
. évfolyam. sik-Szereda, 1895. máus 2 . 22. szám. 

V Szerkesztőségi Iroda 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab  Márton  J 
kfiny  vkereek?déee 

lap «zellrmi részét iHelo 
közlemények, 

' alöflzetéil  pénzek él hlr-
1 detéiek ktldcndik. 

2 S 
asH 

csíki l a p o r 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G J E L E N I K IMZCNTDEHST S Z E E D Í L N . 

1 Elüflzetési  ár: 1 
Egész évre 4 Irt. 
(Kíllfrtldrc)  6 trt. 

Félévre -2 frt. 
Negyedévre . 1 frt. 
Hirdetési dijak 

a leguludúbliaii szimulálnák 
Hélyegilijért külön mindeo 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyilttiri czikkek 
soronként 10 krért közöl 

§ tetnek. 

A gyergyóiak csalódása. 
Kialudt reményünk lángja, melynek világánál 

a mi Gyergyónkat tündérkert gyanánt láttak. Jö-
vőnk iránt olyan a keblünk, mint a kialudt tűz-
hely, melyben csakis a hamu mutatja, hogy vala-
mikor vigan lobogott az a színes láng, mely bí-
borra fest  mindent. 

Még füleinkben  hangzanak azok a himnuszok, 
miket a legközelebbi választáskor befolyásos  kép-
viselőnk érdekében zengedeztünk s ezekből a him-
nuszokból egy szó sem valósult meg. 

Gyergyó az ő sorsát, jobb jövőjét a kormány-
hoz kötötte seddig mindig hiven követte zászlóit; 
a kormánynak az egész megyében ez volt az egyet-
len biztos kerülete. 

Es miért volt e kormánypártisága ? Talán 
nagy gondja volt a kormánynak e kerületre? 
Nagy gondja soha se volt reánk, hanem megakar-
tuk nyerni jóakaratát, figyelmét. 

Felteszszük és el is hiszszük, hogy a politi-
kai életben elv és meggyőződés vezette a jobba-
kat ; azonban azt is meg kell vallanunk, hogy első 
sorban még is csak a kerület specziális érdekeiben 
rejlett a mozgató erő a politikai küzdelmekben. 
Haladni, boldogulni akar minden község, minden 
kerület; azért nem is lehet rossz néven venni, ha 
az országos érdekek, a főbb  elvek mellé csatolja 
az ö különleges érdekeit is. És ezeket felkarolni, 
ezekre a kínálkozó alkalmat megragadni tán egy 
kerületnek sem kellett annyira, mint Gyergyónak. 
Valóban rá illik a nóta: „Nincsen olyan árva, 
mint én." 

Azt nem mondhatjuk, hogy az alkotmány 
helyreállítása óta nem haladtunk volna, kivált a 
népoktatásügy terén; czélszerü és szép iskola-
épületeink mindenkit meglepnek; azonban eddigi 
haladásuuk a községek erejéből telt ki. A székely-
ben meg van az az ősi karakter, hogy mig magá-
ban erőt érez, nem kér, nem könyörög másnál, 
nem zaklatja a kormányt, hanem mostoha körül-
ményei között is meghozza a közjó, a haladás ol-
tárára az áldozatot. Az a jellemvonás is meg van 
benne, hogy nem csak a harczok mezején, hanem 
a haladás egén is szeret csillagként tündökölni; 
de nem ugy, mint a hold, hogy mástól kapjon 
fényt,  hanem saját erejétől. Azonban a hazáért 
folytatott  harczok, az uj mostoha idők és törvé-

nyek meggyengítették benső erejét ngy a székely 
nemesi családoknak, mint a községeknek. 

Községeink elvesztették a regálét, az ará-
nyosítás miatt megszűnt, vagy közeljövőben meg-
szűnik a községi közvagyon; kiapad az az éltető 
erő, mely intézményeinket fenntartotta,  melyből a 
községek a szegények megélhetését biztosították s 
a közegészségügyről gondoskodhattak. 

A gyáva, a törpe népet ez nem nyugtalaní-
taná; de a székelyeket sasok nevelték, magasba 
szeretnek szállni; fejlődni  s haladni akarnak; 
azért jövőt kérnek attól a hazától, melyért va-
gyont és vért áldoztak. Ő is vér a magyar vér-
ből, test a haza testéből, vonják be tehát az ő 
érdekeit is az országos érdekek keretébe. E vég-
várnak egyetlen köve se legyen, mely a többi 
mellől kiessék. 

Ha tehát a kormány az állam részére köve-
telte a községek jövedelmét, pótolja ezt vissza 
más aton. 

Gyergyó eddig úgyis nélkülözte az állam 
jótéteményeit, melyeknek az ország más vidékei 
örvendhetnek. Nincs vasúti összeköttetése, közutai 
hiányosak, e népes vidéknek nincsen egy kiegé-
szített felsőbb  iskolája, nincsen kórháza. 

A vasút Gyergyónak életkérdésévé vált. Eb-
ben rejlik az a varázserő, mely elzárt kincseink-
ről leüti a bűvös lakatot, mely megindítja iparunk, 
kereskedésünk s általában közgazdaságunk nyugvó 
tengelyét. Midőn azt hittük, hogy képviselőnkben 
megnyertük szószólónkat, pártfogónkat,  vasutank 
megteremtőjét; azt kell látnunk, hogy hátrább 
vagyunk, miut voltunk. 

Az a párt pedig, mely jóhiszemüleg küzdött, 
végképen el van csüggedve, elvesztette hitét s 
erejét. A szégyenpadra van kiállítva, a választók 
gyanúsítják, szidalmazzák, önérdekeik hajhászásá-
val vádolják; jövőre nézve teljesen harczképtelenné 
van téve, kihullt kezéből a fegyver,  melyre már-
már ő maga is gyanús szemmel tekint. 

Ez az óriási csalódás sérti a jobbakat, mert 
politikai becsületük, jellemük forog  a koczkán s 
több oldalról felmerült  az a kívánság, hogy gyűl-
jön össze a párt s a képviselőt ígéreteinek bevál-
tására birja, a kormányt pedig ügyének megnyerje. 
Egy ilyen mozgalmat szívvel-lélekkel tudunk he-
lyeselni s kérjük is a gyergyó-szentmiklósi sza-

badelvüpárt elnökségét, hogy hívja össze a párt 
végrehajtó bizottságát, válaszszon kebeléből kül-
döttséget, mely a képviselőnek és a kormánynak 
tárja fel  a párt kényes helyzetét s adja elő, hogy 
itt kötelező ígéretek tétettek a szászrégeni vasút 
s az iskolák ügyében, az ígéretek komolyságát 
bizonyítsák pozitív lépések is. különben Gyergyó-
ban a kormánypártiakat ámitóknak fogják  bélye-
gezni. 

A gyergyószentmiklósi szabadelvű pártnak 
meg kell tennie ezt a lépést azért, hogyha min-
den el is veszett, legalább a becsület marad-
jon meg. * 

A megyei törvényhatósági bízott-
ság Stégéről. 

C s i k-S z e r e d a, május 26. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága tag-

nap tartotta meg rendes tavaszi közgyűlését, mely 
elég látogatott volt. 

Főispán ur ő Méltósága délelőtt 10 órakor 
egy kiküldött meghívó bizottság élén a tanácsko-
zási teremben megjelenvén, a gyűlést röviden meg-
nyitotta s egyúttal bejelentette a központi köz-
igazgatásnál engedélyezett számtiszti és könyvelői 
állásnak a „Csiki Lapokban" már ismertetett sze-
mélyekkel való betöltését, mit a közgyűlés tudo-
másul vett; javaslatba hozta továbbá a megyei 
pénztárak megvizsgálására a gyűlés kebeléből egy 
bizottság kiküldését, minek folytán  Markaly Antal 
plébános elnöklete alatt Kovács István főszámvevő 
és Sánta Simon tagokból álló bizottság választa-
tott meg. kik ebbeli tisztükben eljárván, az ered-
ményt a gyűlésnek bejelentették. 

Ezt követte az alispánnak a közigazgatás 
állapotáról szerkesztett és felolvasott  érdekes je-
lentése, melynek főbb  részleteit később fogjuk  is-
mertetni. 

A gyűlés egyéb tárgyairól fölemiitjük  a kö-
vetkezőket : 

Kászon-Jakabfalva  községnek a szesz italmé-
rési jognak szabadkézből lett bérbeadására vonat-
kozó határozata megsemmisíttetett, a nyilt árve-
résen való bérbeadás elrendeltetett s a szabadkézből 
való bérbeadást elhatározó képviselőtestületi tagok 
felelőssé  tétele kimondatott. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
y & <> í . 

Oh, arról én is álmodék I 
A mit pacsirta zeng, midón 
Bimbót fakaszt  az uj tavasz 
S virágot hiút a szép mezőn. 

Oh, arról én is álmodék I 
Varázsa égett lelkemen, 
Mi ott dereng a szív felett 
Mit ugy neveznek ; szerelem. 

Oh, arról én is álmodék I 
Mi harcz tüzén halált keres, 
Vagy bék' ölén munkára hí! 
Csak drága hon, te nagy lehess I 

Egekbe vittek szárnyaim, 
S ma minden puszta omladék . . . 
Homok között keserg szivem : 
Oh, egykor én is álmodék ! 

Fülei  Szántó  Lajos. 

Wörishofeni  levél. 
Wörishofen ,  189"). máj. 17. 

Edes barátom ! 
Olyan hideg van, hogy a kezem reszket s 

azért ne vedd rossz néven, ha rosszul irok. 
E hó 14-én érkeztem Wörishofenbe  s azóta 

olyan hideg van, mint novemberben szokott lenni, 
pláne a tegnap délelőtti jégeső után folytonosan 
váltakozik a havazás a gyéren előtörő napfénynyel; 
esak az esős északi hideg szelet nem akarja semmi 
felváltani  s mégis, daczára ezen különös időjárás-
nak, már 4-szer megfürösztüttek,  s kétszer térdig 
vezettek a 7°/o-os vizbe; különben az ember fel 
sem veszi a fürdéssel  járó idegrázkodásokat, mert 
látja, hogy itt, daczára a havazásnak, mezítláb és 
hajadon fővel  futkosnak  a Kneipisták, mert elő van 
írva, hogy az üregnek engedelmeskedni kell. 

