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A jubileum. 
A reform  küzdelem, melyet 1825-től 

elkezdve, az úgynevezett liberális párt az 
ország alkotmányának helyreállítása érdeké-
ben folytatott,  teljes diadalát érte el, midőn 
1848. április ll-én, az 1848-diki szentesí-
tett törvények, melyek az uj magyar alkot-
mány alap törvényei, kihirdettettek. 

Az egész nemzetet véghetetlen öröm 
lepte el s e*i-n nevtztlts tényben mindenki 
egy jobb jövu dő kiirdulási pontját látta. 

Az örömujjongást azonban csakhamar 
az aggódás é» a kitörésre készillő viharok 
elleni védekezés előkészületei váltották fel. 

A magyar nemzeti állain ki küzdésének 
diadala visszahatással volt a magyar biroda-
lom területén lakó nemzetiségekre s felkel-
tette azok féltékenységét. 

A mesterségesen is szitott nemzetiségi 
mozgalom rövid időn gylllölséggé fokozódott. 

A kiindulási pont Horvátország volt; 
iuárczius 25-én gyűlést tartanak B ezen meg-
állapítják nemzeti követeléseiket s ezeket 
írásba foglalva,  április 2-án népes deputá-
czió viszi a trón elé. Pár hét múlva Jella-
cliich József  elfoglalja  a báni széket s lázas 
sietséggel szervezi a magyarság elleni küz-
delmet. 

A horvátokat nyomban követik a szer-
bek. A< akkori szerb pátriárka kijelenti, 
hogy egyet ért a horvátokkal; ápril 24 én 
Nagy-Kikindán a szerbek megtámadják a 
magyarokat és németeket s május 3 án már 
kikiáltják a szerb vajdaságot. 

Az erdélyi oláhság, mely ápril 20-án 
örömmel üdvözli az uj alkotmányt és a két 
ornzág csatlakozását, egy hónappal később 
szintén bujtogatás folytán,  szakadást hirdet, 
külön jogokat követel s szintén népes kül-
döttséggel járul a trón elé. 

Rövid idő multán a szerbek vakmerő 
támadásai következtében Karloczánál. Ver-
seczen és a szenttamási s sánczoknál már vér 
is foly. 

A nemzetiségi mozgalmakkal szemben 
az ujjonan kinevezett magyar kormány sem 
marad tétlen. A juniua 5-én megnyitott nép-
képviseleti országgyűlés feladata  lett volna, 
az ellentétek kiegyenlítése, a mi azonban 
összeütközésre vezetett. A kérdés két pont 
körül forog,  az egyik az olaszok elleni se-
gély megszavazása, melyet a császári kor-
mány követel, a másik a nemzetiségek le-
fegyverzése,  melyet Kossuth az előbbinek 
feltételéül  tűzött ki. 

Miután ezen teltétel teljesítése remélhető 
nem volt, a trónbeszédből az olasz segély 
megemlítését is kihagyták s így a kormány 
meghasonlásba jutott a királylyal. 

Julius 11-én az országgyűlés a törvé-
nyes rend helyreállítására és az ország ön-
állóságának megvédésére 200 ezer katonát 
és 42 millió forintot  szavaz meg. 

Ugyanezen időben Ausztriában a reak-
czió kerekedik felül  s az osztrák minisztérium 
követeli a márcziusi törvények revízióját A 
király augusztus 14-én megvonja a nádorlól 
a teljhatalmat. 

Az országgyűlés elhatározza, hogy de-
putácziót küld Bécsbe, de a király a depu-
tácziót nem bocsátotta maga elé. 

Szeptember 11-én a nádor bejelenti, 
hogy a kormányt ideiglenesen ő togja ve-
zetni, erre azonban Kossuth és Szemere ki-
jelenlik, hogy ők helyükön maradnak s ezzel 
a koczka cl van vetve, a harcz kikeríllhetlen. 

Ugyanezen a napon Jellachich 36 ezer 
emberrel átlépi a Drávát 3 csaknem akadály-
talanul jut el Székes-Fehérvárig. 

Az országgyűlés felszólítására  maga a 
nádor állott a magyar sereg élére, de mielőtt 
még kenyértörésre került volna a dolog, 
megkísértette a kiegyezést. 

Találkozást kért Jellachichtól, ez azon-
ban kereken visszautasította a nádort, mire 
a főherczeg  Bécsbe ment s itt látván, hogy 
a király kegyét teljesen elveszítette, félre 
állott s csak néma szemlélője maradt az ese-
ményeknek. 

Ez időben az udvar a béke helyreállí-
tására császári biztosul Lamberg Ferenci 
grófot  küldi Magyarországra. Midőn Lamberg 
az országgyűlés tiltakozása daczára is kikül-
detik, már következő nap a csőcselék által 
felkonczoltatik. 

Szeptember 29-én Jellachichot Pákozd-
nál keményen megverik, mire hadai Bécs 
felé  igyekeznek s az utóhad október 6-án 
le is teszi a fegyvert. 

Október hó első napján a király Batthyá-
nyi felmenti  s helyette Vay bárót nevezi 
ki miniszterelnökké, de nyomban erre más 
intézkédés történt, a király az országgyűlést 
feloszlatja,  az országot katonai törvények 
alá helyezi s császári biztosul Jellachich 
bánt küldi ki. 

Az országgyűlés tiltakozik a királyi 
rendelet ellen s a feloszlatott  kormány helyébe 
a honvédelmi bizottmányt állítja s ezt a 
szükséges hatalommal felruházza. 

Erre azntán a bécsi kormány is nyil-
tan pártfogásába  veszi a nemzetiségeket és 
támogatja őket s a pártütést mindenütt szer-
vezi. Erdélyben az oláhság megújítja az Hóra-
világ borzalmait, rabol és gyilkol a védte-
len magyar helységekben. 

Az osztrák kormány ellen fellázadt  Bécs 
segélyére siető magyar sereget Schwechát-
nál megverik, Bécs megadja magát. 

A magát újra erősnek érző ausztriai 
kormány a gyönge V.  Ferdinándot lemon-
datja s helyébe unokaöcscsét Ferencz Józse-
fet  ülteti, kinek nevében hétfelől  indulnak 
meg a császári hadak Magyarország ellen. 

íme, ilyen szomorú emlékek fűződnek 
1848. deczember 2-ához, azért tehát e nap 
inkább a gyász és keserűség napja, mint az 
örömé. 

