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la|i szellemi részét illető minden közlemény, vuln-
-• hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

M e g j e l e l i l k íi l.*i | j 
Minden Szerdán.. 

Kéziratok nem adutnuk vissza. 

KP.1.KI.Ű8 HZKRKUbZTÚ : 
Dr. F E J É R ANTAL, 

l'llYVKh. 
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soronként 2 0 krért közöltetnek. 

Egyes lap ára 10 kr. 

Elöflaetéai  á r : 
Egész évre 4 frt.  (Külföldre)  G frt.  Félévre 

'2 frt.  Negyedévre 1 frt. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Szemle. 
Franczíaországot a Dreyfus  pör 

váratlan kimenetele tartja izgatottság-
ban. Kgyik párt, tudniillik a revizionis-
ták Dreyfus  teljes felmentését,  az anti-
i-evizíónisták az ujabb törvény értelmé-
ben Dreyfus  halálra Ítélését várták s 
kaptak e helyett egy olyan ítéletet, 
mely sem az egyik, sem a másik pár-
tot ki nem elégíti, sót még azok sem 
tudnak belenyugodni, kik nein tartoznak 
sem az egyik sem a másik párthoz, 
hanem csak objektív szemlélői voltak a 
dolognak. 

Azok a kik Dreyfus  mellett fog-
laltak állást a Dreyfussra  kiszabott 10 
évi fogságot  épen oly igazságtalannak 
tartják, mint az elsó ítéletet és ezen 
büntetést is rettentő igazságtalanságnak 
mondják, mert szerintük ártatlant sujt. 

Azok, a kik Dreyfus  ellen foglal-
tak állást természetesen nem tartják 
elég szigorúnak a bíráskodás eredmé-
nyét s épen olyan elégedetlenkedve te-
kintenek a katonai bíróságra, mint az 
előbbiek. 

Az uj ítélet semmi körülmények 
között nem fo^ja  meghozni azon ered-
ményt, melyet a revízióval elérni akar-
tak ; sem az országnak, sem az embe-
reknek nem hozza meg a kívánt meg-
nyugvást és a Dreyfus  Ugy felszínen 
marad és háborgásban tartja a kedélye-
ket továbbra is, tudja a jó Isten meddig. 

A mi egyik déli szomszédunknál 
Szerbiában szintén jókora szenzácziót 
okoz a Knezevics-pör, a Milán király 
ellen elkövetett merénylet tetteseinek 
pöre, mely szeptember hó 8-án kezdetett 
meg Belgrádban. 

A merényletet egy Knezevics nevű 
ember követte el Milán király ellen, ki 
elfogatása  után tettét beismerte és bUn 
társait illetőleg, felbujtóit  is megnevezte. 

A dolognak az kölcsönöz különös fon-
tosságot, hogy a merényletet egy poli-
tikai párt, az úgynevezett radikálisok 
összeesküvésének tartják, mely nem 
annyira Milán király elvesztésére mint 
inkább az Obrenovies-dinásztia megbuk-
tatására irányul. Ez az a mi az ügy iránti 
érdeklődést Szerbiában a legmagasabb 
fokra  felcsigázza  s a többi Europa figyel-
mét is a legnagyobb mértékben Szerbia 
felé  fordítja,  mert a Milán király ellen 
intézett merénylet alatt igen nagy kö-
vetkezményekkel járó politikai tény lap-
pang, inely miatt e kérdés nem tekint-
hető pusztáu Szerbia belügyének, hanem 
olyannak mely egész Európát közelről 
érdekli. 

Lajthán tuli szomszédainknál szintén 
nem a legrózsásabb állapotok észlelhe-
tők. A lázongás és a veszedelmes for-
rongás tünetei észlelhetők majduem min-
den tartományban, a mi míg egyfelől 
Ausztria felbomlásának  gyorsan haladó 
proczeszszusát dokumentálja, addig más 
felöl  a helyzetet reánk nézve is szer-
felett  válságossá és komolylyá teszi. 

Az osztrák szocziálisták és német 
túlzó pártiak együttesen és egymással 
szövetkezve el vannak határozva meg-
akadályozni még erőszakkal is a Reichs-
ráthban a delegáczió megválasztását. A 
mi különösen azért kiváló fontosságú 
s minket azért érdekel igen közelről, 
mert ezen tény által az 1867-diki alko-
tásoknak egyik sarkalatos része sodor-
tatik válságba. Ilyen körülmények kö-
zött természetes, hogy a magyar kor-
mányra szerfelett  súlyos feladatok  meg-
oldása háramlik H helyzete is szerfelett 
meg van nehezítve. 

Nincs talán kizárva, hogy a békítő 
kísérleteknek sikerülni fog  a Lajthán 
tul bizonyos egyességet létre hozni leg-
alább a delegáczió megválasztására vo-
natkozólag, de a legrosszabb eshetőség 

is beállhat. Bármikép alakuljanak is a 
viszonyok a magyar kormány el van 
határozva semmi körülmények között le 
nem térni a törvényesség útjáról. 

Mig a szomszédban ilyen dolgok 
vannak felszínen  addig minisztereink 
közlll Széli Kálmán miniszter elnök, 
Darányi Ignácz földmivelési,  Hegedűs 
Sándor kereskedelmi és PIósz Sándor 
igazságügyi miniszterek együtt ünnepci-
nek s egyben ünnepeltetik magukat Sze-
geden Magyarország gazda közönségével 
s tesznek különösen a földmivelés  és 
közgazdaság felvirágoztatása  érdekében 
igen fontos  nyilatkozatokat. 

Ilyen körülmények között veszi kez-
detét a parlamenti munka s nyílnak meg 
a Sándor-utczai palota kapui, hogy ma-
gába fogadja  a vidékről nagy számban 
felvonuló  honatyákat, kik közül többen 
el vannak határozva hogy a törvény-
hozói munkásság első napjait a Heuczi 
ügy miatt viharossá tegyék. 

Ilyen körülmények között lép is-
mét ukezióba a törvény jog és igazság 
kormánya igen sok fontos  és vitális kér-
dés megoldására. Nagyhorderejű és a 
kormány munkásságát, illetőleg annak 
irányát különösen jellemzi, azon mind-
inkább lábrakapó hiedelem, hogy a régi 
nemzeti párt egyik oszlopos tagja, Ho-
ránszky Nándor belép a kormányba s 
átveszi a legfontosabb  tárcza, a belügyi 
tárcza vezetését. Ezzel természetesen 
tág tér kínálkozik a nemzeti párt tö-
rekvéseinek és eszméinek meg valósítá-
sára is, melyek közül a közigazgatás 
államosítása egyike a legsürgősebben 
megoldandó kérdéseknek. 

Mi teljes bizalommal nézünk a kor-
mány működése elé s az eddigiekből 
ítélve, ubból hazánkra csak jót és üd-
vöst várunk és remélünk. 

= Uj koronaügyész éa főügyészek. 
A jövő év elsó elsó napján életbelépő uj bűn-
vádi eljárással életre kel egy uj intézmény is: 
a koronaügyészség. Hatásköre az uj hivatal-
nokoknak nagy fontosságú  lesz. A koronaügyész, 
aki ép azt a rangot kapja, amelyet a kúria 
tanácselnöke visel, a melléje kinevezendő két 
koronaügyész helyettessel, a Kúria szóbeli tár-
gyalásain fognak  résztvenni, ínég pedig három 
különféle  minőségben. Az uj eljárás szerint 
büntető perekben végső fokon  a királyi Táb-
lák fognak  Ítélkezni, de mert semmiségi pa-
nasz révén a Kúria elé vihetők lesznek az 
ügyek.J ily esetben a vádnak képviselője a 
koronaügyész lesz. Ugyanily minőségben sze-
repel majd a koronaügyész a Kúria előtt folyó 
fegyelmi  tárgyalásokon. Legfontosabb  Bzerepe 
lesz azokban az esetekben, amikor a jogegy-
ség érdekében fog  eljárni. Ha ugyanis a bírák 
hasonló természetű bünpörökben különféle  íté-
letet hoznának, a koronaügyésznek lesz meg 
az a joga, hogy függetlenül  a pörös felektől, 
a kúria elé viheti a vitás esetet, azért, hogy 
az itt hozandó döntés irányt adjon a judikatu-
ránnk. A döntés, melyet ilyenkor a Kúria hozni 
fog,  a Táblákon már letárgyalt bünpöröket 
érinteni nem fogja,  vagyis a vádlottra itt ki-
szabott büntetéBt, illetőleg felmentést  érintlenül 
hagyja s csak a jövőre nézve Bzolgál útmuta-
tóul. A díszes koronaügyészi állásra mint jó 
forrásból  értesülünk az igazságügyi kormány 
dr. Székely Ferencz, a minisztériumba beosztott 
kúriai birót szemelte ki. Korona ügyészi helyet-
tesül két királyi főügyészt  fognak  melléje ki-
nevezni. Itt emiitjük meg egyúttal, hogy ama 
királyi táblai székhelyek is, ahol eddig nem 
volt főügyész,  Pozsony, Pécs, Nagyvárad, Győr 
és Temesvár újévtől kezdve főügyészséget 
kapnak s igy öt királyi főügyésznek  a kineve-
zése is küszöbön van. Csak azt uem vagyunk 
képesek megérteni, miért mellőzik a maros-
vásárhelyi, e tradicziónális táblát, az ügyvédi 
vizsgálatok székhelyét Bizony jó volna, ha az 
igazságügyminiszter ur figyelme  erre felé  is 
fordulna  s megadná Erdélynek is a második 
főügyészséget. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Norderney-ig és vissza. 