Egyébiránt, leszámítva az előlirt hideg időjá-
rást, jól találnám magamat s ha kötelességem nem 
szólítana haza, egész nyáron is szeretném itt ma-
radui, de Csíkba még is szükség van rám s igy 
holnap indulok Münchenbe s onnan egy napi időzés 
után Salzburgon át Linczbe, a honnan hajón me-
gyek Bécsen és Pozsonyon át Budapestre, a hol, te-
kintettel gyors jövetelünkre, még stácziót kell tar-
tanom s majd ugy e hó 28-ra, ha Isten segít, haza 
vetődöm. 

Hiszem, hogy mindazok, a mit fenn  leírtam, 
nem érdekelnek s aiórt ast várod, hogy valamit u 

itteni élményeimről írjak: azonban azokat sem le 
írni, sem elbeszélni nem lehet, azokat csak nézni 
lehet, még pedig egy hónapon át azért, hogy a* 
ember mindennap ujat láthasson. 

A prálétus ur születésének ma 74-ik fordu-
lója volt, a mit nagy kegyelettel ült meg a la-
kosság és az összes papság tevékeny részt véve 
benne az idáig kijavult betegek és a jelenleg itt 
lévők, kiknek száma mintegy 2600-ra tehető; meg-
ható volt továbbá a kis gyermekek szónoklata, kik 
mint fél  Istent dicsőitik az öreg urat. Különben 
meg is érdemli, mert nem hiszem, hogy ez idő sze-
rint élne egy ember, a ki annyi jót tett volna az 
emberiség javára, mint ő. 

A gyermekeknek oly nagyszerű menedékházat 
rendezett be saját keresményéből, a melynél szeb-
bet ma Európa sem mutathat fel.  Hidegviz-gyógy-
intézete bámulatra méltó, a szegények számára be-
rendezett étkező- és hálótermekkel; azonkívül az 
épületben több mint harinincz ember nyer olcsó 
árért teljes ellátást. Vau azon kívül még 2 vizgyógy-
ház, szintén bámulatrainéltóau berendezve az öreg 
ur felügyelete  alatt. Van itt polgári zenekar, a mely 
létezését szintén az öreg urnák köszönheti. A köz-
ség most fejlődő  állapotában egy virágzó városhoz 
hasonlít, holott a mint értesültem, az öreg Ur ide-
jövetelekor csak 60 házból állott s ma már lakosai-
nak száma megüti a 3000-et. 

A mai ünnepélyes misén, a melyen én ia ott 
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A gyergyószenímiklósi erdőrendezőség által 
egyetértve a megyei havasi javak igazgatójával, 
Csikvármegye, mint erdünagybirtokos erdötermé-
keinek az 189G. évi országos kiállításon való be-
mutathatása iránt szerkesztett tervezetet a köz-
gyűlés elfogadta  3 a kiállítási költségek fedezé-
sére 600 frtot  szavazott meg. 

A megyei gazdasági egylet egy megyénkben 
alakítandó biztosítási szövetkezet megvalósítását 
hozván javaslatba, a törvény hatóságot megkereste 
a gazdasági egyletből a tervezet elkészítésére ala-
kalt bizottsághoz maga részéiül 4 tagnak kikül-
désére. 

A törvényhatóság a tüz- és jégkár elleni 
biztosításnak szövetkezeti uton való megvalósítá-
sát kívánatosnak tartván, a terv és szabályren-
delet elkészítésére alakítandó bizottságba a maga 
részéről Márton Ferencz, Lázár Domokos, Xagy 
Sándor és clr. Bocskor Béla tagokat küldötte ki. 

A Szent-Péter egyházmegye vagyonáról ve-
zetett számadásoknak az erdélyi róni. katli. püs-
pök s a törvényhatóság által kiküldött vizsgáló-
bizottság által felxett  jegyzőkönyvben foglaltakra 
nézve adott állandó választmányi javaslat élénk 
felszólalásokra  adott alkalmat, melyben G'sedű Ist-
ván mint az egyházmegyét alkotó 4 politikai köz-
ség által megválasztott ügygondnok és a vármegye 
főjegyzője,  mint a Szt.-Péter egyházmegye gazdál-
kodási viszonyait ismerő egyházmegyei tag fejtet-
ték ki nézeteiket személyes inzultusoktól nem ment 
beszédekben; a mi annyira élessé vált. hogy kény-
telen volt elnöklő főispán  ur Csedö Istvántól a 
szót megvonni. 

A kérdés szavazásra bocsáttatván nagy több-
séggel az állandó választmány javaslata emeltetett 
határozattá, mely utasítani rendeli a négy község 
elöljáróságát, hogy külömbeni fegyelmi  vizsgálat 
terhe alatt iiü napi határidőn belül Bálványos ha-
vas és járulékai közbirtokossági természetének el-
ismerése és átadása iránt az illetékes biróság előtt 
indítson keresetet, s egyidejűleg a pénztárra és a 
havas jövedelmeire eszközöljön zárlatot. 1 la pedig 
a 4 község a kereset megindítását ezen határozat 
jogerőre emelkedése után oO nap alatt nem esz-
közölné, annak azonnali foganatba  vételére a tiszti 
ügyész kiküldendő. 

Bármelyik uton imlittassék meg a kereset, a 
törvényhatóság előre sem zárkózik el egy oly irá-
nyú egyezség jóváhagyását ól, mely évenkint vala-
mely méltányos összeg kiszolgáltatását kepevált-
ság czimen kötelességévé teszi a községeknek ; és 
annyival inkább nem zárkózik el, mert egy ily 
irányú egyezség megkötését már piispök ur ö 
Nagyméltósága is többször hangsúlyozta. 

Addig is azon reményének ad kifejezést  a 
törvényhatóság, püspök ur ö nagyméltósága sür-
gősön módot fog  találni a még meglévő pénzbeli 
törzsvagyon elkallódásának megakadályozására, mi 
végből a határozat vele közlendő lesz. 

voltam, több mint :iO"ü ember volt jelen, jóllehet 
a most itt lévő betegek legnagyobb része nem ve-
hetett részt abba, nőkkel vegyes jól begyakorolt 
dalárda énekelt mise alatt. 

Az ágyuk —melyek illés tegnap délkor meg-
kezdték működésüket folytonosan  dörögtek az 
egész czercmonia alatt, melynek végeztével az öreg 
urat künn kocsiba ültették s folytonos  ágyúdörgés 
és jól fegyelmezett  zenekar indul.,i mellett az 
egész községen keresztül hordozták, inig végre 
a fenn  emiitett s általa létesített gyeriiiekmenházba 
vitték, a hol különböző alkalmi énekek és szavala-
tokkal lepték meg. melyre az öreg ur az örömtől 
áthatva némelykor köuyek közt, máskor meg iigyes 
— általános derültséget okozó viczezekben tartott 
nagyszabású rögtönzött beszédet. 

Az ember, ha már előre tájékozva nem volna, 
azt hinné midőn ide érkezik, liogy a bolondok vá-
rosába jött, mert a mezitlábos viselet olykor-olykor 
a bársonynyal és bárói rel nem egyeztethető 
össze; de hiába, a princzipális is ugy jár s a beteg 
nem lehet több doktoránál. 

A papírból kifogyva,  most többet nem írok, 
ha haza viszen az Isten, majd még beszélünk. Sok-
szor emlékszem rád, de nem tudom betegségedet 
közölni az öreg úrral, mert ő folytonos  munká-
ban van. 

Üdvözöl szerető barátod 
Daláss Dátes. 

Ezen határozat ellen Csedő István bizottsági 
tag felebbezést  jelentett be. 

Az útadó felszólamlási  bizottság azon indít-
ványa, hogy a beliajlhatlanság miatt törlésbe hozott 
útadók helyett illetők természetben való közmunka 
lerovásra köteleztessenek elfogadtatott, 

Indítvány folytán  a megyei nevelési kölcsön 
kisegítő pénztár kezelése alatt álló alapokból fel-
vendő kölcsönök folyósítására  kirendelt bizottság-
nak 4 taggal való szaporítása elhatároztatott s 
az 500 frton  felüli  kölcsönök utalványozása tár-
gyában tartandó üléseken való közreműködésre 
tagokul Lázár Domokos, Nagy Gyula, dr. Molnár 
József  és Kovács János megválasztottak. 

Szebenvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak a megyei tisztviselők segéd- és kezelő sze-
mélyzet javadalmazásának rendezése iránt a kép-
viselőházhoz intézett felirata  hason szellemű fel-
irattal pártoltatni határoztatott. 

A vármegyei községek által a földbirtok 
gazdasági használata, illetve az ugarrendszer meg-
állapítása tárgyában hozott határozatok csekély 
módosításokkal elfogadtattak. 

A gyergyói kórház építtető bizottság által 
egy Gyergyő-Szentmiklőson építendő kórházra vo-
natkozólag előterjesztett költségvetés az előirányzott 
költségeknek összébb vonása s annak a műszaki 
terv szemelöU tartása melletti újra dolgozása végett 
a bizottságnak visszaadatni határoztatott. 

Ekkor a Ferenczi Lajos szolgabíró halálával 
üresedésbejött szolgabírói állásnak választás utjáni 
betöltése ejtetett meg, mely állásra Dájbukát Jakab 
Veress Lajos és Zakariás Lukács pályázván, a 
gyűlésből kiküldött kandidáló bizottság mindhárom 
pályázót jelölte, s minthogy Dájbukát Jakab fel-
lépése határozott színezettel nem birt, a megejtett 
névszerinti szavazás eredménye szerint 78 beadott 
szavazatból Vetess Lajos öl, és Zakariás Lukács 
27 szavazatot kapott s igy előbbi 24 szavazat 
többséggel szolgabiróvá választatott meg, a ki 
legott a hivatali esküt is letette. 

