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Társadalom. 
Xem fogul  mi meghatározást akarok 

adni ne ijjedj meg a defíniczió  keserű 
izétől olvasó közönség tudom, hogy 
a magyar embernek legkényesebb oldala 
a definiálás.  De liilt lelkünk sajátlagos al-
kotásánál fogva,  az eszményt keressük, 
kutatjuk a szavakat, s a külső benyomá-
sok önkénytelen. észrevétlen felvétele  által 
megalkotjuk az eszményt; haladunk a tö-
kéletes félé,  indít erre az a sok tökélet-
lenség, gyarlóság, a mik klil- és belvilá-
gunkban elő-előbukkannak, s igy mikor e 
fontos  kérdéssel .társadalom- foglalko-
zunk, s megalkotjuk az eszményt, mely 
felé  minden téren törekszik lelkünk, a/t 
hiszem nem lesz érdektelen az eszménye-
sitett társadalom feltüntetésével,  meztelen 
alakban, maga valósiigában látni társa-
dalmunkat. 

Az egészséges társadalom megterem-
tése életsziiksége minden népnek, nekünk 
magyaroknak faji  szükség még. Megte-
remtése, tökéletesbitése a tudomány, mű-
veltség, erkölcs és honszereleni ápolása 
tekintetében szigorú kötelességünk, mert 
sok tenni való az eszményhez a leg-
több mondhatnám a társadalomnak 
van fennhagyva.  Állani és egyház, e két 
felsőbb  hatalom nem mindenható, „ember-
nek születtél, légy hát ember s munkál-
kodj magad saját jólétedért!" A társadal-
mat egyesek alkotják s innen az atom 
kötelessége a nagy műben! 

Ha pedig a társadalom jelszavává: 

.tudomány, műveltség, erkölcs, honszere-1 nak tartjuk az életet, melytől megszaba-
lem^j^ézetes szavakat tettük, nem-e be-
lefoglaltuk  abba összes életünk minden 
érvelését, emberi egzisztencziáink minden 
föltételét  ? ri ha ez igy van pedig ta-
gadni nem lehet mi az okit annak 
mégis, hogy a társadalom vétkes mulasz-
tásai szembeszökőleg merülnek fel  sze-
meink előtt, bogy a társadalom nem teszi 
meg kötelességét, azt az eszmény szol-
gálatába tartozó hivatását nem éri el, 
melyre emelkedni, melyre munkálkodni 
dicsteljes munka, de meg önmagának tar-
tozó praktikus kötelesség is ? 

Azt is mondják általánosan -bomlott 
társadalmi viszonyok, rosz társadalmi életu 

stb. üres frázisok,  a társadalmat emberek 
alkotják, senki és semmi más nem fele-
lős a hibákért, mint az ember, ti társa-
dalmi ember. 

Társas lény vagyunk, egymásra utal-
va a rövid földi  létben, bennük él az a 
vágy, liogy egymással közöljük állapotain-
kat, bennünk van a társulási ösztön s 
mégis hányszor láthatni, liogy a társula-
tok nem képesek alakot ölteni, a társas 
életre teremtett s egymásra utalt emberek 
nem tudják, nem akarják megalkotni azt 
ti fényes  jelszavu társadalmat, melyben 
pedig neineseeben élhet az ember, mely-
től oly sokat vár az eszmény s melynek 
oly sok tenni valót hagy fenn  az állam 
s a vallás ! 

Gyakran szörnyű terheket rak ránk 
az élet, szinte kiállhatlamiak, terhes igá-

tluliii édes élvezetnek tilnik fel  előttünk 
s óhajtjuk a véget, mégis élünk tovább 
kinteljesen, a 111a unalmát pedig nem 
váltja fel  a holnap öröme, mi hát a mi 
vigaszt nyújt, reményt, feledést,  erkölcsi 
erőt, bátorságot ad, bátorságot arra, hogy 
tovább éljünk s ne szaporítsuk az élettől 
meghátrált öngyilkosok számát ? A társa-
dalom ! A józan társadalmi élet? 

S mi hát ennek az alapja ? 
Az első társadalmi élet az első vad-

embereknél a családi tűzhely lángralob-
banó szikrájával gyúlt ki, mikor a kóbor-
csapatok, a rendezetlen, szerteszórt nép 
egy-egy tűzhely körül csoportosult, ké-
sőbb az az életelem tovább terjedi. sa-
lad szűk volt neki s megalakin! z a 
kohó melyből az összetartozás é i / .c i nél 
fogva  előtérbe lépett egy bizon,v>s föld-
területhez való ragaszkodás, csirája, a 
hazaszeretet! 

Az első alap tehát a család, majd 
később a haza. 

Ma már bizton állithatjuk, liogy tár-
sadalmi rendszerünk alapja nem más, nem 
szabad, hogy más legyen, inint a józan 
becsületesség és kellő intelligenczia. Ha 
ezeket tesszük feltételeknek,  s e két so-
rompóba állítjuk a társadalmi élet feltéte-
leit, s csak is ezekbe, másba nem, akkor 
e jelszavakkal felfegyverkezve  s bennünk 
élő társulási ösztönünket követve, megalkot-
hatjuk a modern magyar társadalmat, me-
lyet hazánk oly sok vidékén nélkülözünk. 

A ĈSIKIJiPOK" TÁRCZÁJA. 
Bettlér Ágnes. 

— KarczolaL — 
Irta: Dapsyné Lázár Juliska. 

(FolyL) 
Junius 15. Ma már tudom mi a bújom, bár 

csak soha meg ne tudtam volna! 
Elviselhetetlen teherként nehezedik rám az a 

tudat, hogy óh! retteneteB kimondani is azt — sze-
retem Sándort, őrülten, lelkem egész erejével, s azt 
is tudom, hogy ó viszont szeret — nem mondta, 
de hát kell ahoz szó, beszéd ? 

Hogy mi lesz ennek a vége, azt csak a jó 
Isten tudja! Egy Kaos előttem a jövő, nincs egy 
sugár a mi bele világítson 0 rettenetes sötétbe. Nein 
vagyok ura egy tiszta gondolatnak, esak azt tudom, 
ijesztő világosan az áll előttem, hogy szüretek és 
ez által nagyon szerencsétlen vngyok. Mert hát mi 
a czélja, hol a kifejlődése  ennek? Sándor kér, kö-
nyörög, hogy váljak el, legyek a feleségű,  de Iste-
nem, hiszen ez lehetetlen, csak én tudom, hogy le-
hetetlen; hogy élhetnék én tovább, lehetnék boldog 
azzal a tudattal, hogy tünkre tettem egy ember 
egész jövőjét, hálátlan voltam a múltért ? 

