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F ü l h i v á t t e l ő f i z e t é s r e . 
A .CSIKI LAPOK" VI. évfolyamának 

jnlius—szeptember havi 3-ik negyedére nj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egészévre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
ralékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentmikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1894. julius hó. 
-A. „ C s i l s i L a p o l c " 

szerkesztője és kiadója. 

A körorvosok államosítása. 
A községi és körorvosok országos egye-

sülete peticziőt intézett a képviselőházhoz és 
a főrendiházhoz,  hogy a közegészségügy, 
különösen pedig a községi és körorvosi in-
tézmény mielőbb állainosittassék. A peticziót 
aláírások végett előbb országszerte körözték. 

A mozgalom feltétlenül  helyeslésre méltó ; 
mert az egészségügy manapság meglehetős 
gyenge lábon áll s a községi és körorvosi 
intézmény is csak olyan, hogy épen van, 
de nem sok haszon háramlik belőle a köz- j 
ségek közegészségügyére. Az államosítással 
egyidejűleg reformálandó,  czélirányosan és 
okszerűen rendezendő lenne ez az intézmény. 
Manapság Magyarországon aránylag még 
igen kevés községi és körorvosi állás van 
rendszeresítve s ezek is oly silányan vannak 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A csíkszeredai polg. leányiskola 

zárünnepélye. 
„Lezajlottak a nagy napok." 
Nemde igy mondotta az ügyes leányka, a ki 

jnnias 28-án a délutáni órák egyikében ott állott 
a polgári leányiskola dísztermében a nagy közön-
séggel szemben, hogy mint végzett növendék bú-
csút vegyen tauitóitól, növendéktársaitól s a kö-
zönségtől, mely őt ma utoljára látja a tanulók 
között ?! 

S valóban nagy napok ezek, nem csupán a 
serdüli* női nemzedékre nézve, de nagyok ránk 
nézve is, kik mint szem- és fttltanuk  látjnk, halljuk 
annak az ernyedetlen, zajtalan igyekezetnek cso-
dás termékeit, melyet itt tanítók és növendékek 
egyaránt kifejtenek. 

Nem tndjuk mit bámuljunk inkább: az ezernyi 
kézi munkát-e, mely asztalokon, falakon  hirdette, 
mennyire összetudják itt kötni a szépet és kelle-
mest a hasznossal és szükségessel, vagy az ötszáz 
finom,  gonddal készitett rajzot ? Nem tudjuk miért 
dicsérjAk meg inkább az iskolát: azért-e, hogy 
növendékeit megtanította kenyeret sütni, tésztákat 
készíteni, tapasztalatait kis könyvecskékbe pon-
tosan bejegyezni, ruhákat varrni, harisnyát kötni, 
fehérneműt  szabni, varrni, himezni, kertészkedni, 

javadalmazva, hogy alig vállalkozik rá pá-
lyázó, vagy ha akad is orvos, a ki egy 
4 — 500 frt  javadalmazással járó állást elfog-
lal valamelyik községben, nem igen erőlteti 
meg magát, hogy a közegészségügy érde-
kében szükséges intézkedéseket lelkiismeretes 
pontossággal foganatosítsa.  Csak akkor megy, 
ha hivják s csak oda megy, a hova hivják. 
Ez pedig nem elég az üdvösségre. 

A községi és körorvosoknak a köz-
egészségügyi törvényeket, az ez ügyben időn-
ként kibocsátott miniszteri rendeleteket foly-
tonosan éber figyelemmel  kell szem előtt 
tartani s a községeket nem csak akkor kel-
lene meglátogatni, a mikor baj van s a mi-
kor hivják az orvost, hanem a bajt meg-
előzőleg mentül gyakrabban s elkezdve az 
orvosi vizsgálódást a határszélen, ki kellene 
terjeszteni a figyelmet  minden közegészség-
ügyi tényezőre s a tapasztalt mulasztások, 
hiányok nyomban bejelentendők lennének 
a hatóságnak. Igy lehetne a megrongált 
közegészségi állapotot javitani. De mostanság 
melyik községi vagy körorvosnak jut eszébe 
községeit sorba járni, a lakásokat házról-
házra nézni, nincsenek-e tnltömve, nent 
egészségtelenek-e, szellőztetik-e rendesen ? 
Melyik orvos ad utasításokat a községi elöl-
járóságoknak a felmerülő  egyes esetekben, 
hogy mihez tartsák magukat ? Vagy ha 
éppen van is elvétve egy-két eset, ki ellen-
őrzi nz orvosi utasítások végrehajtását. 

Ki felelős  mindezekért ? Senki. Innét 
van aztán, hogy pusztulunk, veszünk. A 
nép nem sokat törődik az egészségével, pe. 
dig ez a legdrágább kincse. Az Isten el is 
veheti. Csak nagy ritkán fordul  a falusi 

vagy a szabatos feleletekért,  melyeket a tantár-
gyakból a legtöbb növendéktől hallani alkalmunk 
volt? Nem tudjuk, hogy vájjon az írásbeli dolgo-
zatokért kell-e legnagyobb dicséretünket kifejezni, 
mert hisz e dolgozatokban szintén látszik, miként 
kalauzolja a tapasztalt, jóindnlatu tanító a járat-
lan kicsi növendék lelkét lépcsőről, lépcsőre, mig 
nem eléri annak netovábbját, a mit ilyen fokú 
iskola nyújthat! 

Egyet azonban határozottan állíthatunk: 
ily nevelés mellett a haza azon sokat említett és 
áhitva óhajtott mintanőket nyeri, kik az élet min-
den helyzetébeu megállják helyeiket, s kiket nem 
fog  el majd a világfájdalom,  ha esetleg sorsuk egy 
kedvezőtlen fordulata  több és nehezebb munkára 
s kevesebb kényelemre szorítja, vagy épen nélkü-
lözésre itéli; nem fognak  fájó  irigyseggel nézni 
embertársaikra, ha azokénál az ő ruházatuk egy-
szerűbb, hanem Kornéliával fogják  mondani kedves 
övéikre: „íme ékszereim!" Hiszen a kis szónok 
azt is mondotta: „Megtanítottak munkálni, meg 
hinni, remélni, szeretni; szeretui a jót, a szépet, 
magasztosat, s undorral fordulni  el,a szennytől, az 
alacsonytól." 

De beszéljünk az ünnepélyről. 
A vizsgálatok részletei ugy tüunek fel,  mint 

az emberi agy különböző ténykedése, s ba a nagy 
napok, mintegy fejét  képezik a lefolyt  tanévnek, 
akkor ez a záróünnepély e főnek  csillagos koro-
nája volt. 

atyafi  orvoshoz, ha fordul  is, akkor, a mi-
kor már a bajon nem lehet segíteni. Házi-
szer, babona, kuruzslás, ezek a falusi  nép 
gyógyszerei, gyógymódjai. 