De a nap évfordulóján  azért mégis ki-
fejezést  lehetett adni azon király iránti mély 
tiszteletnek, szeretetnek és hálának, kinek 
jogara alatt az azon időkben eltiport Ma-
gyarország teljesen újra született, ki kibé-
külve nemzetével, a mióta a felkent  fejét  a 

A ..CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
M e s s a l i a n c e . 

A „Grand* kávéháznak szivarfüstös,  fülledt, 
levegőjében, szánalomra méltó ziilött kompáuiában 
dorbézolt Szekeressy Pista, a gazdag földbirtokos. 

Jól benn volt az éjfél  utáni órákban az idő. 
A kávéházi benszülöttek nagy aarokasztalánál ültek 
s konyakot meg abszintet ittak. Az utálatos, erős 
abszint gőz megtöltötte Bzéltében, hosszában az egész 
termet s még a kendőzött arozu pénztáros kisasszony 
is megrázkódott néha-néha tőle. 

Az asztalok mellett maszatos képű, sunyi te-
kintetű czigányok húzták a nagyságos urak nótáit. 
Bizony elég hamisan húzták, hanem a mámoroB 
osapat vigan héjja-bujázott mellette s abszintül a 
alkoholtól amúgy is eltorzult képüket még elriasz-
tóbbá tette az az ábrándos, szentimentális vonás, 
melyet arezukra erőszakoltak, mikor rekedt bangón 
kisérték a Szekeressy nótájának refrénjét:  „csak las-
san, lassan, . lassan, lassan, lassan altasd el 
a szivemet*. 

— Pinozér abszintet, hadd feledjem  azt a ré-
git, az igazit I 

Ezt Szekeressy Pista kuijantotta közbe, túl-
harsogva a czigánymuzsikának s a rekedt éneknek 
kellemetlen akkordjait, aztán oda ment a kasziroB 
kisasszony tükrös trónusához, hogy obligát, elcsépelt 
bókokkal mulattassa. Jól tudja ő hogyan kell, hoz-
zászokott a — házaséletben. 

A nyelve már akadozott s a beszéde is inkább 
dadogás volt, mint beszéd. 

— Blanka, hányadszor mondom már magának, 
hogy milyen szép, gyönyörű. 

— Ugyan ne hízelegjen Szekeressy ur. 

- — Olyan mint egy mesebeli tündér. Elhiheti 
nekem, mert először is őszinte, másodszor józan 
vagyok. 

álondok magának egyet, kettő lesz belőle : le-
gyen a feleségem  I 

A festett  képű tündér nagyot kaczagott. 
— Hiszen önnek felesége  van. 
— Eh, mit, meguntam azt a hamupipőkét. 

Igaz, sohasem is szerettem, hanem annál jobban 
szerettem a csengő aranyait. Az mindig csak imád-
kozik. Nekem olyan feleség  kell, miut maga : piros 
és vig, ki eljárna velem a korcsmába s reggel nem 
emlegetné az Istent. 

A pinozér elhozta azt az utálatos, zöldesszürke 
mérget s egy hajtásra kiitta, az tár. folytatta  az isten-
káromló beszédet. 

— Holnap beadom a válópert s haza kergetem 
azt a mindég imádkozó penészvirágot.. Menjen, ha 
ugy tetszik trappista apáciának. 

Erre a beszédre még ebből a romlott leányból 
is kitört az undor. 

— No hallja, azt az áldott asszonyt, a fele-
ségét ne bántsa itt többet inkább tisztelnie kellene, 
mint az Isten angyalát. Annak ragyogó, hófehér  a 
lelke, a magáé meg piszkos, fekete.  Meg is veri 
rosszaságáért a jó Isten I 

Szekeressy hahotázni kezdett. 
— Czimborákl ide nézzetek, egy eleven ká-

viházi pinczérnő, a ki — imádkozik. 
Durva, sértő kaozagás töltötte be a termet. 
Aztán újra inni kezdtek, aztán újra énekeltek 

s változatosság kedvéért a nagy bőgőt összetörték 
s egy nagy pohár konyakkal nyakon öntötték az 
öreg klárinétost mert kifáradt  s el talált szenderedni. 

Már jóformán  pitymalott, a mikor Szekeressy 
bizonytalan, ámbolygó léptekkel hazafelé  ődöngött. 

A metsző, hideg hajnali levegő átjárta az egész tes-
tét, azért lehetőleg gyorsan ment s biztatásul vala-
melyik elcsépelt korcsmai ária dallamát fütyölte.  A 
sikos, fagyos  uton nehezen haladt, de végre mégis 
csak haza érkezett. A felesége  dolgozó szobájában 
világosság volt, akaratlanul ia be ment oda. íróasz-
talára dőlve aludt a felesége.  A mahagóni iróasz-
talkán egy szalmaszin papírra irt, befejezett  levél 
hevert s mámorosan is felismerte  azon a felesége 
szép, hosszúkás vouásait Nesztelenül elcsente, el-
ment a hálószobájába, aztán elolvasta. 

„Sándort!, miért irt újra nekem, miért nem 
hagyott nyugton? Nyugton? Bizonyosan a fejét  rázza, 
mikor e szót olvassa s azt kérdi lehet-e nyugalma 
egy élő martirnak? 

Miért irt újra nekem ? Nem akartam válaszolai 
a levelére s igazán nem is tudom, hogy miért vá-
laszolok? Talán merő udvariasságból. 

Miért emlegeti a multat? 
Szép napsugaras álom volt ai, derűs virágfa-

kad ás, miért szennyezi be i l y e n so rokka l? 
Lám én nem teszek ugy. 
Én elfeledtem  már mindent, el, még ast a szép 

regét is, melyet parkunk fenyői  suttogtak egykor, 
nekéz ágaikat lombán hajtogatva a légben. Elfeled-
tem ón már mindent, ugy el foglal  jelen boldogta-
lanságom. Kitéptek annak karjaiból a kit szeret-
tem és odalöktek áldozatul egy más valakinek. Kü-
lönben tudja maga az egész szomorú históriát. S ez 
az ember elfeledte,  milyen áldozat volt, hogy hoz-
zámentem, hiszen előbb ki kellett minden emléket, 
minden virágot tépnem a szivemből. Ennek az em-
bernek kávéház, kocsma a világa, züllött emberek, 
a ozimborái. _ 

Miért vett el ha nem szeretett? 
Tudtam akkor is, tudom most is, hogy csak 

a pénzemért s én csak ráadás voltam a hozományra 
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sseat korona érintette eskttje, szerint mindig 
híven őrizte a nemzet szabadságát és alkot-
mányát s kinek bölcs és körültekintő ural-
kodása alatt a nemzet óriási lépéseket tett a 
baladás terén. 

