im''g nem képes oly jövedelmet biztosítani, 
mely a haladó kor-kívánalmai szerint, ugy 
az iskola tekintélyének megfelelő  minden 
oldalú reprezentáczióját, mint n tanügyi aze-
MK-lyzet anyagi javadalmazását, ugy a mint 
kellene, megbírja. 

Általános baja minden felekezeti  isko-
lának s ugy a Somlyóinak, hogy tanárait 
i'xak tengődő fizetésekkel  tudja ellátni, a 
ini-lynél pedig egy azon pályán élő férfiura 
nlig lehet valami lehangolóbb, mint a/, a 
uniat, hogy a saját szakában más intéze-
teknél niílködő kartársait kétszeresnél is na-

fizetésben  tudja. O maga pedig egy 

ilyen felekezeti  intézetnél, — hogy egy 
székely közmondással éljek — mint egy 
tejbe esett légy, kénytelen vergődni, mert 
családi vagy más anyagi körülményei, vagy 
tán épen a megszokás őt helyhez kötötte. 

Jól érzi ezt maga a státus igazgató-
tanácsa is, mert évről-évre foglalkozik  a 
tanügyi személyzet anyagi javadalmazásának 
javitása kérdésével, de alig-alig találja ki a 
módokat arra. A mit kitalál az is csak kraj-
czáros dolog. 

A folyó  iskolai év elején a vármegye 
közönsége mintegy megbotránkozott a stá-
tus azon ujabb intézkedésén, hogy a tan-
dijat az eddiginél "há'omszoros összegre 
emelte. Ki is mondta a vármegye közgyű-
lése, hogy hn a tandíj az eddigi összegre 
le nem szállíttatik, jövo:-e minden támoga-
tását megvonja. A hatá o/at szigora igaz, 
de azon sok áldozatok .évén, melyet vár-
megyénk közönsége ősidőktől fogva  hozott 
ezen intézetért, némi joga volt hozzá. 

Nem tudhatjuk az indító okokat, me-
lyek az igazgató-tanácsot a tandíj felemelé-
sére birták. Ha határozatát azon tanügyi 
politika értlekében hozta hogy a középisko-
lából az oda egészen nem tartozó némely 
elemeket kiszorítson és níás pályára utalja 
őket, van némi alapja határozatának, bár 
nálunk, hol mindnyájan egyforma  szegé-
nyek vagyunk, ezen politika szolgálata is 
igen sajnos húrokat érint; de ha határoza-
tát csak az anyagi jövedelem egykedvű el-
érése érdekében lássa szükségesnek publi-
kálni, akkor teljesen jogosult a vármegye 
törvényhatóságának vétója. 

Igenis, ideje volna már, ha a státus 
maga és igazgató-tanácsa, minél sürgőseb-
ben arra törekednék, hogy félre  téve min-
den felekezeti  féltékenykedést  az állammal 

szemben, minél elébb tisztába hozná az ál-
lamsegély ügyét, hogy emez egyetlen és 
féltett  intézetünk az anyagiak dolgában is 
oly fokon  teljesíthetné is tölthetné be hiva-
tását, mint azt a szellemiek terén már ősi 
idők óla annyi elismeréssel tette. 

Cz eszmecsere folyamán  még sok-sok 
mindent lehetne elmondani a mi gimnáziu-
munk hivatásáról s annak más jövőjéről. 
Eszméket, melyek ezen iskola más elhelye-
zése iránt már is forrásba  indultak. Ezeket 
azonban más alkalommal fogjuk  elmondani. 

A n i d u k a . 
— szept. 17. 

(B. H.) A munka gyümölcsöző; egyeseknek 
boldogságot hoz és az államok gazdagságát gya-
rapítja. A munka teremtményei számos csereeszközt 
szolgáltatnak és előmozdítják a nemzetek közti jó-
tevő forgalmát. 

Nem törekedhetünk tehát eléggé oda, hogy 
embereket munkássá tegyük. De azon teremtő te-
vékenység legyen érdemes. Minden a kellő időben 
és megfelelő  rendben történjék. 

Bármily előnyős legyen is a CzéUzeri tevé-
kenység: az embernek még sincs sok k«dv« hozzá, 
mert természetéből kifolyólag  már lustasághoz haj-
lik, szereti a nyugalmat és boldognak érzi magát 
a semmittevésben. 

E természetből eredő hajlamot igyekezni kell 
kiirtani, mert az ellentmond az ember rendelteté-
sének, mely a tevék enysrgbm rejlik éa kora ifjú-
ságától mir munkálkodáshoz kell szoktatni az em-
bert. Mert a szorgalom cnpáa szökés, melyet boez-
««« gyakorlat által magánkévá teszink. 

Szoktassak tebét a gyermekeket mér gyenge 
koráktól fogva  ezélszeri munkálkodásra, képezzék 
ki értelmüket és tanítsak a keresetre. Az igy el-
ért anyagi előny, bármily kicsiny legyen is kezdet-
ben : nagy buzdító eszköz a további munkásságra. 
Az önmaga által szerzett haszon serkenti a tevé-
kenységet és már a gyermek is örvend, ha vala-
mit kereshet. 

De a tevékenység értelemmel párosaljon; le-

A „ c s í k i l a p o k ^ t a r c z a j a . 
Budapesti figurák. 

Irta: Marcthi Jár.os. 
III. 

A főváros  Argosa. 
Iliilmr természettől éppenséggel nincs száz 

»/<'iiinii'l iiM^ildva, mint a mítliologiai A r g o s Pa-
li « |i t o s, mindazonáltal ugy érzem, nem nagyitok, 
lia ''«városi Argosnak nevezem el Budapest ismert 
<*« egyik- leiŢni'pxzi'riibb alakját, a minden utczasar 
kon hármasával feltalálható  pirossapkás — hordárt. 

Hordár! 
•̂ oknn ugy vélik, hogy ez a szó nein rejt ma-

Kába semmi különlegességet és csupán a szolgák 
laj.inak megjelölésére szolgál. Sokan azon a 

vi'-lciin'-nyen vannak, hogy hordárnak lenni, elégsé-
hn azt ai ember a hatóságnál az illetékes 

<'!.'} lutuél bejelenti és uj számmal ellátott piros sap-
kát nyom a feje  búbjára. 