Az államnak a közegészségügyre több 
gondot kell fordítani,  hiszen az állami jólét-
nek a közegészség a legfőbb  alakja. Az or-
vosijavadalmazások emelendők. Minden 4—5 
községnek legyen orvosa. S tétessék szigorú 
kötelességévé a közegészség fölött  való őr-
ködés. 

A mihelyt több szigort fejtenek  ki és 
több erélylyel lépnek föl  a községi és kör-
orvosok, mindjárt eleje lesz véve annak a 
haza ellen vétő sötét bűnnek, melyet az 
egy-gyermekes rendszer neve alatt ismerünk 
s a mely az ország némely részein s több-
nyire épen a magyarság közt van leginkább 
elterjedve. 

Szigorú felügyelet,  erélyes fellépés  mel-
lett ez a rendszer nem sokáig állhatna fönt. 

De bár tudják a bűnt s ismerik annak 
forrását,  mégis a hatóság kénytelen a bünt 
összetett kezekkel, tétlenül nézni, mert nem 
áll rendelkezésére megfelelő  ,;«köz és.mód, 
elegendő erő. 

Majd ha az állam többet áldoz az or-
szág közegészségügyére s lesznek állami, köz-
ségi és körorvosok és minden 4—5 községre 
jut egy orvos, a ki hivatását lelkiismerete-
sen pontossággal, gonddal és fáradsággal 
tölli be, akkor nemcsak a szervi, de ezen 
erkölcsi betegségek száma is csökkeni fog. 
Akkor mi is megleszünk kímélve az olyan 
erkölcsrontó végtárgyalásoktól, a milyen nem 
igen régen a csíkszeredai kir. törvényszék 
előtt bizonyos Könczéné nevü lelkiismeret-
len bába bllnügyében lefolyt. 

Hogy tiszta hazafias  szellem lengi át az is-
kolát, ezt épen a záróünnepélyen lehetett valóság-
ban megítélni: a „Szózat" és „llákóczy-induló" 
mindkettő remek terméke a dalköltésnek szabatos, 
szépen színezett előadásban jutottak füleinkhez  és 
sziveinkhez és arról győztek meg, hogy itt jó leá-
nyok nőnek fel,  a népdalok játszi hangnlata pedig 
az ártatlan gyönyörködés hatásával szállott lelke-
inkbe; ezeken kivül a müérzék klasszikus dara-
bokban is nyilvánnlt, hiszen Mozart, Wagner, Men-
delssohn, Wilmert állott a műsoron, opera kivona-
tok hangzottak fel  a kezdő ujjacskák alól, s di-
csérték tanítónők és tanítványok buzgalmát; volt 
négy válogatott szavalat is: „Kikeletkor" Mind-
szenty Gedeontól, a költő üdvözli a fecskét,  mert 
tavaszt hozott és azt kérdi tőle, vájjon fürdöU?a 
a fekete  tengerben, s erre megkapja lelkét a ro-
dostói sir gondolata s elérzékenyülve kérdi a ma-
darat, ha hozott a butőrt honfiszivek  szent porából 
néhány szemecskét: hintse szét itt, hogy annak bű-
vös hatásától ú j r a é b r e d j e n k ö z ö n y ö s 
s z i v e i n k b e n a h a z a s z e r e t . 

György Vilmos „Egy Anyához" czimü versé-
ben megka[ óan ábrázolja a családi élet képét, majd 
az életre térve át, kéri az ifjú  anyát, ne nnja el 
a gyermekzajt, mert visszasírná még azt egyszer, 
de hiába. A harmadik szavalatban „Az ákáczok 
alatt" Gyulai Pál siratja ifjan  elhalt széplelkü ne-
jét és árván uaradt gyermekeit. Mindezeket és 



u . C S I K I L A P O K . n m . 

A csíki vasa l . 
A csiki vasúttal is ugy vagyunk, mint az 

időjárással, hol jobbra, hol balra fordol  a hir, még 
a megye gyűlésen a legszebb reményekkel voltunk 
tele, hogy megyénk minden irányban vasutat kap, 
sőt hogy még a nyár folyamán  meg is kezdik a 
munkálatokat. 

A napokban azonban vérmes reményünket 
lelohasztotta egy pár szomorú hir. Egyrészt ugyanis 
szó volt arról, hogy a székely vasútról szóló tör-
vényjavaslatot az országgyűlés még a nyári szü-
net előtt tárgyalni fogja,  s íme: nem hogy nem 
tárgyaltatott, hanem még be sem terjesztetett, 
sőt a közelről informáltak  azt is állítják, hogy a 
minisztertanács őszre halasztotta elhatározását, a 
mi egyenes magyarsággal annyit is jelentbet, hogy 
a minisztertanács leszavazta a kereskedelmi mi-
niszter tervezetét. 

Másrészt minden komoly ember előtt gyanús 
azon körülmény, hogy a gyergyó-szászrégeni vonalra 
nézve még csak tervek  sincsenek és igy azt képzelni, 
hogy tervek nélkül elhatározza egy miniszter-
tanács e vasútvonalnak kiépítését, az majdnem 
olyan hazárd politikai feltételezés  volna, mint jó 
kártyásnak tartani azt, ki blind vizire teszi összes 
vagyonát. 

Mind ezeken a bajokon azonban nem aggód-
nánk annyira, hogy ne remélhetnek őszig vagy 
télig a hiányoknak pótlását, ha Bécsből egy szo-
morúbb hir nem érkezett volna, a mely azt mondja, 
hogy Lnkács Béla kereskedelmi miniszter tekin-
tettel arra, hogy nem kapta meg a magyar duna-
gűzhajózási társaságra vonatkozó törvényjavas-
latra nézve az előzetes jóváhagyást, beadta a le-
mondását. 

Ha e hir megvalósulna, akkor kétségtelenül 
a székely vasútnak teljes kiépítése ki tndja med-
digre húzódnék el! 

Mert azt nem tagadhatja senki, lioţy a szé-
kely érdekek iránt Iiaross Gábor kivételével senki 
sem viseltetett oly meleg szeretettel, mint Lu-
kács Béla. 

Mind azt a sok elhanyagolást, a melyben ré-
szeltették, az ed&<gi magyar kormányok a székely 
földet,  mintegy egyszerre helyrepótolni akarta kez-
deménye-őleg a boldogult Baross, tettleg pedig a 
jelenlegi kereskedelmi miniszter Lukács Béla. 

Meg is vagyunk győződve, hn?y ő mint er-
délyi ember, ki közelről ismeri a/, erdélyi viszo-
nyokat, ambicziójának fogja  tartani, szemben eset-
leg a minisztertanácscsal a tárczáját kötni a szé-
kely vasutak-teljes kiépítéséhez. 

Hisszük és reméljük, hogy ezt megtévén, lé-
tesülni is fog  az a vasút, mely a székelység va-
gyoni erősbödését van hivatva előmozditaní. 