Elfogadtattak  ezután a központi mezőgazda-
sági bizottság ügyrendjéről, a korcsmákról, a sör-
házakról, a pálinka mérésekről, valamint a fogadó, 
vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gyakorlása 
iránt szerkesztett szabályrendeletek s azok meg-
erősítés végett a kormányhoz felterjesztetni  liatá 
roztattak. 

Ezek, s több a vármegye magáu javainak 
hasznosítását t.árgyaző ügyek, valamint községi 
és magán természetű határozatok, illetve kérvények 
elintézése után a gyűlés délután l! órakor végett 
ért, mikor a tagok nagyrésze főispán  ur vendég-
szerető asztalánál közzbéden jelent meg, hol 
szellemes pobárköszöutésekben nem volt hiány. 

A I I I . országos gazüakoiigrenz-
Nzusról. 

C s i k-S z e r e d a, május 28-án. 
A mult héten Budapesten az ország legelső 

tekintélyű gazdái komoly tanácskozások tárgyává 
tették azon bajokat, melyek országszerte a gazdál-
kodással foglalkozó  lakosság megélhetését oly 
nagyon nehézzé és terhessé teszik. 

A fővárosi  vigadó óriás nagy termében és 
mellék termében, öt egynrásutáni napon szakszerű 
parlamenti tárgyalások kötötték le a figyelmet. 
Elhallgatott a pártszenvedély. A különböző poli-
tikai pártok vezető egyéni egymással versenyezve 
keltek síkra a gazdák bajainak orvoslása érde-
kéből. 

A különböző kérdések megvilágításán buzgól-
kodó szakelőadók munkáját nagyban megkönynyi-
tette az egyes szakosztályok tárgyalásain megjelenő 
100—120 tag buzgó közreműködése, kik az értelem 
és meggyőződés egész erejével szólottak a sző-
nyegen forgó  tárgyakhoz. E jelenségből teljes 
megnyugvással lehet konstatálni azt, hogy a 
kongresszus által hozott határozatok, nem csak 
egy-két ember gondolatvilágának szük köréből, 
hanem a tárgyhoz értők alapos és megfontolt  el-
határozásából keletkeztek. 

A kongresszus határozatait ugy tekinthetjük, 
miut egy alapos közgazdasági programraot, mely-
nek megvalósítását rendről-rendre kormányainktól 
minden aggodalom nélkül követelhetik. 

Hogy ideje volt végre a gazdaközönségnek 
is megmozdulni és saját közvetlen érdekeit az egész 
ország előtt, manifesztálni,  annak szükségét a kon-

gresszusra az egész ország minden részéből false-
reglett gazdák nagy tömege ugy látszik bőven át-
látta, mert közel 1500 gazda részvételével folyt 
le a kongresszus. 

Lapunk szük tere nem engedi, hogy a kon-
gresszus sokoldalú és egész kötet könyveket ma-
gában foglaló  tárgyalásait méltassuk és ismertes-
sük. Még a napilapok is csak halvány kivonatát 
adhatták azon terjedelmes tárgyalásoknak, melyek 
egyes szakkérdésekben foglalkoztatták  a tagokat 

A kongresszus 5 szakosztályban folytatta 
tanácskozásait külön-külön termekben s minden 
külön szakkérdésben más és más előadók terjesz-
tették elő az egyes megvitatandó tárgyakat. 49 
különböző szakkérdésben ugyanennyi indokolt ha-
tározati javaslat tárgyaltatolt s hozatott azokra 
határozat, ugyanennyi előadó közreműködésével. 

Országunk erdélyi részéből csak két előadó 
volt a kongresszus végrehajtó bizottsága által fel-
kérve. Dr. Szentkirályi Akos a kolozsmonostori 
gazdasági tanintézet tanára és T. Nagy Imre vár-
megyénk közgazdas. előadója. Előbbi „A magyar 
erdélyi maihatenyésztésiől" terjesztett elő határo-
zati javaslatot, mely igy hangzik: 

Mondja ki a kongresszus, hogy 
1. a magyar-erdélyi szarvasmarhatenyésztés 

ügye oly országos fontosságú,  mely igényli, hogy 
érdekében a kormány és a gazdasági egyesületek 
kivételes intézkedéseket is foganatosítsanak  és a 
községek éppen ugy, mint az egyes tenyésztők, 
minden lehető módon gyámolittassanak a magyar 
erdélyi szarvasmarha fajta  tenyésztésének felvirá-
goztatására irányuló törekvéseikben ; 

2. a magyar erdélyi szavasmarha fajta  tiszta 
vére megőrizendő, ha másutt nem is, az ország 
ama részének népies köztenyésztésében okvetlenül 
mely rész az 1894. XII. t.-cz. végrehajtási rende-
letének 24. g-ában „a magyar fajta  szarvasmarha 
tenyészkerülete" gyanánt van megjelölve; 

3. az 189 t-ik évi XII. t.-cz. végrehajtási 
rendeletében „a magyarfajta  szarvasmarha tenyész-
kerülete" gyanánt megjelölt országrész ama vi-
dékein, melyeknek népies köztenyésztésében czél 
nélkül, legtöbbször véb'tlen, akaratlan történt 
keresztezés folytán  jelleg nélküli, elkorcsosult 
magyar-erdélyi vérű szarvasmarha található, az 
erdélyi jelleg visszaszerzésére a szükséges lépések 
sürgősen megteendők ; 

4. a magyar erdélyi szarvasmarhának az 
1894. XII. t.-cz. végrehajtási rendeletében meg-
jelölt tenyészkerülete" ama tenyészeteiben is a 
magyar-erdélyi marhát ajáulja tenyészteni, a köz-
tenyésztés javára való tekintetekből, mely tenyé-
szeteknek joguk van bármiféle  fajtát  tenyészteni 
és tartani; 

5. a magyar erdélyi szarvasmarha tenyésztés 
ügyében érdekelt gazdasági egyesületek sürgősen 
szólittassanak fel  a kérdés napirendre tűzésére, 
tanulmányozására és ez alapon javaslatok tételére ; 

6. kívánatos, hogy a földmivelésiigyi  miniszter 
addig is, mig a gazdasági egyesületek és a te-
nyésztők a kérdés felöl  nyilatkoznának rendele-
tileg intézkedjék, hogy: 

a) az lsíH. XII. t.-cz. végrehajtási rendele-
tében „a magyar fajta  szarvasmarha tenyeszkerü-
lete" gyanánt megjelölt országrész ama vidékein 
melyeken a magyar-erdélyi fajta  szarvasmarhát 
tenyésztenek, községi bikának kivétel nélkül csak 
tisztavérü magyar-erdélyi fajta  bikát szabad hasz-
nálni ; ugyané vidékeken: 

b) másnak tehenére senki másféle  bikát nem 
bocsájthat, csak tisztavérü magyar-erdélyi fajtájat, 

7. kívánatos, hogy állapittassék meg sürgősen 
a községi bikahiány és a füldmivelésügyi  miniszter 
intézkedjék az 1894, XII. t.-cz. korlátain belül, 
ha szükséges rendkívüli hitel igénybe vételével is 
a hiány pótlásáról; 

8. szükségesnek tartja a magyar erdélyi 
szarvasmarha tenyésztésének a jövőben való irá-
nyítása czéljából, a magyar-erdélyi fajta  teheneket 
tartó és tenyésztő tejgazdaságok fejési  eredmé-
nyeinek és a fejőstehenek  és igásökrök nevelése 
körüli tapasztalatoknak összegyűjtését és közlését; 

9. kívánatos, hogy ugy a földmivelésflgyi 
minisztérium, mint az érdekelt gazdasági egyesü-
letek is, tanulmányoziassák az 1894. XII. t.-cz. 
végrehajtási rendeletével „a magyar fajta  szarvas-
marha tenyészkerülete" gyanánt megjelölt ország-
rész ama vidékeinek szarvasmarhaállományát és 
köztenyésztési viszonyait is, mely vidékeken az 
ősi barnamarha és riskamarha tenyésztetik. Szük-
séges továbbá, hogy enn* vidékek szarvasmarhájá-
nak egyformásitására  és javítására az utak éa 
módok sürgősen megjelöltessenek. 

10. Kívánatos, hogy a mezöhegyesi állami 
erdélyi magyar szarvasmarha-tenyészet ne csak 
fentartassék,  de iejlesztessék bár áldozatok árán is. 

Ezen határozati javaslat azon módosítással 
fogadtatott  el, hogy az elnevezésből mindenütt tö-
rültetett az „erdélyi" s az eddig „magyar erdélyi" 
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fajnak  nevezett marha egyszerűen „magyar" faj-
Dftk  neveztetett. j 

Végül a határozati javaslat niegtuldatott a 
kővetkező U-ik ponttal: 

11. Kéressék föl  a földművelői  kormány, 
liűgy a magyar marba fejlesztése  érdekében: 

a) Az állami birtokon egységes terv alapján 
létesítsen tejelűmarlia-, hizőmarha- és igavonó-
niarha-uevelö telepet, fösnlyt  fektetve  az apaálla-
tok nevelésére; 

b) tűzzön ki a kormány magyarfajta  tenyé-
szetek jutalmazására jelentékeny dijakat; 

«) végül azt az óhajtását fejezi  ki, hogy a 
kormányzat több és nagyobb dijakat tűzzön ki a 
tenyészállat vásárokon kiállított magyar marha 
díjazására. 

T. Nagy Imre a „Székely kivándorlás" kér-
désében működött, mint elÖAdó s terjedelmes in-
dokoló beszéd kíséretében a következő határozati 
javaslatot terjesztette elő a gróf  Bethlen András 
tluükJete alatt működött IV. szakosztálynak : 

Mondja ki a kongresszus, hogy: 
1. a székely kivándorlás kérdése sem kitele-

pítés, sem a székely munkásoknak az ország bel-
seje felé  való irányzása által egyoldalulag megold-
ható nem lévén, ngy az állami, mint a társadalmi 
törekvéseknek arra kell irányulniok, hogy a szé-
kely népnek otthon, saját vidékén való megélhe-
tése biztosíttassák, mivégböl: 

2. a népnek házi-kézmü és gyáriparral való 
foglalkoztatására,  szoktatására és oktatására mó-
dok és eszközök nyújtandók; 

3. miután majdnem minden székely munkás 
egyultul kisbirtokos is, törvényes intézkedések té-
tessenek arra, hogy az arányositási munkálatokkal 
egyidejűleg a tagosítás is keresztül vitessék, ugy 
azonban, hogy minden község részére közös legelő 
is biztosíttassák. 

