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F ö l h í v á s előfizetésre. 
A „CSIKI LAPOK" VI. évfolyaménak 

október — deczember havi 4-ik negyedére uj 
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 fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal li.it-
rálékban vannak, liogy a liátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

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

Csik-Szereda, 1894. október hó. 
.A. „ G s i l s l 31ia.polc" 

szerkesztője és kiadiija. 

Október 6. 
Mély fájdalommal  é.s a nemzeti dicső-

ségtől vegyes érzelmekkel üdvözlöm a fel-
kelő napot, mely ezelőtt 45 évvel egy nem-
zet mártir halálának tanuja volt. E nap az, 
melynek emlékezete soha el nem mosódik, 
a mely felett  nincs hatalma az enyészet bi-
rodalmának. Ünnep lesz ez mindig, mig 
magyar él e földön,  a gyász és dicsőség 
ünnepe. 

Magasztos erénye volt mindig a ma-
gyarnak az önfeláldozó  hazaszeretet, de an-
nak legragyogóbb példái 1849. október 6-ról 
vannak beirva a történet könyvébe. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Békény mellől. 

— l'nulmns . . . ! De mennyire. A esömörlésig 
meg lehet unni ezeket az embereket. 

— Nono ! Tán múgsem . . . V 
— Hogyne ? Mikor már két szinésztrupp adós-

ságainak hazafias  terjesztése után még sátorfáját 
sem tudta felszedni,  liánéin megugrott anélkül s 
egy nyomorult körhintás (ringspiel), ki utánok gya-
log jött, kocsin ment. Persze hogy ugy . . . ! Mert 
egy néhány magasztosultságot nélkülöző kebel azt 
állította, hogy esak a körhinta képes a hazafiságot, 
egyenlőséget — és a légyottokat terjeszteni. Ez és 
ennyi minden mulatság. 

— Rágalmazod ezen sétáló hölgyeket is. Pe-
dig szépek. 

— Azok, kik ezélul tű zték ki, hogy mihama-
rább férjhez  mehessenek. Hol találsz olyan elszánt 
B vakmerő fiatalembert,  ki most kedélyesen mulas-
Bon velük. Igen, mert a sziv, az semmi. A vetélke-
dés . . . ! Ez az egész. Hát az öröktörvény, u természet 
szent szava ? Azt oly könnyen lehet esak tiporni 
lábbal ? Ott, odakint a zajos világban — mondják 
— hogy a tiszta lélek hamar rozsdát fog,  minden-
féle  emberekkel való érintkezés megrontja az érzel-
met. Nem a ! Több romlott szivet találtam itt, 
mint kiinnt. 

Ne lármázz oly erősen. Ide ügyelnek az-
tán a patikárus sem tud dolgozni. Csak azt mon-
dom, vigyázz I . . . Jöhet idő, mikor itt találod meg 
ast, a mit keresel. 

Egy nemzet — mely 300 éves szolga-
ság után szabaddá lett, másfél  évi dicsőség 
teljes küzdelem után elbukik az ármány és 
zsarnoki hatalom túlerejével szemben A 
hősök kezéből kiesik a fegyver,  pórba hull 
a zászló s aztán elsötétül a nap, meg-
indul a föld  és a magyar szabadság templo-
mának kárpitja ketté hasad 

Es azután bekövetkezett a legendaszerü 
rege a csillaghullásról és százszorosan ismét-
lődtek Golgothának vérfagyasztó  jelenetei. 

Elfogódik  a lélek, elszorul a kebel, ha 
megpillantjuk az emlékezet világánál ama 
kornak jeleneteit, melyet, a történelem „sza-
b a d s ág h arcz u -nak, a nép pedig igazi 
hamisítatlan definiczióval  „m a g y a r v i 1 ág"-
nak nevez. Rövid verőfényre  hosszú borult 
idő következett és azok a névtelen félistenek, 
azok a mithoszszeril hősök, kik a magyar 
nemzet alkotmányos szabagságának kivivá-
sáért, százszor néztek szembe a csatamezőn 
a halállal, hazaszeretetüket — mint az Üd-
vözítő Jézus — vérökkel pecsételték meg. 
Bitófa,  bakó és a börtön borzalmai kellettek 
ahhoz, hogy a magyar nemzet megsemmi-
síttessék, a nemzetek sorából kitörültessék. 

De a magyar nemzet föltámadott  ha 
lottaiból, miként a meghalt Lázár föltáma-
dott az isteni Mester szavára. „A zsoldos 
szablyák ezrein győzött a kor szelleme" és 
az elpusztuló kert fái  újra virágoznak és gyü-
mölcsöt teremnek. 

Nekünk utódoknak kötelességünk a ker-
tet ápolni, gazdagítani. De hogy ezt sikerrel 
tehessük, ne feledjük  el a multat, mert an-

Soha. Azt a szelíd komolysága és ártatlan ar-
ezot. . . Volt — s nines ! Elfeledtem  s a mennybe 
se kívánkozom utánna. 

S ezt oly könnyel iniien ..londta, hogy a má-
siknak esak jámbor mosoly lehetett ezen szavakra 
felelete. 

Mások jöttek R llvai nem beszélhetett. Meg-
jegyzendő, hogy az elkeseredett ifjú  szőke volt, 
ábrándos és lkainak hívták. S minthogy senki sem 
volt kíváncsi boldogtalan szerelme történetére, én 
sem tartom czélszeriinok elmondani. Kis hivatalnoki 
minőségét a Rzebb s közeljövő reménye érdekessé tette. 

A másik, ki szavaiba okvetlenkedctt, az egy 
„bensziilött" volt. 

Ebből bárki kiveheti, hogy llvai ugy jött ide, 
mig n másik ide való volt. 

Mindkettő a patika előtti kopott padon ült. 
llátok mögött a pad háta, azután egy poros 

„auslag" törött üvege s azon belül a „kopacz" pa-
tikus számlálta kontóit. 

A patika ott volt, hol a czigánybanda séta-
hangversenyt tartott. Azt pedig a banda minden 
csütörtök napon a piaezon tartotta. A közönséget 
említetteken kivül 6 fiatal  leány, két bukott diák 
s egy bizonytalan éves jogász képezte. 

