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Sze rkesz tőség é s k iadóh iva ta l : 
Qyörgyjakab *• utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét Illeti minden k&zlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetést  dijak Is küldendők. 

Pünkösd. 
A Szentlélek kitöltetésének évfor-

dulója ismét eljött és Örömmel töltött 
el bennünket és valahányszor a szép 
piros PUnkösd napját ünnepeljük, mindig 
megvigasztal, bátorít és felemel  azon 
tudat, hogy a mi kegyelmes Istenünk, 
nem hagyja magára az A gyermekeit 
a szükségek és veszedelmek idején, 
hanem mint a Megváltó menybemenetele 
után a csüggedezö tanítványok kis cso-
portjának, a tanácstalanul ingadozóknak 
elküldi az ő Szentlelkét, megvilágosítja 
az elméket, megerősíti a sziveket, meg-
mutatja és kijelöli a veszedelmekből 
kivezető utat, lecsillapítja a szenvedélyek 
háborgó tüzét, békességet szerez ott a 
hol háborúság vagyon, érvényre emeli 
a szeretet törvényeit és diadalra juttatja 
az igazságot. 

Azon naptól kezdve, „mikor pedig 
a Pünkösd napja eljött volna, valának 
mindnyájan a tanítványok egy akarattal 
együtt, akkor nagy hirtelenséggel lón 
az Égből, mintegy sebesen zugó szél-
nek zendülése, mely eltelté, az egész 
házat, a melyben Qlnek vala. És látának 
kettős tüzes nyelveket és üle mindenikre 
azok közül. Megtelének pedig mindnyá-
jan Szentlélekkel és kezdének szólni 
más nyelveken, a mint a Szentlélek ád 
vala nekik szóíniok". 

A különböző országokból egybe-
gyűlt nagy sokaság álmélkodott „Péter 
pedig előállván a tizenegy apostolokkal 
felemelé  az ő szavát". 

És erre a Szentlélek sugalta gyújtó 
szóra, feléledt,  felgyúlt  a hit lángja 
azokban a szivekben is, a melyekben 
az előtt csak a sivár sötétség honolt, a 
Megváltó üdvözítő tanai át meg átjárták 
a lelkeket, a Jézus szent szivének sze-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
P Ü N K Ö S D . 

A fürdődoktor  még az egyetemen tanul-
hatta, bogy a szónoki hevfi  komolykodé fenye-
getések gyakran jobban kikúrálják a renitens 
beteget, mint akár százféle  mediezina. Egy pil-
lanatig tehát akként gondolkodott, hogy most 
ö is felölti  a szigorú arczát. De már a másik 
pillanatban kérésztől sahant az agyán, hogy 
könnyen karrikatorává válhatik; az aznr, akit 
meg akart „fenyegetni",  ép olyan doktor mint ő, 
s igy könnyen megeshetik, hogy a szemébe ne-
vet. Azért hát becsületes őszinteséggel szólt: 

— Kedves kolléga nr, igy nem érünk czélt. 
Ön mindjárt a szezon legelső napjaiban, május 
legelején azzal jött ide, hogy tőnkre vannak téve 
az idegei. Hogy önnek csend kell. Bizony pety-
hüdtek egy kissé az idegei, okos dolog hát, ba 
pihenni akar. 

A másik mosolygott: 
— Hisz akarok. 
A fflrdődoktor  elnevette magát: 
— Ugyan ne tessék ilyet mondani. Két 

bét óta van itt Lujza-Füreden és ez alatt az 
idő alatt, a helyett hogy gyönyörködött volna 
ebben a mi éltető tavaszunkban: azt hiszem, 
többet olvasott és irt, mint máskor egész bő-
napban. Szórakoznia kell I 

Halő doktor most már szívből felkaczagott: 
— Ugyan kérem szépen, bol „szórakozzam*? 

És kivel? Ugy látom, hogy kívülem alig van 
6—8 köhécselő öreg bácsi, meg néni itt a für-
dőn. Csak nem hallgathatom ezeknek a matu-
zsálemi meséit?... A fővárost,  néhány hónapra 
ott kellett hagynom, mert tintára rabja lettem 
ennek aa idegállapotnak. Jól van. Idejöttem. De 
az Istenért, valamit csak kell tennem, bogy el-
lopjam a napot-. Harmincz esztendős vagyok, 
hát csak nem beszélgethetek folyton  ax öreg 
Szalóky ügyvéddel a győri iasznrrekczióről, vagy 

retete betölté az emberek egész való-
ját és megalakult az elsó keresztény 
egyház. 

Majdnem ezer és kilenczszáz év 
telt el az elsó Pünkösd óta és ez idő 
alatt a keresztény egyház, mely kez-
detben csak csekély számú hívőkből 
állott, vészszel, viharral daczolva, titáni 
harezokat harczolva, az ezer meg ezer 
oldalról jövő csapásokat leküzdve, az 
akadályokat elhárítva, óriási, terebélyes 
fává  izmosodott, dus lombkoronájával 
beárnyékozza a föld  egész kerekségét, 
enyhet nyújt a szenvedőknek, gyógyirt 
csepegtet a sajgó szivekre és bőségesen 
hullatja az üdvnek és malasztnak érett 
gyümölcseit a népek millió meg millióira. 

És ama hosszú századok alatt, hány-
szor láttuk, megismétlődni az első Pün-
kösd csodás történetét a népek és nem-
zetek életében, hányszor láttuk megje-
lenni az Urnák Szentlelkét az ö meg-
világosító és megszentelő hatalmával és 
erejével a mi népünk ezeréves törté-
nelmében is, hányszor és hányszor lát-
tuk annak üdvös munkálkodását a szen-
vedések és nyomorúságok idején. 

Krisztus Urunknak ígérete, melyet 
a Szentlélek elküldetéséról a tanítvá-
nyoknak tett, a maga egészében betel-
jesedett. A Szentlélek kiküldetett és az 
óta folyton  munkál népekben és nem-
zetekben, valamint az egyesekben is, 
azok elóhaladásán és boldogulásán. 

A Szentlélek felvilágosító  és meg-
szentelő munkálkodása nélkül, nincs bol-
dogság nincs üdv sem ezen, sem a más 
világon. 

Ezért nevezetes, ezért örvendetes 
reánk nézve a Szentlélek kitöltetésének 
évfordulója. 

A jelen évfordulót  azonban még 
örömteljesebbé tette reánk nézve az a 
körülmény, hogy az erdélyi részek ke-

a vén nénikkel a krinolinról? Hát kivel szóra-
kozzam ? 

A fürdőorvos  arcza egyszerre kivilágoso-
dott, ngy látszott: meggyulladt a koponyájában 
a villamosláng: 

Maga csak szid, folyton  szid bennünket. 
Pedig nincs egészen igaza. Tényleg kevés még 
a fürdő  vendég. De hisz még a szezon legeleje 
ez. Egyébként mától kezdve nemcsak matuzsá-
lemek és matnzsamleminák vannak itt, mint ön 
szokta mondani, kapnnk megint egy fővárosi 
családot. 

A fiatalabbik  doktornak a szemén kérész-
től surrant egy rángás. Mintha küzködőtt volna 
magával, bogy szóljon-e. Azntán legyőzte magát 
és vergődő közömbösséggel vetette oda: 

— Biztosan valami göthös familia. 
A fürdőorvos  most már szavalt. 
— No, éppen nem azok. A papa egy ki-

csit szeszélyesnek látszik, a mama nagyon jó, 
de a Médi, — valami tizennyolez éves lehet, — 
no, az igazán helyre kis leány. Es csudálatosan 
okosok a szemei. Valami gyáros. 

Maló szeme szinte belemerevedett a leve-
gőbe, ngy ismételgette: 

— Csudálatosan okosak a szemei... A má-
sik elcsodálkozott: 

— Ugyan, hát ismeri őket már? Hisz alig 
egy órája érkeztek meg... 

Maló rideg egyszerűséggel mondta, de vib-
rált a hangja: 

— Hisz még azt sem todom, hogy hivják 
őket. Ha Budapesten is lakom, nem ismerhetek 
minden gyárost. Egyébként mi a neve? 

A fürdőorvos  minden hangsúlyozás nél-
kül szólt: 

— Berger Gyula. 
A fiatal  orvos Összeszorította az ajkát, 

hogy ne ballassék a szaggatott lélekzése. Pilla-
natokig hallgatott. Tülekedő flegmával  igyekezett 
beszélni. 

gyelmes főpásztora  városunkban látoga-
tást tett. Eljött közéuk, hogy liiveit meg-
erősítse a hitben, vigasztalja a szenve-
dőket, istápolja és gyámolitsa a nyomo-
rúságban lévőket. 

Eljött és elhozta közénk nagy szi-
vét, melyből a szeretet éltető melegsége 
sugárzik, elhozta az 6 erős hitét, mely-
nek magasan fellobogó  lángja, megérinti 
az emberek lelkét, az elfásultakat  fel-
rázza, a közömbösöket felserkenti,  a 
tévélygöket az igaz útra vezeti és a 
hívőket megerősíti. 

Adja a jó Isten, hogy a fópásztori 
látogatás hozza meg azon üdvös ered-
ményeket, melyeket mi attól várunk s 
állítsa helyre az egyházmegyében és a 
vármegyében annyira szükséges egye-
tértést és békességet, mely minden elő-
baladásnak ínég a lelkiekben is a legfőbb 
és legszükségesebb alap feltétele. 

Jelenleg nem mutatunk reá azon 
forrásokra,  melyekből a visszavonás, az 
egyenetlenkedés és háborúság áldatlan 
jelenségei kerültek napfényre,  annyit 
azonban hangoztatunk, hogy az egyet-
értés és béke helyreállítása ugy az 
egyháziaknak, mint a világi hívőknek 
egyaránt érdekükben áll. 

A vallás felszentelt  szolgáinak igen 
szép és szélesre kiterjedő hatáskör kí-
nálkozik a lelkiek ápolásában és gon-
dozásában és a hitélet felvirágoztatá-
sába!) ; ha erejüket és munkásságukat 
ezeknek szentelik, ezeknek emelésére 
fordítják  és megmaradnak szigorúan 
azok között a korlátok között a melyeket 
nemes és fenséges  hivalásuk számukra 
felállít,  akkor a viszálkodásnak és egye-
uetlenkedésnek tápláló erei nagy rész-
ben kiszáradnak s lut e mellett a hivők 
is felhagynak  a személyes torzsalkodá-
sokkal és fátyolt  vetnek a multakra, 
akkor az egyetértés és a béke lassan-

— Berger?... Igen! Ezeket ismerem vé-
letleoQI. 

A fflrdődoktor  tekintetében már ott ragyo-
gott a derű: 

— No, ez igazán pompás. Most majd leg-
alább neui panaszkodik mindig és a mi fő,  a 
szórakozás helyett nem olvassa magát agyon. 
Azután tréfásan  megfenyegette  fiatalabbik  kolle-
gáját: — Jó lesz ám vigyázni, nem az idegeire, 
hanem a szivére. Veszedelmesek annak a Médi-
nek a szemei... Holnap, Pünkösd napján meg-
kezdheti az ostromot. 

— Maló ajka előtt ott rezgett a levegőben 
a viszhang: 

— A szemei l„. 
II. 

A tavasz sok csélcsapkodás után megszánta 
a sok vágyódó poétát: Ragyogott, mosolygott. 
Minden mosolygott. A fák  ereit szétrepesztették 
a májusi nedvek és illatos szellők kóvályogtak 
a levegőben. Még a kínosan szimmetrikus szálló-
terrasz is hetykébben látszott, mintha ujjongana 
a veröfényen,  bogy: vége van a ködös téli 
világnak. 

Piros Pünkösd napja volt és a lotnbocskák 
boldogan himbálóztak, hogy: szép az élet. 

A vardói völgyben, — Lujza-füred  egyik 
üde kiránduló helyén, — a szomszéd erdő dus 
illata szinte ráült a pázsitra. Ott járkált egy 
férfi:  fátyolos  volt a tekintete, meg-megcsukló 
a lépése. Maló. Érzéketlenül, fáradtan  ment, 
mintha az elmnlásban járna. És körülette a ta-
vasz mosolygott, ő látta, de nem érezte. 

— Vájjon nem vett-e észre valamit izgatott-
ságomból ez a vén doktor, — morfondált  magá-
ban. — Ügyetlenül viselkedtem. Ha nem volna 
ez az ember ngy elmnmiásodva, azonnal elemez-
nie kellett volna a modoromat és meglátnia az 
összefüggést  Bergerék kőzött és közöltem. — 
Szinte elmosolyodott. Annyira ostobának még 
sem tartom az öreg kolléga urat, bogy azt blgyje, 

kint helyre áll s ismét előtérbe lépnek 
a közügyek s tér és alkalom7 fog  nyílni 
arra hogy mindkét részről ezek felvirá-
goztatására munkálkodjanak. 

Ha a Szentlélek felvilágosító  és 
megszentelő ereje és a fópásztori  láto-
gatás meghozza vármegyénk és egyház-
községünk számára az annyira várt és 
oly nagy mértékben szükséges békessé-
get, melyet a mint határozottan tudjuk 
a főpásztor  is erősen óhajt, akkor igazán 
örvendetes leend és hosszú időkre emlé-
kezetes marad előttünk a most eltelt 
Pünkösd ünnepe. 

Az erdélyi Püspök Csíkban. 
Cnik-Soui  I  f/ón. 

Csaknem egy hónap óta a bérmálás szent-
ségének kiosztásával foglalkozó  főpásztor  Tapló-
czárél — hol az usp bérmált — pénteken délután 
érkezett Somlyóra, hogy a programm szerinti két 
napot a bucsn alkalmából ottan töltse el és egy 
kissé kipihenhesse inagát, a mire valóban szük-
ség is volt, mert a mint sajnálattal értesültünk • 
huzamos ideig tartott utazás és miiködés a ked-
vezőtlen időjárás miatt is -erősen megviselvén, 
egészsége lett megtámadva s igy kénytelen volt 
a szobát őrizni. 

A tauitóképezde növendékei az nap este 7 
órakor szerenáddal lepték meg a főpásztort,  igen 
sikerült zene- és énekdarabokat adván eló, mely 
figyelemért  László Folikárp Szent Perenczrendi 
tartományfőnök  által fejeztette  ki köszönetét a 
tanári kar és fiatalságnak,  kik és a nagy Bzám-
bau jelen volt bucsu közönség lelkesen megél-
jenezték a főpásztort. 