Nem vagyok rá képes, de igy folytntni  az éle-
tet csalással, mert hiszen minden gondolattal csulok, 
házásságtörő vagyok, még lehetetlenebb az élet. 

Junius 18. Vájjon van-e számomra bocsánat ? 
Kell hogy legyen, mert hiszen én nem tehetek róla, 
ei a szerencsétlen szenvedély nem saját akaratomból 
keletkezett szivembe, én eleget küzdöttem magam-

mal ellene, de hát ki tehet érzelmeiről V Lépésről-
lépésre iiltlöz a szabadság gondolata, meg reszketek 
uz eszmétől, szabadnak lenni! De hogy? Oh! Iste 
nem, nincs számomra menekvés e földön  a halálon 
ki VŐ I. 

Elgondolkozom rajta, hogy mi lesz, hu egyszer 
szétlőtt fejjel  találnak meg? Azt fogják  mondani, 
liogy megörültem, „pillanatnyi elmezavar". Teremtő 
Ég! pillanatnyi! Hiszen hónapok óta élek kábult 
agygyal, zavaros fejjel,  közel a bolonduláshoz ret-
tenetes tehetetlenségemben. Lesznek, a kik mondják 
majd, liogy milyen háládatlan, gonosz teremtés vol-
tam, ilyen bánutot okozni képes. Jaj I ha örült, 
rossz ! 

I)e az senkinek sem fog  eszébe jutni, hogy 
megsajnálja n szegény asszonyt kimondhatatlan gyöt-
rclmiért, azt senki sem fogja  mondani, hogy nehéz 
útja volt, a meddig eldobta magától ifjú  életét. 

Es ha meg lesz téve, mi jön azután? Feltá-
madás, vagy teljes megsemmisülés ? 

Julius 23. Egyik kétségbeesésből a másikba 
jutok. Ha látóin Sándort, hallom hangját, rám néz 
azokkal a bűvös szemeivel, egesz lényein fellázad  a 
hiilálgoudolata ellen, élni, élűi akarok! Boldog aka-
rok lenni vele és általa. Csábit, hiv, hogy szökjünk 
el, meneküljünk e osunya világból oda, a hol senki 
sem ismer, nem törődnek velünk az emberek, éljünk 
egymásért, egymásnak, és inár e földön  elnyerjük 
u mennyországot! Oh I ugy mennék, minden ideg-
szálam remeg a vágytól, vonz feléje;  de azért ma-
gammal sem tudok megalkudni! 

Mikor elhatározom, bogy hát igen, megyek, 

ba a kárhozatba visz is utam, csak boldog lehessek 
bármily rövid időre, egy kiállhatatlan belső hang 
mindezt kiábálja füleimbe:  „Hát elmész, hát becs-
telen akarsz lenni? bebizonyítod, hogy a gondos 
nevelés semmi, a jó példa nem ragad, minden el 
lesz felejtve,  ha az állat ébred fel  a nőben. Mert 
azt senki sein fogja  neked hinni, hogy csupán szi-
ved és nem szilaj, forró  véred űznek el házadtól. 
S hát feleded  anyádat és férjedet?  Gondold ineg 
mit teszel!" 

Ezt a hangot nem tudom elhallgattatni, s máig 
is itt vagyok húzva elviselhetetlen igámat. 

Augusztus 4. Most irok utoljára e naplóba. 
Csak napok kérdése, liogy meddig élek, határoza-
tom szilárd, meg fogok  halni. 

Sándor napról-nupra inkább ostromol, hiv, csa-
logat, félek,  hogy erőm elhagy, nem birok ellent-
álluni, hiszen mindig jobban, forróbban  szeretem I 
Jobb uekom, ha meghalok, inkább a sir, mint a 
gyalázat. 

* 

Augusztus 4-éii irt Ágnes utoljára naplójába 
és liat nappal később, azaz 10-éu délután sziveit 
lőtte magút. 

Egy nagy társaság, közöttük Héla és Sándor 
is t-Kolnakázni mentek, én szintén velük voltam. Este 
7 óra lehetett, mikor visszatértünk a városba,, olyan 
különösen éreztem magamat, valami furcsa  volt a 
levegőbe, egy kimagyarázhatatlan sejtelem készte-
tett, liogy Bélával menjek. 

A házban minden a szokott rendben folyt.  A 
szobaleány azt moudta, hogy úrnője heves főfájásról 
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De hogy lássuk az akadályokat is, 
melyek útjában állanak a mi társadal-
munk megjegeczesedésének, rá mutatok 
társadalmunk legnagyobb rákfenéjére,  ezek 
a „kasztok". ,osztályos sorompók". 

Ma a XX-ik század küszöbén - a 
szocziális eszmék óriási hódításai idejében 
— nálunk máig sincsenek ledüntve tár-
sadalmi életünkben a „kiuni falak".  Hal-
latlan merészség ez, egyeseknek a na-
gyobb szám felé  helyezkedése. jogtalan, 
avult intézmény, romba kell, hogy dőljön 
századunk egészségesebb levegőjén, de 
veszélyes is társadalmi életünk fejlődésére, 
mert int Kóma és Athén példája, melyek-
nek hadseregei és nagy műveltsége meg-
dőltek, mert társadalmi életök az erkölcs-
telenségbe sülyedt, társadalmuk meg-
bomlott. 

Ne csináljunk tehát társadalmat a 
társadalomban, intelligenczia és becsüle-
tesség, ez legyen jelszava a magyar egy-
séges társadalmi életnek s meglássuk, 
hogy sok üdvös dolgot produkálhatunk 
társadalmi uton, a mit egyébként nem 
lehet megoldani. 

Általánosságban beszéltem: magyar 
társadalomról, minket pedig legközvetle-
nebb érintő ,csiki társadalmi életről" nem 
szólok, — mert az nincs ! De lehetne!! . . . 

Molnár  Akos. 

V á r m e g y é n k Isko lá i a m i l l e n i u m i 
k i á l l i l á s o u . 