Egyelőre tehát ismét csak elégedjünk meg a 
reménynyel. 

Molnúr  Akos. 

Petőfinek  „A magyarok Istene" czimü minden igaz 
magyar által jól ismert remek költeményét a köl-
tök hangulatának mindenben megfelelően,  csengő 
hangon, álpátosz nélkül, a lelkesedésnek, átgon-
doltságnak oly fokával  hallottuk előadni, melyet 
ily fiatal  növendékektől nem várna a hallgató. 

És mi sikerfiit  leginkább? Természesen a 
búcsúbeszéd. Ennek előadója bájos hangjával, meg-
illetődött arczával és szépen, lelkesen mondott sza-
vaival csak elragadui tudhatta a nagy közönséget, 
8 csak fájdalmának,  hogy ne mondjuk megQtközé 
sének adhatott és adott is kifejezést  minden jelen 
volt a felett,  hogy az iskoiatnlajdonos vármegye 
és az iskolaszék elöljárói közül senki sem tar-
totta érdemesnek megjelenni a minden tekintet-
ben sikerűit záró-ünnepélyen, s igy nem volt senki, 
ki a búcsúzó kis leány által társai nevében is tol-
mácsolt s hálás szívből jövő forró  köszönetet el-
fogadja,  s a tapasztaltak felett  elismerést nyilvá 
nitson, a jövőre nézve pedig buzdítsa a sokat fá 
radott és nagy eredményeket produkáló tanítókat 
és tanítványokat. 

Ilyen negligenczia ez ideig talán egy iskola 
tulajdonos és iskolaszék részéről sem mutatkozott 
soha. Hisszük, hagy jövőben ez nálunk sem fog 
előfordulni.  K bitünkben kiáltjuk a távozók felé 

Viszontlátásra! 1! 
Gamma. 

U J f ő i s p á n  — u j k é p v i s e l ő . 
Gy. -Szen tm ik ló s , jul. 2. 

Tisztelt Szerkesztő nr! 
Ne csodálkozzék, hogy levelemnek a fennebb 

olvasható kettős czimet adtam. Ez a kettős czim 
egymással szoros összefüggésben  van. 

Hogy miért? Azonnal megtetszik látni. Mai 
napon egy vidéki és egy fővárosi  ellenzéki, még 
pedig függetlenségi  48-as párti hirlap örvendez-
tett meg minket. Az előbbi t. i. a „Székely Hír-
adó" megörvendeztetett a következő czikkelyecs-
kével: „Uj f ő i s p á n .  Udvarhelymegye főispánjá-
nak csakugyan Mikó Árpád, a gyergyószentmiklósi 
kerület országos képviselője nezeztetik ki. A kine-
vezés még meg sem jelent a lapokban s a képviselő 
választási mozgalmak — mint gyergyói levelezőnktől 
értesülünk — már is megindultak. Jelöltekül Dr, 
Bocskor Béla csíkszeredai ügyvédet és Köllö Já-
nos, borszéki fürdöigazgatót  emlegetik. A szabad-
elvüpárt intézői pedig Szivák Imre, volt országos 
képviselővel akarják boldogítani a kerületet." És 
az utóbbi t. Szerkesztő ur? Az utóbbi t. i. a 
„Magyarország" megörvendeztetett a következő 
hirrel: „U j f ő i s p á n .  Mikó Árpád orsz. képvi-
selőnek Udvarhelyvármegye főispánjává  való kine-
veztetését politikai körökben immár bevégzett do-
lognak tartják. Ez esetben a csik-gyergyószent-
mlklósi kerület értelmisége — mint lapunknak 
írják — Borszéky Soma nyug. miniszteri osztály-
tanácsost lépteti fel  képviselőjelöltül. Borszéky 
Soma gyergyói születésű, azon kivül alapitó tagja 
a csikmegyei gazdasági egyesületnek s kültagja a 
székely kereskedelmi és iparkamarának. Az ellen-
zék Bochkov Béla ügyvédet lépteti fel  ellene." 

Na ugy-e kérem, a kettős czim egymással 
szoros összefüggésben  van ? Összefüggésben,  mert 
ha a mi képviselőnkből főispán  lesz, akkor nekünk 
nj képviselő kell, hiszen képviselő nélkül talán 
csak még sem maradhatunk. És ha képviselő nél-
kül nem maradhatunk, akkor újra bekövetkeznek 
ránk a választások nagy napjai, mely körülmény 
igeu alkalmas arra, hogy bennünket megörven-
deztessen. 

Megörvendeztessen azzal a sok jó és rossz 
étellel itallal, melyet a jetöltek majd mi belénk dik-
tálnak és azzal a sok szép ropogós bankóval, me-
lyeket majd a jelöltek a mi zsebünkbe nyomnak, 
hiszen mindezekkel együtt jár az alkotmányadta 
szabadválasztás!! . . . 

Szerkesztő ur! A fenn  idézett hírekből nemde 
kitetszett venni, hogy jelöltek hiányában nem fo-
gunk szenvedni ? Van már két mameluk és két 
független  jelöltünk. Nem sajnálom egy kicsit sem 
t. szerkesztő nr, hogy az utóbbiak egyike épen 
ön az. Ugy kell a Szerkesztő urnák'. Mire való 
volt itt nálunk megismertetni magát egyik-másik 
cselekedetével? Most már viselje a népszerűség 
nem könnyű terheit. 

Lám, hogy Borszéky Soma is kénytelen „az 
értelmiség" szavainak majd eleget tenni s jól ki-
érdemelt nyugdijából szánkat és „szivünket" tele-
tömni. Öt sem sajnálom! Mire való volt neki 
Gyergyóbétliorban, vagy Békásban születni s „azon-
kívül" a csikmegyei gazdasági egyesület alapitó 
tagjává tenni legfőleg  pedig még „székely" keres-
kedelmi és iparkamarai „kültag"-ságra is felcsapni  ? 
Viselje csak ö is a nagyság átkát. 

És Köllő János ? Na bizony még megesnék 
rajta, ha őt sajnálni tudnám ? Mire való volt neki 
értelmes, derék, ambicziózus gyergyói szikulusnak 
születni? Maradt volna meg szerény, de lelkes 
néptanítónak e világ végéig, s most nem gondol-
kozna programmbeszédjéröl ! Viselje hit ö is a kö-
rülrajongás áldásait I 

Végre, hogy Szivák Imre urat vájjon sajná-
lom e? Ne essék zokon kedves szerkesztő ur, de 
egyenesen ki kell mondanom, hogy egyedül őt 
mégis csak sajnálom, mert hiszen ő mégis csak a 
legkevésbé ismert egyén önök (eddigi jelöltek) kö-
zött, s igy neki van legtöbb jussa élni az alkot-
máuyos eszközök mindenikével. Ez pedig tán még 
sem a legörvendetesebb dolog ő kegyelmének. 

