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Hâzi iparunk érdekében. 
Ezelőtt évekkel, uiég boldogult Baross 

Gábor minisztersége alatt, a kereskedelem-
ügyi minisztérium ugy intézkedett a szé-
kelyföldi  házi ípnrczikkek piaczra hozásának 
megkönnyítése érdekében, hogy két vállal-
kozót nagyobb összegű állami segélylyel 
látott el, kiknek ezen segély viszonzásául 
szerződésszerűen kötelességévé lett téve, 
hogy a székelyföldről  forgalomba  hozható 
házi iparczikkeket összevásárolják, avagy 
bizományba vegyék, s alkalmas piaezokon 
értékesítsék. 

A minisztérium intencziója nemcsak 
szépnek, de igen gyakorlatinak is mutat-
kozott. Még akkor kifejeztük  örömünket az 
intézkedés gyakorlati hasznosságáról. 

Azóta évek multak. Mi, csikak mindig 
vártuk, hogy ama segélyezett vállalkozók 
talán hozzánk is ellátognak egyszer-egyszer, 
a a mi produktumaink sem fogják  szives 
figyelmüket  kikerülni. De várakozásunk 
hiába volt. 

Azt hittük, hogy talán időközben meg 
is szűnt ex az intézmény. Azért nem is 
bolygattuk. 

Most az országos kiállításon látjuk, a 
azékélyföldi  házi iparczikkekre ragasztott 
jelző-czédulákról, hogy ama miniszterileg 
segélyezett vállalkozók máig is használják 
azt a czimet, s tényleg mutatnak is be az 
országos kiállításon olyan tárgyakat, melyek 
a Székelyföldről  eredetieknek mondatnak. 

Nem akarjuk ezúttal azokat a bemu-
tatott tárgyakat bírálni, s azok eredetet ku-
tatni, de azt mindenesetre felakarjuk  emlí-
teni, hogy azokat a bizonyos vállalkozó 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A vámosiak bárója. 

Irta: Vertesy Arnold. 
Kis köpezös emberke volt ócska, régóta di-

vatból kiment szabású fekete  kabátban s olyan 
kalappal, a milyet talán huszonöt évvel ezelőtt 
hordtak, vagy talán soha sem hordtak. Inkább 
látszott valami vén csizmadiának mint magyar 
mágnásnak. De a vámosiak büszkék voltak 'rá s 
ha végig ment az utczán, összedugták a fejeiket 
B fontoskodva  mondták egymásnak. 

— A báró 1 
Mintha nem ismerte volna apraja, nagyja, 

az egész Vámos. De azért valahányszor meglát-
ták az utczán, mindig igy szóltak maguk közt: 

— Ugyan hová megy a báró? 
Pedig azt is tudták, hogy hová megy. Évek 

óta tudták már, pontosan, szabályosan. 
Reggel kilencz órától tizig a piaezon sétál 

s nézegeti a kövér libákat, kappanokat, csirkéket, 
a gyümölcsös kosarakat, melyekből oly csábítóan 
kandikál ki a piros cseresnye, az nranyszinü haj-
szín baraczk, a körte az alma, aztán nagy hal-
mokban a zöldség, kerek, kemény, ropogós ká-
posztafejek,  hatalmas kalarabék, zöldbab, mely 
oly puhának látszott mint a vaj. 

A báró sóvár pillantásokkal nézegetett vé-
gig mindent, szóba állt a kofákkal  és a falusi 
asszonyokkal, megkérdezte, hogy adják a libát, a 
csirkét, a baraczkot, a vajat; de már tudták, hogy 
semmit sem vásárol, legfeljebb  egy csomócska 
hónapos retket, a mit betakargat a zsebkendőjébe, 
ugy teszi a kabálja hátulsó zsebébe. 

Tizenegy óra felé  bemegy a ezukrászhoz : 
— No hogy van Rapcsák ? Bejöttem magá-

hoz egy kicsit. 

ti rakat mi itt Csikmegyében nerr. ismerjük, 
s működésük hasznát, vagy előnyeit nem 
tapasztaljuk. Sőt nagyon valószínű, hogy 
maga a csikmegyei iparfejlesztő  bizottság 
sem tud semmit ama vállalatról. 

Nem vagyunk irigyek arra, hogy a 
Székelyföld  más vidékei talán több figye-
lemben részesülnek, mint a miénk ; de 
mikor országos — vagy jobban mondva — 
állami intézményről van szó, akkor mégis 
kötelességünk felszólalni  és kérni ama vál-
lalkozókat, hogy valamelyes figyelmet  már 
csak reánk is szíveskedjenek pazarolni; 
mert hát nálunk is igen sok házi ipartárgy 
volna oiyan, mely az eladás piaczárói ez-
időszerint ki van közösülve, s melynek ké-
szítése éppen e miatt már-már kiveszőben 
is van. 

Hogy mik ezen tárgyak, azt itt nem 
akarjuk felsorolni,  mert ugy hisszük, hogy 
az állatni subventióval segített vállalkozóknak 
az is éppen működésük körébe volt és van 
utalva, hogy az ilyen produktumokat kifür-
késszék, felkeressék  és piacz szerzés által 
fejlődni  segitsék. Az eltelt hat év pedig, 
ugy hisszük, bőségesen elég idő volt arra, 
hogy tájékozást szerezzenek maguknak. 

Ha tehát eddig a Székelyföld  más vi-
dékének érdekében működtek, jövőre a 
csíkiak is elvárják a figyelmet. 

Az ügyet egyelőre ajánljuk az ipar-
felügyelő  ur figyelmébe. 

Bűranyagbeszerzési hzo vei kezet. 
A mai lázas haladásban, miuden foglalkozású 

egyénnek gondosan kell körül tekinteni s magát 
összeszedni, ha ngy akar, bogy előre menjen, meg-
élhessen. 

Gazdasági életünkben alig van erre nagyobb 

szüksége valakinek, mint a kisiparosnak ; főkép  a 
bőriparban dolgozóknak. Az adott viszonyok kö-
zött sem a panasz, sem a reménykedés nem elég, 
cselekedni kell! Tömörülés, szövetkezés azon mó-
dok, melyekkel ez idők szerint segíthetnek magu-
kon akisiparosok. Szabályokou tömörült,erős szer-
vezetben élő kisiparos osztály, nagyobb erkölcsi 
súlyával megszerezheti azokat az eszközöket, me-
lyekkel elélheti anyagi helyzeténtk javulás. Az 
eddig külön állott kis erőket, egyesítés által nagy 
erővé kell tömöríteni. A piczi termetű hangya egye-
dül csak egy szemernyi morzsát bir el; társasággá 
alakulva épületeket tudnak szétbontani, összehor-
dani. Anyagbeszerzési szövetkezeteket kell ala-
kítani. mily könnyű anyagbeszerzési szövetkeze-
teket léire hozni I Két erőn biztosan fölépül,  t. i. 
a kisiparosuk odaadó buzgalmán és a felsőbb  ha-
tóságok támogatásán. 

Ki vonná kétségbe, bogy az első nincs meg ? 
A másodiknak létele köztudat. Minden szövetkezeti 
törekvés hathatós támogatói a székely iparka-
mara, a székely m-gyékben lévő iparfejlesztő  bi-
zottságot, s legmagasabb fokon,  boldogult Baross 
miniszter kezdeményezése után, a kereskedelmi mi-
nisztérium. 

A megalakult szövetkezetnek a kereskedelmi 
minisztérium készséggel nyújt kedvezményes köl-
csönt, mel)]>el megnyithatni az üzletet. Az igy 
megnyitott üzlet van hivatva aztán arra, hogy a 
szegény iparos legnagyobb baján : hitelképtelensé-
gén segitsen. Mert mai korban a társadalom s 
gazdasági élet minden rétegének van ilyen, vagy 
olyan hitele, csak a kisiparosnak nines. Tőke és 
hitel hiányában el kell buknia. Józan élete, szak-
képzettsége nem képesitik hitelre. És az nem fel-
tevés, de sajnos tapasztalat, igaz tény. 

E lölött az:,in nincs miért sírni; mert az 
semmit sem ér; hanem cselekedni kell: hitelt kell 
teremteni, az anyagbeszerzési szövetkezetek által. 

Egy ily szövetkezet 3 — 4 hóig, minden ka-
matráfizetés  nélkül, személyi hitelt nyújt. Ezen 
fölül  igazgatóság és felügyelő-bizottság  által fel-
ügyelt és ellenőrizett 5—8°,'u-os kedvező árban 
nyújt jó anyagot. 

Minden nap igy megy ez s mindeu nap 
ugyanazt feleli  Rapcsák ezukrász. Köszöni alásan, 
csak megvan valahogy, ámbár az idő múlik, az 
ember öregszik. Hát a méltóságos ur"? 

— No, no, én is csak megvolnék, — felel 
a méltóságos ur. 

Ö méltósága kérdezősködik a teinsasszony-
káról a nrra bejön a boltba a teinsasszonykn, kö-
vér, már cseppet sem fiatal  matróna, Legelső 
dolga, liogy az urát pirongatja: 

— Ejnye meg sem kinálod a méltóságos 
báró urat? 

A ezukrász ugyan már kinálta. de a méltó-
gos báró ur semmit sem fogadott  el s teins asz-
szonyka is hiába kínálja. Nagy erőltetésre, liogy 
„lagalább az én kedvemért* ezt az egyet, elvesz 
egy darabka almás lepényt. 