Annyit mindenesetre, elér bármely szegény ör-
<l<'g, hogy kívánatra a hordárok lajstromába lesz be-
vezetve és uj egyenruhájában oda állhat a számára 
kijelölt utczaaarokrn, a „standplatz'-ra, hanem arról 
biztosithatom, hogy ez még nem avatja ót .hordárrá" 
a szó legigazibb értelmében. (Isten bocsássa meg 
annak a szógy ártónak a bűnét, ki est a szót: hor-
dár elkövette.) 

Hordárnak lenni nép, magasztos érzelem, hor-

dárnak maradni — hivatás, tehetség! Vétket követ-
nék el, ha a hordárságot eeyszerii kenyérkeresetté 
degradálnám. Művészet ez a maga nemében. 

Az ügyes és feladatának  teljesen megfelelő 
hordár megérdemelt elismerésben részesül a közön-
ség részéről és mindenesetre megkeres annyit, mint 
három, hivatalnoknak csúfolt  Sanyarú Vendel. A hor-
dárokat nálunk az intéző körök osztályokba csopor-
tosították. Ujabb idő óta: Közszolga, Targouczás, 
Express, Népszolga 6tb. felírást  viselnek sapkájukon 
s e szerint elvállalandó munkájuk is megoszlik. Hi-
vatalos elrendelés szerint a szállítási, a terhes, a 
diszkrét és a gyors megbízásokra külön-külön állnak 
a hordárok rendelkezésre, de ez csak a látszólagos 
rend érdekében van igy. Kgy jóravaló hordár, ki 
igazán megérdemli ezt a nevet, éppen ugy elviszi 
szerelmes leveleinket, mint hatalmas ruhaszekré-
nyünket és éppen ugy használható feleségeink  körfii 
kémül, mint lakásközvetitésre. Az igazi hordár min-
denre vállalkozik s ha munkáját bravúrral végzi, a 
kikötött dijon felül  bizony borravalóra is számithat. 

A hordároknál — rang szerint — első az, ki 
a „Postillon d'amour" szolgálatára adja magát. Mert 
szerelmi leveleket kézbesíteni nem éppen könnyű 
dolog. A megbízás szerint vigyáznia kell arra, hogy 
a mama, vagy a rideg papa mit se vegyen észre és 
néha ériási fáradságába  kerül a könnyű és illatos 
levélkét illetékes kezekbe juttatni. 

A hordárok közül sokan mesterségüknek ezt az 
ágát valóságos szenvedélylyel űzik éa sokkal inkább 

büszkébbek ebbeli ügyességükre, semhogy megbízó-
juk részéről az esetleges adósmaradáat zokon vennék. 
Hiszen ezek többnyire szegény jogászok, vagy aféle 
fiatalemberek,  kik iránt elnézéssel van a hordár. 
Bezzeg, ha egy reszkető lábu öreg ur ad neki ily 
inunkát, tudom megflzettetik  vele a nem neki valé 
kedvtelést! 

Sokkal nagyobb jövedelmet biztosit magának 
az a hordár, a ki dedektiv szerepeket vállal magára. 
Ezek a hordárok féltékeny  férjek  részéről élvezik a 
legőszintébb megtiszteltetést és képesek huszonnégy 
óra alatt a női csalfaság  legvilágosabb bizonyítékait 
előteremteni, akár bűnös az asszony, akár nem. 

A hordárok saját kebelükben kevéare becsülik 
azon kollégájukat, kit csak a nyers erő tart fenn  s 
a kinek minden képességa abban áll, hogy bizton-
sággal czipoli hátán as utazó bőröndöt, magyarul: 
koffert,  Evvel szóba sem igen állnak utczasarki pi-
henésükkor s ez aztán kénytelen lesz alázatosan 
meghúzódni • három lépésről fillhegygyel  hallgatni 
társai nagymérvű politizálását. — Mert a hordárok 
feltűnő  hajlamot éreznek a politika iránt. A .Kis 
Újság" vezérczikkei mindig éles birálat alá vétet-
nek körűkben és hangos vitatkozásuk idegen embe-
rek előtt sokszor veszekedésnek tűnik fel. 

Az élelmes hordár azonban még a leghevesebb 
politizálás közben — melyet késsel éa lábbal valé 
kapál ód zás kísér — sem szűnik meg szemeit Argos 
módjára, százféle  irányban legeltetni és bizeny meg* 
esik vele többször, hogy e pereiben még Apponyit' 



Szeptember 18. I L A P O K 3 . ám. 

gyen czélja, az üdvös, a jó. A ki ismeretekre tesz 
szert, a ki terjeszti kilátásait és hatalmát, eszközt 
nyer szerencséjéhez és könnyen legyőzi a nehéz-
ségeket és veszélyeket, melyek útjába gördülnek. 
Korai szorgalom bátorságot és erőt ad s nemcsak 
szeretetet, de tekintélyt is szerez. 

Dgy a fiáknál,  mint a leányoknál természet-
szerű módon mozdítsak elő a szellem és test te-
vékenységét. A könnyűvel kell ke/.deni, folytatni 
a nehezebbel és végül minden, bármily nehéz fel-
adat is, szerencsésen meg lesz oldva. A mit az 
ember gyakran ismétel az könnyűvé válik neki. 

A megszokás által olyanokat viszünk keresz-
tfll,  a miket csaknem hihetetlennek vélünk. Min-
den kezdet nehéz, minden erő eleinte gyenge, de 
a gyakorlat megerősíti és a kitartás kedvre ösz-
tönöz, mely mindig ujabb tevékenységre buzdit. 

Az a szülő nem is szereti igazán gyermekét, 
a ki nem szoktatja korán tevékenységre, eljátszva 
szerencséjét, buldogságát, ha szellemét és testét 
idejekorán ki nem képezheti, mindkettőnek erejét 
nem edzi és ez által önbizalmat és bátorságot nem 
önt belé. 

Az ember nem tétlenségre van a földön.  Le-
gyen erős és okos, hogy a nagy küzdelmet az em-
berekkel és a sorssal felvehesse  és végre szeren-
csésen győzzön. 

A képviselőt választók száma 
megyénkben. 

A vármegyei központi választmány e hó 
12-én tartott ülésében az országgyűlési képviselőt 
választók 1896. évre összeállított névjegyzéke el-
len beadott felszólamlásokat  tárgyalta s egyúttal 
15 napi fellebbezési  határidő fentartásával  a név-
jegyzéket végleg megállapította. 

