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Nemzetünk erőssége. 
Évezredes korszakunk lealkonyodott. 

Egy dicsőséges szép Ünneppel gazdagabb a 
mult. A tündéri kiállitás, a nemzet ezeréves 
dicsőségétől ragyogó mii, már csak emlék, 
egy szép, örökké feledhetetlen  fenséges  emlék. 

Ezen emléktől még sokáig fog  dobogni 
szivünk, és a tündéri látvány fénye  még 
sokszor visszatükröződik szeintlnk öröm-
könyüjében. 

Büszke önérzet töltheti be keblilnket, 
hogy évezredes ünnepeink fénye,  a kiálli-
tás nagyszerűsége az egész killföld  dicsére-
tét és elismerését vivta ki. 

A mi nagyszerílvé tette az ilnnepet az, 
hogy az egész nemzet részt vett ebben. 
Ünnepelt a palota és kunyhó, a büszke 
város és a szerény falu,  a nagy székesegy-
ház és a kicsi templom, gazdag és szegény 
egyaránt. 

Szivük érzelmét s lelkük imáját a 
nemzetével egyesiték a tanitók és az isko 
Iák is. Ezeknek öröme és boldogsága oly 
nagy volt, mint az apostoloké a szent eszme 
diadalán. 

Soha Magyarország oly nagyrabecsült 
nem volt a külföld  előtt, mint ebben az 
esztendőben, a mikor a nemzet múltját és 
jelenét, erejét és életrevalóságát a nagyszerű 
kiállításban, mint gyűjtőlencsében, bemutatta. 

Azonban nemcsak a külföld  most is-
merte meg Magyarországot, hanem a nem-
zet is mosl ismerte fel  önmagát. 

Most tárult szemünk elé az a nemzeti 
erő, mely nagy és magasz! os feladatok 
megoldására képesít bennilnket. 

Az a nemzet, melyet oly sok száza-
dos vihar nem törhetett meg, s mely a ha-
ladás terén alig 3 —4 évtized alatt nemcsak 
a kezdet nehézségeivel tudott megbirkózni, 
hanem nagyszerű alkotásokat tud felmutatni; 
az ezennel látható bizonyítékát adta annak, 
hogy képes és el van határozva arra a 
misszióra, melyet az emberi miveló'dés reá 
ruház. 

Ki ne szemlélte volna bámulattal azo-
kat a nagyszerű vívmányokat, melyeket a| 
nemzeti szorgalom, elme és ügyesség a 
közgazdaság minden terén felmutatott.  ? 

A kiállitás minden tere, minden kis 
helye haladásunk kincseivel volt megrakva. 
Egyik csodálat a másikat váltotta fel.  Itt a 
t udo inán y és művészet remekei bilincseltek 
le, ott az ipar, keréskedelein és agrikultura 
alkotásai ragadták meg figyelmünket  A za-
katoló óriási gépek csoportjából kibonta-
kozva, a kézi ügyesség és művészetnek 
produktumaiba mélyedt tekintetünk. 

Mindezen nagy haladásnak és nemzeti 
erőnek forrása  pedig az a nemesen szép 
görög stil II palotában volt, mely egyszerű 
komolyságával képét adta Magyarország 
közoktatásának. 

E palota mindennél biztosabb hőmérő-
jét mutatta be a szellemi erőnek, a fejlő-
dési képességnek, mely a nemzet további 
életére, szép jövőjére nyújt biztos reményt. 

Valójában az iskolákban dől el Magyar-
ország sorsa. Ezeknek szelleme, jósága vagy 
gyengesége határoz a jővő felett,  mert bár-
mit möndjanak, az iskola a nemzeti jólét-
nek forrása,  a tudománynak bölcsője, a 
megelégedésnek teremtője, a szeretetnek, a 
becsületnek, az erényeknek hirdetője és 
táplálója. 

Ha az ipari pálya értelmes munkáló-1 

kat vár, ha a föld  alkalmas művelő kezekre 
szorul, ha a haza becsületes polgárokért 
esd, ha az egyház vallásos hivőket, ha a 
társadalom jellemes egyéneket óhajt; az 
iskola felé  fordul  tekintetével, esdő kezeit 
ehhez tárja ki, fejlődését,  boldogulását az 
iskolától reméli. 

A letűnt évezred alkonyát népnevelés 
fénylő  sugarai festik  biborszinre, a jövő 
évezred hajnalának biztató sugarai is az isko-
lákból törnek elő. 

A mint hazafias  érzését megyénk taní-
tósága szintén egybeolvaszt á a nemzet 
ünnepével, ugy munkájával is részt vett a 
közoktatásügyi palota gazdagításában. Már 
az első lépésnél megyénk iskoláival lalál-
koztunk, s a miket ott bemutattunk, fényes 
bizonyítékai annak, hogy megyénk iskolái 
és tantestületei elszigetelt helyzetükben is 
felvették  a versenyt a szerencsésebb viszo-
nyok közt levő iskolákkal A mi távol eső 
helyzetünk miatt számunkra nincsen meg-
adva, pótolja azt a magasztos elhivatásért 
mindig lángoló lelkesedésünk, szerény tűz-
helyünk körében kifejtett  szorgalom, kitar-
tás és önképzés. 

A magyar tanügy munkásainak a mil-
lenniumkor való szereplése méltó volt min-
den tekintetben a nemzeti ünnep nagysá-
gához és fényéhez. 

A millenniumi kongresszusok sorában 
első rendű helyet foglalt  el a tanitók egye-
temes gyűlése s a felekezeti  iskolák tantér-
fiainak  értekezlete Kiemelkedtek ezek, mert 
egyfelől  a számos kongresszus közölt egy 
se volt, mely tárgyának egyetemlegességénél, 
program mjánál sokoldalúságánál és czéljának 
hazafiságánál  és szentségénél fogva  felül-
múlta, vagy csak megközelítette volna azt, 
melyet a magyar kultura bajnokai zászló-
jukra írtak; másfelől  a tanitók kongresszu-
sai külsejükre, még inkább tarialmukra 
nézve önérzettel sorakozhattak a kiállitás 
színhelyén lefolyt  gyűlésekhez. 