— Nagyszerű, — dicséri az asszonynak, a 
ki az almás lepényeket maga készíti; — felsé-
ges. Meg kellene aranyozni érte a kezét. 

De hiába kínálják, hogy hát tessék még 
egyet, no legalább még egyet: nagyon ritkán si-
kerül megetetni vele még egy másodikat. 

Félórai beszélgetés után menni készül s ko-
torász a zsebében. Fizetni a'car. 

— No az volna szép, — támadnak reá a 
ezukrász is meg a ezukrászné is. 

És erőnek erejével vissza kell dugnia zse-
bébe a pénzt. 

— De akkor nem jövök többé magukhoz, 
— zsémbel a báró. 

Másnap azonban mégis csak eljön. Harmincz 
év óta jár már oda. Oda járt mikor még a Rap-
csák apósáé volt a bolt s oda fog  járni, ha meg 
él, mikor majd a Rapcsák fia  veszi át az üzletet. 

Fél tizenkettőkor a plébániára ballag, a hol 
rendesen ott marasztalják ebédre. Hiába tiltako-
zik, hogy nem maradhat, igazáu nem maradhat. 

Néha próbál elszökni, de megcsípik s a plébános, 
a ki jókedvű, vendégeskedni szerető házigazda 
kitalálta a módját, hogy kell a méltóságos bárót 
ott tartani. Kldugját a kalapját. 

Az erőszaknak végre kénytelen engedni ő 
méltósága s duzzogva leül az ebédhez. I)e olyan 
szives házigazdára nem lehet sokáig haragudni s 
ö mélt Wtga kiengesztelődik. 

A plébánosnak tinóm borai vannak s szeret 
koncziugatni. 

\o méltóságos uram, még ebből a vi-
sontaib'il. Kbböl a neszmélyiből. 

Ö méltósága azonban elhárítja : 
— Nem. édes papom, köszönöm, már nem. 
Nagyon mértékletes ember, keveset iszik, 

keveset eszik, ámbár torkig lehetne ennie, innia, 
mert Vámoson mindenfelé  hívogatják ebédre, va-
csorára, főkép  ha vendég van valamelyik háznál, 
a mikor nagy dicsőségére szolgál az a háziúrnak 
meg a háziasszonynak, hogy báró is ül az asztalnál. 

Néha a háziasszony erővel bedug a zsebébe 
egy csamó szalon ezukorkát vagy egy szép na-
rancsot. Azt haza viszi a könyvkötő gyerekeinek, 
a kinek a házában lakik. Ha a plébános vagy 
Borbeivkyék egy pár finom  visontait vagy nesz-
mély i aszút küldenek, avval mindig a könyvkö-
tőnek kedveskedik. Az asszonynak virágot is hoz 
a B írberekyék kertjéből, a legnagyobbik tiunak 
pedig olvasni könyveket a kasziból. 

Az egész háznép szereti s ki nem eresztené 
onnan a világért sem, ámbár miudeu esztendőben 
el akar költözködni. 

— Azt a csúfot  már csak nem cselekszi 
rajtunk a méltóságos báró ? — tiltakozik a könyv-
kötő. Aztán a felesége  kezdi rá: 

— Hát itt hagyná a méltóságos ur ezeket 
a szegény gyerekeket, a kik ugy szeretik? 

A nagy kérésre a báró aztán megmarad 

rmai H&m&hoa egr féliv  mellówet van oaatolva. 
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Zárjel között legyen mondva, ezen utóbbi 
körülmény is rendkívül fontos  a bőriparban dol-
gozókra; mert hasznuk nagy részét kénytelenek 
feláldozni  a nyersanyag beszerzésnél, s azoknak 
juttatni, a kiknek a nehéz munkában legkisebb 
részök sem volt. 

Székely-Udvarhelyen már egy év óta megala-
kult a bőranyagbeszerzési szövetkezet; Maros-
Vásárhelyen a mult napokban indult meg a moz-
galom. A legmelegebben ajánljuk Csik megyében 
lévő, bőriparban dolgozó kisiparosoknak is, ne kés-
senek, alakítsák meg. Vagy ha épen most nem 
tudnák egy pár év alatt megalakítani, csatlakoz-
zanak az udvarhelyihez. 

Egy részjegy ára 20 frt,  melyet havi 1 frt-
jával kell lefizetni;  s akkor rendkívül jő és olcsó 
árut tudnak bevásárolni; keserves munkájuk hasz-
nát nem kell az anyagbeszerzésnél előre odaadni. 
Csik-Szereda, Karczfalva,  Szépviz, Szentdomokos, 
Gyergyó-Szentmiklós bőriparban dolgozó kisiparo-
sainak igen-igen megérdemli, hogy az udvarhelyi 
Röranyagbeszerzési szövetkezet tagjai közé belép 
jenek, s szükségleteiket innen szerezzék be. H 
szén egy métermázsa árut 50 -55 krért oda le-
het szállítani. Bármelyik község kisiparosai össze-
írják a szükségletet, s egy közülök személyesen 
kiválasztja; sőt még az sem szükséges, mert le 
vélileg történt megrendelésre is teljesen kielégítő 
anyagot fognak  kapni. 

Igy vau ez más helyen is, pl. a szegedi bőr-
anyagraktár szövetkezetnek számtalan tagja van 
Makón, H.-M.-Vásárhelyen és Szabadkán. Ha az 
alföldi  kisiparosok tudnak életrevalók lenni, le-
gyünk mi székelyek is azok. 

Solymossy  Endre. 

T A N Ü G Y . 
Értesítés. 

A brassói m. kir. állami felső  kereskelmi 
•skolába (kereskedelmi akadémia:) való felvételéről. 

A három évfolyamú  brassói állami felső  ke-
reskedelmi iskola I. osztályába oly növendékek vé-
tetnek fel,  kik a gimnázium, reál, vagy polgár 
iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. 

A Il-ik és III ik osztályba való föltétel  va 
lamely basonrangu intézet megfelelő  birnnyitványa 
alapján történhetik. 

A fölvételre  minden tanuló személyesen és 
alyja, és anyja, gyámja vagy a/.nknak külön meg-
bízottja kíséretében tartozik az igazgatóságnál je-
lentkezni. 

Az intézet helyén nemlakó szülök és gyámok 
gyermekük vagy gyámfiuk  (öl vételt kor alkalmas 
helyettest kötelesek bemutalni ; hogy ha az elszál-
lásolás ellen az igazgatónak kifogása  lehet, a 
mennyiben a gondviselést elégtelennek találná, a 

taoulónak más helyre leendő elhelyezését fogja  kö-
vetelni. 

A tanulók kellő elszállásolásában az igazga-
tóság készséggel nyújt segédkezet. 

A tannlók felvétele  szeptember hó 1., 2., és 
3. napján délelőtt 8—12 és délután 3—6 óráig 
történik az intézet tanári üléstermében. 

Az 1887. évi XXII. t.-cz. 5. §-a értelmében 
a fölvételre  jelentkező tanulók kötelesek a védhimlő-
ujraoltást igazoló bizonyítványt bemutatni. 

Fizetendő dijak: Mindenik tanuló a beiratás 
alkalmával tartozik fizetni:  2 frt  beiratási dijat, 
1 frtot  az ifjúsági  könyvtár gyarapítására és 50 
krt az Értesttő költségeire, ezen dijak fizetése 
alól senki sem menthető fel. 

Tandíj egész évre 18 frt,  mely összeg vagy 
egyszerre a beiratáskor, vagy négy részletben, u. 
in. október 15, deczember 1, márczius 15 és május 
1 körül fizethető  le. 

Tandíjmentességre csak oly tanulónak lehet 
kilátása: 

a) a ki jómagaviseletü és ki az előző tanév-
ről legalább jó, azaz oly bizonyitványnyal bir, 
melyben a szépírást, éneket és testgyakorlatot nem 
számítva, egynél több elégséges nem foglaltatik; 

b) a tandíjúak kétharmadára, felére  vagy 
egyharmadára mérséklésért olyanok folyamodhat-
nak, kik ebbeli kérelmüket családi és vagyoni kö-
rülményeikkel támogatják. 

c) Kérelmező csak a tanuló szülője vagy ennek 
helyettese lehet. 

A kérvény a nagymélt. vallás- és közoktatás-
ügyi magyar kir. miniszter úrhoz czimezve mind-
járt a beírás alkalmával az igazgatónál nyuj 
tandó be. 

A kérvényhez csatolandó: a) iskolai bizonyít-
vány az előző tanévről; b) egy évnél nem régibb 
keletű szegénységi vagy vagyontalansági bizo-
nyítvány. 

A kérvény és mellékletei bélyegmentesek, ha 
hiteles s/.egénységi bizonyitványnyal vannak ellátva. 

A iavttó vizsgálatok augusztus hó 31-én dél-
előtt 8 órától kezdve tartatnak meg. 

