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Századvégi irányok. 
Professzor-ember  szól az ezredéves ün-

nepi zajba, mely Kárpátoktól-Adridig kisebb-
nagyobb készülődéssel kezdetét veszi Ke 
mény igazságokat mond. Nézzük miket H 
vizsgáljuk meg, igaza van-e ? 

Bodnár Zsigmond tanár egy keserű és 
szenvedélyes nyilt levélben azt találja, liogy 
eljutottunk a reálizmus alkonyához, hogy 
a szép, jó és igaz eszméje helyeft  az anyagi 
jóllét, érzékiség és egyetemes léhaság tölti 
el valónkat, az igazság szeretete kihalt, a 
politikában hazudoznak, a vallásból elve-
szett a lelkesedés. Sok tekintetben hazugság 
lett ajkunkon a nemzet és haza fogalma, 
vagy pedig pohárköszöntők üres szólama 
vált belőlök. 

Valljuk meg a kissé szenvedélyesebb 
szavakban sok az igazság. 

Irodalmunk egészben véve franc/ia  min-
tára kezd épülni. Egy könyvbeli ocsmáiíy-
ságnnk, a Prevost félszüzeinek  nagyobb ol-
vasóközönsége van, mint Jókainak. A mi kis 
nemzetünk iró emberei elfeledik,  hogy Fran-
cziaország demoralizálásábnn annak Írógár-
dája főtényező  volt. Ott tényleg az iroda-
lom tette tfirtté  és társadalmi osztálylyá a 
demi monde-ot. Magyarország uj irodalma 
révén szintén ott van. AG.iuthier Margitok 
mi nálunk is, mind nagyobb modernséggel 
vonulnak színpadunkra. 

A vidéki közönség még idegenül, sőt a 
vastagabb szuditásoktól csömört kapva, hagyja 
el a szép, jó és igaz templomát, a színhá-
zat, de a fővárosi  einber már jármában van. 
A vastag realizmus, a frivolság  vált divattá. 
A Prevost oesniánysága Mag) arország első 
mílintézetének színpadára való, mert jó üz-
let; hiába tiltakozik ellene a magyar irók 
nagy társasága; a pesti közönség követeli. 

Fájdalom az irodalmi elfajulás  vádjában 
sok igazság van. 

Hogy a politikában hazudoznak, s hogy 
a világcsalók átlag a legnagyobb hazafiak, 
azt a közelmultak panamán eseményei eléggé 
igazolják. Lásd: Takács Zoltán, Szeles Ador-
ján és et consortes! 

Hogy a legtöbb ember előtt a haza fo-
galma frázis,  szomorúan kell tapasztalnunk. 
Hogy az ember szent ideáljainak oltárát 
egyre fosztogatják  s lerombolják a század-
végi eszme - áramlatok, szomorúan tapasz-
táljuk. 

Az irók koruk eszme-áramlatait szolgál-
ják, mert senki sem törekszik köztük mara-
dandóbb sikerre, hanem a gyors siker a fő 
és ennek nyomában fakadó  anyagi ered-
mények. 

Ma minden üzlet, olykor még a vallás 
papj&nak szószéke is. 

Az államférfink  és publiczisták becsvá-
gya vagyont kaparni Össze a azt felhasz-
nálni századvégi élvezetekre. 

Az iskolák, a hol a háza jövő generá-
e tüj t nevelését szerzi, a Darvinismiis taná-
val van tele és csupa pozitív tudománynyal 

oii a gyermek lelkét és elöli benne az ide-
ált. Nálunk a népoktatás minden vonalán I 
csak szocziális kérdések vannak. Az igények 
és a társadalom rettenetes követelőzésére a 
tanitó és tanár-világ kénytelen kenyér után 
futkosni. 

Minél modernebb valamely iskola kül-
sőleg, annál sivárabb a benne lakozó szel-
lem. A kik tudós tanárok, azok Darvinis-
ták, a kik tudomány nélkül valók, azok 
mesteremberek, a kik az ő óráikat egysze-
rűen lemorzsolják. Főleg a főváros  az ő nagy 
igényeivel fejlesztette  ki a haszonlesés theoriá 
ját a tanár-világban. Nem csoda, ha egy igaz 
ember megbotránkozik benne, Milyen más 
volt régen. Még inost is szeretettel gondolok 
az én régi tanáraimra, a kikből a ki meg-
maradt c sivár kornak, a modernség szegle-
teseknek mond. Minő derék emberek voltak 
ők, ha nem is arrogálták tudásukat, mint a 
czvikkeres had. Tanári kötelességük elsejéül 
a nevelést tartották, a szen tet növendékeik-
hez és pályiijokhoz volt legfőbb  nevelési 
el vök. 

Most minden üzlet. Iskola, irodalom 
és sokfelé,  még a templom is. A századvégi 
áramlatok ellen pedig csak e három tényező 
együttesen harczolhat meg. Egy ilyen czikk 
eredményében, fájdalom,  aféle  Kuklipredi-
káczió. 

:= AZ egyenes adók reformja  flgyében 
végre valahára a pénzügyminiszter telt egy lépést, 
inert a mint a mnlt heti beszédében is kiemelte, 
egy szaktanácskozniányt hívott össze és pedig a 
mint értesülünk, május 12-re. E szaklanácskoz-
mányba meghívatott M o l n á r József  csíkszeredai 
országgyűlési képviselő is, kitől elvárjuk, hogy a 
tervbe vett uj jövedelmi adónál elő fogja  adni ag-
godalmait minden oly tervezet ellen, mely a jöve-
delem kipuhatolása végett a finánezoknak  meg-
méi lietlen zaklatási jogot ad, a mint ez a Wekerle-
féle  memorandumban czélba vétetett. Végül remél 
jiik, hogy a nevezett képviselőnk fel  fog  szólalni 
a föladó  magassága és a házadó aránytalansága 
miatt is. 

Ezredéve» emlék. 
Csik-Szereda , ápril 17-én. 

