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A csikmegyei ösztöndíjak és segély-
pénzek kérdéséhez. 

(Dr. Bocsko r Bé la beszéde. Tartotta »'aik vármegye tör-
Ténybatósigi bizottságának 1894. aug. 28-iki közgyiiliailien ) 

Tek. törvényhatósági bizottság ! 
Ugy e közgyűlési teremnek falai  kö-

zött, valamint hirlapi téren is, szerény te-
hetségemhez mérten már több izben szólot-
tam hozzá a csikmegyei havasi javak jöve-
delméből és illetve a nevelési alapkan éven-
ként rendelkezésre álló jövedelem részletből 
kiosztatni szokott ösztöndijak és segélypénzek 
kiosztásának kérdéséhez. 

Most midőn az 5-ös bizottságnak az 
ösztöndijak és segélypénzek kiosztására vo-
natkozó jelentését hallottuk ; most midőn e 
jelentésből az előző években hallott jelen-
tésekhez hasonlóan ismételten azt tapasz-
taljuk, hogy alig 4—5 ösztöndíj kivételével, 
csupa 10, 15, 20-tól 30 frtos  s alig egy 
pár nagyobbacska segélyösszeg utalványoz-
tatok ki a pályázóknak és ezen apró-cseprő 
összegek által még is több mint 4000 frt  a 
nevelési alap jövedelméből felemésztetik  : 
mondom midőn mindezeket a felolvasott  je-
lentésből ismételten tapasztaljuk, kénytelen 
vagyok a kérdéses ügyhöz ismételten hozzá 
BBÓlani, kérve a tek. tvhatósági bizottságot: 
méltóztassék rövid felszólalásomat  szives 
figyelmével  megajándékozni. 

Tek. törvényhatósági bizottság! Évekkel 
ezelőtt már belátta a havasi javak tulajdo-
nosát, e nemes Csikvármegyét képviselő tisz-
telt bizottságnak minden egyes tagja azt, 
hogy az ösztöndíjak és segélypénzek kiosz-
tására kiküldött 5-ös bizottság előtt nincsen 
megállapítva egy kötelező vezérelv, nem 
húzódik el az 5-ös bizottság szeme előtt egy 
vezérfonál,  melyet az ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztása körül ránehezedő, valóban 
súlyos és gyakran sok ódiummal is járó 
feladatának  megoldásakor követhetne ; évek-

kel ezelőtt belátta a t. bizottság azt, hogy 
a nevelési alap jövedelméből évenként 
4000—5000 frt  a mostanihoz hasonló 10, 
15, 20, 30 frtos,  esetleg egy pár 50—60, 
sőt 100 frtos,  de csak csekélynek mi nősít-
hető részletekben való kiosztás által elfor-
gácsclódik, és pedig eltorgácsolódik a nél-
kül ezen nagy összeg, hogy intenzivebb 
haszon és eredmény előállhatna, mert hi-
szen ily csekély összegek által az azokat 
elnyerő ifjúnak  anyagi szükségei legkevésbé 
sem nyernek fedezetet,  vagyis liaaz ifjú  egyéb 
vagyonából tanulmányait folytatni  nem ké-
pes, ezen 10 —15 frtos  vagy kissé nagyobb 
üsszegii segély megkapása még nem fogja 
előmozdíthatni azt, hogy bármelyik pályán 
is magának kvnlifikárziót  szerezzen, s ez 
által a vármegyénknek és hazánknak intel-
ligens s a sarat minden tekiiilntben megál-
lani képes fiává  neveltessék. 

Évekkel ezelőtt belátta a tek. tvható-
sági bizottság, hogy az a módszer, jobban 
mondva az a rendszertelenség, mely az abu-
zus következtében az ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztásánál mintegy törvényerőre 
emelkedett s ez idő szerint is még mindig 
ezen erejével nehezedik az 5-ös bizottságra, 
ismétlem, ezen módszer rendkiviil bénitólag 
hat az 5-ös bizottság intézkedésének miként-
jére, és pedig annyira bénilólag, hogy bár 
az 5-ös bizottság a legnagyobb lelkiisme-
rettel és pártatlansággal óhajtson is eljárni, 
ez óhaját egészben teljesíteni, megvalósítani 
nem tudja, hiszen a revindikált havasok 
megyei közvagyont képezvén, az azokból 
már begyült és tőkésített jövedelmek és az 
évről-évre begyillő jövedelmek kiosztható 
részéhez egyik is, másik is részesülést jogot 
alkotott és alkot folytonosan  magának, s 
ha az 5-ös bízottság ezen jogalkotást elfo-
gadni, akczeptálni vonakodik, ódiumot von 
magára, igazságtalansággal, részrehajlással 
vádoltatik, s hogy ez ódiumot, e vádakat 

kikerülje, kénytelen megtenni azt, hogy a 
100 és 100 pályázó mindenikének juttat 
egy morzsát, kiutalványoz 10—20—30 frtot, 
elérve ez által azt, hogy a pályázók 98°'o-a 
mégis csak kap segélyt s igy a segélyben 
részesült nagy százaléknak nem lehet oka 
a visszautasittatás miatti elkeseredésében a 
bizottság ellen vádakat emelni; de viszont 
eléli ez által azt az anomaliát is, hogy 
4000—5000 frt  évenként elkallódik a nél-
kiil, hogy bárkinek is tulajdonképeni segély 
nyújtatott volna. 

Evekkel ezelőtt belátva mindezeket, — 
miként tudom mindannyian élénken emlé-
kezni méltóztatnak, — a törvényhatósági 
tisztelt bizottság a vármegyei havasi javak 
kezelésére nézve megszerkesztett szabályren-
deletébe jónak látta felvenni  azon üdvösnek 
Ígérkező intézkedést is, hogy a szabályren-

mcgalkotaudó igazgató ta-delet értelmében 
nács legyen hivatva intézni jövőben ezen 
most szőnyegen forgó  kérdést is, s egyideü-
leg általánosságban határozatba ment az is, 
hogy a rend el kezesre álló összegek évenként 
ne forgáe.soltassanak  szét, ugy a miként most 
történik apró 10 —20 frtos  részletekre, a ne 
adassék segély boUlognak-boldogtalannak 
már csak azért, mert segélyért folyamodni 
jónak látta, hanem teremtessék meg egy rend-
szer, alkottassák egy bizonyos határozottság-
gal kirajzolt keret, létesíttessék egy egyenes 
vezérfonal,  melyet az ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztásánál megtartani lehessen és 
kelljen, melynek keretén kivül lépni nc sza-
badjon, illetve a mely vezérfonalat  az igaz-
ság követelményeinek megfelelően  követni 
kötelességben álljon, s mindezek által kc-
rilltessék el, jobban mondva az útból gör-
dittessék el a „bizonytalanság az eljárásban" 
feliratot  viselő' szikla, mely az 5-ös bizott-
ságnak ecldigelő mindenkor útjában állott, 
s mely kényszeritette az általam és mind-
annyiunk által jóhiszenütnek mindenkor kész-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Debreczenben. 