Nem számítva ide, hogy kevés idő inulva itt 
vonult keresztül a tehéncsorda, mely a levegőt tele 
verte porral s egy-egy tagja versenyt bőgött a nagy 
bőgővel. 

Olyan unalmas volt mindent 
Körülbelül két hét multával — mondhatunk 

azonban hármat is, mert több volt kettőnél — az 

nak emlékein, hagyományain nyugszik a 
jelen s épül fel  a jövő. 

Ne feledjük  el, hogy őseink vérrel ke-
resték. vérrel védelmezték a magyar hazát 
s hogy a maroknyi magyar egy ezredéven 
át — Európa nagy nemzeteitől körülvéve s 
a keleti hóditók által folytonosan  támadva — 
fenn  tudta magát tartani, azt leginkább a 
hazája iránti tántorithatlan szeretetének éa 
áldozatkészségének köszönheti. 

Véssük sziveinkbe nagy emlékét annak 
a tizenhárom félistennek,  kik a magyar nem-
zet szabadságáért, a magyar haza felvirágoz-
tatásáért — halálmegvetéssel küzdöttek - -
és véíjül meg is haltak bátran félelem  nél-

O © 
kiil a hatalom által elrettenthetlenül kigon-
dolt leggyalázatosabb módon, bitóhalállal. 

A nagy gyász 45-ik évfordulója  alkal-
mával emeljük föl  sziveinket a magyarok 
Istenéhez, hogy adjon nemzetünknek válsá-
gos perczeiben mindig olyan hazafiakat,  kik 
mint a valódi honszeretetnek és hősiesség-
nek örökké ragyogó példányképei fognak 
élni a magyar történelemben és a magyar 
nép szivében. (—) 

A Nzékelyfoldi  katonai iskola. 
G y.-S z e n t m i k l ó s , szept. 27. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Csak néhány napja, hogy első izben va-

gyok a Székelyföldön  s e néhány nap elegendő 
arra, hogy magamat otthonosan érezzem és hogy 
együtt erezzek azzal a néppel, mely bámulatot 
gerjesztő nemzeti öntudattal és szivóssággal 
tudta megőrizni nemzeti jellegét és tántorithat-
lan hazaszeretetét. Az idő rövidsége miatt nem 

egyetlen vendéglő nagyterme zsúfolásig  megtelt. 
Voltak ugyan vagy harminczan s elfértek  volna még 
kétszeraunyian, de szellőző hiányában a terem leve-
gője fojtott  volt s a lámpák fénye  sötétvörös. 

Valami jövevény bűvész ócska mutatványaira 
gyűlt a közönség. A bűvész kezében mindeu tárgy 
alkalomszerű titokzatossággal eltűnt. 

Valaki megjegyezte, hogy a ezélbavett vülany-
világitás se lehetne mulatságosabb. * 

— Milyen unalmas. Ezt mondta llvai. 
— Nono ! . . . nézd ezt a mutatványt. Csinos ! 

Esengett hozza a „bensziilött" s nem törődve azzal, 
hogy a másik vájjon oda figyel-e,  minden mutat-
ványra ujjongott. 

— Haha ! Bravő ! Te persze nem láttad ? 
— Nem, egyebet néztem. 
Hohó ! Azt a kis leánykát, ki másodszor kapja 

le szemeit rólad. 
— Azt. Olyan ez a nézés, mint koromfekete 

felhő  nyílásából kivillanó napsugár. Égeti szivemet. 
Szeretem. 

— Mondtam. Ugy-e találsz? 
Találtam. Es nem tud erről senki, csak abla-

kom virága. Annak megmondtam. Másnak nem mon-
dom. Neki sem . . . . észreveheti, bogy szeretem. 

És dióbarna szemeivel meróen nézte a duzzo-
gásra álló ajkakat, a magasra felemelt  kaczér or-
rocskát. 

Qyönyörü kis leányka is volt. Nem több 1& 
évesnél. És gyermek, ki maholnap több a gyermeknél. 

Ritkán láthattuk. Otthon ült beteges anyja 
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ismerhettem meg a székely nemzet minden 
baját és jogosult óhaját; de megismertem jelle-
mét, mely tiszteletet követel s megismertem 
nehéz helyzetét, s minél nehezebb ez a hely-
zet, annál inkább kötelességévé teszi az minden 
becsületes magyar embernek, hogy a magyar 
államiság érdekeivel szoros összefüggésben  álló 
ezen nehéz helyzeten tőle kitelhetöleg segít-
sen. Kötelességünk, hogy megnyissuk számára 
a boldogulhatás és lejlödésnek mindazon forrá-
sait, melyek prosperálhatásának előfeltételei; 
hogy testvéri szeretet és áldozatkészséggel ka-
roljuk fel,  eddig fájdalom  épen nem, vagy nem 
kellőleg méltányolt érdekeit és hogy Magyar-
ország határszélén e bátor és öntudatos nem-
zetben ápoljuk a dicső ősöktől öröklött azon 
erkölcsöket, melyeknek köszönhető, hogy a 
székely nép megmaradt és hogy annyi dicső 
lappal ga/dagitotta a magyar haza történetének 
könyvét. 

Ezekkel a gondolatokkal elfoglalva  olvas 
tam becses lapja f.  é. 39. számának a székely 
katonai iskoláról irt czikkét, mely a magyar 
delegáczió hadügyi albizottság ülésében felvetett 
ezen kérdéssel foglalkozik. 

Megismertem a székely népet ezen rövid 
idő alatt is annyira, hogy föltétlenül  aláírjam 
azt, a mit tek. szerkesztő e tekintetben becses 
lapja hasábjain előadott; mert én is meg va-
gyok győződve arról, hogy széles Magyaror-
szágban sehol annyira indokolva vagy meg-
okolva nincs egy hadapródiskola felállításának 
szüksége, mint itt a Székelyföldön,  a hol ősi 
eredetisége és erejében buzog az öntudatos 
hazaszeretet, melyet az exponáltság tudata csak 
fokoz,  de melyet annyi századok vészzivatarai 
közben senki és semmi megzsibbasztani nem 
tudott. Ha a székely nemzet specziális jelleme 
nem indokolná is e hadapródiskolának felállí-
tását, indokolná a székely nemzet exponált 
helyzete és az a szent érdek, melyet a székely 
nemzet mindig védett és megvédelmezett. 