Magyarország fenállása  ezredéves évforduló-
jának és az akkor rendezendő országos kiállítás-
nak ideje mindinkább közeledik. 

Vármegyék, városok, községek az ipari, mező-
gazdasági és kulturális téren működők és más tár-
sadalmi osztályok egész ország területén egymás-
sal versenyezve, előre kidolgozott és megállapított 
tervek szerint megfeszített  erővel és lázas siet-
séggel dolgoznak, hogy a korszakot alkotó nagy 
ünnepélyen minél méltóbban és minél fényesebben 
mutassák be magukat a világnak. 

Néhány hét óta némely körökben az a hir 
volt elterjedve, mintha a kiállítás nem tartatnék 
meg 1896-ban. L u k á c s Béla kereskedelemügyi 
miniszterhez az országgyűlés pénzügyi bizottságá-
nak legközelebbi ülésén ezen hir valódisága iránt 
kérdés intéztetett. A miniszter kijelentette, hogy 

az elhalasztásra semmiféle  ok nincs, ilyen kívánság 
az illetők részéről nem is merült fel,  igy tehát a 
kiállítás meg fog  tartatni az arra kitűzött időben. 

Tudomásunk szerint vármegyénk területén 
is két bizottság fáradozik  a milleniumi kiállítás 
előkészítésén, egyik a vármegye iparának, a másik 
pedig mezőgazdaságának méltó képviseltetése ér-
dekében. 

Mi tudomással sem bírunk azonban arról, 
hogy a megyei iskolák s általában vármegyénk 
tanügyének a kiállításon való bemutatása érdeké-
ben eddigelő valamely pozitív lépés történt volna. 
Lehet, hogy egyik vagy másik tanitó-egyesület 
vagy járáskör kebelében a milleniumi kiállítás ügye 
megbeszélés tárgyát képezte s talán kisebb bizott-
ságok is alakíttattak, melyek egyes iskola csoportok 
kiállítása ügyének intézésére vannak hivatva. Mi 
azonban ezt és csak annyit nem tartunk elégnek, 
mert hogy iskoláink méltóan legyenek bemutatva, 
ahoz a vármegyei össze3 tanítóság vállvetett, buzgó 
működését tartjuk szükségesnek. 

Épen ezen okból czélszerünek és üdvösnek 
látnók, ha az összes tanügyi férfiak,  tekintet nél-
kül a vármegyénk területén levő tanintézetek mi 
nőségére, egy központi intéző bizottságot alakít-
nának, mely kezébe venné, az ügyet, megtenné az 
elökész'tő lépéseket, kijelölné az irányt, a melyben 
és a módokat; a melyek szerint a kiállításra ké-
szülni kell. Ugyanezen központi bizottság lenne 
hivatva arra is, hogy a kiállítás ügyét folyton 
felszínen  tartsa, a hozzáfordulóknak  tanácsokat és 
utasításokat adjon s általában a tanítókat a ki-
állítás sikere érdekében lehetőleg minden irányban 
támogassa és tájékoztassa. 

A mint már lapunk hasábjain többször em-
lítve volt, kiállítási anyagunk van bőven s ha a 
vármegye területén levő népoktatási intézetek, ne-
vezetesen a tanítóképezde, polgári és felsőnépis-
kolák, elemi iskolák részt vesznek a kiállításban, 
vármegyénk tanügye elég impozánsan lesz képvi-
selve, nem is szólva a csiksomlyói főgimnáziumról, 
mely bizonyára jó híréhez teljesen méltóan fogja 
magát bemutatni a kiáilitásbau. 

Legtöbb fáradságba  fog  kerülni természete-
sen a kiállítási anyag kiválasztása, hogy ne ke-
rüljön oda semmi olyan, i mi uem odavaló, ellen-
ben legyen kiállítva minden, a mi arra méltó és 
érdemes. 

A kiállítandó iskolai szerek és más idevo-
natkozó dolgokról más alkalommal fogjuk  elmon-
dani véleményünket, jelenleg egy eszmét vetünk 
fel,  melynek megvalósításától épen a kiállításra 
szükséges anyag megválasztása czéljából sikert 
reméltünk. Ezen eszme az, hogy még e z e n is -
k o l a i év n y a r á n r e n d e z t e s s é k i t t 
C s i k - S z e r e d á b a u e g y m e g y e i i s k o l a -

s z e r - k i á l l í t á s , mely módot és alkalmat fog 
nyújtani arra, hogy a kiállításra szánt, tárgyakat 
kiválogathassák. 

A tanitók őszi gyűlései most következnek, 
ajánljuk a központi bizottság alakítására és az 
iskolaszer kiállításra vonatkozó indítványainkat a 
járáskörök figyelmébe,  tegyék megfontolás  tár-
gyává azokat s hajóuak és czélravezetönek talál-
ják, fogadják  is el s indítsák meg az azok meg-
valósítására szükséges intézkedéseket. 

L. M. 

panaszkodott délután é.s must alszik. Béla tudva, 
hogy feleségének  ilyenkor az egyedüli orvosság a 
nyugalom, nem háborgatta: szegény ember, hiszen 
mitsem gyanított. 

Eu tovább is ott maradtam, olyan nyughatat-
lan voltam, hogy alig bírtam leküzdeni vágyamat, 
Sándort figyelmeztetni  e rendkívül hosszan tartó 
álomra. De még se mertem megijeszteni, hát ha 
csalódom és akkor ok nélkül zavartam Béla nyu-
galmát. 

Végre í» óra felé  Bélának is feltűnt  e szokat-
lan csend és hosszú pihenése feleségének,  hát be 
ment az Ágnes szobájába, hívni az asszonyt. Én 
mindenütt a nyomában. Olyan némaság volt az egész 
házban, bogy a küszöbűn önkénytelenül egymásra 
néztünk, nem merve belépni, mig Béla egy nagy 
elhatározással belökte az ajtót. 

Ott feküdt  Ágnes a vörös bársony kereveten, 
fehér  pongyolában, gyönyörű feje  alá hanyatlott, 
hosszú sötét buja a földön  hevert. 

A nyitott imakönyvet még görcsösen szoriták 
fehér  ujjai, mig szive táján egy krajezárnyi kis 
sebből lassú cseppekben folyt  piros, meleg vére. 