4. a Székelyföldnek,  különösen Oláhország-
gal határos részein, a lakosság egyik fő  megélhe-
tési forrását  az állattenyésztés képezvén, minden 
telhető állami intézkedésekkel és társadalmi köz-
reműködéssel az állattenyésztés ügye leikarolandó, 
részint a tenyészállatok olcsó és könnyű közvetí-
tése által a fajtajavitás  utján, részint a legelök 
gondozása, mesterséges kaszálók létesítése és ta-
karmánynövények termelésének megkedveltetése 
által ; 

ő. az állattenyésztés ügyének hathatósabb 
előmozdítása végett az erdőségekről felvett  üzem-
tervek, az egyes községek közbirtokosságainak 
esetről-esetre beadott kérésére, az illetékes tör-
vényhatóság helybenhagyó határozata alapján év-
ről-évre olyképpen módositandók, hogy az erdő-
területnek felvett  legelök és legelörészek az erdei 
kezelés alól kivétessenek, a beerdősült, de legelő-
nek felvett  területek pedig, mint erdők vétessenek 
kezelés alá. Oly feluött  erdőkben és erdörészekben, 
melyekben a legeltetés nagyobb kárt nem okoz, a 
legeltetés el ne tiltassék; 

G. a határszéli székelyföld  gazdag erdőségei-
ben levő Iáinak feldolgozott  állapotban való piaczra 
vitele érdekében minél több faipari  vállalat felvi-
rágzása előmozdítandó. A hegységekben lévő vas, 
réz, só, petróleum stb. ásványok feldolgozására 
keletkező vállalatok támogatandók s minél több 
Ily vállalat és gyár keletkezése előmozdítandó; 

7. a székelyföld  ásványos és gyógyforrásai 
vizének a világforgalomba  hozása, valamint szám-
talan gyógyfürdőinek  tellendülese s az idegen és 
belföldi  forgalom  élénkítése végett támogatandó 
államilag és társadalmilag, minden oly vállalat 
vagy törekvés, mely ezt előmozdítani hivatva van. 

Ezen határozati javaslat változatlanul elfo-
gadtatott. A 3-ik ponthoz toldásul Ugrón János 
ndvarhelymegyei alispánnak azon indítványa fog-
laltatott, hogy a „tagosítás és arányosítás gyorsi 
ţâsâhoz szükséges a bírói létszámnak szaporítása." 

Ugyanazon szakosztálynak a nagyipar és 
mezőgazdasági ipar kérdését tárgyaló ülésén, me-
lyen Szterényi József  országos iparfelügyelö  volt 
az előadó, az előadó által előterjesztett és meg-
indokolt határozati javaslathoz toldásul elfogadta-
tott T. Nagy Imrének következő indítványa: „A 
kongresszus szükségesnek tartja, egyebek mellett, 
a f»«ó  és szövő-ipar fejlesztését  országszerte, de 
különösen a S z é k e l y f ö l d ö n  és a felvidéken 
a f o n ó g y á r a k  létesítését." Ezen indítvány ér-
4ekében lelkesen .szólalt fel  Borszéki Soma is, ki 
a kongresszuson a gazdasági egyesületet képvi-
selte s mint ilyen, több szakosztály munkálkodá-
sában is élénk részt vett. 

T A N Ü G Y . 
Meghívó. 

A csiki róm. kath. tanitó-egyesQlet felcsiki 
fiókkörének  Cs.-Gyimes-Középlakon 1895. évi jun. 
M 6-án (csütörtökön) tartandó gyűlésére a fiók-

kör t. tagjait és az érdeklődő tanügybarátokat I 
tisztelettel meghivom. ' 

T á r g y s o r o z a t : 
1. D. e. 8 órakor szentmise hallgatás. 
2. Elnöki megnyitó beszéd. 
3. A mult gyűlés jegyzökönyvének felolvasása. 
4. Jelentések. 
ö. Felolvasást tart: Xántus Elek. 
6. Szaval: Ferencz Tamás. 
7. Indítványok. 
Cs.-Karczfalván,  1895. május 21. 

Ferencz  József, 
köri elnök. 

P O L I T I K A I 9IOKGAL3IAK. 
A képviselőházból. A inult hét folyamán 

a képviselőház csak rövid üléseket tartott. Május 
hó 22-én a kiállítási osztálysorsjátékről szóló 
törvényjavaslatot fogadták  el ugy általánosságban, 
mint részleteiben. Azután a nyitrai választás alkal-
mából felmerült  mentelmi ügyek kerültek tárgyalás 
alá. A választási elnök azon időben P á z m á n d i 
Dénes, Kund Jenő. O k o I i c s á n y i László, 
F ö r s t e r Ottó és T o in c s á n y i László képvi-
selőket elfogatással  fenyegette.  A mentelmi bizott-
ság az ügyet nem tekinti olynak. mely miatt a 
ház részéről külön intézkedés szükségessége fen-
forogna.  A ház ilyen értelemben határozott, da-
czára annak, hogy a bizottság javaslata ellen az 
ellenzék részéről alapos kifogások  emeltettek. Az 
ülés végén 4 interpelláczió történt. A május hő 
24-én tartott egy órai ülés alatt vita nélkül elfo-
gadtak néhány helyi érdekű vasútról és a spanyol 
kereskedelmi szerződésről szóló javaslatot. A kö-
vetkező gyűlés napirendjének megállapítása után 
br. Bánft'y  miniszterelnök javaslatot tett az ország-
gyűlés elnapolása iránt, mely szerinte e hét első 
napjaiban történnék meg. 0 g r o n Gábor rosszalja 
a képviselőház üléseinek ilyen korai berekeszté-
sét, mert még volna idő iHiány fontos  javaslatot 
letárgyalni. A miniszterelnök kijelentését kénysze-
rűségből tudomásul veszi és a mulasztás vádját a 
kormányra és pártjára hárítja. Máj. 25-én P a p Géza 
előadó terjesztette be jelentését a főrendiháznak 
a reczepczióra és a vallás szabad gyakorlására 
vonatkozó üzeneteiről. P é c h y Tamás interpellá-
cziót intézett a kormányhoz a gazdakongresszus, 
R e m e t e Géza a Muraköz pusztulása és M o 1-
n á r Józsiás a kőbányai serlésvész ügyében. 

A magyar delegáczió megalaku-
lása. A delegáczióba megválasztott képviselőházi 
és főrendiházi  tagok folyó  hó 25-én délelőtt tar-
tották meg értekezletüket, melyen megtörténtek a 
jelölések a delegáczió tisztiállásaira és bizottságaiba. 
Ezek szerint elnök: Andrássy A'adár gróf,  al-
elnök : Széli Kálmán, jegyzők Hegedűs Sándor, 
Münnich Aurél, Czriáky Antal gróf,  háznagy, ifj. 
Wodiáner Albert báró. Ugyauezen értekezleten 
kijelölték a különbö/.ö albizottságok tagjait is. 

A gyermekek val lásáról szóló törvény 
végrehajtására vonatkozó rendelet a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban már elkészült és 
valószínűleg a polgáriiiázas*ág és az állami anya-
könyvek életbeléptelési rendeleteivel együtt fogják 
kiizzé tenni. 

fttaiiiliáz. 
Lapunk megelő'ő számában kinyilatkoz-

tatott elismerő véleményünket a nálunk időző 
színtársulat működéséről a mult heti előadások 
szintén megerősítették. Ezeket is tanu'niány, 
törekvés, ambiczió jelemezték a főbb  szereplők 
és hatásos összjáték a mellékszereplők részéről. 

Szinre kerültek: 
Május 21-én (kedden) „Válás után", vagy 

„Oh azok az anyósok" czimü vígjáték igen jó 
előadásban. A szereplők jól voltak hangolva, 
elevenen játszottak, a közönség pedig jól mu-
latott. 

Május 22-en (szerdán) Andrun vig ope-
rettje : ,.Üdvöske." Az előadás ellen kifogást 
nem emelhetünk, hanem annál többet a darab 
ellen. Az ilyen sikamlós és lrivól darabok nem 
felelnek  meg a mi közönségünk ízlésének ezért 
nem helyeselhetjük, a közreműködők közül 
azoknak eljárását, kik a pikáns részleteket ugyan 
csak leltüntetni igyekeztek. 

Május 23-án (csütörtökön) „Sárga csikó-* 
Csepregi Ferencz kitűnő szép színmüve igazán 
elismerésre méltó korrekt és összevágó elő-
adásban. A főbb  szereplők teljesen disponálva 
voltak, lelkesültek szerepeikért s feladataikat 
csattanósan oldották meg. A közönség igen jól 
mulatott és teljesen megelégedve távozott. Ezek-
hez még csak annyit teszünk hozzá, hogy rég 
ideje nem láttunk ilyen kitűnő népszínmű elő-
adást. 

Május 26-én (szombaton) ,Zsidó honvéd". 
K á r o l y i Lajos igazgató választotta magának 
jntalomjátékául s ugyanezen alkalommal ünne-
pelte meg meg szini pályán való működésének 
26 éves fordulóját.  A közönség közepes szám-
ban jelent meg, pedig Károlyi Lajos megérde-
melte volna, a nagyobb pártfogást  is. 

Május 26-án (vasárnap) adatott Lukácsy 
Sándornak „Az asszony verve jó" czimü 3 fel-
vonásos népszínműve. Ez nálunk teljesen új-
donság volt; nagyhatást azonban nem tett. 
Ennek oka egyfelől  némelyik szereplő kedvet-
lenségében, másfelől  a közönség egy részének 
zajos viselkedésében keresendő. Már több alka-
lommal tapasztaltuk, hogy a színház látogatók 
közül némelyek tul sokat megengednek maguk-
nak és ugy az előadást, mint a közönségnek 
nagyobb és komolyabb részét  közbeszólásaikkal 
s egyéb ide nem illő ténykedésükkel zavarják 
a mi bizony nem a legjobb Ízlésről tesz ta-
núságot. 