A nemzetek sorsát intéző gondviselés jóindu-
latából Magyarország ez évben ünnepli meg ezer 
éves fennállásának  jubileumát. Ezer év viharzott 
el ilrága hazánk felett  s koszorús költőuk jóslata 
szerint megfogyva  bár, de törve nem, él nem 
zet e kazán ! 

Egy nemzet ezer éves történetének lapjain 
az ezer éves múltnak nemcsak fényes  tettei és di-
csőségei. de az országot ért szomorú csapások 
emlékei is eltörülhetlen betűkkel vannak megörö-
kítve. E fényes  és szomorú lapok a multak tanul-
ságait rejtik magukban, melyek raegett ezer éves 
tapasztalat szól s a nemzet a tanulságok és ta-
pasztalatok eme gazdag forrásából  merítvén, utat 
nyitott magának a második ezredévhez, melynek 
küszöbén esdve kérjük a mindenható egek urát, 
bogy ez országot, dr&ga szent hazánkat áldja meg, 
oltalmazza és tartsa meg nekünk!! 

* 
• * 

Az állam és társadalom valamenyi intézmé-
nye lázas sietséggel azon fáradozik,  hogy az ez-
redéves évforduló  magasztos emlékét a nemzet szi-
vében maradandó alkotásokkal örökítse meg. Ez 
alkotások nagyrészt történelmünk kimagasló ese-
ményeinek istápolására és felelevenítésére  szolgál-

nak. Nagyon helyes. A nemzet önmagát becsüli 
meg, ha a történelem példaadó eseményeiből me-
rit lelkesedést, mert a multak emléke oly magasz-
tos, eszményi érzelem, mely az emberi sziv leg-
mélyebb rejtekében beférkőzve,  dicső tettekre sar-
kal és buzdít. Tanunk erre ezer éves dicső multnnk 1 

De miként az egyén testi és szellemi jóllé-
tét az egészség mértéke szabályozza, ugy drága 
hazánk jóllétét első sorban egészségügyének javu-
lása mozdíthatja elő. Ki tagadná azon szomorú va-
lóságot, mely hazánk statisztikai megdöbbentő ada-
taiból ti>nik ki, hogy országunk egészségügyi vi-
szonyai ez idő szerint méltó aggodalomra adnak 
okot ? Az ezredéves ünnepélyek alkotásai között 
sajnosai) nélkülözzük az egészségügy fejlesztésére 
irányuló intézményeket, pedig egy ország ereje, 
fejlődése  és jövője annak népessége számától és 
gazdasági jóllététől függ! 

Humanisztikus században élilnk. Az élet mú-
landósága komoly megfontolásra  kéázttt ama eszkö-
zök megválasztásában, melyek a kor „gyorsan élő" 
szelleme által elsatnyult testi szervezetünk ellent-
állását. fokozhatják,  életünk folyamatát  nynjthat-
ják, Hát mik az életnek nélkúlözhetlen elemei? A 
levegő és a viz, de külün^n a levegő — mely-
nek niiiHÍ<"!:H az éghajlati és botánikai viszonyok-
tól függ  — oly nélkülözlietlen szükségletnek bizo-
nyul, hogy ezért az emberiség a legnagyobb áldo-
zatuktól sem riad vissza. A dicső természet örök 
törvényeinél fogva  az emberiségnek eme létfeltéte-
leit méhében hordja s az egész emberiséget látja 
el, néhol pazarul öntve eme kincseit, másutt Har-
pagon fösvénysége  jellegét öltve magára. A ter-
mészet eme szeszélye azonban alig szolgálhat ment-
ségül azoku tk, kik mindent a mindenható termé-
szettől várnak, inert a tudományok mai fejlődésé-
ben elvitázhallan igazságnak bizonyult az emberi-
ség nagymérvű halandóságának okaként a rossz 
levegő és a rossz viz, mely tudományok viszont 
arra is tanítanak minket,'hogy miként lehet pl. a 
leveg,"' javítani. A nemzetnek mekkora vagyona 
vándorú' át a külföldre  csupán azért, mert ha-
zánkban levegő jóságának szabályozására nem 
fordít  tátik kellő gond. P«-dig mily könnyű a lég 
jóságát szabályozni egy kis fásítás  á'tal, mely dutan 
kárpótol minket a reáforditott  csekély munkáért. 

Ne várjunk mindent az államtól, midőn egész-
ségűnk és jólétünk első sorban tőlünk függ,  hisz 
társadalmunkban és testületeinkben annyi jóakarat 
nyilatkozik sokszor bizonyos eszmék keresztülvitele 
tekintetébeu, hogy szükségesetén azt anyagi ál-
dozatokkal is készek támogatni. Ha már a társa-
dalom vagy testületeink jóságára apellálunk, kezd-
jük el a nótát a magunk baján. Itt van például 
Csikmegye székhelye, Csik-Szereda városa. Csikme-
gyét a nagy erdő aljáig az Udvarhely felől  beutazó 
külföldiek  Erdély Svájczának nevezik s méltán, 
mert a természeti kincsek szemkápráztató pano-
rámája gyönyörködteti az embert, de csak afeért, 
hogy Csik-Szeredára érve, a kiábrándulás Annál 
nagyobb legyen. íme egy város, melynek szeren-
csétlen alantas fekvése,  nyirkos talaja, néikűlözj 
azon természeti szépségeket, melyek egy város lát-
képének emelésére szükségesek. Utczái a kerepesi-
uti forgalomra  emlékeztetnek ugyan, de a döczögő 
szekerek tömege által felkavart  por az alföldi  ho-
mok sivatagoVat varázsolja elénk az elmaradhallan 
délibábbal, melynek alakjai tornyok és v&rosok he-
lyett baraber-csoportok képében tünedeznek elő. 
Sehol egy kiránduló helye, egy sétatere, bol a por-
ral telt tüdő és szem madárlátta zöldséget ta-
lálna. Képzelhető- e ily körülmények között mél-
tóbb és hasznosabb ezredéves emlék Csik-Szereda 
város és vidéke közönsége részéről, mintha az ez-
redév emlékére és saját egészsége oltárára cse-
kély áldozatot hozva, egy sétateret vagy legalább 
sétautakat létesít? 



Április 22. C S I K I L A P O K 17. ntám. 