Itt vagyok a czivisek hazájában, abban a 
régi debreczeni reszpnblikában, mely hajdan oly 
kiváltságos terület volt hazáukban, mint most 
San-Marino Olaszországban. 

A debreczeni polgár felett  csakis a debre-
czeni bíróság fllhetett  törvényt, neki az ut szabad 
volt Konstantinápolyig és Krakóig, s ha azt 
mondta, hogy ő debreczeni czivis, szabadon eresz-
tette a vámos és mindennemű őrség; a ki pedig 
Debreczen kapuit átlépte, nemessé lett. 

Ezen az alapon fejlődött  és nőtt a város 
oly széppé és nagygyá, hogy most egyik legszebb 
gyöngye hazánknak. 

A ki még nem látta, talán oly képzete van 
róla, hogy ez nem egyéb, mint egy nagy puszta-
ságban lomhán szétterpeszkedő város. Lápj csak 
be a városba, sz az élet, elevenség, a sürgés-
foi  gás, a széles ntezán folyton  sípoló városi gőz-
kocsik, a nagyszerű épületek elragadnak és édes 
mámorba ringatják lelkedet; mert itt minden ha-
ladás a magyar észt és magyar kezet dicséri. Az 
üzletek, a köz- és magánépületek, az intézmények 
homlokáról ősi magyar név csillog le s büszkén 
hirdeti, bogy itt se nem zsidó, se nem szász, ha* 

a magyar az nr. 
Mindéi pedig a régi czivisek érdeme. Azért 

ezt a szót „czivis" tisztelettel ejtse ki minden 
ember, mert olyanoké e név, kikben a tiszta ma-
gyar vér pezseg; melyet idegen vércsepp még nem 
mérgezett meg. De ezt a nevet nem is lehetett 
oly könnyen felvenni,  sőt még bele se lehetett 
születni; érdemet kellett reá tenni a jótékonyság 
vagy vitézség mezején s kemény esküt, bogy a 
jövendőben is a királyért, a hazáért s Debreczen 
városáért fog  élni, halni. 

A czivisek is nagy részben ma már olyan 
rnhában járnak, mint más városi ember; de azért 
az ezüst gombos kék dolmányt, a zsinóros magyar 
nadrágot, a sarkantyús csizmát s a pörge kalapot 
ugy finnepies  alkalommal fel-felöltik  magukra. Ha-
nem bnjjék bár a debreczeni czivis frakkba,  klakkba, 
jó élésre valló gömbölyű képéről, 50 cmeteres ke-
rületű nyakáról, ostoros bajuszáról azonnal fel  le-
het ismerni. 

A minő karakteres a fizikuma,  épen olyan 
karakteres a szelleme is. Gondolkozása, érzése 
tiszta, mint az Árpád-sziklájából fakadó  csermelyé; 
beszéde zengzetes, mint a hortobágyi szellőé, mi-
kor ennek kedve támad a rónaság virágaival, fü-
veivel, nádasaival és fáival  enyelegni s a párdu-
ezos leventékről dalolni. 

Nem egy könnyen köti az ismeretséget, kissé 
válogatós s jól megnézi az embert, mielőtt szivét 
felnyitaná;  innen származott a tartózkodó embe-
rekre vonatkozó szólásmód, hogy: „Debreczeni 
szeme van." 

Azt állítják róluk, hogy a ki a túrós csu-
száját megpuprikázza, annak ő maga kínálja a ba-
rátságát. Hogy ez még ma is ajánlatos, magam 
is tapasztaltam ; mert midőn egy ebédemkor vélet-
lenül só helyett egy jó késhegy paprikát öntöttem 
a csuszámra, jól hallottam, hogy a szomszéd asz-
talomnál ülő czivis azt mondta: „No ez már ma-
gyar ember és még hozzá kálvinista is." Ök azt 
tartják, magyarnak orvosság, németnek méreg a 
paprika. 

Ha aztán a szivéhez férkőztünk,  akkor be-
szédessé lesz s gyönyörködtet bennünket eredeti 
gondolataival, müveit észjárásával s mindenek fe-
lett válogatott szavaival A legegyszerűbb tárgyról 
is oly kellemes szónoklati nyomatékkal beszél, 
mintha színpadon állana s egy publikumhoz be-
szélne. 

Szülő városa iránt a szó nemesebb értelmé-
ben azovinista s abban találja legfőbb  dicsőségét, 
ha jótékonyság által megörökítheti nevét. Azt 
szokta mondani, hogy én örökös lakosa akarok 
maradui Debveczennek; azért minden kulturális 
intézet homlokán ott ragyognak ezek a szavak: 
„Építették a jótevők." 

A város czimerét szivük mellett hordják s 
dicsőségtől sugárzó arczczal magyarázzák ezt, 
mely különben egy egész történeti feladvány  le-
hetne. A bárány a zászlóval a kath. időből való; 
mert 1636-ig Debreczen tiszta kath. volt. Enyingi 
Török Bálint, törtéueti nagynevű főúr  alapította 
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ségesen elismert, de kielégítőnek nem talált 
módszer követésére. 

És tkts törvényhatatósági bizottság! kér-
dem : mi lett sorsa az általunk megszerkesz-
tett és minden bajon segíteni hivatott sza-
bályrendeletnek ? Az lett sorsa, hogy 3 tel-
jes év óta elintézetlenül hever a miniszter 
ur szintén elintézetlen, peres aktái között!! 