A magyarellenes áram tengerén mint szi-
get áll a székely nemzet s Magyarorságnak 
kötelessége gondoskodni e szigetről, hogy az 
ellenséges áradat hullámai azt el ne borítsák. 
És ehhez első sorban szükséges az a hadapród-
iskola, melyben a harczias természetű, bátor 
székely fiatalság  kiképeztetést nyerjen. Ezen 
iskola (elállítását sürgetheti a magyar képvise-
lőház is; én mint annak egyik legigénytelenebb 
tagja kötelességemnek is tekintem, hogy ezen 
ügynek képviselőtársaim közt tért hódítsak és 
hogy a költségvetés tárgyalása alkalmával ez 
ügy érdekeben csekély tehetségemtől kitelhetö-
leg felszólalhassak. 

Ezzel ugyancsak csekély mérvben rovom 

mellett, kinek fölolvasott  s olykor-olykor bohó ötle-
teivel mulattatta. Kaczagását bűbájosnak mondták, 
de mi nem hallottuk. Meglehet. 

A jövevény bűvész bemutatta a kutyatánezot. 
Nem A tánczolt, hanem a kutyája. 

Utolsó mutatvány volt. 
Négy szál czigány a „Margarétáit húzta és 

a kinek kabátja volt, belebujt, a nók kendőkbe 
burkolóztak. Egy szék fölborult,  a többiek csikorogva 
tánczoltak s a közönség a hol ajtót kapott, ott 
ment kifelé. 

A bejáratnál, a kassza fűlött  egy petróleum-
lámpa kttzdött a sötéttel. A kassza asztalánál egy 
sápadtképü, rongyos nő a jövedelmet számlálta. Az 
előadás kezdetekor kitiinó udvariassággal fogadott, 
most pedig kitüntetóleg nem vett számba. 

Kocsik robogtak hol az ajtó elé, hol el az 
ajtótól. 

Künnt koromsötét volt. Az utczán nem égett 
lámpa. A naptárcsináló holdvilágot jelzett s a bölcs 
elöljáróság ilyenkor a hold rovására takarékosko-
dott, a holdat nagyon bánthatta ez a potya s ugy 
elbírt felhósátorába,  hogy füttyszóval  sem lehetett 
előcsalni. 

IIvai zúgolódott, a „bensziilött* hozzá volt 
ssokva és mosolygott. 

Szótlanul elindultak fel  az utczán, arra felé, 
melyet én uri «negyednek* kereszteltem. Magam 
sem tudom miért Hátok mögött mások is jöttek 
arra felé. 

Az égről rongyosan csüngtek alá a piszkos-
fekete  felhők.  És rémesek, mint valami akasztófán 

le hálámat azon szivélylyel szemben, melyben 
itt találkozni szerencsés valék; de tanujeléül 
szolgáland az azon rokonszenvnek, melyet e 
vidék e derék népe iránt érzek. 

Kiváló tisztelettel 
Bessenyei Ferencz, 

országgyűlési képviselő. 

L E V E L E Z É S . 
Elnökválasztás. 

K o l o z s v á r , szept. 30. 
Nagy napja volt a tegnap a székely jogász-

ifjuságnak  s örömmel tudathatom, hogy e nagy 
nap oroszlán dicsősége a csiki jogász-iljuságnak 
jutott. Képzeletemben a Kolozsvártt felhangzott 
zugó éljenek átlépve az ős Hargita mohos or-
mait, bejártak otthonn hegyet-völgyet. Mert 
nem mindennapi esemény ám ez, a mit mi 
székelyekül kivittünk, t. i. hogy a kolozsvári 
jogász-segélyegylet elnökéül csík szeredai Well-
man Samut, alelnökéül pedig gy.-ditrói Lukács 
Ignáczot sikerült megválasztanunk. 

Évtizedeken át a jogász-ifjuság  mágnáso-
kat tüntetett ki ezzel az állással és oly hatalmas 
pártharezokat vivott az ifjúság,  hogy rendesen 
egy néhány párbaj lett a választások utójátéka. 
Az idén egyet gondoltunk. Hisz vagyunk mi 
számban és intelligencziában oly erősek, hogy 
a kolozsvári jogászifjuság  legelső emberét, a 
nyilvánosság előtt egyedüli legkompetensebb 
képviselőjét a mi vérünkből választhassuk. És 
igy is lett. Két hatalmas párt vonult fel  a teg-
nap a szavazó urnához, mindkettő a győzelem-
biztos reményében. De mi 26 szótöbbséggel 
győztünk. És ez nem csekély győzelem ott, a 
hol több száz ember szavaz. 

Az újonnan megválasztott elnök erre meg-
jelent, szépen átgondolt beszédben irányelveit 
körvonalazta, erre a dékán őnagysága, ki szin-
tén jelen volt a gyűlésen, felállott,  üdvözölte 
a? uj elnököt és nyomban kijelentette, hogy 
nz alapitó tagok közé azonnal belépni kiván s 
látva azt, hogy az ifjúság  mily szép érdeklődést 
tanusit e humánus egylet iránt, azt is meg-
ígérte, hogy meleg érdeklődéssel fog  lenni az 
egylet iránt s minden gyűlésen ott akar lenni. 
A dékán urnák ez a kitüntető jóindulata min-
ket nagyon meglepett, de még jobban megle-
pett a gyűlésnek az a mozzanata, midőn az 
ellenpártnak egyik okvetetlenkedő vezérszónoka 
(zsidó fiu)  rikácsoló bangón kijelentette, hogy 
nem tudom minő alakiság be nem tartása miatt 
a gyűlés összes határozatai ellen a nagyságos 
dékán úrhoz felebbez,  a mire a dékán ur fel-
állva kijelentette, hogy abban a szerencsés hely-
zetben levén, hogy a gyűlés egész folyamán 

logó emberek. A levegő nyomott volt, fojtó,  uehéz 
szagú. Se szél, se szellő. 

Vihar lesz. 
A helység között sznladó kis patak olyan 

ijesztően, remegő hangon zümmögött. És futott  to-
vább, mint valami sorsüldözött. 

Azoknak, kik a két fiatalember  háta mögött 
jöttek, nagyon jó kedvök lehetett, azokat nem bán-
totta a fejük  fölött  függő  rémes égbolt. 