Norderney, 1899. VIII/11. 
Kedves Tóni barátom! Köln-egyike a né-

met birodalom ama városainak, melyet a vi-
láglátó ember egy-két napra okvetlenül felke-
res, ha ki nem akarja tenni magát annak, hogy 
a gótikus építés világhírű, mondhatom, legki-
vállóbb alkotásának megszemlélését elmulassza 
s ez által feltétlenül  nevetségessé is legyen. 
— .Hármas szövetség"—Unk nem a nevetsé-
gessé válás elkerülésének indokából, de mert 
lehetőségig minden szépet és nagyot, mi útjába 
esett, látni programmjává tett, jul. 24-én este-
felé  Kölnben szakította meg, az előző leveleim-
ben csak vázlatosan ismertetett, gyönyörű útját. 

A városba érkező utasokat ideiglenes ott 
honnal ellátni hivatott Bzállodák legszerencsé-
sebbjébe, a .Hotel du Nord"-ba szállítani, fi-
gyelmeztetés nélkül is, ugyancsak Bietett a ki-
kötőben felfogadott  drosekénk, hiszen már ré-
gen tisztában van azzal, hogy az idegennek, 
legyen a napnak bármely szakában is, érkezése 
első perczelben már már megláthatni a Domot 
legfőbb  óhaját képezi. És ez az kedves Tóni 
barátom, a miért a .Hotel du Nord'-t a kölni 
szállodák legszerencsésebbjének jelezém; * Dom 
szomszédságában, annak majdnem lábainál épült 

szállodát el sem kell hagynia az utasnak, s 
legfőbb  óhaja teljesedve van. Előtte áll a szá-
zadokon át épült, s teljes egészében csakis 
napjainkra elkészíthetett építészeti műremek! 
Hogyne rohanna tehát minden idegen, ott ütni 
fel  kölni tanyáját, honnan'leghainarább pillant-
hatja meg a mindenség nagy Urának e hatal-
mas csarnokát! 

Mindenható Isten! nagyok a Te erőid és 
kifogyhatatlanok,  hogy az embert, e porsze-
met felruházod  fényes  és dicső alkotásokat 
megteremteni; nagy és kiapadhatlan a Te jó-
ságod, engedvén azokat megtartani! Tóni ked-
ves barátom, ha felemlítem,  hogy a kölni Do-
mot a 14-ik század látta már épülni, s hogy 
százados pihenés után bár, a 19-ik század vég 
napjain jutott az építés befejezéshez,  valameny-
nyire jeleztem vele, hogy mily elragadó szé-
pek, mennyire becsesek azok a műremekek, 
melyeket e templomnak külső és belső részei 
bámuló szemeink elé tárnak. 

Ne itélj el kedves barátom, hogy Kölnnek 
legfőbb  szépségénél kissé tán hosszabban időz-
tem. Nem jelenti ez azt, mintha a városnak 
legrégibb, a 11-ik században épült .St. Maria' 
a nagyszabású tornyával imponáló .St. Martin" 
— a kórusáról hires .Apostel kirche" - s 
főleg  a szegletesen épült s magában e temp-
lomot alkotó kriptája miatt felette  érdekes 
.St. Gereon" templomoknak külön-külön is 
nagy becsét és szépségeit megemlitendónek, 
sót meg kapónak nem találnám, de hát minde-

zek, továbbá a „Hahnenther" ez óriási erődít-
mény, a III. Frigyes Vilmos hatalmas lovas 
szobra, melynek minden egyes mellékalakja 
már egy-egy hatalmas szobormű, úgyszintén a 
modem épületek közöttt a főposta,  az igazság-
ügyi palota, a „Hauptbahnhof",  a hatalmas 
Rajnát áthidaló s gyönyörű kapuival külön lát-
ványosságot nyújtó „ Eisenbahnbrücke", a hűs 
árnyat kínáló fasorokban  gazdag „Hohenstan-
fen"  és „Hohenzollern'-ring fényes  palotái, 
végre pedig a régi- és ujabb építészetet kü-
lömbözó részeiben, e részek építési idejének 
feltűntetésévelösszenleló  „Itathhaus" mind-mind 
oly kincsei e városnak, hogy azoknál hossza-
sabban időzni e levél keretében ismét csak 
nem lehet. 

A .Kathhaus" egy nevezetességét, az 
„oroszlán udvar"-t mégis csak felemlítem  ked-
ves Tóni barátom; pincze mélységben fekvő, 
négyszögű kis udvar ez, szélein emelet magas-
ságú, üres oszlopokon nyugvó kófolyósóval,  s 
ha e folyosóról  az oszlopok közötti ivekre pil-
lantunk, azonnal szemünkbe ütközik az üregbe 
beleillesztett, kóbevágott dombormű, mely egy 
bátor férfinak,  a bősz oroszlán általi megtámad-
tatását, küzdelmét s végre az oroszlánnak le-
győzését szemlélteti; vezetőnk előadása alap-
ján a dombőrmünek keletkezéséről is ime szá-
motadok: A 19-ik században legmagasabb fo-
kát elért, a kölni érsekek uralma alóli felsza-
badulást kivívni hivatott, függetlenségi  törek-
véseknek vezérembere volt a város akkori 

polgármestere. Hogy a káptalan-e rája nézve 
veszélyes embertől megszabaduljon, ebédre 
hivta annak három tagja az erélyes polgár-
mestert, s ily ürügygyei az akkor általuk la-
kott épületbe csalva ez udvarban tartogatott 
éhes oroszlánhoz lökék be; a bátor férd  a meg-
lepetés és életveszélyben sem veszítvén el lé-
lekjelenlétét, a rárohanó oroszlánt erós küzde-
lem után legyőzte, s diadalmasan hagyva el 
a küzdőterét, a gyilkos szándékú papokat elfo-
gatta és felakasztatta.  A hős polgármester 
győzelmét örökítették meg a „Lówen-Kampf"-
uak nevezett dombormüben. Nem egészen ér-
dektelen história! Minden időkben vala hata-
lomvágy és volt az ellen küzdelem: a korral 
csak a fegyverek  öltöttek más alakot.... 

És vájjon az akkori, vagy a mai fegyve-
rek-e undokabbak ? E feletti  gondolatokkal meg-
szállva, szintúgy észrevétlenül repültek el mel-
lettem az óriási vasmüvekkel, kőszén bányák 
és gyárokkal tarkított, különben eléggé egy-
hangu-tájak Kölnből Norddeich-felé  haladva. 
De ni-ni! Vonatunk egy óriási víznek rohan. 
A tenger! 

S valóban. A gózparipa egy keskeny fdld-
töltésen, azzal a tudattal látszik, a szemhatárt 
túlhaladó vízben esendeseB libegő, .Norderney" 
névre keresztelt hajó mellé furakodni,  mintha 
szerepét emennek átadni soha sem lenne kény-
telen. De csak hamar észre tér: sietve kapasz-
kodik meg a ránézve egyedül biztos siárns-
földnek  hullámoktól nyaldosott végpontján, s 
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Kgy e u t e n d ö u Emke életéből. 
Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 

Egyesület tizenötödik rendes közgyűlését e hó-
nap 17-én tarţja meg Gyulafehérváron.  A köz-
gyűlés elé terjesztendő tizenötödik évi jelentést, 
mely az Emke egy esztendei munkásságáról 
számol be, moet tette közzé Sándor József, 
országgyűlési képviselő, az Emke főtitkára. 

A jelentés mindenekelőtt a mait évi köz-
gyűlésről számol be, mely Horváth Gyula, az 
Emke volt alelnöke emlékének volt szentelve 
és melyen az .Otthon* irók és hirlapirók körét 
Fenyő Sándor, az .Otthon* alelnöke képviselte. 

Ami as Emke elmnlt évi működését illeti, 
ez részben nagyon örvendetes, örvendetes kü-
lönösen az Emke anyagi gyarapodása, mert az 
Emke vagyona, a tulajdonában levő ingatlanok 
megfelelő  becslése mellett, immár megüti a 
másfél  millió forintot  és az egyesttleti törzs-
vagyon az idén is 44065 forint  50 krral sza-
porodott 

Ezzel szemben as Emke erkölcsi pros-
perálása nem mondható ily kielégítőnek. Hogy 
az onzág leghatalmasabb kulturális egyesülete 
megállott fejlődésében,  annak legvilágosabb 
jele, hogy az egyesület tagjainak száma ez 
évben mindössze 80 taggal szaporodott, mig 
elszegényedés l?) es elhalálozás következtében 
276 tagot tőröltek. E stagnálás ellensúlyozá-
sára az Emke az idén ötvenezer gyüjtöivet 
küldött szét az országba, de ezek eredménye 
még nem ismeretes. Jelenleg az Emkének 
13980 tagja van. 

A székelyek baján való segítés dolgában 
nem sokra mentek. Igy az a Bzékely szeretet-
ház, melynek alapitása még néhai Kun Kocsárd 
gróf  terve volt, sehogysem tud létrejönni. Az 
egyesület megkereste e tárgyban az Akadémiát 
melynek tízezer forintot  hagyományozott Kra-
lovánszky a székely kivándorlás vagy követ-
kezményei meggátlására, — hogy ezt az össze-
get engedje át az Emkének, de határozott vá-
laszt nem bírt kapni, a csángó-magyar egye-
sület pedig egyenesen megtagadta támogatását. 