Csak nem rég követhette el tettét, ini alatt 
mi azt hive, hogy alszik, csendesen beszélgettünk, 
hogy álmát ne zavarjuk, az alatt ö maga ellen for-
dította a gyilkos fegyvert.  Oh! ha idejekorán be 
jött volna liéla, talán elkerüli e borzasztó csapást 
ki tndja, tá,i másodszor nem lett volna erejo sze 
gény asszonynak ez utolsó lépésre határozni magát 
Ki tudja! Talán igy még is jobb volt neki. 

Gyenge az én szavam, neked leirui a Béla bá 

natát, mikor bizonyos lett róla, hogy felesége  ha-
lott. Az ö drága, szép Ágnese. 

Harmad nap eltemettük. Mindenki ott volt, 
mert mindenki szerette, esak látszott az egész gyász-
közönség arczáll a megilletődés mellett a kérdés : 

Vájjon miért tette V" I>e nem tudta meg soha senki. 
Sándor is kikísérte utolsó útjára szerelmét, 

ketten siratták igaz fájdalommal,  és én még is a 
férjet  sajnáltam inkább, inert ha bár birta is ő egé-
szen e szép testet, az, a mi ennek értéket kölcsö-
nöz, a lélek és szív, soha sem volt az övé. Sándor 
most Arcoban siuylódik, azt mondják menthetetlenül 
a tiidővész áldozata. Csak én tudom, hogy bánatában 
kapta baját, inert a naplót sem látta senki és a vi-
lág nem is sejtette két lélek titkos összefüggését. 

Béla a temetés után megkért: rendezném fe-
lesége leveleit és azok között találtam e naplót. 
Természetes nem mutattam meg neki. Kegyetlenség 
lett volna kiölni lelkéből az annyira bálványozott 
asszony emléke iránti piétást. Aztán meg szegény 
Ágnes olyan ártatlan volt, miért ne tiszteljék halála 
után is. 

Eltettem magamnak emlékül c lapokat, to vagy 
az elsó ember, a kinek beszéltem róla, talán hiba 
volt ezt tennem, dc a to véleményed a nőkről any-
nyira téves, hogy örömmel ragadtam meg az alkal-
mat egy ekklatáns példával érvelni saját állításaim 
mellett. 

Barátom elhallgatott, és ón megilletődve szorí-
tottam vele kezet, minden czinizmusom mellett meg-
hatott a tragikus végzete e szép fiatal  asszonynak. 

(Vége.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

N a g y - B e c s k e r e k r ö l R o m k a y Nándor m. 
kir. adótárnok ur a 857. számú gyüjtöiv kísére-
tében 156 frt  20 krt juttatott kiadóhivatalunkhoz. 
Ezen iven adakoztak: Anonymus 10 frtot,  Dénes 
Zsigmond 5 frtot,  Kumán község elöljárósága, 
Tarras község elöljárósága 3—3 frtot,  Romkay 
Nándor, dr. Stossik Ferencz, Horváthy Ferencz, 
Frânez I. L., báró Feilitsch Berthold, Szabó Fe-
rencz, dr. Ordó Alfréd,  Aracs község elöljárósága, 
Hofbauer  Jakab, Dániel László 2—2 frtot,  Láng 
Ferencz. Kováts Ágoston, Édenburg Lajos, Mariá-
novich János, ifj.  dr. Derakó Pál, dr. Orsó Mátyás, 
Hiller Laczi, Keresztes Aladár, dr. Kardos Samu, 
Ramsberger József,  dr. Póka Dezső, Lafleur  Péter, 
Cséke István, Kassa Endre, Wichann Viktor, 
Péter István, Lászlóffy  Simon, Panos Károly, 
Moszkovcsák Dezső, Kécsy Tivadar, Jarmoczky 
Sándor, Gössl Géza, Siuger János, Beller István, 
Schenk Jakab, Lászlóffy  János, dr. Stern Lázár, 
dr. Hollender Mór, dr. Istvánfy  István. Kntassy 
József.  Kvischfeld  László, Spolárieh Gyula, Jakab-
falvy  József,  Fogaras Tamás, dr. Petrovits Szve-
tozár, Wessely Prokop József,  Oláh Elemér, dr. 
Pollák Győző, Múller Lajos, dr. Mangold Samu, 
Drégits Miklós, Lindhof  János, Molüár Péter, 
Pleitz Fer. Pál, H. I., Wolfinger  Viktor, Nikolits 
György, Omalyev Milán, Hesse Ede, Zsíros Imre, 
Müller Géza, Weisz Károly, Kéler Ákos, Dársu 
Péter, Ábrányi Zsigmond, Schpeck Ferencz, Man-
del József,  Mihály Miklós, Végli Károly, Eisen-

| stödter Ignácz, Meggyessy Caesar, Groszman Kál-
mánná, Bauer Henrik, Szabó Arnold, Düh Antal, 
Jenovay Imre, Papik István, Mes/.nifc  Lipót, Varsa 
Mihály, Kocsonyás Mihály, dr. Papp Géza, Stoj-
kovits György, dr. Magyar Károly, Thurn Róbert, 
dr. Rankovits Szilárd, Alap.y János, Sekosán Joszim, 
Witt László, Magyarósy Árpád, dr. Várady Imre, 
Ramsberger Dezső, Romkay Nándorné, Romkay 
Lenke és Romkay Vilma I—1 frtot.  Romkay Ma-
riska, Raukovits Mihály, Maugsch Albert, Molnár 
János, dr. Végh Lajos, Kovács I. M., Rónai Ödön, 
Androvich József,  dr. Billitz Béla, K. F., dr. Billitz 
Hugó, Teinmer Samá, N. N., Schvarcz János, N., 
Laube Péter, B ibítzky Lajos idős, Steier Péter, 
Delfel  József,  Miók János, Kréiner Lajos, Májay 
Májay Mihály, Pét/. Antal, Smetanua Antal, Schmidt 
Antal, Veréb Gyfi-gy,  Annán Ernő, Kraker Károly, 
Torday Lipót, Payku Vilmos, dr. Steiu Miksa, 
lteiner Gusztáv, N. K, Horváth Sándor, Grubacsky 
Máté, A. D. Elvert. Beucze Mihály, Klee Sebő, 
Pokorny Venczel, X. Y. Z., Jaromis Norbert, dr. 
Kovács Izsó, Herzl Sándor, Fülöp István, Schvartz 
József  és llügel János öO—öO krt. (i. 0., Klein 
Elek, Risztils Pája, Kirilovits Jcfta,  Bartók Lipót 
és Freund Márton 30—30 krt. Opp'-rt Sándor, 
Laurer Mihály, Eibenscliütz Miksa, Tapai Antal, 
Kovách Lajos, Unger Lőrincz, Varga Mihály, Eck 
Ágoston. Kelemen Gábor, .láger Károly, Schill 
Miksa, Kovács Antal, IiaiLli Adolf,  Fi.M-.her Ignácz, 
Szita József,  X. Y., K. I. és Schönherr Antal 
20—20 krt. Továbbá fogadás  után nyert összeg 
1 frt  66 kr, takarékpénztári kamat a gyűjtött 
összeg után 1 frt  44 kr. Jelen számunkban ki van 
mutatva . . 1 üti frt  20 kr. 