Ezért adott hálát 1898. deczember 2-án 
a nemzet minden hü és igaz fia  a Gondvi-
selésnek, hagy megtartotta nekünk a mi jó 
királyunk életét s azért emelkedett millió 
meg millió szivbŐl hő és őszinte ima Isten-
hez, hogy tartsa, óvja az ő drága életét a 
magyar nemzet boldogitására és Kerített 
hazánk üdvére még hossza időn keresztül. 

Bs. 

Császár jubileum. 
ö felségének,  mint osztrák császárnak 50 éves 

uralkodói jubileumát az örökös tartományok népe 
és a hadsereg e hó 2-án fényesen  ünnepelte meg, 
mely alkalomból a kitüntetéseknek egész raját 
közlik a hivatalos lapok. 

Minthogy Ő felségében  a magyar nemzet 
hiln szeretett uralkodóját és királyát szerencsés 
birhatni, ezen császári jubileum alkalmából is ki-
sugárzott országszerte a magyar nemzet hódolata 
és szerencse kivánata a szivekből. 

Vármegyénkben is Gróf  Majláth Gusztáv 
pöspök ur Ő méltóságának a lelkészkedó papság-
hoz intézett fólhivása  folytán  deczember 2-án há-
laadó isteni tiszteletek tartattak a plebániális tera-
lomokban. 

A megye székhelyén, Csik-Szeredában tar-
tott isteni tiszteleten az elemi, felsőnép,  polgári 
és iparos tanoncz iskolák növendékei és tanitói 
kara, továbbá a különböző polgári hatóságok tes-
tületileg vettek részt Mikó Bálint főispán  ur ve-
zetése alatt, ki előtt mise után a tisztviselői kar 
jelenlétében és nevében Gyárfás  László kir. tör-
vényszéki elnök fejezte  ki Őfelsége  iránti hódo-
latát és üdvkivánatát, kérvén a főispánt,  annak 
a trón zsámolyához való jutatására. 

Főispán ur szives szavakban köszönte meg 
a megbízatást s annak nyomban eleget is tett. 

Az ünnepélynek valódi színezetet a honvéd-
ség adott, mely a tisztikar vezetése alatt egy 
diszszázaddal és az összes legénységgel vett részt 
az isteni tiszteleten, s mise alatt diszlövésekkel 
hódolt a legfelsőbb  hadúrnak. 

Mise után a tisztikar és a legénység a lak-
tanya udvarára vissza térvén, az egész zászlóalj 
arczvonalban fölállitatott  s Foglár százados mint 
zászlóaljparancsnok erőteljes hangon felolvasta 
a legfőbb  hadiparancsot, melylyel a jubileum em-
lékére veretett érmek adományozása proklamál-
tatok és hazafias,  szép beszéddel buzdította és in-
tette a legénységet a legfőbb  had ur és a haza 
iránti kötelességekre, melyeket ugy békében, mint 
háborúban szem előtt tartani fő  kötelességük. 

Ezt követte a jubileumi érmek kiosztása, 
melyekkel első sorban a tényleges és szabadsá-
golt állományú tisztek, másod sorban az altisztek 
és harmadsorban a legénység láttatott el, utóbbiak 
között kioszván egyúttal a tisztikar által nyoma-
tott emlék sorokat, melyben a hadsereg 50 éves 
története lett a legénység előtt ismertetve. 

Ezen szép ünnepélyes aktus után a honvéd 
tisztikar által a laktanyában rendezett fényes  ebéd 
folyt  le, melyen polgári részről is többen vettek 
részt. 

T i I Í J 6 T . 
Tanító gyűlés. 

A csiki lóm. katb. tanító-egyesület felcaiki 
fiók  köre őszi rendes közgyűlését f.  évi november 
hó 23-&n a csikmadarasi róm. kath. népiskolánál 
tartotta meg, a gyűlésen a kerületi papság, a esik 
somlyói róm. katb. tanítóképezde tanári kara, s ez 
intézet IH-ad és IV-ed éves növendékei és a ta-
nitói kar teljed számban jelen volt. 

Reggel 8 órakor a megjelent tagok a tanu-
lókkal együtt szentmisét hallgattak. 

Szent-mise után a tagok három csoportra 
oszolva a helybeli tanítók gyakorlati tanításait hall-
gatták meg. 

A gyakorlati tanítások befejeztével  Ferencz 
János elnök a gyűlést egy szép beszéddel nyitotta 
meg. Az elnöki megnyitó éljenzéssel fogadtatott  a 
határozat szerint teljes szövegében jegyzőkönyvre 
vétetni határoztatott. 

Most Rádnly Benjámin jegyző olvasta fel  a 
mult gyűlésről felvett  jegyzökönyvet, mely szósze-
rint elfogadtatván,  jegyzőnek elismerő köszönet 
szavaztatott. 

Ülnök nj tagokai bejelenti Lukács Vilmos 
csik-azentdomokosi plébánost, Karácsony József 
tanitóképezdei igazgatótanárt, Oatbó János tanárt, 
Xántus Elek képezdei gyakorló iskolai tanítót és 
Kristó Domokos dánfalvi  tanítót. 

A tárgysorozat következő pontját Xántus Dá-
vid felolvasása  képezte a méhészet köréből. 

Felolvasónak köszönet szavaztatott. 
Győrpál András szavalta „Cziprus lombok 

Nagyasszonyunk ravatalára." Lampértb Gézától. A 
nagyon szép és hatásos szavalatért, köszönet sza-
vaztatott. 

Ezután Veress Zsigmondot méhész egyleti 
elnöknek választották meg. 

Az indítványokra kerülvén a sor Miklós Ist-
ván indítványozza a gyűlés küldjön ki saját kebe-
léből egy bizottságot egy, a kívánalmaknak a leg-
jobban megfelelő  irka minta megkéazitésére. 