Ezeknél örvendetesebb a Kun-Kocsárd-féle 
aígyógyi székely főldmivesiskola  szép fejlődése, 
mely az elhunyt székely főúr  negyedmilliós 
alapítványi birtokán létesUlt ezelőtt tíz évvel, kü-
lönösen Horváth Oynla közreműködése folytán. 

Az Emke .rendezései* közül kiemelendő 
a Kolozsvárit április 24-én megtartott Petőfi-
emlékünnep, melyet nagy fénynyel  és országos 
részvéttel tartottak meg. 

Ami az Emke ezidei gazdálkodását illeti 
a már említett adatokon kivttl fel  kell említeni, 
hogy az egyesület az idén 68313 frt  80 krt 
költött, amiből a kulturális feladatokra  (az aí-
gyógyi ÍBkola fentartására  fordított  20077 frttal 
együtt, amely a birtok jövedelmeiből tellett ki) 
43401 frt  28 kr jutott 

E helyen nem mulaszthatjuk el, hogy a 
vagyonkezelés egyik-másik tételéhez is hozzá 
ne szóljunk. A jelentés kimutatásai szerint az 
Emke vagyonából 109,960 frt  28 krt Kolozsvár 

városának adott kölcsön 316,170 frt  22 krt 
pedig kolozsvári pénzintézeteknél helyezett el. 
Az előbbi összeg Kolozsvár utczarendezésére, 
csatornázására ment az utóbbiból nagyrészt 
ipari és kereskedelmi vállalatok kapnak köl-
csönöket. 

Az Emkét e tőke elhelyezéseknél kétség-
kívül az előnyös kamatoztatásnak és az össze-
gek biztosításának érdeke is vezette és ezeket 
az érdekeket bizonyára meg is óvta. Emellett 
azonban — bár Kolozsvár városának mint az 
Emke szUlő anyjának és székhelyének ÍB teljes 
jussa van az egyesület támogatásához, tigv el-
mébe ajánljuk itt az Emkének nz oláh és szász 
pénz-intézetek kulturális működését. Az Emke, 
ha ezek példáját követve az eladásra kerülő 
erdélyrészi birtokok összevásárlására és magyar 
telepítésekre, különösen a székelyek telepítésére 
fordítaná  rendelkezésre álló tőkéit, ez uton 
vagyonának kamatait is kihajthatná és óriási 
kulturális sikereket is érhetne el. Ha az oláh 
és szász bankok, mint üzleti vállalatok ily kul-
turális feladatokat  anyagi károk nélkül magukra 
vállalhatnak, mennyivel inkább kötelessége ezt 
tenni egy kulturális testületnek, mely a maga 
milliójának biztos és gyümölcsöző elhelyezésé-
vel erkölcsi feladatait  meg éppenséggel nem 
töltötte el. 

Ha még konstatáljuk, hogy az Emke vi-
déki fiókjai  pezsgő, eleven életet fejtettek  ki 
az elmúlt év alatt, kimentettük az Emke jelen-
lésének vázlatos ismertetését. 

Valóban, nagy szükség volna arra, hogy 
a magyar közönség, mely még néhány év előtt 
oly meleg szeretettel adoptálta e legfontosabb 
hivatásu kulturegyesűletünket, de most, mint 
a fentiekből  kitűnt, némileg elhidegült iránta, 
újra az Emke felé  fordítaná  érdeklődését. 

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában s 

dúsabb tartalommal jelenik meg csaknem 
három negyed esztendő telt el, mely idő alatt 
a tisztelt olvasó közönség meggyőződhetett 
arról, hogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon prograinmnak, melyet elaő 
számunkban közre adtunk a hogy annak 
értelmében teljes önzetlenséggel szolgál-
tuk a közérdeket. Hogy ezt jövőre 
nézve is még nagyobb mértékben tehes-
sük, kérjük a közönség szíves támogatá-
sát s a „Csíki Lapok" 1899-ik év 4-ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk az eddigi elő-
fizetési  árak mellett: 

Egész évre . 8 korona (4 irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 

szintúgy önti ki magából a sok utast, málhát 
és árut, hogy cserébe adja a vizek hatalmas 
jármUvéből előkerttlő hason .tárgyak*-ért Rö-
vidke félóra  még, s fujtató  dohogással kezdi 
forgatni  egymásik gőzgép azt az óriási két 
kereket, melyeknek lapátjai azért gyUrik ma-
guk alá a mérbetlen nagy vizet, hogy ennek 
hátán is, mintegy megzabólázva e szörnyű erős 
elemet, biztos irányban haladjon a külön-
ben oly kicsiny, de müveiben nagyranőtt 
ember. 

1899. évi julius 26-án d. u. '/«5 órai 
Dátum, melyet elfelejteni  nem fogok  soha. És 
ezen ne csodálkozzál kedves Tóni barátom, 
hiszen ez az időpont az a perez, melyben a 
Hargita hegység lábainál született és ott élni-
halni hivatott csíki székely először pillantja 
meg a tengert, hitem szerint joggal követelhet 
e hegylakótól holtig tartó emlékezetet. 

Ez emlékezet segélyével írhatom meg 
neked kedves barátom, hogy .hármas szövet-
ségünk* jul 26-án d. n. 6 órakor kötött ki 
Nordemey szigeten, hogy ezen és a kővetkező 
napon az elhelyezkedés teendőit befejezve,  ma 
már nuydnem három hét óta lubiczkoljon e 
felséges  tengeri fürdőben. 

Szamártővist is alig terem e 13 km. 
hosszú és legszélesebb pontján is alig 2 km. 
szélességű, sivár homokbuezkás szigetnek ke-
leti nagyobb része, de már északi 'és észak-
nyugati kisebb felén  a téliidőben a8500-at ki-

tevő halász és hajós szigetlakók, fürdőidény-
ben pedig a mintegy 27000-re menő fürdőven-
dég által benépesített Nordemey városban az 
emberi szorgalom parkszerű tereket is képes 
volt létesíteni. Hiába, de hát áldozatok árán 
is meg kellett ezt, a világ minden tájáról ide 
seregló fürdő  vendégek kedvéért, teremteni; 
csakhogy mégsem ez, hanem a sziget keleti 
részén már hasztalan keresett, az északi és 
északnyugati partokon annál dúsabban jelent-
kező, páratlan hullám verés az, minek e fürdő-
hely, az észak német tengeri fürdők  közötti 
legnagyobb látogatottságát köszöni. 

A menedékes, finom  homoku partrészek-
nek e páratlan hullám verése okozója annak, 
hogy az ide őzönló fürdővendégek  csak ugy 
rohannak a ,Konversationshaus*-ban elhelye-
zett igazgatóságnál a 15 márkáért vesztegetett 
.Saison-Kurkarte'-t, a 10 márka ellenében 
12 fürdésre  jogosító .Dutzendkarte'-t valamint 
a .Hochflut*-ot  és .Beste-Badezeit'-ot pereznyi 
pontossággal mutató .Fluttabelle"-t megvá-
sárolni. 

Ugyanis ezekkel kell felfegyverkezni  már 
első napon minden fttrdővendégnek,  mert a 
mindennapi fUrdórészek  itt sem eső, sem szél 
nem szokta akadályát képezni, pedig hát ez 
előbbi gyakori vendége, az utóbbi állandó la-
kása a szigetnek. 

Hogy esőben és szélben miként lehet e 
fürdőt  szeretni? Ugy kedves Tóni barátom, 

hátrálékban vannak, hogy a hátrálékos 
összegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jaknb Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

.A. „ C a U d XjapoJs" 
tfierkeaitiMg»  é* ldadAhlvtUla. 

K Ü L Ö I I V É L É K 
-I- Erzsébet királyné emléke. Most 

mult egy éve, hogy boldogult emlékű király-
nénk Schveitzban Luccheni tőre alatt martir 
halált szenvedett. E nap nagyon sokáig feled-
hetetlen lesz a magyar nemzet életében, mely 
azt ezúttal a legnagyobb kegyelettel ülte meg. 
Városunkban a róm. kath templomban volt 
rekviem, a melyen az összes hatóságok s a 
város előkelő közönsége s az iskolák, melyek 
ezen napon zárva voltak , vettek részt. 

— Csiksomlyói főgimnázium  ifjúsága,  a ta-
nitóképző-intézet tanári kara az ifjussággal 
részt vett Bándi Vázul főgimnáziumi  igazgató 
álfcd  czelebrált gyász isten tiszteleten, mely 
alatt a képezde ifjúsága  Lakat o s Izra ének-
tanár vezetése alatt a legnagyobb preczizitással 
énekelt szebbnél szehb gyászénekeket. Isten 
tisztelet után a tanítóképzőben gyászünnepély 
volt, melyen megható gyászénekeken kívül 
Z s ö gö n Zoltán saját szerzeményű szép köl-
teménye érdemel említést Az ünnepély fény-
pontja Karácsony József  tanitóképzö-inté-
zeti igazgató költői lendülettel előadott esz-
ménydus beszéde, mely mindnyájunk szemébe 
könnyeket CBalt. mely újból felidézte  a nemes 
királyné erényeit és a magyarok iránti szere-
tetét. Azért áldott legyen emléke és adjon 
neki a magyarok Istene örök nyugalmat! 