Szombaton délelőtt 11 órakor a főgimnázium 
tanuló ifjúsága  rendezett 6 Méltósága tiszteletére 
és a gimnáziumi kiránduló egyesület javára egy 
nagyszabású .Matiné'-t, de sajnos, hogy a főpász-
tor gyengélkedése miatt ezen sem jelenhetett meg 
s igy magát Juog Cseke Lajos udvarhelyi apát-
plebánossul képviseltette. 

Ez az előadás tniudeu egyes pontjában a 
legnagyobb sikert érte el s valóságos műélvezetet 
nyújtott a szépszámú előkelő hallgató közönségnek. 

l'ál Qabor főgimuáziumi  igazgató nyitotta 
ineg a matinét egy tartalmas szép beszéddel, 

hogy én a Lujza-füred  csudás klímájáért jöttem 
ide már két hete.... ÉH még is remegek a ta-
lálkozástól. Oda inenjek-e Bergerhez? Nyíltan 
az arczába vágjam-e, hogy a tulajdon lányának 
a legnagyobb ellensége? Hogy Sárika szeret. 
Hogy a ki lateiner, azért még nem gazember, 
ba nem is gyáros Persze megint a pénz 
Az átkozott pénz.... Buja szellő csapta meg az 
arczát; ez mintha aczélos erőt öntött volna té-
pelődő lelkébe. Nos igen is, oda fogok  ma délben 
menni az öreg Bergerhez. Hogy miattam vala-
mennyi értékpapírját berámázbatja. A leánya kell 
nekem, ő pedig szeret... És igen is tndtam, 
hogy pünkösdre már ők is idejönnek. Ezért jöttem 
ide és ezzel jiont. 

Megállott. Alig száz lépésnyire tőle egy 
hófehér  napernyőn tánczoltak a sugarak. Kira-
gyogott az ernyő alól egy bronz korona és már 
messziről serczegett a levegő a csudás szőke 
hajba tűzött pünkösdi rózsán. Berger Sárika volt. 

A doktor ugy érezte, hogy nsgyon saját-
ságos most a lélekzete is. Keresztülczikázott a 
bensőjén valami hangnlatos póz, a melylyel a 
leányt üdvözölni fogja.  Azntán undorral dobta 
ki a lelkéből ezt a gondolatot. 

Mintha egy órával ezelőtt látták volna 
egymást, oly természetes egyszerűséggel kezdte 
a leány: 

— Tudtam, Béla, hogy itt van. Nem mondta 
senki és mégis tndtam. Éreztem. 

A férfi  nézése szinte beszéddé vált: 
— Edes mindenségem. Hát elképzelheted-e 

máskép. 
A nőnek izzott a szájaszéle: 
— Szeretsz?.. 
Maló érezte a lány beszedjének a forró 

szelét.... 
— Nagyon szeretlek 
A nőnek megvonaglott a teste. A letip-

rott érzések egyszerre, minden átmenet nélkül 
égő rózsákat festettek  az arczájára. A szemé-
ből egyszerre kiszaladt a ködös szelídség, — 
pattogtak belőle a sugarak. 
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melyben rámutatott uon eszközök szükség essé-
gére, melyek t középiskolai nevelés-oktatást si 
kéréssé tehetik • eiek kőiött kiemelte fontossá-
gát a tanulók olykor-olykor) kirándulásának, me-
lyeket eddig ai anyagi eszközök korlátoltsága 
alig-alig tett lehetővé, habár abban a főpásztor 
áldoiat kéaaaégével ai intését többuör találkoiott. 

Nagy elismeréssel ssélolt továbbá a vár-
megye közöntégének 600 koronás adományáról, 
mely most már lehetővé teeii, hogy a szorgalmi 
idő alatt foganatba  nem vehetett kirándulás a 
szünidő beálltával julius havában megtörténhessék. 

A megnyitó beszéd éljenséssel és tapssal 
fogadtatott,  mely után a mii sor tulajdonképpeni 
réssé vette kezdetét 

As előadottakról réssletes bírálatot mondani 
teljesen fölösleges;  elég ha általánosságban kije-
lentjük, hogy axok, miket annak keretében a 
fiatalság  produkált, alkalmasok voltak a legké 
nyeaebb igényeket is kielégíteni. 

A .Magyar ábránd*, melyet Száva József 
•ene-tanitó vezetése alatt Rákóczy és Bercsény 
nótáival tárogató és sene kísérettel a fiatalság 
előadott valóságos lelkesedést szült és szűnni nem 
akaró tapsban részesüli. 

Bálint Vilmos IV. osst tanuló s „Mi Atyánk* 
czimü szavalatával osztatlan elismerést vívott ki 
magának, a melylyel nemcsak a saját szaval áabeli 
ügyességéről tett tanúságot, hanem visszatükrözte 
abban a preozeptor alakító szellemét is. 

A vegyeskar által Biszner Ödön tanár veze-
tése alatt énekelt .Ima" és .Honszerelem* ozíinü 
dalok teljes preczizitisukkal aanyira megnyerték 
a közönség tetszését, hogy azokat meg kellett 
ismételni. 

Kardos Árpád VIII-ad osztályos tannló a 
római zarándoklat alkalmával szerzett benyomá-
sokról tartott ssép nyelvezetű felolvasásával,  Csergő 
Uábor VI. és Bardócz János VIII-ad osztályos 
tanulók igen sikerült szavalataikkal szereztek tel-
jes elismerést, a miből kijutott a rész az ifjúsági 
zenekarnak is Verdi .Trubadour'-jából előadott gyö-
nyörű részletekért és a .Rákóczy induló* szaba-
tos eljátszásáért. 

Az eléadás végeztével Jung Cseke Lajos 
apát-plebános intézett a tanárikar és fiatalsághoz 
a főpásztor  nevében gyönyörű köszönő beszédet, 
melyben a legnagyobb elismeréssel szólott a hallot-
takról, melyek ugy a tanárikar szakszerű és ozél-
tudatos működésének, uiínt a tanuló ifjúság  ké-
pességének és előhaladásának fényes  bizonyítékát 
aiolgáltatták. 

Vasárnap reggel 7 órakor a főpásztor  a 
szerzet templomában nagy papi segédlettel csen-
des misét mondott, mely alkalomból a nagy temp-
lom zsúfolásig  telt bucsus néppel; azután a zárdába 
vonult vissza, honnan gyönyörködve szemlélte a 
hegyre felvonuló  nagy körmenetet, ebéd után 
pedig a délutáni órákban kisérve számos pap és 
a gimnáziumi igazgatóság által Szeredába utazott 
át folytatandó  a két napra megszakított bérmálási 
funkczióját. 

Crtknzeredában. 
Oróf  Majlát Gusztáv Károly erdélyi püspök 

Pünkösd vasárnapján délután 4 óra tájbun vonult 
be hossza kocsi sor kíséretében Csíkszeredába, a 
vármegye székhelyére, a hol a legszívesebb szé-
kely vendégszeretettel fogadták  a szeretett fópász-
tort és itt időzése alatt a legnagyobb tisztelettel 
vették körül. 

A városnak azon utczáit, melyeken a fő-
pásztornak végig kellett vonulni, zöld ágakkal 
ékesítették fel,  a vároB határán csinos diszkaput 
emeltek, a középfiieteket  fellobogózták.  A disz-

— Ennek u állapotnak vége lesz még ma. 
JSjj. Ha nép szóval nem adnak hozzád, hát 
megyek veled magamtól. Megyek. És ezt meg-
mondom apának most mindjárt.... Az én lelkem-
mel ne kössenek üzleteket Én nem akarok 
„párti" lenni. Szeretni akarok Szeretni 
Szeretni. 

És a lérfl  bele csókolta a nőbe a szerelmet. 
Néhány lépésnyire a hátuk megett szinte 

belegyökerezedve állott egy 3szbevegyült,fejü  nr. 
— As öreg Berger. — Viaskodott magával, hogy 
most mit tegyen. Ez a lateiner, a kinek 6 már 
a leghatározottabban kijelentette, hogy nem adja 
hozzá a leányát: végérvényesen megcsókolta 
Sárikát. Sőt ez legalább egy tuczatszor vissza 
is adta a csókot. 

Oda akart rohanni, de a lábai mintha nem 
engedelmeskedtek volna. És átvillant rajta, hogy 
most minden mosolyog, minden boldog a pünkösd 
derűjétől, s micsoda ellentét ezzel a viruló, bol-
dog élettel, az ő ridegsége. 

Felülkerekedett benne a humor. Odalépett 
a fiatalokhoz,  a kik szinte öntudatlanul ölelték 
egymásba a szivüket: 

— No ez kedélyes pünkösd doktor nr I 
Maló belehalványodott. A leány nem hagyta 

őt szóhoz jutni. Belecsimpaszkodott az apja nya-
kába: 

— Most már legalább nem tagadhatom el, 
mennyire oeratem est az embert 

As öreg szívből elnevette magát: 
— No ez igaz. 
A leány lelke zsibbadt volt a boldogságtól. 

Belefűzte  szerelmese tekintetébe nézését És ugy 
suttogta: 

— Pünkösd napján lettem a menyasszonya. 
Az öreg Berger a könnyein át mosolygott: 
— Az én bálán megett... Te rosszaság I 

Hogy levered az embert a lábáról... 
Fáj  Nándor. 

kapunál nagy számban gyűltek össze a h. polgár-
mesterrel élükön a képviselőtestület és disses sész-
lójuk alatt az ipartestület tagjai, ai> ut mellett 
két oldalt a helybeli állami elemi iskola növen-
dekei állottak sorfalat  a tanító testület tagjainak 
felügyeiele  alatt, a szomszédos Zsögöd lakósai 
egyházi zászlók, alatt nagy körmeuetben vonultak 
fel  ugyan ide s eseken kívül a város minden rendű 
és rangú lakósai nagy számban lepték el az útnak 
két ssélét. , „ 1 1 X 

Az érkező püspököt a diszkapunal a Rákó-
czy indulóval és lelkes, szűnni nem akaró éljen 
séssel fogadták,  melynek csillapultávsl Balisi Lajos 
városi jegyző üdvözölte a város közönsége nevé-
ben s főpásztor!  osinos beszéddel, melyben kife-
jezést adott azon általános örömnek, melyet a. fó-
páaztor látogatása a város közönségének mindenik 
rétegében keltett s kérte a főpésztort,  hogy itt 
idósése alatt találja jól magát körűukbeu. 

A püspök a szíves Isten hozottra hasonló 
szívességgel tálaszolt s különösen hangsúlyozta, 
hogy reméli a jó Istentől, hogy mostani látoga-
tása helyre fogja  állítani az egyházközség tagjai 
között az egyetértést és megteremti az sunyira 
óhajtott békességet. 

A diszkaputól lassú menetben egyházi dalok 
éneklése mellett a helybeli róm. katholikus temp-
lomhoz vonult a gyülekezet. 

Itt a püspököt szintén nagyszámú közönség 
és tauitónóik vezetése alatt a caikváruiegyei pol 
gári leányiskola növendékei várták s sziutén nagy 
éljenzéssel fogadták. 

A templom kerítés kapujában a helybeli 
róm. katli. lelkész üdvözölte a püspököt és átadta 
neki a templom kulcsait Az üdvözlő beszédre 
a püspök kegyteljes szavakkal válaszolva, adta 
vissza a lelkésznek a templom kulcsait s kiaére 
tével együtt, melynek sorában ott láttuk László 
Polikárp szent Ferencz-rendi provinciálist, Mu-
rányi Kálmán felcsiki  fóespereBt,  több szerzetest 
és számos világi papot, a templomba vonult, a 
melyet azt megelőzőleg a közöuség zsúfolásig 
megtöltött volt. 

A templomban rövid imádkozás után vecser-
nyét tartottak és egy misszionárius szeut beszédet 
mondott. 

Az istentisztelet befejezése  után a püspök 
gyengélkedése miatt visszavonult a plébániai lakba, 
a kíséretében lévő pspok pedig a gyóntató szé-
kekbe ültek és a nagyszámban jelenkezó híve-
ket késő estig gyóntatták. 

Este az egyház tanács és a városi polgárság 
az egyházfő  tiszteletére lámpionos szereuádot ren-
dezetett. 

A menet a városházától indult ki és a hely-
beli első zenekar indulói mellett a plébánia lak 
elé vonult, a hol már nagyszámú közönség várta 
a történendóket. 

A több száz tarka lámpion csillogó fénye 
egyesülve a kék égboltról sütő hold szelid vilá-
gosságával nappali fénybe  borította ai egész utvzát. 

As elhelyezkedés után a plébániai lak abla 
kában megjelenő főpásztort  riadó éljenzéssel fo-
gadták. 

Azntán a helybeli dalárda tagjainak ajkaról 
Domanyáncz Péter karnagy jeles dirigálása mellett 
felhangzott  a himnusz fenséges  dallama, melynek 
utolsó akkordjai után Bartha Ignácz ügyvéd a kö-
vetkező Bzép beszéddel üdvözölte a főpásztort: 

Méltóságos  gróf  püspök ur! 
Kegyes főpásztor  I 

Keblünk minden dobbanását a szeretet te-
remti s lelkesültségünk egy érzetbe olvadva, ima-
ként hat tul a csillag hazán közhasznú becses 
életedért. 

Bivói áhítat és lelkesedéstől s gyermeki 
örömtől áradoz ma lelkünk, hogy íme, ismét kö-
rünkben üdvözölhetjük a kegyes főpásztort,  né-
pünknek szerető atyját ÉB bőkezű jótevőjét, ki a 
tüzes nyelvek ünnepén a szent lelket hozta el 
nekünk, hogy malasztjával töltse be lelkeinket B 
sziveinket és a hit, remény és szeretetben meg 
erősítsen minket. 

Odvözlégy kegyes főpásztor,  Isteuuek kül-
döttje, ki akkor jósz körünkbe, midőn arra leg-
nagyobb a szükség, midőn száz sebből vérzik BZÍ-
vünk és lelkünk; midőn éhezzük és szomjuzzuk 
az igazságot, s óhajtjuk az áldásos keresztényi bé-
két, a sziiok és lelkek nyugalmát és szeretetét. 