Egy hirtelen kitörő, vidám, csilingelő gyer-
meki kaczagás törte össze a sötét felhők  komorsá-
gát. Olyan ingerlő, csiklandozó volt e nevetés. 

A lassan haladó két ifjú  önkénytelenül az égre 
tekintett s ugy látták, mintha annak tépett rongyai 
izzó fehérségű  bárányfelhőkké  változnának át, játszva, 
egymást kergetve a csattogó kékségü égbolton. Va-
lami édes, érzékmámoritó illatáramlat terjedt el a 
levegőben. Mintha a ragyogó napsugárban röpkedő 
madárfüttye  harmonikus kíséretet alkotott volna a 
messzi távolban éneklő mezei munkások dalával s 
a földből  kibúvó ezor virág adta hozzá az ütenyt 
bólingató kehely fejéveJ. 

Mintha mindennek a kaczagásnak tündérvesz-
szeje hozta volna ezeket létre. 

Megszűnt a kaczagáB, megszűnt a látom ány. 
llvai csendesen megfogta  társa kezét. 
— Hallottad? Ez az! El kell vigyem tőletek 

ezt a nevetést. Egy világot hódit meg s egy életet 
fog  a siron tul is üdvözíteni. A bűnbánó, ki évek 
hosszú során huUatott könyárjával se képes vigasz-
talni vezeklő lelkét, reszketve hull majd lábaihoz, 
hogy hallja ezt a kaczagást. És megvigasztalódik! 

jelen volt, igy Fischer urnák a felebbezését 
kereken visszautasítja. Szóval minden jel a leg-
jobbat mutat. Mondanom sem kell, hogy a 
győztes párt a választás után diadallal vonult 
be a Stadler-kertbe, hol a késő éji órákig ma-
radt együtt, éltetve szeretett elnökét és alelnö-
két. A végén csak azt jegyzem meg, hogy a 
kolozsvári jogász-segélyegyletnek alaptőkéje kö-
rülbelül 12 ezer frt,  a mely jelenleg korona-
kötvényekben fekszik  s kamataiból évente több 
száz frtot  kioszt ruha- és tandijsegély czimén. 
Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha az egylet-
ben előforduló  nevezetesebb eseményeket ké-
sőbb szintén nyilvánosságra hozom. (Szívesen 
lássuk. Szerk.) 

Tisztelettel 
Albert  Sándor, 

joghallgató. 

KÍJLÖIIÍFÉLÉ K . 
— A m. kir. államvasutak Rákos-madéfalva-

gyimesi vasútvonal nyomjelzés! kirendeltségének 
szépvizi mérnöki kara és az ezen vasúton épités 
alá vett alagút altárnájának vállalkozói az altárna 
első keretének elhelyezése alkalmából f.  hó 6-án 
ünnepélyt rendeznek a következő sorrenddel: 1894. 
október bó 6-án délelőtti 10 órakor összejövetel 
a nagy-alagut Görbe-pataki oldalán. 1. Az első 
keret elhelyezése és utánna villásreggeli. 2. Átrán-
dnlás az alagút feletti  hegyen át annak Rákos-
völgyi oldalára, ott Laczi-konyha. 

— Halálozások. L á s z l ó Ferenczné szül. 
R o z s d á s Verának f.  évi szeptember bó 28-án 
Nagy-Szebenben hosszas szenvedés után életének 
43-ik évében elhunyt. A boldogultnak földi  ma-
radványait október hó 1-én délután 3 órakor 
helyezték örök nyugalomra a nagy-szebeni Te-
reziánum temetőjében. B o g a Ferencz Csik-
Szentmárton község főbírája  folyó  évi októ-
ber hó 1-én reggeli 2 órakor életének 64-ik, bol-
dog házasságának 35-ik évében elhunyt. A meg-
boldogult földi  maradványait folyó  bó 3-án dél-
előtt 10 órakor temették el a csik-szentmártoni 
temetőbe. Béke poraikra 

— Szállítás a honvédek részére. A helyben 
állomásozó honvéd zászlóalj részére 18U5. évi ja-
nuár hó 1-étöl ugyanazon év deczember lió 31-ig 
szükséges 62 ezer 840 grammos adag kenyér, 86 
métermázsa zab ; 1895. évi január hó 1-töl ugyan-
azon év augusztus hó 31-ig 74 métermázsa széna, 
29 mm. alomszalma, 44 métermázsa ágyszalma 
(10 klgrammos kötegekben) és 112 köbméter ke-
mény tűzifa.  Ezen anyagok biztosítása végett a 
tárgyalás folyó  hó 30 án a zászlóalj irodájában fog 
megtartatni. Megjegyeztetik, hogy: 1. A kenyér-
felvétel  5 napról 5 napra, a lótáp fél-  vagy egész 
bóra, az ágyszalma január 1-én és május 1-én 4 
hóra, a tűzifa  havonként előre szolgáltatandók ki 
a megjelent állomásokon. 2. Egyéb a biztosításra 
vonatkozó részletes hirdetmények, úgyszintén a 

A paradicsombeli ártatlan nőnek hangja ez, melytől 
szelíd lesz a lioltatúsó liyéna, külykét felfaló  tigris 
és fejet  hajt a büszke oroszlán. Elviszem tőletek 
messze . . . el kell vigyem. 

A „ bensziilött "-nél ezen szavalatra egyéb ha-
tás nem észleltetett, minthogy már hazaértek s a 
kaput nyitotta s csukta be. 

Azonban jónak látott annyit megjegyezni : 
— El is viheted rögtön, ha előléptetnek. 
S még otthon is, mint valami álmában beszélő, 

motyogta: 
— Észre sem veszitek . . . csak eltűnik gyor-

san, mint egy napsugár senkinek sem szólok.. 
elviszem... 

Ugy is történt. 
Eltűnt. 
Valami lutrin megtökepénzesedett kereskedő 

legény ugy elvitte tőlünk, hogy csa'; boldogsága 
hire száll felénk. 

Azt hallottuk, nincs többé olyan bűvös ka-
czagása. 

— Nincs ? Nem is lehet ! Nein csontosszivü 
kufárnak  való, a ki csak aranyai csörgését tudja 
becsülni. Nem vette hát észre... az a szende, ár-
tatlan arcz sem . . . ez a kaczagó galamb sem . . . 