- Hária ünnepe. Magyarország véd-
asszonyának névnapja, mely évenkint szep-
tember 10-én ünnepeltetik, ez évben is nagy-
Bzámu népet hozott össze Csik-Somlyóra, ám-
bár az esős idő sokakot visszatartott a neve-
zetes ünnepem részvételtől. Különösen sokan 
jelentek meg a csikmegyei örmény katholiku-
sok közül, kik a Mária iránti tiszteletben nz 
elsők között állanak. Már szombaton délután 
megtelt a tágas klastrom bucsusokkal, kiknek 
nagy része egész éjen át imádkozni s ájtatos 
énekeket zengeni nem szűnt meg. A bucsuaak 
három év ófci  még nagyobb érdekességet köl-
csönöz a sarlós boldogasszony napjáról Mária 
napjára áttett ascenziónalis czeremonia, mi-
dón a tanuló ifjúság  közül sokaknak a Mária 
társulatba való ünnepélyes felavatása  történik. 
Kz alkalommal is mintegy 32 ifjú  tett foga-
dalmat Mária oltára előtt az ő nevének tisz-
teletben tartására, kiktől az esküt Murányi 
Kálmán felesik  kerületi fóesperes  vette be, s 
a ki egyúttal fényes  segédlettel végezte az 
ünnepélyes szentmisét is. A templomnak még 
a szentélye is zsúfolásig  telt meg néppel, mi 
a misét végző a papok és az aszcendánsok 
Bzabad mozgását is akadályozta: nem külön-
ben a karzaton egymáshátán tolongott a tö-
meg és az ebből származott moraj érthetlenné 
tette Vaszylkievics Vitor finöveldei  aligazgató 
különben igen szép ünnepi szónoklatát, mely-
nek mottáját az Angyali üdvözlet első monda-
tából véve, a Mária iránti tiszteletnek szük-
ségességét ékes sznvakban tolmácsolta s kö-
tötte különöseit a társulatba lépő fiatalság 
lelkére. 

— A közigazgatási bizottság ülésé-
ről szóló referádának  térszüke miatt jövő szá-
munkba marad. 

hogy mikor a hullára pár másodpereznyi idő-
közökben hátba kezdi verni n „magyart", hát 
e hullám verésben, ennek pompás, leirhatlan 
élvezetében az esőt, a szelet ép ugy elfelejti, 
mint azt, hogy a „strandira érkeztekor a 973-as 
numerust nyomták a markába, a .kikiáltó* 
pedig ugyanakkor még csak a 497-esnek mu-
tatta, hogy hol üresedett meg a kerekes kabin, 
vagyis épen másfél  óra kellett, mig az előző 
476 felebarátjának  legutolsója végre neki is 
helyet adott a 32, vagy 121, avagy Isten tudja 
hányadik számú karikás kabinban; az esőt, a 
szelet ép' ugy elfelejti,  mint a .fekete  táblá"-
nak azt a bizalmat épen nem getjesztó jelzé-
sét, hogy 13'/4C. fok  a tenger és azt, hogy se' 
szó, Be° beszéd, hanem a kevésbbé meleg vízzel, 
bátoreág okáért, a kabinból kiléptekor nyom-
ban nyakon felejtette  a hasonló cselekmé-
nyekben már rengeteg praxissal biró .für-
dőzte tő". 

Es azok a fürdővendégek,  kiknek hideg-
beu fürdeni  épen nem tanácsos V Ezek, kérlek, 
tetszéa szerinti hőfokban  kapják meg a tenger 
sósvizét a pazar fényüzeBsel  berendezett .meleg 
fiirdóház*-ban;  sőt hogy a vizzel talán örökös 
hadilábon álló egyénekről is (hn ugyan ilyen 
is létezhetik) gondoskodva legyen: itt vnn a 
.légfUrdó*. 

A légfürdót  pedig oly módon .veszik* 
az erre vágyakozó halandók, hogy egész na-
pon át .csücsülnek* egy-egy vászonnal bé-
lelt, CBupán egyik oldalán nyitott, hordozható, 

— Halálozások. Balázs Ignácz kUkUllő 
keményfalvi  lelkész, ki hosszas ideig volt káp-
lán CBik-Szeredában e hó 7-én 35 éves korá-
ban meghalt. 

— Ádám Ferencz 48-as honvéd 80 éves 
korában. 

— Kóllő Ferencz birtokos, volt községi 
biró 49-ik évében Ditróban. 

— Kun Vilmos tölgyesi vesztegzár felü-
gyelő 57 éves korában Borszéken elhunytak. 

— Községi választások. Gyergyó-Dit-
róban az érdekelt községek képviselőtestületei 
folyó  hó 3-án állatorvossá Czigler Gyulát vá-
lasztották meg. Remetén községi orvossá dr, 
Tóth Soma választatott meg. Ugyancsak Re-
metén és Szárhegyen a jegyzői állások betöl-
tése is napirenden volt, azonban mindkét he-
lyen egyelőre elhalasztották. Remetén azért, 
hogy várják be a szárhegyi választás eredmé-
nyét, s ha Pnskás Adotf  újfalvi  jegyzőnek a 
megválasztása ott nem sikerül, Remetére hív-
ják meg. Szárhegyen az elhalasztásnak pedig 
az volt az oka, hogy Borszéky Soma jnyug. 
miniszt. osztálytánácBOst óhajtja megválasztani 
a nagy többség s időt nyujttotak arra, hogy 
képzettségét felsőbb  hatóság utján igazol-
tathassa. 

— A csiksomlyói főgimnázium.  A 
beiratások a csiksomlyói r. kath. főgimnázium-
nál e hó 1., 2. éa 3. napjain megtörténtek s 
az előadások is 4-én ünnepélyes Veni sancte-
val megkezdődtek. Az intézet tanulóinak szám-t 
osztályok szerint a következő: I. 69., II. 57., 
III. 56., IV. 52., V. 33., VI. 36., VII. 35., VIII. 
35. Összesen 372,- tehát 5-el kevesebb, mint 
a mult évben beirt tanulók száma, B ha év 
közben változatlan marad a létszám: akkor 
21-el több, mint a mult év végén. 

— Öngyilkosság. Cziffra  Mihály gy-szt-
miklósi kereskedőt súlyos csapás érte Jenő 
fiának  öngyilkosság által beközetkezett halála 
által. A jó sorsra érdemes fiu  elmebajban szen-
vedvén, a gondos szülők budapesti gyógyinté-
zetbe adták, honnan a mult hónapban felgyó-
gyult állapotban hozták haza. A gyógyulás 
azonban nem volt gyökeres, mert valószínűleg 
az újból beállott elmezavar következtében a 
szülői ház padlásán felakasztotta  magát. Mikor 
a kereső szülők reá akadtak, már meg volt 
halva. Mindenki, a ki ismeri a családot, benső 
részvétet érez a szerencsétlen eset fölött 

— A? oltáregyesületnek f.  évi au-
gusztus hó 26-án lefolyt  hangversenye össze-
sen 85 frt  jövedelmet hozott; a költség volt 
62 frt  89 kr. A tiszta jövedelem tehát 22 frt 
20 kr melynek felét  az egyesület pénztárába 
szolgáltattuk be, másik felét  a tusnádi kápolnára 
gyűjtők fejének  késbesitettük. Felülfizettek: 
Kánya Gyula 6 frt.  Baktsi Gáspár 5 frt.  Sin-
kovich Ferencz 5 frt.  P. Mikó Ilona 4 frt.  De-
mény Béla 3 frt,  Fülöp Árpád 1 frt  60 kr, 
Baktsi Erzsi, Kánya János, Jakab és Társa, 
Kőváry Lászlóné, Székely István 1 — 1 frt.  Czikó 
István, Elthes Ignácz, Jancsó István, Tauber 
József,  Török Ferencz, Székelyhídi Sándor, 
Wellman Samu 50—50 kr. Fogadják ugy a 
közreműködő hölgyek és urak, valamint az ér-
deklődő lelkes halgatóság az egyesület őszinte 
köszönetét. 

— Műkedvelő előadás Csik-Szent-
mártonon. A csikszentmárton-csekefalvi  ta-
nuló ifjúság  a nagy szünidő alatt fényes  tanú-
jelét adta ügyességének és életrevalóságának 

s háttal a szélnek fordított,  a hosszában ketté 
vágott szalma fonásu  méh köpüre emékeztető 
kosár székekben, tágult tüdővel szíván be tár-
salgás, avagy olvasás közben a gyógyhatású 
sós tengeri levegőt. 

Ha mindezek után röviden elmondom, 
hogy a fürdó  igazgatóság az egyénenként meg-
annyi művészből álló, mintegy 40 tagot szám-
láló állandó zenekar által naponta kétszer adat 
térzenét, hogy hetenként kétszer-háromszor van 
bál, hogy tengerész, gyalog- és huszár katonai 
zenekarok felváltva  jönnek a fürdőbe  hang-
versenyezni, s végül hogy a „Kaiser Franz 
Josef"  hotelnek Pongrácz nevű bérlője, Ráez 
Guazti jól szervezett czigány bandáját hnszár 
tiszti uniformisban  minden estén konczertezteti, 
akkor elmondottam azt is, hogy Norderneyban 
mulatságokban sem találsz hiányt Ennek tu-
data vájjon nincs-e befolyással  arra, hogy mint-
egy 250 magyar, B ezek között Wlnssics Gyula, 
Csillag Teréz, Herczegh Ferencz stb. is tapossa 
ez északi sziget finom  homokját?! 