Na de egyet majd elfelejtettem  1 Kár lett 
volna érte. Hiszen ez volt levelem főczélja:  gra-
tulálni szivböl képviselőnk főispánságához  s gra-
tnlálni összes jelöltjeinknek Szerkesztő ur kivéte 
lével, mert hát dr, Bocskor Béla ügyvédnek, a 
függetlenségi  48 as párt állandó hívének nem igen 
van hajlamon gratulálni ahoz, hogy a .Magyaror-

szág" a Bocskor családnevet olyan szépen 
Bocbkovu-ra oroszositotta. Ezzel a muszka névvel 

mi lesz önből Szerkesztő Ur? 
Megbukik kérem. Irgalmatlanul megbukik, 

mert ön csak csikmegyei székely születésű és nem 
a gyergyói részekben látta meg a napvilágot, már 
pedig ha a „Bochkov" névnek megfeleld  muszka 
lenne is, megtudnók bocsátani, de azt, hogy szé-
kely létére nem Gyergyóban született, csak az 
Isten bocsátja meg Önnek, — és azt, hogy a köz-
ügyek terén Csikmegyében soha sem mozgott: — 
az Isten sem fogja  megbocsátani soha. 

Egyebekben — várva a főispán  kinevezést, 
várva az uj választást — maradok 

jóakarója 
Mameluk. 

I B O D A L O N . 
Felkérem mindazon tisztelt előfizetőimet,  kik-

nek birtokában a „Homokszemekre" szóló gyűjtői-
vek vannak, hogy azokat hozzám Csik-Szeredába 
haladéktalanul beküldeni szíveskedjenek; egyszer-
smind szíves tudomásukra kívánom hozni tisztelt 
megrendelőimnek, hogy a ,.Homokszemek" még e 
hó 20-ika körül megjelennek, s megrendelhetők 
Györgyjakab Márton könyvkereskedésében Csik-
Szeredában. A megrendelések a könyv ára (2 ko-
rona) előleges beküldése mellett történnek, s a 
könyv postán bérmentve a legnagyobb pontosság-
gal fog  a megrendelő czimére általam elküldetni. 

Csik-Szeredán, 18í»4. julius 2-án. 
Molnúr  Ákos. 

Előfizetési  felhivás 
az erdélyi részek legnagyobb és legelterjedtebb 

politikai napilapjára : 
az „G L L £ N Z É K"-re. 

Az uj évnegyed közeledtével előfizetést  nyi-
tunk az „Ellenzék"-re. 

Lapunk politikai irányának és társadalmi 
tevékenységének felsorolásával  nem untatjuk olva-
sóinkat, csupán annyit jelentünk ki, hogy ahoz a 
múlthoz, melyet eddig követtűnk s a melyben min-
ket előfizetőink  annyi lelkesedéssel támogattak, — 
ezután is bivek maradunk. Hazánkat, nemzetünket 
híven, önzetlenül és függetlenül  szolgáljuk. 

Kérjük olvasóinkat, hogy terhes munkánkban 
legyenek segítségünkre, mert csak a közönség 
támogatása biztosítja törekvéseink sikerét. 

Az „ E l l e n z é k " előfizetési  ára: 
Egy évre 16 frt. 
Félévre 8 frt. 
Negyedévre 

4 frt. 
Egy bóra I frt  50 kr. 
Az előfizetési  pénzek postautalványon K o-

o z a v & r r a, az „Ellenzék" kiadóhivatalának kül-
dendők. 

Az „El lenzék" 
kiadóhivatala. 

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

A r a d r ó l G á l Lajos pénzügyi titkár ur a 865. 
számú gyüjtöiv kíséretében 12 frtot  küldött kiadó-
hivatalunkhoz. Ezen iven adakoztak: Gál Lajos, 
Gál Lajosné, Lftwy  Marknsz, Karacsonyi János 
1—1 frtot.  N. N., X. X., Zanánd Gynla, Szirmay 
János, Mózes Mihály, Manzó Zoltán, Keresztes Kál-
mán, Kéger Vendel, Konda L., Rak Miklós, N. N ,, 
Fischer Adolf  60—50 kr. Szatmáry Iván, Boros 
Lajos, Pulin András, Gál Zsigmmd 30—30 kr. 
Gál Irénke, Emberi Iván, dr. Fekete 20—20 k r t 
U r m á n c z y Janka kisasszony Ó-Tapliczárál a 
844 ik számú gyüjtfiíven  8 frtot  küldött be. Ezen 
összeghez hozzájárultak : Urmánczy istvánné 2 frt. 
Három az Isten igaza 3 frt.  Urmánczy Janka 3 
frt.  — A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  VII. 
osztálya 3 forintot.  Jelen számunkban ki van 
mutatva . . 21 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés összege . 1917 frt  30 kr 

Főösszeg . 1960 frt  30 kr. 
Azaz: Egyezerkilenczszázhatvan forint  és 69 
krajczár. 

Fogadják a nemes szívű adakkozó a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Kinevezés. Kovács Lajos kézdivásárhelyi 
járásbíróság! albirót Ö felsége  a helybeli kir. tör-
vényszékhez bíróvá nevezte ki. Gratulálunk! 



l i s . C S I K I L A P O K . . szám. 

— Molnár Ákos, lapunk központi munkatársa 
tollából sok mulattató apróságot olvashatott már 
két év alatt olvasó közönségGnk, azt hisszük nem 
szükséges ajánlani legújabban kiadandó müvét, a 
„Homokszemek"-et t. olvasóink kegyes pártfogá-
sába, s mikor még is ezt tesszük, kötelességet 
vélünk teljesíteni lapunk munkatársával szemben, 
s egyszersmind t. olvasóink becses figyelmét  bátor-
kodunk ujabban felhívni  a legközelebb megjelenő 
„tárcza füzet"  iránt. 

— Közgyűlés. A csiktusnádi gyógyfürdő  bir-
tokosai szövetkezete alapszabálya 16. §-a értelmé-
ben folyó  évi julins hó 8-án reggeli 8 órától kez-
dődőleg Tusnádfürdőn  a fedett-sétány  helyiségében 
r e n d e s k ö z g y ű l é s t tart, melyre a tagok ezen 
uton is meghivatnak. 

— Uj járás orvos. Dr. Filep Sándor a hely-
beli főszolgabirósághoz  kinevezett járásorvos állo-
mását e hó 1-én elfoglalta  s az egészség kere-
sőknek délelőtt 8 —11-ig, délután 3 tói—5 ig ren-
delkezésére áll. Lakása: özv. Csiszér Eleknénél. 