Az irka minta megkészitésére felkéretnek 
Miklós István, Ferencz János, Ferencz József  és 
Dobai Ferencz. 

Következett egy írásban beadott terjedelmes 
indítvány, melynek tárgya a tanköteles gyermekek-
nek október hó elején való pontos iskolába ren-
delése iránt a vármegyei tekintetes közigazgatási 
bizottsághoz egy kérés beterjesztése. Az indítvány 
teljes szövegében a nagy gyűlés elé terjesztendönek 
határoztatott. 

A gyakorlati tanítások méltatására kerülvén 
a sor a bírálásban részt vettek: Paláncz Sándor, 

Murányi Kálmán, Bakó Tamás, Ferencz János, 
Rádnly Benjámin, Imre János éB Tompos Mátyás. 

A gyakorlati tanítások a bírálatok alapján 
teljesen sikerűiteknek jelentettek ki. 

Jövő gyűlés helyéül a csikrákosi róm. kath. 
népiskola tűzetett ki, mely ntán a nagyon tanul-
ságos éj élvezetes gyűlést az elnök bezárta. 

Ráduly  Benjámin, 
jegyző 

A csikmegyeí általános tanító-egyesület igaz-
gató választmánymánya a gyergyói kör megalakí-
tását elhatározván, Gy.-Alfalnban,  az állami felső 
népiskolánál f.  évi deczember 10-én d. e. 8 órakor 
tartandó gyűlésre az állami ős községi tagokat a 
választmány megbízásából tisztelettel meghívom. 

Tárgysorozat: 
1. Gyakorlati tanítások. 
2. A kör megalakulása, a liszt viselők meg-

választása. 
3. A tanítások bírálata. 
4. ífj.  K aj tár Károly felolvasása  a kézügyes-

ségi (slőjd) oktatásról. 
5. Az ügyrendre vonatkozó intézkedések. 
6. Indítványok. 
Gyergyó-Dilró, 1898. deczember 3-án. 

Vértes  Lajos, 
alelnök. 

& V L O N F I 1 L É K . 
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

csik-somlyói Tóth Vilmost a csik-szeredai kir. a.ló-
bivatal vizsgázott gyakornokát a szentesi adóhiva-
talhoz adótisztté nevezte ki. 

— Eljegyzés. Lakatos Kálmán kézdívásár-
helyi tanácsi írnok jegyet váltott csik-karczfalvi 
Lakatos Etelkával. 

Imponált aifileimnek  az 6 ősi neve, czifra  czimere, 
előkelő rokonsága, s oda dobtak neki. Én hozzá men-
tem. — BZÍV nélkül. Akkor másó volt az I Maga 
jól tudja kiél 

Egy darabig megvoltunk, sátán elkezdett dor-
bésolni a igy megy ea már évek óta naponkint. Este 
elmegy s reggel felé  hazajön — mámorosan. 

Igaia van, boldogtalan vagyok, de azért mégia, 
újból kérdem: miért szennyezte be a multat i lyen 
írással? 

Ma korán reggel a kapunál leaz négyes fo-
galjával. Elvisz messzi-messzi egy áldott öreg asszony-
hó*, ai ön édes anyjához, a ki édes anyám lesz a 
másik helyett. Aztán eljön onnan addig nem ia lát, 
mig nem semmisítik meg a házasságomat. Csak akkor 
jön viasza a csak akkor fogja  térden állva megkér-
deni tőlem, hogy akarok-e az édes feleaége  lenni. 
Puha, selymes fészekbe  viszen s a hossza szenve-
désért kábító boldogsággal fog  kárpótolni. 

Lám, lám milyen szentimentális maga. Épen 
olyan, milyenek voltunk akkor, mindketten. Én ia 
gyermek, ön ia gyermek. Most én asszony vagyok. 
Tudok szenvedni és tttrni a bizni az Urban. Megta-
nítottak eugem jámbor, hófehér  lelkek ott a osen-
des uent falak  között arra, hogy mi as eskü, mit 
aa latén oltára előtt teszünk. 

Feleletem rövid: én annak ai embernek a 
f e l e a é g e  vagyok.* 

Siekeresay elolvasta, talán megértette, talán 
i. aztán elzárta as Íróasztala fiókjába. 

Mikor déltájban felébredt  csak homályosan 

mint egy álomra emlékezett az egész dologra. Újra 
elolvaata a csak most látta, hogy aok betű azétfolyt 
elmoaodott rajta, Isten tudja mitől. Tán csak nem 
a szép, halvány asszony kihulló köuyeitől ? 

Kisse megdöbbent, aztán becsöngette a cselédjét. 
— Felkelt már a nagyságos asszony ? 
— Le sem feküdt  kérem. 
— Belehet hozzá menni ? 
— Nincs itthon. Korán reggel kocsi állott a 

kapunál, alkalmasint kikocsizott valamerre, mert a 
haugját hallottam. 

— Habi — ordított fel  dühtől megvöröaödött 
arozozal — az álnok kigyó, az imádkozó szent I Lám 
de jól tudja, hogy mi a bitveai eskii. Csúffá  tette 
azeplótlen, ósi ozimeremet I 

Kitombolta magát, aztán közömbösen felka-
ozagott: 

— Különben jobb is ott neked, nekem ugy 
sem kellettél I 

Aztán elment a Grandba, rendelte derüre-bo-
rura a gyilkos abazintet, a a frissen  kendőzött kia-
aaazonynak újra házasságot igért, hiszen neki ilyen 
feleség  kell a az a másik, az az imádkozó sátán 
ugy ia elment a csábítóval. Igen, elment, de nem 
nagyon meaazlre, oaak a főtéri  templomig. Annak 
ia oaak egy rejtett zugáig a abban a rejtett zugban 
airva kérte a boldogaágoa Asszonyt, hogy térítse jó 
ntra aszt a r o a z a t , a ójja védje meg attól a 
j ó t ó l , attól az é dea tői . 