Az eddigi gyűjtés 2256 frt  86 kr. 
Főösszeg 2413 frt  06 kr. 

Azaz: Kétezernégyszáztizenhárom forint  06 kr. 
Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 

ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 
— Halottak estéje. A gyergyószgntmiklósi 

dalegylet október hó 31-én halottak estéjén ugy a 
latin, mint az örm. szertartású sírkertben az ed-
digi szokáshoz hiveu halotti gyászénekeket fog 
énekelni. 

— Eljegyzés. Gyergyó-ditrói F ü l ö p József 
ottani takarékpénztári igazgató közelebb váltott 
jegyet gyergyószentmiklósi R o m f  e 1 d János 
leányával, a szép és kedves Máriczi kisasszonynyal. 
Állandó boldogságot kívánunk! 

— Társas estély Gyergyó-Szenr.ilklóson. A 
szegény tanulókat segélyező egyesül, t második 
társas-estélye L.V/.ár Zakariásné és Orel Dezső 
rendezése mellett folyó  hó 20-án kedélyes táncz-
mulatsággal tartatott meg. Közelebbi Mrsas-estély 
27-én lesz s mint értesülünk, többfél.  meglepeté-
sekkel egybekötve. Rendezők özv. Vakar Istvánná 
és Deér Kálmán. Ajánljuk a közönség fgyelmébe 
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— Képviselőnk ujabb mOve Dr. Matlekovics 
Sándornak, mint a gyergyószentmiklósi kerület 
országgyűlési képviselőjének, tudományos műkö-
dése most már közvetlenebbül érdekel bennünket; 
azért lapunk se hagyhatja említés nélkül ujabban 
bevégzett tudományos művét, melynek czime: 
„Magyarország államháztartásának története", s 
melyet mint a magyar tudományos akadémiának 
tagja, ennek legutóbbi gyűlésén mutatott be, fel-
olvasván a mű bevezető szakaszának egyik érde-
kes részletét. A két kötetes könyv hazánk pénz-
ügyi kormányzatának 25 éves történetét foglalja 
magában s mély szakismerettel s tudományos kri-
tikával tárgyalja a Lónyay, Kerkápolyi, Ghiczy, 
Széli, Tisza Kálmán s Wekerle időszakokat. A mű 
kiváló értékénél fogva  nagyban gazdagítja szak-
irodalmunkat, a képviselő urnák pedig azt a ki-
tűnő hírnevét, melyet közdasági munkáival már 
eddig is kivívott, igen emelte s méltán kiérde-
melte az akadémiai gyűlés osztatlan elismerését. 
Legbensőbb örömünknek adunk mi is kifejezést 
ezen ujabbi kiváló sikere fölött,  mely az iránta 
táplált büszkeségünket emelni fogja. 

— Székely fiuk  erdészeti szakiskolája. Egy 
pár év előtt a földmivelésügyi  minisztérium Görgéuy-
Szentimrén erdőőri szakiskolát létesített. Ezen is-
kolában a napokban tartották meg az évzáró vizs-
gálatokat igen jó eredinénynyel. A vizsgálaton a 
földmivelési  minisztériumot G y ö n g y ö s i Béla 
erdöfelügyelö  képviselte, a vizsgálatokat pedig 
F e i l i t s Arthur br. erdöigazgató vezette. Az 
erdőkkel borított Székelyföldön  ezen iskola felállí-
tása nagyon szükséges volt, a mit legjobban bizo-
nyít azon tény, hogy az intézetet most végzett 
fiatal  erdőöröket az erdőbirtokosok azonnal alkal-
kalmazták. A vizsgálatot 38 első éves és 24 másod 
éves növendék tette le. 

— Állandó választmányi ülés. Vármegyénk 
állándó választmánya f.  hó 17-én ülést tartott, 
melyben a 31-dikén tartandó rendes őszi gyűlés 
tárgyai készíttettek elő. 

— Dal- és zeneestély. A gyergyószentmiklósi 
dalegylet folyó  hó 28-án vasárnap a Laurenczy 
Jánosné nagytermében dal- és zeneestélyt rendez 
a következő műsorral: 1. Honfidal.  Vocelkától. 
Férfikar.  2. Vónós hármas. Hossinitől. Előadják 
Kricsa Leontin, Lencsike és Kricsa Péter. 3. Üd-
vözíts már. Palotásy J. Azt kérdezed tőlem. Né-
meth J. Népdalok. Férfikar.  4. Filippo. Víg monolog. 
Gabányitól. Előadja E. Deér Kálmán. 5. Románcz. 
Barkarolla. Olasz népdalok. Férfikar.  6. Magyar 
népdalok. Czimbalmon és fuvolán.  Előadják Kará-
cson J. János és E. Deér Kálmán. 7. Feketeszem 
éjszakája. Eladó leány. Népdalok. Férfikar.  8. Las-
san, vigan, frissen.  Vonós hármas. Előadják Kricsa 
Leontin, Lencsike és Kricsa Péter. 9. Három ere-
deti magyar dal. Lányi Ernőtől. Férfikar.  10. Alá-
szolgája. Kouplett a „Királyfogás"  czimü operett-
ből, előadja E. Deér Kálmán. 11. Marseillaise. 
Franczia nemzeti dal. Férfikar.  Az estély kezdete 
esti.8 órakor. Belépti dijak: körszék 1—2-ik sor 
80 kr, 3—4-ik sor f.O  kr, zártszék 40 kr, állóhely 
30 kr. Melegen ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— Jótékonyczélu előadás. Gyergyó-Al faluban 
október 28-án a felső  népiskola nagy termében 
az ottani műkedvelők által saját színpadi díszle-
teiknek beszerzésére előadatik: „A vak tengerész" 
és a „Felolvasónő" 2 felvonásos  dramolette és a 
„Házasság politikája" 1 felvonásos  vígjáték. Sze-
replők : Lőrincz Vilmosné, Olajos Farkasné, Kaitár 
Károlyné, Roth Mibályné uruők s Imets János, 
Pnskás Jenő, Salló Károly, Roth István, Balázs 
Gergely. Az előadás végén táncz lesz, a mikor 
súgóra szükség nem lesz. Jegyek előre válthatók 
Roth Mihály társulati pénztárosnál. 