A névjegyzék e való felvétel  végett 17 ké-
rés lett beadva, melyek felelt  a választmány kö-
vetkezőleg határozott: 

1. Delnei Kánya János ügyvéd oklevele alap-
ján, szeredai Orbán Gáspár az 1874. évi 33. t.cz. 
6. §-a, csikszentkirályi Csiszér Abel, delnei Kánya 
Jakab, rákosi Léhner Márton, ifj.  Léhner Venczel, 
Mánya Kristóf,  Lázár Árpád, Léhner Antal, re-
metei Ferencz Ádám az 5-ik §. b) pontja értel-
mében, gyószentmiklósi Buslig Péter a 6 ik §. e) 
pontja és alfalvi  Pál Albert a 9. §. határozmá-
nyánál fogva  a képviselőt választók névjegyzékébe 
felvétettek;  ellenben 

2. szeredai Kasztner Bén iám a jelzett tör-
vény 3-ik és illetve 6-ik §-sa alapján, gyószent-
miklósi Vass Imre kérelmének hiányossága, reme-
tei Balázs Lénárd, Nagy Ignácz, Fereocz Ádám 
és Balázs Lénárd Ferencz adójuk elégtelensége 
miatt elotasittatni határoztattak. 

A fennebbieknek  figyelembe  vételével a vá-
lasztók összes száma tesz 

a) a gyóBzentmiklósi választó-kerületben 2776, 
b) a karczfalvi  választókerületben 2527-, c) a 

szidja, a kővetkezőben pedig — birúló /ejtegetését 
félbeszakítva  — gyors rohanással veszi utjút nz ut-
cza másik oldala felé,  honnan egy uri „kundsaft" 
hívja ót. 

Folyton figyel.  Szemei a háromemeletes házuk 
ablakait járja végig, nem-e iuteget valaki feléje  ? 
fölei  folyton  készek arra, hogy egy öt hívó füttyöt 
felfogjanak  s e közben a járókelőket is gondos vizs-
gálat alatt tartja, mert ugy illik, liogy a jó nevelésű 
hordár minden uri embernek köszönjön. 

A hordár nem mindig hordár. Különösen ün-
nepnapjain nem, inert ilyenkor sutba dobju piros 
sapkáját, kék blúzát és targoncza szíját, helyükbe 
fekete  kalap, (nem ritkán : cziliuder) Fcrcucz .József-
kábát és sétabot kerül. 

Ily ünnepélyes alkalommal Feigelstok Mór, ma-
gyar adófizető  és választó polgár a neve s c-zinie. 

Karjába ölti feleségét,  körülövezi magút nagy-
számú családjával és sétára indul a Stefánia-utra. 
Élvezi szabadságát és módfelett  örül annak, hogy 
rövid időre ő is ur lehet. 

Hát még a ki tagja valamely hadastyán egy-
letnek és karddal fölszerelt  diszes egyenruhába 
bújhat I 

Nem állitok lehetetlenséget, lia a következü-
ket ajánlom. Férkőzz a közelébe s kiáltsd el ma-
gad : hordár! fogadok,  hogy ott hagyja családját, 
nem törődik eziliuderévol és szolgálatra ajánlja magát. 

A szolgálati • buzgóságot nem tudja magába 
fojtani. 

szeredai választókerületben 1826-, d) acsikszent-
mártoni választókeriileiben 1816-ot, a 4 kerület-
ben összesen 8946-öt. 

Ha a jelenlegi számot az 1885. évi válasz-
tók számával összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, 
hogy 10 óv alatt választóink száma 2317 lélekkel 
kevesbedett, vagyis: a gyószentmiklósi kerületben 
282, a karczfalvibau  823, a szeredaiban 644 és a 
szentmártoniban G58 lélekkel; minthogy azonban 
a jelzett 10 év alatt a névjegyzékbe jövedelem és 
értelmiség alapján csaknem 700 választó vétetett 
fel,  a régi jogon választói jogot gyakorolt egyé-
nek száma, kik l. i. időközben elhaltak, a 3000-et 
felülhaladja,  s igy a következő 10 év azon meg-
döbbentő eredményt fogja  felmutatni,  hogy a régi 
jog alapján választó jogot gyakorló egyének száma 
az ezeret sem fogja  megütni, minthogy a mostani 
választók nagyobb része a 60 éven már tul van. 

Ugyanazért időszerűnek tartjnk a vármegye 
fiatalabb  nemzedékét figyelmeztetni  arra, hogy vá-
lasztói jogának gyakorlatába jutni törekedjék; mert 
nálunk az eddigi tapasztalatok szerint semmi jo-
gosultsága nincs azon föltevésnek,  hogy mintha a 
központi választmány kebeléből évenkint kiküldött 
összeíró küldöttség valakit — bármely párt em-
bere legyen — a névjegyzékből szándékosan ki-
hagyni törekedett volna; de igenis a jogosultak 
kimaradása abban leli magyarázatát, hogy sokan 
vagy a czenzust nem ismerik, melynek alapján 
magukat a névjegyzékbe felvétethetnék,  vagy pe-
dig az eljárás módjáról kellő tájékozottsággal nem 
bírnak s igy sem az összeíró küldöttség előtt nem 
jelentkeznek, sem pedig a központi választmány-
hoz maga idejében nem folyamodnak. 

A választók összeírása minden év junius ha-
vában megtörténik s az összeirt névjegyzék több-
nyire július 5—25 ig terjedő idő alatt a községek-
be közszemlére való kitétel végett kiadatik s igy 
módjában áll mindenkinek jogát érvényesíthetni a 
nélkül, hogy a hibát a hatósági eljárásban kelljen 
keresnie. 

L E V E L E Z É S . 
Nemzeti gyász. 

G y ó-S z e n t m i k I ó s, szept. 16. 
Valóban az egész ország nemzeti gyászt öl-

tött azon mérhetetlen veszteség fölött,  mely László 
kir. főherczeg  váratlan elhunytával a népszerű és 
osztatlanul szeretett József  kir. föherczeget,  mint 
édes atyát, érte. 

A fájdalom  nemcsak az édes atya szivét, ha-
nem áthatotta az egész nemzet testét. 

A haza legszélsőbb határán is fájdalomtól  sajog 
a honfi  kebele s bensőleg osztozik a részvétben. 