W.  Viktor. 

— Törvényhatósági bizottsági tagok 
választása. A megüresedett tagsági helyek be-
töltése végett elrendelt választások f.  hó 5-én ejtet-
tek meg az egyes választó kerületekben. Csik-
S z e r e d á b a n Böjhy Endre törvényhatósági ki-
küldött elnöklete alatt tartott választáson tnlnyomó 
többséggel Csedo István ügyvéd választatott meg. 
C s í k - M i n d s z e n t e n a Mihály Ferencz főjegyző 
elnöklete alatt tartott választáson Czikó János me-
gyei nevelési pénztári ellenőr választatott meg sza-
vazattöbbséggel. C s í k S z e n t k i r á l y o n a Nagy 
Imre igazgató vezetése alatt végbement választáson 
a választó kerület báróin községének nagy érdek-
lődése melleit folyt  le a választás. A választásra 
- akár miutegy országgyűlési képviselőválasztás 
alkalmával — hosszú kocsisorokra jelentek meg a 
választók. 275 szavazat adatolt be, melyből Sándor 
Gergely 275, György Ágoston 271 és Demény Lajos 
272 szavazatot nyertek. 

— Halálozás. Gyergyó-Szárhegyen Oláh 
József,  községi adópénztárnok és Borszék-fOrdŐ 
választmányának aljegyzője, becsületes munkával 
eltöltött életének 55 ik évében deczember 1-én este 
7 órakor megszűnt élűi. Hűlt tetemét f.  hó 4-én 
d. a. nagy részvéttel remették el. 

— Amnesztia. Ö felsége  deczember hó 1-én 
következő kéziratot bocsátott, ki az osztrák igaz-
ságügyminiszterhez : Trónra lépésem 50 ik évfor-
dulója küszőbéu indíttatva érzem magam arra, hogy 
azokról a szerencsétlenekről is megemlékezzem, a 
kik az állam törvényei ellen vétettek s a kiket 
ezért elért a bűntető igazság szolgáltatás. E l en -
g e d e m mindazoknak a személyeknek, a kiket 
1898. deczember 2-áig a birodalmi tanácsban kép-
viselt királyságok és tartományok valamelyikében 
csakis f e l s é g a é  r t é s bűntette, vagy csakis a 
c s á s z á r i h á z v a l a m e l y tagja sértésének 
büntette, vagy csakis a két nevezett bűntett miatt 
büntetésre ítéltek, ezt a büntetést, a mennyiben 
még kinem töltötték; úgyszintén ezeknek az íté-
leteknek törvényés következményeit, és elrendelem, 
hogy az emiitett büntettek miatt, ha a nevezett 
nap előtt követték el, bűnvádi eljárás ne indittassék, 
a megindított eljárás pedig hivatalból beszűntet-
teasék. A legfelsőbb  kézirat további részében el-
engedi a törvényszékek börtönében lévő 199 fo-
golynak és a különböző fogházakban  lévő 349 fo-
golynak szabadság vesztésük hátralevő részét, mely 
kegyelem azonnal végre is hajtandó. 

— Hal- vad-estély. Rég nem látott oly szép tár-
saságot a „Csillag" vendéglő nagy tenne, minő, e no-
vember 20-LkL ós deczember 3-iki szombati vacsorákoa 
egybegyűlt, s jó vacsora, czigányzenc és táncz mellett 
fesztelen  jó kedvvel együtt maradt a hajnali órákig. A 
mint halljuk folyó  hó 10-én, szombaton, flecken  vacso-
rát rendez a vendéglősné, a mely alkalommal a „fatán-
gyéros"-fóle  magyar életeket fogja  feltálalni. 

— A „Csiki Lapok" sajtópöre. Midőn 
Albert Béni ősik- szentkirályi körjegyző, Vitos Mózes, 
Molnár József  és Qyörgyjakab Márton ellen indított 
aajtópörének tárgyalását iamertettűk, azt ia emiitettük, 
hogy Albert Béni aemmiaégi panasszal élt. Eit a 
panaszt a kir. kúria folyó  évi november 29-én tár-
gyalta a mint alaptalant elvetette. Ezzel as ügy 
reánk tartozó része teljeaen be van fejezve. 

— Vasút i közigazgatási be já rás . A szé-
kelyvasntaknak annyira várt kiépítése, illetve az 

_ építés folytatása  ismét egy lépéssel fog  közelebb-
"ről előhaladni. A kereskedelmi miniszter ugyanis 
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mult hó 27,én kelt intézkedésével a szászrégen-
gyergyószentmiklós madéfalvi  vonal déda-várhegyi 
szakaszinak közigazgatási bejárását elrendelte. A 
tárgyalás kővetkező napokon és helyeken fog  meg-
tartatni : deczember 12-én Ratosnya községházánál, 
13-án O.-Toplicza község házánál és 16-én Ditró 
község házánál. A bejárás az érdekelt községek 
megbizottainak jelénlétében Bartos Andor minisz-
teri titkár vezetése alatt fog  megtörténni 

— A ditrói iparos tanoncziskola se-
gélyezése. A kereskedelmi miniszter a nevezett 
tanoncziskola folyó  tanévi kiadásainak fedezésére 
a vallás és közoktatási miniszterrel egyetértőleg 
az „Országos tanoncziskolai alapból" 430 frt  segélyt 
utalványozott a vármegye alispánja kezére. 

— Fillérestély. Gyergyó-Szentmiklóson a 
szegény tanulókat segélyzó egyesület nov. 27-iki 
fillérestély  én Oencsy Zelma k. a. a „Szigetvári vér-
tanuk" egy részletének elszavallásával gyönyörköd-
tette a szép száma közönséget, mely a kedves és 
elragadó szavallatot zajoB tapssal tüntette ki. 

— Dalegylet A gyergyó-Bzentmiklósi „Dal-
egylet" nov. 26-án estélyi adott, mely a közönség 
nek a dal és táncz kedves élvezetét nyújtotta. A 
Dalegylet (ţj és sikerült ípekszámAka! bizonyította 
be, hogy régi jó hírnevét fenn  akarja tenni; a 
közönség pedig szép számban való megjelenésével 
arról tett tanaságot, hogy a törekvő Dalngylet a 
jövőben is pártólni fogja. 

— Gyilkossági kísérlet . A/. erkölcsi rom-
lottság és az aljas boszunak ma már nem ritka 
tannjelét adta Csatószegen egy eddig ismeretlen 
tettes, a ki tolyó bó 1 én esté a már nyugalomra 
térni akart £rőss Antal községi bíróra az ablakon 
át kétlövést intézett azon czébol, hogy őt az élet-
től megfossza.  Bár a merénylet ngy, a mint ter-
vezve volt nem sikerült, de az áldozatnak kiszemelt 
bíró egyik tagján a golyó által találva lett és habár 
nem életveszélyes, azonban jelentékeny sebesülést 
kapott. A bossín időn át a-közsíg élén álló erélyes 
biró ellen elkövetett merénylet ngy, a községben, 
mint a vidéken nagy megbotránkozást szült. 