De most Isteu veled! Holnapután innen 
is elindít a hajó, s igy az ezutániakról — ha 
ugyan kellek még — csak a viszontlátás után. 
Addig is ölel: 

Dr. Bocskor  Béla. 
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az által, hogy más műkedvelők közremunká-
lásával f.  évi augusztus 19-én a „Polgári ol-
vasók >r" javárn tánezestélylyel egybekötött 
inilkedvelői előadást tartott.. Ez alkalommal 
Kisfaludy  Károlynak „A Pártütők" czimü, 8 
felvonásos  eredeti vígjátéka másodszor keriilt 
színre, mely a szereplők dicséretére legyen 
mondva, kitűnően sikerült, AZ épület tanács-
kozási nagyterme alig volt képes befogadni  a 
helyből és a vidékről egybegyűlt intelligens 
közönséget, mely előadás közben is gyakori 
tapsaival adott kifejezést  megelégedésének és 
egy élvezetes est emlékét vitte haza magával. 
Szabó Róza, a bironé szerepében, csinos, ügyes 
élénk és bátor fellépésével  nemcsak az öreg 
bíró uramnak tettszett, hanem vele ajeleuvol-
taknak is s ugy ó, mint Gábosi Berta (Mili). 
I'éter Károlina (Rózi) elismerésre és dicséretre 
méltó módon játszottak, miért a sok szép vi-
rágcsokrot méltán megérdemelték. Benke Gyula 
(Hajnalli), az ó komoly, türelmes és a haza 
felvirulását  szivén hordó magatartása által, 
élet hiven példázta a becsületes, gazdag ke-
reskedőt. Jakab Gyula (öreg bíró), kifogásta-
lanul alakított. Hanghordozása, mozdulatai hi-
ven megfeleltek  a jelképzett személy tulajdo-
nainak. Péter Imre (kisbíró), már megjelené-
sével s komikus előadásával folytonos  derült-
ségben tartotta a közönséget miért tapsvihar 
volt jutalma. Ambrus Lajos (kántor), méltó 
vetélytársa vala előbbinek. Nagyon sokat neve-
tett rajta és előadásán a közönség. Gondos 
linre (Elósdy hadnagy), Bodó Dénes (nótárius). 
Bíró .irpád (Elek), Salló István (a helység ko-
vácsa), Gondos Sándor (Körmösdy táblabíró). 
Szabó Lajos (törvénybiró), mind jól játszottak 
és uz előadás sikerét előmozdították. A kisebb 
szerepekben Pál Ignácz (Tóházy Károly), Gon-
dos József  (Palkó), N. N., (Jakab, Elósdy inasa) 
és Péter József  (Hajnalfi  inasa) ügyességük 
által tűntek ki. A fó-érdem  miudenesetre a 
a rendező dr. R. L. és B. J. urakat illeti részint 
kezdeményezésért, részint a szerepek kiosztá-
sáért. A felvonásközökben  acsikszeredai elsó ze-
nekar játszott. Bevezetésül a cortina mögött 
„Esztendeje annak* s az előadás végeztével 
nyílt színen .Az én rózsám takaros" találó da-
lokat énekelte B. J. vezetése mellett, négyes 
férti  kar, mi szintén jól sikerült és nagy hatást 
keltett. A társaság előadás utáu tánczra kere-
kedett, mi virágos jó kedvvel világos reggelig 
tartott. Ily népes és szép mulatságban rilkán 
gyönyörködhetünk. Augusztus 27-én közkívá-
natra újból előadatott a darab, a köznép szá-
mára árleszállítással, melyre szintén nagy kö-
zönség gyűlt össze. Ekkor is. ugy az előadás, 
mint a tánczmulatság szépen Bikerűlt. Az elsó 
előadásból a bevétel volt 159 frt  13 kr, a má-
sodikból 22 frt  IC kr; összesen 181 frt  29 kr. 
A két előadás összes költségei tettek 80 frt 
95 krt, maradt tehát az olvasókör javára: 100 
frt  34 kr. Felülfizetni  szívesek vottak: Dósa 
Kálmán 3 frt  00 krt, dr. Csiszér Miklós 2 frtot, 
dr. Részegh Lajos 1 frt  60 krt, Bartha Ignácz 
1 frt  40 krt. Incze Imre 1 frt  29 krt. dr. Mol-
nár László. Benke Gyula, Márton Károly 1—1 
frtot.  Nagy József,  Földes Béla 80—80 krt, 
(_íagyi Dénes, Mihály András 00—tiO krt, B. 
A., Korodi Mihály, Balázs Béni, Gondos Imre, 
Gyári pénztárnok 50—50 krt. Bálint Péter, 
Amira János, N. N., Szwoboda József,  Ambrus 
Péter, Kenesei Gergely, Csató Mihály, Szócs 
Gyula 30—30 krt, Gyár gondnok, Bocskor 
Imre 20—20 krt, Jánosi János, Udvari Károly 
10—10 krt és Udvari József  5 krt, összesen: 
21 frt  15 krt. A működő tagok jutalmat talál-
hatnak fáradságukért  a szép sikerbeu; a ne-
mes szivü felültizetók  pedig a jótékony ezél 
iránti becses áldozatukért fogadják  az olvasó-
kör forró  hála köszönetét I R. 1. 

— A poéta halála. E czim alatt 
ailtunk birt Gencsy István öngyilkossági szán-
dékáról egyik régebbi számunkban. Mint most 
saját leveléből értesülünk, terve nem Bikerűlt 
s ez idő szerint otthon Gyo-Ditróban fekszik 
s teljes felgyógyulása  2—3 hónap alatt biztos 
sikerrel várható. Hogy ma már mennyire jobban 
érzi magát, az kitűnik onnan, hogy egy csinos 
kis költeményt is küldött be lapunknak, melyet 
azonban térszüke miatt csak jövő számunkban 
adhatunk. 

— Felvétel a bába képezdei tan-
folyamra.  A Nagyszebenben felállított  bába 
képezdei tanfolyamra,  mely október hó 1-én 
nyílik meg és 1900 február  végén záródik, 20 
tanulni kívánó asszony vétetik fel.  A beiratá-
sok október 1-én veszik kezdetüket s 15-ig 
tartanak az intézet helyiségében, mihez kereszt 
levél és erkölcsi bizonyítvány bemutatása kí-
vántatik. Hogy a bábái képzettség a szegé-
nyebb sorsú nőknek is megkönnyítessék, a 
vallás és közoktatási miniszter ezen képezdé-
ben 10 ösztöndíjas helyet létesített, 10-nek 
pedig szabad lakást biztosított. 

— Vedd be a tótot. Tamás Balázs csik-
borzsovai lakos látogatóban volt Tamás Dénes-
uél, ki tisztesség tudóan székre ültette. Balázs 
ur azonban nagyon kényelmesen helyezhette 
el magát, mert a háziak kénytelenek voltak 
figyelmeztetni,  hogy ne rongálja a széket, a 
melyen ül, mit ó a vendégjog megsértésnek 
tartván, ugy elverte saját házukban Tamás Dé-
nest és nejét, hogy azok rögtön vizűm repor-
tumért aaJaJtolr A* esetnek természetesen 
folytatása  a biróság előtt lésxen. 

Czimbalom művész A nyár végével 
egymást váltották városunkban a különböző 
estélyek. Hangverseny, zeneestély, bűvészei, 
imitátor stb. stb. nem csoda'hát. hogy Lendvni 
Antalnak publikuma a csütörtök estéli czimbalom 
szolóra nem igen akadt. Pedig megérdemelte 
volna, mert remek technikával kezeli a ked-
velt szép hangszert. Csakhogy hiába, a mi sok 
az sok s végre a közönség is belefárad  a so'. 
előadásba s a ki hátul jár. annak bizony nem 
igen jut semmi. 

— A patak halottja. Csik-Mndarnson 
Hajdú János molnár e hó 2-án hazulról nejé-
vel együtt eltávozván 2 éves Erzsébet nevü 
kislányukat az 5 éves Borbára felügyelete  alatt 
otthon hagyták s midón nem sokára hazatér-
tek, Erzsébetet nem találták sehol s a kis Bor-
bára sem tudott róla felvilágosítást  adni. Sok 
keresés után végre a Madnras patakban ráa-
kndtak de csak a holttestére. Bizonyosan a 
patak felé  ment a kis gyermek játszani s bele-
esvén, belefuladt.  A gondatlan szülők ellen 
a bűnvádi eljárást meg indították. 

— Román katona letartóztatása. 
Simon János nevü munkás puuaszt emelt emelt 
a csendőrségnél, hogy zsebóráját Bocskor Imre 
uzvólgyi korcsmájában zsebéből kilopták. A 
gyanú Dnnilla Kosztantin romániai tényleges 
szolgálatban álló 27 gy. eziedbeli katona ellen 
irányult, ki akkor a korcsmában volt s kinél az 
órát meg is találták s bár ó tagadta, hogy az 
lopás utján került volna hozzá, minden körül-
mény ellene vallott. A csendőrség a katonát 
rögtön le is tartoztatta s a csikszentmártoni 
járásbirósági fogházban  szállította. 