F e r e n c z y n é Bettinája (Üdvöske) Erzsi-
kéje (Sárga csikó), Marcsája (Zsidó honvéd) és 
Zsófija  (Az asszony verve jó) mind tőről met-
szett alakok voltak és sok oldalú tehetségéről 
tettek tanúságot. 

F ü r e d i Lujza az Üdvöskében kedves 
Fiametta volt, ügyesen és diszkrétül játszott a 
„Vállás után'-ban. úgyszintén a „Zsidó honvéd"-
ban is, mely utóbbiban Eszter szerepét márkáns 
vonásokkal domborította ki. A vasárnapi elő-
adásban szintén hatásosan játszott. 

H e t é n y i Emilia az anya szerepekben 
tűnik ki s ugy látszik, hogy szakmáját hivatott-
sággal tölti be. Különösen helyén van a nép-
színművekben, s alakításaival mindig nagy ha-
tást szokott elérni. 

S z i l á g y i Juliska szintén elismerésre 
méltóan működik közre. 

A s z t a l o s Sándor kellemesen csengő 
szép hanggal rendcikc/.ik s azt pompásan tudja 
használni A társulatnak egyik legbuzgóbb tagja, 
kit min ién este a de lkakon látunk. Jól megállja 
helyét az operettekben is, azonban még is inkább 
népszínművekben van otthon. Ezekben tudja 
szép tehetségét a legjobban érvényesíteni. A 
„Sárga csikó" Laczijának drámai részét olyan 
hévvel és lendületesen produkálta, hogy bár-
mely színpadnak is díszére vált volna. Vasárnap 
betegen lépett löl s igy akkori színtelen játékát 
nem tudjuk lel neki. 

F e r e n c zy Béla a társulatnak egyik leg-
tehetségesebb és leggyakorlottabb tagja ; játszik 
minden mülajban és mindig sikeresen. Méltán 
kiérdemli a közönség elismerését. 

Ugyanezeket mondhatjuk M o ó r y Sán-
dorról is. A különböző műfajokban  bemutatott 
alakításai mind magos színvonalon állanak és 
a szó szoros éri elmében rászolgál a tapsokra, 
melyekből bóven kijut neki. Mint Gáspár a 
„Kornevillei harangokéban szép tehetségének 
és kiváló alakító képességének fényes  jelét 
adta. Kitűnt a „Sárga csikó"-ban adott kettős 
szerepében is. 

K á r o l y i Lajos szintén derék színész, 
nagymérvű humoros vénával rendelkezik s azt 
jól és helyesen ki is tudja használni. Megbecsül-
hetlen tulajdonsága, hogy mindig jó kedvvel 
játszik s épen ezért a közönségben is hasonló 
hangulatot tud kelteni. Meglátszik rajta, hogy 
a színész pályán eltöltött negyedszázadot, szor-
galommal és munkássággal élte keresztül 
és igyekezett is és tudott is haladni a 
korral. 

G é c 7. i Istvánt több alkalommal csak 
kisebb, uţyszolva jelentéktelenebb S7erepekben 
láttuk és igy igazán meglepetés számba ment 
a „Sárga csikóban,, való szereplése. Csorba 
Mártont volt alkalmunk több alkalommal s 
egyes esetekben kiváló művészektől látni s 
lelkiismeretesen mondhatjuk, hogy a Géczi 
István Csorba Mártonja riem igen maradt el 
ezeké mell tt Ezen szerepével elismerést szerzett 
magának is és a társulatnak is. 

M é r e y még fiatal  színész, ugy látszik, 
hogy most szerzi magának a prakszist. Szép 
hangja, jó alakja s a szerepeinek feldolgozásá-
nál mutatkozó tanulmány méltán feliogositanak 
arra. hogy szép -övöt jósoljunk neki. Termé-
szetes, hogy ehez idő, erős akarat és kitartó 
szorgalom kell. 

K i s s is használható tagja lenne a társu-
latnak. ha mindig tul nem lőnne a czélon és 
a hatást nem a túlzásban keresné A túlságos 
modorosság, srrimászok és szertelenkedés, nem 
igen szereznek renomét. Tehát több diskreczió. 

Ezek után ismételjük, h >gy az előadások 
jók, összevágok és élvezetesek sa társulat méltán 
megérdemli a pártfogást,  melyet kérüuk is részére 
ugy a helybeli, mint a közel vidéki közönségtől. 

K Ü L Ö K F É L É K . 
— Főigazgatói látogatás. K u n c z Elek 

a kolozsvári tankerület főigazgatója  a csiksomlyói 
főgimnázium  megvizsgálására, továbbá az érettsági 
vizsgálatok megtartására f.  hó 27-én délelőtt 10 
órakor Csik-Somlyóra érkezett. A mint értesülünk 
egy teljes hétig fog  Osiksomlyón időzni. 

— Kirendelés. Az igazságügyminiszter 
L á s z l ó Géza helybeli királyi törvényszéki bírót 
a csíkszeredai kir. törvényszék területére vizsgáló 
birói állandó helyettesül rendelte ki. 
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— Forínyák altábornagy, József  kir. 
berezeg ö fenségének  adlátusa a inult hét harma-
dik napján városunkba érkezett s még azon napon 
szemlét tartott a helyben állomásozó honvéd zászló-
alj felett.  Másnap elutazott kézdivásárhely felé. 

— Egyetemi hallgatók estélye. Értesülés 
szerint egyetemi hallgatóink május 12-én meg-
tartották Kolozsvárit előleges értekezésüket a 
nyári „Estély" rendezése végett. A megválasztott 
rendező bizottság odaadással buzgolkodik már a 
távolban is, hogy az estélynek minél kedvezőbb 
sikert biztositson; valószínűleg j u l i u s hó első 
f e l é b e n  f o g j á k  m e g t a r t a n i az estélyt. 

— Tiz éves találkozó. Bálint Ferencz 
brassói adótiszt, dr. Bene István sepsiszentgyörgyi 
ügyvéd, dr. Kovács Sándor brassói orvos, Wonnesch 
Adolf  brassómegyei aljegyző és dr. Zakariás János 
brassói ügyvéd fölkérik  az osztálytársaikat, hogy 
az érettségi vizsgálat alkalmával létrejött Írásbeli 
megállapodásuk érelmében folyó  évi junius hó 
2-án délelőtt 10 órakor a brassói róm. kath-
gimnázium udvarán megjelenni szíveskedjenek. 

— Tavaszi mulatság. A csiksomlyói róm. 
kath. tanítóképző intézet ifjúsága  májálisát f.  hó 
35-én a délutáni órákban tartotta meg az intézet 
kertjében, melyet ez alkalomra fenyő  galyakkal 
csinosan felékesítettek,  ugy, hogy a tánezhely és 
környéke a legkellemesebb benyomást tette. A 
majálison kevés számú s leginkább csiksomlyói 
közönség jelent meg, ezek azonban annál feszte-
lenebből mulattak és az ott lévő hölgykoszorú alig 
tudta kielégíteni a nemzet leendő napszámosainak 
és Terpszikoré többi férfi  tisztelőinek hatalmas 
tánezvágyát. A jókedvű mulatság az alkony leszáll-
táig a kertben tartott, midőn azonban a nyngati 
láthatáron az ujuló hold keskeny sarlója feltűnt,  a 
havasok felől  felkelő  hűvös szél elől az egész kö-
zönség az intézet helyiségében elkészített táncz-
terembe vonnlt, a hol aztán ropták a tánezot a 
késő éjféli  órákig. Jövőre nézve ajánljuk az ifjú-
ságnak, hogy a majális idejét és helyét ugy hoz-
zák köztudomásra, hogy arról mennél szélesebb 
körben értesülhessenek. 

— Halálozások. Csiky Dénesné, szül. Lá-
zár Tok la, Csiky Pénes gyorgyószentiniklósi ügy-
véd neje f.  hó 20-án, reggeli H órakor, életének 
88-ik és boldog házasságának 20-ik évében Gyergyó-
Bzentmiklóson elhunyt. Halála kipótolhatatlan vesz-
teséggel sújtotta férjét  s a hátramaradt hat árvát. 
Benne az önfeláldozó  hü családanyáknak egy igazi 
mintaképe, egy jótékony, nemeslelkű nő hunyt el 
élete delén. Szép ravatalát a család, sok rokon és 
barátnő a kegyelet jclpiil több gyászkoszoruval éke-
sítette. A megboldogultnak hűlt tetemeit f.  hó 22-én 
általános és mély részvét mellett kisérték az ür-
ményszertartásu sírkertbe. A béke angyala lebegjen 
a korán elhunyt derék, nemeslelkű nő sírja felett! 
— Csikdánfalvi  id. K o v á e s György birtokos, Ko-
vács György megyei tisztviselő édes apja folyó  hó 
28-án délután 2 órakor életének ts'J-ik évében vég-
elgyengülés következtében elhunyt. A megboldogult-
nak a végtisztességet itt helyb< i f.  hó :tu-án d. e. 
10 órakor adják meg Kovács György lakásán. A holt 
test beszentelés után Csik-Karczfalvára  szállíttatik s 
ugyanaz nap délután ott fog  átadatni az anyaföld-
nek. Nyugodjék békével ! 

— Megjutalmazott néptanító. Nagy-
méltóságú gróf  F e s t e t i t s Andor magy. kir. 
földmivelésügyi  miniszter ur mult év deczember 
hó 11-iki rendeletével P a I án c z Sándor csikdánfalvi 
néptanítót a gyümölcsészet terén kifejtett  szorgal-
máért Bereczki Máté 3 kötetes diszkötésü gyümölcs 
tenyésztési munkájával jutalmazta meg. Nevezett 
tanitó tiz napi gyümölcsészeti tanfolyam  hallgatása 
után folyó  év ápril hó 13-án az országos gyümöl-
csészeti biztos ur jelenlétében Kolozsváron a m. k. 
gazdasági tanintézetnél a gyümölcsfa  tenyésztési 
szakvizsgát j e l e s sikerrel le is tette. Igy a 
kevésbé képzett faiskola  kezelők biztosan fordul-
hatnak hozzá felvilágosításért. 