Üdvözlégy népünknek apostoli, Bzeretó jó 
atyja, ki a Szentlélek malasztjait árasztod vérző 
szivünk és lelkünkbe sa megerősített hit balzsa-
mával gyógyítgatod és a béke olajágával vidá-
mítod aztl 

Üdvözlégy népünkuek bőkezű jótevője, ki 
az éhezőket az árpakenyerek és balak csodás bő-
ségével eteted; B a szomjatókat a kánai meny-
nyegiő kifogyhatlan  borával itatod ; és a mezíte-
leneket ten palástoddal takargatod I 

A jóságnak e megfontolhatlan  sokaságát, a 
kegyeségnek e kiapadhatlan bőségét és e csodá-
latra méltó nagy szeretetet vájjon hogyan s mi-
képpen érdemlők ki, mi azokra mindenben érdem-
telenek. sőt méltatlanok I 

A csodálatra méltó élő nagyszereletnek ma-
gaaitos müve ez, mely nem kérdez, nem kutat, 
hanem teáz, cselekszik és boldogít. 

Istennek is tetsző s as ő nyomdokain haladó 
mű es, ki szintén ugy szerette as embert, hogy 
egyetlen fiát  is feláldozá  érte. 

Oh, osodálatra méltó éló nagy szeretet I Le-
borulunk előtted és felemeljük  sziveinket s ha ké-
pesek volnánk, as ssrérák zenéjét zenditenők meg 
a te dicsőítésedre, bogy ne osak Hargitánk, s a 
Kárpál, de az egész klaaszikus Székelyföld  bérczeit 
visszhangozzák a te csodálatra méltó voltodat, a 
te nagy dicsőségedet. 

Azért minden dobbanását keblünknek a hála 
és szeretet teremti, s nagy lelkeaűltaégűnk egy 
érsetbe olvadva. Imaként hat tul a csillagházán, 
becses életedért, s egy szivvel lélekkel kérjük, 
kiáltjuk: A kegyes főpásztort,  népünknek szerető 
jó atyját és bőkezű jótevőjét, oh Ég Ura egész-
ségben tartsd meg I Éljen 11 

A beszédre kitört lelkes éljenzés után a 
püspök nevében Kassay Lajos Szentpéter egy-
házközségi plébános köszönte meg lendületes 
beszédben a szíves fogadtatást  és megtisztel-
tetést. 

Még a dalegyesület adtii elö nagy szaba-
tossággal az .Oly szép az éj* és .Lágyan cseng 
az estharangszó" czirali alkalomszerű dalokat, 
mire aztán a menet szép rendben visszatért a 
városházához, a lámpionokat kioltották, a kö-
zönség is szétoszlott s a kegyes főpásztor  rövid 
estebéd után nyugalomra vonult. 

Cnnep harmadik napján már reggel 5 óra-
kor kitárultak a templom ajtai s ilyen kora 
reggeli órákban jelentkeztek gyónásra azok, 
kik azelőtt való napon nem tudtak eleget tenni 
ezen Bzent kötelességüknek. 

A püspök kíséretével egy negyed kilencz 
órakor vonult be a már szorongásig megtelt 
templomba, ö maga tartott csendes misét, mely-
nek folyama  alatt igen sokan megáldoztak. 
Szent beszédeket mondottak a helybeli lelkész, 
Balog József  főgimnáziumi  liittanár és László 
Polikárp Szent Ferencz-rendi tartomány főnök. 

Ezután a bérmálandók a templom keríté-
sében felállván  a főpásztor  megkezdette a bér-
málást s ezen szentséget kiosztotta 328 hely-
belinek és 5 vidékinek, a bérmálok között 
igen sokan voltak már meglett korú emberek. 

A mint az utolsó is felvette  a bérmálás 
szentségét, a püspök kiosztotta a pápai áldást, 
a mivel aztán véget ért a majdnem négy óráig 
tartó isteni tisztelet. 

Azonban a fáradhatlan  főpásztor  tényke-
dése még ezekkel sem fejeződött  be, mert 
miután ideje nagyon kilővén mérve, az isko-
lákat nem látogathatta meg, a polgári és elemi 
iskolás növendékeknek a hittanban való előha-
ladásáról az előbbieknél személyesen, az utób-
biaknál László Polikárp provincziális által vett 
tudomást. 

A kikérdezés után a gyermekek között 
képeket és más apróbb emlékeket osztottak 
ki. Nagy figyelmetlenség  volt, bogy a lelkészi 
hivatal ezen körülményt nem hozta az állami 
elemi iskola vezetőségének kellő időben tudo-
mására, mert e miatt a növendékeknek még 
egy ötödrésze sem volt jelen, ugy fogdosták 
össze őket a tanítók az utczán. 

Ebéd előtt fogadta  a főpásztor  a tisztel-
gésre megjelent küldöttségeket Tisztelegtek: 
a vármegye nevében: Becze Antal alispán és 
Mihály Ferencz főjegyző,  a m. kir. honvédség 
részéről: Kornhaber alezredes, a csendőrség 
részéről: Almássy Zsigmond főhadnagy,  a tör-
vényszéktől: Dr. Perjéssy Mihály elnök, az 
erdóhivatal részéről Zareczky erdőtanácsos, 
Tamás Béla h. polgármester vezetése alatt a 
városi tanács, Riszner Józsefné  vezetése alatt 
az Oltár-Kgyesület, továbbá az ipartestület és 
az egyház tanáce, az előbbit Dóczi János elnök, 
az utóbbit Dávid Ignácz egyházmegyei gond-
nok vezette. 

A tisztelgókct a főpásztor  a legnagyobb 
szívességgel fogadta  és szivélyes szavakban 
megköszönte az iránta tanúsított figyelmet. 

A tisztelgések után a plébániai lakban 
ebéd volt, melyen mintegy 36-an vettek részt. 

Ebéd végeztével a Főpásztor kocsira ült 
és kíséretével hivatalos körútját folytatandó 
Csik-Szentmiklósra utazott, hova 10—12 kocsin 
szeredai hivei is elkísérték. 

Ezen alkalommal még két helyen neve-
zetesen Csik-Szentmiklóson és Csik-Delnén 
fogja  kiusztAni a híveknek a bérmálás szent-
ségét s ezzel fáradságos  körútját itt várme-
gyénkben befejezi.  Szerdán székhelyére, Gyula-
fehérvárra  utazik, a hova csiki híveinek sze-
retete és szerencse kivánatai fogják  elkísérni 
a szeretett főpásztort 

= A szekely vasat építése. A M.-ság 
értesülése szerint a kormány még ebben az évben 
hozzáfog  a székely körvasút szász-régen—dédai 
vonalszakaszának kiépítéséhez. A kereskedelmi 
miuiszter közzé teszi a napokban az összes ter-
veket, melyek már csak az utolsó felülvizsgálatra 
várnak s szeptember 1-én megkezdődik a vasút 
építése. 

- - A képviselőháa ssűnete. Három 
hetes szünetre oszlott szét május hó 17-én a kép-
viselőház ; június 4-éig csak formális  ülések lesz-
nek, ha a kormánynak lesz valami bejelenteni, 
vagy előterjeszteni valója s juniua 4 én is csak 
a következő ülés idejét és napirendjét állapítják 
meg. A ssünet alatt több választás ügyében fog 
Ítéletet mondani a Kúria B mivel éppen nem le-
hetetlenség egy-két mandátumnak a megsemmi-
sítése sem, Apponyi Albert gróf  ma felhatalma-
zást kért és kapott a képviselőháztól arra, hogy 
az uj választások iránt intézkedjék, s arra is, hogy 
ha a Kúria valamely ítéletében olyan dolgot álla-
pitana meg, a mely miatt a törvény értelmében 
vizsgálatot kell indítani, az elnök a vizsgálat el-
rendelése iránt is intézkedjék a képviselőház utó-
lagos jóváhagyásával. 

= Uj törvényjavaslat. Darányi Ignácz 
földmiveléaügyl  miniszter ma uj törvényjavaslatot 
teu le a háa asztalára, mely a gazdaaági munkáa 
éa oaeléd segélypénztárról szóló törvény kiegészí-
téséről szól. A javaslat 20 ssakaasból áll és a 

temetkezési éa kiházasitási egyesfiieteket  is mű-
ködése körébe vonja. A törvényjavaslat lényege-
sebb rendelkesésel ezek: Mindenekelőtt lehetővé 
teszi több, egész tiz tagsági könyv váltását, ezzel 
tagjaiul nyeri meg- a gazdaságok jobban (Isetett 
tisztviselőit s alkalmazottait, továbbá azokat a mó-
dosabb földmives  gazdákat, kik maguknak öreg-
ségük tartamára életjáradékot akarnak bizrositani. 
Lényeges rendelkezése az uj javaslatnak, hogy a 
tagsági dijak fizetését fix  terminusig állapítja meg. 
Mig a munkás pénztárról BZÓIÓ törvény szerint a 
nyugdijat biztosító tagok addig fizették  a tagdijat, 
mig a segélyeséa ideje be nem állott, az uj tör-
vény a tagdíjfizetést  25 évben állspitja meg. Igen 
humánus az uj javaslatnak az a rendelkezése, hogy 
azok a tagok, a kik a segélyre való igényjogo-
sultságot meg nem szerezték és elhalnak, az ál-
taluk tett befizetéseket  a pénztár viaszsfizeli.  A 
javaslatot lapunk következő számában bővebben 
ismertetjük. 

= A székely kormánybiztosság szervezése. 
A földmivelésügyi  miniszter Koós Mihály dr. mi-
niszteri titkárt és Felméri Lajos segédfogalmazót 
egyelőre 2 - 3 havi időtartamra a székely kor-
mánybiztosság szervezésénél való működés ctól-
jából Sándor János főispán  és kormánybiztos mellé 
osztotta be. A két tisztviselő junius 1-én foglalja 
el uj állását. 

= A gyargyól mandátum. Lázár Menyhért 
maudátumáról „Oyergyó* czimü laptársuuk a kö-
vetkezőket írja: Folyó hó 15-én a .Györgyé" 
kfilön  kiadásában az alábbiakat közöltük helyi 
előfizetőinkkel:  Budapest május 14. (Távirat) Csík-
megye Oyergyó járá-iáuak orsz. képviselője. Lázár 
Menyhért megválasztása elleu beadott peticziót a 
m. kir. Kúria viszautasitotta. B szűkszavú távirat 
fejezi  be a mult év október 2 áu megejtett kép-
viselőválasztást. Az akkor kisebbségben maradott 
párt néhány tagja a megválasztást peticzióval 
támadta meg s annak tárgyalására a m. kir. Kúria 
folyó  év április 14-ik napját tűzte ki. A tárgya-
lás előtti napon azonban panaszososok a peticziót 
visszavonták, mire az nekik visszaadatván köte-
lezve lettek a 800 koronában törvényesített költ-
ségek megtérítésére. Az ekként megcsonkult 3000 
koronányi biztosítékot kiegéssitve, mult hó 30-án 
az elégületlenek ujabb peticziót adtak be, felso-
rolván abban sok mindent, a miről as előző pa-
naszban szó sem*volt. Ezen második peticzió sorsa 
dőlt el ebó 14 én a mennyiben fenti  távirat sze-
rint azt a m. kir. Kúria minden tárgyalás nélkül 
vissznutaRÍtotta a törvény ama félremagyarázhatlan 
intézkedéae szerint, hogy a peticziót visszavonás 
esetén 15 napon belül megujitani szabad, uj pe-
ticziót uj érvekkel beadni azonban nem lehet. 
Végre tehát kerületünkbe is visszatér a nyugalom, 
melyet egy félíven  ál a pártoskodás anuyira meg-
zavart. Üdvözöljük régi s most már ujolag is iga-
zolt képviselóuliet s kérjük ót, hogy szegény, so-
káig elhanyagolt kerületűnket lelkiismeretesen kép-
viselje s elismert tevékenységét használja fel 
mindenütt s minden alkalommal arra. hogy hü 
szószólónk és pártfogónk  lehessen. Ghes ma még 
azt tehetjük hozzá, hogy értesülésünk — as ellen-
kező híresztelések daczára — valónak bizonyult 
s így ezen ügy végleg be van fejezve. 

| t SZÁVA A L A J O S T | 

Pünkösd napjáu délntán helyeztük örök pi-
henő helyére Oyulafehérvártt  a családi sirboltba 
Száva Alajos  ny. bányatanácsost a rokonok jó 
barátok és ismerősök "szinte igaz részvétele mellett. 

A gyász szertartást Tamásy Áron székes-
egyházi kanonok végezte kellő asszisztenczia mellett. 

A boldogult Száva Alajos ny. bányatanácsos 
a csik-Bzépvizi Száva családból származott 1823. 
augusztus 23-án. 

Atyja és testvérei kiterjedt kereskedést foly-
tattak Oláhország. Lengyelország és Bécsbeu. 

Egytől-egyig értelmes, tekintélyes emberek 
voltak. 

A testvérek közül egyedül ő lépett hivatal-
noki pályára. Iskoláit Csik-Somlyón, Kautábau és 
Kolozsvártt végezte jeles eredménynyel. Kolozs-
várit tanulta a jogot s innen Selmeczre ment a 
bányászati akadémiára. 

Hivatalos pályafutását  (iyulafehérvártt  kez-
dette meg a kincstári pénzveróuél. Gyulafehér-
várit 1871-ben feloBzolván  a pénzverő hivatal. 
Körinöczre került s itt haladt fokonként  előre a 
helyettes-igazgatói állásig. Már csak napok kér-
dése volt, hogy a pénzverő intézet igazgatója 
legyen, de szemeinek gyengesége miatt 1882-beu 
nyugdíjba lépett fellebbvalóiuak  marasztalása és 
akarata ellenére. 

Lelkiismeretes ember lévén, nem akBrla 
kötelességeit, mint princsipális, mások segítségével 
betölteni. Hü és hasznos tevékenységének jutal-
mául ugyanekkor a bányatanácsost czimet kapta. 
Felesége Lukáts Johanna unokatestvére volt néhai 
Lukáts Béla miniszternek. 

Házasági kapcson összeköttetésben állott a 
Lukáts és Gajzágó családokkal. Gajzágó Sala-
monnal intim baráti viszonyban volt; Lukáta Béla 
pedig, kl gyermek éveinek egy réazét nála töl-
tötte, mindig nagy hálával viseltetett as ó ,Száva 
bácsija'  iránt. 