Mikor ott ültünk a Szilágyi-kávéházban, akkor 
mondogatta ezeket el llvai. S mintha mindeniknek 
lett volna valami fájó  érzete, oly szomorúan tekint-
gettünk poharunkba s ha szólt, ó reá. 

Sáppndt arczából rég eltűnt a vér, szőke haja 
fésületlen  omlott homlokába s szemében még csak 
a mámor tüze lángolt. Kócziány  Lajos. 
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szállítási feltételek  az illető szükségleti állomáso-
kon levő honvéd zászlóaljaknál, valamint közigaz-
gatási hatóságoknál betekinthetők 8 a szállítási 
feltételek  füzete  darabonként 6 kr beküldése mel-
lett a fenti  kerületi parancsnokságnál korlátlan 
mennyiségben megszerezhetők. 

— Tornaverseny. F. é. szeptember 22-én Ko-
lozsvártt megtartott orsz. kerületi tornaversenyen, 
melyen nemes Csikvármegye áldozatkészségéből a 
csik-somlyói róm. kath. főgymnázinm  24 növendéke 
Korber Imre tornatanár vezetése alatt is részt 
vett, a következők lettek kitüntetve: 1. Díszok-
levelet kapott a főgymnázinm,  még pedig verse-
nyen kivül a bemutatott gyakorlatokért és az if-
jak szép katonás magatartásért. 2. A szertorná-
zásnál (nyújtón) dijakat nyertek : Csiszér Imre 
VIII. o. t. ezüst remontoir-órát; Wellman Géza 
VIII. o. t. elismerő oklevelet és Korber Imre VII. 
o. t. díszoklevelet. 3. A kötélhúzásnál dijakat 
nyertek: Csiszér Imre, Czikó István, Wellmann 
Géza, Fejér Botond és GIósz Ernő VIII. o. t. 
Király Sándor VII. o. t. Becze László, Eröss Jó 
zsef,  Holló János és Petres Rezső, egyenkint ez 
„E. K. E." kolozsvári kalauzát diszkötésben. Ez 
utóbbi versenynél igazi öröm volt nézni, mint húz-
zák el játszi módra a csiki ifjak  — a kolozsvári 
szálas és idősebb — III. és IV. éves tanítóké 
pezdészeket. Az ellenfél  többszörös megerőltetésé-
nek persze csak „elbukás és hasalás" lett a vége. 
Még sem fajult  el a székely vér ! Eltekintve a 
versenyt, sokat tapasztalt, látott az ifjnság  Ko-
lozsvártt. 

— A lővétei tüzkárosultak javára. G y.-K i-
l y é n f a v á r ó l  G y ö r g y Jeremiás közgyám ur 
5 frt  31 krt juttatott kiadóhivatalunkhoz. Ezen 
összeget nagy részben kilyénfalvi  lakosok adták 
össze. Jelen számunkban ki VAn mutatva 6 frt  31 
kr. Eddigi gyűjtés 38 frt  80 kr. Főösszeg 44 frt 
II kr, azaz negyvennégy frt  II kr. 

— Jótékonyczélu theaestély. A sz.-udvar 
helyi jótékony nöegyesület 1894. október hó 7-én, 
vasárnap szegény- és árva tanulók felsegélésére 
az ottani iparos önképzőkör (városháza) helyisé-
gében tánczczal összekötött jótékonyczélu t h e a-
e s t é 1 y t rendez. Tkea-estély kezdete este 7 óra-
kor : táncz kezdete este 10 órakor. Belépőjegy 
ára: Személyenként 1 korona (50 kr), tanulóknak 
30 kr. ízletes hideg ételekről és italokról a rendező 
bizottság gondoskodik. 

— Nyilvános számadás. Csik-Szentmártonon a 
„lővétei tíizkárosultak" javára szeptember 22-én 
tánezestélylyel egybekötött műkedvelői előadás tar-
tatott. Szinre került: I. Virágfakadás,  vígjáték egy 
felvonásban,  melyben Kovács Pétert K e r e s z t e s 
Venczi, Mártát H e i n d I Adél játszta, Xelli A n t a l 
Ida, Laczi A 1 b e r t Sándor kitűnőek voltak, C s e li 
Pistuka, ki Ödönt személyesítette, bátor és ügyes 
fellépésével  nagy hatást keltett. Ilik pont: A Ko-
mikus, monolog volt. Keresztes Venczitól, köztetszés 
közt előadva. Ill-ik pontban: Kox és Box adatott 
elő, Koxot H a z a y Gábor játszta, ki sokat örökölt 
atyja Hazay L. ur ismert jeles játékából, Kox K e-
r e s z t e s Yenczel volt, ki e téren csinos és válto-
zatos játékával a szemlélőknek igen emlékezetes és 
kedv es estélyt szerzett. Bunczerné asszony a 16 éves 
Bardocz Ágnes volt, teljesen otthonossággal játszva 
a furfangos  szállásadóuút. Jelen előadás és táncz-
estélyen felülfizettek:  Albert Károly (Szentmárton) 
1 frt  20 krt, Pototzky József  (Szentgyörgy) 1 frt  10 
krt, Rozenfeld  Dávid (Szentgyörgy), Nagy József 
(Szentmárton), Csiszér Miklós dr. (Szentmárton), Nagy 
Sándor (Csekefalva),  László Ilona (Szentmárton), 
Heidinger Nándor (Csobányos) 1—1 frtot,  ürbay 
Mátyás (Szentmárton) 80 krt, Albert Máténé (Szent-
márton), Dóezy János (Kozmás), Binder Albert (Szent-
márton) 50—50 krt, Gergely Péter (Szentgyörgy) 
40 krt, Bnlázsy Sándor (Kászon) 20 krt, Antal Jó-
zsef  (Szentmárton), Sorosán János (Szentmárton) 
10—10 krt, együtt II frt  40 kr. Belépti jegyekből 
befolyt  P>3 frt  30 kr. Összesen 74 frt  70 kr. Kiadás 
volt 37 frt  82 kr, megmaradt 30 frt  és 88 kr, 
tiszta jövedelem, mely az illetékes főszolgabírói  hiva-
tal utján a tüzkárosultaknak kiosztatott. A szeptember 
8-án tartott előadás Bukow vagy a madéfalvi  vesze-
delem és tánczestélyen, mely a „polgári olvasókör" 
javára rendeztetett, felülfizettek  : Rosenfeld  Dávid 
(Szentgyörgy) 1 frt  60 krt, Incze Ignácz (Csatószeg) 
1 frtot,  Csiszér Miklós dr. (Szentmárton), Pototzky 
József  (Szentgyörgy), Dóczy János (Kozmás), Binder 
Albert (Szentmárton) 50—50 krt, Gergely Péter 
(Szentgyörgy), András Lajos (K.-Keltiz) 40—40 krt, 
Orbay Mátyás (Szentmárton), Székely Ágnes (Szent-
márton) 20—20 krt, Vaday János (Szentmárton), 
Sándor Dávid (Szentmárton) 10—10 krt, összesen 5 
frt  90 kr. Belépti jegyekből bojött 114 frt  70 kr, 
együtt 120 frt  00 kr. Kiadás tett 48 frt  65 krt, 
tiszta jövedelem maradt 71 frt  95 kr, mit e helyen 
is köszönettel nyugtázunk. Szentkatolnai. 

