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Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentinikló-
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Csik-Szereda, 1894. október hó. 
-A. „ O e i l c i X j a p o l c " 

szerkesztője és kiadója. 

A székelyföldi  katonaiskola. 
— Válaszai nigys. Bessenyei Ferencz orsz. képv. árnak. — 

Pár év alatt több izben volt alkalmam 
a székelyföldi  katonaiskola felállítására  vo-
natkozó nézeteimet e lapok hasábjain el-
mondani, de mert mindez ideig minden e 
ezél megvalósítására irányzott szó süket fü-
lekre talált nemcsak azoknál, kik a k a t o -
n a i ü g y e k b e n Í t é l n e k e l e v e n e k 
és h o l t a k és M a g y a r o r s z á g i gé -
n y e i f ö l ö t t ,  hanem — kevés kivétellel 
— azoknál is, kik mint honatyák az ország 
sorsát a magyar parlamentben intézik: en-
nélfogva  nem akartam ezen - - a megvaló-
sulásra vajmi kevés reményt nyújtó — Ugy- ] 

gyei ismételten foglalkozni,  nem akartam, | 
hogy igénytelen szavam tovább is „a pusz-
tában kiáltó szó legyen." 

Tudom mérlegelni egy vidéki lap czik-
keinek az értékét és távol van tőlem, hogy 
azoknak a valóságnál nagyobb súlyt tulaj-
donítsak, mert hiszen csak Józsue rendel-
kezett olyan trombitákkal, melyeknek sza-
vára összedűltek Jerikó falai,  de ismerem a 
saját kötelességeimet is és ez azt mondja, 
hogy azt a meglévő Kis porszemet nem szé-
gyen odatenni a közügy oltárára, sőt oda-
tenni még akkor is hazafiúi  kötelesség, ha 
az érték csekélysége miatt a tett mások ál-
talán guny (inert ilyennel itt gyakran ta-
lálkozunk) tárgyává tétetnék, vagy gáncsol-
tatnék. 

Nagyságodnak e lapok, mnlt számában 
közzétett sorai késztetnek, hogy igénytelen-
ségemhez képest legalább halvány vissz-
hangját adjam annak a jóleső szózatnak, 
melyről meg vagyok győződve, hogy nem 
a szokásos választási hizelgések áradatából 
vetődött felszínre,  hanem a sziv mélyén rejlő 
őszinte szeretetből és igaz meggyőződésből 
fakadt.  Mély megilletődéssel s — mit tagad-
nám — a székely nemzeti, jobban mondva 
faji  büszkeség egy nemével fogadtam  nagy-
ságodnak ama sorait, melyeket bátran ne-
vezhetnénk dicshimnusznak a csiki székely-
ségről. 

Jól esett lelkemnek az a tudat, hogy 
a székelységnek a magyar államra nézve 
nagy horderejére nemcsak mi hivatkozunk 
unos-untalan, hanem nagyságod is ugy ta-

I pasztalta; jól esett a nagyságod soraiból ol-
vasnom azt, a mit oly gyakran hangsúlyoz-
tunk illetékes helyeken, hogy t. i. „a ma-
gyarellenes áram tengerén, mint sziget áll 
a székely nemzet s Magyarországnak köte-
lessége gondoskodni e szigetről, hogy az 
ellenséges áradat hullámai el ne borítsák.. 
De mélyen el kell szomorodnunk azon meg-
döbbentő vallomás előtt, hogy „érdekeink 
eddig éppen nem, vagy nem kellőleg vol-
tak méltányolva." A szabadelvű kormányok 
uralmának 26-ik esztendőjében szerencsénk 
van nagyságodhoz, mint olyan emberhez, 
ki a székely viszonyokat a helyszínén 
először tanulmányozza. És nagyságod nyíl-
tan, őszinte leplezetlerséggel rá mutat azon 
kétségbe nem vonható tényre, hogy a szé-
kely érdekek szerfölött  el vannak hanya-
golva. Hát ezídeig nem birtak tudomással 
a szabadelvű kormányok a székelység nem-
zeti missziójáról? Nem ismerték elhanya-
golt közgazdasági érdekeit? Most ébrednek 
arra a tapasztalatra, hogy Erdély jövője a 
székelység sorsával szoros összefüggésben 
áll? Hiszen nekünk eddig is voltak kép-
viselőink, legalább választottunk minden 
harmadik, illetve ötödik évben. Hol voltak 
azok akkor, mikor a garancziális tőrvény 
védelme alatt gomba módra gyűltek a vi-
czinális vasutak és állami gyámság alatt 
fejlődött  az ország más részeinek közgazda-
sága? Nem a székely képviselőkre mondom 
ezeket vádképpen, mert jól tudjuk, meny-
nyiszer hangsúlyozták az országházban 
ügyünket. Tudjuk azt is, hogy a székely 

nem lelve a boldogságot e földön,  ugy a inint ár-
tatlan lelke azt óhajtotta volna." 