Végül megjegyezni kívánjuk, hogy a nagyméltó-
ságú vallás- ét közoktatásügyi miniszter urnák 
1880. évi deczember hó 17-én 49,810. szám alatt 
kelt magas rendelete szerint ezen intézet az egy-
évi önkéntességi kedvezmény tekintetében a gym-
nasiummal és föreáliskolával  egyrangunak nyilvá-
níttatván. azon tanulók, kik az intézetbe lépéskor 
kimutatják, hogy a gymnasium, reál- vagy polgári 
iskola négy alsó osztályát elvégezték, s a kik az 
érettségi vizsgálatot sikerrel fogják  kiállani, az 
e g y é v i ö n k é n t e s s é g kedvezményeiben ré-
szesülnek. 

A szorossabb értelemben vett kereskedelmi 
p-Uyán kivül pedig az intézetet jó sikerrel végzett 

növendekék az 1883. évi, a köztisztviselők minft-
sitéséről szóló I. t. alapján több hivatali pályára 
képesittettek. 

Brassó, 189G. augasztus hó 10. 
Az igazgatóság. 

Iskolai értesités. 
A székelyudvarhelyi m. kir. állami főreális-

kolában a beiratások folyó  évi szeptember hó 1., 
2. és 3. napjain a délelőtti órákban tartatnak meg. 

A javító és felvételi  vizsgálatok ugyanazon 
napok délutánjain. Hivatalos órák: d. e. 9 —12-ig 
és d. u. 3-5-ig. 

A főreáliskola  első osztályába oly növendé-
kek vétetnek föl,  kik életök 9. évét már betöltöt-
ték s az elemi népiskola 4. osztályát jó sikerrel 
végezték, vagy felvételi  vizsgálattal igazolják meg-
felelő  képességüket. 

Azon tanulóit, kik más irányú intézetből lép-
nek At, azon tantárgyakból, melyek a reáliskola és 
az elhagyott intézet között különböznek, felvételi 
vizsgálatot tartoznak tenni. A felvételi  vizsgálat 
dija 10 frt. 

A beiratkozáshoz minden tanuló személyesen 
atyja vagy gyámja kíséretében tartozik az igaz-
gatóságnál jelentkezni. Az uj tanulók iskolai bizo-
nyítványukon kivül keresztlevelet és oltási bizo-
nyítványt tartoznak hozni. 

Ha valamely tanuló a fenn  kitett beiratási 
napon elfogadható  ok miatt nem jelentkezhetett, 
a beiratás utolsó napjától számított 8 napon belül 
az igazgató fülveheti,  azontúl a kolozsvári kir. 
tank. főigazgatósághoz  kell folyamodni. 

A fölvételi  dij: 3 frt  80 kr, mely alól senki 
sem menthető föl. 

Az évi tandíj 18 frt,  mely négy részletben : 
okt. 1., decz. 1., febr.  1. és május l-ig fizetendő.  Azon 
szegénysorsu, jó magaviseletű és előmenetelü ta-
nulók, kik tandíjmentességet óhajtanak nyerni, at 
igazgatósághoz cziinzett s legújabb keletű hiteles 
szegénységi bizonyitványnyal fölszerelt  kérésüket 
a beiratás alkalmával tartoznak beadni. 

csak az az aggodalma. hogy nagyon fnlszapa-
rodik n házbér. 

Hát hailil szaporodjék, sinnál jobb, — 
felel  :i könyvkötő, n ki jómódú ember, s nem 
szorult rá. hogy azért a két szohácskáért ott 
hátul az udvarban pontosan megkapja a házbért. 

I'ÍV sem venné azt ki más. Vagy ha ki-
venné. ki tmlja miféle  rongyos szemét nép. Míg 
igy az egész város tmlja. hogy nála lakik a báró 
s becsülete van az egész városban. 

Délután 5 óra leié a báró a kaszinóba 
megy. Akármilyen az iilő, zúzmarás hideg vagy 
égető incleg, zivataros, s éles. esős, olyankor 
mindig láthatják a vámosiak, hogy igyekszik a 
kaszinó felé. 

Ott várja egy kis társaság, a legelőkelőbbek: 
az alispán, a polgármester, a tiinényszéki elnök. 
Négyesbe leülnek tarokkozni, s mindig az a vége. 
hogy a báró nyer egy pár hatost, néha egy fo-
rintot. kettőt is. 

— Bámulatos szerencséje van a méltóságos 
báró urnák. — fejezi  ki nézetét a polgármester. 

A törvényszéki elnök, a ki finom  gavallér, 
ugyanazon a nézeten van. Csak az alispán baka-
fántoskodik.  Neki az n nézete, liogy szörnyű 
butául játszik a polgármester is. meg a törvény-
vzéki elnök is. Hiszen ilyen játék mellett el kell 
kesziteni az embernek, ha a legjobb kártyát 
sapja is a kezébe. Az ilyen partnerek nem érde-
melnének egyebet, mint azt, hogy ágyúba töltsék 
óket s kilójjék. Egyébre nem valók. 

— A ki még a huszonegy est is oly küny-
nyen elh.igy.ia fogni,  az menjeti a pokolba. 

De a törvényszéki elnök, s a polgármester 
tovább is csak ugy játszanak, azzal a gyöngéd 
diskrét kímélettel, s hagyják nyerni ő méltóságát. 

Abból a néhány hatosból olykor-olykor el-
költ ugyaa ö méltósága kettőt, hármat, ka uincs 

meghiva sehová vacsorára, a mi ritkaság. Töb-
bet azonban uem költ; egy kis pörkölt vagy egy 
pár tormás virslit és egy pohár sör teljesen elég. 

Kínálgatják ugyan Bárdosy, Kékedy, (îrosz, 
a szájas ügyvédek, a kik ott vacsorálnak a sör-
esarnokban : 

— Ide tessék telepedni közénk. 
S hozatnak neki vacsorát, bort, s fizetni 

akarnának érte -. de a báró következetesen vissza-
utasít minden alfele  bizalmaskodást. 

Otthon berakja a pénzt egy skatulyába, 
melyben hajdan — valamikor huszonöt évvel ez-
előtt — ezukrozott gyümölcs volt. egy kucséber 
kosarában. 

S eszébe jut az az este, mikor egy majá-
lison egy szép liatal leánynyal fogyasztották  el 
annnk a skatulyának a tartalmát, nagy nevetés 
és sugdosás közt, megfelezve,  egy darabot vett a 
leány magának, egyet a fiatal  ember szájába dugott. 

Mert akkor ínég karcsú, ifjú  volt ő méltó-
sága, nem ilyen megőszült, elhízott vén ember, 
liég elmúlt idó, melyből csak ez az üres skatulya 
maradt emlékül, a miben most a pénzecskéjét 
tartogatja. 

Hejh. ha akkor akarta volna, csak egy szót 
kellett volna szólnia, s az a szép, nagy, emeletes 
ház a piaezon, meg a többi hozzávaló vagyon 
most Borbereky Imre helyett az övé lehetne. 
Most nem kuezorogna itt ebben a kis udvari 
szobában, luvnem abban n fényes  lakásban Ül-
hetne, saját fogatán  kocsikázhatna, s a helyett, 
hogy Borbereky Imre hívja meg őt ebédre, 6 
hívhatná meg Borberekyt. 

De egy vasárus leányát csak nem vehette 
el. Azt nem tehette^ 

Tudja, hogy vannak mágnások, a kik meg-
cselekszenek effélét,  de ő tisztán megőrizte csa-
ládjának nevét, tisztán, folt  néMl. 

K Ü l i Ő N F É L É K . 
— Adakozás a madófalvi  emlékalap 

javára . A nevezett czélra csikszenttamási kör-
jegyző Ágoston József  saját községében 559 ház-
nak ajtóját nyitotta meg, hogy a madéfalvi  alapra 
52 frt  11 krt gyüjUün, ezen összeghez járultak: 
Szenttamás község pénztára 10 frt,  Balánbánya 
község részéről 2 frt,  Ágoston József  körjzö 2 frt, 
Rara János ni biró 2 frt,  Bogády Károly, Fejér 
Endre lelkész, Ádám Péter birt., özv. Henter Jó-
zsefné,  Szabadkai m. kir. adóliiv. ellenőr Böjté 
József  I 1 frt,  Ferencz János tanitó 50 kr, Fe-
rencz József,  Biró István Mártoné, Böjté Albert 
25—25 kr, Gál Sándor kántor-tanító, Györgypál 
András s. tanitó, Btra Márton, Márk János, Ágos-
ton András Pálé, Szopos Miklós, Sándor György, 
Oláh János 20—20 kr, Ágostonpál Péter, Imecs 
Péter ifj.,  Ágoston Ferencz, Baróti Jáuos 15—15 kr. 
Jeb n számunkban ki van mutatva 52 frt  11 kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 3151 frt  09 kr. 

Főösszeg: 3203 frt  20 kr-
Azaz: Hárnmazerkétszázháromforint  20 krajctir. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Király születés napja. Magyarország 
szeretett apostoli királya e hó 18-ával lett 66 éves. 
Nagy idő az ember éleiében. Hü népeinek hála-
imája szállott az egekbe, hogy viruló egészségbea 
és nem lankadó munkaerőben érhelte meg a koro-
nás királyunk ismét ezt a napot. Városunk lakossága 
is résztveit a szeretet és tisztelet kifejezésében. 
Megelőző este nemcsak középületek, hanem a ma-
gánházak ablakai is ünnepi fényt  szórtak. 18-án 
a helybeli plebániális és ref.  templomokban ünne-
pélyes hálaadó isteni tiszteletek tartattak, melye-
ken a különböző hatóságok és kir. honvédség a 
hivatal főnökök  vezetése alatt testületileg vettek 
részt, s a honvéd tisztikar az nap díszebédet 
rendezett, melynek tartama alalt taraczkok dur-
rogtak. 