— Fürdőnyitás. A csikzsögödi fürdőt, 
melynek hatalmas gyógyerővel bíró, kellemes vizei-
ben a nyári időszak alatt oly sokan keresnek fáj-
dalmaik ellen enyhülést és a kánikulai melegtől 
elbágyasztott tagjaik számára üdülést, f.  évi jun. 
hó 3-án, azaz píit.kősd második napján fogják 
megnyitni. A megnyitási ünnepély tánczmulatság-
gaf  lesz egybekötve. A ulp alá valót a csíksze-
redai első zenekar szolgáltatja, ételekről és ita-
lokról pedig az ujon szerződtetett vendéglős gon-
doskodik, ki bizonyára rajta lesz, hogy a vendé-
gek elismerését már ezen alkalommal kiérdemelje. 
A mulatság kezdete délután 2 órakor. — Kapcso-
latosan fölemiitjük,  hogy a zsögödi fürdő  kinézése 
az uj tulajdonos kezében hova tovább előnyösebb 
leend, a tavaszon nj, kényelmes és a kor kívánal-

mainak megfelelő  meleg fürdőt  épített, mely egész 
télen használható leend, a fürdő  környékét folyton 
szépíti s arra törekszik, hogy a vendégek minél 
kellemesebben érezhessék magukat a fürdőn.  A 
megnyitás után minden csütörtökön és vasárnap 
délután 3 órától kezdődőleg zene lesz. A fürdőt 
ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— A székely inasok haza kívánkoz-
nak. L u k á c s Béla volt kereskedelmi miniszter 
neve, egyéb érdemeit nem is tekintve, már csak 
azért is meg lesz örökítve a székelyek évkönyvei-
ben, bogy a serdülő székely gyermekeket oly me' 
leg szeretettel ölelte magához és jövendőjükről 
olyan kiváló figyelemmel  gondoskodott. A mint t. 
olvasóink a lap hasábjairól is tudhatják, innen 
megyénkből s a Székelyföld  egyéb részeiből egész 
sereg gyermek került fel  Budapestre és más he-
iyekre, kiket aztán a miniszter a magyar állam 
vasutak műhelyeiben és más gyárakban elhelye-
zett. A székely gyerekek megmutatták, hogy nem 
fajult  el még az ősi székely vér s nem csak igen 
jó munkásokká váltak, de messze tultettek velők 
egykorú társaikon. A mint értesültünk, a székely 
fiukat  meglepte a honvágy, vágyakoznak a fenyü-
illat és az üdítő borvíz után, kívánkoznak haza, 
természetesen csak látogatóba. Ez azonban aka-
dályokba ütközik, mert sok a mnnka s e miatt 
nem nélkülözhetik őket. Midőn ezt a gyerekeknek 
tudtára adták : összeültek és tanácskoztak s egyik 
agyafuit  székely gyerek azzal állt elő, hogy ha ők 
nem jöhetnek haza: akkor vigye fel  a vasút in-
gyen hozzájuk szülőiket és rokonaikat a pünkösdi 
szent ünnepekre, inert ők szeretnének annyi idő 
után azokkal újra találkozni.^Kiváncsiak vagyunk, 
vájjon teljesülni fog-e  a székely gyerekek kíván-
sága ? 

— Köszönetnyilvánítás. A csikszent-
márton-csekefalvi  róm. kath. elemi népiskolánál 
folyó  évi május hó 21-én tartott évzáró vizsgák 
alkalmával — miként a mult évben, ugy az idén 
is — az „Alcsiki Bank Részvénytársaság" 201 
koronát, — hasonlókép Csekefalva  község t. kép-
viselőtestülete 10 koronát ajándékoztak a jómaga-
viseletű és szorgalmas tanulók megjutalmazására 
Ez összegen jó, czélszerü ima- és énekkönyvecskék 
vásároltatván, azok a kisdedek között a szülők 
jelenlétében kiosztattak. — Fogadják a nemeskeblü 
adományozók ezen a népnevelés oltárára hozott 
szíves áldozatukért a tanulók és a tanítótestület 
hálás köszönetét. Csik-Szentmártonon, 1895. május 
22-én. B a k a János, kántortanító. 

— Katonák élelmezése. :A marosvásár-
helyi kereskedelmi- és iparkamara felhívja  az 
érdekelt gazdák és termény kereskedők figyelmét 
az erdélyrészi cs. és kir. közöshadseregbeli csapa-
toknak, valamint a m. kir. honvédségnek 1895. és 
1896-ik évi gabona, zab, széna, szalma és fa 
szükségleteinek a nagyszebeni cs. és kir. intendá-
tura által összeállított előirányzati kimutatására, 
melyet az érdekeltek a kamaránál, valamint a 
nagyszebeni, kolozsvári és gyulafehérvári  katonai 
élelmezési raktároknál betekinthetnek. Az árlejtés 
kihirdetése iránt a nevezett cs. és kir. intendátura 
később fog  intézkedni. 

— Országos vásár . A mult héten folyt  le vá-
rosunkban az u. n. pünkösti sokadalom. A baromvásár 
f.  hó 21-én kezdődött és tartott 22-én és 23-án 
egész napon át. A vásárhoz fűzött  remények igen 
sok tekintetben a várakozásnak nem feleltek  meg, a 
mennyiben az állatokat is a szokottnál jóval ke-
vesebb számban hajtották fel  s vevő is kevés je-
lentkezett. Ehez képest természetesen a forgalom 
is csak közepes volt. A kirakó vásár f.  hó 24-én 
történt meg. Legnagyobb volt a kereslet a nyári 
szövetekben, ruhanemüekben, lábbeliekben s az 
ezekkel üzérkedő kereskedők és iparosok középen 
felüli  üzletet csináltak. Egyéb czikkekre nézve, a 
forgalom  a kirakó vásáron is csak közepes volt. 

— Kérés. Alólirottak tisztelettel kérjük mind-
azokat, kik a „Csikmegyei füzetek  I., II., III., IV-ik 
számait elfogadták,  de már az V-iket visszaküldöt-
ték, hogy szíveskedjenek vagy az elfogadott  számo-
kat, vagy azok árát (25—25 krt) a kiadóhoz bekül-
deni. Nem vagyunk azon helyzetbon, hogy e példá-
nyok árát nélkülözzük, mert az előfizetések  az ki-
adási költségeket sem fedezik.  Csik-Szereda, 1895. 
május hó. A s z e r k e s z t ő és kiadó. 

— MiUeniumi történet. Az Atheneum r.-társnlat 
kiadásában megjelenő „A magyar nemzet történte" czimU tíz 
kötetes nagy munkának (milleníumí kiadás) 24. és 25. füzete 
most hagyta el szjtót. Ezekben a füzetekben  a második kö-
tet első könyve („Küzdelem a nemzeti függetlenségért")  be-
fejezést  nyer, az első magvar királyok alatti trónviszályok, 
salamon király és a többi k'-ályi herczegek, az ország ki-
terjesztése, Salamon bukása és első Géza király uralkodása 

az ország akkori belső állapota történetének ismertetésével é» 
megkezdődik a második kön) v, melynek föczime;  „Szent László 
és Könyves Kálmán kora", malynek első fejezete  „László ki-
rályságával foglalkozik.  Ebből a beosztásból is kivehető, bogy 
dr. Marczarll Henrik lehetőleg kimerítően tárgyalja a magyar 
királyság első évtizedeinek történetét, egész csoportját mutatva 
be az eddig ismeretlen adatoknak. Az utóbbi két füzet  is ti-la 
van annyi érdekes rajzzal ús kép-ábrázolattal, hogy a füze-
teknek majdnem minden lapjára esik egy-egy kép. Mindjárt 
a 24-ik fttzetbez  egy pompás miimelléklet van csatolva, Szé-
kely Bertalannak „László király Horvátország meghódítása 
végett átkel a Dráván" czimü nagyszabású falfestményének 
siines hasonmása, a pécsi székesegyház Imre herczeg kápol-
nájának falán  levő eredeti atán. Ezt a képet tartják a hír-
neves festőművész  legszebb alkotásának a pécsi templtm ma-
gyar történelmű tárgyú képei között Ugyancsak a 25-ik fü-
zethez csatolt győnyöríl fénynyomatu  műmelléklet a pécsi 
székesegyház belsejét ttlnteti fel,  a hol tudvalevőleg Salamon 
király megkoronáztatott Erre a korszakra vonatkozólag kö-
zölve vannak Thuróczi krónikájának és a bécsi képes-króni-
kának ősrégi képei, valamint több szép tájkép ezen korszak-
ban szereplő történeti helyekről. Igy Dirre Tivadar eredeti 
rajza után „A tihanyi apátság, a régi remete lakásul szolgáló 
barlanggal"; Kimmach Lászlótól „Szegzárd látképe" Demjén 
Zoltántól „Dömös", „Mogyoród", Székely Aladártól „A me-
szesi kapu", „A keríési halom", „A Sajó völgye" mindmeg-
annyi történelmi helyek tájképei. Egyes füzet  ára 3(1 kr, 
Előfizetés  negyedévre (12 füzet)  it frt  60 kr, félévre  (24 fü-
zet) 7 frt  24 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 
Az előfizetők  minden szombaton egy-egy füzetet  kapnak. 

-A- p r ó a á g -
A kéménybe BEorult kéményseprő. 

M u k i a kéményseprő szerette L u c z i t a szobaleányt 
s a takaros fehér  cseléd sem idegenkedett a fekete  legén)ről. 

Hej Bok kormot le is CBÓkolt a nyalka füslfaragóról. 
De szerelmük nem maradt titokban. Z*uz9a a szakácsné 

ez a pár nélküli bubos galamb, görbe szemmel nézte • két 
szerelmest és feltámadt  lelkében az irigység. 

— Megállj fekete  varju: lesz még neked meleged! 
Tegnapelőtt este, kapuzárás után leosont az ebédlő 

Mnki az ü ideáljához s egy alkalmas pillanatban a konyhába 
maradt; de észrevette ezt az irigy Zsuzsánna; észrevette azt 
is, hogy a füstön  hizott Rómeó a kéménybe bujt. 

