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A székelyföldi  katonaiskola. 
Cs.-Szereda, ápril 28. i 

Nyíri Sándor alezredes nr néhány nap 
óta városunkban idő/.ik a végből, hogy a 
közös hadügyminisztérium nevében megál- 1 

lapodásra jusson vármegyénkkel a felállí-
tandó katona iskola ügyében. Nehéz telté- : 

teleket hozott magával, melyek teljesítése 
vármegyénk magán javi jövedelmének a na-
gyobb felét  venné igénybe. Mint mondják, 
a katonai kormány 350 ezer forint  áldoza-
tot kiván a vármegyétől a katonai iskola 
felállítására.  Oly összeg, melyhez hasonlót 
ez ideig összes kulturális intézményeinkre 
kezdettől fogva  sem fordítottunk.  Hogy meg-
fogná-e  érni ama tervezett intézmény, az 
attól függ,  vájjon mi is lenne hát az való-
jában ? Mielőtt tehát ama mesés összeget 
vagy annak bár egy részét, vármegyénk 
megajánlaná, jó lesz előbb teljesen megál-
lapítani és tisztába hozi.i, hogy ama katona 
iskola vájjon mily fokú  lenne a valóság-
ban; mert hogy esetleg valami elemi fokú 
iskola felállítására  oly nagy összeget áldoz-
zon a vármegye, még akkor is, ha' az ka-
tonai ismereteket terjesztene, az általa nyúj-
tandó előnyökkel távúiról sem állana arány-
ban a hozandó áldozat nagysága. 

Vármegyénk minden lakója a legoda-
adóbb készséggel járul hozz;>, hogy egy ka-
tona nevelő-intézet czéljaira tetemes áldoza-
tot hozzon a vármegye; dc ezen nevelő-
intézettől feltételezzük  már jó előre, hogy 
az legalább egy alreál iskola fokán  fog 
állani. 

Ugy tudjuk, hogy a felállítandó  inté-
zet részére 200 ezer frt  már megajáhltatott. 
Ez az áldozatkészség oly mérvű, melynél 
többet alig kívánhat a katonai kormány. 

Ha ezen áldozat sem tartatnék elég 

A „CSIKI LAPÖK" TÁRCZÁJA. 
Egy hirlapiró emlékirataiból. 

(Lapnnk jogosilott eredeti kilxleménjc.) 
— Irta: Gárdonyi Oésa. — 

— Pardon, nram! 
— Tessék I 
— Ön Jelenváry ? 
— Az vagyok. 
— A „Kis Disznó" czimü élezlap szerkesz-

tője? 
— Meg akarja rendelni. 
— Nem! 
— Akkor nem vagyok az. 
— Uram! szólt, mintán kiőrülte magát, — 

én a Kákoncsapi Közlöny szerkesztője vagyok. 
— Isten tartson. 
— Ismerem önt hírből 
— Annak örülök. 
— Önt keresem már bárom nap óta folyton. 
— És nem talált, — tudom. Különben mivel 

szolgálhatok. 
— Jöjjön le hozzám munkatársnak, segéd-

szerkesztőnek. 
— Vannak leányai. 
— Legény ember vagyok. 
— Hit fizet? 
— Kétszáz forintot  havonként. 

megfefeWtrtft","  akkor könnyen azon feltevé-
sünknek lenne alapja, mintha nem is volna 
komoly szándéka a katonai kormánynak, 
hogy azon iskolát nálunk állítsa fel,  hanem 
tulkövetelésével csak demonstrálni akarná, 
hogy a Székelyföldön  nincs meg az áldo-
zatkészség. 

Ha az áldozatkészséget liczitáczióra bo-
csátjuk, Csikmegye közönsége készséggel félre 
állhat azon székelyföldi  vármegye, avagy 
város elől, mely ezen összegnél többet haj-
landó forditani  ezen czélra s akkor is az 
övé lesz az érdem, hogy a liczitácziót oly 
szép kerek összeggel kezdette meg. 

Azt semmi esetre fel  nem tehetjük sem 
a katonai kormányról, sem a delegácziról, 
hogy az indítványba hozott székelyföldi  ka-
tona iskolát teljesen a Székelyföld,  a székely-
ség erején akarja létrehozni. Ha tehát az 
iskolának a Székelyföldön  való felállítása 
komoly dolog és reális elhatározás, akkor 
a Csikvármegye által arra megajánlott 200 
ezer frt  oly összeg, melynek megadása mel-
lett, a többi szükséges költséget nyugodt 
lélekkel szavazhatja meg a delegáczió, mert 
a helyi érdekeltség ezzel megígért annyit, 
a mennyi tőle csak kitelt. Ennél többet kí-
vánni tőlünk annyi, mintha a betevő fala-
tunkat is kérik s egyszersmindenkorra azt 
kivánják, hogy nekünk több kulturális czélra 
fordítható  pénzünk és jövedelmünk ezutánra 
többet soha se legyen. Ezt ne kivánják, 
hisz ennek a vármegyének még sok ezer 
esztendei élete van hátra. Fiainak még sok 
szüksége lesz ezután is arra, hogy a kato-
nai pályán kivül is éljenek, művelődjenek 
és boldoguljanak. Egyetlen czélért a jövő-
ről végkép le nem mondhatunk. 

— Bocsásson meg, de szeretném, ha Írásbeli 
szerződést kötnénk. 

Újságírók közt nincs ugyan az ilyesmi szo-
kásban, de megcsináltuk. 

A Kis Disznó czimü lapomat oda ajándékoz-
tam a nyomdászomnak, magam pedig egy óra 
múlva a robogó vonaton ültem. 

Az én bozontos, medveszerü szerkesztőm nem 
volt valami mulatságos útitárs. Csupán akkor moz-
dult meg a szája, mikor egy óriási O-betü alak-
jában ásított vele. Ilyenkor azt hittem, hogy az 
álkapcsa kifiezomodik.  Derék nagy álkapcsa volt, 
Sámsom ilyennel verhette széjjel a filisztensokat. 

— Tud e dnrákozni ? — kérdezte egyszer a 
szerkesztőm. 