Te azt mondod, hogy minden asszony, ha egy-
szer megszólal a szive, gyönge lesz, vakon követi 
hajlamát, nines semmi szent előtte, rohan vesztébe, 
habár tudja, hogy magával rántja férjét,  családját; 
egyáltalában mint minden hozzád  hasonló ember, a 
nőben esak a rosszat keresed és csak azt is teszed 
fel  az egész nemről. 

Pedig e gyenge teremtések jók, tudnak túrni 
és szenvedni titkon, ha kell, és ha mindjárt a szivük 
hasad is meg belé I Ismertem ezt az asszonyt még 
leány korában, nagyra becsültem erényeiért, jó ba-
rátja voltam és most is, ha visszagondolok reá, nagy-
nak látom öt halálában, pedig öngyilkos kézzel ve-
tett véget életének. Menjünk haza, elmondom tör-
ténetét, rövid lesz és egyszerű, olyan mint nagyon 
sok másé, hijával a meglepő fordulatoknak,  de igaz. 
Menjünk. 

Nagyon kis leány volt Ágnes, mikor megis-
mertein, kezdi barátom elbeszélését, olyan gyermek 
volt, liogy mindenki szerette, a ki egyszer beszélt 
vele. Okos, vidám, tréfáival  elmulattatta az egész 
házat. Szülői bálványozták, annál is inkább, inert 
egyedüli gyermekük volt. Sokat jártam házukhoz és 
láttam napról-napra fejlődni  e gyönyörű virágot; el-
gondolkozva néha azon, hogy vájjon milyen lesz e 
kedves szivnek ébredése V mit rejteget számára a 
jövő'/ A boldogságra látszott teremtve lenni s én 
mint mindig a jóban hivő, rózsás életet jósoltam 
neki, hiszen egy ilyen angyalnak hogy is lehetne más ? 

Fájdalom, nagyon is hamar csalódtam remé-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Bettlér Ágnes. 

(Karczolat) 
Kgy meleg májusi alkonyaton, együtt sétáltunk 

D Zoltán barátommal az X temetőben. 
A lég tele volt párákkal, minden csendes volt kö-
rülöttünk, csak mintha a sírokról hozna a szellő 
valami halk sóhajszerü hangot magával, mintegy 
emlékeztetni akarva az életük virágjában álló fiatal 
embereket arra, hogy ne nagyon bizzák el magukat 
a halál birodalmában, óvatosan ejtsenek minden szót 
ki itt, nehogy a vén kaszás meghallja s magában e 
gúnyos szózatra fakadjon  : „Várjatok csak apró nép-
ség ! megtanítalak én titeket! Küzdj, fáradj,  remélj ! 
aztán majd itt vagyok én, hogy egy lelielletemmel 
mind e sok szép dolognak véget vessek. Azért hát 
csak: Memento mori." 

Mi Zoltán barátommal olyan régen nem láttuk 
egymást, hogy most bizony nem értünk rá Halál 6 
nagyméltóságával foglalkozni,  hanem teljes gyönyör-
rel élveztük az oly sokáig nélkülözött együttlétet, 
/elevenítve beszélgetés közben a diák élet kellemes 
emlékeit. Nagyon szerettük egymást Zoltánnal és 
habár az életet érintő kérdésekben legtöbbször ellen-
kező véleményen voltunk, soha semmi som zavarta 
benső barátságunkat. 

Zoltán barátom a szó legszorosabb értelmében 
ideáliata volt, a világot és az embereket mindig 
a legszebb színekben látta, daczára annak, hogy 
szegény szülők gyermeke levén, sokat kellett nyo-

inorkodnia a meddig a maga elé tűzött ezélt elérte. 
Most gazdatiszt volt Q . grófnál  és igen elége-
dett helyzetével. 