Gyergyó-Szentmiklós, a székely végvidék e 
községe, a székelyek hagyományos őszinte érzeté-
vel vett részt a mély gyászban. A róm. kath. 
templomban tartott rekviemen a hivatalok, testü-
letek s a polgárok nagy számban vettek részt, a 
községi képvielőtestület pedig a község nevében a 
következő meleg részvétet táviratozta József  kir. 
főherczeg  ő Fenségének: 

„Megtört szívvel s a fájdalom  mély érze-
tével osztozik Gyergyó-Szentmiklós községe 
azon mérhetetlen veszteségben, mely László 
kir. főherczeg  gyászos elhunytával Fenséged 
atyai szivét s vele édes hazánkat érte, el-
hervadván éltével együtt mindazon kecseg-
tető remény és várakozás, melyeket rajongó 
szeretettel hazája és nemzetén csüngő egyé-
niségéhez fűztünk.  Fájdalomtól sajgó szívvel 
és reszkető ajakkal sóhajtunk a mindenség 
Urához; adjon neki örök nyugodalmat. Fen-
séged és fenséges  családjának mély fájdalma 
pedig leljen enyhülést azon őszinte gyászban, 
mely hazánkra, honfiúi  szivünkre borult." 
Ö Fensége e részvétnyilatkozatra a követ-

kező távirati választ küldte: 
„Vái 'os közönségének Gyergyó-Szentmik-

lóson. Legszívélyesebb hálás köszönetet mon-
dok a részvét oly megható nyilvánításáért, 
mely atyai szivemet némi vigaszként mélyen 
megindította. József  főherczeg." 
Ugyancsak Gye;gyó-Szentmiklósról a tűzoltó-

egyesület is a következő ré3zvétátiratot küldötte: 
„A legelső tűzoltót ért súlyos veszteség 

alkalmával a legalázatosabb részvétét nyil-
vánítja a gyószentmiklósi önkéntes tűzoltó-
egylet parancsnoksága". 
Erre szintén meleg hangú köszönő válasz 

érkezett. 
Megemlítjük továbbá, hogy a gyászeset híré-

nek a vételével minden köz- és több magánépü-
r n b& { á " > d a l m a 8 r ^ v é t külső jeléül gyászlobogót 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Gyászisteni tisztelet László főher-

czegért. Az egész ország fájdalmára  a bal vég-
zet által az élők közül oly korán kiragadott fő-
berezeg temetése napján Csik-Szereda város kö-
zönsége is áldozott a kegyeletnek, mely a magyar 
nemzet halottja iránt ország szerte oly bensőleg 
nyilvánult. Ugyanis folyó  hó 11-én a helybeli róm. 
kath. templomban gyász isteni tisztelet tartatolt, 
melyen a vármegye főispánja,  a különböző hivata-
lok tisztviselői, a csiki vasútépítési vállalat tagjai, 
nemkülönben a vasútépítés felügyeletére  kirendelt 
államvasuti mérnökök, valamint a polgári leányis-
kola tanítónői és tanulói testületileg veitek rés?A. 
A gyászmisét és rekviemet Tarán Miklós segéd-
lelkész végezte; mise alatt pedig az éppen akkor 
városunkban időzött Bartalis Ferencz lövétei kántor-
tanító énekelt gyászdalokat erőteljes szép hangon. 

— Adakozás a madéfalvi  emlékszo-
bor javára. A nevezett czélra Barabás Antal kör-
jegyző ur Angyalosról 3 frt  50 krt. Márkosfalva 
községe 1 frt,  Martontalva községe 2 frt,  Hatolyka 
községe 2 frt,  Ágoston Lajos bíró ur Baróthról 
1 frt  20 krt. Ábrahám István ur 896. sz. gyüj-
tőivén Bukarestből 14 frt,  Jánosi János Gyergyó-
Ujfalnból  5 frt.  Csiby András pénzügyőri biztos 
ur 893. sz. gyűjtői vén Gyergyó-Szentmiklósról 17 
frt  60 kr. Deák Albert körjegyző Kovásznáról 
897. sz. gyüjtőivén 75 krt küldöltek be e lap ki-
adójához. 
Jelen számunkban ki van mutatva 47 frt  05 kr. 
Az eddigi gyűjtés 2571 frt  85 kr. 

Főösszeg ~26I8 frt  90 kr. 
Azaz: Kétezerhatszáztizennyolcz forint  90 kr. 
Fogadják a nemes szívű adakozók a szent 

ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 
— Képviselőtestület. Csik-Szeredában a 

képviselőtestület tagjainak választása megsemmi-
síttetvén, az uj választás f.  hó 21-én tartalik meg 
Böjthy Endre vármegyei törvényhatósági kiküldött 
elnöksége alatt. A választásra ez ideig semmi elő-
készület nyomai nem láthatók. Korteskedés sem 
egyik, sem másik részről nem indíttatott. Jobb is 
csendben, zaj nélkül végezni azt, mert a nagy 
havezban újból valami törvénytelenség eshetnék. 

— Mária Ünnepe. Az év minden szakában 
alkalma nyilik a hivó keresztény népnek a legszen-
tebb Szűz iránti tiszteletét nyilvánítani, de nálunk 
leghatékonyabban nyilvánul n Mária iránti kegyelet 
és ragaszkodás Mária névünnepén, a mikor nem 
csak a vidékről, liánéin n szomszéd vármegyékből 
is seregestől szokott a katholikus nép Csik-Somlyóra 
összeseregleni. XIII-ik Incze pápa 1722. január 
17-én kelt dekrétumával Mária napjára, valamint 
annak nyolezadára teljes bucsut engedett mindazon 
ájtatos híveknek, kik az elvégzett gyónás és áldo-
zás után az anyaszentegyház szándékára öt Miatyán-
kat és öt Üdvözletet elimádkoznak, s ennek sokan 
igyekeznek is eleget tenni a katholikus liivek közül, 
hogy teljes búcsúban részesülhessenek. Különösen 
ki kell emelnünk az örinény-katholíkusok e részbeni 
buzgalmát, kik nagyszámban szokták a Mária ün-
nepi bucsut látogatni. Hár a megelőző nap beállott 
tartós esó sokakat visszatartott a bucsu látogatástól, 
még is az e hó 15-iki bucsu Cs.-Somlyón elég né-
pes volt. Az ünnepi szónoklatot Kovács Geró szent 
Ferencz-rendi áldozár tartotta, kit ezen rendtnrto-
niányi gyűlése közelebbről helyezett át Somlyóra. A 
szónok mcsterilcg oldotta meg feladatát,  s bizton 
állíthatjuk, hogy a dialektika minden kellékével fel-
ruházott beszéd a nagyszámú hívőknek teljes benyo-
mást gyakorolt. Tapintatos eljárására vall ezen át-
helyezés a tartomány-gyűlésnek, midőn Csik-Somlyóra, 
ezen bucsu helyre oly embert küldött, a ki érdemes 
rendtársaival együtt, előforduló  alkalmakkor a hitet 
és a vallás iránti mély ragaszkodást csak is öreg-
bíteni képes. Az ünnepi szent misét Murányi Kál-
mán felesiki  kerületi főesperes  végezte fényes  se-
gédlettel. 