— Varmegyénk szülötte csikmind-
szenti Nagy István fiatal  fesömüvész,  ki tanul-
mányait a budapesti minta rajziskolában kez-
dette B az elmúlt két évben a müncheni festé-
szeti akadémiát látogatta, hol dicsérő okleve-
let ia szerezett, ez idén a vármegye stipendiu-
mán Rómába vagy Párisim megy tauulmányai 
tovább fejlesztésére.  A tehetséges festó  kész-
séggel elvállal történelmi képeknek eredeti 
eszmék után való festését,  esetleg arczképfes-
tést is bárminő kivitelben s ezért ajánljuk a 
t. olvasóink szíves figyelmébe. 

— A szökés párosan. János Amália 
Mihály András csikmenasági esküdt szolgálatá-
ban állott. Mihály Andrásnak fia  is volt, ki 
a keresztségben József  nevet nyert. A termé-
szet s romantika következménye volt, hogy a 
fiatalok  egymással megismerkedtek, egymást 
megszerették s mivel —igy van az a regény-
ben is — a zsarnok szülők boldogságukat való-
szinüleg ellenezték volna összeszedték sátor-
fájukat  s egy holdvilágos éjszakán buesut vet-
tek a kapufélfától.  Da ez még csak mind meg 
járta volna, ha sátorfájukon  kivül vagy 80 frt 
értékű ingoságot is össze nem szedtek volna, 
mert igy most már a csendőrség is beleszól 
a dologba s üldözi a szerelmes párt. a kik az 
eddigi nyomuk szeriut Románia felé  vették 
utjokat. 

— Elhárított vasúti szerencsétlen-
ség. Folyó hó 7-én a szereda-gyimesi vasut-
vonal Csicsó község felsővégével  át ellenes 
szakaszán izgalmas jelenet játszódott le. Csi-
csói Györfi  Alajosnak egy 2'/, éves kis fiu 
gyermeke valahogyan kivetődött a vasúti töl-
tésre. hol akkor a délután 3 órai vonnt Sze-
redából Gyimesfelé  menendő volt. A kis fiu 
nagyanyja észre vévén a gyermek hollétét, 
valamint azt is, hogy a vouat közeledik 
a gyermekfelé,  jajveszékléssel rohant a kis 
fiu  megmentésére s hangos kiábálással igye-
kezett azt veszélyes helyzetéből kicsalni; ám-
de a fiu  ezt nem értvén meg, az elgázolásnak 
volt kitéve s hogy ez be nem következett az 
a vonatvezető figyelmességének  és éberségének 
köszönhető, ki észrevéu a töltésen lévő kis 
fiút,  a robogó vonatot sikerült annyira fékeznie, 
hogy az a kis gyerektől egy arasznyira meg-
állott s igy az ijedtében elbukott és arczát 
megsebesített fiúcska  élete megmentetett, kit 
a telefon  utján azonnal értesített s Csicsóban 
megjelent dr. Kolonics Dénes kör- és pályaor-
vos vett gyógykezelés alá. A derék vonatve-
zető ügyességével érdemet szolgáltatott, felet-
tes hatóságának elismerésére s a szülők há-
lájára. 

— A székely-udvarhelyi m. kir. ál-
lami kő- és agyagipari szakiskola. Ren-
des tanulókul az első évfolyamra  felvétetnek, 
kik. a) a tizenkétéves kort betöltötték és ehhez 
képest kifejlett  munkaképes testalkattal birnak, 
b) legalább két középiskolai osztályt, avagy 
pedig elemi népiskolai hat osztályt jó sikerrel, 
végeztek. Beiratáskor tartozik minden tanuló 
bemutatni: a) születési bizonyítványát, b) atyja 
vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilat-
kozatát, melyben kifejezendő  annak kötelezett-
sége is, bogy az illető a tanidő teljes tartal-
mát bevégzi, c) iskolai bizonyítvány, d) az 
újra oltás megtörténtéről szóló bizonylatot. Az 
intézet tanulói sem beiratási, sem tandíjat nem 
fizetnek.  Minden (rendes és rendkívüli) tanuló 
a beiratkozás alkalmával mtthelyi biztosíték 

czirnén 3 frtot  tartozik az intézet pénztárába 
befizetni,  melyből a tanulók által önhibájukból 
eredő károk fognak  megtéríttetni. Szegény 
sorsú, de jó magaviseletű és szorgalmas ta-
nulók részere több egész ösztöndíjas (ingyenes), 
illetve fél  ösztöndíjas (félingyenes)  hely áll 
rendelkezésre. Fél vagy egész ösztöndíjas 
helyre pályázó tanulók, a fent  említett okmá-
nyokon kivül szegénységi bizonyítványt is kö-
telesek kérvényökhez mellékelni. A kellően 
felszerelt  felvételi  s illetve ösztöndíj iránti 
kervények, az iskolai fel  ügyeló bizottsághoz 
ezimezve legkésőbb f.  évi szeptember hó 15-ig. 
az igazgatósághoz nyújtandók be Az intézet-
tel kapcsolatosan internátus és konviktus (ben-
lakás és étkezés) áll fenn,  melyben (a nem 
ösztöndíjas tanulók (ez idószerint) havi 8 frt 
16 krt fizetnek. 

— Pisztráng tenyészet. Egy egyszerű 
székely ember Erdós Lajos gyergyóditrói lakos 
gondolkozott o'yun helyesen, hogy az a drága 
halat, a melynek olyan jó ára van, mestersé-
ges tóban tenyéssze. Kertjében egy 50 mtr. 
hosszú. 30 mtr. széles tavat készített. Jó ka-
vicsos talajjal s vizzuhatagokkal látta el, mely-
ben a pisztrángok boldogan élnek s tenyész-
nek s utánuk majd meg nz ügyes székely fug 
boldogan élni, a mit meg is érdemel. A mi-
nisztériumból is megvizsgálták a tenyészetet s 
a dicséreten kivül, a tovább fejlesztéshez  még 
segítséget is fog  kapni az élelmes székely. 

— „The Gresham" életbiztositó-tár-
saság Londonban. E társulat 50. évi jelen-
tése, mely uz 1898. évi deczember 31-én be-
fejezett  iizletévi'ől szól és a részvényesek 1899. 
évi május 10-én tartott rendes közgyűlése elé 
terjesztetett, rendelkezésünkre állván, kővet-
kező főpontjait  közöljük: Az 1899 évben G612 
kötvény kor. 58.1180,009 43 «11. tőkeösszegről 
lett kiállítva. A díjbevételek, levonva a vissz-
biztositásért fizetett  összeget, kor 23.290,440'41 
fillérre  rúgtak, mely összegben a korona 
2.681,8(4-78 fillért  tevő elsó évi dijak benn-
foglaltatnak.  A kumatszámla mérlege a lefolyt 
üzleti évben korona 6.475,032'08 fillért  tett ki 
és a társaság jövedelmét a díjbevételekkel 
együtt korona 29.765,473*00 fillérre  emelte. A 
társaság az elmúlt évben korona 10.446,632 
86 fillért  utalváuyozott oly követelések alapján, 
melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. 
Lejárt kiházasitási és vegyes biztosításokra 
korona 3-880,88602 fillért,  visszvásárlásokra 
1.289,474'10 fillért  fizetett  ki a társaság az el-
múlt évben. A biztosítási és járadékalapok a 
lefolyt  üzleti évben korona 8.927,312 85 fillér-
rel gyarapodtak. Az aktívák főösszege  1898. 
deesember 31-én korona 108.924,140 33 fillérre 
rúgtak. Tőkebefektetések:  korona 471.489,87 
fillér,  az angolbank alapjaiban kor. 372.529,25 
fillér  indiai és gyarmati kormányok értékeiben 
korona 31.285,784*71 fillér,  idegen államok ér-
tékpapírjaiban. korona 10.332,533 67 fillér  va-
súti részvények, elsőbbségek és garantáltak, 
korona 06.91)5,166*02 fillér  vasúti és egyébb 
kölcsünkötvényekben, korona 16.428.645*44 fil-
lér a társaság ingatlanaiban (ezek között van 
a társaság budapesti háza), korona 7.561,773"65 
fillér  jelzálogokban, korona 12.636.648'21 fillér 
a társaság kötvényeire nyújtott kölcsönössze-
gekben, korona 2.237,175 87 fillér  pénztári kész-
letben és folyószáinláu'és  korona 20.692.373-64 
fillér  kütönbözó értékekben. 