— Azt hiszem még nem felejtettem  el. 
— Nagyon szép játék. 
— Megjárja. 
— Nagyon szellemes játék. 
— Nem vettem észre. 
Beletaszította a kezét a belső zsebébe és ki-

hnzvá egy pakli kártyát. 
— Játszik ? 
— Nem b'ánom. 
— Hát mibe szokta ön játszani? 
— Biz én csak orrba. 
— Az kellemetlen, sőt veszedelmes is. 
— Hogyan? 
— Kérem, nekem egyszer 31 kártyát vertek 

Ezredéves ünnepélyek. 
Következő sorokat vettük: 

Tek. Szerkesztő ur I 
Belügyminiszter ur ő nagyméltósága meg-

semmisítette a törvényhatósági közgyűlés azon ha-
tározatát, melylyel az ezredéves ünnepélyen a me-
gyéből megjelenő bandéristák részére, a megyei 
nevelési alapból 12 ezer forint  lett volna meg-
szavazva. Hogy mennyire üdvös és szükséges 
a magas kormány felügyeleti  és ellenőrzési 
joga a megyei vagyon kezelése felett,  semmi sem 
tüntetheti fel  élénkebben, mint azon körülmény, 
hogy ezen üdvös határozattal csaknem egyidejűleg 
érke/.ett városunkba a hadügyi kormány megbízá-
sából Nyiii alezredes ur, hogy egy Csik-Szeredá-
ban felállítandó  katonai reáliskola ügyében érte-
kezzek. 

A katonai reáliskola létesítése a vármegye 
midden lakójának élénk óhajtása, a bandérium 
küldését pedig az erdekelteken kivül vajmi keve-
sen óhajtják. A nagy többség az érdekeltek kí-
vánságával szemben közönyös maradt s hallgatag 
beleegyezésével hozzájárult leginkább azért, mert 
egyedül bírálva csak a bandérium dolgát, máskép 
néz ki, mintha egy magasabb czélt is mellé állí-
tunk. A ni vi-lcai alapot pedig megbonthatlan nagy 
tömegnek tartva, semmi nagy fontosságot  nem tu-
lajdonitottuuk a bandérium dolgának s a „jut is, 
marad is" féle  nem törődéssel néztük az egész 
ügyet. Szóval a nagy többség rem tartotta érde-
mesnek az érdekeltek kedvét elrontani. " ' 

Más világításban áll azonban most az egész 
ügy, meit ha számot kezdünk vetni nevelési ala-
punkkal, bírmily nagy összeg is az, ha abból a 
vasút építésre már megszavazott 250 ezer frtot  és 
a katonai reáliskola felállítására  csaknem hasonló 
összeget elveszünk, már felénél  jóval kevesebbre 
apad a töke, s az a tanügyre évenként tett ki-
adásainknak kamatát nem fogja  behozni, s ha a 
tökét kezdjük költeni, azzal hamar készen le-
szünk. 

Ezek komoly számbevétele mellett tehát csak 
örülhetünk a belügyminiszter ur elől hivatkozott 
határozatának, mert ha a nagy nevelési alaphoz 
mérten kevésnek látszik is a 12 ezer forint,  ma-
gában véve mégis szép megtakarítást képez. 

az orromhoz; az orrom ugy megdagadt, mint egy 
krumpli. 

— Hit a mint akarja? 
— Játszunk pénzbe? 
— Mennyibe? 
— Egy forintba. 
— Annyit nem reszkírozok. 
— Talán nincsen ? 
— Eltalálta. 
— Hát miért nem szól? ^Jok f  i;-,.-":?t. 
Ismét beletaszította öklét a belső zseoel'tí és 

kihúzta a tárczáját. Ötven forintot  számláit a te-
nyerembe. 

És elkezdtünk durákozni. 
Az első pártit elvesztettem. 
— Dupla vagy semmi I 
Gyorsan kevert és osztott. 
Elvesztettem a másodikat is. 
Dupla, vagy semmi. 
— Tehát négy forint  áll. 
— Annyi. 
Elvesztettem biz én a négy forintot  is, aztán 

vesztettem 8-at, 16, 32-öt. Mire Kákoncsapra ér-
tünk, nemcsak az ötven forintot  nyerte vissza, ha-
nem még én tartoztam neki 14 frttal. 

Kákoncsapon, a mint leszálltunk a vonatról, 
mentünk egyenesen a szerkesztőségbe. Ott letet-
tük a kuffereinket  s azután azon mód, a mint vol-

; tnnk, az uti ruhában, neki ültünk s folytattuk.  Az 



Április 29. C S I K I L A P O K 18. szám. 

A csikmegyei polo. leinylsk. ünnepe. 
A csikmegyei polgári leányiskola május hó 

2-án d. u. 5 órakor az intézet nagytermében mil-
lenniumi disz-előadást tart, melyre az érdeklődő-
ket ezennel minél nagyobb számban való megje-
lenésre kéri fel. 

A műsor a következő: 
1. Csak gyönyörű nemzet... Palotásy Já-

nostól, éneklik az összes növendékek. 
2. Uj ezer évünk hajnalán. Alkalmi költe-

mény. Hnsz Lajostól. 
3. Rákóczi induló Berlioztól. Játszák hat 

kézre: Böjthy Klárisz, Riszner Margit és Romfeld 
Jnliska. 

4. Alkalmi élőkép, mely alatt a növendékek 
az Erkel-féle  „Király himnuszw-t énekli*. 

A Busz-féle  darab szereplői: Veress Ilka 
anya; Fuszl Teréz, Böske; Élthes Margit, Ma-
riska, leányai. Történelmi alakok: Bőthy Klárisz, 
Dobribán Vira, Ferenczi Irén, Kristó Ida, Lux 
Matild, Szász Jolán, Szőcs Amál, Sándor Vilma, 
Papp Ilona, Tódor Irén, Varga Erzsi. 

A „Prologu-ot szavalja: Gál Matild. 
Az élőkép alakjai: Hungária: Szabó Vilma; 

angyalok: Mihály Kata, Schönfeld  Róza. 
Történik 1895. Sylvester éjjelén. 