— Kinevezés. A csik—udvarhelymegyei 
pénzügyigazgatóság somlyói Wéger Ferenczet a 
csíkszeredai adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gya-
kornokká nevezte ki. 

— Áthelyezés. Lenkei LajoB főmérnök  urat, 
ki a sep̂ i-szentgyörgy —csíkszeredai vonal épit 
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kezése II. szakaszának vezetésére] volt megbízva, 
a debreczeni üzletvezetőség igényt taitva szemé-
lyére a számosztály főnökévé  Debreezembe áthe-
lyezte. Nagyon sajnáljuk, hogy oly derék férfiú 
városunkból eltávozik. 

— Szent István király ünnepe. A szo 
kásos kegyelettel fllte  meg a magyar nemzet or-
szágszerte ez idén is első nagy királyának ünne-
péi. Várvsuntyan ezen nemzeti ünnepen is a ha-
tóságok szintén testületileg vettek rés/t a lóm. 
kath. templomban tartott isteni tiszteleten. Csik-
Szentkirály község választott szentjének emlékün-
nepét ülvén meg, a közel vidék szépsége odasereg-
lett össze búcsúra, kiknek Antal József  csikme-
nasági plébános tartott remek ünnepi szónoklatot. 
Az isteni tiszteletet Hosszú Ferencz helybeli plé-
bános vendégszerető házánál fényes  ebéd követte, 
hol az alcsiki papság élén Búzás Mihály főesperes-
kanonok úrral csaknem teljes számban, továbbá 
polgári részről számos tisztviselője és jóbarátja 
jelent meg s számos felköszöntők  mellett a legvi-
dámabb hangulatban maradt együtt a szép társa-
ság az estéli órákig. Ez alkalmat megragadva, 
érzékeny szavakban vett bucsut a kerületi 
papságtól Holló András szentsimoni segéd-
lelkész, kit közelebbről főpásztorunk  a kaali plé-
bániába nevezett ki lelkészszé. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A vár-
megye törvényhatósága mai napon tartotta meg 
szokásos augusztusi közgyűlését, mely iránt meg 
volt az érdeklődés azok részéről, kik tanulmányaik 
folytatására  segélyért és ösztöndíjért folyamodtak. 
Háromszázat meghaladó kérvény érkezett be a 
nevelési és lóbeszerzési alapokbóli segélyezésért 
s a folyamodók  közfll  igen sok szttlő emez alapo-
kat a Csáki szalmájának tekinti, midőn a községi 
elemi iskolába járó gyermeke részére és segélyért 
folyamodik.  A törvényhatóság — természetesen — 
az ily kérvényeket a nevelési alap terhére nem 
honorálhat, de a lóbeszerzési alapot illetőleg azo-
kat el sem utasíthatja, mintliogj a volt huszár 
családoknak egyformán  joguk van abból részt kö-
vetelni. Azért ideje volna a jogosultaknak valahára 
egyetértésre jutni s végleges tervet dolgozni ki a 
segélyezés módozataira nézve, hogy a tekintélyes 
pénzalap haszontalan czélokra el ne fecsérelleasék 
s abból csak azon ifjak  segélye/fessenek,  kik hi-
vatásszerű pályán akarják jövőjüket megalapítani. 
A közgyűlés lefolyásáról  jövő számunkban fogunk 
beszámolni. 

— Iparosaink a kiállításon. Várme-
gyénkből a napokban mintegy 50-C0 iparos fogja 
a budapesti országos kiállítást meglát<>g;.1ni. A 
kereskedelmi kormány olcsó menettérti jegyeket 
biztosított számukra, mely lehetővé teszi a szegé-
nyebb!) iparosoknak is a kiállilás megtekintését, 
mire tapasztalatok szerzése czéljából is szüksége 
van iparosainknak. 

— A Rákóczi kardja Vilmos császár 
előtt. Az orosz czár által a magyar nemzetnek 
ajándékozott Rákóczi-kardot Vilmos német csá-
szár óhajtására Berlinbe vitték. Ferencz József 
király ugyanis értesült arról, hogy a német császár 
mennyire érdeklődik a nevezetes kard iránt, s 
Apponyi Lajos udvarnagyot felszólította  a kardnak 
a millenniáiis kiállításból Rerlinbe küldésére. Az 
udvarnagy legidősebb fiát,  Apponyi üju'a grófot, 
küldötte el a karddal, ki teljes díszben e hó 18-án 
azt a német császárnak bemutatván, a császár 
viszonzásul meghívta őt a királyunk születése al-
kalmából aznap adott diszebédre. 

— (Beküldetett.) Kérdés. 1896. aug. !>-én 
Domokos Jáuos csíkszeredai plébános házánál Molnár 
János néppártban utazó ügynök elnöklete alatt acsiki 
papság nagyrésze olyan titkos gyűlést tartott, melynek 
megállapodásait Bálint Lázár pohárköszöntése után 
másnap már mindenki tudta. A gyűlés előtt egyik 
plébános az alispán és az árvaszéki eluök előtt ön-
ként ezen nyilatkozatot tette: „A gyűlésen meg-
jelenni kollegiális kötelességem, de néhány szóban 
megmondom, hogy a néppártnak nincs talaja Csík-
megyében, mi. képviselőnk eljárásával meg vagyuuk 
elégedve, a lecseudesült kedélyeket nem akarjuk 
felizgatni,  azért hagyjon minket nyugodtan." — 
Ugyant^en nap délután 5 óra tájban ogy másik 
plébános egy szavahihető ember előtt igy nyilat-
kozott : .Megmondottuk Molnár János apátnak, 
hogy itt nem lehet kilátása a néppárt szervezésére, 
a mi társadalmi állásunk nem engedi azt támogatni 

annyival inkább, mert képviselőnk eljárásával tel-
jesen egyetértünk" stb. stb. ily változatokban. — 
E valóban megtörtént nyilatkozatokkal szemben egy 
véletlenül hozzánk jutott eredeti jegyzőkönyvből 
mégis egészen ellenkezőt olvastunk ki, aláírva 
mindkét plébános által sajátkezüleg. G jegyző-
könyv sok mindent tartalmaz, s majd annak ide-
jében egész terjedelmében közölni is fogjuk;  most 
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tisztelt plé-
bános uraknak minő fogalmuk  lehet az igazmon-
dásról ? 

— Választási mozgalom. A képviselő-
választási mozgalmak már országszerte megindultak, 
s alig van kerület, melyet érintetlenül hagyott 
volna. A gyergyói kerületben is hozzáfogtak  az elő-
készületekhez. Szükséges volt itt ezen lépés azért 
ÍB, mert egy-egy  aspiráns a saját kezdeményezé-
séből a maga jelöltsége mellett már kezdte az ös-
vényt egyengetni. A választók ezt nyugodtan nem 
nézhették, mert egyedül az lehet a jelölt, a kit ők 
közös akarattal felléptetnek,  nein pedig a ki magát 
— hogy ugy mondjuk — ilyenül feltolja.  F. hó 
23-áu Gyergyó-Szontiniklóson a kerület egyes köz-
ségeiből több választó pártszinczct nélküli szűkebb 
körű gyűlést tartott, melyen a helyzetet s a teen-
dőket megbeszélték. Egyhangúlag kimondták, hogy 
az előkészületek megkezdésére az idót elérkezettnek 
tartják. Aug. 30-ára Gyergyó-Szentmiklósra nagy 
gyűlést hiv össze, mely szintén pártszinezet nélküli 
lesz. Ezen megfogják  ejteni a jelölést, ebben tehát 
véglegesen a nagy gyűlés fog  dönteni; de ez nem 
zárta ki, hogy az előértekezlet a jelölendő személyt 
is szóba ne hozhatta volna. A kik a rögtönzött elő-
értekezleten részt vettek, mindnyájan belátták, hogy 
első és legfőbb  kérdés : eltalálni a szerencsés je-
lölést, bogy a jelöltnek egyénisége, érdemei, jellem-
tisztasága ne csak egy párt választóit, hanem má-
sokat is zászlója alá csoportosítson. A mozgalomnak 
egyik ezélja az is, hogy megótizze a választás 
tisztaságát, elkerülje az éles súrlódásokat, állítsa 
vissza a kerületben a választók és pártok között a 
régi jó viszonyt. Kimondatott, hogy képviselőjelöltet 
a kerület kebeléből szemel ki, a ki velünk él, a 
kinek élete, miiködéso a kerülettel össze vau 
forrva,  a mi nekiiuk fáj,  neki is fáj,  s a ini nekünk 
öröm, neki is az. K" mellett azonban meg kell ta-
lálni a jelöltben a vagyoni és szellemi független-
séget és szakképességet, hogy lássák ott fenn,  ax 
ország színe előtt, hogy ennek a magára hagyatott 
szegény Gyergyónak is van képviselőnek beillő 
derék fia.  Az előértekezlet a maca nevében egy-
hangúlag Lázár Menylifrt  ügyvéd urat óhajtja je-
löltül. Ö egyesíti magában a fentebbi  kívánalmakat, 
ü eddig is intézményeink és általában közügyeink 
terén vezérlő harezosunk volt, jó és balsorsunkban 
mindenkor velünk volt szivével, érdeklődésével, s 
csakugyan vele lehetne egy békés, csöndes válasz-
tást keresztülvinni, a a kerület békéjét megmen-
teni ; mort az ó jelültetését az ellenzéki vezér-
férfiak  részben aktiv pártolják, részben jóakaró sem-
legességgel nézik; esetleg más jelölttel szemben 
ellenzékit, vagy néppártit állítanának, s a szabad-
elvű párt győzelme nagyon kétessé válnék és 
esetleg ugy elsöpörtetnék, hogy jövőben sc Ilire, 
se hamva nem maradna. A kik tehát az olóérto-
kezletcn együtt voltak, egyedül Lázár Menyhértet 
fogják  a nagy gyűlésnek ajánlani. 