— Szooziálizmus és kommunizmus. 
A szocziálizmus és kommunizmus világlelke-
sitő s világrettentő nevei nem oly uj keletűek, 
mint rendesen gondolni szokás. Ez irányok 
főbb  eszméi meg voltak már az ó-kori társa-
dalmakban is. A faraók  trónját ez eszmék 
rokonai döntöték meg, Rómában az elvek kü-
lönböző jelszavai voltak a szcczessziók okozói. 
Görögországban a peloponnesozi háború után 
jelent meg először ez eszmék köre. Az álla-
mok minduntalan belső rázkódásokon mentek 
keresztül, s e rázkódások mindig a vesztes 
párt száműzetésével jártak. Igy folyton  sza-
porodott az oly polgárok száma, kik hijjával 
voltak a független  polgári élet föltételeinek. 
A demokraczia földjén  nem maradhatott el a 
demokratikus egyenlőség kominunisztikus értel-
mezése sem. A polgári egyenlőséget vagyoni 
egyenlőséggé akarták fokozni.  A műveltebb és 
vagyonosabb elemek — mint rendesen szokás — 
visszavonultak a közpályáról, hol az eszmék 
nehéz csatája készült. A műveltek részökre 
nyerték az irodalmat, mely a szocziális esz-
mékkel szemben foglalt  állást. Sokrates azt 
írja: „Az ellenségtől sem félnek  annyira a pol-
gárok, mint polgártársaiktól. A gazdagok in-
kább .a tengerbe dobnák vagyonukat, mintsem 
hogy megosszák a szegényekkel; a szegények 
fóvágya  meg, hogy kifoszthassák  a gazdago-
kat". Hogy a társadalmi bomlás a kulturát is 
tönkre tegye, althoz valamely erőszakos for-
dulat volt még Bzükséges. Ezt is meghozta a 
makedón háború. Az ó-kori szocziáiizmuról 
igen érdekesen szól a N. K. V, 35 füzete.  A 
tizenkét kötetes nagy munka szerkesztője Mar-
czali Henrik, egyet tanár, a görögökről szóló 
kötet szerzője dr Gyomlay Gyula akadémikus. 
Egy kötet ára díszes félbőrkötésben  8 frt; 
füzetenként  is kapható 30 krjával. Megjelen 
minden héten egy fűzet.  Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Budapesten, 
VIII., Ollői-ut. 18.) B minden hazai könyvke-
reskedés utján. 

S z t t r l E a a z t â l t l z M i e t 
L L A beküldött versek mindenesetre vallanak 

némi tehetségre, de még koránt aem állanak azon a 
színvonalon, liogy nyilvánosság elé volnának bocsájt-
hatók. Ajánljak önnek, törekedjen eredeti eszmékre 
vagy legalább is azoknak eredeti formában  való ki-
fejezésére  s különösen változatos, hangulatos versekre, 
akkor aztán szívesen látjuk. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

HIVATALOS RÉSZ 
Sz. »777—1899. ai. 

II. 

Felhivás. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizetőtagjai  névjegyzékének alap-
ját képező adóhivatali kimutatások, az 
1886. évi XXI. tcz. 25 §-a értelmében 
betekintés és a netaláni felszólamlások 
megtehetése végett tolyó hó 9-től kezdve. 
8 napon át a vármegyei kiadó hivatal-
ban közszemlére lesznek kitéve a ezen 
határidő lejárta után folyó  hó 18, 19 
és 20-ik napjain a megyei igazoló vá-
lasztmány fogja  azokból a legtöbb adót-
fizetö  törvényhatósági bizottsági tagok-
nak az 1900-ik évre érvényes névjegy-
zékét összeállítani s illetőleg kiigazítani. 

Erről az érdekeltek azon figyel-
meztetéssel értesíttetnek, hogy azok, kik 
az idézett törvény 26 §-a értelmében 
adójuknak kétszeres beszámitásáraigényt 
tartanak f.  hó 18. 19. és 20-án a fő-
jegyzői irodában ülésező igazoló választ-
mány előtt a hivatalos órák alatt jelent-
kezzenek és ott szóval, vagy írásban 
jogosultságukat azért is igyekezzenek 
igazolni minthogy különben az adó két-
szeres beszámításának kedvezményétől 
ezen egy alkalommal elfognak  esni. 

Csik-Szereda, 1899. szeptember 6. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
főjegyző. 

YERESS SÁNDOR d r , 
ii™) »-• meoei tiszti főorvos 
orvosi rendelője és fogorvosi  mUterme 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2-3-ig. Fogorvosi és fogmüvéazi 
rendelő idő naponta délelőtt 9— i 2-ig. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszépvizi államilag segélyezett 

községi elemi népiskolánál, nyugdíjazás 
folytán,  a tanítónői állásra páiyázat hir-
dettetik. 

Törzsfizetés  400 frt,  fa-  és lakbér 
80 frt,  ötödéves korpótlék, természet-
beni faízási-  és legeltetési jog és kerti-
illetmény, melynek értéke 100 frttal 
csak a nyugdíjba számit. Pályázhat min-
den okleveles honos tanítónő, a kérvény 
a községi iskolaszékhez czimzeodö ok-
tóber hó 4-éig. 

Kötelessége a tanítónőnek az isko-
laszék által meghatározott osztályokat 
és ismétlőket tanítani. 

Zongorát tanító tisztességes mellék-
jövedelemre számithat. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. 

Csik-Szépviz, 1899. szeptember 12. 
Fejér János, Csiszér Pető, 

elnök. [1871 l - l jegyzó. 

Sz. 1946—899. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsánál az 

írnoki állás lemondás folytán  üresedés-
ben lévén, annak betöltésére ezennel 
pályázatot nyitok. 

Az irnok évi fizetése  300 frt. 
Felhivom mindazon egyéneket, kik 

ezen állást elnyerni óhajtják, hogy is-
kolai és eddigi Bzolgálatot igazoló ok-
mányokkal felszerelt  atyát kezűleg irt 
folyamadványaikat  folyó  évi október 
h ó 1-éig bezárólag hozzám adják be. 

Csik-Szeredán, 1899. évi szept 12. 
Élthes Jakab 

1—2 [186] polgármester. 
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I. ai. 
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Hirdetmény. 
A csík szeredai közkórliáz mellett 

Qresedésbe jött gondnoki állásra pályá-
zatot hirdetek. 

Az évi 500 frttal  javadalmazott ál-
lással összekötött teendők az 188!) au-
gusztus 27-én kelt szabályokban vannak 
részletezve, melyek a kórház irodában 
be tekinthetők. 

Felhivom tehát mindazokat, kik ezen 
1000 frt  biztosíték adással összekötött 
állást elnyerni óhajtják, hogy saját ke-
zűleg irt pályázati kérésüket hozzám 
folyó  hó 15-ik nyújtsák bc. 

Csik-Szereda, 18!)!). évi szeptember 
hó 2-án. 

Becze Antal, 
alispán. 

Szám 3286—1899. [lH-'ll l - l 
tlkkvi. 

475. vb. szám. 
1899. 

[1H4| 1 1 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoní kir. járásbíróság 
1898. évi s. p. 699/6. számn végzése követ-
keztében Jakab József  kovásznai ügyvéd által 
képviselt Német János és Zikeli Lnjza brassói 
lakosok javára Fillöp Albert tusnádfürdöi  lakos 
190 irt, 279 frt  60 kr, s jár, erejéig 1898 évi 
augaaztns hó 24-én és 1898 szept. 23. és 24-én 
foganatosított  kielégítést végrehajtás utján le 
és felül  foglalt  és 319 frt  01 krra becsült kö-
vetkező ingóságok, n. ni.: érez, cserép és por-
czellán edények, üvegek, bútorok, konyha és 
másféle  eszközök, szerszámok, férfi-ruházat  áru-
ló-asztal, asztalnemüek, evőeszközök, pezagőhfilő. 
fagylalt  készítő jégszekrény, érezfütő,  szesz 
fokmérő,  szappan, ablakfSggönyök,  ágyneműk 
törött, ntravaló kavics stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-9zentmártoni kir. jbi-
róság 1899. évi V.833/1. és 1898. S.  403 4.számu 
végzése folytán  190 frt,  279 50 kr tőkekövetelés, 
és ezeknek összes járulékai erejéig Tusnádiul-
dón leendő eszközlésére 1899. évi szeptember hó 
19-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kit űzetik 
aboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és fel&lfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t -cz. 108. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt C s i k-S z e n t m á r t o n, 1899. év 
szeptembír bó 17. napján. 

Gondos István, 
kir. bir. végrehajtó. 

Szám »83/809. I 1HÜ| l - l 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Aolirlt kiküldött bírósági végrehajló ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. já-
rásbíróságnak 1899. P. V. 380. számn végzése 
folytán  az „angol magyar kőolaj részvénytár-
saság" tulajdonát képező gyári szerelvénveknek 
önkénytes árverésen való eladása engedélyez 
tetvén, annak Csik-Gyinies Rakottyás határában, 
vagyis a helyszínén leendő megtartására batár-
időül 1898 év i s z e p t e m b e r hó 22-ik nap-
j á n a k déle lő t t i 8 ó r á j a kitOzetik, a mikor 
az éi intett gyári szerelvények, gépezetek a leg-
többet ígérőnek készpénz fizetés  mellett elfog-
nak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából megelőző kielégí-
téshez tartanak jogot s a mennyiben részükre 
a foglalás  korábban eszközöltetett volna, hogy 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez-
désiig alolírtt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mnlaszszák mert kü-
lönben csak avételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszeredában, 1899 szeptember 1-én. 
Keresz tes Gyula , 