A magyar nemzet közvetlenül szeme 
előtt láthatta az c tanítóságát, azt a had-
sereget, mely a béke legszentebb fegyve-
reivel folytatja  „annyi balszerencse, oly sok 
viszály utáu a honfoglalás  dicső" munkáját. 

Mindenki meg van arról győződve, 
hogy a jövő ezredévet nem a kaszárnyák, 
hanem az iskolák togják biztosítani. A kié 
az iskola, azé lesz a jövő, ez a jóslat hang-
zik ma minden ajkon ; azért az iskola a 
nemzet és a nemzetiségek Achillese, e kö-
rül folyik  a leghevesebb harcz, mert ennek 
a kezébe van letéve az isteni fegyver,  mely 
diadalra viszi a népet és a nemzetet. 

Az isteni fegyvereknek  egyike pedig a 
vallás, másika a nemzeti géniusz. 

Kard szerezte, a kereszt biztosította az 
utódok számára e drága hazát. Mig a ma-
gyar föld  a legszentebb ereklyéül ismeri a 
keresztet, addig az enyészet, a pusztulás 
nem tör keresztül határain. Legyen tehát 
az iskolai nevelés alapja a vallás, mert en-
nek bírása erőt ad az államnak, egyénnek 
egyaránt. 

A másik isteni fegyver  a nemzeti gé-
niusz. Tudjuk, hogy csak az a haladás 
egészséges és erős, mely megőrzi a múltnak 
tradiczióit, mely a múltból indul ki s a 
multat alakítja át. A gyümölcs megőrzi a 
virág tradiczióját, a virág a bimbóét; — a 
férfiúban  az ifjú  vonásai válnak határozot-
takká, a gyermek csodálatosan hasonlít a 
későbbi fórfiuhoi.  A nemzeti szellem fejlő-

désére nézve is igazak a fejlődésnek  e nagy 
természeti lörvényeit azért minden művelt-
ség, minden tudás a tanító magyar érzel-
mében tisztuljon meg s csakis igy rakjuk 
le a gyermeki szívbe és lélekbe. 

A taiiitóság a hazának nem zsoldos 
serege, mely zsoldért és érdemjelért küzd 
és munkálkodik, hanem egy szent eszme, 
egy szent ideál harezosa, mely csak a czél 
felé  tekint s nem veszi észre sem a gúnyos 
mosolyt, sem a mellőztetést! de azért a 
nemzet érdekében állana, ha állani és tár-
sadalom a tanitók felőli  érték ítéletét az 
eddiginél igazságosabb mértékre vetné. Egy-
formának  tekintsen az állam minden ma-
gyar tanítót. A felekezeti,  vagy községi ta-
nító épen oly hűségesen szolgálja a nemzeti 
czéll, mint az állami tanitó s amazoknak 
az állami asztalról még morzsa sem jut, 
az előbbre jutás lépcsői is csak az állatni 
kötelékben levők számára vannak faragva. 

De minek kutassa szemünk a korner 
képeket! Előttünk befejezetlenül  áll a nem-
zeti műveltség fenséges  vára. Lássunk a 
munkához, mint a székely mesében a szé-
kely kőniíves legdrágábbjaiuak vérével épí-
tette lakát, mi is lelkesedésünknek, gondo-
latunknak, tehetségünknek legdrágább al-
katrészeivel építünk fel  az erődöt, mely 
nemzeti műveltségűnknek és hazánknak uj 
ezredévet íog biztosítani. 

* 

O r a z á g g y S l é » . 
Az 18'Jt>—HlOl-iki országgyűlés első ülését 

mult 1 ló 2ö-én tartotta ineg a képviselőház, melyen 
az uj képviselők kovés kivétellel jeleu voltak. A 
ház minden zuga megtelt és soha érdemleges ülé-
sen annyi képviselő nem jelent meg, mint az uj 
cyklus megnyitóján. A karzatokat elegáns női kö-
zönség annyira megtöltötte, hogy a férfiak  jóformán 
kiszorultak. A megszaporodott szabadelvű párt nem 
fért  el a jobb oldalon ; elfoglalta  tehát a balon az 
Apponyi Albert gróf  mögött lévő utolsó padsorokat, 
mig a tübbieken a néppártiak telepedtejt meg, kik 
nem akartak a Kossuth-pártiak mellett helyet fog-
lalni. A Kossut i-párliak a volt L'grouisták örökébe 
léptek. 

A kölcsönös üdvözlések után Csávossy Béla 
háznagy felhívta  a legidősebb képviselőt, Madarász 
Józsefet  a kor elnöki szék elfoglalására,  de mert ó 
jelen nem volt, a sor a 75 éves Janicsáry Sándorra 
került, a ki az elnöki széket nyomban elfoglalta, 
az egybegyűlt képviselőket rövideu üdvözölte, 
miután a ti fiatalabb  képviselőből alakított jegyzői 
kar összejött s ezek egyike Béldy László liáromszéki 
képviselő az országgyűlés üuuepélyes megnyitására 
vonatkozó miniszterelnöki átiratot felolvasta,  a !iáz 
többsége elhatározta, hogy a következő nap testüle-
tileg vonul fel  Budavárába az országgyűlés ünne-
pélyes megnyitását tudtul adó királyi trónbeszéd 
meghallgatására, s ezzel a gyűlés véget ért. 

Másuup azaz november 20-án az országgyűlés 
mindkét háza teljes diszbeu jelent meg Ö felsége 
előtt a budavári királyi palotában. Ö felsége  a trón-
beszédbeu hosszú sorozatát einlitetto fel  a tenni-
valóknak. melyek az uj országgyűléstől komoly 
munkásságot várnak ; uevezetesen: hogy a vám ós 
kereskedelmi szerződések valamint quota kérdése 
mindkét állmn anyagi erejének szem előtt tartásával 
fognak  megoldatni; — a közigazgatás szervezése, 
a magánjogi törvény megalkotása, az egyházi ön-
kormányzat létesítése, a lelkészek javadalmazása, a 
közoktatás ügyének előmozdítása a tanár és tanitó 
képzés iránti intézkedések, — a belkereskedelem 
éa íparfejlesitése  és a kisipar versenyképessége,— 
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a kereskedelmi forgalom  rendszeresebb lebonyolítása, 
— a viezinális vasutakra vonatkozó törvénymódosí-
tása, — a mezőgazdasági helyzet javítása, s 
földbirtokos  osztály erejének fokozása,  — a hitel-
ügy fejlesztése,  az állattenyésztés nmelése és az 
áliatiigy államosítása s egyúttal az állatbiztosítás 
ügyének megoldása, — a folyamszabályozási  mun-
kálatok állandó biztosítása, — kopár területek be-
fásitása,  — a telepesek ügyének gyökeres rende-
zésével a gazdasági alkalmazottak és a munkások 
jogviszonyainak szabályozása, — a valuta rendezés 
vagy müvének befejezése  és az államhitel további 
fejlesztése  érdekében teendő intézkedések kell hogy 
a törvényhozás főbb  feladatait  képezzék. 