Ott van például a város végétől — Ősik-
Somlyóig vezető ntvonal. Ott van a Szereda és 
Zsögöd közti utvoDal. Ott van a Mindszent felé 
vivő nj ntvonal, a közel fekvő  Sutafenyő  felé. 
Nemcsak ezen utak rendezettsége két oldalán szán-
tóföldekkel.  vetésekkel, hanem a közel fekvő  bükk 
és fenyőerdők  külső látképével és ritka szép fek-
vésével mintegy praedesztinálja emez utakat arra, 
hogy azok egészségi czélokra használtassanak fel. 
Az utmentén lévő földtulajdonosok  közérzetétől 
feltételezhető,  hogy nevezett utak mindkét oldalán 
leendő befásitása  ellen akadályokat annyival ke-
vésbbé görditnének, mert ők maguk és esaládjaik 
is ez intézménynek jótéteményeit élveznék. A fá-
sítás a jelen viszonyok között, midőn a millen-
niumi fáknak  ültetése napi renden van s midőn tu 
domáSnnk szerint a földmivelési  miniszter Ur ő 
nagyméltósága a helybeli re. kir. erdőhivatalnak 
2000 drb elültetedő millenniumfát  bocsátott ren-
delkezésére s maga az érdemes vármegye oly nagy 
terjedelmű havasi javaknak tulajdonosa — bizo-
nyára sem a vármegyére, sem a városra, sem a 
szomszédos községek közönségeire jelentékenyebb 
áldozatokat nem róhat s ha magunk a kifürkész-
hetlen gondviselés kegyelméből ez elültetett fák-
nak hüs árnyékát, e ritka szépnek kínálkozó sé-
tautak éltető levegőjét nem élvezhetnők, utódaink 
porainkban is hálás kegyelettel emlékezendcutk 
meg rólunk. 

Ennél méltóbb ezredéves emléket magunknak 
nem biztosíthatunk ! 

Borsa y. 

A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b i z o l t s á g 
iiléflérftl. 

O . - S z e r e d a , ápril 13.*) 
Megyénk közigazgatási bizottsága főispán  ur 

ő méltósága elnöklete alatt ma tartotta meg havi 
rendes ülését, melyen a tagok részint betegség, 
részint hivatalbeli távollét miatt kevesebb szám-
ban jelentek meg, mint rendesen. 

Az alispáni jelentést Mihály Ferencz főjegyző, 
alispán-helyettes terjesztette elő és olvasta fel, 
mely az ügyforgalom  adatainak ismertetésére szo-
rítkozott, s melynek figyelmet  érdemlő pontját a 
marha-leveleknek márczius havi rendkívül na;?y 
forgalma  s ebez képest a baromvásár megélénkülése 
képezte, mennyiben az egy hó alatt 13300 drb 
marha-levél adatott ki a községekben s igy csak 
nem két annyi, mint egyes hónapokban kiadatni 
szokott. 

A közegészségügy állásáról a főorvosnak, 
mint előadónak sorozáson való elfoglaltsága  miatt 
jelentés nem adatolt elő. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint mult 
márczius havában befolyt:  egyenes adóba 14110 
trt 64 kr, hadmentességi dijba 186 frt  50 kr, bé-
lyeg dij és jogilletékbe 3427 frt  75 kr, fogyasz-
tási és italadóba '20080 frt  f>6  kr, dohányjöve-
dékbe 19831 irt 41 kr, melyek azt mutatják, hogy 
az egyenes adók, liadmentességi díjak, bélyegek és 
jogilletékeknél az eredmény sokkal kedvezőtlenebb 
volt, mint a rnult év hasonló időszakában, mig a 
fogyasztási  és italadók, valamint a d»hányjöve-
déknél 8000 frtot  meghaladó összeggel volt k< J-
vezőbb. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint a mult 
hónapban a Várbegy, Békás, Tölgyes és Bélbor 
községekben tervezett állami iskoláknak bérhelyi-
ségekben való elhelyezése iránt folytattak  tárgya-
lások az illető községek megbizottaival, melyek 
ktizftl  csak u Várhegyinek elhelyezését lehetett 
egyelőre biztosítani. 

Gyimesbükkben az állami elemi iskola gond-
noksága kineveztetett s az iskola czéljára eme-
lendő épület műszaki iratai felterjesztettek. 

A szorgalomidőt egyes kézségekben járvá-
•yos betegségek zavarták meg, nevezetesen: Me-
naságon, Csík-Szent mit lóson és 'laplorzAn. 

A kir. építészeti hivatal főnökének  jelentése 
szerint a megye területén levő állami és törvény-
hatósági utak állapota a lefolyt  hónapban jó volt, 
a azokon közlekedési akadályok nem fordullak  elő. 

Az építészeti hivatal személyzetében annyi 
változás történt, In.gy onnan Szabó Károly kir. 
főmérnök  a báromszéki építészeti hivatalhoz, on-
nan pedig Darvas l.ajos kir. mérnök a csikszere-
daihoz helyeztettek át kölcsönösen. 

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk 

A kir. ügyész jelentése szerint a csikszere-
dai kir. törvényszékhez tartozó fogházak  mnlt 
havi személyforgalma  282 volt s ebből elitélt 248. 
Büntetés idejét kitöltötte 179, maradt letartóz-
tatva 09. Bűneset feljelentetett  60, melyek kö-
zött különös fontossággal  biró nem fordult  elő, s 
minthogy a bűnesetek száma is a mult havihoz 
képest 12-vel apadott, ennyiben a közbiztonság 
állapota is kedvezőbbnek tekinthető. 

A folyó  ügyek közül felemiitjük  a követ-
kezőket : 

Vallás- és közoktatási miniszter ur jelentést 
kivánt a közigazgatási bizottságtól azon tanítói 
állomásokról, a melyeknél nincs még biztosítva a 
törvényben elrendelt legkisebb tanítói fizetés  — 
kijelentvén egyúttal, bogy hajlandó a tanítói fize-
tések kiegészítésére folyó  évi május 1-éig benyúj-
tandó szabályszerű kérvényekre a szükséges állam 
segélyt engedélyezni. Mire nézve kijelentette a bi-
zottság, hogy a törvényben elrendelt legkisebb ta-
nítói fizetések  a tanfelügyelőhöz  beérkezett jelen-
tések szerint részint biztosítva, részint pedig ren-
dezés alatt állnak s némely kérések a hiány pót-
lása végett adattak vissza. 