— Brassói bank és raktárház részv. 
társ. Mint értesülünk, nevezett intézet, mely a 
magyar általános hitelbankkal szorosabb viszony-
ban áll, működési körét deczember bó elejével a 
banküzlet összes ágaira is ki fogja  terjeszteni,, ne-
vezetesen a takarék- betéti-, váltó- leszámitolási-
és lombard-üzletre, valamint külföldi  pénzéitékek 
adás-vevésére stb. E hirt annál szivesebben vesszük 
tudomásul, hogy fentnevezett  intézet egyik czélja 
az leend, hogy a környék pénzintézeteivel össze-
köttetésbe lépjen és a'zokat igényeik kielégítésben 
lehetőleg támogassa, miáltal közvetve vidékün kgaz-
dasági viszonyainak emeléséhez is hozzá fog  járnlni. 

— Nyilvános számadás és köszönet. A csikszép-
vizi iparos olvasókör /olvó lió lí)-ón megtartott táncz-
estélyen az összes bevétel 89 Irt, kiadás 5H irt 2ít kr, 
meginaradott 35 írt 71 kr. Fel Hl fizettek:  Nagys. Városi 
Gyula orsz. kép. 6 frt.  Tőke József,  StuhlinUller Antul, 
Szabó Fercncz, 1 frt  BO—1 frt  50 krt, Szabó Áron 1 frt 
20 kr, Kein Adolf,  Dr. Zakariás István, Bartha Iguácz. 
Mihály Ignácz, Veres B., Bodó András, Bartlia 
Antal, Lukács Károly, Mihály Márton, 1—1 frt, 
Szabó János 90 kr, Gergely György, ifj.  Fercncz Ignácz 
00—IR( kr, Szcbcni Péter, Bojér Fercncz, Mihály György, 
Dájbukát D. Autal, Zakariás József  50^50 kr, Jakab Jani, 
ifj.  Jakab János, Veress Árpád 40—40 krt, Erős István, 
János Péter, Németh G ŷula, Zakariás Gerő 80—80 krt, 
Sipos Lázár, Barta Ignácz, Fülöp József,  Németh János 
Szőllősi Ignácz 20—20 krt. Fogadják a felillfizetők 
rendezőség hálás köszönetét. 

— Kertész Tódor Budapesten, Kristóf-tér, 
nagy képes árjegyzéke megjelent, kívánatra bér-
mentve küldi meg. Tartalma : karácsonyfa-disz,  gyer-
mek- és társas-játékok felnőtteknek  is. Laterna 
magigák. Torna eszközök. Sport-czikkek. Vadász-
tárgyak. Flóbert puskák. Revolverek. Korcsolyák. 
Száncsengők. Bronz és porczellán szoba dísztár-
gyak. Dohányzó-, játék-, író-, ebédlő asztal kellékek. 
Konyha berendezések, legyezők és ékszerek. Kedély 
derítő tréfás  meglepetési tárgyak. Könnyen előad-
ható bűvész mesterségek stb. stb. Ajánlatos a meg-
rendelést ideje korán megtenni, mintán K e r t é s z -
n é 1 karácsony előtt nagy a forgalom. 

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét. 
A „ N a g y k é p e s V i l á g t ö r t é n e t n e k " 
lapunk mai számában foglalt  hirdetésére. A nagy-
szabású vállalat a legdíszesebb és legtanulságosabb 
magyar mnnka lesz. Kiadására az ország két leg-
nagyobb könyvkiadó intézete egyesült: a „Franklin 
társulat" s a „Révai Testvérek Irodalmi intézet 
Részvénytársaság". Kiállítása és tartalma egyaránt 
méltó társa a külföldi  hasonló vállalatoknak. A 
mai számunkban foglalt  hirdetés az egész vállalat 
prospektusát adja, a kedvező megszerzési módoza-
tokkal együtt, mely szerint a 12 kötetes nagy müvet 
1.50 frtos  havi részletek mellett lapunk kiadóhiva-
talában megszerezheti. A hirdetésre ismételten fel-
hívjuk t. olvasóink figyelmét. 

— T. olvasóink figyelmébe  ajánljuk 
S e r é n y i budapesti hírneves órás és ékszerész 
hirdetését, mert e megbízható czég vidéki rendelé-
sekre különös godot fordit. 

— Kerestetik egy házvezetőnő egy, 
szűkebb körű családhoz, czim a kiadóban. 

C I A B H O K.*) 
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S z e r k e s z t ő i l ö z e x i e t e l z . 
J. S. urnák. Ditró. A tnnttgyet érdeklő közlemé-

nyeknek a mint eddig, ugy e/.utáu is szívesen helyet 
adunk csak hogy — a mi igen természetes — lapunk 
szilk teréhez mert terjedelemben. Igazán nem értjük 
sein az ön sem i B . ur felháborodását.  Hn a „stylus" 
csakugyan eszeveszett annak B. ur az oka, mert azon 
senki som változtatott. A figyelmeztetésre  egyáltalán 
nincs szükségénk s jövőre is legjobb belátásunk szerint 
járunk cl. A beszédet csak megrövidítve hozhattunk 
volna, egész terjedelmében nem közöljük. Már ez ugy van! 

Fekete Liliom. Verset csak ritkán közlünk, rosz 
verset azonban soha. 

Hargitai. Az egyébként hangulatos kis költeményt 
a végén teljesen tönkre teszi, „a tél meg a hója", vigye 
el a gólya. 

F. J. urnák. A megnyitó beszédet legnagyobb 
sajnálatunkra nem közölhetjük, mivel ilyenekkel lapunk 
hasábjai az utóbbi időbeu szerfelett  igénybe voltak véve. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ 6s LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Nagyobb mennyiségű fekete 
borsó takarmány és mag 
eladó Csik-Somlyón Fodor An-
tal Jrirtokán. 