Gyergyó-Szentmiklós ünnepe. 
A honfoglalás  ezer éves finnepének  öröme 

átjárja az egész nemzet valóját és sietnek külö-
nösen a megyék és községek az ezer éves nem-
zeti lét e határpontját emlék-müvekkel, knlturális 
alkotásokkal, fényes  ünnepélyekkel örök időkre 
emlékezetessé tenni. A hol az egész nemzet ün-
nepel, a hol mindenki siet az ezer éves állam meg-
erősítéséhez tehetsége szerint egy por szemet il-
leszteni, e nagy ünnep fényét  hazaszeretetével, lel 
kesedésével emelni, ott Gyergyó-Szentmiklósnak, e 
hazafias  ás emelkedett gondolkozású elöljáróság ál-
tal vezetett községnek, részt kell vennie. 

A község emlék-müvéből kell felemlitenünk 
a most épülő uj polgári iskoláját, melyre nagy ál-
dozatot hozott. E diszes kulturális épület homlo-
káról késő időkben is tündökölni fog  azoknak a 
férfiaknak  magasztos gondolkozása, kiknek az is-
kola létrehozása köszönhető. 

A folyó  hó 24-én tartott képvi-. lő-testületi 
gyűlésen pedig az elöljáróság nevében Simon Ba-
lázs fobiró  és Csergő Gyula községi jegyző a ha-
fias  érzés magasztos hangján és emelkedett szel-
lemben indítványt terjesztettek elő, hogy valamint 
az ország nagyobb községei, ugy Gy.-Szentmiklós 
is májns 10-én ünnepelje meg a nemzet ezredéves 
fennállását  oly módon, hogy ez nemcsak a nemzeti 
ünnep magasztosBágának, hanem Gy.-Szentmiklós 
község hírnevéhez is méltó legyen. Az indítványt 
egyhangúlag és nagy lelkesedéssel elfogadták  s az 
előterjesztett programm alapján elhatározták, hogy 

az ünnepély keretébe befoglalják  az összes lakos-
ságot s az intelligenczia a néppel egyfltt  érezve, 
együtt fog  ünnepelni. 

Reggel lovasok csoportja megkerüli a határt, 
mely az idén húsvétkor a rossz idő miatt elma-
radt ; ezután hálaadó isteni tisztelet lesz. Ennek 
végeztével az ünneplők a főtérre  vonulnak s itt a 
felállítandó  diszes tribünön a képviselő-testület 
ünnepi dísz-gyűlést tart, melyen Simon B. főbíró 
fogja  az elnöki megnyitó beszédet mondani. Az 
ezredéves ünnepet jegyzőkönyvben megörökíti a 
gyűlés. Lesz alkalmi beszéd, szavalat s több dal-
lal közre fog  működni a dalegylet is. Ezt a tulaj-
donképeni népünnepély fogja  követni, melyet az 
alsó nyiresben fognak  tartani. Rendeznek ökör-
sütést s e czélra a község két ökröt fog  átadni. 
Cziffra  Mihály kereskedő felajánlott  a népnek 400 
liter pálinkát, Vákár Lakács kereskedő pedig 300 
liter bort. Este bankett is lesz. 

Az ünnepély rendezése- és keresztülvitelére 
a képviselő-testület saját kebeléből bizottságot kül-
dött ki, melynek elnöke Ferenczy Károly esperes-
plebános. 

Az elöljáróság a fóldmivelésügyi  miniszter 
intenczióját felfogva,  gondoskodott a millenniumi 
fák  ültetéséről. Igy a belső piacz alsó végén, egész 
hosszában négy sor fát  fog  ültettetni s itt egy 
szép sétatért alkotni. Fákat fog  ültetni a lat. szer-
tartású papilak elé is, valamint a temető szegé-
lyén. Az ezekre megkívántató mérsékelt költséget 
meg is szavazta. 

Mint elismerésre méltó és dicsérendő tettet 
kell megemlítenünk azt is, hogy a képviselő-testü-
let jobbjai, kik a tanítók intelligencziáját s ezzel 
kapcsolatosan az iskolák haladását s a gyesme-
kek oktatását emelni óhajtják, a község által al-
kalmazott tanítók részére, hogy azok a millenniumi 
kiállításon megjelenhessenek B azt tanulmányoz-
hassák, segély képen személyenként 30 frtot  sza-
vaztak meg. A képviselő-testület jobbjainak voltak 
ugyan asztagonistái, de fényesen  győzött az önzet-
lenebb és nemesebb felfogás,  s ez győzni fog  bi-
zonyára a törvényhatósági megerősítés aktusánál 
is. Mivel azonban e távoli vidékről való ntazás 
költségeit a segély nem fogja  fedezni,  s hogy a 
behatóbb tanulmányozásra is meg legyen adva a 
mód, azont'tanitóknak, a kik igénybe akarják venni, 
visszatörlesztés mellett fizetési  előleget adni hatá-
rozott a gyűlés. 

Az egész tárgyaláson emelkedett szellem 
uralkodott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap 

javára . A nevezett czélra e czimen „10 Con 
servativ" 1 frt.  Tamás Sándor honvédföbadnagy 
ur és Tamás Gergely csendőrőrmester ur Kolozs 
várról 10 frtot. 

öregnek ugy látszott nagy kedve van játszani; ki-
melegedett. A szemei fénylettek  a lámpánál, mint 
a hiúzé. 

Hajnali bárom órakor már 500 frt  volt a 
veszteségem, hat órakor 150,000, reggel 100 ezer, 
délntán pedig éppen 16 inillió forintjával  tartoz-
tam. Kijelentettem, bogy ezt aligha fizetem  meg. 

Fenyegetett, h»gy bepör«l és onc.-ukat. 
— Játszunk tnvább, mondám. 
Elhatároztam, hogy addig láti/.om vele, mig 

ő nem tartozik nekem tizenhat millió forinttal. 
Akkor majd én állok elő. Mondhatom, hogy rette-
netes nagy szerencsével játszóit. Estefelé  már mil-
liárdokkal tartoztam neki: sokkal több pénzzel, 
mint a mennyi az egész világon megfordul. 

Kétségbe voltam esve. 
Folyton attól féltem,  hogy abbahagyja a já 

tékot. Azonban ő ülve maradi és a játékkedv ugy 
növekedett, mint az én veszteségem. 