— Szép siker. Őszinte örömmel vettük és 
adjuk kolozsvári tudósítónk alábbi sorait: A ko-
lozsvári zenekonzervatoriumnak folyó  évi junius 
havában megtartott záróünnepélyén nem csekély 
feltűnést  és érdeklődést keltett egy tehetséges 
csíki lánykának a zenei téren bemutatott bámu-
latos előhaladása és képzettsege. Mi magunk csík 
megyeiek, kik szerencsések lehettüuk Antal Róza 
kisasszonynak, Antal József  csikszentmártoni te-
lekkönyvvezetó leánykájának elragadó zongora-
játékában gyönyörködhetni, egy kicsi provinciális 
önérzettel, meg egy csipetnyi büszkeséggel gon-
doltunk arra, hogy a zenekonzervatorium e l s ő 
és l e g t e h e t s é g e s e b b növendéke, az intézet 
és tanárai méltó büszkesége, a közönség kényez-
tetett kedvencze, csikmegyei. Összesen négy évig 
volt a konzervatórium növendéke a kisasszony s 
e négy év alatt mindig párosával végezte a kon-
zervatórium osztályait, a mi Kolozsvártt még nem 
fordult  elő. Az ünnepélyen a német romantikus 
zeneiskola oszlopos tagjának S c li II m a n n Róbert 
zeneköltőnek egyik legnehezebb, de egyszersmind 
a legmegkapóbb bájos szonátáját adta elő zongorán, 
a tőle megszokott bámulatos könnyedséggel, igazi 
hivatásos szenvedélylyel párosult művészettel, tisz-
tán és határozottan interpretálva a költő magas 
röptű szárnyalását, változatos és gyönyörködtető 
alkotását, megjelenítve és kiemelve mindenütt a 
mű hasonlíthatatlanul kedves üdeségét. Lelkes taps 
volt jutalma művészetéért és tanárai benső, szívből 
jövő gratulácziója. Örült mindenki sikerének s 
sajnálták, a kik ludták, hogy az ünnepelt kis-
asszony szeretett intézetétől vesz most végbuesut 
Ugy tudjuk, dicsérettel kiemelt oklevelet nyert 
tanáraitól tanúsított haladásáéit. Szívből gratulá-
lunk mi is, ugy a kisasszonynak, mint szülőinek s 
ígérjük, hogy továbbra is figyelemmel  leszünk si-
kerei iránt. 

— A „Gazetta" kizárása. Tölgyesről tudósí-
tanak bennünket, hogy az ottani olvasókör a „Ga-
zetta" oláh újságot, melyet a kör pár román ajkú 
tag kedveért rendesen járatni szokott, Kossuth 
Lajos és a magyarság elleni szemtelenségei és ha-
zafiatlanságai  miatt kiküszöbölte. A kizárást több 
tag írásban kérte a választmánytól, s az elnökség 
— noha a lap egész évre ki volt fizetve  — kész-
séggel visszautasította lapot. (Nagyon okosan cse-
lekedett az elnökség; miért is gyaláztatnák és 
szidatnák magukat a tölgyesiek a saját pénzü-
kért? Szerk.) 

— A faorzás  áldozata lett a napokban csík-
jenőfalvi  Gyenge István. U. i. a napokban a Gyergyó-
Tekerőpatak község tulajdonát képező tilalmas er-
dőbe ment fáért,  hol az erdőőrök tetten érve, zá-
logot kértek. De Gyenge István a helyett, hogy 
az erdőőrök felszólításának  engedve a törvé-
nyes következményeknek alávetette volna ma-
gát, futással  igyekezett menekülni az erdőőrök 
elöl, kik közül egyik kétszer utána lőtt a mene-
külőnek és golyója halálosan talált. A helybeli 
törvényszék ez ügyben a vizsgálatot megindította. 

— Mégy hetes gyilkosság. Rékás-Domukon 
május hó 22-én nyomtalanul eltűnt Gaina Tódor, 
25—30 év körüli egyén. Négy heti kutatás után 
a Prelusi havas tetején, fenyögalyak  közé óvato-
san elrejtve, emberi csont maradványokra akadtak, 
melyeknek pusztításában az időn kivül, az erdei 
vadaknak is nagy része volt. A nyomozó hatóság 
közegei megállapították azt, hogy ez az eltűnt 
Gaina Tódor hullája, s nagy valószínűség szerint 
gyilkosság áldozata. Közvetlen gyanú Óniga To-
dor fiatal  domuki legényre hárult. Nemcsak, hogy 
esztenája közelében volt a hulla elrejtve, hanem 
azon körülmény is, hogy Oniga Todor rég óta tar-
tozott Gainának 1 frt  20 krral, melyet vagy nem 
tudott, vagy nem akart megfizetni.  Gaina ennek 
fejőben  az emiitett napon — és e fölött  köztük 
történt szóváltás után — az Oniga Ilyés esztená-

jára indult, hogy onnan egy bárányt elhozzon. 
Azóta onnan nem tért vissza. Megjegyzendő, hogy 
Oniga Todor ezen egész idő alatt másod magával 
az qsztenáján tartózkodott. Egy másik ok, mely 
szintén nehézményeli a tettest az, hogy Gaina a 
tavaszkor nősült. Nőül vette pedig Oniga kedve-
sét. Már abban az időben azzal fenyegetőzött  Oniga: 
nem sokáig éred boldogságod. Az asszony és Oniga 
közt jelenben is folyt  a viszony. A kutatást Bol-
dizsár esendői-hadnagy személyesen vezette. A vélt 
tettesek makacs tagadása arra vezette, hogy őket 
egy olyan szobába zárta el, hol gyapjú alá, egy 
oláhul jól tudó és megbízható csendőr volt elrejtve. 
A kísérlet majdnem eredményre vezetett, mert alig 
hogy meggyőződtek arról az állítólagos tettesek, 
miszerint senki sem hallja őket, a további mon-
dandók fölött  tanácskoztak, svélekedésök szerint, 
ha jól tagadnak, 2 havi börtön után majd kisza-
badulnak. Végül összetett kezekkel kérték az Is-
tent, ha megbocsátaná nekik az ő vétköket. A 
csendőr-hadnagy urnák dicséretes buzgalmából szár-
mazó ezen kísérletéből az hiányzott, hogy még egy 
másik csendőr is hallja ezeket elrejtve. Mert igy 
bizony aligha fog  tekintetbe vétetni ezen csendőr 
vallomása, még ha esetleg meg is esküdnék val-
lomására. A tettesek a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróságnál vizsgálati fogságba  vannak helyezve. 

— Kert-megnyitás. A Uomfeld-féle  sörcsarno-
kot és kies mulató kertet folyó  évi julius hó 8-án 
fogják  megnyitni. Az uj vendéglős kitűnő italokról 
és jóízű ételekről minden időben gondoskodni fog. 
A jól berendezett, szép mulató helyet ajánljuk a 
közönség pártfogásába. 

— Dr. Aczil kolozsvári fogorvos  a héten itt 
időzik és a Hutter-féle  szállodában reggel 9 órá-
tól d. u. 5-ig fogbetegeknek  rendelkezésére áll. 
Dr. Aczél már két évvel ez előtt több ideig sike-
resen működött városunkban. Ajánlhatjuk tehát a 
nagy közönség fogfájós  részének. 