— Uj naptár. Legközelebbről megjelenik 
G y ö r g y j a k a b Márton kiadásában a C s i k i 
L a p o k k é p e s n a p t á r a 5 ivnyi terjedelem-
ben, igen gazdag és változatos tartalommal. A 
naptári részen kivül tartalmazza az országos vá-
sárok pontos jegyzékét az uj pénzek leírását, el-
beszéléseket, közérdekű és ismertető czikkeket, 
adomákat stb. stb. Kétféle,  25 és 30 kros kiadás-
ban jelenik meg s már a jövő héten kapható lesz. 

— Ut felszabadítása.  Köztudomásu, hogy a 
Szász-Régen felé  vezető „Febérági-ut" az utóbbi 
időben el volt zárva a közlekedés elől, mert a 
görgényi uradalom melletti befásitott  szakaszon 

az utasok a fákban  károkat okoztak. Az ut el-
zárolása sérelmes volt a gyergyói kereskedőkre 
nézve, mert marháikat a Toplicza felé  kerülő uton 
kellett hajtaniok. A gyergyószentmiklósi kerület 
képviselője felfejtvén  a minisztériumban kereske-
dőink ebbeli érdekeit, sikerült kivinnie, hpgy a 
fentnevezett  ut a mult héten újra megnyittatott s 
átadatott a forgalomnak. 

— Tőrvényhatósági közgyűlés. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága őszi rendes közgyűlé-
sét f.  hó 31-én délelőtt 10 órakor kezdődőleg 
fogja  megtartani a következő tárgysorozattal: 
1. Az 1894. évi XXVIII—XXX. szentesítést nyert 
törvényczikkek kihirdetése. 2. A kereskedelmi mi-
niszter leirata a közlekedési közutak mentén el-
terülő erdőségek kiirtásáról bemutatott szabály-
rendelet újraalkotása iránt. 3. A belügyminiszter 
döntvénye a gyergyóuj falvi  körjegyző fizetése 
ügyében. 4. A törvényhatósági bizottság tagjainak 
1895. évre megállapított névjegyzéke. 5. A vár-
megye 1895. évi költségvetése. 6 A közutakra 
vonatkozó 1895—96. évi költségelőirányzat. 7. A 
közegészségügyi választmáuy véleménye a Csik-
Szentdomokoson állítandó gyógytár és a gyergyó-
tölgyesi körorvosi állás betöltéséről. 8. Főispán 
előterjesztése az 1896. évi kiállításon bemutatandó 
székel) házról. 9. Főispán előterjesztése a Rákos-
tól Gyimesen át az ország határáig építendő vas 
útról. 10. Főispán átirata a vármegye tulajdonát 
képező telepes birtokok felméréséről.  11. A vár-
megye alispánjának indítványa Csik-Szereda város 
képviselőtestülete újraalakításáról és a volt vár-
megyei telepes községekkel kötött egyezség a 
vármegye által évenként fizetendő  pótadó tárgyá-
ban. 12. A somlyói főgimnázium  igazgatójának fo-
lyamodványa az évi segélypénz kiutalása iránt. 13. 
Az erdő rend. bizottság irata a Szárhegy tulaj-
donát képező csere erdő ügyében. 14. A havasi 
javak igazgatójának jelentései. 15. A vármegyei 
nevelési pénztár számadása, a polg. leányiskola 
1893-94, évi számadása és az 1894—95. év 
költségvetése. 16. Községi ügyek. 17. Magánosok 
kérvényei és folyamodványai. 

— Halálos kimenetelű szerenosétlenség. Ká 
polnás oláhtalvi Molnár Károly f.  hó 20-án több 
társával sót szállított a helybeli vadonat uj só 
nagyárudába, s a mint a terhet itt lerakták, 
mindnyájan lementek a csikszentkirályi fürész 
gyárba, hogy az udvarhelyi vasúthoz deszkát szál-
lítsanak. Megrakodtak aunak rendje szerint s ugy 
éjfél  tájban elindultak. Elöl jött az említettnek 
sógora, utánna Molnár Károly és azután a többiek, kik 
azonban elmaradtak tőlük. Molnár Károly az ernyő 
alá feküdt  a deszkák tetejére s valószínűleg el-
aludt. A lovak a gazdasági iskola tájékán a sze-
keret bevitték az ut melletti árokba, ennek kö-
vetkeztében a szekér feldőlt  s egész súlyával 
Molnár Károlyra nehezedvén, a szó szoros értel-
mében agyon nyomta. Utána jövő társai már csak 
holttestét találták meg. A szerencsétlenül járt 19 
éves fiatal  ember hulláját f.  hó 22-én bontották 
fel  s a délutáni órákban szülőhelyére Oláhfaluba 
szállították. 

— Gyümölcs-kiállítás. A gyergyószentmiklósi 
szegény tanulókat segélyező egyesület utolsó társas 
estélye, mely november hó 3- án lesz, mint lapunkat 
onnan értesitik, gyümölcs kiállítással lesz egybe-
kötve. A kiállítás szép és dasnak Ígérkezik, meny-
nyiben Orel Máté ügyvéd, ki a gyümölcstenyésztés 
terén Csikmegyében első helyen áll, megígérte 
közreműködését és részvételét. Az estély rendezői 
Orel Máténé és Kritsa Konrád. Felhívjuk ez uton 
is a gyümölcstenyésztöket, hogy a kiállítást minél 
tömegesebben támogassák. Előlegesen is ajánljuk 
a közönség figyelmébe. 