Nosza nem kellett egyéb a gonoszlelkü szakácsnénak 
elővette a csutakot és alágyujtott a kéményseprőnek. 

Szegény Muki egy darabig köhögött, trüszkölt; de 
végre is fuladozni  kezdett 

Lent füst,  fent  füst,  a kulisza ajtó pedig kívülről 
csnkva . . . 

Kétségbeejtő helyzetében ordítani kezdett, mint egy 
pávián. 

Luczi nem mert szólani, csak az "íjait tördelte; Zíuzsánna 
pedig ugy tett, mintha most szabadult volna k i a siketnémík 
intézetéből. 

Végre a nagy zajra felébredt  a házi ur és egy edrlie 
vassal felfegyverkezve  kiszaladt a konyhába. 

— Mi zaj riad? 
— Uram Irgalmazz! 
— Ki az! 
— Én vagyok Muki, a kéményseprő. 
Erre a felvilágosításra  kinyillott a kulisza ajtaja és 

mint egy itlstölt sonka kibukott rajta elalélva, megszédülve 
az ördögök unokatestvére, a iekete Muki. 

Midőn a háziúr megértette a gonoszságot, a szive meg-
lágyult és rögtön elcsapta a kegyetlen szakácsnét, ki füsttel 
akarta kikergetni két epedő szívből az igaz szerelmet! 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdouos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában, 

K Ö Z G A Z D A S Á G és I P A B . 
A légköri villamosság hatása a növényekre. 

A légköri vilamosság hatása a növényekre 
még ma is a vita tárgyát képezi: a tudósok kí-
sérletei még semmi biztos eredményre sem vezettek 
s a kísérletek eredményeiből következtetést vonnánk 
nem lehet, mivel az ellentmondások egész serege 
áll előttünk. Ujabban dr. Wollny számol be kísér-
leteiről, melyek eredményhez szintén nem vezettek. 

Az ide vonatkozó első kísérlet 1746-ban 
Ediuburgban végeztetett Maimbray által; ugyan-
ezen időben foglalkozott  e kérdéssel Jallabert — 
Maimbraytól egészen függetlenül  — Genfben,  egy 
évvel később Nollet apát. Eme kísérletek egy-
hangú eredményei valának, t. i., hogy a mester-
séges villamosság a csírázást és a növekedését a 
növényekél gyorsítja. 

Ugyancsak a légköri villamosságnak a nö-
vényekre gyakorolt jótékony hatásáról szólnák 
Bertholon apát kísérletei. 

Eme kedvező vélemények ellen Ingenhous 
egész határozottsággal lépett fel,  utalva nagyszáma 
kísérletek eredményére s kétségbe vonja a légköri 
villamosságnak a növényekre gyakorló kedvező 
hatást; igy szintén Solly is. E kérdés fölötti  vita 
mintegy 30 évig szünetelt. Az ezután végzett kí-
sérletek közt Grandeau, Leclere, és Celi kísérletei 
foglalnak  jelentékeny helyet el, kik bebizonyítani 
igyekeztek, hogy elszigető drótháló alatt levő 
növények fejlődés  tekiutetében sokkal gyengébbek 
voltak, mint a légköri villamosságnak kitett növé-
nyek ; mig Naudin kísérleteit ellenkező eredményre 
vezettek. 

Következtetést eme kísérletekből vonnánk 
egyáltalán nem lehet, ha csak ellentmondásokba 
keveredni nem akarunk, a melyek legnagyobbrészt 
a kísérletek hibás végzéseinek következményei. 
Bizonyos hathatós mellékkörülmények miut a tény 
és melegség vagy csak kevéssé vagy egyáltalán 
nem vétettek tekintetbe; továbbá igen kevés nö-
vénynyel végeztetett a kísérlet, az egyedi (indivi-

Folytatáa a mellékletén. 



Melléklet a „Csiki Lapok" május 29-iki, 22-ik számához 
duális) külömbség a fejlődésnél  figyelmen  kivül, téré alakított tartalék 1.190,544 frt  33 krról 1.091,407 
hagyatott, úgyszintén a termés eredményekről is frt  11 krral gyarapittatott, ugy, hogy az 1894. decz. 
kevés számadás vezettetett. 

E kérdést a megoldás felé  igyekszik Wollny-
nak most megjelent munkája terelni, melyben az 
1888—1889 és 1891-ben végzett termelési kisér-

31-én 2.282,011 frt  44 krt tett ki, daczára annak, 
hogy a kisorsolás alá esó és a névértékükön bevált-
ható értékpapírok csakis névértékükön vétettek fel 
a mérlegbe, mie a nyereség tartalék alapszabály-

léteit teszi közzé. Kísérleteit 3 egyenlő nagyságú szerű mérvében, a részvénytőke fele  összegében, 
és minőségű parczellán végezte ; az egyik parczella 
elszigetelő készülékkel vétetett körül, melynek ren-
deltetése volt a légköri villamosságot felvenni  és az 
alatta lévő növényeknek átadni; — a második 
parczella egy dróthálóval vétetett körül, ennek 
rendeltetése volt, a növényeket a légköri villa-
mosság hatása alól kivonni és végre a harmadik 
parczellát szabadon hagyta. Természetesen a par-
c/.ellák mindenike egyenlő trágyázásában és keze-
lésben részesült, továbbá egyenlő magmennyiséggel 
vettetett be. A kísérlet tavaszi rozs, borsó, len, 
fehér  répa, karórépa és burgonyával tétetett. 

A három parczellán termesztett növények 
ku/.ti hozamkülömbség igen csekély volt; a leg-
kedvezőbb volt a 3-ik parczellán vagyis ez egészen 
szabadon hagyott növények termés eredménye; a 
L-ik parczellán vagyis a légköri villamosság hatása 
a l ó l kivont növények legkevesebb termést adtak. 
Hzen kedvező termés eredmény szerző szerint 
nem a légköri elektromosságnak tudható be, sze-
rinte a termés eredméuybeli kevés kiilömbségnek 
más természetű alapja van, mely talán minemü-
ségén vagy a külömböző fénybehatáson  alapszik, 
de e mellett e kultúrnövények érzékenysége a 
lénybehatások iránt s a drótháló által okozott 
Leárnyékolás sem maradhat figyelmen  kiviil. 

Ha ezen kísérlet eldönthetné e kérdést — 
eltekintve a nagyon csekély hozam külömbségtöl 
— kimondhatnék a konklúziót, hogy t. i. a lég-
köri villamosság a növény fejlődésére  és hozamára 
semmi befolyással  sincs. 

E kérdés azonban csak oly kísérletek által 
lesz eldönthető, melyek az elektromosság viszo-
nyát, egyes esetekben kimutatják ; sajnos a mo-
dern fiziologia  még nem döntött a fölött,  hogy a 
talajnak és levegőnek elektromosságban való vál-
tozásai, az asszimiláczióra, anyagcserére és anyag-
vándorlásra befolyást  gyakorolnak-e vagy sem. 
Határvonal húzandó a között, a hol az elektro-
mosság hatása hasznosnak tekinthető s a hol ká-
ros hatása kezdődik. A légköri elektromosság ha-
tása a növénykultúrára e szerint még mindig 
kétséges. 

K.  A. 

A triesti általános biztositó-társaság (Assí-
curazioui Uenerali) f.  év május hó 11-én tartott 
63-ik közgyűlésén terjesztettek be az IHU4. évi 
mérlegek. 

A zárszámadási jelentésből látjuk, hogy a tár-
aaiság életbiztosítási díjtartaléka lN'.tl. évi decz. hó 
31-én 43.200,401 frt  59 krra emelkedett, inig kár-
és nyeremény részesiilési tartalékok czimén 1 .0h3,97<> 
frt  46 kr vezettetett uj számlára elő 1894. deez. 
31-én az érvényben volt életbiztositási töke összegek 
169.929, H25 frt  3 krra emelkedtek: az életbizto-
sítási ágban az év folyamán  bevett dijak 7.074,150 
frt  18 krt tettek. 

A tűz- és szállítmány-biztosítási ágakban a dij 
és illeték bevétel 9.819,270 frt  1 kr volt, a iniból 
2.778,822 frt  40 kr miut díjtartalék és 002,905 frt 
09 kr mint kártartalék lett minden tehertől menten 
a jövő'évre átvitelezve. Az |H94. deczember hó 
31-én érvényben volt biztosításokért a jövő években 
esedékessé váló dijkütelezvények összege 3(>.r>-l 1,700 
frt  IS4 krra emelkedett. 

Károkéit az lN94-ik évben 9.737,1114 frt  48 
krt fizetett  ki. Klihez hozzáadva az előbbi években 
teljesített kárfizetéseket,  a társaság alapítása óta 
károk fejében  272.139,320 frt  99 kinyi igen tekin-
télyes összeget fizetett  ki. Ebból a kártérítési ösz-
szegből' hazánkra 51.009,119 frt  80 kr esik, melyet 
a társaság 158,204 káresetben fizetett. 

vagyis 2.625,000 frtban,  a kétes követelések tarta-
léka 80,000 frttal  változatlanul fentaltatott. 

A társaság biztosíték alapjai az idei átutalások 
folytán  54.990,003 frt  34 krról 58.071,073 frt  84 
krra emelkedtek és következőképen vannak elhe-
lyezve : 
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 7.880,009 frt 

48 kr. 
2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönük 4.388 

ezer 122 frt  25 kr. 
3. Letéteményezett állampapírokra adott kölcsönök 

52,314 frt  51 kr. 
4. Értékpapírok 39.020,240 frt  59 kr. 
5. Tárcza váltók 2H4.735 frt  02 kr. 
0. Folyó-számlák (Adósok a hitelezők követeléseinek 

levonásával) 1.244,297 frt  10 kr. 
7. Készpénz az intézet pénztáraiban és bankoknál 

1.520,894 frt  59 kr. 
8. A részvényesek biztosított adóslevelei 3.075,000 frt. 