K Ö Z G A Z D A S Á G én I P A R . 
Tenyészállat-kiállítás. 

Az erdélyi gazdasági egyesület állattenyész-
tési szakosztálya Kolozsvártt folyó  évi augusztus 
hó 30. és 31.. szeptember hó 1. és 2-ik napjain 
használati lóvásárral és díjazással összekötött te-
n y é s z á l l a t - k i á l l í t á s t rendez. 

A kiállítás czélja : az erdélyrészi állattenyész-
tés fejlesztése  é.s emelése; ennél fogva  csak is a 
régi Erdélyben született állatok fognak  dijaztatni, 
a másutt, tenyésztett állatok csak dicsérő oklevelet 
nyernek. 

A nagyobb birtokosok részére aranydijak, a 
kisebb birtokosok részére, a kikhez a gazdatisztek, 
lelkészek, tanitók és körjegyzők is számittatnak, 
pénzdijak fognak  kiadatni. 

A kiállítás 9 osztályban fog  rendeztetni. 
I. osztály: Ló. a) Erdélyben született angol 

telivér lovak: Aranydijak 300, 200, 150 és 100 
fik.  b) Nehéz teher után való hátas lovas: Arany 
dijak 250, 200 és 100 frk.  c) Könnyű teher után 
való hátas lovak : Aranydijak 200, 150 és 100 frk. 
l'ézdijak : 100, 75 és 50 frt.  d) Hámos lovak 151/, 
markoson felül:  Aranydijak 300, 200, 150 és 100 
frk.  e) Hámos lovak 15'/• markoson alul: Arany-
dijak 200, 150 és 100 frk.  Pénzdijak: 100, 75 
és 50 frt.  f)  Gazdasági lovak csikós kanczái: 
Pénzdijak 100, 50, 25 és 15 frt. 

II. osztály: Szarvasmarha. 1. E r d é l y i ma-
g y a r s z a r v a s m a r h a : a) Tenyészbika: 
Aranydijak 300, 150, 100 és 50 frk.  Pénzdijak: 
50, 25 és 15 frt.  b) Községi bikák; Pénzdíjak 
100, 75, 50 frt.  c) Bika (2—3 éves): Aranydijak 
150, 100 és 56 frk.  Pénzdijak : 50, 25, 15 frt.  d) 
liika (1—2 éves): Aranydijak 150, 100 é3 50 frk. 
Pénzdijak: 50. 25 és 15 frt.  e) Telién: Aranydi-
jak 100, 50 és 30 frk.  Pénzdíjak : 100, 50, 25, 
15 és 10 trt. 0 Üszök ( 2 - 3 éves): Aranydijak 
70, 50 és 30 frk.  Pénzdijak: 50, 25, 15 és 10 frt. 
2. E r d é l y i h e g y i b a r n a m a r h a : Dijak: 
60 és 30 frk. 

III. osztály: Tejelő verseny. 1. Erdélyi ma-
gyarlaju tehenek. Dijak: 100 és 60 frk.  2. Er-
délyi hegyi barna tehenek. Dijak : 60 és 30 frk. 

IV. osztály: Idegen fajtájú  szarvasmarha. 1. 
Bikák: Dijak 60 és 30 frk.  2. Tehenek: Dijak 
60 és 30 frk. 

V. osztály: Bival. l. Bikák: Dijak 100, 80 
és CO frk.  Tehenek: Dijak 100, 80 és 50 frk. 

VI. osztály: Juhok. 1. Havasi fajta:  Arany 
dijak 120, 80, 60 és 40 frk.  Pénzdijak: 15 és 10 
frt.  2. Idegen fajták:  Dijak 30 és 20 frk. 

VII. osztály : Sertés. 1. Havasi fajta:  Arany-
dijak 80, 50 és 30 frk.  Pénzdijak: 15 és 10 trt. 
2. Idegen fajta:  Dijak 30 és 20 frk. 

VIII. osztály: Baromfi.  A díjazások 250 frt 
értékig történnek. 

IX. osztály : Hízott állatok. 
A kiállítással kapcsolatosan vásárral össze-

kötött lódijazás is tartatik. 
A kiállításra a bejelentések 1894. julins hó 

15- tői augusztus hó 15-ig fogadtatnak  el. 
Felvilágosításokkal szolgál az erdélyi gazda-

sági egyesület titkári hivatala Kolozsvártt. 

Legelőnk javításán dolgozik ujabban a íöld-
mivelésügyi minisztérium. Egész Erdélyre szóló 
intézkedések foganatosítását  kezdte meg azzal, 
hogy asszistenseket küldött ki az erdélyi legelők 
és rétek megvizsgálása és azoknak javítására vo-
natkozó javaslattétel czéljából. Csik-, Udvarhely-, 
Háromszék-, Brassó-, Besztercze-Naszód, Fogaras-, 
Szeben- és Hunyad megyék területére kiküldetett 
Kari Rezső m.-óvári gazdasági akadémiai asszis-
tens és Thaisé Lajos a budapesti m. kir. állami 
vetőmagvizsgáló állomás asszistense, kik folyó  hó 
l-én Háromszék felől  Csik-Szeredába érkeztek és 
a környék egész rét és legelöterületét alapos vizs-
gálat tárgyává tették és azon szomorú tapasztala-
tok után, melyet a miniszteri kiküldöttek tudósítónk 
előtt a csiki rét és legelő viszonyokról jeleztek, f. 
hó 3-án tovább folytatták  utjokat Udvarhely felé. 
Mi csak örömmel nézhetünk minden oly irányú 
törekvés elé, mely szűk és szegény talaj viszonyunk 
javítását czélozza s kívánjuk, hogy ne lett légyen 
ezen szakférfiak  kiküldetése pusztán csak tanul-
mányi szempontból eredő, hanem aktív tevékeny-
ségre vezesse ez a földmivelésügyi  minisztériumot 
réteink és legelőink javítása terén. 

V i l l a m o N munkagépek kiálJüána. 
(Budapesti levél.) 