Mikor már a millióknál és quatrillióknál jár-
tunk, akkor jutott eszembe, hogy talán ismeri a 
kártyákat. 

— Uram! — szóltam hozzá, — hozassunk 
nj kártyákat. 

— Mert én már valamennyit ismerem. 
— Én is felelte  egykedvűen. 
— E szerint ön hamisan játszott? 
— Nem éu 1 
— On megcsalt engem. 
— De kérem I 

— Mit? még szólni mer, mikor maga be-
vallja. Én följelentem  önt. Elfogatom,  becsukatom 
felakasztatom.  Ön gazember. 

Az öaeg ur elképedt, azután hirtelen könyör 
gésre fogta  a dolgot. 

— Kérem ne haragudjék, ön nem tartozik 
nekem semmivel. 

És letörölte a rengeteg összeget az asztalról 
— Az már más. 
— Bocsásson meg, — szólt, ez az egyetlen 

örömem. 
— A hamis játék? 
— A durák. 
— Rossz mulatság. Nekem ötven forintomba 

került. 
— Kivette az ötven forintomat,  az asztalra 

tette. 
— Tessék, ezt visszaadom. 

— Na ezt jól teszi, de látja, nem szép ön 
tői, hogy pénzre játszik. 

— Kénytelen vagyok vele. 
— Miért? 
— Először, mert a munkatársaim 200 frtnyi 

fizetéséből  120 frtot  okvetetlenül vissza kell nyer 
nem, különben tönkre megyek. Másodszor, mert 
ba potyára játszom, 24 óránál tovább senki sem 
akar velem durákozni. 

— Megkeverte a kártyát és elém tette. 
— Tessék emelni. 

Jelen számunkban ki van nu'atva 11 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés 3013 frt  39 kr. 

Főösszeg . 3024 frt  39 kr. 
Azaz: Háromezer huszonnégy forint  39 kr. 

Fogadják a nemes szívű adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Csik-Szereda város közönsége Ma-
gyarország ezred éves fennállását  ez év májún fo-
lyamán méltóan fogja  megünnepelni. E czélhól az 
ünnepségék rendezésére egy szervező-bizottságot 
alakított, melyben a társadalom minden rétege kép-
viselve van. Részletesebben a jövő számunkban. 

— Változások a főispáni  karban. Ki-
ály ő felsége  Mikó Árpád udvarhelymegyei főis-

pánt Maros-Torda vármegye és Maros Vásárhely 
szab. kir. város, — gróf  Haller Jánost pedig Ud-
varhelymegye főispánjává  nevezte ki. Az utóbbi 
főispánnak  állásába leendő beiktatása e hó 29-én 
fog  Székely-Udvarhelyt végbe menni, mely ünne-
pély s aktuson egy-két taggal való képviseltetésre 
megyénk alispánját Ugrón János alispán hivatalos 
uton főikérte. 

— Előkészület a megyei tavaszi köz-
gyűlésre. Vármegyénk törvényhatósági bizottsá-
gának állandó választmánya a tavaszi rendes köz-
gyűlés tárgyainak előkészítése végett május hó 
12-én a megyeház tanácskozási termében ülést tart. 
Ezen ülést megelőzőleg a megyei közegészségi vá-
lasztmány tart ugyanaz napon gyűlést a főjegyzői 
irodában, mely alkalommal a maga kebeléből vá-
lasztja meg elnökét is 3 évre. 

— A városi képviselő-testület f.  hó 
23-án délelőtt gyűlést tartott Csedő István pol-
gármester vezetése alatt. A gyűlésen a képviselő-
testület tagjai szép számmal voltak. A tárgysoro-
zat rendén a polgármester hosszabb jelentést ter-
esztelt elő a tanács tevékenységéről s a városi 

alapok állásáról. A jelentésben a tanács tagjainak 
polgármesterrel szemben tannsitott személyes vi-

selkedéséről is megemlékezett a polgármester, melyre 
Balási Lajos jegyző röviden kijelentette, bogy a 
vele szemben felhozottak  iránt iigyekezui fog  ma-
gát és eljárásit a szabályoknak és a törvények-
nek megfelelő  módon igazolni s annak idején az 
eredményt a képviselő testület elé fogja  terjesz-
teni. Az egész tárgysorozat rendén előadott ügyek 
véleményezésébül azt lehetett látni, hogy a tanács 
tagjai és a polgármester közt nem a legnagyobb 
egyetértés uralkodik. A polgármesteri jelentéshez 
még Böjthy Endre szólott igen érdekesen, midőn 
azt ajánlotta a polgármesternek, hogy jövőre ugy 
társadalmi viselkedésben, mint a hivatalon kívüli 
eljárásban oly magatartást tanúsítson, mely ugy a 
város, mint a tisztes polgármesteri állás tekinté-
lyének megfeleljen,  mertjellenkező esetben kényte-
len lesz a legközelebbi képviselő-testületi közgyű-
lésen a polgármester ellen fegyelmi  vizsgálat be-
vezetését indítványozni. Böjthy Endre felszólalásá-
val szemben a polgármester kijelentette, hogy fél-
esztendő óta nem járt vendéglőben. Ö azonban mi-
helyt azt tapasztalná, hogy a képviselő-testület 
bizalmát nem bírja, kész állását rendelkezésre bo-
csátani. Még Molnár József  szólt röviden a kér-
déshez s az ő indítványára a képviselő-testület a 
jelentést tudomásul vette. Ezen inczidens után a 
hosszú tál gysorozat, higgadt hozzászólások mellett, 
a lehető legszebb rendben tárgyaltatolt le. A dél-
előtt 10 órakor kezdődött gyűlés délután 2 órakor 
véget ért. 