A trónbeszéd egyes helyein éljenzés szakította 
félbe  a királybeszédét, s különösen élénk volt ez 
az éljeiizés azoknál a mondatoknál, melyek a ka-
tholikus önkormányzatról és a lelkészek anyagi 
helyzetének javításáról szóltak. 

A király másnap visszautazott Bécsbe. 

Katalin-ünnepély Csík-Somlyón. 
Bevett szokás a csik-somlyói főgimnáziumnál, 

hogy a tanárikar egyetemben a tanuló ifjúsággal  min-
den év november "24-én az intézet védszentjének, 
Bzent Katalinnak emlék ünnepe alkalmából vagy sza-
valatok és emlékbeszédek előadásával, vagy más 
formában  ünnepélyt rendezzen. Ennek a szokásnak 
derekason megfelelt  ez idén is az intézet „az inter-
nútusi segély alap" javára rendezett, szini előadás 
snl egybe kötött zártkörű tánczestóllyel, n mi tekin-
télyes összeggel gyarapította a jelzett alapot. 

Már este fél  hétkor a finöveldo  nagyterme, 
mely szépen felvolt  fenyógalyakkal  díszítve, zsúfo-
lásig megtelt díszes közönséggel elannyira, hogy 
sokan iilóhelyet sem kaptak. Különösen nem hiány-
zottak az intelligensebb és közelebb lakó szülők 
köüül azok, kiknek gyermekei az intézetben nyer-
nek oktatást-nevelést. Feltűnést keltett azonban a 
vidéki papság távolmaradása, kiket egyedül Kovács 
Mihály csicsói plébános képviselt. Jelen volt az 
ünnepélyen Mikó Bálint fóispáu  ur ő méltósága, 
mint az intézet világi gondnoka, s többen a hiva-
talnoki karból is. 

Előadatott „A három kalap* czimii 
Henneguin által irt és Sz. K. által francziából  ma-
gyarra fordított  3 felvonásos  vígjáték, melyben n 
címszerepet Bánüi Ignácz VIII. oszt. tanuló és 
Haydn Hugónó ő nagysága elismerésre méltó buzgó-
sággal játszották. Ámbár a darab meséje gyenge 
volt s az abban szerepelt férfi  személyek csaknem 
egyforma  maskirozása a hatás rovására esett, álta-
lában véve az előadás kellő sikert ért el. Termé-
szetesen, alig lehet itt szó különös alakitások meg-
beszéléséről, minthogy a szereplők talán egy kivé-
telével ezúttal léptek először a deszkára, de mégis 
megemlíthetjük, hogy Földes Anna k. a. mint Du-
praillon Edgár férjhezadó  leánya ügyes föllépésével 
s a három udvarló: Szopos Lajos, Qál Zsigmond 
és Bátori Oszkár jól betanult bátor előadásukkal 
nagyban hozzájárultak a darab sikerének előmozdí-
tásához s különösen Baptiste, az inas szerepébe!* 
Filep Imre gyenge hangja és szapora előadása 
mellett is derekasan megállota helyét s többször 
tapsra ragndta a közönséget, mely az előadás vé-
geztével ugy a szereplő összes személyeket, mint 
Bal ló Istváu tanár urat, mint rendezőt élénk ová-
czióban részesítette. 

Előadás után kezdetét vette a táncz, mi a 
legélénkebb hangulatban tartott a hajnali órákig. 
Egyetlen hátránya a terem túlzsúfoltsága  volt, mi 
a szabad mozgást nagyban akadályozta. Bizonyságul 
szolgál erre azon körülmény, bogy az első uégyest 
00 pár lejtette kettős kolonban. 

Ép oly elevenség volt a melléktermékben is. 
hol a közönségnek tánezra nehezebb része keresett 
szórakozáat a „karotoe* mellett. — És itt elisme-
réssel kell szótanunk Nagy István szeredai ven-
déglősről, a ki ugy a kiszolgálás pontosságával, 
mint az ételnemüek jé minőségével az igényeknek 
teljesen megfelelt. 

Végül nem fölösleges  megemlítenünk, hogy 
az Ünnepély sikerének elérésében az oroszlán rész 
Jakab Antal és Balló István rendező tanár urakat 
a a VlU-ik osztálynak velük közreműködött lelkes 
fiatalságát  illeti, ktk fáradságot  nem kíméltek a 
pemes ozél előmozdítására, 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Csíkszeredai születésű Ijeicht 

János fiatal  mérnök közelebbről vasnli főmérnökké 
neveztetett ki. A jól megérdemelt előléptetés egy 
igazán puritán jellemű munkás férfi  személyét érte, 
ki a mérnöki karnak eddig is egyik dísze volt. 
Örömmel gratulálunk az előléptetéshez. 