Az elektromosságnak a városokba való behozatalának 
kérdése napirenden van és majdnem mindennap hoz valami 
újdonságot <- i1<- >. Î v például az utóbbi napokban elektro-
mos kiállilái l/-it-alilt Jlndapestcn, moly jnn. l'i-én a kereske-
delemügyi lulnis/.lcr ur állal személyesen nyittatott meg és 
mely egy igen fontos  njilunságot mutat be, t. i. az elektro-
mosságnak ipari c/.úlokra való alkalmazását. Magútól értetik, 
hogy cz csak ottan lehelő, a bol már vau elektromos köz-
ponti állomás, mely .v. illitö várost ellátja árammal. Az elek-
tromosság főbb  alkalmazása eddigelé a világítás, de neui ke-
vésbé érdekes és fontos  ezen természeti erőnek ezeu mellékes 
alkalmazása is, a mint a következőkből láthatni. Van akárhány 
iparág, melyeknek épenséggel ki uem fizeti  magát külön gőz-
gépet felállítani  kazánnal, gépésszel stb, melyek tehát igen 
szívesen fognak  ezen uj ciVi után nyúlni, a kézi munkát a 
gépi munkával helyettesítendő. Magyarországban a következő 
városok már bírnak központi elektromos teleppel vagy ilyen 
tervben van és pedig Karánsebes, Mármarosszíget, Péc9, Kger, 
Temesvár, Múté-/.alka. Iludapest, Fiume, Nagy-Kanizsa, Ka-
posvár, Hârtia. I.'.-Veibácz, Ilerkulcsfiirdö  stb. Az említett 
központi állomások egy része a Ganz és társa czég által ren-
deztetett be, ezen czég nemcsak az egyedüli levén Magyar-
országon a dynamogépek gyártására, hanem még azért is, 
mert rendszerének kitiinő volta következtében elektromos gé-
peivel és készülékeivel nagy kivitele van külföldié  és világ-
liirre tett szert ezeu iparágban, ngy mint a többiekben is. A 
kiállításban Ganz és társa villamos elektromotort állitolt fel, 
mely számtalan munkagépet működtet hajó-erejével, és pedig 
Villamos szíkviz-, dagasztó- és l'agylalkészitö-gép. Nagyon ér-
dekes a Ganz-gyár villamos különlegességei: villamos padló-
kefe,  villamos vasaló, gyorsfűző  (egész konyha), hajsiitü vas, 
szivargyuitó, költökésziilék; továblá egy teljesen berendezett 
hentesmiiiielyt működtet: egy vágógépbe beteszik a liust és 
(üszert, a gép megindul, összevagdalja a hnst, mely innen a 
töltőgépbe keriil s onnan a kész kolbászok rögtön a forró, 
főzö-edénybe  s a hogy megfőnek,  azonnal fel  is szolgálják 
őket tormával érdeklődő publikumnak. 

A kiállítás másik érdekes része a Siemens és Ilalske 
czég villamos fonószéke,  melynél nemcsak a közvetlen meg-
eresztés. történik villamosság utján, hanem a száraknak mű-
ködése, a lövcityii örök, valamint merőkészülék is villamosság 
utján lörlénik. Ennek közve.Ien közelében asztalokon csopor-
tosítva van néhány villamos készülék, szintén ettől a czégtól. 
A melyek a háziasszonyokat különösen érdekelhetik: vasalók, 
gyorsfűzők,  hajf.iilrítók,  szivargyujtók stb. Van több készülék, 
a melyeket a Siemens és Ilalske c/.ég egyenárama elektromo-
torai hajúnak. E téren a czég már igen nevezetes eredménye-
ket ért el évek óta. Különösen érdekes az elektromotorok in-
gadozó felfüggesztése,  mely által a munkásnak megerőltetése 
nélkül a munkagép a kéznek vagy a lábnak egyetlen egy 
mozgása következtében megálliiliató, a nélkül, hogy a motor 
üzemét megszüntetné. Szép látványosságot nyuitanak a t«ut 
említett üzemben levő szerszámgépek, melyeket a Siemens és 
Ilalske czég •/, - 1 lóerejü egyenárama motorai hajtanak. 
l)us szellőztetésről a Siemens és Haleke czég nagyszámú 
kiállított villamos szelelői, a Sclialler A. czég különleges sze-
lelői gondoskodnak. A főbejáratnak  jobb oldalán a lipcsei 
Kiesi ing czég kiállítása van, fát  megmunkáló gépek, körfü-
rész, egy szalag-fűrész  és egy marógép stb Enlekeseka cso-
port-megeresztések, a mennyiben a motorok a közlőmüvek 
tengelyeivel közvetlenül guinmi kapcsolások állal vannak ösz-
szek<itve; «z a Siemens és Ilalske czég külön e ezélra szer-
kesztett elektromutorai által érhető el Nasyon érdekesek a 
működésben látbató mosó-, szárító-, mángoló- és vasaló-gépek, 
a melyeket a bécsi Gaerdtnor és Knopp czég állított ki. Az 
Összes gépeket a Siemens .'Halske czég elektromotorai hajtják. 
A Siemens és Halske czíg világszerte el van ismerve a villa-
mos erő átvitel terén legelsőnek s ennek folyománya,  hogy a 
budapesti villamos városi vasutat is e czég rendezte he. 

A kiállítás megnyitásakor Lukács Béla kereskedelmi 
miniszter hangsúlyozta beszéd'ben, hogy a villamosság igen 
nagţ fontossággal  bir a munkagépek olC4ó üzemben tartására 
s ezért igen érdekes a kiállito't munkagépek működésének 
megismerése is, s B/.emlenijálian nagy érdeklődéssel és igen 
részletesen tekintette meg a 'farnóczy-féle  gépgyár részvény-
társaság által kiállított nagysitánin szerszám- és munkagépe-
ket, melyeknek előnyeit Tarnóczy Gusztáv igazgató szemé-
lyesen magyarázta a miniszternek. A nr'-vszter nagy e'isme-
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réssel nyilatkozott a Tarnóczy-gépgyár által elért » bemuta-
tott eredmény felni  s Sitimét fejezte  ki a szerszám- és munka-
gépek gyártása folytán  a külfiildi  ilynemtl gépekkel való si-
keres verseny felett.  A bemutatott gépek a következők: l'j 
lynkasztdgép, alsó és felsí  revolverfojjel,  a lyukasztók ás anya-
lynkasztók felrételére  (szabadalmazva), külttoösen alkalmas 
mindazon iparosoknak, kiknek kisebb vasgyárakon vagy érez-
lemezeken, bnrtárgjakon sok lynkat kell előállítani. Emeltyiis 
lyukas/tógépek, legújabb szerkezetű, hat különféle  aczél anya-
lúlyegzövel éa lyukasztóval. Szaliadon álló függőleges  fnrógúp, 
nj minta szerint, erős szerkezein, nehezebb munkálatok vég-
zésére. Kettős marógép, szelep, csapok, stb hat vagy nyolez 
szflglctének  mcgmnnkálására. Két kam orsósnjtó, sajtoló- és 
verő-munkálatokra. KBsziirii-gép, nagyobb és nehezebb tár-
gyak megmunkálására, vas- és éreziintüdék. lakatos is egyéz 
vasmühelyek részére. Párhuzamos satuk, javított szerkezettel. 