Elismerem t. bizottság, hogy a minisz-
tez urnák voltak országos érdekű, tehát sok-
kal fontosabb  elintézendő ilgydarabjai akár-
hány, de mindemellett is a negligencziának 
meglehetős magas fokát  kell felfedeznem  ab-
ban, hogy 3 teljes év eltelte alatt szabály-
rendeletünk elintézés alá nem került, hogy 
sem helyben netn hagyatott, sem attól a 
helybenhagyás meg nem tagadtatott és lnvjy 
esetleg még csak kiegészítésre is vissza nem 
adatott, szóval, bogy teljesen az agyonhall. 
gatás mélységes tengerébe siilyesztetett. 

Ám legyen, de ez ellen ad nekünk 
jogorvoslatot a mindannyiunk felett  álló 
törvény, mely kimondja, hogy ha megho-
zott és jóváhagyás alá felterjesztett  határo-
zatunkra 40 nap alatt az illetékes miniszter 
ur nem nyilatkoznék, a hatáiozat jogerőre 
emelkedettnek tekintendő. 

Bármennyire látszassam is t. bizottság e 
kérdésben követelőnek — ha ugyan ilyen-
nek látszanám — még sem helyezkedem a 
követelés jogos alapjára s nem óhajtom azt, 
hogy a t. bizottság a már 3 év óta felter-
jesztett, de eddig csak hallgatással mellőzött 
szabályrendeletet, illetve az ennek elfogadá-
sáról szóló határozatunkat jogerőre emelke-
dettnek tekintse, de azt igen is óhajtom R 
egyben ezennel tiszteletteljesen indítványo-
zom is, hogy határozatilag mondja ki a tek. 
törvényhatósági bizottság, mikép : 

a vármegyei úgynevezett, revindikált 
havasok és ezek jövedelmei kezelésére vo-
natkozólag megalkotott szabályrendeletnek 
elfogadását  kimondó, s az 1891. évi dccz 
hó 22-ik napján tartott közgyűlésünkből 
2207. bgy. szám alatt felterjesztett  határozat 
érdemleges elintézése czéljából a nnilgu val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz Csik-
megye törvényhatósága jelen közgyűléséből 
sürgető feliratot  intéz, s ennek foganatosí-
tásával alispán urat megbízza. 

A esik«zeredal hitelszövetkezet 
megalakítása. 

A csíkszeredai hitelszövetkezet f.  hé 26-án 
történt megalakulásáról a következőket közöljük : 

Főispán ur ő méltóságának előzetes meg-
hívása folytán  f.  hó 26-án délután 2 órakor a 

vármegyeház tanácskozási termében értekezletre 
gyűltek össze a helybeli iparosok és földmivelők 
szám szerint mintegy 60-an a végett, hogy a saját 
anyagi és erkölcsi érdekeik előmozdítása végett 
történő mozgalomban részt vegyenek. 

Az értekezleten, m»lyen főispán  ur ö méltó-
sága elnökölt, jelen voltak a fentemiitetteken  ki-
vül Csedő István városunk polgármestere, Bogády 
Gyula és Kovács István vármegyei tisztviselők s 
Bartalis Ágost az iparfejlesztő  bizottság előadója. 

Főispán ur ö méltósága elnöki megnyitójában 
részletesen kifejtette  az összejövetel czélját és a 
szövetkezet eszméjének minden oldalát megvilá-
gítván, Bartalis Ágost pontonkint ismertette az 
alapszabályokat, melyeket a jelen voltak a nyert 
felvilágosítások  után elfogadtak. 

Hajnód Ignácz az «lapszabályok egyes pont-
jaira felvilágosításokat  kérvén, felszólalása  közben 
azon életre való eszmét vetette töl, hogy a szö-
vetkezet ne csak pénzbeli, hanem munkabeli hitelt 
is nyújtson, illetőleg szerezzen egyes tagjainak, 
nevezetesen pedig az iparosoknak és földmivelőknek. 

Ezen eszmét ugy elnök nr ö méltósága, mint 
Csedő István és Bartalis Ágost elvileg elfogadásra 
ajánlván, azon megállapodás jött léire, hogy mi-
ntán az alapszabályok egy alszövetkezet alakulá-
sára utat nyílnak, ezen szövetkezet megizmoso-
dása után az alapszabályok által megvont korlá-
tok közt alakítson egy olyan alszövetkezetet, mely 
a munkabeli hitel felkarolását  kizárólagos felada-
tának ismerje. 

Kovács Istvánnak az alapszabályoknak a tag 
elhalálozása, kilépése és kizáratására vonatkozó 
§-a ellen emelt észrevételére Bartalis Ágost által 
a keresked. törvény ide vonatkozó rendelkezései 
értelmében a felvilágosítás  megadatván, elnök ur 
ő méltósága ismételten felhívta  a megjelenteket, 
hogy eltekintve minden mellékkörülménytől » egye-
dül a saját jól felfogott  érdekükre figyelve,  ves-
senek számot magukkal s ha előnyösnek, erkölcsi-
leg és anyagilag hasznosnak találják a szövetke-
zetbe állást, akkor járuljanak aláírásukkal hozzá. 

Erre az aláírások nyomban megkezdődvén, 
aláíratott 51 egyén által l'Jl üzletrész, á 25 frt; 
összesen tehát 4775 forint  az aláirt üzletrészek 
összege. 

A szövetkezet tagjai lettek : Tamás József 
4, Bakó János 3, Orbán Gáspár 2, Kerekes Jó 
zsef  2, Szász András 4. Hazai László 2, Adler 
József  4, Filó Károly 5, Kalamár Elek 4, Szopos 
Domokos 4, Horváth János 4, Dávid Mihály 1, 
Kráncsa György 2, Hajnód Ignácz 5, Dávid Péter 
2, László Lőrincz 3, Dávid Ignácz 1, Csedő Ist-
ván 15, Szopós Elek 2, Györgyjakab Márton 4, 
Lux Sándor 3, Nagy István 10, Orbán Péter 4, 
Darvas Béla 10, Biró Ferencz 2, Szopos József  1, 
Szopos Albert 2, Botár István 3, Böjthe Sándor 

meg itt a reformácziót.  A cziinerben a kinyitott 
könyv, a lángok közül feltámadó  phoeuix és a su-
garas nap, a hamvaiból újra támadt s a tudomá-
nyokért áldozó várost jelképezi. Ezeket I. Lipót 
egy zöldelő pálmával bővíti ki; jeléül annak, hogy 
a törökök és tatárok után a labouczoktól is so-
kat szenvedett e város ; Caraffa  pedig meg akarta 
semmisíteni, hogy a debreczeni czivisnek még a 
híre is veszszen el. 