A gyergyószentmiklósi választás. 
(A „Csíki Lapok' eredeti táviratai.) 

— Saját (adótitkuktól. — 
(Feladatott 10 óra 15 perez.) 

Már a kora reggeli órákban impozáns 
tömegekben zászlók alatt kezdettek bevonulni 
ugy a szabadelvű, mint a nemzeti párt vá-
lasztói. Két jelölt van. Matlekovics Sándor 
szabadelvű párti és Groisz Gusztáv nemzeti 
párti. A szavazás fél  kilenczkor elkezdődött. 
Szárhegy és Szentmiklós nagyobb részben 
leszavazott. Ez ideig Matlekovics van nagy 
többségben. 

(Feladatott d. e. 11 órakor.) 
(Érkezett d. e. 11 óra 15 perez.) 

Matlekovicsra eddig 457, Groisz Gusz-
távra pedig 110 választó szavazott. 

(Feladatott d. u. 3 óra 5 perez.) 
(Érkezett d. u. 3 óra 20 perez.) 

Matlekovicsra 720 szavazat, Groiszra 
575 szavazat adatott be, küzdelem óriási 
Szabadelvűek győzelmüket biztosra veszik 
A hátralévő községek közül a tölgyesi járás 
községeiben bíznak, hogy ezek részükre dön 
tik el a választást. 

(Feladatott d. n. 4 óra 40 perez.) 
(Érkezett d. n. 4 óra 55 perez.) 

Matlekovics 765 ; Groisz 575. Groisz 
részére még hátra van Remete ellenzéke, 
Matlekovicsnak Borszék, Tölgyes, Alfalu  és 
az összes havasi községek. 

(Feladatott este 7 óra 35 perez.) 
(Érkezett este 8 óra 5 perez.) 

A szavazás lezártakor M a t l e k o v i c s 
1 I 0 7 , G r o i s z 7 6 1 . 

Igy tehát Dr. Matlekovics Sándor 3áf l 
szavazattöbbséggel Dr. Groisz Gusztávval 
szemben képviselővé választatott. 

Tanúsítvány. 
500/18U4. ügyszám 

jegyzőkönyvi kivonat. 
Én, Gászner Hé  In  budapesti kir. közjegyző 

helyettese, Dr. Fürth  Miksa  ezennel tanúsítom az 
alább idézett jegyzőkönyvben foglalt  tények va-
lódiságát : 

A gróf  Esterházy Géza-féle  Cognac-gyár  rész-
vénytársaság  igazgatóságából alakalt végrehajtó 
bizottság tagjainuk megkeresése folytán  megjelen-
tem mai napon a czimzett részvénytársaságnak hely-
ben VI., Külsó váczi-uton 23. szám alatt (saját 
házában) levő gyári helyiségeiben, a hol is minde-
nekelőtt nevezett urak felmutatták  előttem eredetben 
a fővárosi  VIII. számú pénzügyőri biztosság által 
felvett  leletjegyzőkünyvet, a franczia  2 Egrott-féle 
készülékeken gyártott eognacról hivatalos okmányo-
kat, valamint a fővárosi  m. kir. pénzügyigazgató-
ságnak eredeti végzését. 

Ennek  alapján konstatálom,  hogy a gróf 
Fsterházy-féle  cognuc-gyár  részvénytársaság 
gyárában a 2/J.W. és 2)478. számú Egrot-féle 
cognae-föző  készülékek  működésben  vannak 
és hogy ezen folyton  működő két készülék 1,752,000 
liter bornak termelő képességére hivatalosan lett 
megállapítva. 

További megkeresés folytán  a czimzett rész-
vény-társaság raktáron levő kész cognac (bordestillát) 
mennyiségének megállapítása végett elmentem a 
társaságnak ugyanott levő pinczéibe, valamint ezután 
a társaság által a (VI., Külső váczi-ut 17. szám alatti 
házbun) bérelt pinczehelyiségekbe és mindkét helyen 
az előttem eredetiben felmutatott  raktárkönyv bete-
kintése és megvizsgálása által megállapítottam, 
hogy a többször emiitett  részvény-társaság 
mindkét  raktárhelyiségében  összesen 178.262 
liter  cognac (bordestillát)  hordókban  és ezen-
kívül  18.243 palaczk  cognaccal töltve  van 
raktáron  ; megjegyzem, hogy az egyes hordók űr-
tartalma 8500 és 600 liter közt váltakozik. 

A társasági főkönyv  idevonatkozó számlájának 
megtekintése alapján konstatálom,  hogy a rész-
vény-társaság  folyton  főző  adót  fizet; 

és végül ugyané főkönyv  megtekintése alapján 
constatálom,  hogy eddigelé  a részvénytőkére 
320.000 forint  lett  tényleg  befizetve. 

Minek hiteléül sajátkezű aláírásom és hivata-
los pecsétemmel ellátott jelen tanúsítványt kiadtam. 