Jánosi József  okleveles segédjegyző a rá-ut-
adó összeírás körüli mulasztásért kirótt 20 frt 
bírság ellen felebbezvén,  az elkésve beadott feleb-
bezés figyelembe  nem vétethetett. 

Deáki Péter gyimesi lakós a hatósági enge-
dély nélkül általa épített tekepálya lebontását el-
rendelő II ud fokú  alispáni határozat ellen beadott 
és semmivel sem indokolt felebbezésével  eluta-
sittatott. 

Csobotfalva  község képviselő-testülete az al-
ispán azon határozata ellen, hogy Várdotfalvától 
Pálfalváig  vezető víczinális nt az érdekelt Vár-
dotfalva,  Csobotfalva  és Pálfalva  községek által 
saját területeiken kiépítendők, felebbezéssel  élvén, 
a bizottság a neheztelt határozatot helyben hagyta. 

Cs.-Taplocza község által r. kath. elemi isko-
lájának államivá nyilvánítása iránt még 1892-ben 
beadott, de időközben a tanfelügyelőségnél  elté-
vedett kérvényben foglaltak  utólagos pótlása el-
rendeltetett. 

Ezek s más kisebb jelentőségű ügyek elin-
tézése után a gyűlés fél  12 órakor véget ért. 

T A N Ü G Y . 
Meghívó. 

A „csíki róm, kath. tanitó-egjesület" kászon-
alcsiki járásköre — hazánk ezredéves fennállásá-
nak megünneplésével kapcsolatosan — r e n d e s 
t a v a s z i g y ű l é s é t f.  évi májns hó 5-én d. e. 
9 órakor kezdödöleg Kászon-Jakabfalván  fogja 
tartani, melyre a kör tagjai, valamint a tan- és 
nevelésügy lelkes barátai tisztelettel meghívatnak. 

A gyűlés tárgyai: 
1. „Te Deuni" és ünnepélyes szent mise, 

mely alatt a tanilói dalkör férfi  négyes karban 
énekel. 

2. Gyakorlati tanítás; tartja Baka Antal hely-
beli kántor-tanitó V. oszt. növendékeivel történe-
lemből és ennek megbirálása. 

3. „Himnusz", Köleseitől. Énekli a dalkör. 
4. Elnöki megnyitó. 
5. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolva-

sása és hitelesítése. 
6. „A hősök emléke." Kudnyánszkytól. Sza-

valja Péter Balázs. 
7. Az orsz. kath. gyűlésre a képviselő meg-

választása. 
8 „Nemzeti ima", Rartay E.-től. Énekli a 

dalkör. 
9. „Hazám", Lévay Mihálytól. Szavalja Kajcsa 

József. 
10. A tisztújítás. 
11. Indítványok. 
12. „Szózat." Vörösmartytól. Énekli a dalkör. 
Csik-Szentgyörgy, 1896. ápril 19-én. 

Baka József. 

Meghívó. 
A csiki róm. kath. tanitó-egyesfllet  felesiki 

hókkorének Csik-Szentmibályon 1896. év április 
hó 30 án (csütörtökön tartandó gyűlésére a fiók-
kor t. tagjait és az érdeklődő tanügy barátokat 
tisztelettel meghívom. 

Tárgysorozat: 
I 1. D. e. 8 órakor szent mise hallgatás. 

2. D. e. 9—11 óráig gy >korlati tanítást tar-
tanak a helybeli tanítók. 

3. Elnöki megnyitó-beszéd. 
4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
5. Jelentések. 
6. Felolvasást tartanak: Ferencz Tamás és 

Paláncz Sándor. 
7. Szaval Kandó Katinka k. a. 
8. A gyakorlati tanítások zártkörű bírálata. 
9. Indítványok. 
Ezután folytatólag  a méhész-egyesület gjjj. 

lése főtisztelendő  Varga Ferencz plébános ui el-
nöklete alatt, melynek tárgyai ezek: 

a) Alapszabály-javaslat előterjesztése. 
b) Az okszerű méhészet terjesztésének mó-

dozatai. 
c) Indítványok. 
Csik-Karczfalva,  1890. évi április hó IG-án. 

Ferencz  József, 
elniik. 

Meghívó. 
A „eyergyói róm. kath. tanító-egyesület" az 

1896-iki ezredéves országos ünnep alkalmából 
Gyergyó-Szentmiklóson, a községház nagytermében 
május bó 4-én d. e. 9 órától k'ezdődőleg d i s z 
k ö z g y ű l é s t tart, melyre a t. tagokat és a 
tanügybarátait tisztelettel meghívjuk. 

Műsor: 
I. Hálaadó isteni tisztelet. 
Reggel 9 órakor a latin szertartású róm. 

kath. templomban ünnepélyes mi*e. 
Az egyesület tagjai 8'/2 órakor a polgári 

fiúiskolánál  gyülekeznek, honnan zászló alatt tes-
tületileg vonulnak az istentiszteletre, melyben az 
egyesület dalos köre énekel. 

II. A disz közgyűlés. 
Mise ntán az ünneplők a községház nagy-

termében gyűlnek össze. 
A disz közgyűlés a következő pontokból áll: 
1. „Nemzeti ima." Énekli az egyesület da-

los köre. 
2. Elnöki megnyitó. 
3. Szaval Miklós Kata tanítónő. 
4. „Himnusz." Énekli az egyesület dalos köre. 
5. Alkalmi történelmi értekezés; felolvassa 

Olajos Farkas egyesületi főjegyző. 
6. Szaval Tódor Antal. 
7. „A tauitó a jövő ezredévben." Alkalmi 

beszéd; mondja Tózsa Sándor alelnök. 
8. „Szózat." É-iekli az egyesület dalos köre. 
9. Elnök záró beszéde. 
Gyűlés után közebéd. 
Gy.-Szentmiklós, 189G. ápril 20. 