— Lemondások az anyakönyvvezetöi 
állásról. A (Jsatószeg székhelyre kinevezett anya-
könyvvezető Uyürffy  József  aggkorára való tekin-
tetből, továbbá Verebesi Kovács Gergely tusnádi 
rendes és delnei László Péter ugyancsak rendes 
anyakönyv-vezetők megbízatásukról lemondván, a 
csatószegi anyakönyvvezetöi állásra Kottek Sándor 
szentsimoni nyugalmazott őrnagy, a tusnádira Hartha 
György községi biró és a delneire Ituttyán László 
pálfalvi  községi tanító ajánltattak a kormánynál ki-
nevezésre. Mai napon Jakab Ferencz csikszentimrei 
anyakönyvvezető adta be lemondását, kinek helyébe 
még ajánlat nem tétetett. 

— Az állami anyakönyvvezetők be-
oktatása. A mint lapunk mult számában előre je-
leztük, Kathonay Domokos állami anyakönyvi fel-
ügyelő e hó 11-én megjelent városunkban, mikor 
is a megyeház tanácskozási naevtérmében az azon 
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napra ós helyre fisazehivott  vármegyei állami anya-
knn\ v vezetőknek oktatást adott nagyjában * rájuk 
vár- iwndikrtl. Az anyakönyvi felng>elö  megnyeri 
külsejével és módorávrnl kellemes benyomást keltett 
tx aiiynkooyvveietök között. Ez alkalommal kktea-
Uttiik az anyakönyvvesetök között a kormány által 
megküldött .MÜletén, eaketési és halálozási anya-
könyvek külön-külön kötetekben, valamint az ezek-
hez megkívántató betöaoroe névmutatók és a házas-
sás k»téx*el megbízott anyakönyvvezetök részére 
kiililoti nemzeti ssinfi  és magyar korona jelvénynyel 
ellátott szalagok. Egyúttal mindazon rendes és he* 
Ivcitcs anyakönyvvezetök, kik nem felesketett  köz-
s't'-jr i'li'-ljárúsági tagok, a hivatalos esküt főispán  ur 
6 moit.'isti(ţa kesébe letették s a jelen nem voltak 
s közelebbi napok egyikére fognak  e esélbél be-
llivatui. 

— Busgó tudósítója lehet * „Magyar 
Hiil.i|>"-nak Csikból, mert azt irta lapjának, hogy 
â -zékely vasutak sepsiszentgyfirgj-csikszeredai 
vonalán a mnnkálatok szorgosan folynak.  Ez a 
bir. yajnos, nem igac, mert a székely vasutak 
ezen vonala még ki sincs adva vállalkozóknak, da-
czára, hogy már több lap közölte is a vállalkozik 
nevrt. Ezen vonalon még egy kapavágás sem t8r< 
tént f>z  ideig. A csiknzereda-gyimesi vonalon a 
munka megkezdődött agyán, de ez is csak lassan 
indul, levén minden kezdet nehéz. 

A millenniumi székelyház. Az ezredévi 
kiállításon bemutatandó, Csikvármegye közönsége 
állal nagy költséggel építtetett székely-házat vál-
lalkiaó Antal Gergely dánfalvi  lakós a napokban 
szállíttatta a székelyndvarhelyi vasatállomásra. Az 
épületek Csik-Dáofalván,  a galambngos kapn Bánk* 
falván  készültek s felülvizsgálat  alkalmával a terv* 
vei megegyezőnek találtattak. A megyei népvisele-
tet i hrázoló öltönydarabok szintén készletben van-
nak s azok is mielőbb a kiállítási bizottsághoz 
Budapestre ntnak indíttatnak s igy valószínű, hogy 
a Székely-ház még ez évben kedvező időjárás ese-
tén a kiállítás területén felfog  emeltetni. 

— Wekerle Sándor Romániában. Ro-
mán lapok hírei szerint Wekerle Sándor volt mi-
niszterelnök, Bethlen Bálint gróf  és Horváth Gyula 
képviselők kíséretiben jelen lesz szept. 26-án a 
cwriiavodai nagy donai liid megnyitási Qnnépén és 
minau több napra Bukarestbe utazik az u 1 á h 
kérdés tanulmányozására. 

— Hazafias  oláh községek. Gyergyóban 
Várhegy és Salamás olábajku községek hazafisá-
guknak g a magyarok iránt táplált testvéri szere-
t-iiiknek igen szép és elismerésre méltó példáját 
adták, midőn a két község képviselőtestülete egy-
hangúlag elhatározta, hogy az Erdélyi Kárpátegy-
létnek 50—50 frt  dij mellett alapító tagjai lesz-
nek. Határozatukat a megyei törvényhatóság f. 
évi ang. 28-iki gyűlésén megerősítvén, a tagsági 
dijaknak az illető helyre leendő beszolgáltatásával 
a községi elöljáróságok bízattak meg. Ezen öi-ven* 
dei"s dologról szóló hírünket azzal zárjak be; e 
nemes és hazafias  példa találjon több hasonló kö-
Vtt.'.l'K 

Uj megyeház. Székely-Udvarhelyen az 
i-zi-s nii'iíveliAz nlapköletétuli (innepólyu e hó 
'li-liitiii! ment végbe, szépszámú közönség előtt, 

furiiiúlitások  közt. Az iinnepólyeR aktust 
:i liinus alispán végezte, a kel ló méltósággal, 