Vendégszerető házánál megfordultak  püspökök 
is, mint Haynald, Fogaraasy és;Lönhárt 

Nagy összekötetései révén sok ssegény hi-
vatalnoknak tett szolgálatot 

Kázreddín perzsa sah 1874-ben a magyar 
pénsügyminlazter közvetítésével Gajságó Salamon 
által meghivta Teheránba a pensa állami pénsverd 
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bereodeiése oxéljából 6 érre hivatali főnöknek 
17 exer frank  évi fizetéssel,  axonban neje bete-
geskedése miatt e meghívást nem fogadta  el. 

Istenfélő  a roppant vallásos ember volt, hú 
barit, szolgálatra késx jóltévő, ax igaii pátriár-
káiig kórnak egy vissamaradt alakja. 

A boldogultban ö«v. Száva Kajétánné műi. 
Lukáta Veronika sogorát; ennek gyermekei pedig 
Dr. Fejér Antalné országgyűlési képviselt neje én 
Hxávs Katalin a dtága, jé nagy bátyát gyászolják. 

Nyugalmad, édes jó öreg, legyen csendes II 
A haláleaetrél a család a követkexő gyásx-

jelentést adta ki-
öxv. Sxáva Kajétánné, ösv. Sxáva Qergelyné 

és öxv. Mártonffy  Antalné mint sógorassionyok — 
a magok, gyermekeik és as egéss rokonság ne-
vében fájdalmas  sxivvel tudatják, hogy a felejt-
hetetlen sógor, drága nagybátya és jó rokon cslk-
sxépvisi Száva Alajos  nyugalmaxott bányata-
nácsos életének 70. évében hoassss betegség után, 
ellátva a haldoklók sientségeivel, folyó  hó 16 án 
visszaadta béketűrő lelkét Teremtőjének. Temetése 
f.  hó 18-án d. u. 4 órakor lesx római katholikus 
szertartás sserint, a gyásxmisét pedig f.  hó 20-án 
d. e. 10 órakor matatjuk be Istennek a helybeli 
irgalmas nővérek templomában. Nyngodjék békes-
ségben I Gyulafehérvárit,  1902. május 17-én. 

Adófizetők  jutalmazása és adóvégre-
hajtások megszüntetése. 

A .Csíki Lapok" ez évi május hó 7-iki 
számában a fennebb  irt czimen megjelent b. 
közleményhez legyen szabad nekem is ez alka-
lommal bozzáazólanom. 

Tanulmányozásom tárgyává téve Krics-
falvi  Lukács székes fővárosi  I osztályú szám-
tisztnek a .Törvényjavaslat a rendes adó-
fizetők  jutalmazására alkalmazandó adósorajá-
tékról" czim alatt a sajtó alul kikerült a nem-
csak a bazai, de a külföldi  sajtó részéről is 
meleg fogadtatásban  részesült derék munkáját, 
arra az eredményre jutottam, bogy ezen a m. 
kir. pénzügyminisztériumnak már bemutatott, 
Darányi Ignácz m. kir. foldmivelési  miniszter 
ur által pedig megdicsért törvényjavaslat leg-
kivált a szegény nép érdekét tartja szem előtt, 
midőn annak az adófizetőnek  is, a kinek évi 
adója legalább 6 korona, éppen akkora jutalomra 
nyújt kilátást, mint annak, ki 10-szer, 20-szor 
avagy 100-szor annyi évi adót fizet 

Ha tekintjük, hogy Kricsfalvinak  ezen, a 
törvényjavaslat egyedüli bázisául szolgáló, egé-
szen úttörő eszméjének megvalósulása — a 
mint azt a javaslatnak mély szakértelemre valló 
tömör indokolása is kellőleg igazolja: egyfelől 
erkölcsi, egészségügyi és gazdasági tekintetben 
hasznára válik a nép összeségének, tehát az 
államnak is, másfelől  éppen anép legszegényebb, 
legkisebb adót fizető  osztálya részére aránylag 
a legtöbb előnyt biztosítja; — ha figyelembe 
vesszük, hogy e törvényjavaslatnak törvényerőre 
válta esetében ezentúl nyerő adófizetők  is lesz-
nek, (a minők eddig soha sem voltak) s hogy 
ezek száma évenként 66740-et fog  kitenni, a 
kiknek évenkéDt 4,000.000 koronát fog  az állam-
pénztár, jutalom fejében,  nyereményadómente-
sen kifizetni;  anélkül, hogy a nyereményekkel 
szemben egyetlen fillért  is kellene a sorsjegye-
kért kiadni (mert ugyanis mindenki, a ki az 
adóját negyedévenként pontosan befizeti,  minden 
negyedévi húzásra azonnal kézhez kapja az 
adóhivatal által kiállított bélyeg- és illeték men-
tes sorsjegyet, melylyel a negyedévenként meg-
tartandó húzásokon épp ugy elnyerheti a 200000 
koronás főnyereményt  is, mint az, kinek évi 
adója akár ezer koronát tesz ki); — ha tekint-
jük végül, hogy mig eddig áltálában minden 
törvény az abban foglaltató  törvényes jogok 
mellett törvényes kötelezettségeket is ir elő: 
a Kricsfalvi  eszméje szerint megalkotandó uj 
törvény e részben egy kivétel oázist képez, 
amennyiben uj jogokat ad, anélkül, hogy a 
népet uj kötelezettségekre is szorítaná egyszers-
mind ; joghatálya ennek a törvénynek a nem 
pontos adófizetőre  nézve csak annyi lévén, 
hogy nem élvezheti az ígyen sorsjegyeket s 
játékszenvedélyének kielégítése végett drága 
pénzért kell, hogy sorsjegyet vásároljon vala-
melyik sorsjegy vállalattól; — ha mindezeket 
figyelembe  vesszük: okvetetlenül arra a meg-
győződésre kell jönünk, miszerint mi, adófizető 
polgárok általában örömmel, lelkesedéssel üdvö-
zölhetjük ezen törvényjavaslatot sőt nemcsak, ha-
nem törvénynyé válta esetén a szegényebb sorsú 
adófizetők  sok ezrei jótevőjükként fogják  majd 
emlegetni azt a derék atyánkfiát,  ki a nélkül, 
hogy életrevaló eszméjének megvalósításából 
a maga részére valamelyes anyagi hasznot 
várhatna, tehát egészen önzetlenül, csupán a 
közjónak a szegényebb sorsú nép érdekének 
áldozva, készítette el Bzakavatottan és anyagi 
áldozzattól sem riadna vissza, terjeszti, testtel-
lélekkel megvalósítani kívánja az eddig létezett 
törvénytervek egyik legüdvösebbikét. 

Őszinte szívből kérem tehát a megyei 
törvényhatósági tagtársak mindenikét, különö-
sen pedig azokat, kik az adósorejáték eszmé-
jének életrevalóságáról meggyőződést szereztek 
és szereznek, hogy ezen üdvös eszmét folyó 
hó 30-iki törvényhatósági gyűlésen felkarolni, 
érvényre juttatni szíveskedjenek. 

Csak akkor érhetjük el a czélt, ba váll-
vetve, mindanyian soronpóba állunk a jóért, a 
hasznosért, aa üdvösért I 

Egy törvényhatósági  tag. 

A határszéli erdőségek egy részének 
az állam által való megvásárlása. 

At Erdélyi Kárpát Egyesület a keleti határ-
szélen fekvO  erdőségek egy részének megvásár-
lása iránt a földmivelésügyi  miniszterhez a követ-
kező feliratot  intézte: 

Nagyméltóságú  Miniszter  Ur! 
Kegyelmes  Urunk! 

Olyan flgyet  terjesztünk nagyméltóságod 
elé, a mely közgazdasági, nemzetiségi és politikai 
vonatkozásában rendkívüli fontosságú.  A székely-
föld  keleti határáról van szó, a mely Magyaror-
szágot a bukovinai határtól kezdve a szomszédos 
Romániától elválasztja és a mely főkép  Csík-, 
Háromszékvármegyék és nagyrészt Brassóvárme-
gye válaszfala  és a mely Csikvármegyétől kezdve 
Háromszék vármegyében és Brassóvármegyében 
találja folytatását.  A természet hatalmas begy-
lánczczal Bánczolta el Magyarország keleti határát 
Romániáiéi. E hegyláncz az olt lévő erdősegek 
következtében egyúttal nagy közgazdasági jelen-
tőséggel is bir. 

Minden államban arra fektetik  a lősolyt, 
hogy az ország szivétől legmesszébb fekvő  részek 
a legnagyobb gondozásban részesüljenek. Termé-
szetes, hogy az államnak erőssége ez és annak 
a megvédelmezése csak olykép lehetséges, ha a 
határszéli részekben az államhoz való bozzátar-
tózandőságot minden lehető eszközzel fejlesztjük. 
A hol idegen befolyások  könnyen érvényesülhet-
nek, a hol mis nemzetiségek nyelve és irányzata 
könnyen behatolhat az ország területére és hatás-
sal lehet annak népességére, ott elevenen kell 
tartani az állameszméhez valé ragaszkodást s 
azi a legnagyobb áldozatkészséget, a mi a kul-
torális, nemzeti és gazdasági eszközök teljes 
alkalmazásával érhető el. 

Magyarország keleti határán némileg elha-
nyagolták ezeket a tekinteteket, elhanyagolták 
pedig azért, mert Magyarországnak legjobb és 
legmegbízhatóbb népe lakja a Székelyföld  határ-
széli vidékeit. Évtizedek mnltak el és ez alatt 
a székely népet egy haladé, erős és gazdag 
állam áldásaiba nagyon fukarul  részesítettük. 
E kormányzati irányzatoknak hatása most ész-
lelhető leginkább, mert napirendre került ily 
módon a kivándorlás, az elszegényedés és az, hogy 
a népeaé( nam kellő mértékben szaporodik. 

Ám most fordnlal  állt be: a magyar állam-
nak immár az a szándéka, hogy szivéhez közelebb 
hozza a székelységet. A kezdeményezésnek sok 
olyan üdvös nyomait látjnk, melyek arra irányul-
nak, hogy a székelyeknek azon a szent földön 
való megélhetését biztosítsák. Azon a földön  t. i., 
a melyen majdnem 1000 év óta a magyar nem-
zetet fentariották  és őrül álltak a keleti vesze-
delmek ellen. 

De egy nagy kérdés eddigelé napirendre 
nem került és ez az, hagy milyen a helyzet a 
legszélsőbb határt alkotó hegylánczokbao és meg-
felelnek-e  az ottani viszonyok a székelységnek 
s ezzel a magyar állam érdeiceinek. Ezeket szem-
ügyre véve feltűnik,  hogy az erdőgazdasági és 
birtoklási viszonyok a nevezett országrészben 
nem kedvezők. Nem kedvezők pedig azért, mert 
a lakosság nagyon gyér, megközelíthetősége igen 
nehéz és a csekély érték következtében, a melyei 
az erdők képviselnek, a magán és az állami 
gondozás felette  hiányos. 

Ezeken az exponált helyeken a rendőri, 
közigazgatási és erdészeti intézmények hatása 
alig érezhető. E-t jóllehet a begyek és erdők 
magákban véve védelmi biztosítékot nyújtanak a 
szomszéd állammal szemben, mégis ezek nyílt 
batárnak tekinthetők, a hol az idegen eszme-
áramlatoknak és bazaellenes mozgalmaknak be-
szivárgása könnyS, a nép megélhetése ellenben 
nagyon meg van nehezítve. 

Csikvármegyében körülbelül 388 ezer kat. 
holdat kitevő erdőterületnek '/< része majdnem 
határszélnek nevezhető, Háromszékben pedig 396 
ezer kat holdnak '/» része ily fekvésű.  Úgy, hogy 
mindkét megyében körülbelül 98 ezer kat. holdra 
tehető as az erdőterület, a melynek fenlartása 
nagy állami érdeket képvisel és a melynek kihasz-
nálása idővel dus megélhetési forrása  lehetne az 
oltani népességnek. Az egész területen, főkép 
Háromszéken az állam birtokában majdnem egyet-
len egy talpalatnyi erdő sincsen és azoknak az 
erdőknek művelése, értékesítése és esetleg ela-
dása teljesen as ottani birtokosságnak gyenge 
kezére van bízva. Mi sem természetesebb, hogy 
ily körülmények közt az erdőségeknek egy része 
olcsó áron eladatott és az alapos és gondos erdő-
kezelés hiányában az erdők értéke a jövő nem-
zedékre nézve is koczkázatnak van kitéve. 

Amaz adatokat, melyek szerint a határszéli 
övben magán kézen, valamint a községek és 
törvényhatóságok birtokát alkotólag hány bold 
van, külön fogjak  Nagyméltóságod elé terjeszteni. 
Azonban már most jelezhetjük, hogy a kezelést 
illetőleg külömbség az egyik és másik közt nincsen. 
És a kinek alkalma volt egyes vidékeken látni 
a letarolt erdőrészeket, az észrevehette, bogy 
az erdőlegelőkön csak az oláh juhpásztor legel-
teti nyáját. Továbbá, a ki ezeken a vidékeken 
jár, csak ritka esetben akad magyar szóra, mig 
az egyetlen hang, mely megszólítja, oláh. Vagy 
a ki idöközönkint itt keresi megélhetését, joggal 
kérdezheti, helyes és kedvező-e Magyarországra 
ez az állapot ? És nem lehetnek-e esetek, midőn 
ezeknek a vidékeknek figyelmen  kivül hagyásából 
a magyar nemzetre nagy veszélyek háromolhat-
oak ? Be kell vallanunk, ba tárgyilagosan nézzük 
a helyzetet, hogy kívánatos volna ezeken az 

állapotokon segíteni. Ha valahol, agy mindenek-
előtt ezeken a határszéli vidékeken volna köteles-
sége az államhatalomnak birtoklás ntján is erő-
nebb állást elfoglalni,  mert az elszegényedett 
székelyek alig képesek hossza időn át sajátjuk-
ban megtartani az erdőségeket. Anyagi helyzeiük 
következtében kényszerülve vannak minden áron 
a faeliÉásához  fogni  és az első alkalmat meg-
ragadni, hogy az erdőből pénzt csináljanak. Gaz-
dagsági szempontból ez helytelen állapot, mert 
ha mi most olcsóbb ir mellett exportáljak a fát, 
akkor egyúttal feladtuk  a reményt arra, hogy 
a napról napra értékessebbé váló fakészletünkel 
a megfelelő  árért eladhassak. 