Vértes  Lajos, Olajos Farkas, 
elnök. főjegyző. 

L E Y £ L £ X É 8 . 
A gyergyói róm. kath tanító-egyesület kórvénye. 

A rém. kaik. felekezeti  tanítók helyzetének 
emelése végett az említett tanitó-egyesület az er-
délyi püspök ő ekszczelleiicziájánál kérelmezett, 
hogy az illető helyeken a tanilói fizetésnek  400 
frtig  való kiegészítésére az állaiu segélyét vehes-
sék igénybe; továbbá ott, hol a kántor-tanítók 
harangozói és sekrestyés! teendőkre kötelezvék, ez 
utóbbiak alól mentessenék fel. 

ö ekszczellencziája a gyergyói esperesi és 
egyházi ker. tanfelügyelői  hivatalhoz e tárgyban 
ápril bó 10-ről 715. sz. a. következő leiratot kül-
dötte. 

„A gyergyói róm. kath. tanitó-egyletnek mnlt 
évi deczember 10-én tartott közgyűléséből hozzám 
intézett s nagytisztelendöséged által idei 43. szám 
alatt bemutatott kérelme két fő  pontot tartalmaz. 

Egyik az, hogy a tanítók fizetésének  szük-
séges kiegészítésére engedjem meg a hitközségnek, 
hogy az állami segélyt igénybe vehessék. Erre vo-
natkozólag az említett tanitó-egyletnek tudomá-
sára juttatandó az, hogy olysn helyeken, hol a 
hitközség saját erejéből nem volt képes a tanilói 
fizetést  kellő mértékig kiegészíteni, az állami se-
gély igénybe vételét részemről eddig sem ellenez-
tem ; sőt a hol kellett, annak megnyerését előmoz-
dítani iparkodtam, természetesen az iskola hitval-
lásos jellegének megóvása mellett. 

Másik tárgya a kérdésnek az, hogy a kántor-
tanitó urakat a harangozói, sekrestyési, templom-
szolgai kötelességek alól. melyeket ők megalázók-
nak tekintenek, menteném fel.  Habár el nem isme-
rem s meg nem engedem azon felfogás  jogosult-
ságit, mintha az Isten házában s az isteni tiszte-
letnél szolgálatot lenni bárkire nézve megalázó 
lenne: e kélést is teljesítem, s mintán a nagyon 
tisztelendöséged jelentése szerint csak is a k ily én-
falvi  és tekeröpataki egyház községekben áll fenn 
e tekintetben a régi gyakorlat — felkérem  na-
gyon tisztelendőségedet, hogy e helyeken is a hi-
vatalok szétválasztását a lehetőségig keresztül 
vinni szíveskedjék." 
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E kiváló fontossága  rendeletet ezen nz nton 
is közli az egyesület elnöksége, hogy »z illetékes 
községi és iskolai hatóságok közt minél szélesebb 
körben tudomásra jusson, hogy a hol a szüksége 
fennáll,  a tanítók helyzetének emelésére az eeyes 
hatóságok tegyék meg a kellő lépéseket, Óhaj-
tandó, hogy nálunk egyetlen tanítói állás se le-
gyen, mely ntán legalább 400 frt  javadalem ne 
jftt  j'in. 

* 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. Vasárnap délután vezette ol-

tárhoz S a l a m o n József  székelyhídi tanitó Mol-
nár József  képviselő kedves leányát M o l n á r 
Flórát Csik-Szeredán. Boldogságot kívánunk az 
iíjn párnak! 

Uj anyakönyvvezető . Jakab Ferencz 
csikszentimrei anyakönyvvezető állásáról lemond-
ván, helyébe a m. kir. belügyminiszter A n t a l 
J ó z s e f  nyugalmazott telekkönyvvezetőt ne-
vezte ki. 

— Gyászrovat . Folyó hó 17-én Mihály Fe-
renczet, vármegyénk főjegyzőjét  és családját érte 
gyász. Két éves kis leányuk, Iluska, hosszas bete-
geskedés után, a szülők és orvosok gondos ápo-
lása daczára, akkor, mikor már nagy betegségé-
ből egy bét óta felüdülni  látszott, hirtelen meg-
halt. Folyó hó 18-án délután nagy részvét mellett 
temették el a kis ártatlant. Koporsóját hosszn ko-
csisor kisérte a temetőbe. A rokonok, jó barátok 
és tisztviselőtársak nagy számmal osztoznak a ke-
sergő szülök mély fájdalmában.  — Szántó József 
I-ső aljegyzőt és családját fájdalmas  csapás érte 
a napokban; folyó  hó 19-én egy 7 éves leányká-
ját ragadta el a halál szerető karjai közül. Nyu-
godjanak békében! 

— Álla torvos helyettesítés. A földmive-
lési miniszter Csiszér József  csíkszeredai állami 
állatorvost a Budapesten folyó  hó 30-tól május 
13-ig tartandó lókiállitáson az állatorvosi szolgá-
lat és rakodó szemlék teljesítésére rendelvén ki, 
ezen időre helyettesítésével Révész Gynla sepsi-
szentgyörgyi állami állatorvost bizta meg. 

— Nagy újság. Városnnk polgármestere 
hozza kezdetett a várkastély előtti tér szabályo-
zásához. Egy hét óta fuvarosok  hordják a földet 
szorgalommal a tér egyengetésér>\ A munka szé-
pen halad s ha a buzgalom nem lesz szalmatüz, 
két-három hét alatt szép sima térség fog  elterülni 
a vár előtt. Most a tér délkeleti felét  egyengetik, 
északkeleti felének  egyengetésére csak azntán ke-
rül a sor. Ha az egész tér szabályozva lesz, ak-
kor fog  csak gyönyörködni igazán a polgármester 
u>* az ő munkájában s akkor fogja  meglátni, hogy 
az a szép tér mennyire emeli Szereda város elő-
kelőségét. Előre is kitartást kívánunk! 