Ik-sxOiI kiséretébon téve a szokásos húrom 
-íiT.'-st. Kövíd beszédében a kiiazölrin lövő 
* * i s s; 11 szemben védelmébe vette az autonom 
." ndszert s az egész megyét is, mint a 

••••> zat liivét aposztrofálta. 
Saskavissgála t . Hy.-Owmiafalva,  Alfáin 

•I községek határán minden évben tö-
jelenik meg, melyek különösen a széua-

i' i<-utékcny károkat szoktak okozni. A 
is tömegesen jelentkeztek, melyek 

»i;Mi i'í-iilány a folduiivelcsi  miniszterhez hn-
j, (küldetett a faj  jellegének megállapítása 

>'>' !. Nevezett miniszter ur a napokban ertesi-
nj'-nye alispánját, hogy a sáskafaj  megyizs-
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táranlat meg Is érdemli ezt; sert feledatának  akar. 
is, tud is megtelelni. Gy. Bzentmiklóson az utolsó 
előadások jobbára j«talo»jáMkok voltak, melyek 
közil kQlöoöseo kivált Deákné, a közönség ke-
eyenezének a jutalomjátéka. Nagyon szép csokrok-
kal tantették ki, az egyikben értékes ajándék 
is volt. 

— Tüzeset Gyergyó-Remetén. A köze-
lebb mult években tűzvész miatt óriási kárt szen-
vedett Remete község néhány lakósát e hó 8-án 
ismét snlyos csapás érte. A nevezett napon déli 
12 órakor vészterhes fellegek  gyűltek össze a köz-
ség felett,  melyekből egy villám csapott le a 9 
gazdának épületeit, gazdasági eszközeit, házi bá-
torait, gabnáját é* takarmányát mintegy 10,000 
frt  becsértékben elhamvasztotta. Szerencsére em-
berélet nem esett áldozatni és az értékesebb épü-
letek is biztosítva voltak. 

— Hathusalemek az ezredéves kiál-
lításon. A gróf  Andráasy családot sokáig hűsé-
gesen szolgálta egy öreg házaspár. A férfi  172 
éves, az asszony pedig 164 esztendős volt, mikor 
meghalt. Arczképeik a kraszna borkai várban van 
nak megOrökitve. A nagyon öreg ember és asszony 
arczképe felkerül  a kiállításra is, hol bizonyára 
sokan meg fogják  bámnlni ezt a két csodálatos 
kort elért embert. 

— Mfliunînmi  történelem. A* Atheneaiim r.-Lársa-
ság kiadásiUu megjelenő A magyar nemzet története cximB 
tiz kttetéa nagy munkának (millenniumi liadáa) harmadik kfite-
téből (Aqjonk kora) megjelentek egymás után a SS., 34, 85. 
számokkal jelzett (Özetek szebbnél-azebb a*Ov*gképekkel és 
mBmelléklMtkkel. Mindjárt a 3H, füzeihez  pompás nfimellé.k-
letek vannak csatolva, az egyik ábrázolja .lontarini András 
visszatérését Velenczében a eh'Ogţiai diadal után", l'iolo 
Veronese világhirQ f  >stméD)* után, melynek eredetije Velenczé-
ben a dogúk paldlújáhan van: a másik II Aîhert osztrák 
berezeg arczképe az ambrasi gvfijtomcnyli.il.  Ugyan eblien a 
füzeiben  öt szép tájképet találnnk eredeti felvételek  mán n. 
m. I)örre Tivadartúl: „Déva vára"; „Lulilú" ; „A rozgonyi 
csatatér"; Csorna Káról)tói: .Sáros vára" és „Szepes vára", 
mind megai-nyi történelmi nevezetességű helyek. A 34. füzet-
hez mű mellékletül van csatolva „Ozorai I'ipo" arczképe 
«Andrea Pel Castaunó" firenczei  festménye  min és .Anjou 
Károly, Martell Károly és neje Klementina síremlékének" 
fotografi&ja  Nápolyban, a Scent-Jannárius templom főbejá-
rata feletti  sírkőről véve. Ugyancsak elibül a templomból 
.Enilre nápolyi király síremlékének" fényképe;  valamint .IV 
Károly, nqe Valoís Blanka ós fia  Venczel* arczképei, a kart-
sieíni vár Mária kapolnájinak falfestményéről  levéve, vannak 
a 35. füzethez  mümciteklctül csatolva. Kőnek a kit utóbbi 
füzetnek  remek MíWegképeibó'l ki kell még külön emelnimk 
néhány ssép tájképet, u. m. Cnema Károly eredeti njzai 
ulán: .sólyomkő" 6» „Pécs látképét": Utrre Tivadar rajzi 
ban: „Trenoséa vára*: Székely Árpád eredeti rajza atia: 
.Visegrád", ,Selieiii«>«, .A krinigsfeMeai  apáeza-kolostor" lát 
ká|»eit. A 85. tOzetbea a kiltaü tolln korrijz- és ISrtéMtiró, 
Poór Antal megkezdi az „Aigoak-kerának" második könyvét, 
melynek calme .Károly Köbért külpolitikája". Az el jő feje* 
zetben Zára és Veleneze, valamint a horvát-dalmátországi za-
varokról ; a második fejezetbe»  podig a Szerbiával twU ftsz-
szeköttctésról és a havasaMbldi hadjántrAl; a harmadik fe-
jezetben aztán a nyngati politikáról; végül a nogyetlik feje* 
xethon Károly király maláili vlizonyainil é< utolsó éveiről 
szól a tuilós szerző rmidkivüli alapoŝ tggal, vonzó és világos 
történelmi stílusban. A liannadik kötetéből megjelent a :Mi. 
és 37. filzet,  melyeklien Poór Antal folytatja  .Az Anjouk 
kora" nagyszabású monográfiáját,  Károly Kébert kiráír csa-
ládi viszonyainak ós utpkó éveinek, valamint az akkori belső 
állapotok ismertetését befejezvén,  áttér .A nápolyi hadjára-
tok korára" (harmadik könvv). A magyar dicsfis'-g  fénykorá-
nak ezt a nevexete* korszakit a kitünO tolln szerző a követ-
kező fi-jczntekrc  09z l j a fel:  I. l̂ ajos király nralkotlása első 
évei II. Kndra ineggyilkultatása. Zára veszedelme III. Az 
első nápolyi hadjárat Mint dlazcs mii mellék letek vannak a 
fiizethez  csaiolva: .A nápolyi Hspnt-Jannárins-templom foka 
pnjânak" sikerült fénynyoma  a „Liber de septem signis" 
cziinü kéziratból .Zsigmond császár mint nap1- eaimü allcgo 
iia: továbbá „Mária királyné kettő* pecsétjének" ha«onmá«a 
aranyozott lainbon és „Az aaelivni székesegyház" sikerült 
távlali képn illnxos fimctuzethen.  A számos saAvegkép közül 
ki kell emolnünk a következeiket: .Koliert király síremléke" 
a nápolyi santa-Cliiara templomlian, .Kóma kSzépkori képe" 
lleiio/zo Uozzoli falfcstménre  mán, „Julianna királyné" Giotto 
falfestménvo  mán, .Az ndiwei városháza" stb. Az egyes fiim 
ára 3ii kr Előfizetés  negye-lé»re (12  füzet)  :t frt  <W kr. Fél-
évre Í24 füzet)  7 frt  20 kr. 