Pályázat . 
A megüresedett csikszenttamási s kántorta-

nitói állomásra pályázatot hirdetek. 
Jövedelmek: Rozs és zabkepe 40—40 ka-

langya ; értéke 120 frt.  Pénzkipe 40 frt.  Fakepe 
40 terű fenyőfa;  értéke «4 frt.  Stóla 30 frt.  Áj-
tatos alspitványból 6 frt.  A község pénztárából 
évi 130 frt.  Tandij a gör. kath. tanulók ntán 10 
Irt. Lakás természetben 1 szoba, 1 konyha, 1 
kamra és pinczéből, istaló majorság és sertés ól, 
a kántorral közösen használandó csűr és kis vete-
ményes kerttel. 

Kötelességek : egyik tanterem tanlnóinak ön-
álló vezetése, az egyházi szolgálatoknak a kántor-
ral, (elváltva való végezése, és a külön fogadott 
harangozó sekrestyésre felügyelni.  Személyes meg-
jelenés előnyt nyújt. 

Pályázni akaró egyének kéréseiket acsikszt-
tamási iskolaszékhez folyó  deozember 27-éig 
adják be. Csik-Szenttamáson, 1898. decz. 3-án. 

U. p. C9ik-Karczfalva.  Tompos Mátyás, 
lelkész. 

*) Kritsa Péter urnák ezen szerzeményét, 
mely ezelőtt néhány évvel magasabb zenei kö-
rökben és méltó elismerést szerzett, azért mu-
tatjuk be olvasóinknak, hogy azt minél szélesebb 
körben itthon is megismerjék, hogy az elismerés, 
mely a szerzőnek jutott, itthon is méltánylást 
találjon. 

Sz. 2389—1898./ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa által 1898-ik év 

deczember 9-ik napján délelőtt 9 órakor a város 
tanácsháza nagytermében megkezdődőleg nyil-
vános árverésen a többet Ígérőitek az 1899-ik év 
január 1-től az 1901-ik év deczember 31-ig, tehát 
3 évi tartamra haszonbérbe adatnak: 

1. A belpiacz vám jövedelme 9100 frt. 
2. A külpiacz vám jövedelme 400 frt 
3. A marba behajtási vám jövedelme 2000 frt. 
4. Sertéspiacz vám jövedelme 60 frt. 
6. Barompiacz korcsoma jövedelme 50 frt. 
6. Kompona vám jövedelme 40 frt. 

évenkint fizetendő  haszonbéri összeg niellett. 
7. Árverezni szándékozók tartoznak az ár-

verezés napján a kikiáltási összeg 10°/,-át bánat-
pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába 
helyeztetvén el, vállalkozónak utolsó részletfizeté-
sébe fog  betudatni. 

8. A vállalat ntán járó minden terheket, bé-
lyeg és kincstári illetékeket vállalkozó hordozza. 

Kgyéb föltételeket  vállalkozni kívánók bármi-
kor'az árverés megtörténte előtt 9—1 a-ig, délután 
3 — 5-ig a város tanácsházánál a polgármesteri 
irodában betekinthetik, s maguknak bővebb fölvi-
lágosítást is szerezhetnek. 

Csik-Szeredán, 1898. november 28-án. 
Élthes Jakab, 

2—2 polgármester. 
Sz. 1744/898./körj. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy a községünkben fel-

fogva  levő 4 éves fehér  szőrű tnlók, melynek mind 
a két füle  ájos, mintán igazolt tnlajdonossa a sza-
bályszerű körözés daczára sem jelentkezett, folyó 
hó 15-én délelőtt 0 órakor, közaégűnk elől-
járósági irodája előtt, nyilvánosan elfog  árvereztetni. 
A körségi elöljáróság. Cs.-Jenőfalva  1898. decz. 4-én. 

Suba Zsiga, Kedves Tamás, 
körjegyző. biró. 

Árverési hirdetmény. 
Stein Izrael czég megbízása folytán  ezennel 

közhírré teszem, hogy a gyimesközéploki vasúti 
állomáson, Stein Izrael czég faraktárában  elhelyezve 
lévő, budapesti czég Hulzner á;tndor részére oda-
szállított 11570 darab különböző méretű deszka, 
1865 darab különböző méretű zárlécz és 7850 drb 
különböző méretű lécz 1898. évi deozember hó 
8-ik napján délután 3 órakor , a helyszínén, 
a legtöbbet ígérőnek, kikiáltási áron alól is, kész-
pénzfizetés  ellenében, nyilt árverésen el fog  adatni. 
Árverezni szándékozók kötelesek az árverés meg-
keld é^e előtt 355 frt  60 kr bánatpénzt megbízott 
királyi körjegyző kezéhez, készpénzben, vagyóva-
dékképe* értékpapírokban letenni. Az árverési fel-
tételek alólirt királyi közjegyzőnél megtekinthetők 

Kelt nyimes-Középlokon, 1898. decz. 9. 
Baktsi Gáspár, 

kir. közjegyző. 



Deoaember 7. C 8 I K I L A P O K 49. nám. 

Kitúnó minőségű száras bükk-
hasáb tűzifa  kapható a gróf  Mikes 
uradalomnál Bükszádon. Egy mé-
ter öl a búkszádi állomáson 5 frt. 
Egy vaggonba mintegy 6 ól rakható, 
melynek fa  var dija C s í k s z e r e d á i g 
körülb. 7 frt  60 kr. 1-3 

I KERESTETIK 
egy előkelő társadalmi állással bíró személy, ki 
alkalmas egy legeleőrendQ életbiztoditó-társasá-
got Csik-Szereda város CsikaegyéltM képviselni. 
Kredmânyteţjes mttködés által rendes fizetés  ér-
hető eL Ajánlatok referencziák  megnevezésével 
„G. M." megjelölése alatt a Flok Geza-féle 
hirdetési irodába, Budapesten, Erzsébeltér 3. 

czimzendők. 

8z. 1628—1898. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csik-Szereda város képviselő testülete^a 

folyó  évi inárczius 12-én kelt határozatával 
kimondotta, hogy Csik-Üzereda várossában 
a vásártér közelében egy 3000 kgr. mérő 
képességű szekérbidmérleg állittassék be ; s 
ennek beállításáért a vállalkozónak hajlandó 
átadni a hídmérleg 5 évi jövedelmét, oly 
föltétellel,  hogy az öt év eltelte után az Üzem-
képes állapotban minden további igény len-
tartáaa nélkül a városnak adassék át. 