Es a pálma újra fel  nőtt; mert a lakosság 
hazafiságában,  erkölcs- és müveltségszeretetében 
gyökeredzik, s e pálma most Hunnia nagy kert-
jének legszebb ékessége. 

Ezelőtt 26 évvel üldögéltem és sétálgattam 
legelőször a kollégium fái  alatt, akkor üres gyo-
morral és teli szívvel; most 26 év után újra itt 
vagyok a nagy gesztenyefa  alatt, teli gyomorral; 
d e üres szívvel. De ki mondaná meg, hogy 
a mostani kiállításkor hány ember viszontlátása 
volt olyan, mint az enyém ? S mégis örömmel siet 
mindegyik a régi fa  alá, honnan most Csokonay 
remek szobra néz büszkén az ő bölcsőjére: a hí-
res kollégiumra. 

Akkor Debreczen még sáros város volt; ma 
semmi nyoma ennek; aszfalt  vagy kőburkolat 
minden utcájában. Fövárosias kinézés csillog min-
denfelé;  mulató helyei, nagyszerű épületei, hala-
dása tekintélyes rangot biztosítanak neki, s ha 
Sieged a déli Alföld,  ngy Debreczen az északke-
leti Alföld  metropolisa. 

Az a sok szép ábránd, remény; melyről a 

kollégium fái  alatt álmodoztik a városon teljese-
dett be. 

En Debreczent magyar Athennek nevezem : 
annyi itt az iskola, könyvtár, mügyüjtemény. Ha 
iskoláit megtekintjük, elbámulunk a nagyszerű fel-
szerelésen, a külső versenyez a belsővel; s noha 
minden iskola egy-egy kiemelkedő remek épület, 
mely külsejével is hódit; engem a belső berende-
zés hódított meg. Ilyen iskolákban nemcsak tanulni, 
de tanítani is élvezet. Az áldozatkészségnek pedig 
koronája: az ingyenes népoktatás. 

Maholnap teljes egyeteme is lesz, én ezt bií. 
ton hiszem; mert a debreczeni jótékonyság ki-
apadhatatlan. 

Es mindezen nagyszerű alkotásaihoz önma-
gából meriti az erőt. Valóságos magyar karakter. 
Csak így, ha saját magából meriti tüzét és fényét, 
fog  melegíteni és világítani másokat. 

Megtekin tetettem a Hortobágyot is; meg 
annak csárdáját, melyben Petőfi  idejében még szép 
csaplárosné volt, kinek savanyu volt a bora, de 
édes a csókja; a bor most is savanyu, a csaplá-
rosné csókja pedig, hogy milyen, nem tanulmá-
nyozhattam ki; mert a mi derék alispánunk min-
den jószívűsége mellett sem utalvánjozott erre a 
czélra. Ingyen csók pedig Debreczenben sincs. 
Ennek a 90 ezer holdnyi síkságnak most szomorú 
a képe, olyan, mint a sápadt arcz, melyet a belső 
tüz elhervasztott. A Hortobágy vize is kiapadt, a 
gulyák, ménesek elköltöztek innen. Szomorú az 
ég, szoinoru a föld;  csak a déli báb ölében rin-
gatóznak tavaszi képek. //, 

4, Csiszér Sándor 4, Helwig G. János 5, Eassay 
Sándor 6, Kovács István 12, Lőrincz Ferencz 6, 
Jakab János 1, id. Itancz Ignácz 2, Kiss Antal 2, 
Rancz Lőrincz 5, Péter István 4, László József 
2, Hajnód József  2, Salló Ferencz 1, Salló Ignácz 
2, Borbát András 5, ifj.  Dávid János 2, Kalamár 
András 1, Kalamár Imre 2, Bartalis Ágost 4, Bo-
gády Gyula 6, Dávid Elek 2, Dávid Lajos 5 és 
Balázs Dénes 2 üzletrészszel. 

Az aláírások megtörténte után főispán  nr ő 
méltósága ajánlata folytán  Csedő István ideiglenes 
elnöknek megválasztatván, egyhangúlag megválasz-
tattak ideiglenes minőségű igazgatósági tagokul: 
Tamás József,  Györgyjakab Márton, Bójthy Sándor, 
Dávid Péter, Darvas Béla, Lőrincz Ferencz, Lm 
Sándor, Dávid Lajos, Dávid János, Jakab János, 
Kiss Autal és Bartalis Ágost. 

A további teendők elintézése az ideiglenes 
elnökre és igazgatóságra bízatván, az értekezlet 
véget ért. 

E Y £ L E Z É S . 
Gyergyói választási hírek.4') 

Gyergyó-Szentmiklós, aug. 26. 
Mi gyergyóiak vagyunk Csikvármegye kö-

zönségének legboldogabb lakói. Vasutunk ugyan 
nem lesz, de azért a volt és jelenlegi államtitkárok 
ugy körülhálóznak minden édességgel, hogy az adó 
keserű falatját  is lenyeljük. Még meg sem ürült 
teljesen a gyergyói képviselői szék s a hivatalos 
kortesek egymás után esküdöztek Pulszky Ágoston 
közoktatásügyi, majd br. Jósika Samu volt bel-
ügyi s most legutóbb Matlekovics Sándor volt 
fóldmivelésügyi  államtitkárok kedvező jelöltsége 
mellett. 

Szegény Mikó Árpád, ki hitte volna, hogy 
valaha ilyen nagy utódai lesznek. Ez a sok nagy 
ember jelölés ugy összezavarta fejünket,  hogy 
most már azt is kezdjük sajnálni, hogy ngyan 
miért hagy el Mikó Árpád. Nekünk ugyan nem 
tetszett a politikája, de az az egy bizonyos volt, 
hogy minden esztendőben nyáron, mikor hazaláto-
gatott, legalább megmoshattuk a fejét,  egyszóval 
volt a kit összeszidjunk. De mit csináljunk a mos-
tani nagy jelöltjeinkkel ? hiszen azokat sohasem 
fogjuk  látni. Nincsen nekik itt Gyergyóban egy 
talpalatnyi földük,  nincsen semmi érdekűk, a mi 
hozzánk csatolná, még csak nagy hírnévvel sem 
bírnak, a mi miatt esetleg büszkék lehetnénk. 