Pedig tudvalevő dolog, hogy a jövő szem-
pontjából semmi sem gondozandó és művelendő 
jobban, mint az államban levő erdőállomány. A 
fának  feldolgozása  fűrésztelepeken,  a mennyiben 
ilyenek léteznek, most vállalkozók által fentar-
tott erdőgazdaság tekintettel lehetne az ottani 
lakosságnak kereseti és megélhetési igényeire 
és az erdőben és fürésztelepeken  végzendő mun-
kát saját gyermekei, a honpolgárok, a székelyek 
végeznék, a mi ezeknek jó kereseti forrást  adna. 
A lakosságnak az állam által való foglalkozta-
tásával a legeltetés és jnhtartás is szabályozható 
volna. És így nem lennénk kitéve annak, hogy 
ott nem a mi népünk, hanem az oláh nép lesz 
a honos. 

Tudvalevő dolog, hogy a szomszédos Moldova 
határmenti erdőségeinek legnagyobb része a ro-
mán államé, vagy oly nagybirtokosok kezében 
van, a kik biztosítják a román államot, hogy 
idegen kézre a határszéli erdők nem kerülnek 
s a begyek és erdőségek által alkotott védősáncz 
tehát ott biztos és megbízható kezekben van. 
Mi nálunk pedig mitörténik ? Milyen esélyeknek 
vagyunk ott kitéve ? Ha pl. jónak látná a szom-
szédos állam a szóban lévő erdőterületnek egy 
részét a feltűnés  kikerülése végett, magán uton 
megszerezni B ott az ő népét még jobban meg-
honosítani, akkor az az eset áll elő, hogy a 
saját területünkre olyan birtokosok jönnének, 
kiknek megbizhatóságához kétség fér.  Tért hódi-
tana rögtön az oláliság a nélkül, hogy mi a 
birtoklás ellen hathatósabb állást foglalhatnánk. 
Már pedig az állapotoknak ellenőrzése sehol sem 
nehezebb, mint az ily messzefekvő,  jórészt járat-
lan vidékeken. És ha ez a határszéli birtokszer-
zés más nemzetek vagy idegenek által megtör-
ténhetik, az azokkal szemben alkalmazandó rend-
szabályok esetleg nemzetközi összeütközésekre 
vezethetnének. Már azért is kell, Nagyméltósá-
god kegyes figyelmébe  ajánljuk a határszéleken 
levő erdőségek egy részének a magyar állam 
által való megvásárlását. Ennek pedig mindenek-
előtt ki kellene terjeszkedni a magán kézen lévő 
erdőbirtokokra, a melynek következtébe az oltani 
földbirtokosoknak  pénzbeli eszközt nyújtanánk, 
bogy azok beljebb fekvő  birtokrészeket szerez-
hessenek. 

A községek és törvényhatóságok birtokában 
levő erdők is a szükség és lehetőség szerint meg-
szerzendők volnának az állam részéről. 

Felvethető ngyan a pénzügyi szempont és 
az az állítás lenne koczkáztatható, hogy ily 
nagyobb mérvű szerzések nagy pénzügyi áldo-
zatul járnának. Ezzel szemben egyszerűen arra 
utalunk, hogy az erdők a nevezett vidékeken 
oly ár mellett kaphatók meg, bogy azoknak idő-
vel való értékesítésével a befektett  tőkének 
3—4°/o-a volna kihozható és minthogy a székely-
ségnek megmentése a magyar állam érdeke is: 
az ezért hozandó áldozat nem is volna áldozat, 
ha tekintetbe vesszük azokat a nagyfontosságú 
kérdéseket, melyek itt dominálnak. 

Ezek előrebocsátása után bátorkodunk azt 
a kérést Nagyméltóságod elé terjeszteni, méltóz-
tassék a keleti határon lévő erdőségeknek az 
állam által történő megszerzésére vonatkozó előin-
tézkedéseketmegtenni, a sorrendet, melyek szerint 
ezek a mostani tulajdonosoktól megszerzendők 
volnának, megállapítani és megállapítani az elve-
ket és eszközöket is, melyek által az eladók 
ki lesznek elégítve. Már itt megjegyezzük, bogy a 
határszél megvásárlási összege nem lesz oly nagy, 
hogy az államháztartásunkat megterhelné. 

Mi a legnagyobb készséggel szolgálatára 
állunk Nagyméltóságodnak e nagy hoderejü terv 
kivitelében, melyek után vagyunk 

Kolozsvárt, 1902. évi május hó 15-én 
a Nagyméltósága Miuiszter ur 

hazafias  szolgái: 
Br. Feilitzsch  Ártur  Radnóti  Dezső 

orsz. képv., elnök. főtitkár. 

A pünkösdi búcsú. 
A Szemlélek eljövetelének nagy napja, me-

lyot a keresztény világ áhítattal szokott megün-
nepelni, s a melyhez az ötödfél  századdal ezelótt 
hitében megtámadott székely nép által kivívott 
győzelem emlékére rendezett búcsújárás fűződik, 
ex évben is több ezer embert hozott összo Csík-
Somlyóra, daczára annak, hogy a nép a mult évi 
terméketleu esztendő hatása alatt ugyszólva a 
nyomorral küzd s általános a szegénység és pénz-
telenség, a mi meg is látszott a búcsúsok számán, 
mert ez mögötte maradt az utóbbi két év ember-
sokaságának. 

Mindazonáltal 16—90 ezerre bátran tehetjük 
ez úttal is a xarándoklók számát, különösen va-
sárnap, midin a köxelvidéki proczesszlók is mind 
be vonultak. 

Régi sxokáaukhox hiven már pénteken reggel 
6 órakor dob-sxó mellett megérkeztek a maros-

tordamegyei mlkbáxi hivek Somlyóra, Ük után 
szakadatlan sorban tartott a búcsúsok beözönlése 
egész vasárnap 9 óráig. 

Megelőzte ezeket a sok sátor-bódé építése 
a különböző árusok részérói, kik már valóságos 
országos vásárrá tették a búcsút. Ax étel és ital-
nemü árusok sokasága mellett az ipari készítmé-
nyeknek ma már minden faja  feltalálható  ; ax ék-
telen zajt és lármát csapó komédiások, jonglau-
rök, pedig valósággal elözönlötték a falut  és as 
áhitat zavarására síppal, dorombbal, verklivel, igye-
keztek a nép figyelmét  felhívni  s maguknak jöve-
delmet biztosítani. Ez a hajdan lélekemelő búcsú 
tehát ma inkább egy nagy sokadalomnak tekint-
hető, melyeu épületes dolgok helyett vásári zsi-
baj t és erkölcsrontó trágárságokat hall és lát aa 
ember s a nép nagyobb réexét nem is annyira a 
bocsu, mint inkább a látványosság, a nyilvános 
korhelykedés, duhajkodás és bámészkodás iránti 
vágy hozza össze, a mi a bucsut valóságos jelle-
géből ma-holnap teljesen kivetkőzteti 

A hatóságoknak kellene köxbe lépni, hogy 
az ájtatosságot ezen dolgok ne zavarják, ezért a 
vásárosok beözönlését korlátoxni kellene ax által, 
hogy csak ax alkalomnak megfelelő  oxikkek áru-
sítása engedélyeztessék, a komédiásokat pedig, 
mint oda nem valókat, egészen ki kellene tiltani. 

Bár az idő hűvös, sxeles s még eaös is volt 
ugy szombaton délután, mint vasárnap délelőtt, a 
hegyek ünnepélyes körüljárása minden akadály 
nélkül történt meg Rancz János nagyboldogaxsso-
nyi esperes plébános vezetése alatt és semnrt rend-
zavarás nem történt, a mi a csendőrségnek be-
avatkozásra okul szolgálhatott volna. 

A szombati vecsernyén benn a templomban 
Kóródi Berárd szerzetes, tanitóképezdei tanár, künn 
a uyilt téren Pap Kajetán áldozár, vasárnap Isteni 
tisztelőt elótt benn a templomban Incse Domokos 
csicsói lelkész, künn pedig Tima Dénes tanitóké-
pezdei tanár tartottak igen szép ünnepi szent be-
szédeket, melyeknek végeztével az idegenek köxűl 
sokan ineg sem várva a misét, már távozni kez-
dettek. 

A bukuresti magyarság kösül is rándultak 
ki többen, de nem kereszt alatt és nem oly szám-
ban, mint az utóbbi két évben, mert kedvezmé-
nyes vasúti jegyeket kieszközölni nem tudtak a a 
hosszú ut költséges volta miatt sokan otthon ma-
radtak. 

A Brassó városi keresztalja Fuksx segéd-
lelkész vezetése alatt még vasárnap délután, mi-
kor a többi népBég eltakarodott, valamint hétfőn 
reggel is ájtatos énekek között megkerülte a he-
gyet s csak a reggeli vonattal ntaxott haza Brassóba. 

Az esküdtbíróság szolgálati lajstroma 
az 1902- év L ülésszakára. 

A csíkszeredai kir. törvényszék folyó  évi 
május hó 11-én tartott ülésében 1909. első ülés-
szakára az eskűdtbiróságot sorsolás utján követ-
kezőképp állította ÖBSze: 

A., Rendes esküdtek: 
1. Madár Imre nyagalm. m. főjegyző  Csik-

Várdolfalva.  2. Sárosi Gergely birtokos Csik-
Madéfalva.  3. Salamon Béni birtokos Csíkszereda. 
4. Oláh Alajos birtokos Oyergyö-Szárhegy. 5. 
Lázár Ferencz birtokos Csik-Szentmiklós. 6. Biró 
Antal birtokos Csik-Vacsárcsí. 7. Fejér Miklós 
kereskedő Csik-Szépviz. 8. ifj.  Győrpál János 
birtokos Csik-Taplocza. 9. Lakatos Mihály gazd. 
isk. tanár Csíkszereda. 10. Száva István keres-
kedő Gyergyó-Dítró. 11. Kósa János fOldész 
Csik-Göröcsfalva.  19. Rancz János r. kath. lelkész 
Csik-Karcztalva. 13. Lázár Márton birtokos Csik-
Kozmás. 14. Székely János főldész  Gyergyó-
Szárhegy. 15. Petres Ignácz birtokos Csik-Szent-
Mihály. 16. ifj.  Sántha István korcsmáros Csik-
Pálfalva.  17, Bocskor Zsigmond birtokos Csik-
Delne. 18. Beke Mihály jbirósági írnok Csík-
szereda. 19. Dr. Nagy Béni ügyvéd Csíkszereda. 
20. Szabó Miklós kereskedő Csíkszereda. 21. 
ifj.  Veress József  községi biró Csik-Szentsimon. 
22. Balog Ferencz nyng. honv. alezredes Csik-
Várdotfalva.  93. Sárosi Károly asztalos Csik-
Gyimesbükk. 94. Simon (Sch&fler)  Ede szatócs 
Csik-Taplocza. 26. Dobál Gergely kereskedő Csik-
Oyímes-Felsőlok. 26. Koocz Tamás szürsiabó 
Csik-Csicsó. 97. Lakatos Izra képezdei tanár, 
Csik-Várdotfalva.  '28. Aatal Péter birtokos Csik-
Jeoöfalva.  29. Zakariás Péter kereskedő Csik-
Szépviz. 30. Zsigmoud István birtokos Csik-
Dánfalva. 

B., Helyettes esküdtek: 
1. Idősb. Sánta István földész  Csik-Pálfalva.  2. 
Gondos Balázs birtokos Csíkszereda. 3. Csiszár 
Ábel földész  Csik-Szentkirály. 4. Zöld László 
birtokos Csik-Delne. 5. Borbát András czipész 
Csíkszereda. 6. Ferencz Sándor földész  Csík-
Páltalva. 7. László Lőrincz kocsigyártó Csík-
szereda. 8. Gecző' Tamás birtokos Csik-Csobot-
falva.  9. Kelemen József  (Ignáczé) birtokos Csik-
Csicsó. 10. Biró Áron földész  Csik-Pálfalva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Fejér Antal országgyűlési 

képviselő, lapunk felelős  szerkesztője folyó 
évi május hó 17-éu a 9 órai vonattal felesége 
nagybátyjának, Száva Alajosnak temetésére, 
Gyulafehérvárra  utazott, a honnan ünnep má-
sodik napján az estéli vonattal érkezett hasa. 

— Gróf  Majláth Gusztáv erdélyi 
püspök folyó  hó 16-án a délutáni órákban 
látogatást tett Mikó Bálint főispánnál  és dr. 
Fejér Antal országgyűlési képviselőnél. A püs-
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pök ezen alkalommal a főispánnak  Caik-Szóp-
viien, dr. Fejér Antalnak pedig kerülete szék-
kelyén, Csik-Karczfalván  nála tett látogatásai-
kat viszonozta. Ugyanezen alkalommal fölke-
reste családja köreben Fejér Sándor főszolga-
bírót is, ki a fópásztomak  egész körútja alatt 
hü kísérője volt 

— Törvényhatósági kóígyülós. A vár-
aegye törvényhatósági bizottsága rendes tavaszi 
közgyűlését folyó  hó 30-án fogja  megtartani, 
melyre a meghívók szétkflldettek.  Mintán az 
utolsó rendes közgyűlés óta 7 hónap telt el, 
ez úttal bőséges anyag kerül napirendre. 

— A fagyos  nentek. A kalandé rium 
bárom fagyos  ssentje, melyek inkább félelem, 
•int tisztelet tirgyát képezik a népnek eznttal 
sem multak el fagy  nélkül. Már Pongrácz napja 
reggel fagygyal  köszöntött be, a mi káros ha-
tással volt a virágzó félben  lévő gyümölcsfákra 
és kényesebb kerti veteményekre, de két nappal 
azután, vagy is pünkösd szombatjára viradólag 
a fagy  hatványozva ismétlődött, mi csak fokozta 
a kárt. Ugy látszik, bogy az időjárás sehogy 
sem akar rendkívül kedvezőtlen jellegéből kivet-
kezni. 