— Hymen. Dózsa Ferencz tordai kir. tör-
vényszéki albiró mult november hó 26-án tartolta 
esküvőjét Csik-Szeredáb»n Bartlia Ignácz kir. 
ügyész kedves és művelt leánya Melinda kisasz-
szonnyal. A násznagyi tisztet Élibes Zsigmond 
táblai biró és Gecző Béla kir. aljáráshirö nejeik-
kel töltötték be, egyik koszorús leány Élthes Irma 
k. a., vőfély  pedig dr. Bocskor Béla m tisztiügyész 
volt, a másik koszorú* lány Bariba Irén k. a., a 
vőfély  pedig Bocskor Kálmán kézdivásárhelyi kir. 
alflgyész  volt. Az uj párt polgárilag Kovács János 
rendőrkapitány, egyliázilag pedig főtdő  Domokos 
János plébános adta össze. — Az esküvő után a 
menyasszony 9zülői házánál szák családi körben 
nászlakoma volt, mely a késő éjjeli órákig tartott. 
A fiatal  pár másnap állomás helyére Tordára utazott. 
Szerencse és boldogság kisérje frigyüket.  — F. évi 
nov. hó 92-én (vasárnap) d. n. 4 órakor tartotta 
a csikszentmiklósí r. kalli templomban esküvőjét 
csikszépvizí Baitha Ancal szabó-mester, ugyan 
szépvizi néh. Bálás Lajos volt körjegyző és ( irto-
kon leányával Vilmával, nagyszámú közönség előtt. 
Násznagyok voltak Kovács Antal és Bariba Ignácz. 
Koszorús lányok: Deákí Tilda, Töke Bertha, Ko-
vács Irma és Csáki Vilma, vőfélyek  : Teutsch 
György, Rajz Eudre, Feígel Miksa és Bálás Béla 
III-ad éves tanítóképezdeí növendékek. Esküvő 
után nászlakoma volt, melyen számos felköszönte»-
ben éltették az uj páit. 

— Névváltoztatás. A czikszt redai csen-
dőrségnél szolgálatban álló tatrangi Munleán Já-
nosnak a belügyminiszter megengedte, hogy veze-
ték neve „Mezeire" átváltoztassék. 

— Fillérestélyek. Szentdomokosról írják, 
hogy az ott fillérpsté.}y«k  tartására régeblieu ala-
kított kör felosztása  szándékoltatott némelyek ál-
tal, holo't ez a/, egyetlen társaskör nyújtott alkal-
mat az összejöveteli^ és szórakozásra azon kevés 
számú intelligens elemeknek, kik azon községben 
élnek ; (le még is sikerűit a fillérestélyek  tartását 
1897-re is biztosítani. 

— Ghika Miklós pere a vármegye 
ellen. A mint lapunk közelebbi számában (ölem 
liletlilk Komane.stí Gliika Miklós György és várme-
gyénk között Solyomtár és a Széni márton, Cseke-
falva  kö-tuégek tulajdonát képező Magyarós havas-
ból a hat árrendezés alkalmával Romániához csatolt 
részek termékeiért fennforgott  kéteseiben a tár-
gyalás a jassií főt  örvény széknél november 23-án 
tartatott meg megyénk alispánja, havasi javainak 
igazgatója és Kozmutza Péier tolmács jelenlété-
ben, mikor is felperes  Gliika Miklós György per-
vesztesnek mondai olt ki s 600 lei költség téríté-
sen niarasy.taltntolt el. Minlhogy a román t'őlör-
vényszék emez ítél te — ha csak valamely üiügy 
alatt perújítás uem történik — jogérvényes, re-
mélb-iő, bogy e/.zel a perlekedés befejezést  nyert, 
d« tekintve, hogy a perköltségek a megítélt össze-
get háromszoroson is felülmúlják,  a pernek ilyetén 
képpen való befejezése  valami nagy előnynyel nem 
járt vármegyénkre né/ve. 

— A székelyvasutak folytatása.  A be-
fejezéshez  kö/elaö Sepsiszentgyörgy—Csíkszereda— 
S.vimesi vasútvonalul) kívül, a mint ludjuk, a tör-
vényhozás gondoskodott a gy.-szentniiklós—székely-
udvarhelyi, valamint a rákos—szászrégetii vonal 
kiépítéséi ől is. Ezek a vonalak jórészt hegyi vi-
dékeken lévén keresztül vezetendök, tervezésük 
hosszabb időt vesz igénybe. A magyar államvasút 
igazgatósága a kereskedelmi miniszter engedélyét 
kérte arra, hogy ezeknek a vonalakoak tervezését' 
tanulmányozhassa és a közigazgatási bejárási ter-
veket elkészíttethesse. A kereskedelemügyi minisz-
ter a mint halljuk — első sorban a csík-rákos— 
szászrégeni vonal tervezését rendelte el, a ennek 
következtében a munkálatok ezen vonalon mielőbb 
megkezdetnek. Részünkről is heiyén valónak tart» 
juk, hogy a sepsí-szentgyörgy—szereda -rákosi 
vonal az utóbbi állomástól ugy felesik,  mint gyer-
gyó vidék érdekében folytatást  nyerjen a nyugat 
felé  is a* összeköttetést mielőbb megnyerhessük. 

— A közigazgatási bíróságról szóló 
törvény életbeléptetése. A m. kir. kormány 
a közigazgatási bíróságról szóló 1896 évi XXVI. 
törvényezikket 18V7. évi január hé 1-én életbelép-
tetui óhajtván, annak végrehajtása tárgyában folyó 
hó 20-ről terjedelmes reudeletet bocsátott ki az 
érdekelt hatóságokhoz. A rendelet 3*2 szakaszból áll 
s kimerítő módon ismerteti azon közigazgatási 
ügyeket, melyek legvégső fokban  végeldöntés végett 
a bíróság hatáskörébe tartoznak, megjegyezvén, hogy 
a közigazgatási bíróság előtt csak azon közigazga-
tási intézkedések és határozatok ellen kereslteim 
orvoslást, melyek a törvény hatálybaléplo, vămi* 
1807 jauuár hó első napja után következtek; mig 
az előzőleg, vagyis bezárólag 1896 deczember 31-ig 
tett közigazgatási intézkedéseket és hozott Italáru-
tokat a közigazgatási folyamatban  erre hivatott ha-
tóságok tárgyalják tovább és döntik el végérvé-
nyesen. 

— Csikvármegye alispánja. Honvéde-
lemügyi m. kir. minister úrtól vett 67801 szánni 
rendelet alapján közhírré teszi, hogy a népfelkelés 
kötelezettsége alatt álló azon állami polgárok, kik-
népfelkelő  kötelezettségeket háború idején élelmezői 
tisztviselő minőségben óhajtják teljesíteni a kikép-
zésük iránti pályázati kérésüket folyó  évi deczember 
hó 31-ig a járási ezolgabiróságokhoz (v. tanácshoz) 
hol a pályázati feltételek  betekinthetók — szabály-
szerűen felszerelve  — adják be. 