— Köszönetnyilvánítás. A madéfalvi  emlék 
alapját kezelő szükebbkörü bizottság nevében 
G á 1 István kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéki 
biró, N ag y Domokos kézdi-vásárhelyi kir. tör-
vényszéki albiró és végül R o m k a y Nándor 
nagy-becskereki m. kir. adótárnok uraknak az 
emlékalap javára eszközölt gyűjtések körüli buzgó 
fáradozásaikért  őszinte és hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk. Csíkszereda, 1894. október hó 22-én. 
Benedek István, elnök. Lakatos Mihály, titkár. 

K Ö X G A Z D A 8 Á G és I P A B . 
Lókiillitás Gyergyó-Ditróban. 

Ditró, 1844. okt. 16. 

A földmivelésügyi  m. kir. miniszter ur által 
engedélyezett s Csikmegyében évenként rendez-
tetni szokott megyei lókiállitás jelen hó 16-án 
Ditróban tartatott meg. 120 frt  állott a bizottság 
rendelkezésére, hogy abból az arra érdemes ki-
váló csikós fajkanczák  és 2—3 éves kanczacsikók 
gazdái közül 4—4-et megjutalmazzon. Az érdek-
lődés feltűnő  élénkségben és a résztvevők és ki-
állított állatok nagy számában mutatkozott s ugyan-
csak jó adag gondot okozott a zsűrinek kiválo-
gatni a szebbnél-szebb állktok közül a jutalma-
zásra legméltóbbakat. A fokozódott  érdeklődésnek 
kézzelfogható  bizonyítékait láthatók itt, mert amíg 
pld. a mult években Gyergyó-Szentmiklóson 59 
darabra ment a kiállított állatok száma, jelen ki-
állításon már a kiállítók elérték e mennyiséget, 
a mennyiben itt 40 kiállító 170 darabbal jelent 
meg; volt pedig a 170 közül 105 csikós kancza 
és 65 drb 2—3 éves kanczacsikó. A bíráló bizott-
ság is szerencsésen vala megalkotva; annak élén 
mint elnököt, ott. láttuk dr. L á z á r Jáuos töl-
gyesi főszolgaairót,  kit a megye főispánja  távira-
tilag bízott meg e tisztséggel. A jegyzői teendő-
ket P u s k á s Jenő tanár végezte. Mint kiküldött, 
illetőleg megbizott tagok ott voltak a gazdasági 
egyesület részéről: N a g y Imre szárhegyi bir-
tokos ; B a j k ó Gyula borszéki gazdatiszt, S i-
m o n Balázs, M á r t o n Ferencz gy.-szentmiklósi 
birtokosok, Ágoston Ágoston Tekeropatakról. Te-
vékeny részt vett a szemlében továbbá a sepsi-
szentgyörgyi méntelep parancsnokságától kiküldött 
B a j k a y Kornél cs. és kir. huszárhadnagy és 
mint behívott tag: K e r e s z t e s Antal állat-
orvos. Ezenkívül ugy Ditró község kebeléből, mint 
a vidékről szokatlanul nagy számmal jelentek meg 
a kis es nagy gazdák, tanitók, kereskedők részint 
mint kiállítók, részint mint érdeklődő vendégek. 

Az I. csoportnál vagyis a csikós kanczák 
csoportjánál: 

az I. dijat (30 frt)  Miklós Miklós ditrói la-
kos 7 éves gesztenye pej csikós kanczájával 
nyerte el. 

A II. dijat (20 frt)  Szabó János hollói kör-
jegyző 7 éves szürke csikós kanczája után érde-
melte ki. 

A III. dij (10 frt)  ifj.  Csató István tölgyesi 
erdöőr 7 éves pej csikós kanczája után íratott s 
azt meg is érdemelte. 

A IV. helyen Ferencz Balázs gyergyószent-
miklósi 7 éves kanczája után lett a nyertes 5 f  rttal 

A II. csoportnál vagyis a 2—3 éves kancza-
csikók csoportjánál: 

az I. díjra (25 frt)  érdemesnek Ítéltetett Ko-
sokár István hollói községi biró 3 éves szép szürke 
csikója; 

a II. díjra (15 frt)  Puskás Gáb or ditrói bir 
tokos pej csikója; 

a III. díjra (10 frt)  Selyem József  gyergyó-
szentmiklósi birtokos szürke 3 éves kanczacsikója; 

a IV. díjra (5 frt)  ismét Szabó János hollói 
egyző 3 éves szürke kancza csikója. 

A II. csoportnál: 
A bizottság különös tekintettel volt arra, 

hogy a pénzbeli dijak lehetőleg mind a kis gaz-
dáknak jussanak, a nagyobb gazdák pedig dicsérő 
oklevelet kapjanak, bárha pénzjutalomra kiállított 
jállataik után számot tarthatnának is. És a bi-
zottság ez intézkedése előtt is készséges örömmel 
emeljük fel  elismerő szavunkat, mert valóban oda 
és azoknak kell ösztönző eszközt nyujtaui első 
sorban, hol arra leginkább szükség van. 

Egyébként, jutalmazásra érdemes 4—10 éves 
csikós kanczákat mutattak még be, de éppen az 
előbb hangoztatott okokból csupán dicsérő oklevél-
lel lettek kitüntetve következő kiállítók : 

B a j k ó Gyula (8 és 10 éves csikós kan-
czájáért). 

Dr. S z i n i János (4 éves gesztenyepej kan-
czájáért). 

S z m i l o v i c s Zelig (7 éves fekete  kau-
| czájáért). 
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Z a k a r i á s Antal R.nietéröl, gyönyörű 3 
szürke csikóért; 

K o p a c z István ditrói birtokos 3 éves pej 
czikóért; 

Á v é d János Alfaluból  szép méneséírt. 
Ez alkalommal is igaznak l>:z<»ivn!t, hogy az 

ilyen nemű vándorkiállításokkal legsikeresebben 
megközelíthető a messzeható C/.HI, melyet a me-
gyei gazdasági egyesület és a magas kormány 
maga elé tiizött, s mely bizonyára a gazdaközön-
ség számára meg fogja  teremni üdvös gyümölcsét. 

Én. 