Pulszkyról annyit legalább olvastunk a la-
pokban, hogy borzasztó sokat beszél a képviselő-
házban, de senki sem hallgat reája; mig Jósika 
Samuról a legnagyobb bámulója sem mondhatja el, 
bogy valaha életében legalább tiz pereznyi beszé-
det mondott volna el. Mondják azonban, hogy mint 
volt belügyi államtitkár sok aktát intéztetett  el, 
s akárhány nap volt olyan, a mikor 130-nál is 
több aláírást tett. No de ezek már mind letűntek, 
s Matlekovics személyében egy uj bolygó ragyo-
gott fel. 

Ugyan kinek juthatott eszébe bennünket Mat-
lekovicscsal boldogítani. Hiszen felöle  régen azt 
hittük, hogy örökre letűnt a politikai láthatárról. 
Okos ember lehet, mert hisz tanár is, államtitkár 
is volt. De hát miért hagyta el ezt az utolsó állá-
sát? vagy talán valami bibije volt, hogy Magyar-
ország egy választókerülete sem ajánlotta fel  neki 
a jelöltséget. Nem hiszszük, hogy a gyergyói ke-
rület is hátrább való lenne, mint a többi. Nekünk 
ugyan semmiféle  idegen jelölt nem kell s nagy sze-
génység volna tőlünk, ha benszülöttet nem tud-
nánk felmutatni,  a ki érdemes és méltó legyen 
képviselőnké lennie. Voltaképen mért is nem ke-
resnek helybelit a kormánypártiak jelöltül, hiszen 
van erre termett ember Csíkban nem egy megyénk 
első tisztviselői között, mehetnének feljebb  is: a 
2-ik belügyi államtitkárság üresedésben van, prae-
destinálva e helyre csakis erdélyi onber lehet, 
mért ne lehehetne azt a helyet egy megyénkbeli 
és épen gyergyószentmiklósi képviselőj lölttel kap-
csolatba hozni ? Keressenek csak a kormánypártiak 
idehaza jelöltet s szíveljék meg jól az utóbbiakat, 
talán többre mehetnek, mintha üres ígérgetések 
nagy hangú frázisoknak  üluek fel,  miket azok a 

*) A gyergyószentmiklósi választókerületben Mikó 
Árpad főispánná  történt kinevezése folytán  megindult körte* 
mozgalmak e beküldött levelet teljesen időszerűvé teszik • ez 
az oka annak, hogy bár személyemre is vonatkozások foglal-
tatnak benne, mégis szóazerint közlendőuek kellett találnom. 
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magas állása jelölt nrak érdekében széltében-hosz-
szában terjesztenek a kormány s hfl  közegei. 

Mert bogy frázis,  erős frázis  s ne in egyéb 
kortesfogásnál:  „a ditrói községi iskoláknak álla-
mivá tételére" vonatkozó Ígéretek, „az udvarhelyi 
reáliskolának Oyergyó-Szentmiklósra való áthelye-
zése", „Remete, Szárhegy iránt fizetési  kötelezett-
ségének 5 évről 10 évre való elhalasztása", eze-
ket a gyergyóiak nem elég ostobák, hogy be ne 
lássák s ily lehetetlenségekért a kormány szekerét 
hnzó bármilyen idegen magasságot pártoljanak. 

Hiszen a mi illeti az elsőt: a kormány még 
égetően szükségelt, nemzetiségi lakta vidékeken 
sem képes állami iskolákat létesíteni, mennyivel 
kevésbbé tehetné azt tiszta magyar faj  lakta vi-
déken: Ditróban ?! 

A mi illeti a második kérdést: Székely-Ud-
varhelyen palotát építtetett a reáliskolának 1 Annyi 
költséggel emelt épületet rossz gazdasági szisztéma 
lenne üresen hagyni s abból kihozni az iskolát, 
ha csak borsószemeken nem gondolják Gyergyó-
Szentmiklósra tolhatni azt; már pedig egy uj 
— tehát az udvarhelyi reáliskola fennhagyása  mel-
lett — Gyergyó-Szentmiklóson felállítandó  reális-
kolára nem gondolhat komolyan senki, mert hogy 
az üresen állana, az kétséget kizárólag bizonyos! 

Végül az Ígéretek csimboraszszójára hág fel 
a kormány, mikor a remetei birtokosok egy ré-
szének megígéri, hogy a Szárhegy iránti fizetési 
kötelezettségüket 5 áv helyett kiterjeszti 10 évre 
és ezt a törvényhatósággal is jóváhagyatja ! Hát 
hiszen még csak hivatalokkal, iskolákkal kecseg-
tetheti a hiszékenyeket a hatalom birtokosa, mert 
elvégre is az az nr, a kinek a kezében a hatalom, 
de már egy antonom testület, egy független  jog-
alanyokból álló közgyűlés határozatától függő  kér-
dést, mint előre — kedve szerint — megoldottat 
oda ígérni, ehhez már igazán nagy vakmerőség, 
kevés jogérzet és a választó közönség belátási 
képességének teljesen semmibe vevése, jobban 
mondva: egy nagy kortes fogás  kell! 

Kilátszik itt a lóláb nagyon, s jobban állnnk 
mi ennél ellenzékiek! 

E lap hasábjain épen a szerkesztő úrra való 
tekintetből nem akarunk sokat mondani, de any-
nyit mondhatunk, hogy mi gyergyóiak biztosíté-
kunkat, politikai jövőnket benne és általa látjuk 
megtestesülve, ő köztünk él, látjuk öt szinről-szinre 
törekvő működéseiben, fiatal  erejének áldásos su-
garait éreztük nem egyszer felénk  fordulni,  elvein-
ket ő képviseli, személyében több garancziát bí-
runk, mint a kormány Ígérgetéseiben s magas je-
löltjeiben, de meg ő vérünk is, az egységes székely 
véré, bölcsőjét a Hargita szele ringatta s föléje 
a csiki zöld fenyők  fonták  koronájukat, melyek 
megyénket is övezik, föl  tehát a zászlóval, lenges-
sük magasan azt, mert az vagyon ott felírva: 
„Éljen dr. Bocskor Béla" ! 

— Törvényhatósági közgyűlés. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága tegnap, folyó  évi aug. 
38-án tartotta meg a megyei ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztása czéljából minden év augusztusá-
ban megtartani szokott közgyűlését. A közgyűlés 
aránylag kevés tárgya daczára is d. n. 31/, órakor 
érvén végét, lapunk zártáig annak lefolyásáról 
tudósítás megszerezhető nem volt, miért is ezt 
jövő számunkban hozzuk. 