— Lefoglalt  ebéd. Eredeti módon juttatóit 
pénzéhez egy hitelezőt egy berlini végrehajtó. Az 
adósnál, ki fényesen  berendezett lakásban lakolt 
vejével, miudeu végrehajtás sikertelen maradt, mert 
az asszony akármit foglaltak  is „e 1 i gé n y e 11 e". 
A végrehajtó egy napon arról értesült, hogy 
adós fényes  ebédet készül adni barátai részére. 

Kevéssel az ebéd órája előtt bekopogtatott az 
adóshoz, s miután az asszouy kijelentette, liô v 
férjéuek  nincs semmije; benyitott az ebédlőbe, hol 
azonnal hozzáfogott  a fényesen  felteritett  asztalon 
lovó ezüstneinüek. asztaldiszitések és teritékek le-
pecsételéschez, s aztán az egész ebédet lefoglaltnak 
jelentette ki. A házaspár protestált a foglalás  ellen, 
de a végrehajtó nem tágított; az ebéd órája egyre 
közelgett, a vendégek minden pillanatban beléphet-
tek, és a házaspár végre, hogy a nagy blamageqak 
magát ki ne tegye, az egész követelést kamatostól 
és a perköltségekkel együtt kifizette. 

— A bukaresti magyar kath. gyer-
mek-segélyző egylet tevékenysége. A fenn-
nevezett egyesület november 15-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, melyen az elnökség terje-
delmes jelentésben számolt be az egylet lefolyt  évi 
működéséről. A mint a jelentésből látjuk évi bevé-
tele 4248 és kiadása 3245 frank  volt s igy a ma-
radék 2003 frankot  tesz ki. Az egyesületnek van 
jelenleg váltóban «160, értékpapírban 452 és kész-
pénzben 1002, összesen 7VI4 frank  vagyona. A 
lefolyt  tiz év alatt, vagyis fennállása  óta szegény 
gyermekek téli ruhával való ellátására is ösztöndí-
jakra kiadott 9(»0 frankot  és 50 bánt. 

A magyar érzelem ápolása végett a tanuló 
fiatalság  között az egyesület azt a dicséretreméltó 
határozatot hozta, bogy az ottani kath. fiúiskola 
legjobb magyar tanulói ösztöndijakkal jutalmaztas-
sanak ineg, mely határozat folytán  az 1895/96 
iskolai évbeu 9 fiu  nyert 10—10 frank  ösztöndijat. 

Az egyesület hazánk ezeréves fennállásának 
emlékét május 17-én hálaadó isteni tisztelettel ün-
uepelte meg, az egyesület tagjai teljes számban 
vettek azon részt, a megjelentek dr. Ritter Károly 
osztrák-magyar követségi attaebe és a bukaresti 
magyarság színe-java; Ö felsége  bukaresti látoga-
tása alkalmával pedig az egyesület tagjai a papság-
hoz csatlakozva Abraliám István alelnök tolmácsolta 
Ö felsége  előtt hódolatát. 

— Számadás. A folyó  hó 14-én az Oltár-
egylet javára rendezett estély bevételeiről é* ki-
adásairól. Bevétel volt összesen belépő jegyekből 
és felülflzetésekbSI  194 frt  60 kr, kiadás 63 írt 
32 kr. Maradt tiszta jövedelem az oltáregylet ja-
vára 131 frt  18 kr., mely összeget részletes szá-
madások mellett mai napon Györgyjakab Mártonná 
pénztárnoknak átszámoltuk. Felülfizettek.  Kábán 
Henrik, Pauszná Mikó Ilona, Kubik Endre, 4 fit 
50-4 frt  60 kr, Kovács Lajos 4 frt,  Bálint La-
jos, 2 frt  50 kr, Madár Imre, Veér Zsigmondné, 
Darvas, Lázár Domokos, Gyártás László, Zsfcá» 
Kás Zakiué 2—3 frt,  Nagy Sándorné, Barcaay 
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Károly, 8«v. Riazner Józsefhé,  Stráner Eamilló, vendéglőben borozás és vacsorázás közben reá 
Bartók Lajos, Fiacher Nándor, Valter Dezső, Szabó 
Géza, Rndólf,  Pototzky Pál, Szultán Lázárné, 
1 frt  60—1 frt  60 kr, Kővári László, özv Lázár 
Dénesné, Székely Endréné, Lázár Miklós, ifi.  Lá-
zár Domokos, Vettenstein Mór, Fusl Ernő, Élthea 
Zsigmond, T. Nagy Imre, Gyárfás  Lászlóné, Pol, 
dr Fejér Antalné, Fejér Sándorné, András Mózes, 
Vajda Zsigmond, Bodó, Morvay, Ferenczy Vilmos, 
Kápolti Gábor, Grünspacher, Szántó Lajos, Jegeai 
László, Nagy Gynla, Jakab Gynla 1 — 1 frt,  Kbon 
Ármin, Rotschild, Dentsch, Pap Domokosné, özv. 
Sándor Lászlóné, Szepesi Elek, Demény Béla, 
Szabó Jánosné, Bodos Károly, Bartba Ignácz, Frank, 
Csiki Lajos, Geczö Béla, Török Ferenc/, Balló, 
Schemner József,  Dájbokát Jakab, Veress Lajos, 
Ganz Zsigmond, László Domokos, Jakab Ödön, 
50—50 krt. Fogadják ngy a szives közreműködők, 
mint a felQlflzetők  a rendezők hálás köszönetét. 
Csik-Szereda, 1896. november 24-én. Dapsy Fri-
gyesné és T. Nagy Imréné rendezők. 