Kelt Budapesten, (1894.) ezerny olczkilenczven-
negyedik évi február  hó (15) tizenötödikén. 
Dr. Fürth  Miksa,  s. k. Gászner Béla, 

kir. körjegyző. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö B É B Ő L * ) 
Tekintetes Szerkesztő Ur, tisztelt Barátom! 
Megkérem szépen, legyen szives becses lap-

jában a következő soroknak helyet adni. 
I-ször: 

A „Csiki Lapok" szeptember 26-iki számában 
ezen czimen „A csíkszeredai hitelszövetkezet ala-
kuló közgyűlésé" csekély személyemről az állíttatik, 
„hogy a n a g y n y e r e s é g r e v a l ó k i l á -
t á s h i á n y a m i a t t a s z ö v e t k e z e t b ő l 
k i l é p t e m". Ezen közlemény téves, mert én a kér-
déses gyűlésen szórói-szóra ezt mondtam : „az alap-
szabályok felolvasása  alkalmával összehívott értekez-
leten az lett kijelentve, hogy a bététek után a részvé-
nyesek évenkint 5°/0 osztalékot kapnak, ettől eltérőleg 
az alapszabályban az foglaltatik,  bogy a tiszta nye-
reményből legfelebb  5 °/o osztható ki a részvényesek, 
között; vagyis számítás szerint, ha 100 frt  betét 
után 6 frt  a tiszta nyeremény, akkor ebből &%> 
vagyis 30 kr osztalék jut 100 frt  után évenként, 
ily körülmények között tisztelettel kijelentem, hogy 
a szövetkezetnek nem kívánok tagja lenni", ez a 
valódi tényállás. És most hivatkozom mindazokra, 
a kik engem ismernek, hogy én a hivatalos teen-
dőkön kivül semminemű üzérkedés vagy nyerész-
kedéssel soha sem foglalkoztam. 

II-szor: 
Ez évi szeptember 27-én megbotránykozással 

értesültem, hogy a szabadelvű párt által Gyergyó-
Szentmiklóson 25-én este rendezett banketten az 
a bir kapott szárnyra, hogy én a szerkesztő úrral 
ugyanakkor Ditró községében a nemzeti párt mel-
lett korteskedem. Szerkesztő ur igen jól tudja 
hogy mi abban az időtájban még nem is találkoz-
tunk, én azt se tudtam, hogy a Szerkesztő ur 
Gyergyóba ment s hivatal társaim igen jól tudják, 
hogy én akkor hazulról nem távoztam el. A mi 
pedig a korteskedést illeti, én már régebben fel-
fogadtam,  hogy semminemű politikai mozgalomban, 
ha lehetséges, részt nem veszek s egyáltalán poli-
tikával nem foglalkozom,  mert a múltkori képviselő-
választás alkalmával szomornan tapasztaltam, hogy 
ezzel egy köztisztviselő magának és tekintélyének 
csak árthat. 

Csik-Szereda, 1894. október 1. 
Kovács  István, 

főszámvevő. 

*) Az e rovat alatt megjelentekért c9ak a sajtóliatiság 
irányában vállal felelősséget  a szerk. 

Sz. 91—894. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csík-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai 

szövetkezete igazgatósága Csik-Tusnád-fürdőn 
az úgynevezett „Rezső" 23 fokos  jódos ás-
ványvíz forrásra  egy hideg fürdőt  építtetni, 
erre ezennel árlejtést tüz ki, 

Felhivatnak mindazok, kik ezen fürdőt 
a meglévő mérnöki terv szerint felépíteni 
hajlandók, hogy folyó  év október hó 
21-én délelőtt 11 órakor Tusnád-fürdőn 
a Háromhuszár-vendéglőben tartandó árlej-
tésen jelenjenek meg. 

Kikiáltási ár 9600 frt,  az árverezni kí-
vánók kötelesek ennek I0°/o-át bánatpénzül 
készpénzben, vagy elfogadható  kötvények-
ben az árlejtés megkezdése előtt letenni. 

Addig is a tervet, ugy a feltételeket 
pénztárnok Vajna Tamás urnái Csik-Szere-
dában bármikor megtekinthetik. 

Csik-Szereda, 1894. október l-én. 

t_3 Az igazgatóság. 
Szám 3552—1894. 

tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szatmáry 
János végrehajtatónak Jákóbi Károly hagyatéka 
végrehajtást szenvedő elleni 1042 frt  tökekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a kir. tör-
vényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévó árverési hirdetményből az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingstlan az 1894. évi 
október hó 18-in délelőtt 9 órakor Gyergyó-Re-
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mete község hivatalos házánál megtartandó nyíl-
vánós árverésen a megállapított kikiáltási árón alól 
is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
Bzámitott és az 1881. évi november hó I én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál  előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatnL 

Kelt üyergyó-Szentmiklós, 18C4. évi augusz-
rns bó 24. napján. 

A m. kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság. 
Köllő Ignácz, 

kir. aljbiró. 

Pályázat. 
A csik-delnei kántortanitói állásra 

pályázatot hirdetünk. Járandóságai : 1. Tisz-
tességes lakás, 2. 33 vékaférejü  szántó és 
10 szekér szénát s három szekér sarjút termo 
kaszáló, 3. 60 kalongya ősz s ugyanannyi 
tavaszkepe, 4. 50 terű lágy tilzifa,  5. osz-
pora 60 frt,  6. stóla 30 forint,  7. szent 
mise-alapitványból 6 frt,  8. szabad legelte-
tés, erdőltetés. 

A gabonakepéből köteles a harangozó-
nak 17 véka rozsot s annyi zabot kiszol-
gáltatni. 

Kötelessége az egyházi funkcziók  vég-
zésén kivül a mindennapi iskolában az I., 
II. osztály és az ismétlők egyik nemének 
önálló vezetése és tanitása. 

Pályázati határidő folyó  évi októ-
ber hó 22. 

Pályázók — kik kántortanitói oklevél-
lel birnak — kellően felszezelt  folyamodvá-
nyaikat ezen határidőig benyújtani s októ-
ber hó 22-én délután 3 órakor az összpróbán 
személyesen megjelenni szíveskedjenek. 