— „Homokszemek." Moluár Ákostól, lapnnk 
központi főmunkatársától  egy csinos kis kötet je-
lent meg „Homokszemek" czimmel, melyben tárczái 
vannak összegyűjtve. A szellemes rajzok és elbe-
szélésekből álló kis kötetről szóló kritikát lapnnk 
következő számának tárcza rovatában fogjuk  kö-
zölni. A könyv ára 2 korona, csinos fűzésben, 
szép, olvasható betűkkel van nyomtatva; ajánljuk 
a tisztelt olvasó közönségnek. — Megrendelhető 
Györgyjakab Márton könyvkereskedésében Csik-
Szeredában és Kricsa Péter küuyvkereskedö urnái 
Gyergyó-Szentmiklóson. 

— A csikmegyei egyetemi hallgatók által 
Csik-Szeredában 1894. szeptember hó 1-én a „Csil-
lag" vendéglő nagytermében az országos diák 
szövetség által létesített „Mensa Academica" ja-
vára E g y e t e m i E s t é l y rendeztetik. — Mikó 
Bálint főispán,  Becze Antal alispán, Lázár Domo-
kos nagybirtokos, dr. (íyörtfy  (iyula orsz. képvi-
selő, az estély védnökei. Wellman Samu b. elnök. 
Lukáts Ignácz b. alelnök. Lázár Miklós b. alel-
nök. Kedves József  b. titkár. Dulinszky József 
b. ellenőr. B -cze Imre b. pénztáros. Szász Ákos 
b. ellenőr. Albert Sándor, Ádám Jenő, Boga Jó-
zsef,  Botár Béla, Dobos András, Fejér Mihály, 
Gözay Péter, Lukáts Zoltán, Petres János, Ré-
szegít József,  Szabó Győző, Száva Antal, Vass 
Lajos rendező-bizottsági tagok. Kezdete este pont 
8 órakor. Jegyek előre válthatók Hary (iéza di-
vatkereskedésében. Személyjegy 1 frt,  családjegy 
3 személyre 2 frt  50 kr, több személyre 3 frt  50 
kr. Felülfizetések  köszönettel fogadtatnak  és hir-
lapilag nyngtáztalnak. A zenét Kóczé Antal ko-
lozsvári zenekara szolgáltatja. 

— Székely fiuk  ipari kiképzése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja az 
érdekelt szülőkkel, hogy különböző fővárosi  és 
vidéki iparos műhelyekben az ősz folyamán  61 
székely fiu  nyerhet alkalmazást. És pedig keres-
tetik kovács műhelybe 4 tanuló, a „Magyar rézmfi-
ipar- és pipagyár-részvénytársaság" a budai gyá-
rába 10 tanuló, vasbutorgyárba 5, mészárosüz-
letbe 2, pék üzletbe 2, esztergályos műhelybe 2, 
kárpitos műhelybe 2, aranyzóhoz 1, fűszer-  és 
vaskereskedésbe 1, Salgó-Tarjánba különböző ipa-
rosokhoz 20, és Nagy-Szebenbe szövő, kárpitos, 
kefekölö  és fazekas  iparra 10. tanuló. A kamara 
fölhívja  azon székely szülőket, kik gyermekeiket 
elhelyezni kívánják, hogy ez iránti kéréseiket folyó 
év szeptember hó 16-éig akár az illetékes vár-
megye főispánjához,  mint az iparfejlesztő  bizottság 
elnökéhez, akár a kamarához küldjék be, vagy a 
fiukkal  személyesen jelentkezzenek. A kérvényhez 
csatolandó az iskolai, orvosi, himlőoltási bizonyít-
vány és a keresztlevél, mely a fiúnak  14 éves ko-
rát igazolja. 

Elekné, orvos neje, (Kolozsvár) 5 sz. Frantz Andisio, 
eonsulát beámter, ((ialaez) 1 sz. Dr. Szász Károly, 
országos képviselő, (Budapest) 1 sz. Perlman, keres-
kedő, (Bukarest) 1 sz. Dr. Grosmáu, orvos, (Bukarest) 
l sz. Bak Gusztávné, főfelügyelő  neje, (B.-(iyula) 
l sz. József  Danhoffer  in. kir. vasúti állomásfőnök, 
(Koesárd) 4 sz. Anton Lochman és neje, magánzó, 
(.lássy) 3 sz. Lucia Mitninyi, kereskedóné, (Calarási) 
4 BZ. Vajna Tamás és neje, cs. ós kir. kamarás, 
(Csik-Szereda) 2 sz. Vajna Máli, magánzó, (Ceiik-
Szereda) l sz. Pünkösti Jenő, mérnök, (Csik-Szereda) 
1 sz. Sclilésinger Matild, kereskedóné, (Bécs) 1 sz. 
Fii'iiz Kelenieu, gyógyszerész, (Brassó) 1 sz. Átuta-
zók 50 sz. Szeinélyszáin összege 1102. 

K V L Ö H F É L É K . 
— Menyegző. Almási AI m á s s y Zsigmond 

m. kir. csendőr-hadnagy, a csíkszeredai csendőrőrs 
parancsnoka folyó  hó 25-én délután 5 órakor tar-
totta esküvőjét csiktaploczai L á z á r Riza kisasz-
szonynyal, özv. Lázár Dénesné bájos szép leányá-
val a helybeli ref.  templomban. Az esküvön a 
nagyszámú rokonságon kivűl sokan vettek részt a 
család jó ismerősei és barátai, a diszes kocsisor-
nak pedig, mely a menyasszonyt és vőlegényt ki-
Bérte, alig volt vége-hossza. A reform,  templom 
belseje szépen fel  volt díszítve őszi rózsákkal éa 
nyirfa  ágakkal, nemkülönben a lépcső bejárat is; 
szép keret volt ahhoz a szép képhez, a mit a 
tündér szép menyasszony és nyoszolyó leányai 
egyetemben a szép fiatal  násznagyokkal nyújtot-
tak a nézőnek. S hogy teljes legyen a kép, Bi-
tay Béla ev. ref.  lelkész, a nála megszokott tar-
talomdus és mély érzéseket keltő beszéd kíséreté-
ben adta áldását az ifjn  párra; meghatva és át-
szellemülten hallgatta mindenki az okos és szép 
beszédet. Esküvő ntán a diszes menet visszahaj-
tatott Csik-Taploczára, az örömanya nri házához, 
hol reggelig tartó fényes  nászlakoma következett. 
Mi csak örülni tudunk, hogy Csikmegye szép csil-
lagát nem rabolták el tőlünk, s ő itt fog  tündö-
kölni Csik-Szereda város egén, kivánnuk tehát 
hosszas boldogságot Almássy Zsigmondné ő nagy-
ságának és örömmel kiáltjuk felé:  Isten hozta fa-
laink kOzél! 