Vagy pedig oly föltétel  alatt, hogy a 
város által fölépítendő  hídmérleg költsé-
geinek 10°/o-át 5 évi időtartamra évi haszon-
bér fejében  a város részére biztosítaná. 

Ebből kilolyólag fölhívom  vállalkozni 
szándékozókat, hogy az erre vonatkozó aján-
lataikat legkésőbb folyó  évi deczem-
ber 20-ig alólirotthoz adják be ; mert a 
későbben erkező ajánlatok figyelembe  nem 
lógnak vétetni. 

Bővebb lölvilágositás alattirt polgár-
mesternél szerezhető meg. 

Csik-Szeredáu, 1898. november hó 20-án. 
Elthes, Jakab, 

2— 2 polgármester. 

Sz. 2343—1898./ki. 
Ár vereséül hirdetmény. 

Csik-Szereda város által a magas kincstártól 
haszonbérbe vett borital és hnsfogyasztási  adó be-
szedési jogának nyilvános árverés utjáni alhsszon-
bérletbe adása határidejéül az 1898-ik ÓV de-
ozember 9-ik napjának délelőtti 9 órá ja 
tflzetik  ki. Kikiáltási ár 6384 forint  39 kr. 

Miről árverezni szándékozók oly felhívással 
értesitetnek, hogy a kikiáltásai szolgáló összegnek 
lO'/p-ka bánatpénzül leteendő, még pedig a zárt aján-
latot tevők által az árverés megkezdésére kitűzött 
határidő, a szóbelileg árverezni szándékozók által 
pedig az árverés megnyitása ntán alattirt polgár-
mester kezéhez. 

Az árverés a városi tanács hivatalos helyi-
ségében tartatik meg, hol a részletes föltételek  a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1898. november 29-én. 
Élthes Jakab, 

2—2 polgármester. 

Legalkalmasabb 

karácsonyi és újévi ajándékok: 
arany- ezüst ékszerek, lánozok, gyű-
rűk, zsebórák, ingaórák, ébresztők 
stb. ugy KÉSZPÉNZÉRT (utánvét mellett) 

mint előnyös és szolid 

•9* részletfizetésre 
ÍCPICMUI TisároMtt 5 évi jótállás mellett 

N 
ó n - ésókaser gyári raktárában 

Budapest VII. Erzsébet-körut 35.1.em. 
Fióküzlet: II., Fő-atcza 21. 

A tílágffl  AUOEMARS FRÉRES genl óngrfr 
kis. vezérképviselete. 

Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 
• ^ T E I E F O N . * -

Képes árjegyzék ingyen. 1-3 

X 3 \ n  « f r »  r f & i Q 

j jfay  S t e Világtörténet f 
M*gJ»lenlk tizenkét 

kfltatben 
fementes,  tehát soha meg 

nem sárguló papíron. 
Egy-egy kötet ára 
rendkívül diszes félbör-
kölésben, bőrháltal és 

vászonláblával 

8 frt-
Mimfe-a  négy  hóban  egy—rjy 

kötet  jelenik  meg. 

Megjelenik füzetes 
kiadásban Is 

240 füzetben. 
Több «zel semmikép som lesz. 

Hetenkint  egy füzet  fog 
közrebocsáttatni. 

Egy-egy fOzet  éra 
30 kp. 

A füzetes  kiadáshoz  diszes  be-
kötési  táblák  szállitatnak. 

fi  Jíapy Képes Világtörténet megszerezhető: 
a) FUzetas kiadásban hetenkinti  30 kros füzetekben 

minden  rendes  hazai könyvárusnál. 
b) Kötate» kiadásban 12 kötetben,  8 Mjá  val 

a) köte enkinti utánvéttel bérmentve, 
b) had 1 frt  50 kros részletfizetésre. 

• M|l tbiiksreikrttalu IH! iURrt tllMINl MdtsMk. * 

Tájékoztató  képes  prospektust 
rúgj 

mutatvány  füzetet 
I n g y e n é a b é p m e n t v e 

kaid  a mü kiadóhivatala 
Budapest , VIII., Üllői-ut 18. szám. 

• — 

Képes  diszmü  a müveit  közönség  számára. 
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 

OOLDZIHER IGNACZ, GTOMLAT GYULA, HIXA SÁNDOH 
kOzreintlkŐdÓBÓTel szerkeszti 

M A R C Z A L I H E N R I K 
Mintegy  2500 szővegképpel,  500 mümelléklettel,  60 szines mülappal 

50 történeti  térképpel,  8500 szövegoldaliul. 

fi  Jíagy Képes Világtörténet czéija. 
Jelen  munkával  az első nagy világtörténeti  mii jelenik  meg magyar nyelven. 
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és tcrjedehnibtn egyaránt nagy és je-

lentős  ez a vállalkozás. 
A magyar tudomány  nyújtja  a magyar kőz-'ns  'gnek  az élet könyvét, a világtörténetet. 
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos  mozzanat cz. 
Egy régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy régi kötelesség teljesítése. 

fi  Jfagy  Képes Világtörténet illusztrációi. 
A Nagy Képes Világtörténet összes illusztrácziói k z'irólag egykorú vagy korhű ábrázola-

tok lesznek. Képes mellékletei, történeti térképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és 
irásmásolatokkal a Világtörténet egy olyan k'.;sinyitett históriai muzeumot nyújtanak az előfizető-
nek, a minőt a maga valójában lehetetlen beszerezni. Ezek a nagy európai muzeumokból, 
családi és nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, építészeti műremekekről egybegyűjtött s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illnsarácziók rendkívül emelik a mű becsét, 
az egésznek művészi értéket adnak. 

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb  magyar könyvek közé tartozik. 
Ez a tizenkét hatalmas könyv arra való, hogy nemzetünk minden  műveltjének  tanittya 

barátja,  tanácsadója,  minden  uri háznak ékességo  legyen. 
A mű  kiadására  egyesült  két  könyvkiadó  intézet  bizalommal  ajánlja,  tehát  nagy, 

magyar vállalatát  a nagy magyar közönségnek. 

Franklin  Társulat 
magyat irodalmi  intézet  és könyvnyomda. 

liévai  Testvérek 
irodaJai  intézet  részvény társaság. 

Előfizető  gyűjtők szlTeakedjenek a. kiadóhivatalhoz fordulnL 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györg/.akab Uárton köuyvnyomuájábau 1898 