— Nőegyleti gyűlés Csik-Somlyón. A 
csiksomlyói jótékony nőegyesület évi rendes köz-
gyűlését folyó  hó 19-én tartotta meg az olvasókör 
helyiségében, özvegy Bocskor Mihályné elnöklete 
alatt, melyen egyúttal a tisztújítás is megejtetett. 
Bocskor Mihályné hivatkozva öreg korára az el-
nöki tiszt tovább vitelét másra bizni kérvén, he-
lyébe elnökül megválasztatott Paál Gáborné, alel-
nökül Kolonics Dénes körorvos, jegyzőül Papp 
Andrásné és Kassai Lajos, pénztárunkká Jakab 
Antalné. Az egyesület a főgimnáziumi  ifjúság  mil-
lennáris zászlójánák elkészítésére saját pénztárá-
ból 105 frtot  szavazott meg, s egyúttal az azon 
felül  szükséges költségek behozatalára tagjai ál-
tal gyűjtés eszközlését határozta el. A zászló egyik 
felét  Csikmegye czimere, másik felét  szent Kata-
linnak, mint az intézet védszentjének képe fogja 
díszíteni. 

— Millenáris fák  ültetése. A kormány 
intencziójához képest az ezredév emlékének meg-
örökítésére szolgáló emlék-fák  ültetése ngy magá-
nosok, mint testfiietek  részéről dicsérendő gondos-
kodás tárgyát kezdette képezni. Többek kőzött a 
csiksomlyói főgimnázium  érdemes igazgatója és ta-
nári kara is elhatározta a gimnázium udvarán és 
kertjében ily élő emlékek (létesítését s e végből 
folyó  hó 20 án reggeli G órakor indította a gim-
názium növendékeit nemzeti zászló alatt, trombita 
szó mellett, egy napi élelemmel felszerelve  a Har-
gita aljába az ültetendő fák  kiásása és haza ho-
zatala végett. A somlyói tanitó-képezde szintén 
azonos művelet végrehajtásán fáradozik,  s remél-
jük, bogy iz eszmét vármegyénk érdemes tanítói 

is törekedni fognak  saját hatáskörükben megvaló-
sítani már csak a lakosság buzdítása czéljából is. 

— Meghívó. A csikmegyei gazdasági egye-
sület XIV-ik évi rendes közgyűlését folyó  évi má-
jus hó 6-án délelőtt 10 órakor kezdödőleg a vár-
megyeház kisebb termében tartja, melyre az egye-
sület minden tagját, valamint az érdeklődő gazda-
közönséget hazafias  tisztelettel mpghivjuk. A köz-
gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkár 
jelentése az egyesület 1895. évi működéséről. 3. 
Az 1895. évi számadások előterjesztése s a szám-
vizsgáló bizottság véleménye alapján a felment-
vény feletti  határozat. 4. Az 1896. évi költségve-
tés megállapítása. 5. A gazdasági egyesületnek a 
vármngyei mezőgazdasági bizottság teendőivel le-
endő megbirálásához képest, az alapszabályok mó-
dosítása. G. Időközben az igazgatósághoz beérkező 
s ez álUl netán a közgyűlés elé terjesztendő in-
dítványok. Községek és erkölcsi testületek, melyek 
az egyesületnek tagjai, az alapszabályok 10. §-ának 
c) pontja értelmében szavazatjogukat képviselőik 
által gyakorolhatják. Csik-Szereda, 1896. ápril hó 
18-án. Becze A n t a l e. elnök. Nagy Imre , e. 
titkár. 

— Dr. Matlekovics Sándor könyve. 
A pesti könyvnyomda-részvénytársaság kiadásában 
közelebbről fog  megjelenni a gyergyói kerület or-
szággyűlési képviselője, dr. Matlekovics Sándor v. 
belső titkos tanácsos szerkesztése és Szterényi 
József  iparoktatási kormánybiztos segédszerkesz-
tése mellett „ M a g y a r o r s z á g k ö z g a z d a -
s á g i és k ö z m ű v e l ő d é s i á l i a p o t a ez-
r e d é v e s f e n n á l l t a k o r  és az e z r e d é v e s 
ki á 11 i t ás er edm é ny e" czimü könyv, mely-
nek előfizetési  ára 10 frtban  van megállapítva s 
melynek a belügyminiszter a hazai törvényhatósá 
goknak levéltáraik részére való megvételét aján 
lotta. A munka legkésőbb jövő év május haváig 
6 kötetben fog  megjelenni, s annak első kötetét, 
vagyis hazánk közgazdasági és közművelődési ál 
lapotát Matlekovics Sándor fogja  megírni. Ez a 
kötet az ezredéves kiállitás összbenyomását, ha-
zánk fejlődésének  és jelenlegi állapotának feltün-
tetésével fogja  előadni. A további kötetek kizáró 
lag a kiállítással fognak  foglalkozni  és igy ezen 
mü lesz hivatva ezredéves kiállításunkat és ha-
zánk jelenlegi közgazgasági viszonyainak képét 
irodalmi téren megállapítani és örökíteni. 

— Nyilvános köszönet. Csik-Kozmás köz-
ségében folyó  évi február  hó 17-én tűzvész által 
károsultak segélyezésére, Csákváron lakó (Fejérm.) 
csikcsatószegi születésű székely atyánkfia:  S a s s 
István községi és uradalmi állatorvos, 68 frt  6G 
krt küldött, a lelkészi hivatalhoz igazságos és lel-
kiismeretes kiosztásra. Ezen szép összeg 571 sze-
mélytől lett ő általa gyűjtve s az 6 károsult szé 
kely gazda nyomorán enyhített. E nemes tettéért 
Sass István urnák ez uton is felsegített  híveim 
nevében köszönetemet és hálámat nyilvánítom azon 
kívánattal, hogy az ég ura e derék székely atyánk-
fiát  tartsa meg még igen soká! Csik-Kv/más, 
1896. ápril 9. Bardocz István, lelkész. 

— Millennium lobogók. Miniszteri 
rendelet folytán  bátor vagyok tudatni, hogy 
czimeres lobogók jutányos áron kaphatók 
U a r c s a y K. divatüzletébe. 