Csik-Delnén, 1894. szept. hó 25. 
László Péter, s.k., Péter Lajos, s. k., 

egyházt. és Í9k. jcgyzű. lelkész, isk. elnök, 

Hirdetmény. 
Tiszteletteljesen értesítem Csik-Szereda 

város és vidékének nagyérdemű közönségét, 
hogy Csütörtök-utczában, dr. Betegh Antal 
ur házában jól felszerelt,  a mai kor kívá-
nalmainak teljesen megfelelő  és a legkénye-
sebb igényeket is kielégitő 

Borbély- és Fodrász-termet 
nyitottam. 

Minden Üzletembe vágó munkát a leg-
nagyobb készséggel elvállalok s a nagyér-
demű közönség pártolását pontos és jó szol-
gálat által igyekszem kiérdemelni. 

A foghúzásra  miniszteri engedélylyel 
vagyok felhatalmazva  s miután e téren való 
működésemmel több helyen és többek ré-
széről az elismerést kiérdemeltem ; szolgála-
taimat ezen irányban is nyugodt lélekkel 
felajánlom. 

Csik-Szereda, 1894. október hó. 
Kitűnő tisztelettel 

Schwarcz Frigyes, 
1—3- fodrász,  okleveles fogbuzú. 

Pántlika 
g i l i s z t a 

fejestől 
6 perez alatt teljes bizton-
sággal a gyomorból feltétle-
nül kibajtatik a páfrány  to-
kocskák állal. Eredeti mi-
nőségben egyedül csakis 

Schneider József 
gyógyszerésznél kapható Ite-
siczán (Délmagyarország) E 
kiliinő gyógyszer biztos ha-
tásáért jut állunk Életkor 
megadása szükséges; után-
zástól törvényesen védve van. 

Egy eredeti doboz ára: 
3 frt  50 kr. 

Postantáuvét mellett az egész világon azétküldetik. 
Vedjegy 

Gyergyó-Szentmiklóson férfi  és 
női divat üzletemet, mely a benne 
fekvő  tőkét háromszor forgatmá-
nyozza, elköltözködés miatt eladom. 

2 l i Á Z Í B A K T A D . 

Tökéletes fertőtlenítés  ? Tel-
jesen szagtalan! 

Önműködő tözegszóró closettek. 
Belföldi  és külföldi  szabadat- / [b j p y 

mak! Szobai árnyókszókek 
mindenféle  tetszetős alak-
ban. Árnyókszékberende-
zések, kórházak, lakta- V 

v /  f i x 
nyák, iskolák, ipar- $ ' F e r t ö t l e " 

«íy 
lodék stb. ré- / talanitó tőzeg-
szérc, / S S ® 

/ Mindennemű to-
Xvr zeggyártmány nagy 

f í l  / raktára. 
' R? .<$/ Különlegesség: 

emberi és városi hulladékok 
ipari- éa gazdasági értékesítése. 

VároBtisztitáai és elfavarozási  vál-
lalatok szervezése. 

Mlitriiííyiik'y'irhi.s. ItószlctOa tervükkel. kitllRCgve-
lési-kkel »'s t'n1 Jt;ti bizonyítványokkal Bí!ÍveseJJ BSoltfiil  az iiín 

Az országos közegészségügyi tanács által 
többszörösen ajánlva. C 

Hirdetmény. 
A csikpálfalvi  részvénytársaság mégha-

sonolván, egy uj 4 lóerejü kitűnő gőzmozdony 
cséplőgéppel, hozzá tartozó tii/.i fecskendő-
és fiirészszel,  egy uj gátér szíjakkal ellátva, 
12 drb metsző vaslapokkal ugy egy kovács-
kohó, valamint a telepen levő épületek Csik-
Pálfalván  a helyszínén nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek, készpénz fizetés  nel-
lett 1894. évi október 7-én délután 1 
órakor eladatnak. 

Miről venni szándékozók értesíttetnek. 
Csik-Pálfalván,  1894. szept. 23-án. 
A részvénytársaság megbízásából : 

a-s Csiszér Pető. 

Hirdetmény. :)-3 

Csík-Madaras községében néhai Gál 
Erzsébet tulajdonát képező belső birtok, va-
lamint a dánfalvi  és vacsárcsi határon levő 
külső szántó- és kaszálókat akár összesen, akár 
egyenként ez év deczember hó l-ig a 
többet Ígérőknek legelőnyösebb feltételek 
mellett szabad kézből eladom. 

Értekezések Írásban Cíál J á u o s ke-
reskedőhöz intézendők Székely-Udvarhelyre. 

R O E S Z A & . 
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: H O L L Ó L A J O S c l r . , orsz. képviselő. 
R E G G E L az or.Hzág legtávolabb enő részeiben is már 

az olvasó kezeiben vau. 
A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításával az ÖSZ-

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

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

A Magyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias  bátorsággal kü/.d az 
ország függetlenségéért  és önállóságáért és szembe száll minden korrupczióval és 
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 organuma folytono-
san fejlődve  és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára. 

A „Magyarország" előfizetési  ára: 2 - 3 

Szerkesztőség: 
VIII. ker., 

F h g Sándor-utcza 
2. szám. 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Egy hónapra 

14 frt  - kr. 
7 -
3 50 
1 „ 20 „ 

Kiadóhivatal: 
IV. ker., 

R o s t é l y - u t c z a 
2. szám. 

Főraktár: Budapest, 1894. augusztus 1-töl saját házban VI., Váczi-körút 571 sz 

KŰHNEEDE 
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban) 

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében feliilmufhatlan  s több mint 14.000 példányban elterjedt 

HUNGÁRIA DRILL é s JUBILEUM DRILL 
sorvelögépeit leszállított árakon. 

Hegyes, hu l lámos terü le t re „ M O S O N I D R I L L " legújabb, l e g e g y s z e r ű b b se rvető t . 

Sack-féle  ekék. kút i s többvasú ekék. Laacke-féle  szántófóldboronák  12-fele  nagyságban. 
Laacke-féle kedvelt relbarcnak. Rosták. KGnkolyozók. Kitűnő szelelő msgtár-rcsta (33 frt), meglepő 

munkaképesség. 
V E N T Z K Y - f é l e 

FÜLLESZTÖK. 
Szecska-és répavágók 

stb. 
Árjegyzékek bérmentve. 

Főrak tá r : 
BUDAPEST, 1894. 

angnBztns 1-töl 
saját ház 

VI., Váczi-körút 57* Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