— A sorozás eredménye. Vármegyénk-
ben az idei ujonezozás következő eredménnyel vég-
ződött: Az alcsiki sorozójárásban ujonczállitásra 
félhivatott  440 hadköteles, ebből besoroztatott az 
ujonczjutalékba 108, a póltartalékba 9, visszahe-
lyeztetett 241, távol maradt 82 ; — a felcsiki  já-
rásban felhivatott  873 hadköteles, az ujonczjuta-
lékba besoroztatott 187, a póttartalékba 28, visz-
szahelyeztetett 394, távol maradt 162, teljesen is-
meretlennek bizonyult 17, — a Szereda városi so-
rozójárásban felhivatott  24, besoroztatott az ujoncz-
jutalékba 4, a póttartalékba 1, visszahelyeztetett 
12, távol maradt 6, teljesen ismeretlen volt 1 ; — 
a gyergyószentmiklósi járásban felhivatva  volt 769 
hadköteles, besoroztatott az ujonczjntálékba 200, 
a pottartalékba 40, visszahelyeztetett 449, távól-
maradt 73, teljesen ismeretlen volt 6, a gyergyó-
tölgyesi sorozó járásban felhivatott  246 hadköte-
les, az ujonczjntalékba besoroztatott 83, a póttar-
talékba 10, visszahelyeztetett 107, távol maradt 
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45, teljesen ismeretlennek bizonyult 1 hadköteles. 
Ezek szerint megyénkben sorozásra fel  volt hiva 
összesen 2352 hadköteles, besoroztatott az ujoncz-
jutalékba 583, a péttartalékba 188, visszahelyez-
tett 1203, távol maradt 3G2, teljesen ismeretlen 
volt 25. 

— Csik-Szereda és az ezredévi ün-
nepek. Május bó 2-án veszik kezdetüket azok az 
ünnepélyek, melyeket a magyar nemzet országunk 
ezredéves fennállásának  emlékezetére rendez. Min-
den igaz maeyar szívben meg kell szólalnia a 
büszkeség érzelmének akkor, mikor arról van szó, 
hogy Európában mi vagyunk az első nemzete, a 
mely ily nagy jelentőségű ünnepet szentelhet egy 
fényes  történelmi esemény emlékének. Az ünnep-
ségek sorozata tudvalevőleg hat. hónapra terjed. 
Ez idő alatt a nemzet állandóan ünnepelni fog. 
Az ünnepélyek legjelentősebb mozzanatai az or-
szág fővárosában  fognak  ugyan lefolyni,  ámde a 
nemzet emez egyetemes ünnepében részt kell ven 
nie minden városnak, minden községnek, mely a 
magyar korona alá tartozik. Ezek között Csik-
Szereda város hazafias  lakosságának is együtt kell, 
hogy ünnepeljen a nemzettel. Jól tndjuk, hogy a 
megfelelő  anyagi eszkö/.ök hiánya következtében 
nagyobb szabású és költségesebb ünnepélyeket nem 
rendezhetünk, de annyit meg kell tennünk, hogy 
az idegen, a ki e hat hó alatt Csik-Szeredában 
megfordul,  meglássa külsőleg is, hogy Cs ik -
S z e r e d a város részt vesz a nemzet ünnepében. 
Ez okból azt indítványozzuk, hogy május 2-án 
lobogozzuk fel  Szereda városát és az ünnepsé-
gek egész tartama alatt állaudóan tartsuk künn 
házainkon a nemzeti zászlókat. Ne legyen egyetlen 
ház Szeredában melyen a nemzeti zászló hiányoz-
nék! E színek láttára ébredjen mindnyájunkban 
hazafias  örömre a nemzet jóléteért repeső sziv és 
adjnk külsőleg is jelét annak, hogy Szereda haza 
fias  polgársága együtt ünnepel a nemzettel 1 Lobo 
gózzuk fel  házainkati 

— A honvédemlék feliratai.  A kolozs-
vári honvédemlék-bizottság az országnt felőli  ol-
dalon bevésett négyszögű táblába a következő 
feliratot  szándékozott bevésetni: 

kások által május 1-ső napján rendezendő kör-
menetek felvonulások  s egyéb utczai tüntetések 
rendezése a vagy gyűlések tartása megakadályoz-
tassék. 

. — KELETI J . CS. és kir. sz. hírneves sérvkötő ape-
cziaüsta gyári c.zégtől Budapest, IV., Koronaheroseg 
utosa 17. BE. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
JÓ eleve gondoskodott az iránf,  hogy a bndapesti ezredéves 
kiállítás alkalmával számos vevői által előre láthatlag töme-
gesen tfirténondü  megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrendítik legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. - E 
czélbol fenti  czég Budapest, IV., Hoatóly-utoíai (Károly 
laktanya 16.) műhelyében munka személyzetét kettőztette, 
mely műiden idejét a személyei utasítását a' és mérték szerint 
megrendelendő ozikkekre fordítja.  Nevezett czég készséggel 
meghívja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő köt- vagy műszer leUdlBmeretes. nontoa és 

A HAZÁÉRT ÉS 
A NEMZET JOGAIÉRT 

184!) OKTÓBER 18-án 
A RITÓFÁN VÉRTANÚ HALÁLT 

SZENVEDETT 
TAMÁS ANDRÁS ALEZREDES 

Sz. CSIKMADÉFALVA 1784.X 16. 
SÁNDOR LÁSZLÓ I. SZÉ'íELY 1. 

ZÁSZLÓALJBAN ŐRNAGY 
Sz. CSIK-TAPLOCZA 179C. 

A kivégzési hely felőli  oldalon megjegyzik, 
hogy a vértanuk mely ponton végeztettek ki, 
s poraik hol nyugosznak. 

E szöveg alatt a Bem tábornok parancs-
könyvéből a következő, Tamás Andrásra vonatkozó 
részt vésik a kőre: 

Oál Sándor ezredes ur ajánlatára Tamás An-
drás nyugalmazott őrnagy, — mostani nem-
zetőri főparancsnok  a Székelyföldön,  39 évi 
szolgálata s most is általa igen czélszerüleg 
tett hasznos iutézkedései megjutlmazásául al 
ezredesnek neveztetik ki f.  bó 1-töl járó 
ranggal és illelménynyel. — Bem parancsköny-
véből Segesvár, 1848. márcz. 7. 