— Nyilvános számadás éa köszönet. 
A- caiksomlyói fógymn.  ifjúság  által rendezett Kata-
lin-ünnepély összes bevétele 181 frt  3ft  kr. Kiadás 
101 frt  és 48 kr. Maradt az internátus segélyalapja 
javára 79 frt  88 kr. — Felülfizettek  : mlgs. Mikó 
Bálint főispán  ur 0 frt,  Jakab Lajos csik-szentmi-
hályi plébános ur 1 frt,  dr. Filep Sándor ur 1 frt, 
özv. Potoczky Antalné 1 frt.  Szopos Elek ur -1 frt. 
Pobl Antalné 75 kr., Pap Domokos ur 1 frt  25 kr., 
Fülöp János 50 kr., P. Kovács Qergely ur 40 kr., 
P. Tima Dénes ur 46 kr., P. Kopatz Pátrik ur 40 
kr., Oál József  ur 1 frt,  Lakatos Mihály ur 25 kr., 
Indig Miksa ur 2 frt  80 kr., Mayer Lipót ur 2 frt. 
Keresztes Antal ur 40 kr., Tamás Béla ur 40 krt, 
Mersa Gergely ur 40 kr., Szebeny Antal ur 40 kr., 
Veress Lajos ur 60 kr., Wettensteiu Mór ur 2 frt, 
ifj.  Nagy István 60 kr., Fülöp N. 60 kr., Kovács 
Mihály plébános ur 1 frt,  Potoczky Antalné urnő 
1 frt,  Szebeny Qeró 1 frt,  Jakab Ödön 1 frt,  Pál 
Gábor tanár ur 1 frt,  Madár Imre nyűg. megyei 
féjegyzó  ur 3 frt,  egy ismeretlen 50 kr., György-
jakab Márton ur 1 frt,  Kálnoky János ur 60 kr., 
Szász Gyula és Lázár Jenő tanulók 25—25 krt. 

Fogadják a nemes szivü adakozók intézetünk 
hálás köszönetét. Csik-Somlyón, 1896. nov. 30. 
Kassai Lajos az internátus felügyelője. 

— Szélhámos a székelyek között. 
Véber Gusztáv, foglalkozására  nézve kómives és 
kéményseprő, Erzsébetvárosi születésű, fiatal  legény 
a csiki székelyek közé jött szélhámoskodui. Csikban 
dánfalvi  Antal Gergelynél volt szállásban s magát 
nagy urnák, szenvedélyes vadásznak adta ki s 
Csíkba jövetelének czéljául azt állította, hogy Karcz-
falván  takarókpénztárt akar nyitni, melyre 30 ezer 
frt  készpénzzel rendelkezik s több székely gazdát 
fölszólított,  hogy erre a czélra ők is tőkésítsenek 
pénzt. Úrias külseje, ügyes fellépése  és modora 
által ritka nagy bizalmat keltett maga iránt a szé-
kelyekben, bizalmat gerjesztő modorához bizonyos 
műveltség, jó Írástudás is járult. Csalását azon kez-
dette, hogy Kis Tamástól 3 frtot  kért kölcsön, a 
karczfalvi  hetivásárban valami szép almákat látott 
s azokból venni akart, de pénzt nem hozott magá-
val. Bálint Ignácztól más ürügy alatt pedig 16 frtot 
kölcsönzött. A vadászgatás utján megbarátkozott 
ssékelyek készségesen álltak szolgálatára, mert nagy 
urasága felől  meg voltak győződve, sőt némelyek 
bárónak és grófnak  hitték. Mult hó 27-én a csa-
lásnak más módjához fordulva,  elmeut Jenőfalván 
Kis Tamáshoz, kitől egy kis vadászat végett el-
kölcsönözte a fegyvert.  Kis idő múlva azonban az 
„úrfit*  fegyver  nélkül látta az utczán s hirtelené-
ben az a gondolata támadt, hogy vadászjegy nélkül 
levén, hátha a csendőrök elvették tőle a fegyvert. 
Ekhor szintén Jenófalván  lakó fiához  sietett, meg-
tudandó, hogy az úrfi  nem járt-e ott ? Mikor pedig 
elmondta a fegyver  kölcsönzés történetét, nagy oso 
dálkozás között a fia  is oda nyilatkozott, hogy az 
ö fegyverét  is elkölcsönözte. Sejtelem által ösztö-
nöctetve, Kis P. a fiával  együtt a vejéhez sietett, 
a hol a különös eset elbeszélése ntán, szintén olyan 
meglepetés várt reájuk, mert a vejétől is elkérte 
a fegyvert  és a kutyát, Bőt as erdőőrét is elkölcsö 
nözte, Antal I-től pedig bundát kapott. Ezek után 
gyanujok bizonyossá válván, az úrfit  nyomozni kez-
dették a megtudták, hogy a fegyverekkel  együtt 
egy fuvarossal  Qyergyóba utazott. A káros emberek 
• oaaló után siettek a Űyergyo-Sit-Miklóson agy 

akadtak. A csaló akkor azt állitotta, hogy Qyergyó-
ban az arányosító és tagositó mérnökök 28-án nagy 
vadászatot rendesnek a arra őt is meghívták; de 
szavai már nem találtak hitelre s a rászedett em-
berek a csendőrök közbelépéseért folyamodván,  a 
csalót átazolgáltatták a bíróságnak, a hol a károsok 
holmijokhoz juthattak, kivéve a kölcsönadott pénzt, 
melyet időközben elköltött. Ugyanezen szélhámos a 
nyáron Remetén is megfordult,  a hol a tagositó 
mérnökök napdijasnak alkalmazták, de hozzá se 
kezdvén a munkához, már egyik mérnöknek 150 
frtjával  megugrott; azért le is volt tartóztatva, de 
bizonyítékok hiányában elbocsátottak. Ez utóbbi 
esetben azonban nem fogja  kikerülni a megérdem-
lett büntetést. 

— Alapszabály megerősítés. A gyergyó 
vidékén megalakult külön gazdasági egyesület által 
készített alapszabályokat a m. kir. földmivelési  mi-
nister folyó  évi november hó 17-ón 67372 szám 
alatt jóváhagyási záradékkal ellátta. 

— Erdei famagvak  eladása. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és Iparkamara tudatja az 
érdekeltekkel, hogy a kereskedelemügyi minister 
ur őnagyméltósága a f.  év őszén a birtokosok ál-
tal gyűjtött és eladásra szánt erdei famagvakat 
kimutatásba foglalta,  mely kimutatás a kamara iro-
dájában a hivatalos órák alatt megtekinthető. 

— Szerkesztői üzenet. „Gyergyói  jo-
gásznak"  Budapest. Becses kívánságának lapunk 
kiadója eleget fog  tenni. Viszonzásul az igéret be-
váltását várjuk. 

— Egy jó családból való flu  tanuló 
nak felvétetik.  Czim a kiadó hivatalban 

Kitűnő minőségű fekete  borsó 
takarmány nagyobb mennyiségbe 
eladó Csik-Somlyon Fodor Antal 
birtokán. 