Sz. 1313/95. 

Árlejtési hirdetmény. 
CsikTármegye tek. törvénybatésági bizottsá-

gának 2107—1896. bgy. száma határozatával hely-
ben hagyott, Csik-Szentmikl&s községében, Csik-
Delne, Borzsova, Szentmiklóe községek által épí-
tendő körjegyzői lakás és melléképületei, l évi 
azeptsnber h6 22-én Coik-Szentmiklós község há-
zánál tartandó versenytárgyaláson, a legkeveseb-
bet igérö vállalkozónak kifognak  adatni. 

1 Kikiáltási ár 2490 frt  62 kr, melynek 10 
°/0-át áriejteni kivánók készpénzül vagy elfogad-
ható értékpapírokban kötelesek letenni az ár lejtő 
bizotttság kezéhez. 

Szabályszerű zárt ajánlatok megfelelő  bánat-
pénzzel f.  évi szept. hó 3l-ig reggeli 9 óráig el-
fogadtatnak. 

2. Az épitkezés fából  történik, melyhez a 
szükséges fákat  a fenti  közaégek â ják, egyéb 
anyagot vállalkozó lesz köteles előállítani. 

Egyéb erre vonatkozó feltételek  a közaég 
házánál Csik-Szentmiklóson megtekinthetők lesznek. 

Kelt Gsik Szentmiklóson, 1896. ang. 28. 
Kiss Dénes, 

jegyző. 
Benő Dénes, 

k. biró. 
Kováoi Simon, 

k. biró. 
Lázár Ferencz, 

k. biró. 
Sz. 130-1895. 

oltvgyi. 
Hirdetmény. 

Az oltvölg>i vizitársnlat elnöksége, a Csik-
Szentkirály és Csik-Szentimre községek határain 
az ni Olt-árok sarkalaténál létesítendő zsilipek 
beállítására, — a meglevő terv és költségvetés, 
alapján — mik Csik-Szeredában az elnökségnél 
raintlnn nap d. e. 8—12-ig bet̂ kinthetők, verseny-
tárgyalást hirdet azzal a kikötéssel, hogy mind-
két, helyen a zsilipek f.  évi október 3l-ig a kai-
tar mérnökségnek átadandók lesznek. A verseny-
tárgyalás SiftwIsr  20-án Urtatik meg Gsik-
Szeretlán a vármegye házánál. Költség előirányzat 
427 frt  60 kr, minek 10*/, bánatpénzül leteendő. 

Felhivatnak mindazok, kik vállalkozni akar-
nak, hogy ajánlataikat az árlejtés napján d. e. 8 
óráig az elnökséghez adják be. 

Csík-Szeredán, 189&. évi szept. 4-én. 
1—I A s e lnökség. 

A gyergy ót járás főszolgabírójától. 

Sz. 4870/895. 

K Ö Z Ö N S É G K O B f e l l ö l / . ) 
Kösiftnet  nyilvánítás. 

Istenben boldogult fivérem  (ír. Betegli An-
tănîiIináiiŷ 'zása végett egy szaUüzeiíét o | elhunyta alkalmából irányomban és hozzám tar-

tozóim irányában réazvéltel viseltetett összes ba-
rátaim és ismerőseimnek, valamint a néhai emléke-
zetét megörökíteni óhajtó jó barátnak is e helyen 
mondok köszönetet. 

Kelt Csik-Szeredában, 1895. szeptember 17. 
Ote. Angheltfku  Györgyid, 

uűl.  Betegh ZsuztAnna. 

<ni'Tu beküldötte, a ki a napokban GycrgyAba 
líii'Xcml. Attól tartunk, hogy a most beállott 

' "Iii miatt mutatványnak sem fog  találtatni egy 
ui(i'ö jiiszágból. 
— TÜa. (iyergyó-Sztmiklóaon  f.  hó 12-én reg-

' nnúuozy Vortánnak a Fő-utczában levő laklie-
iMtálló ismeretlen okból kigyuladt és a benne 

'yi-zott takarmány nyal egyiitt leégett; a szarvas-; ĉikat uionban idejekorán sikerült kiszabadítani. 
A linóitoknak sikerült a tűz tovább terjedését meg-
xMoliii r |gy egyéb kárt nem okozott. Alig osende* 
"S'j'l'.'tt le esen tűz, újra zaj és futkosás  támadt; 
mm a község alszegi részében egyik lakóház ka-
"urújálmn tüs támadt, azonban a háziak hamar éas-
ii.'Vi.'vén, első fellobbanásában  elolthatták. Mindkét 
t-ii'ilieu nagy szerencse volt a csendes idő. 

— Stinésset. Deák P- színtársulata Gysr-
gyó̂ SztmiklAsról Sz.-Cdvarhelyre ment, hol — mint 
irtasülünk — kedvező fogadtatásra  találtak. A 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D .LAJOS. 

KIADÓ- éü LAPTDLAJDOROH: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTOM. 

•) As e rovat alatt mcfjeleatekért  eaak a â tikatéeég 
Majábaa vállal ftleUlaséfat  * ă merk. 

k Î. 