— Nyugdíjazás. Gencsy Alajos gyergyó-
szentmiklósi községi jegyző, a jegyzőknek e vete-
rán és kiváló tagja, ritka lelkiismeretességgel, ala-
pos szakismerettel eltöltött 37 évi fáradságos  mű-
ködés ntán nyugalomba vonul, melyet a folyó  hó 
24-iki képviselő-testületi ülésen bejelentett. A kép-
viselő-testület jegyzőkönyvben adott kifejezést  el-
ismerésének és hálájának, melyet a derék, fárad-
hatatlan tisztviselője és ennek elévülhetetlen érde' 
mei iránt érez. Egyszersmind végkielégítésül 400 
frtot  szavazott meg egyhangúlag. Tevékeny köz-
szolgálata ntán Isten segedelmével minél hosszabb 
ideig élvezze a megérdemlett nyugalmat. 

— A „Csikmegyei Füze tek" 9 és 10-ik 
száma megjelent s kőzelebröl fog  az elfizetőknek 
szét küldetni. Midőn ezt jelezzük," egyúttal a tisz-
telt előfizetőket  kérnünk kell az eddig megtartott 
s most kapandó füzetek  árának beküldésére, mert 
egyenesen attól fog  függeni  ezen, vármegyénk 
minden értelmes lakója elött nagy becscsel biró s 
minket szorossan érdeklő költséges és fáradságos 
munkának folytatása. 

— Munkás zavargások megakadályo-
zása. Nehogy az ország több vidéken napi renden 
lévő szoczialista izgatások a békésen dolgozni 
kívánó mnnkánkás népet munkájában megakadá 
lyozhassa, a mint értesültünk kormányilag szigorú 
rendőri intézkedés tétetett arra nézve, hogy a mun-

. . . . , . . , . ... _ •=•- lelkiismeretes, pontos és 
Eianrtt kiviteléről. Különös gonddal és elismert mU értéssel 
készülnek itt a legújabb szerkezetű testegyenészetl kéartlé-
kek. Hessing rendszerű midorek és más orthopaedlal fűzök, 
nyiijtt és járógépek, mflláfcak  és müleges kezek (amnutáltak-
nak) valamint minden e szakmába vágó orvos Bebészi aozél 
írok, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú ké-
szülekek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők c kilüiui czég kiállításban IV. 
csoport kOzegészégi pavilion. Egyúttal a t. közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett ezégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiáilitása, 
de különösen tartalomdus és szaktndatos Összeállítása által a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnöke 
KELETI LEO nr által irt: „A fervek  keletkezése" gy6gyit&sa 
stb czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen ezét' 
szerii és tudnivaló fel  világosítást nyújt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  (ellehetne megrendeléseket Ismételadoknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 1-13 

— As Ezródóves Magyarország és a millenni-
umi kiállitás czimü, Laurenczicz Gyula kiadásában megje-
lenő diszmüről, mely eddig pályát ritkító szép kivitelben jelent 
meg, már több ízben megelékeztünk. Ezúttal a mü 8-ik füze-
tét vettük. Örömmel konstatáljuk, hogy e diszmü moit megje-
lent füzete  tul szárnyalja az előbbieket, a mi csak a mellett 
bizonyít, hogy hazánkban most már éppen oly szép kiállítása 
és tartalomra nézve értékes müvek készülnek, minőket eddig 
csak a kQlf  .ld szállított. A nyolezadik füzetben  különösen 
szépen sikerült Kolozsvár látóképe, ugyszintén figyelemre 
méltó hazánk különféle  részeinek, továbbá a kiállításról vett 
gyönyü'U fénykép  f-Ivétele,  a melyhez a kitűnően és négy 
nyelven szerkesztett szöveget sem hagyhatjuk dicsérő megem-
lítés nélkül' Nem csak magánosoknak, de különösen könyvtá-
raknak és a tanuló ifjúságnak  ajánlható az „Ezeréves Ma-
gyarország és a millenniumi kiállítás" diszmü, melynek 8-ik 
füzete  a következőket tartalmazza: A New-York Palota az 
Erzsébet-köruton, A budapesti Nemzeti Színház, A budapesti 
Népszínház, A dunakorzú részlete, A Szent-Gellérthegy, Sze-
gedi közúti Tiszahid. A czirkevinczei kolostor, Kolozsvár lá-
tókúpe, A gombosi gőzkomp Adakaleli, Kazánszoros, Pozsony, 
A történeti csarnok renausancze csoportja, A hadi tengerészet 
pavilonja, Az ezredéves kiállitás mezőgazdasági csarnoka 
Kapható minden buadapesti és vidéki könyvkereskedésben: 

— Czitera és zongora hangszerek taní-
tására jutányos áron helyben ajánlkozik egy nö. 
Tudakozódhatni a kiadóhivatalban. 

— Millennium lobogók. Miniszteri 
rendelet folytán  bátor vagyok tudatni, hogy 
czimeres lobogók jutányos áron kaphatók 
B a r c s a y K. divatü/.Ietébe. 

ügyi magyar kir. minisztérium folyó  évi 2564. sz. 
rendeletével a közös tulajdonukat képező 110 k. 
hold 1552 |~|öl kiterjedésű „Nádaska, Tilalmaska, 
Székcsere" erdőrészek összes tölgyfa  készletét el-
adni engedélyezte. 

Ezen erdőrészekben a szakszerű becslés sze-
rint van I-ső oszt. haszonfára  alkalmas mintegy 
7o50 m3.. II. oszt, haszonfára  alkalmas mintegy 
715 ms. kéreg nélküli fatömeg,  az ágak, törzsfa-
hegyek köbtartalma C7G m\ 

Ezen összes fatömeg  folyó  évi május hó Il ik 
napjának délelőtti 8 órakor kezdődő nyilvános ár-
verésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 40527 (negyvenezer ötszáz hu-
szonhét) forint,  melynek 10°/0-a az árverezni haj-
landók által mint bánatpénz leteendő. írásbeli 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig ezen bá-
natpénzzel ellátva elfogadtatnak,  melyekben azon-
ban határozottan kifejtendő,  liogy árverező az ál-
tala ismert árverési feltételeknek  aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly megjegy-
zéssel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek 
ugy a körjegyzői irodán, valamint a csíkszeredai 
m. kir. erdőhivatalnál betekinthetők. 