Sz. 630-1896. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t. 

cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
3588. p. száma végzése következtében Kovács 
György és Nagy István javára Gidró István és 
Szőcs István ellen 170 és 304 frt  s jár. erejéig 
1895. évi szeptember hó U-én foganatosított  kie-
légítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 424 650 frtra 
becsült lovak, deszka, szekér és szénából álló in-
góságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jbiróíAj: 
3056., 3305/1895. sz. végzése folytán  170 és 301 
frt  tőkekövetelés, bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Csik-Karczfalván  leendő eszközlésére 
1890. évi deczember hó 7-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitDzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az|érntett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-i élteimében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt, kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1896. évi novemer hó 
21-ik napján. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

K 0 2 G 4 Z D A M Á G és  I P Á K . 
A bagoly-pille irtása. 

A .Csiki Lapok" egyik ntóbbi számában a 
bagoly-pille kártékony rovarról szóló közleménye-
met ujabb adatokkal kívánom kiegészíteni. 

Kellő időben alkalmazott eljárással a hernyó-
kat a következőképen lehet megsemmisíteni. 

Vetőszántás után, mihelyt a föld  be van 
vetve és megmunkálva, a lábláhau 2—3 helyre 
azonnal maszlagos redöszirinot (Datura-Stramo-
nium, sok helyen beléndeknek mondják, melynek 
magja diónagyságu tüskés dobozban van) kell el-
helyezni. Ha a tőidben hernyó van, az okvetlen 
felkeresi  a beléndeket s ha másnap vagy legké-
sőbb harmadnap meggyőzödtünk, hogy csakugyan 
vannak hernyók a földben,  akkor a csalogató nö-
vényt sűrűbben kell lerakni. Harmadnapra, ha sok 
hernyó van a földben,  akkor ilyen kis csomó alatt 
3—400 drb lesz. Gyerekekkel könnyen fellehel 
azután a hernyókat szedetni, vagy — a mi még 
jobb ha a községhez közel van, baromfit,  kacsát, 
pulykát kell oda kiterelni, melyek szépen felszedik, 
sőt még a föld  alá bujtakal is kikaparják, a ba 
romfi  pedig akkor még nem tesz kárt a vetésbeu, 
mert a hernyó feljebb  van, mint az elvetett mag, 
lehet az ujon vetett teugerivel is helyettesíteni a 
beléndeket, a hol az nincs, mivel ezen rovar min-
denféle  sflrtt  levélzetü növényt szeret, mely alá 
meghuzódhatik, alkalmas továbbá még a szeder 
vagyis eperfalevél  azzal is nagy sikert lehet elérni. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a friss  szán-
tásán az eredmény biztatóbb, mint a már kikelt 
vetésben, mert az előbbi esetben a n-m válagatos 
hernyó kénytelen hozzányúlni ahhoz, a mit a friss 
szántáson talál, mig a vetésben már választhat. 
Azért azonban ennek az eljárásnak kielégítő ered-
ménye lesz itt is. Mert ha a kitett csalogató nö-
vényből a hernyó nem is igen eszik, ugy legalább 
alája húzódik a igy egyhelyre gyülekezvén össze, 
lehetővé teszi, hogy gyorsan össze lehessen szedni, 

E. Deér  Veaczel. 

fin 

felvétetik  egy jó házból való flu 
Létz János könyvkötészetébe Csik-

Szeredában. 

Szám 17—189G. 2—2 
kgy-

Hirdetmény. 
Csik-Szentmárton és Csekefalva  községek tu-

lajdonát képező. Csik-Szentmártonon a piacziéven 
l'ekvö úgynevezett „nagykorcsma" és az ehhez lav 
tozó épületek, az 1896. évi deczember hó 5-ik 
napján délelőtt 8 órakor, az 1897. év január l-sö 
napjától kezdődő három egymásután következő 
évre nyilt árverésen a legtöbbel ígérőknek ha-
szonbérbe adatnak. 

Kikiáltási ár 150 forint,  a melyuek IO0,,,-*' 
az árverezés megkezdése elölt az árverező bizott-
ság kezéhez befizetendő  árverezni szándékozók 
által. 

Az árverezési feltételek  a hivatalos órák alatt 
a körjegyzői irodában Csík Csekelalván betekint-
hetök. 

A község elöljáróság: 
Csik-Szentmártonon, 1896. nov. 23-án. 

Bodó József,  Bors János, 
körjegyző. községi biró. 

Sz. 6353—1896. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csicsó község részéről közhírré tétetik, hogy 

a nagyméltósága töldmivelésflgyi  m. kir. miniszter 
ur 39285-1836. számú magas rendeletével t-i-
adásra engedélyezett Tolvajos oldal 232. kth. te-
rületen törzsenkénti bemérés alapján felvett  27000 
köbméter fenyőfatömeg  folyó  évi november hó 26 
napján délelőtt 8 órakor Csicsó község házánál 
nyilvános árverésen el fog  adatni. Ezen falömeg-
böl 76".'o haszonfára  esik, a többi tűzifa.  Kikiál-
tási ár 33000 frt. 

Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-
sel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek  meg-
tekinthetők a felcsiki  főszolgabírónál,  Csicsó köz-
ség házánál, az erdőre vonatkozó bővebb felvilá-
gosítások pedig a csíkszeredai m. kir. erdőhiva-
talnál tudhatók meg. 

Csik-Szeredán, 1896. november 2rán. 
Fejér Sándor, 

3 3 főszolgabíró. 

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

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

KIADÓ- 6« LAPTOLAJDOSOS : 
OTÖROTJAKAB MÁBTON. 

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detailista (keresztény) vegyes ke-
reskedó-segéd 19—23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
ozégnél deczember 16-ére Csik-Szt-
DomokosoDt - B 



Deczember 2. C S I K I L A P O K 49. nám.' 

Árverési hirdetmény. 
Caik-M-uaság község képviselő-testületének 

az 1896. évi szeptember hő 18-án tartott gyűlésé-
ben hozott határozata alapján ezennel közhirré 
tétetik, hogy a község mint jogi személy az 1883. 
évi XX. t.-cz. 2. §-a alá nem tartozó és a ko/ség 
tulajdonát képező területeken a vadászati jog az 
1897. évi január l-töl számítandó egymásutáni C 
évre a folyó  évi deczember hó 29-ik nap-
ján d. e. 10 órakor Csik-Menaság község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a leg-
többet ígérőnek haszonbérbe ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 3 frt 
Kelt Csik-Menaságon, 1896. nov. 26. 