Szám 13Ü2—1894. 
Arány. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Szárhegy és Remete 

községek közt Hövizes Galambos eidős terület 
arányosításának megengedhetősége ér.  az arány-
kulcs meghatározása lelett Éltes Zsigmond kir. 
törvényszéki kiküldött bíró által tartandó tár-
gyalásra határidőül 1894. évi deczember hó 3-ik 
s következő napjainak d. e. 9 órája Gyergyó-
Szárhegy község házához kitüzetett, melyre az 
összes érdekelt birtokosok, a községi bírák, mint 
a községek képviselői a törvényben cs a 3íjf>/8!i.'i. 
I. M. E. szám alatt kiadott utasítás :S8. §-ban 
irt következmények terhe mellett megidéztetnek. 

A kereset ezen kérése a kir. törvényszék-
nél, Gyergyó-Szárhegy és Remete községek 
elöljáróságainál megtekinthető 

A kir. törvényszék üléséből : 
Csik-Szeredán, 1S91. október 9-én. 

Éltes Zsigmond, Bayler Kálmán, 

Árverési hirdetmény. 
Tulajdonomat képező'Gyimes-Felsőlokon 

Komead-patakára hajló Berecz-havason 122 
kat. h o l d o n található fenyőtömeget,  nn-ly 
mintegy 45,700 darab törzs, 19,400 köb-
méterre becsült latömegből áll, folyó  évi 
november hó 4-én d. e. 10 órakor 
Csik-Szeredában, dr. Fejér Antal ügyvéd 
irodájában nyilvános szó- és Írásbeli árve-
résen ezennel eladás alá bocsátom. 

Kérdésben levő  erdő a gyimesi állami 
országúttól négy kilómeter távolságnyira 
fekszik  és jól fentartot.t  erdei nttal rendel-
kezik. Ezen erdőség Csik-Szépviz községtó'I 
12 kilómeter és az épités alatt levő vasúti 
vonaltól 5 km. távolságra esik. 

Miről árverezni szándékozókat oly meg-
jegyzéssel értesítem, hogy az árverési felté-
telek, valamint a szakértőileg lel vett. becs-
lési adatok Csik-Szeredában dr. Fejér Antal 
ügyvéd urnái betekinthetők. 

Csik-Gyiniesbiikk, I8Í)4. szeptember 28. 
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h. eloük. iWai-

Szám 1303—1894. 
Arány. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Remete cs Szdrlicgy 

községek közt Álközi bükkfö  erdős terület ará-
nyosításának megengedhetősége cs az arány-
kulcs meghatározása íelett Éltes Zsigmond kir. 
törvényszéki kiküldött biró által tartandó tár-
gyalásra határidőül az 1894. évi deczember hó 
7-ik s esetleg következő napjainak mindenkori 
d. e. 8 órája Gyergyó Remete község házához 
kitüzetett, melyre az összes érdekelt birtokosok, 
a községi bírák, mint a községek képviselői a 
törvényben és a 356/1893. I. M. E. szám alatt 
kiadott utasítás 38. §-ban irt következmények 
terhe alatt megidéztetnek. 

A|keresetezen kir. törvényszéknél, Gyergyó-
Remete és Szárhegy községek elöljáróságainál 
megtekinthető 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szeredán, 1894. október 9-én. 

Élthes Zsigmond, Bayler Kálmán, 
h. eloük. jegyző. 

Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

< (zeket darabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyaros tyúkot drbonként 00 krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt ós friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban 
számítjuk. 

Kuschman testvérek 
í-' vad- ós hentes iizleto Brassó. 

A székelyudvarhelyi vasúti állomással 
szembe lévő' „ Falczalló" helyemről ajánlok 

t ö l g y fa  d e s z k á k a t , 
még pedig elsőrendűt köbméterenként 24 Irt. 

Másod minőségűt 14 frt. 
Értekezni lehet Gál János kereskedő-

nél Székely-Udvarlielytt. 2 :> 

elővírágokból készült divatos virág munkák. 
Menyasszonyi csokrok, valamint 

egyéb alkalmi csokrok és koszorúk 
bármely árban ízlés szerint krsziiirtnek 
K E R T É S Z I S T V Í V Al tu l (Csik-
Szeredában, gazdasági egyleti kert.) 

Megrendelések elfogadtatnak  a gazda-
sági egyesület irodájában, vagy a kert-
helyiségben úgyszintén G y ö r g y j a k a b 
Már ton ur könyvkereskedésében, hol szo-
bai és egyéb dísznövények, valamint nyilt 
virágokból ez év november 10-től 
kezdve állandó kiállítást. tartok. 

Valódi I'úriii különlegességek! F. Be guerand flls 
p:'irisi gyárából. Ciuiiimi és balhólyag jótállás mellett 
tuczatonkint I, 2, ;i, A, ö ós II Irt. ( apotloH ainirii-iins 
luezatonkint 3. 4 éa 0 frt.  I'árisi szivaraka 2 - « frtig 
gyűjtemény uraknak :i l'i (Yiig. - Kredeti pessariuiii 
orliisiviun .Meusinga tanár szerint 1 80 ö 20 frtig. 
I T í <1 n n u n frl  Minden hölgvnek nélkülözhetetlen 
U J U U I l h i l g . a „Diana-Öv" 2...0-5 írtig lte 
tegápnlási czikkek gyári árakon. 10 Irtnyi megrende-
lésnél 10",„ árkedvezmény. Megrendelés lantosán és 

diseréten eszközöltetik. 
K E L E T I J. 

es. kir. s/.b fc.Tvk"tn  ifyirlója 
BUDAPEST. IV., Koronaherczeg-utcza 17. sz. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
1 5 

Védjegy 

Pántlika 
g i l i s z t a 

fejestől 
0 perez alalt teljes liizlon-
sággal a gyomorból feltétle-
nül kihajlatik a páfrány  to-
ko. skák állal. Kredeli mi-
nőségben egyedül csakis 

Schneider József 
gyógyszerésznél kapható lte-
siczán I IVlnngyanrszág ) E 
kiiiinö iiyóg\szer bizlos há-
lásáért jót állunk. Életkor 
megadása szükséges: után-
zástól tőrvényesen védve van. 

Egy eredeti doboz ára: 
3 frt  50 k r . 

Postauiánvét mellett az egész világon szétkiildetik. 
4- r,. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptlajdonos kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájába 