— Iparos önképzőkör mulatsága. Gy.-
Szt.-niiklóson az „1paro9 önképzőkör" megalakulása 
óta szép sikerrel halad a nemes ezélja felé,  hogy 
az iparosok közölt a műveltséget s közerkölcsisé-
get fejlessze  s előbbre vigye s köztük a jó együtt-
érzést ápolja. Az együttérzés erősítése czéljából 
f.  hó 23-án is nyári mulatságot rendezett, melynek 
egyrésze a szabad természet ölén, a kies „Nyii"-
ben, a másik része az ipartestület saját helyisé-
gének a kertjében folyt  le. Mindkét helyen szép 
számban gyűltek össze s fesztelen  jó kedv, de mü-
veit emberekhez illő hangulat nralkodolt elejétől 
végig. A vidám táncz, csakis éjfél  után jó későn 
ért véget. A mulatság sikeréhez a kedvező idő is 
hozzájárult. 

— A békásiak ünnepe. Egy kis lelkes 
magyarság él Békásban, mint erős sziget az ide-
gen áramlatban, s mindent elkövet, hogy ott az 
exponált vidéken a magyar kultnrát és hazafisá-
got fenntartsa.  E lelkes magyar csapat ujabban is 
szép jelét adta életrevalóságának, „Magyar olvasó-
körét alapítván, ennek zászlót vett, melynek fel-

szentelési ünnepélyét f.  hó ang. 20-án lelkesedés 
közt meg tartolta. Az ünnepély nagyon szépen si-
került s végig hazafias  hangulatban folyt  le. To-
vábbra is lelkes kitartást kívánunk a békási derék 
magyaroknak. 

— A kolozsvári egyéves önkéntes-
ségre előkészítő iskolában szeptemberben uj 
kurzus Lyilik meg. A tanintézet oly 16—20 éves 
fiatal  embereket készit elő, kik a megkívánt isko-
lákat nem végezték, érettségit nem tettek, s mégis 
mint egyéves önkéntesek szeretnének szolgálni. A 
kurzus 5, esetleg G hónapig tart, az összes költ-
ség 400 frt.  Ezért az illető az egész idő alatt 
teljes ellátást kap, benne van a tandíj, fölvételi-
díj, vizsgadíj, könyvek ára, korrepeticziö, szóval 
ez összegen Inl semminemű intézeti kiadás nem 
merül tel. A ki a kurzus végén a vizsgálatot si-
kerrel leteszi, csakúgy egyéves önkéntes lehet, 
mint bármely más, érettségit telt ifjú.  — Az érde-
keltek forduljanak  egyenest az egyéves önkéntesi-
tanfolyam  igazgatóságához, Kolozsvárit, Wesse-
lényi-uteza 1. sz. 

— Gázrobbanás Ditróban. Jelen hó 
18-án \V F. pincz'jében a férfi  szolga s a kis 
leány-cseléd (Kis J. leánya) a bordóból gázt eresz-
tett egy korsóba. Este levén, gyertyát vittek ma-
gukkal. Töltés közben a korsóban levő gáz tüzet 
fogott  s a szétrobbant korsó tartalma a leányka 
ruháját lángba borította; a szerencsétlen velőt 
rázó sikoltozással menekült az utczára s míg az 
arrajárók a közel levő patakba fektethették,  sze-
génykén' k teste egészen összeégett; életben ma-
radásához nincs remény. A férficselédnek  is keze 
megégett, de nagyobb veszedelem nem érte. Nagy 
szerencse, hogy a hordó, melyben mintegy 70 kiló 
gáz maradt, m> g nem gyuladt; igy a korsó gáz 
elégése s ijedtségen kívül a gazdának egyéb kára 
nem esett; a piiicze stakatulja is tüzet fogott 
ugyan, de a nagy számban összefutott  polgárok-
nak sikerüli ellojtani a tii/.et. 

— Számodás és köszönet. A esikszent-
györgy-hánkfalvi  ifjúság  által az ottani olvasókör 
javára tervezett táiie/.ostély f.  hó lti-án tartatott 
meg a helybeliek ós vidékiek nagy száma jelenlé-
tében. Összes bevétel volt 7f>  frt  10 kr : ebből ki-
adás f>3  l'rt 2 kr, tehát tiszta jövedelem '2m> frt  8 
kr. Fclüllizettek : Imre Károly és Modor András véd-
nök urak :>—5 frtot;  Govrig (leró, l'otovszky László, 
Stern Soma, Giiinfeld  Lajos, l'ngár l'ál, Kosenl'eld 
Dávid, Sándor János, Antal József,  Kovács Ágoston 
és Csutak Bálint I — I frtot;  Márton Gergely, M. 
Bálint, M Károly, Keresztes Venczel, liálint János, 
Kieseit (iéza, Tompos János, T. l'ál, Incze Domtkos 
és Kömény Gyula r>0 — f>0  krt; Jakab Gyula 40 
krt; Baka Antal, Mihály András, Albert I'éter, Sán-
dor Gyula és Ferenczi Iírmí 30—30 krt. Fogadják 
nz üdvöst czél érdkében tett adományukért ugy a 
rendezőség, mint az olvasókör köszönetét. 

— Köszönetnyilvánítás. A „gyergyó-
szentmiklósi dalegylet* által 189C. évi augusztus 
hó 2 án rendezett és nagyon 9zépen sikerült erdei 
mulatságán felülfizettek:  dr. Fejér Dávid, Den-
dyuk Rudolf,  Wass Malvin 1—1 frt,  Giacomuzzi 
János 80 kr, Kiss Antal ezredes, Orel Dezső, 
Lázár Viktor, őzv. Madaras Istvánné, Pozsonyi 
Domokos, Giacomuzzi Baptist, Lengyel János, 
Urmántzy Vertán, Ferenczy Károly esperes, Ke-
lemen Klek, Kritsa Konrád, Csics Albert, Merza 
Vilmos 50—50 krt, Petrácsics Emil 30 kr, Albert 
Antal 20 kr, összesen 10 frt  80 kr. Fogadják a 
dalegylel hálás köszönetét. 

— „Tagositási rendszerünk hiányai-
ról" czimen igen érdekes füzelet  kaptunk, mely 
kiváltképpen az erdélyrészi tagosítások hiányairól 
sok szakismerettel ir és olyan eszméket vet fel, 
melyekkel illetékes helyen is érdemes lenne foglal-
kozni. Kiilöuöseu a most fennálló  szakértői rend-
szer a hibáit tárja fel  s állandó állami szakértők 
alkalmazását, tartaná helyesnek, kik a gazdák ér-
dekeit lennének hivatva megvédeni. Ajánljuk e rö-
vid tartalmas füzetke  olvasását ugy az illetékes 
felsőbb  köröknek, mint minden érdekelt és érdek-
lődnek. A füzet  szerzője: T o k a j i Géza, gya-
kotló mérnök, Déváról. A művet kívánatra ingyen 
küldi meg akár a szerző, akár az „Erdélyi Gaz-
dasági Egylet" titkári hivatala. Kolozsvárit. 

— Nyilvános köszönet. A borszéki 
fürdővendégek  körében alakult vigalmi-bizottság f. 
évi julius 25-én rendezett Anna-bál tiszta jöve-
delme gyanánt 50 frt  93 krt volt szíves a hely-
beli szegény jó tanulók felruházására  iskolánk 
pénztárába befizetni,  mely összeget ezennel nyil-
vánosan nyugtázzuk. A tiszta jövedelmet f?lül-
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fizetéseikkel  gyarapították: gróf  Bethlen István 
18 frt,  Návay Bogdán 1 frt,  Dudocz János 1 frt 
50 kr, Urmánczy Jánosné 7 frt  50 kr. Vikol 
Antal 50 kr, Megyesy József  50 Teleszky 
Ferencz l frt  50 kr, Csergő György 50 kr. Ur-
mánczy István 3 frt,  Merza Vilmos 1 frt,  Nyeg-
rntz Lukács 1 frt.  - Fogadják ugy a lelkes vi-
galmi-bizottság, mint a nemesszivfl  adakozók a 
szegény gyermekek nevében hálás köszönetünket. 
Borszék, 1896. aug. 3. A helybeli állami iskola 
gondnoksága nevében : K ö 11 ő J á n o s, s. k., az 
állami iskola gondnoka, W i 1 d M í b á 1 y, az ál-
lami iskola pénztárnoka. 