Kiváló figyelemben  részesítette Lukács Béla miniszter 
a „Budapesti elsí> hazai lát megmunkáló gépek gyára" által 
kiállított munkagépeket is. melyek a gyár tulajdonosa, Zoltán 
(iyoző mérnük által bcmiitattattak és megm.igyaráztattak. A 
miniszter megelégedését fejezte  ki az iránt, linjry Zoltán gyá-
ros miut uttüri) lép lel gyártmányaival, melyek eddig hazánk-
ban nem készíttettek. A famnnkálé  gépei a legujabb szer-
kezettel birnak és a külföldi  gyártmányokkal nagyobb mun-
kaképességüknél fogva  él igen szolid kivitelükkel bátran ver-
senyeznek. A kiállított szalag-fiirész,  egyetemes simító gyalu-
gép, körfűrész,  esztergapad és élesitó'-gépek villamos erűvel 
hajtatnak és a megjelent közönséget pontos munkájukkal bá-
mulatba ejtette. A miniszter a látottakkal felette  meg volt 
elégedve és ezen iparág fejlesztésére  támugatisát helyezte 
kilátásba. 

IV Y I I i I I £ R . * ) 
l g y a n l r ? 

Igyunk „Érmellóki"-t!! 
1886— 87-es saját termésű, kitűnően kezelt 

érmelléki (Székelyhíd, Bibarmegye) ó boraimat és 
bakator boraimat megvételre ajánlom a tisztelt 
borfogyasztó  közönség szives figyelmébe. 

Nemcsak a bor kitűnő minősége, hanem a 
mellett olcsósága miatt is versenyezhetek bármi-
lyen borral szemben. 

Bormustrát kívánatra ingyen s bérmentve 
küldök. Bor megrendeléseket 100 litertől feljebb 
elfogadok,  s utánvét mellett a hordó visszavéte-
lével pontosan szállítok. 

ÁB AK: 
Egy hectoliter 1886. évi Érm. ó bor 26 frt. 

, i, n n n bakator 35 frt. 
A megrendeléseket kérem e/.imemre Csik-

Szeredába küldeni. 
Csik-Szereda, 1894. julius 3. 

ilolmir  Akox. 

Eleven vadakat 
bármikor venni keresünk és fizetünk  dara 
bonként: 

Medveboesokért darabját 
Hiúz fiukat  „ 
Farkas fiukat  „ 
Fülesbagoly fiukat  „ 
Fülesbagoly öreget „ 

Továbbá minden sasfajt  legjobb ár mellett 
beveszünk utánvét mellett. 

Kuscb maii-testvérek, 
vad- és hentes üzlete 

3-5 B r a s s ó l s a n . 

15 frttól  20-ig. 
20 „ 25-ig. 
4 „ B-ig. 
5 » 7-ig. 

12 „ 14-ig. 

Sz. 2328—894. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A felcsiki  járáshoz tartozó Csicsó és 

Madéfalva  községekből álló csoportban Csicsó 
székhelylyel rendszeresített k ö r j e g y z ő i 
á l l á s eltávozás folytán  üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 400 frt  kész-
pénz fizetésből,  30 frt  irodai átalányból, 
természetbeni lakásból és a magánmunkálato-
kért szabályrendeletileg megállapított dijakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I-ső t.cz. 6. §. értelmében felszerelt  és ed-
digi működésüket is feltüntető  pályázati ké-
relmüket hozzám f.  évi julins hó 15-ig 
nyújtsák be. 

A választás julius hó 16-án fog  meg-
tartatni. 

Csik-Szeredában, 1894. évi juius 19. 
Mihály Ferencz, 

főszolgabíró. 
ö ö i ö ö l 
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OOOOOOOOOOII 
i A Brassói Por Portland-Czement Gyár 

! 1 B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb 
Fortla,ZLd.-

C z e a M - e a ^ - t 3 é t 
felelősség  mellett folyton  egyenlő és 
teljesen megbízható minőségben bár-

i ímely vasúti állomáshoz szállítva, a 
1 1 legolcsóbb árban. 

Csik-Szeredában kapható: 
A L B E R T B A L Á Z S urnái . 

19-30 _ 
lOOiOOlOOOOOOOOOOOO 

m n n « R T I F I N I N M N « N RT T I W L T 

*) K 
nem vállal 

rovat alatt megjelentekért semmi felelősségei 
ţ Szerit. 

Pályázati hirdetés. 
A „Kisbirtokosok országos földhitel-

intézetével szövetséges gyergyói első mező-
gazdasági előleg-egylet, uiint szövetkezet" az 

üzletvezetői állást 
egy évre helyettesítés által szándékozik be-
tölteni. 

Ezen állásra — évi 70 j Irt. fizetés  és 
alapszabályszerii jutalék melleit — pályá-
zatot nyit, mely 18!)4. évi UUgUSzllIS lló 
12-éll lejár. 

A megválasztott üzletvezető köteles ál-
lását 1894. évi szeptember hó 1-én el Ind-
iai ni. 

Ditróban. 18!)4. junius 24-én. 
Az Igazgatóság. 1 - 2 

Árverezési hirdetmény. 
A „Csiklusnádi gyógylíirdő birtokosai 

szövetkezete" folyó  évi jlllins 8-án Tus-
nádfürdőn  a fedett  sétány helyiseiben, az 
újonnan épitett korcsma-házat, 30 lóra való 
istállóval és szekér-színnel közárverésen egy 
évre haszonbérbe ki fogja  adni. 

Felhivatnak a kivenni szándékozók, 
hogy az irt napon reggeli 10 Ómkor ot-
tan jelenjenek meg. 

Kikiáltási ár 200 frt.  Kötelesek ennek 
az árverezés megkezdése előtt pánatpénzü 
10°»-át letenni. 

A többet ígérőnek csak azon esetben 
adatik ki, ha elégséges biztositékot nyiljt 
és azt az Igazgatóság is elfogadja. 

Csik-Tnsnádfürdőn,  1894. jun. 28. 
Az Igazgatóság. 

O - E O E S Z A G . 
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : H O L L Ó XJ -A- J O S d.r.„ orsz. képviselő. 
I t E G G G L ns ország legtávolabb eső részeiben ÍN már 

az olvasó kezeiben van. 
A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival az ÖSZ-

szes lapokat megelőzi. 
A Magyazországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés 

tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes kiil- és belföldi  eseményeket, kimerítő 
tőzsdei tudósításokat stb., stb. 

A Magyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias  bátorsággal küzd az 
ország függetlenségéért  és önállóságáért, és szembe száll m i n d e n kOITUpCziÓval éa 
közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

A Magyarország független  minden hatalomtól, minden magánérdektől, sen-
kinek alárendelve nincs s igy álláspontját nyiltan és egyenesen mondhatja ki bár-
kivel szemben. 

A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy 
támogatásban részesül, s igy mint a nyilvánosság és a közérdek ovgannma folytono-
san fejlődve  és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára. 

A „Magyarország" előfizetési  ára: 2_3 
í Egész évre Szerkesztőség: > ^ a z evre 14 frt  - kr . j Kiadóhiva ta l : 

VIII. ker., | Félévre 7 — ÍV. ker., 
Fhg Sándor-uteza j Negyedévre 3 50 

Egy hónapra . . . 1 „ 20 „ 2. szám. 
R o s t é l y - u t c z a 

2. szám. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó üyürgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