Gergely Péter, 
kjegvző. 1 - 2 

Perencz Ignácz, 
küzs. I>iró 

A gyergyói-járás főszolgabírójától. 
Sz. 6054-1896. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyébe, Gyergyó-Tekerőpatak 

2050 lelket számláló nagyközségben a jegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betölté-
sére ezennel ismételten pályázatot hirdetek, 
s felliivom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, az 188.Í. évi I. t. czikk 
C. §-ában köriilirt minősítéssel birnak, hogy 
az oklevéllel, házassági, erkölcsi és eddigi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat  hozzám 1 8 9 6 . 
deczember 10-ig bezárólag adják be. 

A jegyzői állással évi 400 frt  fizetés, 
természetbeni lakás, 50 frt  irodai. 25 frt 
utazási átalány és a magán munkálatokért 
szabályrendeletileg megállapított dijjak van-
nak összekötve. 

Gyergyószentmiklóson, 1896. évi no 
vember hó !)-én. 

Nagy Tamás, 
3 -3 főszolgabíró. 

V á k á r - F i v é r e k fűszer-,  Üveg-, 
porczellán-, norinbergi diszmüáruk-
üzletében Gyergyó-Szentmiklóson 
egy gyakorlott s e szakmákban jártas 

segéd, illetve üzletvezető 
azonnal alkalmazást nyer. 

Ajánlatok fenti  czéghez inté-
zendök. i •> 

Nagy rakár női kabátok, gallérok és bundákba. 

El li 

A nagyérdemű városi i's vidéki közönség becses figyelmét  bátor va-
gyok felhívni,  hogy raktáromon ez övben érkezett, nem pedig évekről megma-
radóit régiségeket, tetteinesen leszállítottam, úgymint: 

90 cm. széles női ruhaszövet ezelőtt 45 kr, most 25 kr métere. 
90 „ „ „ Scheviot , 55 „ „ 30 , 
90 „ „ posztó „ 65 , , 35 „ „ 
9 0

 n „ „ 75 „ „ 50 „ „ 
120 „ „ „ angol posztó „ 1 40 „ „ 90 „ 

A legjobb minőségi mosó franczia  Barcliét 20, 25, 30 és 40 kr. 
Karácsonyi ajándékul egy vég 23 mtr. Rűmburgi vászon 7, 8 és 9 irt. 
Slefáni  lepedő vászon 1N0, és 220 cm. széljes (iő, 75 és 85 kr. 
Divatczikkekbe mindig a legújabb divat van raktáron. Selyem szövetek 1 

frltól  kezdve menyasszonyi ruháknak. 
Becses látogatásukat kérve maradok mély tisztelettel 

BARCSAY K. 
Nöi és férfi  divatüzlete 

C s i z e i e da. 1 - 4 

| Temetési vállalat. Érez- és fakoporsó  legnagyobb raktára sirkcszoru és szallagokba. 
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Kapható minden fűszer-  és csemege-kereskedésben 
1 a és 1 , literes palaczkokban. 

— 3 

Kérjük az eredeti kiállitásra tekintettel lenni, minthogy több 
oldalról utánoztatik. 

Minden pahic.zk czimkeje és ónkiipakj.i czégilnkkel van ellátva. ^ 
F ő r a k t á r J a k a l » é* l i i r s á n á l C » i k - S z « r e < l á b a i i . ^ 
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! i 
rekndtség és elnyálkásodás ellen legjobb 

hatású szer a RÉTHY-fele 

Pemetefű-cukorka,: 
mely ezen bajokat gjorsan megszünteti. Kgy dolm/| 
ára 30 kr. 5 dobozzal 1 frt  50 krért l>ér 

mentve kiild 

B kezdvt 
Nagy raktárom Icapasztása czél|ából elliatároztam, hogy a mai naptól 

Réthy Béla, gyógyszerész 
Békés-Csabán. 

Kapható CsikSzeredában : Gözsy Árpád-, 
(Jyergyó-Alfaluban  : Voith Ferencz gyógy-

2—6 szerész uraknál. 

. . 

Üzlet megnyitás. 
Van szerencsém tudatni a n érd. 

helyi és vidéki közönséggel. Iiogy C*ik-
Szépvizen (Pelres-féle  házban) egy a 
mai kornak megfelelő 

kötélgyártó-üzletet 
nyitottnál. 

Elvállalok minden e szakmába vágó 
munkát a legjutányosnbb árak mellett, 
mire a n. érd közönség pánimra*.',t 
kérve, marndtam 

kész szolgája 
K«sc«i<iAg G á b o r , 

kötélgyártó. 
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1 - 2 

Női kabátokat, 
Férfi  kész ruhákat, 
Női ruhaszöveteket és posztokat, 
Férfi  ruhaszöveteket, 
Női és férfi  czipőket, mélyen leszállított áron 

árusitok el. 
Ezen kiviil ajánlom a n. é. közönségnek a d i v a t á r u s z a k m á b a v á g ó 

IIIÍII«1«*II CKikkoi l lK-l . 
Teljes tisztelettel 

S Z A B Ó M I K L Ó S , 
i - 4 Csik-Szeredában. t 

y r # 

É l e t n a g y s á g ú l / f i \ |  * w h h 

i /^B^ftáMl Xieg-lcecLTresebTo e r a l é l s . 
a r c z i k e p | M H t t | Legalkalmasabb ajándék 

k r é t a r a j z b a n . N S í k |  Karácsony és újévre. 
Egy legjobb módszer segítségével 24 óra alatt életnagyságú mellképeket készitek 
művészies kivitelben, edáig ínég soha el nem ért tökéletességgel és olcsó árban. 

T e s s é f e  é n J e g y z é l E e t 

KOHN DÁVID, Budapest, Károly-körut 17. 

Ügynökök mindenütt kerestetnek. 2_io 
N\UIII»I , . I I  f!>ik  S/fieilnlau  189G. a lajnulajdon.ps é* kiadó G>örRyi»Uab Márton könyvnyomdájában. 