— Akasztás tréfából.  Szalmármegyében 
Pomahidán Pápai Pál 18 éves kocsis incselkedni 
kezdett egv öreg cseléd lánnyal. 

~ Adj nekem csókot Juczi — mondá — mert 
fölakasztom  magam. 

A leány hahotára fakadt,  s no lássuk 1 — 
mondá. 

Erre Pál kötelet hozott, a gerendára kötötte, 
a hurkot a nyakába tette s igy — tréfából  — 
addig viczánkolt, mig valóban fölakasztotta  magát. 
_ Mikor a lány lálta, hogy a kocsis már nem 
viczánkol, rémülten segítségért kiáltott, de már 
késő volt, mert a legény meghalt. 

— „Közművelődési minisztérium." 
Krdekes ós nagy fontosságú  kultúrpolitikai mozgalom 
indult meg a fővárosban,  melynek czélja a jelenlegi 
„Vallás- és közoktatásügyi minisztérium" refor-
málása oly irányban, hogy az mint egy „közmű-
velődési minisztérium" az iskolaügyeken kiviil ma-
gában egyesiive az összes közművelődési intézmé-
nyeket a színházaktól a közművelődési egyesülete-
kig. Az eddigi minisztériumban ugyanis a közoktatás 
és kultur ügyei fölötti  nagyon is domináltak a vllás 
ügyek, nz egyházpolitika. Ügy akarják tehát a mi-
nisztérium hatáskörét és belsó szervezetét is átala-
kítani, liogy orús és öntudatos magyar nemzeti kul-
túrpolitika m elegágya legyen a minisztériuma s mint 
ilyen b i z o n y n o s tekin te tben k iemelked jék 
a pártpolitikai viharok bulláin vezéréből. — 
A „Közművelődési minisztérium" eszméjét Porzsolt 
Kálmán a „Dunántuli közművelődési egyesület" fő-
titkára vette föl  lapjábnn a „Fővárosi Lapok "-bau 
mely a soniviszta magyar kultur politikának minden 
párttól független  uapi orgauuma. Ebből az egyetlen 
magyar kultúrpolitikai napilapból már számos üdvös 
mozgalom indult ki, de egyik sein fontosabb  mint 
a mostani, mely első sikerét már elérte, mert az 
erre legilletékesebb forum,  a magyar tanférfiak 
gyűlése, az „egyetemes országos tanügyi kongresz-
szus" magáévá tette I'orzsolt indítványát, melyei 
már most az egyes vidéki tanügyi és kiizmüveló-
dési egyesületek fognak  tárgyulni s ezek fogják  az 
élet számára megérlelni. 

Lenkei Lajos főmérnök  urnái 
két ló, kocsi és egyes kettős lószer-
szám azonnal eladó. i—a 
Sz. 7846/1896. 

II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi állatorvosának elha-

lálozása folytán  üresedésbe jött vármegyei központi 
állatorvosi állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen állással 448 frt  fizetés,  200 frt  ntiáta-
lány és 54 irt ideiglenes megyei segély pénzből álló 
évi javadalmazás jár, s Csik-Szereda varos állat-
orvosi teendőivel való megbízatása esetén a város 
pénztárából ezenfelül  még évi 300 frt  fizetés. 

Felhívom az ezen állást elnyernyi óhajtó és 
az 1888. évi VII. t.-cz. 133. §-ban előirt képesitő 
magaviseletüket és eddigi alkalmaztatásukat iga-
zoló bizonyítványokkal fölszerelt  kérvényeiket hoz-
zám folyó  év szeptember 20-áig annyival is 
inkább nyújtsák be, mert a későbben beérkező 
kérvények nem lesznek figyelembe  véve. 

Csik-Szeredán, 1896. évi augusztus 17-én. 
Becze Antal, 

1 —3 alispán. 

A csiktusnádi fürdővendégek  névsora. 
Vajmi Tamás, es. és kir. kamarás Sepsi-

szentgyörgy. Dalmai Pál, kir. törv. biró Zombor, 
Fási Amália és PapMariska, kir. táblai), lánya 
Maros-Vásárhely, Weinberg B., kereskedő Buka-
rest, Springer Regina, l'ogadósnó Bukarest, Bar-
esay (leza. birtokos Déva. Elekes Károlyné, bir-
tokos Segesvár, Herezeg Zsigmond, kir. járásbiró 
Kolozsvár, özv. Vizi Ferenczné, kir. törv. biró 
neje Brassó, Dumitru Nieolai, hivatalnok Buka-
rest. Griiiinbaum M., mérnök Bukatest. Hergeanu 
Marié, ezredes neje Bukarest. Fabinyi Mathild, 
gyógyszerész neje Giurgiu, Brntasanu M., tanár 
neje Bákarest, Popper Adolf,  kereskedő Bukarest, 
Tnikels Arthur. hivatalnok Bukarest, l'aseu Moise. 
tanár Galatz, NVeintaub L„ kereskedő Bukarest! 
Kronstein Vilmos, építész Bukarest, Faragó Jó-
zsef,  festőművész  Budapest. Watzon, ü. \V„ bir-
tokos Brailla. Bernstein Rebeka, kereskeiíönő 
Nieoleseu G.. kereskedő Giurgiu, (îableseu (î., 
birtokos Craiova, Chíssenghi G., ügyvéd Bukarest, 
Roclial J., nevelőnő Bukarest. Dr. Halász Hen-
rikné, orvos neje Hódmezó-Vásárhely, Lukaerer 
Sofia,  kereskedő neje Brailla, Neumann Johanna, 
kereskedő neje Fogaras, Vájna Dénes, kir. törv. 
biro Kezdi-Vásárhely. Draganoriei G., kerreskedö 
Brailla, Hendler Bluma, kereskedő Bukarest 
Braunstein N., kereskedő Brailla, Hornstein .1. 
kereskedő Bukarest, Keresztes Aladárné, m. tiszt-
viselő neje Nagy-Becskerek. Klein Jakab, iparisk. 
szaktanai' Temesvár. Jonescu Theodor, tanár 
Brailla. Marian Miklós, kir. törv. biró Szabadka 
Krebs A., magánzó Bukarest, Stainm Johann! 
vendeglos Brassó. Dr. Kllinger, orvostudor Buka-
rest, I'rager Josufin,  magánzó Bukarest, Ma\ 
Maria, maganzó Bukarest, Gábor Istvánné kir 
postatiszt neje Kolozsvár, Molnár Józsetné orsz 
kepviseln neje Csik-Szereda, Babich Mária, birto-
kosáé I'itest. Berey Károly, hivatalnok Debreczen 

.1 1 . }' • tanitono Bá.lapest, Kmer Luiza, ma-
gaiizi. Brassó. Székely Ferencz, tak.-pénztári igaz-
gató Budapest. Összes létszám 1(118 

Szükség esetén 
fa-  és érczkoporsó, sirkoszoru, 
selyem szemfedelek,  szallagok 
és érczkeresztek egyedüli rak-
tára a legjutányosabb árok mel-

lett kapható 

divatüzletébe 
Csik-Szereda. 

Hirdetés. 
Csik-Madéfalván,  a főút  mellett a vasúti fő-

állomástól l'/a kilómeler távolságra egy kényelmes 
lakás, mely áll: 3 szoba, egy konyha, kél kamra, 
két pincze és egy nyári konyhából, a hozzá tar-
tozó veteményes kerttel együtt, a hol üzletet is 
lehet folytatni,  egy vagy több évre haszonbérbe 
kiadó. Éitekezhetni Kászon-Impéren Veres 
Ignácz tanitóval. 

Sz. 3832—1896. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. tőrvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira a 
Csik-Szent király község határában kisajátított in-
gatlanok közül azokra nézve, melyek fölött  a kár-
talanítási ár iránt az egyezség bíróságon kivül 
nem sikerült, a kártalanítási eljárást elrendelte, s 
annak foganatositása  végett határnapul 1896. évi 
szeptember hó 7-ik napjának délelőtti B 
óráját tűzte ki azon hozzáadással, hogy ezen 
határnapra a kisajátító nevében a m. kir. állam-
vasutak igazgatóságát, a távollevők és ismeretlen 
tartózkodásnak számára gondnokul kinevezett dr. 
Csiky József  ügyvéd, helyi lakost, továbbá a ki-
vonatos kisajátítási összeírásban foglalt  tulajdo-
nosokat, — ugy nemkülönben az összes telek-
könyvi érdekelteket, illetve azok törvényes kép-
viselőit hivatalos felzeten  egyénenkint külön meg-
idézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás felett  hozandó érdemleges 
határozat hozatalát nem gátolja és hogy az 
egyéni külön értesítésnek elmaradása, vagy a tár-
gyalásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 2—3 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1896. évi julius hó 2l-én. 

Jerzsák János, 
h. elnök. 

Wellman Samu, 
jegyző. 