A fent  emiitelt munkálatok kivitelének 
biztosítása czéjából az 1896. évi Ulájus hó 
7-ik napjának délelőtt 9 órájára a vár-
megye házában levő hivatali helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hir-
detek ismételten is. 

A versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, a ki-
tűzött. nap délelőtt 9 órájáig hozzám annyi-
val is inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezetteket figyelembe  nem fo 
gom venni. 

Az ajánlatok vonatkozhatnak az egész 
munka-csoportra, va»y pedig annak csak 
egy részére. Bármelyik esetben az ajánlatba 
az engedélyezett költségösszeg 5"/o-nakmeg-
felelő  bánat pénz csatolandó. 

A részletes feltételek  a megyei szám-
vevőségnél a rendes hivatalos órákban na-
ponkint megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1966. ápril 20-án. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
HOCHSCHILD LAJOS. 

KIADÓ- és LAPTULAJDOJíOá: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 3996/896. 
I. ai. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága 

a folyó  évi márczius hó 9-én 194—896. 
kib. sz. a kelt határozatával, a sepsiszent-
györgy-szeredai törvényhatósági közút 81 — 
86-813 kilométer szakaszára 110 drb, a csik-
szereda-tölgyesi törvényhatósági közút 0— 
24 kim. szakaszára pedig 370 drb két köb 
méteres kavicshalom szállitását engedélyezte 
a folyó  évre. 

1—2 
Becze Antal, 

alispán. 
Sz. 1 0 5 - 8 9 6 . 

krj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Dánfalván  a « z i i l é a z i i ő i á l l á s 

megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Evi fizetése  25 frt  és minden szillés 
alkalmával 1 frt  dij szedhető. 

E választás 1. évi április 30-án d. e. 
9 órakor történik meg, mely ideig a pályá-
zatok beadandók. 

CS.-KNrczfalva,  1896. ápril 18. 
Lázár Dénes, 

körjegyző. 

Értesités. 
Alólirott van szerencsém a mélyen tisz-

telt közönséggel tudatni, hogy Gyimes-
Felsőlokon a Viadukthoz közel a „Csiki vas-
úti élelmezési részvénytársaság" tulajdonát 
képező Potoczki Péter-féle  barakban egy, a 
magasabb igényeknek is megfelelő  szobát 
rendeztem be, hol jó borok, kőbányai sör 
és kitűnő ételekkel szolgálhatok. 

Markovics Sámuel, 
a csiki vasiiti 

1 _ y élelmezési részvénytársaság 
üzletvezetője. 

Szám 282—1896. 
vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
56fi.  p. számú végzése következtében Tischler Já-
nos és Tt-utsch Viktor brassói lakosok javára, mint 
felülfoglalók  Szűcs György gyimesi lakos ellen 3 
frt  35 kr, 198 frt  33 kr s jár. erejéig 1896. évi 
február  hó 3-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtási utján lefoglalt  és 652 fi  t 66 krra becsült 
bolti áruk, hámszerek, fedeles  kocsi, boros hordók, 
és künn levő követelésekből álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 39342/1896 szániu végzése folytán  3 frt  35 
kr, 198 frt  33 kr tökekövetelés, ennek 1896. évi 
évi' október hó '26.  és 1890. márczius 25-ik nap-
jától járó 5°/0 kamatai és eddig összesen 56 frt 
70 krban bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Caik-Gyimesen a Gergely Péter lakásán leendő 
eszközlésére 1896. évi ápril hó 30 ik napjának dél-
előtt II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók olj megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1896. évi ápril 17. 
Szőllössy Ferencz, 

hír bir. végrehajtó. 

Robey-féle  üzemképes 8 lóerejü 

gőzkazán és cséplőgép 
kedvező feltételekkel  egyenként is eladó 
Csik-Szépvizen Zakariás Jakabnál . 
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Sz. 278-1896. 
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Árverési hirdetmény. 
Kászon-AI- és Felliz községek részéről köz-

hírré tétetik, liogy a nagyméltóságú földmivelés-
ügyi magyar kir. minisztérium folyó  évi 2504. sz. 
rendeletével a közös tulajdonukat képező 110 k. 
hold 1502 •>>! kiterjedésű „Nádaska, Tilalmaska, 
Székesére" erdörészek összes tölgyfa  készletét el-
adni engedélyezte. 

Ezen erdőrészek ben a szakszerű becslés sze-
rint van I-sö oszt. Iiaazonfára  alkalmas mintegy 
7350 m\, II. oszt. Iiaszonfára  alkalmas mintegy 
716 m'. kéreg nélküli fatömeg,  az ágak, törzsta-
begyek köbtartalma <i7<! m3. 

Ezen összes fatömeg  folyó  évi május hé II ik 
napjának délelőtti 8 órakor kezdődő nyilvános ár 
verésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 40527 (negyvenezer ötszáz hu-
szonhét) forint,  melynek 10%-a az árverezni haj-
landók által mint bánatpénz leteendő. írásbeli 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig ezen bá-
natpénzzel ellátva elfogadtatnak,  melyekben azon-
ban határozottan kifejtendő,  hogy árverező az ál-
tala ismert árverési feltételeknek  aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly megjegy-
zéssel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek 
ugy a körjegyzői irodán, valamint a csikszeredai 
m. kir. erdőliivatalnál betekinthetők. 

Kászon-Al- és Keltizen, 1«96. ápril 17. 
A kél község elöljárósága: 

Pálffy  András, Markaly Sándor, 
klirjcgyző- altizi biró. 

Balázs András, 
l'i lti/i liiró. 1 Sz. 1133/1890. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkmegye kászon-alesiki járásban ke-

belezett Kászon-Jakablalva és Kászon-Ujfnlu 
társult községekben — utóbbi székhelylyel 
— a korjetf.yxői  ál lán üresedésbe jő-
vén, ezen állásra pályázatot nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll évi 
400 frt  fizetés,  lakás, :J0 frt  irodai átalány-
ból és a magán írásbeli munkálatokért sza-
bály rendeletileg megállapított dijakból. 