— Utazó katonatisztek. Jövő junins 
havában a nagyszebeni tisztképző iskola részéről 
egy tábornok és 18 főtiszt  fogja  vármegyénket 
meglátogatni. Jnnius 16-án érkeznek a tisztek 
19 tisztiszolga kíséretében Kovásznáról Tusnád-
lürdőre, honnan 18-án Oyimesbe rándulnak ki 
vasúton s 19-én ismét vissza utaznak, tehát az 
utazás csak vasúton történvén, a megye más 
pontjait ezúttal nem érintik. 

— Körjegyső választás. Puskás Adolf-
nak gyergyó-szentmiklósi jegyzővé történt válasz-
tása folytán  a csomafalva—gyó-ajfalvi  csoportban 
megürült körjegyzői állásra Balog István várhegyi 
körjegyző választatott meg szavazat többséggel. 
Ez a választás szabálytalanság és nagyobb mérvű 
etetés-itatás miatt felebbezés  tárgyivá tétetett. 

— Todor János egy éves önkéntes tu-
datja mindazokkal, kik 1900—1901-ben a csik-
somlyói róm. katb. főgimnáziumban  érettségi vizs-
gát tettek, hogy jelenlegi tartózkodási helye 
Besztercze. Levelek ngyanoda a 82. sorgyalog-
ezred 8-ik századához czimzendök. 

— Érettségi előtt. A csik-somlyói róm. 
katb. iögimnázinm 8-ik osztályos tanulói folyó 
hó 14. és 16-ik napjain állották ki az osztály 
vizsgákat. A vizsgára állott 32 ifjn  közül érett-
ségire bocsáttatott 30. Az érettségi vizsga két 
részben fog  megtartatni, az irá9beli május hó 
20., 21., 22. és 33-ik napjain, a szóbeli pedig 
jnnius bó 26., 27. és 28-án. 

— Kép tárlat Sieredában. Nagy István 
festő  művész, a ki Jelenleg itthon tartózkod'k, 
müveiből egy kiállítást szándékozik rendezni 
városunkban. Mintegy 200 müvet fog  kiállítani 
a mely bizonyára érdekes kollekczió lesz s 
eleve is reméljük, hogy a közönség lelkesen 
fogadja  e hírt s lehető legnagyobb érdeklődést 
fog  kifejteni  a rokonszenves és igen tehetsé-
ges fiatal  művész tárlata iránt. 

— Fürdő megnyitás. A csíkszeredai 
fürdőt  tulajdonosa ünnep második napján nyi-
totta meg és adta át a forgalomnak.  A meg-
nyitásra, daczára a bolygó időnek, szép számú 
közönség kereste fel  a csinosan és nagy költ-
séggel berendezett fürdót,  mely czélra a mint 
tapasztaljuk a tulajdonos sem fáradságot,  sem 
költséget nem kiméi, a miért méltán dicséretet 
érdemel. A közönség a megnyitáson igen jól 
mulatott volna, mert erre majdnem mindenik 
vendégben meg volt a hajlandóság, azonban 
nagy akadályul szolgált a minden kritikán alul 
álló kiszolgálás, a mi a vendégek egy részét 
szerfelett  elkedvetlenítette, másokat meg éppen 
távozásra kényszeritett Ugy látsziksem konyhai, 
sem pedig kiszolgáló személyzetről nem gon-
doskodtak kellő számban. Ezért aztán majdnem 
minden férfi  vendég sőt a nők közül is néme-
lyeit beállottak pinczérnek s maguk szolgálták 
ki" magukat, negyed órákig lesvén a süstörgó 
serpenyőket és fortyogó  lábasokat, boros kan-
csókat s más vendéglói szerszámokat, melyek-
ből ételt avagy italt reméllettek. Még szólhat-
nánk egyebekről is, de azokat most elhallgat-
juk, annyit azonban tanácsként még is elmon-
dunk, bogy jövőre gondoskodjanak kellő számú 
és a vendégek iránt illemesen viselkedő sze-
mélyzetről, mert ha ez meg nem történik, 
akkor nem kell a pártolás hiányról panaszkodni, 
mert mindenki oda megy, a hol pénzeért meg-
találja a megfelelő  kényelmet. 

Betegsegélyző pénitári közgyűlés. 
A csíkszeredai kerületi betegsegélyző pénztár 
folyó  évi rendes közgyűlését Csíkszeredában a 
városház nagytermében május hó 25-én délelőtt 
10 órától kezdődőleg fogja  megtartani, a követ-
kező tárgysorozattal. 1. Az igazgatóság jelen-
tése a pénztár mult évi működéséről. 2. A mult 
évi zárszámadás előterjesztése, ennek kapcsán 
a felOgyelőbizottság  jelentése s a felmentvény 
iránti határozat 3. Az eltávozott igazgatósági 
és felügyelő  bizottsági tagok helyett mások vá-
lasztása. 4. Indítványok. Az indítványokat 48 
órával a közgyűlés előtt be kell jelenteni az 
igazgatósághoz. Ha a közgyűlést az összegyűlt 
tagok határozatképtelensége miatt megtartani 
nem lehetne, akkor azt a fentebbi  helyen junins 
hó 1-én délelőtt 10 órától kezdődőleg fogják 
megtartani, erre azonban külön meghívó nem 
küldetik ki, hanem a tagok e lap hirdetési ro-
vatiban és a bizalmi férfiak  ntján fognak  érte-
síttetni. 

— Elsmámolás és kössőnet. A csík-
szeredai iparoa ifjúsági  önképzókör által folyó 
év május hó 4-én rendezett ssini előadással egybe-
kötött tánoz estélyén felülfizettek  : Demény Béla 
osendór százsdos 4 koronát, Lakatos Mihály, Dr. 
Grós Vilmos, Márton Gábor, Dresznándt Viktor, 
N. N. 2—2 koronát, Magyar Hermann 5 koronát, 
Mandel Béla 2 koronát, Takó Károly, Veress Do 
mokos, Szopós Elek. Bíró Dénes, Zsigmond Fe-
rencz, Gál József,  Császár Nándor 1—1 koronát, 
Laczina Károly 80 fillért.  Tamás Béls 80 Aliért, 
Székely Sándor, Tóth Ferencz, Imecs Márton. Gál 
János, Bslázs Dénes. Dávid Péter 40—40 fillért, 
összes bevétel 325 korona 80 fillér,  kiadás 118 
korona 93 fillér.  Tiszta jövedelem maradt 200 
korona 87 fillér.  Mindazok, kik az estély sikerét 
becses adományaikkal, közreműködésükkel végy 
más módon elősegíteni szívesek voltak, fogadják  az 
önképzőkör elnökségének leghálásabb köszönetét. 

— Török A. és Társa a legnagyobb 
fővárosi  osztálysorsjegy föelárnsitó.  Ki ne ismerné 
ez országszerte kedvelt, szerencsés bankházat? 
Kévén czégnek sikerűit a játszó közönig kegyét 
oly nagy mértékben megnyerni, mint Török A. 
és Társának. A bankház által gyakorlatba vett 
elv, hogy vevőivel a legmesszebbmenő előzékeny-
séget tanúsítja és azokat jól szolgálja ki, hálás-
nak mutatkozott. Vevőköre folyton  nagyobbodott 
és az állaudó forgalom  növekedése folytán  a 
Váczi-körnt 4. alatti földszinti  és másodemeleti 
föflzlet  szűknek bizonyult; úgyannyira, hogy a 
főűzletet  a basonlithatlanol nagyobb Teréz-körut 
46/b. helyiségbe helyezte át. Ezenkívül a főváros 
négy nagy kerületiben fióküzletei  is vannak és 
pedig: V., Váczi-körnt 4., IV., Mazeum-körut 11., 
VII., Erzsébet-körnt &•. és Kerepesint 32 sz. 
Török bankház ama törekvéseért, bogy vevői 
kívánságait kielégítse, vevői elismeréssel adóz-
nak, a mit a számos beérkező hálanyilatkozat 
bizonyít. Ezenkívül hivatott helyről is hízelgő 
elismerésben részesült e czég, a mennyiben a 
m. kir. szabadalmazott osztálysorsjáték igazga-
tósága, mely sorsjáték ügyek megítélésében a 
legmérvadóbb, a Török czég ölömére igazolta, 
hogy a legelőzékenyebb módon bonyolítja le a 
vevőközönséggel ügyleteit. Mindezek után azok-
nak, kik az osztálysorsjátékbsn keresik szeren-
cséjüket, a szerencse által kiválóan kegyelt 
Tőrök A. és Társa bankházát ajánlhatják. E 
czég a május 22-én, csütörtökön kezdődő I. osz-
tálya húzáshoz sorsjegyeket eredeti árban árusít 
ís pedig '/i sorsjegy 12 korona, '/• sorsjegy 
6 korona, sorsjegy 3 korona, '/a sorsjegy 
1 korona 00 fillér.  Török A. és Társa bankház 
mai hirdetésére felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe 1 Az Országos Pályázati Közlöny szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-utcza27. szám. 

— Ingyenes dissmü-ajándék. Aki e 
czimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hír. A 
Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és szóki-
mondó napilapja lepi meg vele karácsonyra ólva-
sóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a 
gyönyörű kötésű, remek íllusztrácziókkal díszített 
Zichy Mibály Album ot. E valóban értékes és nagy 
irodalmi becscsel bíró müvet — melynek az Athena-
enm kiadásában megjelent eredetije 90 koronába 
kerül — a Pesti Napló uj kvárt kiadásábau kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állandó előfizetője.  És magkapják díjtalanul azok 
az uj előfizetők  is, akik egész éven át fél,  negyedév 
vagy havonkiut, de megszakítás nélkül fizetnek 
elő a Pesti Napló-ra. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Kökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

LaptulajdoDoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szám 3476—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy csik-somlyói 
róm. katb. iskolák pénzalapja végrebajtatónak 
Szabó D n̂es csik-madarasi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 360 korona tőkekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő, Csik-Madarás 
község határán fekvő  a csik-madarási I. Bész 
88. sz. tjkvben A f  1. rendsz. 169. brsz. alatti 
fabázas  belsőségre 320 korona, 3. rendszám 
1070. brsz. szántóra 22 korona, 4. rendszám 
2364., 2365. brsz. szántóra 2 korona, 6. rendsz. 
2478. brsz. szántóra 4 korona, 7. rendsz. 2493. 
brsz. szántóra 6 korona, 9. rendsz. 3917., 3918. 
brsz. alatti kaszálóra és szántóra 15 korona, 
10. rendsz. 4038. brszám szántóra 10 korona, 
11. rendszám 4351. brsz. szántóra 17 korona, 
12. rendszám 4392. brsz. szántóra 5 korona, 
13. rendszám 4503. brsz. szántóra 10 korona, 
14. rendszám 4898. brsz. kaszálóra 96 korona, 
15. rendszám 6026. hrszám legelőre 6 koron?, 
16. rendszám 6768. hrsz. kaszálóra 24 korona, 
17. rendsz. 6762., 6765. hrsz. kaszálóra 24 kor. 

18. rendsz. 6772., 6776., 6777., 6778. hrszám 
kaszálóra 84 korona, 19. rendsz. 6992. hrszám 
kaszálóra 36 koroua, 90. rendsz. 6988. brszám 
kaszálóra 10 korona, 21. rendsz. 7360. hrszám 
szántóra 6 koéona, 22. rendszám 7367. hrszám 
szántóra 6 korona, 23. rendsz. 7499. brszám 
szántóra 5 korona, 24. reudsz. 7610., 7612. brsz. 
szántóra 1 korona, 25. rendsz. 7943/,., 7944.. 
7946., 7946., 7947., 7948/,. brszám kaszálóra 
16 korona, 96. rendsz. 7964., 7965. brsz. ka-
szálóra 36 korona, 27. rendsz. 2827. hrszám 
szántóra 65 korona, 28. rendsz. 6993. hrszám 
kaszálóra 36 korona, 30. rendsz. 7498. hrszám 
szántóra 5 korona, 39. reudsz. 6049. hrszám 
legelőre 6 korona, kikiáltási árban, a csik-ma-
darasi I. Rész 1840. száma tjkvben A f  1. rendsz. 
5863. brsz. szántóra 11 korona, kikiáltási árban 
és pedig ezen utóbbi iugatlanra nézve az 1881. 
évi LX. t. cz. 156. §a értelmében, nem csak 
végrehajtást szenvedő, hanem a Csáki Áron és 
Csáki Imre társtulajdonosok nevén álló járan-
dóságokra is, a csik-madarasi I. Rész 1836. sz. 
tjkvben A f  1. rendsz. 4494. brszám szántóra 
29 korona kikiáltási árban és pedig nem cjak 
végrehajtást szenvedő, hanem a Csáki Áron, 
Kósa Gergely és neje Csáki Anna nevén álló 
járandóságokra is, a csik-madarasi I. Rész 1445. 
számn tjkvben A f  1 rendsz. 4076. hrsz. szán-
tóra 14 korona kikiáltási árban és pedig nem 
csak végrehajtást szenvedő, hanem az ifj.  Csáki 
János s Csáki János (kinek neje Baráczi Viktória) 
társinlajdonosok nevén álló járandóságokra is 
és a csík madarasi I. Rész 1839. számú tjkvben 
A f  1. rendsz. 3335. hisz. kaszálóra 20 korona 
kikiáltási árhan és pedig nem csak végrehajtást 
szenvedő, hanem a Csáki János (kinek neje Ba 
ráczi Viktória) és Csáki Imre társtulajdonosok 
nevén álló járandóságokra is, valamint a csík 
dánfalvi  767. számn tjkvben A f  1. rendszám 
2392. brszám alatti szántóra 28 kor., 4. rendsz. 
3850. hrsz. szántóra 4 korona, 7. reudsz. 12423. 
hrsz. kaszálóra 8 korona, 8. rendsz. 12702. hrsz. 
szántóra 3 korona, a csik-dánfalvi  2515. számn 
tjkvben A f  1. rendsz. 3399. hrsz. szántóra 
6 korona, 2. rendsz. 34<4/,. brszám szántóra 
4 korona kikiáltási árban elrendelte és bogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok azl902. évi junins 
hé 25-lk napján délelőtt 9 órakor Csík-Madaras 
községházánál és Junlus hé 26 lk napján Csík-
Dánfalva  községházánál megtartandó nyilvános 
árvetésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10% át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes érték pa-
pírban a kiküldött kezéhez leteuni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szereda, 1902. évi április bó 8-án. 
Geoző Béla, 

[167] 1—1 kir. trvszékl bíró. 