Pályázati hirdetés. 
A Gyergyórenietei központi elemi róm. 

kath. iskolához a 3 ik, 4-ik. 5-ik és G-ik 
osztályainak tanitására ideiglenesen, mig a je-
lenlegi kántor vagy lemond, vagy meghal, 
vezértanitói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetése  előleges részletekben az iskola pénz-
tárából 400 forint,  lakás két szoba, konyha, 
kamara, 400 négyszög öl kert, C öl lágy 
tűzifa. 

A pályázók szükséges okmányaikat 
1894. szeptember 15-éig terjeszszék be 
az iskolaszék elnökségének. 

Gyergyó llemete, 1894. augusztus 23. 
Betegh Imre, 

1—1 iskolaszéki elnök. 

875 szám. 
Hirdetmény. 

F ü r d ő v e n d é g e k n é v j e g y z é k e . 
Csik-Tusnád. 

Platsintár Dávid, polgármester, (Szamosujvár) 
1 személy. Pogány Jánosné, földbirtokos,  (Xagy-
Enyed) 2 sz. Dr. Halász Béláné, orvos neje, (Besz-
tereze) 2 sz. Murin István és neje, kir. mérnök, 
(Torda) 2 sz. S. I'etrocic, kereskedő, (Brailla) 1 sz. 
liru.szt Albert, hivatalnok, (Bukarest) 1 sz. Benjánnu 
Kenjánim, hivatalnok, (Crajova) 1 sz. Vajna Dénes, 
kir. törvényszéki biró, (K.-Vásárhely) 4 sz. Jákobi 
Frisina, földbirtokos,  (Alparét) 1 sz. Carl Hirschhorn, 
kereskedő, (Bukarest) 1 sz. Berdel Adolf,  királyi 
komek geometer, (München) 2 sz. A. Kövesdy, hiva-
talnok, (Bukarezt) 2 sz. Bucher Károly, kereskedő, 
(Maros-Vásárhely) 11 sz. Fenea, D. Ignatesseu és 
neje, kereskedő, (Crajova) 2 sz. Isác, M. Levy, ke-
reskedő, (Bukarest) 7 sz. Enyedi Eugenia, háztulaj-
donos, (Zsombor Bácsm.) 2 sz. özv. dr. Donogány 
Jakabné, földbirtokos,  (Budapest) 1 sz. Sikovszky 
Jozefin,  földbirtokos,  (Budapest) 1 sz. Sikovszky Zsig-
mond, jogász, (Budapest) 1 sz. Hilibi Gál Domokos, 
alispán, (Dicső-Szentmárton) 1 sz. Izidor, A. Franco, 
nyomdász, (Giurgevo) 1 sz. León Eskenász, magánzó, 
(Giurgevo) 1 sz. H. Rotli, magánzó, (Fogaras) 2 sz. 
Czell Lörincz, földbirtokos,  (Ziluh) 2 sz. Helena Ka-
hune, kereskedő, (Bukarest) 2 sz. Isáky Gábor, pénz-
tárnok, (Deés) 1 sz. Gujzágő Salamon és neje, ő 
felségének  belső titkos tanácsosa, (Budapest) 2 sz. 
Ajvász, kereskedő, (Buróth) I sz. Dr. Szterszky 
Viucze, kir. pénzügyi fogalmazó,  (Kolozsvár) 6 sz. 
Dioulsie Mardan, professzor,  (Galacz) 3 sz. Táche 
Stanescu, kereskedő, (Brassó) 14 BZ. Michael, T. 
Stánescu kereskedő, (Ploest) 5 sz. Ecaterina A. Beles, 
mérnökné, (Crajova) 4 sz. Vasile Beles, esperest, 
(Radna-Iiippa) 2 sz. Márk Nina, magánzó, (Kolozsvár) 
1 sí. Márk Zelma, magánzó, (Kolozsvár) 1 sí. Hints 

A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. 
kir. minisztérium az 1894. évi julius hó 
24-én kelt 4«780. számú rendeletével a héj-
jasfalva-g)  iiacsi államat !)G—98. km. sza-
kasz szabályozását 5838 frt  63 kr összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett.  munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czéljából az 1894. szeptem-
ber 11-ik napján <1. e. 10 órájára a 

'csikmegyei ni. kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  liogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elvál-
lalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
ntán számítandó, s a részletes feltételekben 
előirt 5°/o-nyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat kitűzött nap d. e. 9 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek be-
adni, mivel a későbben érkezettek figyelem-
be nem fognak  vétetni. A szóban forgó  mun-
kálatra vonatkozó műszaki művelet és reszle-
tes feltételek  a nevezett magy. kir állam-
épitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órák-
ban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredában, 1894. aug, 26-án. 
Csikmegyei m. kir. építészeti hivatal. 

Szám 1763-1894. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentnrklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság, kö/.hirré teszi,' hogy a gyergyó-
szentmiklósi Hitelintézet-részvénytársaság végre-
hajlatónak salamási Bak tíyörgyné szül. Czárán 
Joánna végrehajtást szenvedő elleni 210 frt  tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbiróság) területén lévő Ditró község 
határán fekvő  a gyergyó ditrói 1815. számú tjkvben 
A f  1. rsz. 20736—20762. hrszok a. foglalt  in-
gatlanokra az árverési 318 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. évi szeptember 
hó 14-ik napján délutáni 3 órakor a Ditró község 
hivatalos háxánái megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881. évi november hó 1-én 1333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. g-a értelmében a bánatpénzm-k a bíróságnál 



Augusztáé 29. C S I K I L A P O K 35. szám. 

előleges elhelyezéséről ki&llitott szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi májns 
hó 27-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, f 
Fá .11 V e n c z e l , 

kir. aljbiró. 
Van szerencsém a nagyérdemű érdekelt 

közönségnek szives figyelmüket  felhívni,  mi-
szerint a vasúti szállításoknál már a meg-
rendelés alkalmával czimemre küldetni 
kérem, mivel ilyenformán  az áru gyorsan 
eszközölhető. Továbbá vasúti fekbér  és posta-
dijaktól megkímélve lennének. Fuvarosaim 
minden nap innét be Csik-Szeredába és 
vissza közlekednek, ugy, hogy ha feladások 
is lennéuek, azoktól czimemre küldve, leg-
pontosabban elintézem. 