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

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- i* LAPTÜLÁJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MARTON. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" aug. 26-iki 35-ik számához. 
sértés vétsége miatt emelt pimaszt dr. Bocskor Héla 
vádlott elleu : de miután vádlott a tárgyalás rendén 
kijelentette, liogy Nagy Sándort a dr. Fejér An-
tallal történt találkozása alkalmával nem volt szán-
déka sérteni, mert már a/ alispáni hivatalból tör-
tént távozásakor ugy határozta el, hogy levélben 
fogja  II beadvány szerkesztőit „hazugnak" nevezni: 
de miután dr I'ejér Antallal véletlenül tni.ilkuzva. 
véle szóbelileg végzett, Nagy Sándorral és dr. Csiky 
Józseffel  szemben éppen ama felhozott  körülmény 
indította a levelek megírására, miután, liogy ö pa-
naszlott, valakit jelen nemlétében sértsen, fel  nom 
tételezhető, s miután lia Nagy Sándort tudtával az 
utczán mégis megsértette volna, azt sértettnek kü-
telességszerüleg tudomására is hozta volna, ez 
alapon Nagy Sándor sértett a dr. Fejér Antal ügy-
véd, Jerzsák János törvényszéki biró és Künszler 
László elölt az utczán állítólag elkövetett becsület-
sértés vétsége iniatt emelt vádját visszavonta, s e 
részben az elj. szab. 23. §-a alkalmaztatott. 

Dr. Bocskor liéla elismerte, hogy 1805, évi 
deczember hó '28-án ós 31-én a kir. járásbíróságnál 
sommás pereket tett folyamatba;  — elismerte, 
liogy 1800. évi január hó 10-án a kir. törvény-
székuél egy bünperben mint védőügyvéd közremű-
ködött, s hogy 18!)G. évi január hó 23-án a jelzett 
perujilásos ügyben a pert felvette;  — azt tartja 
sérelmesnek, hogy a kérdéses beadványban az állít-
tatik felóle,  liogy „uj pereket* vállalt megválasz-
tatása után, holott feladása  szeriut egyet sóin vál-
lalt ; mert a kir. járásbírósághoz beadott kerese-
tekben meghatalmazásai megválasztatása előtti kel-
tűek ; n végtárgyaláson való megjelenése egy 
elhalasztott végtárgyaláson történt védői szereplé-
sének következménye, s a pertári megjelenése már 
az tvlupperbcui képviseletének folyománya  volt — 
ez indokból s mert meggyőződése szerint a bead-
vány szó' kesztói valótlan tényt állítottak felöle,  kül-
dötte az iratokhoz becsatolt levelet Nagy Sándorhoz, 
melyben ót hazugnak nevezi. 

Nagy Sándor sértett dr. Bocskor Bélának 
feuti  nézetét nem osztja; mert meggyőződése sze-
rint midőn a perujitásos perben vádlott egy IH'JÖ. 
évi deczember hó 22-én költ meghatalmazással a 
pert felvette,  — midőn a végtárgyaláson 18(,»ii. 
január buvában n védelmet előterjesztette, véle-
ménye szerint dr. Bocskor Béla „uj pereket" vállalt 
és folytatott;  — mely tényállás alapján minthogy 
a bíróság a kifejezés  valódiságának bizonyításába 
bele nom bocsátkozhatott, inert az sértett fél  által 
nem is kérelineztetelt; — minthogy dr. Bocskor 
Béla zárt levélben 1890. január 27-én Nagy Sán-
dort „hazug"-nak nevezte, — s minthogy ezen cse-
lekmény a btk. 201. §-a szerint minősülő becsület-
sértés vétségét képezi, dr. Bocskor Béla ezen bün-
tetendő cselekményben saját beismerése alapján 
bűnösnek kimondandó volt. 

A büntetés kiszabásánál súlyosító körülményül 
fennforgott,  hogy terhelt hason bűncselekmény miatt 
egy izben büntetve volt, — enyhítő körülményül 
szolgált őszinte beösmerése, felhevült  kedélyállapota, 
s hogy sértett a levélre válaszolva szintén azt irta 
terheltnek, hogy az ügyvédi tisztességről nagyon 
homályos fogalmai  vannak, miért azoubnn a terhelt 
részéről viszonvád emelve nem lett. 

Kárkövetelés nem forogván  fenn.  o tárgyban 
intézkedés nem történt, az elj. szab. 107. §-a 
alapján azonbnn vádlott az esetleg felmerülendő 
bűnügyi költségek hordozására kötelezendő volt, s 
minthogy sértett az ítéletnek a „Csiki Lapok"-ban 
való közzétételét kérte, ezt a btk. 277. §-n alapján 
cl kellett rendelni. 

Csik-Szereda, 1800, márczius 3. 
Gecző Béla s. k., 

kir. aljbiró. 

Szám 1118—1806. 

Ő Felsége a király nevében! 
A csíkszeredai magyar királyi törvényszék, 

mint Il-od fokú  bünfonyitő  biróság Nagy Sándor 
csíkszeredai lakosnak dr. Bocskor Béla ottani lakos 
ellen becsületsértés vétsége miatt a csíkszeredai 
járásbíróság előtt 1890. óvi január hó 30-án 
187—1890. bf.  sz. alatt folyamatba  tett ügyét a 
nevezett kir. járásbíróságnak 1890. évi márczius hó 
3-án 519—898. bf.  sz. alatt kelt Ítélete ellen vád-
lott által bejelentett és «10—8!)6. bf.  szám alatt 
indokoltan, benyújtott fellebbezés  következtében viza-
gálát alá vévén, következő 

Í t é l e t e t H o z o t t : 

mébeu a képviselt fél  értesítése napjatói kezdve 30 
napié még köteles volt a képviseletet teljesíteni; 
tekintettel ezek szerint arra, hogy a jelzett felje-
lentés alaptalan volt panaszlott méltó felindulásban 
követte el tényét akkor, midőn levelében panaszlót 
megsértette : tekintettel tehát ezen nyomatékos eny-
hítő körülményre; n pénzbüntetést behajthatlanság 
esetén '•> thárnin) napi fogházra  átváltoztatandó 30 
(liarimiie/:) frtra  leszállítja: egyebekben azonbau 
indokaiból helybenhagyja. 

A csíkszeredai kir. törvényszékuck ItHIO. évi 
április 10-éii tartott nyilváuos bftó  tanács üléséből. 

Gyárfás  László s. k., 
elnök. 

Pildncr s. k., 
jegyző. 

Nyilatkozat. 
Miután éu, ezen lapok 33 ik számában kije-

lentettem, hogy e helyen Keresztes Venczellel szóba 
nem állok, a 3 t-ik számban megjelent czikkére 
csak annyit jegyzek meg, hogy a legújabban fel-
hőzeti valótlan alávaló rágalniazáspi az általam 
megindítandó sajtó perben puszta koholmányoknak 
fognak  sülyedni. 

Csik-Szentmárlon, 1890. augusztus 24-éu, 
Mugyuri  Károly. 

Fogbajban szenvedők figyelmébe! 
Tisztelettel hozzuk Csik-Szereda város és vi-

déke foitluijbun  és foghiányban  szenvedő müveit 
közönségének tudomására, liogy egy minden kénye 
lemmel In-rendezett, n legkényesebb igényeket is 
kielégítő ideiglenes: 

foggyógyászati  termet 
rendeztünk be. 

Ajánljuk magunkat minden fogászatba  vágő 
munkák sikeres elkészítésére, úgymint: 

Miifogak,  arany, kaulstik, celluloid alapon, rá-
gásra alkalmas, jótállás mellett. 

Miifogak  szájpadlás nélkül, a szájban 
semmi k3'lematlenséget nem okoz. 

Foytömés : Arany, nzüst, platina, iiveg és odou-
lolilli anyagokkal, mely a fogak  romlását évtizede-
kig megóvja. 

Foghúzás: Úrzé.nclenitésscl míiiden fájdalom-
okozás nélkül. 

Fogtisztitás: a fogkö  és a szennyes zöld szín 
gyökeres eltávolítása ártalmas anyagok használata 
uélkiil. 

RENDELÉS EGÉSZ NAP. 
Lakás: Jakab Lajos nr házában. 

Dr. Huszár és Wellner, 
spccziálista fogászok. 

Értesités. 
Van szerencsém értesíteni Csikmegye közön-

ségét, miszerint G^re rg 'yó-Szeaa . tMf tUE-
lósoxa állandó 

fogorvosi  műtermet 
rendeztem be. 

Készítek müfogakat  és fogsorokat  íny-
lemezzel vagy inylemez nélkül és elvállalok 
bármely, a fogászat  körébe tartozó muukálatot. 

Lakásom: özv. Ferenczy Györgyné 
házában, 

llendelek és felvételeket  elfogadok  minden 
szombaton d. e. 9 órától d. u. 5-ig. 

dr. Tiltscher Jenő, 
3 - 5 fogorvos,  spccziálista 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . ' ) 
Kösitnetnyilvánitás. 

Mélyen sújtott szivem őszinte érzésével mon-
dok köszönetet a hatóságoknak, testületeknek, ba-
rátoknak és ismerősöknek azon részvétért, melyet 
feledhetetlen  férjem  Bogos István, nyug. m. kir. 
vesztegintézeti igazgató és központi állatorvos ha-
lála és temetése alkalmával tanúsítani szívesek 
voltak. 

Özv. Bogos Istvánná. 
*) Az e rovat alatt megjelentekért csak a sajtúliatAdíg 

irányában vállal felelősséget  a szerk. 

N Y I L I T É R.*) 
Szám 549—1896. 