Szám: 3769/1902. [162] 1—1 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy az Erdély 
részi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság 
végrehaj tatónak Mihály Ambrus stb. végrehajtást 
szenvedő elleni 119 kor. 22 fillér  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ögyébeu a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-
CsicsA község határán fekvő  a csik-csicsói 477. sz. 
tjkvben foglalt  időközben M bály Amarusról idő-
közben Imre Istvánné szül. Mihály Juliánná, 
Sárosi Ferenczné szül. Mihály Ágnes, Mihály 
Lajos, Farkas Andrtoné szül. Mihály Anna, Mi-
hály Antal nevére, Mihály Borbáláról időközben 
Antal Lajos, Csutak Ignácz, Csaták Borbála, 
Csutak Viktória nevére átírt A -j- 1. rendsz. 
1274., 1275. brsz. belsőre 329 korona. 3. rendsz. 
9258. hrsz. szántóra 9 koroua, 4. rendsz. 2470. 
brsz. szántóra 16 korona, 5. rendsz. 2680. 2681. 
hrsz. 18 koron», 6. rendsz. 2945/,. brsz. szán 
tóra 100 koroua, 7. rendsz. 3198. hrsz. szántóra 
10 korona, 8. rendsz. 3267. hrsz. szántóra 7 kor. 
9. rendsz. 5374. brsz. szántóra 5 kor. 10. rendsz. 
5401., 5402. hrsz. Bzántóra 7 korona, II. rendsz. 
6970. hrsz. kaszálóra 279 korona, 12. rendsz. 
7366. hrsz. szántóra 7 korona, 13. rendszám 
7395. brsz. szántóra 3 koronában megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a tennebb 
körülírt ingatlanok az 1902. évi jnnius hó 
13-lk napján délelőtt 9 órakor Csik-Csicsó 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
tognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 49. íjában jelzett ártolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1902. éri április hó 4-én. 
Geosö Béla, 
kir. trvszéki bíró. 

Sz. 967-1902. végrb. [169] 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bír. vég rehajtó ezennel 

kö«birré teszi, bogy a lőcsei kir. járásbíróság 
1901. évi S. p. 479/3. számn végzése következ-
tében Dr. Nagy Árpád ügyvéd által képviselt 
Rombaner és Beeh lőcsei czég javára Boltresz 
Ferenczné utóda Cmk-Dántalván ellen 127 kor. 
30 fill.  s jár. erejéig 1902. évi február  94 éu 
foganatosított  kielégítési végrehajtás ntján le-
foglalt  és 060 koronára becsült következő ingó-
ságok n. m.: házi bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 1067/2. számú végzése folytán 
127 kor. 30 fillér  tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
október hó 18-ik napjától járó 5°/, kamatai, 
és eddig összesen 68 korona 48 fillérben  bí-
róilag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtás szenvedő lakásán Csík-Din falván  leendő 
eszközlésére 1902. évi május hé 31-ik napjának 
délelőtti 9 érája batáridőül kitűzetik és abboz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április bó 
31. napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrehajtó. 

Szám 203-'3Ö2~ [1601 l - l 
VI. erb. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai m. kir. járási erdőgond-

nokság XXllI-ik órjárásáb^n lemondás folytán 
megüresedett és folyó  évi julius hó 1-én 
betöltendő csik-szentgyörgyi hatósági e'rdóóri 
állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomással 400 (négyszáz) korona évi 
fizetés  és 30 iirm.9 szárazfa  kihordási engedély 
van összekötve. 

Pályázók felhívatnak,  bogy az erdőtör-
vény 37-ik §-bau előirt teljes minősítésüket, ép 
és egészséges testalkatukat, életkorukat, vala-
mint esetleges eddigi alkalmaztatásukat és a 
magyar anyanyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
és szabályszerűen bélyegezett sajátkezüleg irt 
kérvényüket legkésőbb 1902. évi junlus hó 
15-éig a csíkszeredai m. kir állami erdóhiva-
talhoz nyújtsák be. Később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Csikvármegye közig. erd. bizottságának 
Csíkszeredán, 1902. évi május hó 3-an 

tartott üléséből. 
Mihály Ferencz, 

erb. cluök. 

256. vb. szám. [163) 1—3 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a bécsi belvárosi cs. és kir. járás-
bíróság 1901. évi C. v. 1003/4. számú végzése 
következtében Dr. Erneszt ügyvéd által kép-
viselt Tbeodor Wiene & Comp. bécsi javára 
Dr. Csiky József  csíkszeredai lakós ellen 300 kor. 
s jár. erejéig 1902. évi febrnár  hó 22-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 620 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: Wertheim szekrény és házi bátorok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 116/2. számn végzése folytán 
300 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi no-
vember bó 97-ik napjától járó 6°/o kamatai, 
és eddig összesen 35 korona 75 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedő iroda helyiségében Csíkszeredán leendő 
eszközlésére 1902. évi május hé 31-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintettt ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet igérőuek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és lelűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés ac 1H81. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április hó 
30-ik napján. Ábrahám Márton 

kir/ bírósági végruh. 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalni, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi és Mvészeti Szemle 
Megjelenik iaioiM tótsar, miHei tó l-éi és 15-á 

S z e r k e s z t i k : , 
Dr. Halmai Elemér éa Zigány Árpád. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyj&kab M. 
utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csiksseredában. 



Május 21. C S Í K I L A P O K 21. Beám. 

r Elvem kevés haszon, nagy forgalom) 

\'»n szerencséin nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIYAT-ÜZLETEMET 
:t t a ^ r a e z l i d á n y x a való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most ií azt tűztem ki ezéllil, hogy nz áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 
ím] « _ M S z é k e l y h i d y S á n d o r 

női é9 férfi  divatüzlete, Caikszered* (Hutter szállodával szemben). 

Etvem kevés haszon, nagy forgalom I 

n 

Minthogy a konvertálás 
alá került értékpapírok hi-
vatalos ideje folyó  hó 10-én 
lejárt, ezen papirok különö-
sen a Regále kártalanítási 
kötvények a helybeli do-
hány nagytözsdében névér-
tékük erejéig beváltatnak s 
az esedékes szelvények kü-
lön kifizettetnek.  |i.-,(,| •>-j 

Á l l á s t n y e r n e k . 
AB Országos Pályázati KőslÖny utján, mely 
uz urs/.rt̂ iun l>etöltcutlö üss/.cs állásokat 
közli, állást nvcrnck. ipuii és kereskedelmi, 
me/fi  és ertJí̂ wzfJusjî i  és íiiüsZíiki tis/lvi-
selok. községi ji'fryzók  és je«ry/.«»irilokok. 
in.ti</.t viselők. ktTeskedi lliii ulkul mázoltuk 
és írviikoniol.ok. El«diz«-tési ura 1 é v r e 
4 korona. Mulutvánvs/úmokut :UI lillér lie-
küldési- ellenéKen küld a kiadóhivatal Un-
dupcst Hükk Szilúrd-ute/a 27. Álláskeresési 
lii-iktutúsiiál iiiiudeii szóért 2 lillér. vust:i#ili!i 
ln-tüvel 4 lillér, nyilt térl>en niiiuleu 
<zóért ti lillér iizeteudo. mely hirdetéseket 
l> jrkésubb csütörtökit: íu âd el a kiadóhivatal, 

[ttöl  V2  li' 

A ki I V birtokára rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
forduljon  „ Pénzintézet' j elige alatt 
a „Csiki Lapok* kiadóhivatalához. 

Jj 1900. évi termésű 200 £ 
K véka kitűnő « 
jf  E O Z S » 
t> eladó. Tudakozódni a kitulölii- ? 
H vatalban. (HU| :I :i K 

Sz. 2183-1902. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a gyergyói járáshoz tar-

tozó (íy.-Remete, Gy.-Várliegy és Uy.-Salamás 
községekből alakult egészségügyi körben a kör-
orvosi állás Gy.-Remete székhelylyel üresedés-
ben lévén, annak betöltése czéljából ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A körorvos évi fizetése  a látogatási dijak 
váltságával együtt 2330 korona, lakbére 200 
korona, fuvar  váltsága 104 korona. 

Felhívom mindazon orvos tudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvényes 
küpcsitésüket, valamint eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  szabályszerű 
folyamodványaikat  folyó  évi junius 20-ig 
hozzám adják be. 

(íyergyó-Szentmiklós, 1902. május 11. 
X j á z á x T á n o s s. k\, 

[ I."ifi]  2—'í főszolgabíró. 

Sz. 2772 -902. [155] 2—3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Az üresedésben levó gyó-várhegyi kör-

jegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen 800 korona évi 
fizetéssel  és természetbeni lakással javadalma-
zott állást elnyerni óhajtják, hogy az iránti 
kérésüket hozzám folyó  évi junius hó 3-ig 
annál biztosabban adják be, mivel később beér-
kező pályázatukat nem fogok  figyelembe  venni. 

(iyergyó-Szentraiklós, 1902. május 11-én. 
I j á . z á i T J á n o s s. k., 

főszolgabíró. 

É l © T T S L C L S L l S S L t 
ugy mint: medve bocsot, farkas 
és hiúz fiukat,  nagy obb sas ne-
nemüeket és leginkább a nagy 
füles  baglyot legjobb ár mellett 
megveszem. ii&.s| 1-2 

KUSCHMAN FERENCZ. 
szalámi és hentes gyár, BRASSÓ. 

A esik - mindszent- hoszszuaszói 

haszonbérbe adatik. Csik-Vardot-
falva,  1902. 

Iîmi 1 1 PETRES ANDRAS. 

Mindeiiuuiiiii ruggyanta, rés és aczél 
bélyegző, kelet bélyegző, pecsétnyomó, 
ssámosó és lapsaámosö gép, pecsét bélyeg 
dombor nyomó sajtó stl>. lovülibá öntött 
Í'IS vésett Cliratflblök,  monogramok niiiuleii 
Jiapv-;á̂ bttli. ki nem iiiusluiló festékkel  való 
luisznúl&lra. Stiilli'zák. itc/.él és sáriéi lézlie 
v. -vr. rugékony jelcó készletek, égető 
vasak, lyukasstó gépekésniiniii-n a vésjiüki 
-z.iklui vágó munkák Kiegrendelliitűk és a 
budapesti árak szerint legrövidebb ulii 
alatt szálltul Inak 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DBESZNÁNDT VIKTOB 

könyvkereskedése által. 

t 

Budapest 1000. Állami érem. 

Az állat-praeparatnmok teljesen lolpentesek. 
Állatok minden fajainak kitömésire vállalkozik 

K A T O N A M I H Á L Y 
nyilv. állatpraeparálóés tanscerkésaitő intézete 

BUDAPEST, József  körút 13. 
E.nlösök és miuhiruk tormés/othücn a lc^ujulth 
imn I szőrrel (inoilellirozássul) kós/.iUelnek: szebben 
j o KI >11 ti. olcsóbban, mint bármely husonb'i inlézi-lben. 

AE állatok kitőroéae nagyság szerint kerül: 
E M L Ő S Ö K : M A D A R A K : 

— o s o - l frt  l'intvnn(ry»áini — n so— | (n KCTII.H 
Wiuv.I . 2 . \Vi-t . & . Kok» . !» . 
Vtil'liíZnuf.-j  15-Sí . 

^R.-J — IO . 

l'intvimpvsáim -
I i»lamb „" — 
Kntei lia^oly — Nncy Mihuly (L'hu) 
Has in»(ţy) — — 
K«-»i'lyll — 

Sikvilf.ijdk.tha»  dllrtrf  bHyaelWn a^oii faMicíUl  — lu . 
Nvir . » . c-rdú ro i le t f l  uiinaó álv. 7 . 
SÍUHfuj.l  f.-j  «:•!• farok  fiinpotl  lal»k-tláo — — — fi  . 
s y i r . . , . — — — 4 . 

A/. intézetben készülnek mindenféle  yadá-
ssati tropheák, kiscl>h, nupyoltb hioló îui cso|>or* 
tok, fiigpö  vuduk, emlős fejek:  művészileg furugott 
tubletlákon. mint szohudiszek, innduruk. mint. ful-
disz'-k. efnlösbörök  topii-lioknck természctliüen 
uiúiizot i fejekkrl.  OB, ssarvas, aganoaok mon-
dirozúsu titbli'Uákru. levetett iipincsok koponya* 
iitánzuiokra ln lyezéso és minden <'pyéb |»ri\c|)uratori 
ntiiiikák ni fi  vészi és gondos kivitele jutányosul) 
szaiuittuf  ik. 

As intését kitőmési osélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden idóben vásárol: sus-
fujokut,  fujdkukusokul,  uhu ós túzokokat Medvét 
és incilve-bocsot, liiuzt, vudmacskát, vidrát, furkust. 
K fújok  élve is szállithutók. a legmngusubh úrukkul 
lesznek li/etve. [ 1 3 S | 4-11) 

A csíkszeredai kerületi betegsegélyző pénztár vagyonmérlege 
Bevétel. 1SOJL d e c a e m b e r 3 3 . - á n . Kiadta. 

V a g y o n 

Pénzkészlet 1001. (leczem-
ber 31-én 

Tartalék alap (elhelyezve) 
Hátralékos járulékok . . 

4 Tagkönyvek árából hátralék 
5 Klöleg . . 
(i'l Leltári érték 

kor. kor fii.! 

19690 
105 

7033 
Ifi 
25 

803 73 

T e h e r 

Kölcsön a várostól 
A tagok segélyezéséből 
a) kórházi költség 
b) tágpénz hátrálék . . 

gyógy-és orvosszerek 
árából hátrálék . . . 

d) orvosok tiszteletdíjá-
ból hátrálék . . . 

Ellenőrnek fizetéséből  hát-
rálék 

Ipartestület alapítványa 
Irodaszerekből . . . 
Tartalék tőke (elhelyezet-
lenül) 

Egyenleg 

1240 
10060 

47 

950 

14 

77 

2338 

100 
8899 

36 

1292248 
3285 

«840 

51 

76 

IC 

Lakatos Uihály, 
titkár. 