O. é. 58.071,073 frt  4h kr. 
Kzekból több mint 15 millió magyar értékek-

re esik. 
Az elért 818,530 frt  92 krnyi tiszta nyere-

ményből a társaság osztalékul részvényenkint 120 
frtot  aranyban vagyis 300 frankot  fizet. 

A közgyűlés az eszközölt uj választásoknál az 
igazgató-tanács magyar tagjait H e g e d ű s Sándort 
és dr. .1 ó k a i Mórt egyhangulag ismét megválasz-
totta. 

Valódi párisi kiilünl(!f;c99égek  I F. Berguerand fi  la 
p&ri3i gyár&bAl. (iuinmi és halhólyag jótállás mellett 
tuczatonkint 1, •>, 4, 5 ós ti frt.  - Capot tea americania 
tuczatonkint .') 4 és ti frt.  Párisi szivacska a - 6 frtig 
gyűjtemény uraknak 3 -10 frtig.  — Fredeti pessarium 

oclmivum Meusinga tauAr szerint 1.80—5.8(1 frtig 
TTírl Ancá rp ! Minden hülgvnek nélkiiliizhetlen a 

J ^ ö • „Diana-öv"" 2.50 5 frtig.  - He-
tegápolási czikk»k gyári árakon. 10 frtnyi  megrende-
léssel 10°/o árkedvezmény. Megrendelések pontosan éa 

diseréten eszközöltetnek. 
- ^ i C E X j E T i T . se-

cs. és kir. szab. sérvkülö gyártója 
BUDAPEST, IV., Koronahercseg-utcsa 17. az. 
3 — 5 Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

\ 

2 A már majdnem mindenki által ismere- fe 
™ tes, általam bevezetett családi S i n c e r • 
ţ TT-a r ió -g - í ápe lce t rendkívül jóság, tar- ^ 
• tósság, csinosság és feltűnő  olcsóságuknál k 

fogva,  melyekből mai napig már 79 drbot ^ 
eladtam, ajánlom. P 

Ajánlok továbbá az Első magyar varró- • 
gépgyárból raktáromon lévő Adria varrógépet • 

ţ hímző és rüsölö készülékkel 40 írtért, to- ^ 
• vábbá uzyanezen gyárból érkeztek karika V 
• hajós „Adria" czipész és szabó iparos gópek. P 
3 Tűzmentes péuzszekrényekbe (Wertheim P 
" Cassa) a legjobb és legolcsóbb gyárat kép- • 
Ş viselem. • 
Ş Csíkszereda, 1895. május hó. ^ 
Ş Tisztelettel | 
Ş 2 - 3 <3-.ÁXJ J Ó Z S E F . i 

• d W W W W M W I ^ ^ C f c ^ ^ 
Elvem: NAGY FORGALOM KEVÉS HASZONNAL. 

is 

Van szerencsém a t. közönséggel tiszteletteljesen tudatni, hogy 
Háry Géza ur 
divat-, fehérnemű-,  kézmű- és rövidáru-üzletét 
átvettem s hogy a tavaszi bevásárlást az első budapesti és bécsi gyá-
rakból személyesen eszközöltem. 

Megérkeztek a tavaszi divat újdonságok és nagy választékban raktaron tartok uőt 
felültőket  gallérokat, ciipeket, kabátokat 5 frttól  felfelé:  tavaszi és nyári női diszkalapo-
kat 1 frt'  50 krtól; napernyő újdonságokat 1 frt  20 krtól ; selyem, gyapjú, batiszt, eretton 
és piké musószüveteket és ezekhez való diszkülünlegessó-eket továbbá csipke- és szövött 
függönyöket  ágy térítőkét, fértt  iueeket a legjobb Sehrollféle  sifonbnl  I frttól  2 Irt 5o kng. 
Férfi  kalapokat, nyakkendőket nagy választékban, mindig a legújabbat. 

Az elismert leejobb minőségű Pirker-féle  női- ós férli  glaoe kesztyűket ; szövött 
harisnyákat kesztyűket, csipkéket, szalagokat: a legjobb gyártmányú válfuzóket  80 krtól 
4 frtig.  Menyasszonyi koszorúkat fátyolokat  előnyomott-, kezdett- és kész női kezi mun-
kákat u. m. asztalfutók,  lerítok s más dísztárgyakat. 

Valódi frânezi  a kötő- és hímző pamutokat, mosó selymeket; horgoló-, varró- es 
gép-ezérnákat selveni; atlasz, szatiu, casmir és kreton paplanokat: matraezokat. 

Teljes menvasszunyi kelengye összeállítását elvállalom 200 frttól  1000 frtig  s azt 
ugyanazon tinonisá-ban és minőségben olcsóbban kiállítom, mint bármelyik nagyvárosi ke-
reskedő. Ezen kiviil raktárt tartok sírkoszonikból éa érezkoporsokbol. 

M i n t á k a t k i v á n a t r a b ó r m e n t v e k ü l d ö k . 
A n. é. közönség becses pártfogását  kéri 

szolgálatkész tisztelettel 
Hary Géza utóda: BARCSAY K. 

4—6 

^ Elvem: NAGY FORGALOM KEVES HASZONNAL. 
Afc  értékpapírok árfolyam  ingadozása fedeze-

TZ,  P A T I K S Z 
A „KASZÁS" védjegygyei 

—C a l e g j o b b k a s z a a v i l á g o n . B— 
Kemény, szívós, csupán egyszeri kalapálással több napon át lehet vele dolgozni és egyetlen 

kaazakö-fenéssel  20—150 lépésnyire lehet vele kaszálni ínég a legsűrűbb és a legkeményebb hegyi fűben 
is. A kárpáti" kaszát különben egész Magyarországon már mult évről, minta legkitűnőbbet ismerik 
és szó nélkül visszaveszem attól a kit nem elégitene ki. 

X © 3 

A valódi kárpát kasza a „Kaszás" védjegygyel egyedül csak is alulírott czégnél kapható. Árak a következők: 
A kárpáti kasza hossza a könyökkel együtt 

czentiméterekben 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I, Ara darabonkint, krajezárban . 70 80 90 100 n o 120 130 145 160 

. Egy 5 kilós postacsomagba elfér  darab . . 14 13 11 10 9 8 7 6 Ö 

kaszát is kap ingyen ráadásul. 
1 drb kárpáti kaszakő (fenőkő)  I,s rendű 15 kr., 1 drb kárpáti kaszakő n„a rendű 10 kr. 

— ^ ^ ^ E 1 kalapáló készlet üllő és kalapács angol aczélból 75 kr. ^ — 
M A U T H N E R ÖDÖN uiagkereskedése, BUDAPEST Andrássy-ut 23. 2 - 4 



Május 29. C S Í K I L A P O K 22. szám. 

Van szerencsém a nagyérdemű közön-
séget tisztelettel értesíteni, miszerint már négy 
évvel ezelőtt Csik-Zsögöd községben megte-
lepültem !» ottan a 

KŐFARAGÓ MESTERSÉGET 
iparszerüleg folytatom. 

Elvállalok minden e szakba vágó mun-

kát a legolcsóbban s azoknak teljes megelé-

gedésre szolgáló kiviteléről biztosítom. 

Tisztelettel 

Cs.-Zsögödön, 1895. május 14-én 

l 3 - 3 
Polini János, 

küfaragómester. 

Eladó 
egy tenyészigazolványt nyert jfc 
alakú 3 éves bika csikzsögödi 

Gál Ferencznél. a—2 

BEVÉTEL. 

ASSICURAZIONI^ GENERALI 1894..ÉVI MÉRLEGE. 
Nyereség- cs veszteség-számla az A mérleghez (1894). KÍADAS. 

A tétel neve 

Tu<l«wt-.*;t.isi ág 
I>ijt:irtu1ck a mult cvr.'! 
Kíiggfi karuk tartaléka a niult évről . 
I>ij a l»>rlc*«k icvon.i.v.tv.il 
K<»ivenyillct«kvk 

.iritm.-inyl'utosii.isi á̂ -Ihjiartalék .1 nnilt vvről 
KUGGFT K.TRN'K tartaléka .1 mull évről , hij u t 'rlcvex levuit.is.tv.nl Kotvcii) illelckck 

Jr:»lji*tositási ás iJijiartalek 1 mull cvrúl Fuĝ 'ő kai nk tartaléka a mult évről ] > 1 j a t..rk s« k levmi.ts.nal Knlvtllj illet ekek 

lialê ctl-t.tnjit.isi ;<c 
Uiit.utakk a mult ' vi'l l'iiv>̂i'< k,T''k urialcka a mtllt évről I >ij :t tul' sck levonúsuval Kotvviiyillct' kcK 

J fikeellicly-zcsck  j<.ved' Íme t a) Jr|/.il.»tfk..velr:le*i-k  . Krtvkckri: arlutt clólĉ ck t1 Állam- es tn.is < ri<.-k;>apn<>k . (] 1 K iuat"k v.ilti-li-M.iiiíjlasli"!, folyó i'< Ingatlan Innok 

A tű.biztosítási ;.jl»n bcfoglalvák  a tiiknr-üveg laztosit.islian eleit crvdmcii) ek. 
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FOZIM-tositásí ÁG: Viszontbiztosítási dijak . • Karok a viszontbiztosítás levonásával kifizetve függőben fft  2HÍ>H724 -m 91 :>7iM 
J Díjtartalék az 1894. deczember 31-en még folyó  biztosításukra Jutalékok • ícazgatási költségek A c s illctekek 
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I.evonva a kiegóŝ itcsi részleteket 

Neito tarlalei Ti DIVO-I tis tclciilij.ik í li JiualvKok I 
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Bővebb zárszámadási jelentések az alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágonitátiok  a legnagyobb készséggé 
adsitnak é* <"'let-, tüz-, szállítmány- és íivegbiztositások az Âssicurazioni Generali jégbixtositáaok a Magyar jég- éé 
viszonbiztositó részv.-társas&g és baleset elleni biztositások az Első o. ált. baleset ellen biztositó-társasáfr  «á^ 
mára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  el. 

A csíkszeredai ügynökség: 
Gözsy Árpád. Nyomatott Csik-Szftredában  1895. a laptnlajdonna és kiadó QjOrgyjakab Márton kSnyrnyomdájában. 