Kászon-AI- és Feltizen, 1896. ápril 17. 
A két község elől)árósága: 

PáLffy  András, Markaly Sándor, 
körjegyző. altizi biró. 

Balázs András, 
feltizi  bíró. 2 - 3 

Sz. 3996/89«. 
I. ni. 

Hirdetmény. 

S z e r k e s z t ő i lzenete ls . 
Az én boldogságom. Kéziratát egyáltalán nem le-

het olvasni. Ez az egyik akadálya a közlésnek. Ila mi vala-
hogyan ki is betűzzük, de a nyomda számára újra leírni 
nem vállalkozunk. 

Két tudatlan. A sepsiszentgyörgyi postán feladva 
ezen aláirással egy levelező lapot kaptunk, melyen a követ-
kező érdekes kérdések foglaltatnak: 

1. Helyes-e az anyáknak azon eljárása, hogy folytonos 
vacsoeák adása által akarnak leányuknak kérőt szerezni? 

2. Mit lehet gondolni azon fiatal  emberről, ki egy 
nagy vacsorán, intelligens uri háznál frakkba  s csizmába je-
lenik meg? 

Ezen kérdéseket legczélszerübb lesz valamelyik divat-
lap zöld boritékán megfejteni  Mi részünkről ajánljuk a Két 
Tndatlannak az „Illem könyvé"-t, a „Mi illik?" avagy a 
„Pesti müveit társalkodó" czimU füzeteket  megszerzésre, me-
lyekben alapos tanulmány után, valószínűleg megtalálják kér-
déseikre a választ. 

Je re velem fecske  madár. (Táraza.) Előbb helye-
sen irni kell tudni s csak azután jó messze következik az, 
bogy a „Társzába" kerülhessen. A ven elment oda, hova 
fecske  madár — a „más világra". 

Csikvárniegye közigazgatási bizottsága 
a folyó  évi márczius hó 9-én 194—896. 
kib. sz. a kelt határozatával, a sepsiszent-
györgy-szeredai törvényhatósági közút 81 — 
86'813 kilométer szakaszára 110 drb, a Csík-
szereda-tölgyesi törvényhatósági közút 0— 
24 kim. szn kaszára pedig 370 drb két köb-
méteres kavicshalom szállítását engedélyezte, 
a folyó  évre. 

A fent  emlitelt munkálatok kivitelének 
biztosítása czéjából az 1896. évi május lló 
7-ik napjának délelőtt 9 órájára a vár-
megye házában levő hivatali helyiségemben 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hir-
detek ismételten is. 

A versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, a ki-
tűzött nap délelőtt 9 órájáig hozzám annyi-
val is inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezetteket figyelembe  nem fo 
gom venni. 

Az ajánlatok vonatkozhatnak az egész 
munka csoportra, vagy pedig annak csak 
egy részére. Bármelyik esetben az ajánlatba 
az engedélyezett költségösszeg 5°/o-nakmeg-
feKlő  bánat pénz csatolandó. 

A részletes feltételek  a megyei szám-
vevőségnél a rendes hivatalos órákban na-
ponkint megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1966. ápril 20-án. 
Becze Antal, 

2—2 alispán. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
HOCHSCHILD LAJOS. 

KUDO- és LAPTÜLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 278-1896. 
kj. 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-AI- és Feltiz községek részéről köz-

hírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelés-

Sz. 4037 896. 

a. í. 
Pályázati hirdetmény. 

Csik vármegyében, Cs. Szentmárton lak-
helylyel, az alcsiki u t b i z t o s i á l l á s le-
mondás folytán  üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azokat, kik ezen évi 400 (négyszáz) frt  ren-
des fizetéssel  és évi 204 (kétszár négy) frt 
60 kr uti átalánynyal javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, eddigi 
szolgálatukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  pályázati kérésüket, 
Csikvárniegye főispánjához  czimzetten, folyó 
évi m^jus hó 20-ig hozzám nyújtsák be. 

Hasonló minősítés esetén az igazolvá-
nyos altiszteknek elsőbbségi jog biztosíttatik. 

Cs.-Szereda, 1896. ápril 22-én. 
Alispin helyett: 

M i h á l y F e r e n c z , 
1—3 főjegyző. 
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Értesítés. 
Alólirott van szerencsém a mélyen tisz-

telt közönséggel tudatni, hogy Gyimes-
Felsőlokon a Viadukthoz közel a „Csiki vas-
úti élelmezési részvénytársaság" tulajdonát 
képező Potoczki Péter-féle  barakban egy, a 
magasabb igényeknek is megfelelő  szobát 
rendeztem be, hol jó borok, kőbányai sör 
és kitűnő ételekkel szolgálhatok. 

Harkovies Sámuel, 
a csiki vasnti 

2 _ 3 élelmezési részvénytársaság 
üzletvezetője. 