bir, végrehajtó 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy TankA Ist-
ván hagyatéka s társai vágrebajtaLónak ifj. 
Kőcze József  s neje szül. Ladó Anna végrehaj-
tást szenvedő elleni 72 frt  30 kr, töke követe-
lé* és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén levő Cs.-
Szentmihály község határán tekvő csikszent-
mihályi lOll.sz. sztjkvben A f  1. rendsz. 12173. 
hrsz. kaszálóra 15 frt  kikiáltási árban az 1881. 
évi 60. t.-cz. 156. §-a p. alapján id. Fncze Jó-
zsef,  Nagy Rózália, Fücze Márton kiskoiu, Fő 
cze Borhála kisk., Föcze Gábor. Föcze Katalin. 
Köcze Anna, Föcze János, Föcze Imre kiskornak, 
Gábor llooa, Főc/.e István, Föcze Péter kisk., 
Föcze Károly, Pöcze János kiskorúak, Nagy 
Korbála, Veress András, Bodor Anna. Aulai 
György. Bakman Erzsébet, Szűcs Trézsi, Tanké 
Fülöp, TankA Erssébet, TankA János, TankA 
Fülö|>, Molnár Erzsébet társlnlajd,inosok jutalé-
kára is; a csikszenlniihályi 1252. sz. t|kvhen 
A f  2. rendsz 18155., 12156 , 12157., 1215»., 
12160, 12161., 12162, 12163.. 12164., 12165.. 
12166. hisz. kaszáié és legeiöböl az ifj.  Föcze 
JAzsef  jutalékára 860 fit  kikiáltá-i árban a 
csikszentniiliályi 1020. sz- tjkvben A f  I. 
12161/,. hisz. kaszálóra 2 Irt, 2. rilsz. 12200 
hrsz. kaszálóra 4 fi  t, 3. rendsz. 12225. 12226/, , 
12226',, 12227., 12228 a. hrsz. kaszáiéra, bel-
sőségre és legelőre Antal György és neje Bak-
man Erzsébet, S Z Ű C S Trézsi. Tanké Fülöp, Tan-
kA Erzsébet, TankA János, Tankó Fülöp, Mol-
nár Erzsébet társtulajdonosok mtalékára is 218 li I 
kikiáltási árban id. Föcze JAzsef,  Föcze. Már-
ton kiskorú, Föcze Borbála, Kőcze Gábor, Föcze 
Katalin, Föcze Anna, Fi cze János, tőcze Imre 
kiskornak, Föcze István, ilj. Föcze József. 
Nagy Borbála, Veress András. Bodor Anna, 
Baliga András, Pálben Kata, FikA Péter. An-
tal György, Bakman Erzsébet., Sziícs Trézsi, 
Tankó Fülöp, Tankó Erzsébet, Tankó János, 
Tankó Fülöp, Molnár Erzsébet nevén álló, a, 
csikszenlmihályi 162. sz. tjkvben A y 1 rendsz. 
12356 hisz. kaszálóra 4 írtban ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1899. évi no-
vember hó 14-ik napján délelőtt 9 órakor 
Csik-Szentmibály község házánál megtartandó 
nyilvános árvetésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladalni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10" o át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1&81. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyininiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez lelenni, avagy 1861. 
LX. t.-c/. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 

Csik-Szeredán, 1899. évi julius 29-én. 

László Géza, 
kir. ívszéki liiró. 

Sz. 664/1899. 
tkví. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

likví hatóság közhírré teszi, hogy a csiksomlyói 
rón). kath. iskolák pénzalapja végrebajtatAnak 
Csaló Károly, Eliz és Pál végrekajlástszrnvedAk 
elleni I0S fii  91 kr. töke követelés és jár, 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
lörvényszék (a csikszentmártoni kirjárásbiróság) 
területén levő t'sik-S/entsim >n községben fekvő 
a csikszentsimoni 1822 sztikvlien A f  232. hrsz. 
alatt foglalt  (belsőség) ingatlanra az árverést 
415 frtbau  ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlan az 1899 év i n o v e m b e r hó 8-ik nap-
j án d. e. 9 ó r a k o r Csík Szentsimou község-
házánál megtartandó nyilvános árvetésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
galanok becsárának birtoktestenkint 10%-át, 
vagyis összesen 55 forint  60 krajezárt kész-
pénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó I én 3333. sz. a. kell igazsáeügy-
niiaiszteri rendelet 8. § ban kijelölt óvadékké-
pes érlékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §•« értelmében 
a bánatpénznek a bit óságnál előleges elhelyezé-
séről kiállítóit szabályszerit elismervényt át szol-
gáltál ni. 

Kelt Csik-Szentmártouon, 1899. augusztus 
hó 17ik napján. 

Gagyi Dénes , 
|1SI| 1 I kir. ;dliiró. 

Pályázat. 
A csik-balánbányai róm. kath. kán-

tortanitói állásra, — mely nyugdíjazás 
által jött üresedésbe, — pályázatot hir-
detek. Ezen állás é vi javadalmát képezi: 
a) 400 o. é. frt  államsegély évnegyedes 
részletekben, b) stóla, ájtatos alapítvány-
ból mintegy 20 frt,  c) három szekér szénát 
termő kaszáló kert, d) három szoba, 
konyha, kamra, pincze, nyári konyha és 
gazdasági épülettel biró jó karban levő 
lakás, mely mellett van jól gondozott 
veteményes kert is. Ezen javadalom a 
bánya üzembe vétele által tetemesen fog 
gyarapodni. Kötelessége lesz a meg-
választandó kántortanítónak: a) a rendes 
kántori teendőket önállóan végezni, 6) a 
templom takarításra, sekrestyési vég-
zendőkre, liarangozásra, — melyeket kü-
lön személy végez, — felügyelni,  c) a 
mintegy 40 tanköteles gyermeket tani-
tani. Kántortanitói oklevéllel és más 
okmányokkal kellően felszerelt  folya-
modványok folyó  évi szeptember 20-ig 
alattirt iskolaszéki elnökhöz, — Csik-
Karczfalvára  czimezve. — küldendők. 
Személyes megjelenés előnyt nyújt. 

Csík-Karczfalván,  1898. szept. 3-án. 
Rancz János, 

[ 17sj 2 iirtgyboldoga-sszoiiyi plebáuos. balán-
banyiü lelkész és isk. széki elnök* 

K e l l i i v a s ! 
Ezennel van szerencsém n t. cz. osztálysorsjegy vevőknek becses tudomására 

hozni, hogy az V. sorsjátékban, az első osztály húzása f.  é. november 16-án As 17-én 
tartatik meg és a következő számok fóelárusitásomban  beszerezhetők. 

1351-től 1400-ig 28101-től 28150-ig 45801-tól 45850-ig 73976-tól 74000-ig 
3276 . 3300 _ 32476 . 32500 , 46901 46950 „ 76401 76425 , 
6051 6075 , 34301 34325 . 48576 , 48600 . 78776 „ 78H00 . 
ti 176 . 6200 . 341176 . 35000 . 51101 51150 „ 82926 , 82950 . 

14776 148IX) . 38526 , 38550 , 52601 52625 . 87026 . 87050 . 
16376 . 16400 „ 39226 „ 39250 . 64501 „ 64525 . 91901 91950 „ 
25101 25125 . 39301 39325 , 68076 „ 68100 „ 92226 . 92250 „ 
26626 . 26675 , 45601 „ 45625 „ 68401 68450 „ 95276 95300 . 
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Minthogy m á r e hó közepén az V. s o r s j á t é k so r s j egye inek k i a d á s á t 
m e g k e z d e m , felkérem  a t. cz. vevőközönséget, kik a fent  felsorolt  számokra 
játszani kívánnak, megrendeléseiket legkésőbb s z e p t e m b e r 15-ig hozzám jut-
tassák, mert csak akkor számíthatnak biztosan a megrendelt számra. 

Az első osztálynak az ára: 
1 . 6 frt,  1 3 frt,  1 ̂  Vh frt,  V» 76 kr. 

A megrendelt sorsjegyeknek árát szíveskedjék postautalványnyal hozzám 
minél előbb beküldeni, hogy a kívánt sorsjegyszámmnl biztosan szolgálhassak. 

Teleki Zsigmond Pécsett 
|l7'.i| 2 a inni/j/.  kir.  o.*."tál  i/xorsjáték  fitelárimitőjn. 
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Van szerencséin a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g becses t u d o m á s á r a hozn i , liogy néhai 

Györgyjakab Márton 
könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját 

- — á t v e t t e m , — • 
s azt a mai kor igényeinek megfelelőleg  kiegészítettem, ugy hogy üzletemben nemcsak a könyv S 
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak áruk, mint iskolai tankönyvek, kereskedelmi 
könyvek s mindenféle  papiráruk s nyomtatványok, hanem különféle  norinbergi s díszműáruk 
u. in.: pénzestárczák, borostyán és tajték szivar és czigaretta szipkák, zsebkések, ollók, név-
jegytárczák, fénykép  rámák, dohány szelenczék, bronzirozott tintatartók, hőmérők a 
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb 
árban kaphatók, mig bármiféle  nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltáuyosabb árban s 
kívánat szerinti kivitelben elvállalok. 

Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak 
figyelmét  dúsan felszerelt  nagy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő  papság s tanitó urak iskolai 
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét  a inár 3-ik kiadást ért, s mintegy 15.000 
példányban megjelent Őrangyal czimü Ima és Énekkönyvre ugy szintén a Józsa Sándor-féle 
Csikmegyei földrajzra  és Magyarország földrajzra  felhívni. 

Végül magamot egész Csikvármegye közönségének jóakaratú pártfogásába  s támogatásába ajánlva vagyok. 
C s i k - S z e r e d a , IKK), augusztus hó 20-án. 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor. 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899. 