Karda Lajos, 
f.  Ii. tair. 

C s í k s z e r e d a , 1901. deczember hó 31-én. 
Lux Sándor, Darvas Béla, 

pénztárnok. elluuör. 
Felülvizsgáltuk és helyesnek találtuk : 

C s í k s z e r e d a , 1902. május hó 15-én. 
Gyönös Gyula, Solymosy Károly, 

f.  I». tup. f.  b. tap. 

Dr. Filep Sándor, 
elnök. 

Merza Rezső, 
I. b. elnök. 

| ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL | 
! Ér- J Árat 100 Eí- ! 7 deci- i 35 deci H 

[oiyim! Fehér borok litralúDl folyam  B o r o k ü v e g e k b e n 1 liter |ter_ I 
liordóklmn. r frt úruk üveggel. ifrtlkrl frt kr 

! 1WKI Szászsebesi 18—-J0 1 8 9 0 P e c s e n y e b o r —1 5 5 — 3 0 
1 8 9 7 ' Szászsebesi 2 3 , — I893 l ; R ó z s a m á l i | 05; 1— 3 5 1 8 9 0 Szászsebesi 2 5 , — 1889Í L e á n y k a j j üol 1— 3 5 
1895,; Szászsebesi : 2 ó - 2 0 1889: Tramini . 1 0 5 3 5 1 18!M Szászsebesi ' 2 0 - 2 7 1 8 9 0 R i z l i n g i — 6 5 — 3 5 

i I89:ti; Házi jegy 2 8 , - 1 8 9 0 M u s k a t á l y l e g f i n o m a b b  . . — 0 5 — 3 5 
] 1, Hégiebb évfolyamok  j Í 2 8 - 3 5 1 8 9 3 B u r g u n d i — i o a — 3 5 

1893Î! Kükülló menti 3 0 , - — 1 Budai sashegyi — — 3 5 18901' ('semege bor 4 0 . - — Carbenet noir . — 6á! — 3 5 
18 (J0| Muskatály legHuomabb 4 5 . - — Vörös bor . . 

1889! Ráez ürmös (Wermuth). 
— 55! — 3 0 

18891 Szászsebesi pecsenye bor 4 0 , -
— Vörös bor . . 

1889! Ráez ürmös (Wermuth). — (55: — 3 5 
1889 Rizling legfinomabb 

Leányka 4 . - , . - — Aszú finom  . — 90 — 5 5 
1889 , 

Rizling legfinomabb 
Leányka 4 5 , - 1 i 

1 8 9 2 Tramini legfinomabb  . i 4 5 , -! — Aszú finom !K).— Az áruk Sstisx-Sebenen  .1 /)«•</ II 189U liurgundi . 5 5 . — váltó  mellett  értetniük,  raff//  kész l'éttz  1 
ÍH'.IIÍ Rózsamáli . . . 5 5 . — fizetésénél  u HZÚiiila  keltétől  HU nap 1 

Vörös borok \ alatt  «•/»  U-HxámitáH  mellett. 
liorilöklfiiu. I Renüelménveket közvetít: 

! =l ' 
Krdélyi vörös 
Carbenet noir 

35,— 
45.— GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA' 1 

— 35 , - | C s i k s i e r e d a b a n . 
= = _ J 

'ií'  Sli* "M'  Sií̂  V1I* SÜ* 

U j s ^ a b ó = t i z l e t ! 
Kátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

liosy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

^ FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET ^ 
nyitot tam meg s folyó  évi április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legclő-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nul tam meg és saját í tot tam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magumot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tisztelettel 
l»3| < - R É S X M © f & k á s ,  £é i£ i»ss&feé . 

(Lukas és üzlet helyiség: Sál Andráa-Iéle ház, CsikaceredB.) 

Sl̂  tUs W  SUe Mfci  W  SU» ^ Sil/ »lí/ VÚ  W 

Egy jutalomdij 
2 á 
1 á 
r, á 
3 á 

N y 
000.000 
100.000 

70.000 
30.000 
15.000 

e r h e t ő 
kor. 400.000 kor. 200.0(10 kor 

„ 1 á 90.000 „ 1 & 80.000 
„ 2 á 60.000 „ 1 á 40.000 
„ 1 á 25.000 „ 7 á 20.000 
„31 á 10.000 „67 á 5.000 

stb. 8tb. stb. ÖBMesen: 

50.000 -r, 13,160.000 
Legnagyobb nyeremény esetleg 

[M2I3-3 B l ^ * H ú z á s m á r m á j u s 22. é s 2 3 - á n . 

LUKÁCS VILMOS 
Budapest, 5. ker., Fiirdő-utcza 10. szám. 

korona 
érték-
ben. 

Legrégibb és legajánlhatóbb osztálysorsjegy főelárusitó 
hely szétküld I. oszt. sorsjegyeket eredeti árér t : 

Egy egész I Egy fél  I Egy negyed I Egy nyolezad 
12 korona 16.— korona | 3.—korona 11.50korona 
a pénz előleges beküldése vagy utánvétel mellet is. 



Május 21. C 8 I K 1 L A P O K 
21. Mám. 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) 

Vértes gyógyszerész-féle 
19—50 

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külsó,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gj'u-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 

, füszerkereBkedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
^hán József  és Veress Elek uruknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyc)gjszertárában Lúgoson. 

Ajz. e l l s n a e r t l e g - J o t b é s leg'lclttüLxiö'b'b 

Boronák 
Aczél ekék 2-

Bét moha, tagozott éa 
diagonal 

Gyűrűs és sima acél lemez, földi  hengerek, 
Agtieela Tetoglpeke 

A r a t ó - g é p e k 
fűnek  herének, 

SzAnagyfljfök  és arató gereblyék, Sienafordrtók 

Szabai-aszaló készülék ' Ö ' r 
S « s é s S T Í B S I M s a l a i t 

O - y n i m ö l c s é s s z S l ö z u z ó k 
és hogyőmorzsolók, 

Önműködő szabadalmazott siőlö fecskendő 

Cséplőgépek 
szabad, uj Kenógyüriivel ellátott görgős 

csapágyakkal kézi-, járgány- és gázhajtásra 

Tormáncs és vértetü pusztításra, 
Szállítható takarék tűzhelyek 

Járgányok 
1—(5 v o n ö i i l l n t l»ofog. ' i«f ' ir . ' i , 

Legújabb gabona-tiactitó-rosták, 
TRIEUREK ÉS KÚKORICZA MORZSOLOK, 

Szecska vágók, darálók répavágók 
Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, pui 7-n> 

valamint minden más fújta  gasdaaági gépeket legújabb szerkezetben kó/.itcnek és s/iU]it;iIllik 

ZLv£sL37-£sLrtl3. F l s u . é s 
c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

auP- 1872- BÉCS, ü l Taborstrasse 71. 7 6 0 m u p k á a-
Kitüntetve több mint 400 arany, esüat és bronz éremmel, as összes nagyobb kiállításokon. 
Részletes árjegyzék ós számos elismerő levél inpyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek. 

Bérmálási  állandó  értékű  ajándék  tárgyak. 

Nem tetaaiért 
a péna 

viaaaaadatik. 
Schönwald Imre Három évi 

írásbeli 
j ó t á l l á s ó l c e z e r g ^ r á r o e , ó r d s é s l á t s z e r é s z 

P É C S . m*-
Bflt*  Ne küldjük pénzünket külföldre! 

Hazai iparunkat előmozdító czégemnól mindennemű arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden a szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbané9 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Valódi T»ID«l D6I reraonl. 

ón írt C.~ 
Ügyinél da|i)a fedelk'l 

frl  ».— 
Valúdi 14 kar. arany aől ren. óra írt 14.— Un'uei dapla fedellel frt  18.50 

14 kar, arany pectétpvOrO frt  '<5.80 UJ aranyból 8 kar. frt  3.60 ItouUle inny frt  1.50 Mérték Ql elegendő pâ|>ir*ullag. 

Valódi eBÍut panczél óraláncsok 
kir. fémjelBéseel. 

15 gramm culyban 
20 gramm nulybao 
30 gramm íolyban 
40 irramm súlyban 
50 gramm *ui"baa 

GO (rranim culylian 
70 gramm sulybnn 
80 gramm culyhsn 

100 grnmm súlyban 
15o gramm >ulybao 

Valódi 14 kar. aranyláncsok 40 féle 
divatos mintában. 

frt  1.20 
frt  1.50 
frt  2.20 
frt  2.00 
frt  8,25 

20 gramm súlyban 
25 gramm súlyba* 
30 gramm oulvban 

frt  24 — 
frt  30.— 
frt  37,— 

40 gramm nulyban 
50 gramm súlyban 
60 gramm súlyban 

köves lógók nélkül mérve. 
Kijif  Vő  ffftimiHtiH  ai'itnyhtnczlio?  ri/y  i't  ijfummos 

korra  fiigt/r/rk  rrrr  tmxsenen 4 O i/faiiim  nóhiin .'i4 frt 
:,o krajcárba  krriil.  [Uti]  H-M 

Valódi «>sUsl rom. Ara frt  5 -hujila fcdwllol  frt  7.— Valúdi esUsl ankre-rem. 
dapla fedéllel  9 frt.  — Ugyanéi orösebl» 9 frt.  — Ugyanri arany Kavg. 12 frt.  — Tula csllftt  sokrc-rcmon. dupla fed  vl lel 12 frt. Valódi 14 kar. arany aakre.remontwir óra 24 frt.  — Dupla fedéllel  85 frt. 

Nagy képes árjegysék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

f ó r f l s z a " b ó - " ü j z l e t 0 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e h ' i l m i i l j n V c 
Készpénzért átállítok: 

1 szép zakó öltönyt különböző sziliben 30—40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brttni Sclieviot szövet 42 —50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt briiiii kamgarn szövet 48—(iO k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet ÍMi—tíH k. 
1 tiu. zsákot társalgási öltönyt kamgarn 55— tiH k. 
1 fin.  szalon öltönyt finoin  kamgarn tiű— H5 k. 

Ifin.  Ferencz József  öltönyt kék, szUrkc és fekete 
Rngol Scheviot 70—ÍM* k. 

1 lin. felöltőt  . »4-50 k. 
1 fin.  felöltőt  valódi angol szövet 50_!K) k. 
1 nadrágot finom  szövetből . 10—15 k. 
1 nadrágot finom  angol szövetből lti—22 k. 

w - X 6 t á l l á , e k l i o g â s t a l a n I c l v l t e l é r t 
Győri kiszolgálás. VsrssnynélkQli irak. 

Kiváló tisztelettel 

[VI] 9 - 4 0 Hauptvogel Ferencz. 
A ^ ' Z ^ . - S ; Î LL̂  1 : ^ i r̂ Ĵ Î Î' ̂ X̂ ^̂ T] I i ̂  LEÎD . RGJ D̂ L̂ I Í CED 

t e m e t k e z é s i L a t é z e t e c s u r a a e r e a a . 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát , 

minden nemű és fajtájú  fa-  és érez utánzatu koporsoit, legmentes es elzarhato 

ÉRCZ K0P0BSÓ1T 
Nagy választék sirkoszorukban és szalagokban, szóval mindennemű 

ozikkekben, mely a temetéshez szllkséges. 
Továbbá tndomására kivánom hozni a n. é. közönségnek, hogy miután a 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy a versenyképesség 
felülmúlhatatlan,  mivel üzletem saját házamban van, séin bolt bért, sem kiszolgá-
lásért nem fizetek,  saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkocsim van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély dijért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozás, (liszitéxt is a lejrjutáiiyosabban számítom. 
Segédkezem a hulla «7.üksége>i elhelyezésében is. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

[147| Filó Károly. 

5 0 , 0 0 0 nyereményük. 
l^fnafyobb  nyeremény • legmereneBésobb etalbaa. 

1.000,000 k o r o n a . 
Korona 

1 jntalomOOOOOO 
1 nj«r. á 4 0 0 0 0 0 

, sooooo 
, Í O O O O O 

OOOOO 
S O O O O 
7 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
S S O O O 
20000 
1 5 0 0 0 
Í O O O O 

ÖOOO 
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l a 
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l 

9 
1 

1 

1 

2 
1 

S 
1 

7 
( Q 9 
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C 7 
S 

4 3 3 
7 6 3 

1 2 3 8 
OO 

• 1 7 0 0 
8 9 0 0 
4 9 0 0 

S O 

• • 

S O O O 
2000 
Í O O O 

5 0 0 
8 0 0 
» 0 0 
1 7 0 
I S O 

21MM» 4LO 
50,000 J Ö I3.I60.00P 

•Töarölsi-nél 
Nagyon sokan BBerenoséaek lettek általunk. 

Hal  millió  koronánál  többet  nt/ertek  ná-
lunk  nui/j/rubet-Millt  vev/Hnk. 

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a 
mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára újból kezdetét veszi. 

100,000 sorsjegy »0,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki. tehát 
az összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sor-
solási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen tizenhárom millió 
160,000 koronát, egy hatalmas összeget sor-
solnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll. 

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők: 

egy nyoloaad ('/») frt  -.76 vagyis 1.S0 korona 
egy negyed ('/,) „ 1.50 „ 3,— 
egy fél  ('/,) . 3.- „ 6 , -
egy égési ('/,) „ 0— „ 12,-

A sorsjegyeket utánvét tel vagy a pénz 
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nnl, de legkésőbb [ii:t|i; r> 

f.  év május hó 22-ig 
mely napon a bnsás Metét vesá, taalommal hozzánk tmdeii. 

l i l i k 4 . é s T á m . 
= = B A N K H Á Z = 

Budapest, 

Hazául lepaeobb detail osztálysorsjáték üzlete. 
Fóárudánk osztálysorsjáték osztályai: 

Fóüzlet: VI., Teróz kőrut 46/a. 
Fiókok: 1. Váczi-kőrút 4. 

2. Muzeum körut 11. 
3. Erzsébet körut 54. 

Bendeiöievéi levágandó. TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest. 
i o I , v o t

K e r ® k l - f s z e m r e  I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
A , , , l utánvételem) kérem i 
AZ összeget korona összegben poatautalványnyal küldöm i ,,m | e t B j j tÖrlendn 

I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ( A ^ 1™ 1 1 ' 

Nyomatott Caik-Bieredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájábaülg^T 