Szám 1689—1896. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy remetei 
Málnási Antal és neje Bogdán Juliánná kéréseikre 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) területén levő, Remete 
község határán fekvő,  a remetei 39. sz. tjkvben 
foglalt  1669. hrsz. alatti 10 frt,  1796. hrsz. alatti 
14 frt,  2513., 2527—2530. hrsz. alatti 34 fit, 
2759,, 2760. hrsz. alatti 11 frt,  3079. hrsz. alatti 
10 frt,  3096. hrsz. alatti G frt,  3240—3242. hrsz. 
alatti 34 frt,  3862. hr»z. alatti 9 frt,  38G6., 38G7. 
hrsz. alatti 19 frt,  3880.. hi sz. alatti 7 frt,  3889. 
hrsz. alatti 4 frt,  4392. hrsz. alatti 6 frt,  4674— 
4576. brsz. hrsz. alatti 10 frt,  7847. hrsz. alatti 
9 frt,  7851. hrsz. alatti 5 frt,  7857. hrsz. alatti 
7 frt.  10689. hrsz. alatti 15 frt,  10975. hrsz. a. 
8 frt,  11070. hrsz. alatti 20 frt,  U087., 11083., 
11094. brsz. alatti 58 frt,  17252—17254. hrsz. a. 
85 frt,  19441—19443. hrsz. alatti 12 frt,  1995C., 
19957., 19961., 13962. hrsz. alatti 45 frt,  20G91. 
brsz. alatti 43 frt,  20695. hrsz. alatti 43 frt, 
20709. hrsz. alatti 5 frt,  23337—23340. hrsz. a. 
33 frt,  26302,, 26303., 26349., 26350. hrsz. alatti 
43 frt,  28092. hrsz. alatti 4 frt,  28682. hrsz. a. 
6 frt,  28854. hrsz. alatti 8 frt,  29152, hrsz. a. 
4 frt,  29429., 29430. hrsz. alatti 15 frt,  29439., 
29440. hrsz. alatti Í10 frt,  29442. hrsz. alatti 15 
frt,  29473., 29474. hrsz. alatti 25 frt,  29441. hrsz. 
alatti 13 trt, 8384 ,. hrsz. alatti 9 frt,  22777. 
hrsz. alatti 18 frt,  19430—19437. hrsz. a. 40 frt 
becsértékü, a 837. sz. tjkvben foglalt  7291. hrsz. 
alatti 2 frt,  31153., 31154. hrsz. alatti 25 frt 
becsértékü, a szárhegyi I. R. 1287. sz. tjkvben 
foglalt  9665., 9666. hrsz. alatti 20 fii.  'J953. hrsz. 
alatti 16 frt,  10382. hrsz. alatti 10 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra, ezen becsértékekben ezennel 
megállapított kikiáltási árban, továbbá a remetei 
1720. sz. tjkvben foglalt  19454., 19455. hrsz. a. 
ingatlanokból Málnási Antal és neje Bogdán Ju-
liánnál illető részre 3 írtban, a 618. sz. tjkvben 
foglalt  19444—1£>153. hrsz. alatti ingatlanokból 
való illetőségükre 7 frtban,  20536-20539., 20541. 
hrsz. a. ingatlanból való illetőségükre 2 frtban,  a 
807. sz. tjkvben foglat  2084. hrsz. alatti ingat-
lanból való felerés?:  illetőségükre 10 frtban,  az 
1761. sz. tjkvben foglalt  19947—19952. hrsz. a. 
ingatlanból való illetőségükre 10 frtban  és a 936. 
sz. tjkvben foglalt  4398—4402. brsz. a. ingatla-
nokból való illetőségükre 1 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban, a remetei 618. sz. és 
szárhegyi 1287. s7. tjkvben foglalt  ingatlanokra 
Málnási Elekné sz T)obribán Mária javára beke-
belezett életfogytir'ani  haszonélvezeti jog sérelme 
nAIkttl A vAffrohnitítai  f̂varAa  ifirvlitkí  AlirAtral l.i.-A 

önkéntes biró árverést elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1896. évi május h6 
26-fk  napjának d. e. 9 órakor Remete község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási aron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának lO'/o-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-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. 

Kelt Oy.-Szentmiklóson, 1896. évi márczius hó 
17-ik napján. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pali Venczel, 

kir. aţjbiri. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir, járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, bogy szárhegyi 
Csergő Sándor, Ambrus l&ntalné sz. Török Anna 
és Oláh Imréné sz. Török Viktória kéréseikre a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén lévő, Szárhegy 
község határán fekvő,  a szárhegyi I. R. 93. sz. 
tjkvben foglalt  271—277., 279. hrsz. a. ingatla-
nokra, a végrehajtási árverés joghatályával biró 
önkéntes árverést 426 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1896. évi május hó ll-ik nap-
ján d. e. 9 órakor Szárhegy község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1861. LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentraiklóson, 1896. január hó 10. 
Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

PáU Venozel, 
kir. aljbiró. 
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Robey-féle  UzemL'|>es 8 lóerejil 

gőzkazán és cséplőgép 
kedvező feltételekkel  egyenként is eladó 
Csik-Szépvízen Zakariás Jakabnál. 2—3 

Első Erdővidéki 
Székely Hengertúró-gyir 

B a r ó t h o n . 

A székely túrónak gyártása Erdélyben 
nagyon elterjedt és a legtöbb üzletben lacxe-

1 féle  baritU tuió gyanánt jön forgalomba. 
Nagy kötelességet vélek teljesíteni, midőn a 
n. é. közönség figyelmét  erre felhívom  és egy-
szersmind tudatöm, hogy 

kitűnő hírneves székely túróm 
Gyergyó Szentmiklóson csak is Popovi ts j | 

| Dezső és Vákár-flvérek  kereskedésében 
kapható. 

Kitűnő tisztelettel 

2 - 5 Incze dynla. 
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FEHER A. ADOLF 
törés czipő-felsőrészek  gyári raktára 

nagyban és kicsinyben = = 
BUDAPEST, 

VIII., kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z ip é s z-kellékek 

és saját készítményü 
czipő-felsői'észekböl 

Nagy képes árjegyzékem most jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállitás alkalmával fel-
jövendő czipész- és csizmadia-mester arak-

nak ajánlom bőrraktáromat megtekintésre. 
Megrendelések postán éa vasúton csakis után-

vét meUett azonnal eszközöltetnek. 

Alattirt egész tisztelettel juttatom a nagyérdemű közöuség becses tudomására, 
hogy Gyergyó-Szentmiklóson számos év óta fennálló 

f ér f i - szabó  ü z l e t h e l y i s é g e m e t 
folyé  évi május hó l-töl kezdve áthelyezem Gy.-Szentniiklóson a főutczában  — kir. já-
rásbírósággal átellenben — levő helyiségembe, hol is raktáron tarrtok mindennemű fran-
czia, angol és belföldi  férílruha-kelméket  és az azokhoz szükséges minden más 
hozzávalókat. 

Elvállalok mindenféle,  a férfi-szabó  szakmába tartozó öltönyök, magyar ru-
hák, papi reverendák, czimádék és szalon ruhák, egyes darabok s egész öl-
tözetek elkészítését; az elvállalt munkákat gyorsan, pontosan és jutányos árakért ké-
szítem s szolgálom s azokért a felelősséget  elvállalom. 

A nagyérd. közönség becses pártfogását,  kérve, maradok 
Oy.-Szentmiklóson, 189G. évi ápril hó 25-én. 

mély tisztelettel Angi Mihály, 
1 — szabómester. 