Ő Felsége a király nevében! 
A csíkszeredai kir. járásbíróság, mint büntető 

bíróság, két rendbeli becsületsértés vétsége miatt 
vádolt dr. Bocskor Béla bűnügyében, Nagy Sándor 
sértetnek IBIK), január hó 30-án lbí. bfsz.  alatt 
beadott bűnvádi feljelentése  alapján megtartott szó-
beli tárgyalás befejeztével  hozta a következő 

Í t é l e t e t : 
Dr. Bocskor Béla csíkszeredai lakos. 34 éves, 

róin. kath. vallású, nőtlen, megyei tiszti ügyész, 
büntetve volt 1887. január hó 20-án, jogerőre emel-
kedett 1243—86. BZ. Ítélet szerint becsületsértés 
vétsége miatt 10 frt  pénzbüntetéssel, írni, olvasni 
tudó pnnaszlott, a Nagy Sándor ügyvéd, csíkszeredai 
lakos sérelmére elkövetett, u btk. 201. iţ a szerint 
minősülő euyre.ndbeli becsületsértés vétségében bű-
nösnek nyilvánittatik; miért a btk. 201. §-a alapján 
az 1hí>2. évi 27. t.-cz. 3. Ş-âbim felsorolt  czélra 
fordítandó,  ezeu ítélet jogerőre emelkedése után lf> 
nap alatt végrehajtás terhe mellett ezen kir. járás-
bírósághoz fizetendő  (50) ötven forint  pénzbüntetésre 
ítéltetik, mely beliajthnllansúg esetében a btk. 53. 
§-ához képest (5) öt napi fogházbüntetésre  változ-
tat ik át. s a felmerülendő  bűnügyi költségek meg-
fizetésére  köteleztetik. 

Dr. Bocskor Béla elleu n Nagy Sándor sérel-
mére l*<9iî. január lió 27-én az utczán állítólag el-
követett, a btk. 2GI. §-a szerint minősülő becsület-
sértés vétsége miatt folyamatba  tett bűnvádi el-
járás, az elj. szab. 23. §-a megsziintettetik. 

tizen ítélet jogerőre emelkedése után, egész 
terjedelmében, indokaival együtt, a btk. 277. §-a 
alapján, dr. Bocskor Béla elitélt k:iitségére, a Csik-
Szeredában megjelenő „Csiki Lapok" czimü lapban 
közzététetni rendeltetik. 

Indokok: 
A Csikvármegyében 189f>.  évi deczember '.ló 

19-én megtartott általános mecsei tisztújítás alkal-
mával, — 1890. évi január hó 1-én kezdődő jog-
hatálylyal, dr. Bocskor Béla megyei tiszti ügyészszé 
választatván meg ; minthogy dr. Bocskor Béla 1895. 
évi deczember hó 28-án és 31-én a kir. járásbíróság 
iktató-hivatalába sommás pereket adott be; mint-
hogy 1890. évi január hó 23-án perujitásos perben 
a kir. törvényszék pertárában György .lánosué érde-
kében a pert felvette;  az 1890. évi 21. t.-cz. 70. 
§-ára támaszkodva, 1890. évi január hó 23-án dr. 
Fejér Antal, Nagy Sándor, dr. Csiky József  ügy-
védek Csikmegye alispánjához egy beadványt nyúj-
tottak bc, melyben állítják, liogy dr. Bocskor Bőin 
nemcsak a folyó  inagánpereit folytatja,  bancul uj 
pereket is vállal; — ettől ót eltiltani, s a maros-
vásárhelyi ügyvédi kamarát is a névjegyzékből le-
endő törlés végett értesíteni kérik. 

Ezen beadványt 1896. évi január 27-én dél-
tájban Csikmegye alispánja, kötelességéből kifolyólag 
dr. Bocskor Béla tudomására hozta, ki a beadványban 
foglaltak  azon ágát, hogy „ujabb pereket vállal" 
magára nézve sérelmesnek találván, nyomban, már 
as alispáni hivatalból történt távozásakor elhatá-
rozta, hogy a beadvány szerkesztőit valótlan állítá-
sukért levélbeu „hazugénak fogja  nevezni. — Ezen 
felhevült  állapotában dr. Bocskor Béla egyéb ügyben 
a kir. törvényszékhez indult, — útközben a Györffy 
Ignácz lakása előtt találkozott dr. Fejér Antal ügy-
véddel. kinek társaságában voltak Jerzsák János 
kir. törvényszéki biró, Kinszler László írnok; — 
dr. Fejér Antal köszönt terheltnek „Szervus Béla,* 
mire terhelt dr. Bocskor Béla azt felelte:  „nem 
siervus az olyan emberrel, ki az alispánhoz in-
tézett beadványban rólam valótlan tényeket állit, 
azzal nem szervusz," erre lehetségesnek tartja pa-
naszlott, hogy dr. Fejér Antal azon kifejezéséro. 
.nemcsak én irtam alá a beadványt, hanem Nagy 
Sándor és dr. Csiky Jdzsef  is aláírták, panaszlott 
igy nyilatkozott, „akkor ők is hazudnak." — E 
helyen dr. Bocskor Béla bevégezvén szándékát, dr. 
Fejér Autallal ebédre a „Csillag"-vendéglőbe ment, 
honnan Nagy Sándor és dr. Csiky József  ügyvé-
deknek ajánlott leveleket küldött, s őket hazugoknak 
nevezte. 
* Ez alapon Nagy Sándor sértett az utczán és 
• zárt levélben elkövetett két rendbeli becstilet-

*) £ torát alatt megjelentekért semmi frlelőaalget 
vállal a 8cmk. 

A kir. törvényszék a fent  megjelölt elsöbiró-
sági ítéletet részben megváltoztatja, s tekintettel 
arra, liogy dr. Bocskor Béla ügyvéd 1895. évi de-
czember hó 19-én csak I89G. évi január hó l-étól 
kezdődő joglintúlylyiil választatott meg megyei tiszti 
ügyésznek, s ezeu ideig uj pereket vállalui jogában 
állott, b tekintettel arra, hogy az 180«-ik évben 
teljesített ügyvédi ténykedései részben a megelő-
zőleg elvállalt ügyekből folyó  kötelességei voltak, 
tekintettel arra, hogy a panaszló által a csikmegyei 
alispánhoz dr. Bocskor Béla ellen 1890. évi január 
hó 23-án beadott feljelentésben  jelzett ügyekre vo-
natkozó megbízást nevezett ha 1896. évi január hó 
1-én fel  is mondja, az ügyvédi rdts. 41. § a órtel-

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3'»"/•>, házakra 4 és 
Va"«, másnemű ingatlanokra 5"/» mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertálásuknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczellázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú lefizetési  tartamra el-
adatnak. 4-8 

Magyar Lloyd ^ & S f i * 1 
Budapest, Klrály-utcza 70. sz. 
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ţan szerencsém a t. iskolaszákeket, tanítókat és a közönséget érte-
síteni, miszerint 

unkái « I 

a jelen tanévre szükséges ISKOLAI KÖNYVEK, FÜZETEK, IRKÁK, IRÓ- és RAJZ-
ESZKÖZÖK megérkeztek. 

Szives figyelmüket  tisztelettel felhivom  egyszersmint 

bronz-, bőr-, fa-  és japáni díszműáruk és fényűzési  czikkekre, 
nevezetesen: névjegytepsik és tárczák; varró-, dohányzó- és 
Íróasztal-készletek a legdiszesebb kiállításban ; etazsérek, 
fali  fényképtartók,  kesztyű, zsebkendő- és levélpapir-dobozok; 
diszes kiállítású hőmérők, tollálványok, kézi- és asztali 
tükrök, himző eszközök, fényképkeretek;  fali  dísztárgyak 
cellulose-, bronz- és majolikából; diszes fénykép-albumok  és 
emlékkönyvek; japáni levél és diszitési-legyezők; tajték-, 
borostyánkő- és ezüst szivarszipkák; dohány-, szivar- és 
pénztárczák bőr- és fémből,  burnót-szelenczék és női kézi-
táskák. Ezeken kivül dús választékot tartok zsebkések-, 
óralánczok-, ollók-, ruha-, haj- és bajuszkefék-,  fésűk-,  szem-
üvegek stb.-ből. 

A felsoroltakon kivül nagy választékban vannak: 
Rózsalevelek és selyempapírok. Ima- és képes könyvek a legdiszesebb kivitelben. 

Ezenkívül könyvnyomdámat újonnan felszereltem  ós rendeztem be, 
s mostan már abban a kellemes helyzetben vagyok, liogy bármily tömeges meg-
rendelésnek a leggyorsabban eleget telietek. 

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

Kiváló tisztelettel 

Györgyjakab Márton, 
könyv-, diszmUkereskedő és könyvnyomdatulajdonos. 

jgflt*  A tudomúnykedvelők figyelmét  pedig felhivom  arra, miszerint nálam megrendelhetik 
bárminemű bel- és külföldi  irók müveit, melyeket hat nap alatt a kiadási árban kapnak meg. 
Ajánlom az ezen utón vaíó megrendelést minden oly egyénnek, ki a tudományos- és szépirodalmi-
müveket, lapokat, folyóiratokat  kedveli és azokat magának az eredeti kiadási árban, minden további 
költség nélkül, megszerezni óhajtja, " ^ f 

O 
Nyomatott Csik-Szeredibaa 1896. laptnlajdouos és kiadó Gyftrgyjakab  Mirton könyvnyomdájában. 