Felliivoiu mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, kellően felszerelt  pályá-
zati kérvényüket, folyó  «vi április 30-ig 
hozzám beadni, mivel a később i'ik>-/.ő kér-
vények figyelembe  vétetni nein fognak. 

A kászon-alesiki járás főszolgabírójától. 
Cs.-Szentmárton, 1896. április 1. 

Székely Endre, 
3—3 tőszulgahirö. 
Sz. 389/891). 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága a helyi kép-

viselő-testület f.  évi február  28-án kelt ha-
tározata alapján közhirré teszi, hogy a köz-
ség tulajdonát képező „Hargita alji lürdő" 
a hozzá tartozó felszerelésekkel  a folyó  évi 
fürdői  idényre 181H). «vi lllájlis hó 3-áll 
délután 2 órakor (Jsicsó községházánál 
j ţvilvii nrtti /ii'voi'/hí nli/iti K. i'ii'l kik trvir ii i I •> én i 

Ez évi kikiáltási ára 150 frt. 
Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-

tási ár l0°/„-át készpénzben az árverés meg-
kezdése előtt az elöljáróság kezéhez lefizetni. 

A feltételek  a hivatalos órákban a kör-
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Csik-Csicsó, 1896. ápril hó t-én. 
Tompos Károly, Kelemen János, 

kjegyző. 3—3 biró. 

Sz. 3072/896. 
ÍTTai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárniegyében a 896 frt  fizetéssel 

és 100 frt  lakbérrel javadalmazott l evé l -
tárnok i álláN lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, ed-
digi szolgálatukat és az 1883. évi I. t.-cz. 
13. §. utolsó bekezdésében irt képesítésüket 
igazoló okmányokkal felszerelt  pályázati ké-
relmüket a vármegye főispánja,  méltóságos 
Mikó Bálint urlioz 1890. «vi április lló 
UO-iháig nyújtsák be. 

Cs-Szereda, 1896. évi márcz. 29. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
3-3 főjegyző. 

, 2—10 

FEHER A. ADOLF 
törés czipö-felsörészek  gyári raktára 

— nagyban és kicsinyben 
BUDAPEST, 

VIII, kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z ip é s z-kellékek 

és saját készitrnényü 
czipő-felsőrészükből 

Nagy képes árjegyzékem most jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállítás alkalmával fel-
jövendő czipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlom bőrraktáromat megtekintésre. 
Megrendelések postán és vasúton csakis után-

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a t. közönség b. figyel-

mébe hozni, hogy a K.-Jakabfalva  község-
től 6 kilometer távolságra fekvő  „Borárnyék" 
dűlőben fekvő  fenyves  erdős területen, kő-
sziklahasadékból felbugyogó,  kristálytiszta, 
dr. Lengyel Béla budapesti egyetemi tanár 
által veoyelemzett és általa is kellemes iiditő 
élvezeti és gyógyhatásúnak kijelentett „Ba-
lás-forrás" sava imy ii vizemet a forgalomnak 

A „Balás-forrás"  N i e literes Üvegek-
ben a forrásnál  készen bedugaszolva és kn-
pakolva üveggel együtt iivegenkint 8 kraj-
czárért. maga a viz literenkint 2 krajezárért 
dugaszoláx és kupakolással együtt bármily 
mennyiségben kapható, s megrendelésekre 
a szállítást is szívesen elvállalom. 

A „Bálás-forrás"  főraktára  Csik-Szere-
dában Nagy Gyula ur kereskedésében, hol 
a viz üveggel együtt literenként 10 kraj-
ezárért, üveg nélkül 4 krajczáréi t kapható. 

Kiváló tisztelettel 
K ászon-Iinpér, 1896. ápril hó. 

Bálás Simon József, 
savanyu viz-tulajdonos.' 3 - 3 

ooooooooooooog 
Első Erdővidéki 

Székely Hengertúró-gyár i 
Baróthon. 

A székely lurónak gyártása Erdélyben 
nagyon elterjedt és a legtöbb üzletben lecze-
féle  baröthi tnró gyanánt jön forgalomba. 
Nagy kötelességet vélek teljesíteni, midőn a 
n. é. közönség figyelmét  erre felhivom  és egy- 8 
szersmind tudatom, hogy Q 

kitűnő hírneves székely túróm 
Gyergyó Szentmiklóson csak is Popovits 
Dezső ur fűszer-  és csemege-kereskedésében 
kapható. 

Kitűnő tisztelettel 
1—3 I n c z e G y u l a . 

>000000000090000000000000 
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Ob és kir. oszt.ik magyar é« 
fcelga  kir. szabadalom! 

Kitüntetett Brüsszel 1893. 
arany-érem és ditzíkminynyal. 

KELETI-féle  sórvkötő 
orvuM tekintélyek véleinuuyo ««érint h I (» g t ii  k é  I  r t o s f  I» I) »<>>»' ben. ii(fin  csúszik, nem gyakorol kel-lemetlen tiyoinúi-t és eltávolitjA csél-fzorll  szerkezeténél lopva as eddigi sérvkiíhík liiiinysilt. 
KELETI-féle  gummi-

sérvkőtő 
iilnmitliiitó |M'l<nt;iv;il. szíirvaslMlrvé-dövel és biztonsági övvel. 
Árak: egyoldalú 0 - 8 frt, 

kétoldalú 12 -16 frt. 
(Ivántinban készülnek ez»nkivUI : MU-ialiak. roíl kezek. ej:yeii eltűrtük, (ll«sí->iitLr IVle rendszeri orthnpae<li;ti fUiűk, töccséi' harisnyák és mindenfele  fran-czia gitmmláruk. Meirren-leléseket ponlusan és dis-créieii e*<küzül 
K E L E T I J . , 

cs. és kir. szab. kötszerész 
és orvos-sebészeti műszerész. 

íKűllzIct és sérvkiitészeti mQbcly 
BUDAPEST, 

\ 17.,  Koronaharczeg-ntoza 17. 
Sebéjzctimiiszeitár: Boitily 
ntoza (Ivúroly-laktanya 15.) 

«yomaiow usut szereuaban 1896. laptuUjdonos ós kiadó Györgyjakab Mlrton köuyvnyjm Uj ában. 