Utánvételes áruknál kéretik az összeg 
beküldése előlegesen. 

Tisztelettel : 
G á l János». 1 - 3 

Haszonbérbeadás. 
Csik-Szentkirály községében és ha-

tárán fekvő  és Gróf  Károlyi Sándorné ő 
nagyméltósága tulajdonát képező és a csik-
szentKirályi 67. számú tjkben 1—9. rend-
számok alatt foglalt  ingatlanok 

45 hold szántó és kaszáló, 
1894. évi szeptember lió 2-án délután 
3 Órakor Csík-Szentkirályon a község há-
zánál tartandó nyilt árverésen 1895. évi 
április 24-től számítandó 6 évre haszon-
bérbe fognak  adatni. Mely alkalomra, 
a haszonbérbe venni szándékozókat ezennel 
meghívom. 

Az árverési feltételek  alólirottnál bár-
i 

mikor megtekinthetők. 
Csik-Szeredában, 1894. évi aug. 6-án. 

Raktsi Gáspár, 
4-4 kir. közjegyző. 
Szám 54—1894. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  l.i: tokosai szövet-

kezete folyó  óv szeptember 9-én Tusnád-
fürdőn  délelőtt 11 órakor a födött  sétány 
báltermében a következőket árverezésen haszon-
bérbe ki fogja  adni: 

1. A födött  sétány vendéglőjét, melyhez tar-
tozik : a bálterem, 8 szoba, 2 konyha, 2 kamra, 
pincze, jégverem, étkezésre a födött  sétány fele  ; 
három évre a legtöbbet ígérőnek, azon feltétel 

alatt, hogy ha 3 év előtt nj födött  sétány épitet-
nék, három havi felmondással  a haszonbér minden 
kártérítés nélkül megszűnik, de nj kiadásnál a 
haszonbérlőnek elsőség adatik. A kivenni szándé-
kozó figyelmeztetik,  hogy a fürdővendégek  száma 
évenként 1000-en felül  van. 

2. A nagy sétányon levő cznkrázdát a teke-
pályával 3 évre. 

3. Az nj korcsmát 36 lóra való istállóval és 
szekérszinnel, bor- és sörárnlási joggal három évre. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezek valamelyikét 
kivenni akarják, hogy az irt időben tartandó ár-
verésen jelenjenek meg. 

A vendéglőnél a kikiáltási ár 1500 forint,  a 
ezukrászda és korcsmánál 300 frt.  Enuek lO'/.-át 
kötelesek az árverezni szándékozók annak meg-
kezdése előtt letenni. írásbeli ajánlatok is elfogad-
tatnak reggeli 10 óráig, ha ahhoz a bánatpénz 
csatolva leend. 

Mindezek a legtöbbet Ígérőnek ugy adatuak 
ki, ha azt a közgyűlés is elfogadja. 

Csik-TusnádfÜrdön,  1694. augusztus 21 én. 
1-2 Az igazgatóság. 

OOOOOOOOOOOIOOIOOII 

A Brassói Portland-Czement-Gyár 
Bras só (Erdély) ajánlja legkitűnőbb 

FortlandL-

felelősség  mellett folyton  egyenlő és Ö 
teljesen megbízható minőségben bár- 5 
mely vasúti állomáshoz szállítva, a © 

legolcsóbb árban. Q 
Csik-Szeredában kapható: ® 
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Társ kerestetik egy jó 
forgalmi  vegyes keres-
kedésbe. 

Értekezhetni Csik-Szentdomo-
koson Karácsony Jánosnál. 

1 - 2 

Egy 2 3 gimn. osztályt vég-
zett, jó házból való fiu 

t a - i r ^ - u - l 0 3 A . S L J S 
felvétetik  Gál József  kereskedésében. 

Tökéletes fertőtlenítés?  Tel-
jesen szagtalan! 

Önműködő tözeaszóró closettek. / . 

mak! Szobai arnyekszékek / -p . ' 
mindenféle  tetszetős alak' 
ban. Arny ékszókberende-
zések, kórházak, lakta' 
nyák, iskolák, ipar' 

lodák stb. ré-
szére. 

A ' <*•/ fa 
£ / Fertőtle-

vállalatok, szál- / r>y J & / 
j V <§?/ talanitó tőzeg-

r por! Tőzegalom! 
• Î V . 

SV/ zeggyártmány nagy 
* A y raktára. 

Különlegesség: 
emberi és városi fcnUadíkok 

ipari- és gazdasági értikeiitéie. 
Várostiszti tási is elfavarozád  vil-

A . $ / lalatok szervezése. 
OQ Miltrigj-agyánia. Részletes tervekkel, költségve-

tésekkel és eredeti bizonyitv&nyokkat szívesen 
eEolgál az igozgatú&ig. 
Az országos közegészségllgyi taaáoi Utal 

tiVbBzflrtsen  ajánlva. 1-6 

4 = © _ t S L Z l . é T 7 - -

Allamérvényes bizonyitvány. 
NaSChitZ - é , C e ' e n " 8 leány-, tan- és nevelő-intézet, Andrássy-ut 

Az egész háromemeletes épület az iskola és nevelőintézet ezéljainak van átalakítva. 
Ali: 4 osztályú minta elemiből, 1 osztályú kereskedelmi tanfolyamból,  6 osztályú 
felsőbb  iskolából, 1 osztályú kézimunka tanfolyamból,  1 oszt. ismétlő tanfolyamból. 

A jövő tanévben, az igazgatóság által tett hosszabb külföldi  tanulmány-
utakon szerzett tapasztalatok alapján, czélszerü újításokat eszközöltet. 

Az elemi iskolában a tanítás reggel 9 órakor kezdődik. 
A beiratások augusztus hó 20-án kezdődnek. 

Bennlakók csak korlátolt számban vétetnek fel. 
Értesítést bérmentve küld 

2—6 a z i g a z g a t ó s á g . 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó 