Pályázati hirdetmény. 
tíyergyó-Remete 4487 lelket arámláló 

nngykövtségben « j e g y z ő i á l l á a lemondás 
folytán  üresedésbe jővén, annak betöltésére 
ezennel pályázatot hirdetek s felliivom  mind-
azokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hopy »/. 1883. évi I. t -czikk 0. §-ban meg-
jeleit min&iitésr̂ l szóló oklevél, Itonpolgári 
és erkttlcsi, 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 
fizet/-»,  60 frt  lakbér és a magán munkála-
tokért szedhető szabályrendcletileg megálla-
pított dijak. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. ssept. 4. 
Nagy Tamás, 

2 - 3 fSazoIgtbiri. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön K." 

Budapest» Kerepesi-ut 65. H. emelet 24. 
40 évi 5'/., 50 évi 5*/. törlesztési köl-

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre G'/o amorţi-
záozíó uton, házak építkezési kölcsön 50»/* 
megkezdésnél. 50°/. teljes felépítés  után 6'/« 
kamat mellett. Személyhitel '/« évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig  6 és 7'/« ponton 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelaálog Kölosön (K.) 

7—12 M s ş s t t , KsrapaaM Mi 



Szeptember 18. C S Í K I 3 szám. 

^ . z S L l l s - K C L i l s t g Ş M  « a g e â A l y « x e t t 

Magyar Osztálysorsjáték 
^ ^ • • • ,i fi  t t n99!t.álvii nvereménvek. I. osztályú nyeremények. 

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

1 nyeremény i 80000 8QOOO 
1 60000 60000 
1 40000 4000Q 
1 30000 30000 
1 20000 20000 
1 15000 15000 
1 10000 10000 

2 8000 16000 
8 4000 32000 
10 2000 = 20000 
13 1000 = 13000 

100 400 - 40000 
860 200 17200 

9000 n 80 - 72000 
10000 nyeremény 

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

31,499 i i ye reménynyc l és egy jutalomdijjal. 
A nyeremények minden levonás nélkül fizettetnek  ki. A húzások 

államfeliigyelet  és kir. küzjcgyzö ellenőrzése mellett történnék. 

Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben: 

1.000,000 Az I. osztály 
összesen 1268000 

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI: 
*/.,„ sorsjegy 

J 
korona. 

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

I I . osztályú nyeremények. 

Huzás 1895. deczember 6—14 ig. 

> . 1 2 . = 2 O S . 

o 4 (O n 
5 = 5 « £ 

OJ 3 M t ' 2 
, . N « 

lil ea je 

korona korona 
1 jutalom 600000 600000 

1 400000 400000 
1 200000 200000 
1 IQQ000 = 100000 
1 50000 50000 
2 20000 4000Q 
2 I500Q 30000 
4 10000 - 40000 
10 8000 80000 
27 6000 I6200C 
100 2000 200000 

200 . 1000 200000 
1150 2U0 230000 

20000 100 —2000000 
21499 nyeremény s julal. 4332000 

40.— 4.— 2. korona. 

A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJEGYEK ARAI 
'/, '/,„ Vy teljes sorsjegy 

korona. 80.— 8.— 4.— 

Valamenny i Horajegyek a falragaszok  ál tal megje lö l t e ladás i h e l y e k e n kaphatók . 

Magyar Osztálysorsjáték Igazgatóság. 
Sorsjegyek eladásra való á tvétele i ránt i megkeresések hozzánk intézendők. 

Huilapost. |síl"i. hóli.in. 
Andrássy-ut 5-ik szám. 4 

ELSŐ ÁLLAMILAG ENGEDÉLYEZETT 

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

31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal. 
5 K * n . i l l i ó 6 0 0 , 0 0 0 3 s c ü 2 o : r L S L összértékben 

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő.  — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 
— o g 3 7 * a c ^ L i l l i ó I s o r o ^ s t . 3 Z Z 

Első huzás 1895. október 16—19-ig BUDAPESTEN. 
E szerint a jánlom és u t á n v é t mel le t t küldök szét 

eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére 40.-
V, 

8 0 . — 

20.— 8. 4. 

40,— 16.-

2.— korona. 

4.— korona. 
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásra érvényesek 

Teljes sorsjejíyi-k, u melyek első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereménynyel előlegesen a másodikos/, 
tályra vonatkozó hetét fizettetik  Megrendelések pos tauta lvány Utján lehetőleg :i czim igen pontos megjelölésével kéretnek 

H E I N T Z E K Á t t O L Y f ő - e l á r u s i t ó ,  B u d a p e s t , s z e r v i t a - t é r 3 . 
Cheek-Contó Magyar postatakarékpénztár 3960. süraöny-uzim LOTTOHEINTZE Budapest. — Vidéki meurendelök portó fejében  1" lilb'rl 

ajánlott levelekért :so füléit,  továbbá minden egyes nyereményjegyzékért '->0 tillért szíveskedjenek külön mellékelni. 
Lottogyüjtődék, viszontelárusitók és ügynökök mindenhol felállíttatnak, 

\/u/n/n/»/Mjm/m/U/ w m u • "m 
Uan szerencsém a nagyérdemű kö- jjj 
" zönséget értesiteni, liojry Dréher jj1 

d Antal kőbányai sörfőzdéjével  P 
kötött kizárólagos egyezmény alapján • 
azon helyzetben vagyok, hogy magá- • 
nosoknak és viszonteladóknak valódi jf 

2 Dréher-fóle • 

5 MÁRCZIUSI SÖRT 
şj szeptember hó 1-étől kezdve palacz-
Ş1 kok- <"'S hordókban tnploe/.ai f'ó'rak-
q táramból kitűnő minőségben jutá-
• íivos árakon focrok  ki.tr/.oWilf  ntnl % 
I 
I % 

nyos árakon fogok kiszolgáltatni. 

Káhán Nátán Samu 
csiktnploczai főraktára. 

4-4 

Védjegy. 

F E R E N Q 2 • 

Palinka ( S ó s b o r s z e s z ) , • 

gyrSgynsz.-
használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 

MT* I K a p i a a t ó : 
Csik-Szeredában: Gözsy Árpád gyógytárában és N'agy (iynla k , < l i . - n 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A , ifj.  Denw.v Antal, Kaivzády K. K , Gál .l:in«.s. 

(iergely János és Máthé János kcreskeilcikiul. 
Sz.-KeresEturon : Jaeger J. gyógy tárában és Ungyel l.ászló kereskedő;-Im-ii. 

valamint közvetlen VERTES LAJOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 
• • 

Nyomatott Csik-Szeredábana laptujdnos kiadó Györgyjakab Mrtonönyvnyomdáján 
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