Tiz évig nem találkoztunk s én benne e hosszú 
idő után is feltaláltam  a régi rajongót, kiből az élet 
nem ölte ki az einberiségbeni hitet, kinek lelke tele 
volt illúziókkal és a ki velem materiálistával sehogy 
sem tud kibékülni és igyekszik engem, a mint ó 
mondá, a jó útra téríteni. A nevezett délutánon, e 
soha ki nem meríthető tárgyról, a női szivról be-
szélgettünk. Én mint aféle  sokat látott és csalódott 
ember nagyon is a nők ellen beszéltem, beakarva 
bizonyítani barátomnak, azt, hogy ha van jó asszony 
a világon, csak ugy van, hogy az illetőnek nem 
volt alkalma hűtlenné, csalfává  lenni; ezzel beval-
lom, kissé merész állításommal persze magamra zú-
dítottam barátom ellentmondásainak árját, s ugy 
belemerültünk vitatkozásainkba, hogy nem is vettük 
észre merre megyünk s csak akkor eszméltünk fel, 
mikor inár a kis városból kiérve, a temetőben vol-
tunk. Kart karba öltve járkáltunk fel  és alá a jól 
gondozott sirok között, midőn egy hirtelen eszmétől 
megkapatva, Zoltán sebesebb léptekre ösztönöz és 
néhány másodpercz múlva megáll velem egy egy-
Bzerü fehér  márvány sirkő előtt. A sima köre csak 
e pár sző volt vésve: 

Ágnes élt 22 évet. 
Barátom hosszasan, szó nélkül állt a felírás 

előtt, mig végre azt mondta: „Gábor, itt egy asz-
szony nyugszik, szép mint a tavasz, mely kellemei-
vel elbájol, jó minta nyár, mely áldásaival halmoz 
el és mégis letörve élete kezdetén 22 éves korában, 
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katonai iskola kérdését Ugrón Gábor orsz. 
képviselő ur terelte oda, hogy IJauer 
hadügyminiszter a delegáczió nyilt ülésé-
ben kötelező ígéretet tett. És végUl igen 
jól tudjak azt is, liogy közérdekeink nagy-
mérvű elhanyagolása tekintetében kiket ter-
hel a mulasztás. De nem is nevezem mu-
lasztásnak, hanem ugy fejezem  ki magamat, 
mint a sorsunkat intéző faktorok  szoktak 
válaszolni, hogy t. i. a viszonyok nem vol-
tak kedvezők a székelység fejlődésére. 

Most már kedvezőbbek kezdtek lenni, 
mert hiszen a vasutunk épül és a kereske-
delmi miniszter ur a székely ifjúság  ipari 
kiképzése érdekében nagy áldozatokkal járó 
hatalmas tevékenységet fejt  ki. 

Feltétlenül aláírom nagyságodnak azon 
kijelentését, bogy a székelységnek első sor-
ban szUksége van egy hadapród iskolára; 
de hallottam tekintélyes, előrelátó, tapasz-
talt emberektől, sőt — ha nem csAlódoin 
— vármegyénk egyik  keríl Jel ének ellenzéki 
képviselőjétől is, liogy egy n é m e t t a n -
n y e l v ű katonai alreáliskola n Székely-
földnek  kárára lenne s ezzel a magyarság 
Ügyén üttetnék rés. 

En nem féltem  a székely népet az el-
nemzetietlenedéstől, nem féltem  sem anya-
nyelvét, sem hazaszerető szivét. Sőt miután 
semmi kilátás nincs arra, liogy az iskola 
magyar tannyelvű legyen, az adott viszo-
nyok közt határozott nyereség az, ha a 
kiképzendő székely fiak  a közös hadsereg 
tisztikarába magyar nyelvet, magyar vért 
éa  magyar szellemet visznek. 

Ennélfogva  köszönettel tartozunk első 
sorban azoknak, kik ezen ügyet az elmúlt 
évben a delegáczióban a nyilt Ígéretig el-
vitték és köszönettel tartozunk azoknak, 
kik a felemelt  zászló körül tömörülve, az 
eszme diadalrajutásán fáradoznak.  Köszö-
nettel és hálával tartozunk nagyságodnak 
nyilt, őszinte szózatáért, melynek minden 
szavából az irántunk való szeretet melege 
BUgárzik ki és köszönettel tartozunk azon 
lekötelező szives Ígéretéért, hogy a székely 
katonai iskola megvalósítását minden tehet-
ségével elő fogja  mozditani. Es habár man-

dátumot nem adtunk, ugy tekintjük ezután, 
mint a székely érdekek egyik képviselőjét, 
a kinek működésétől már azért is sokat 
•árunk, mert ha székely ember panaszolja 
illetékes helyen búját-baját, azt mondják rá, 
s z é k e l y f u r f a u g ,  g ó b é s á g . órülUnk, 
hogy szerencsések voltunk nagyságodat 
ügyünknek megnyerni, ismételten köszön-
jük az őszinte rokonszenvet és a székely 
közérdekek előmozdítására irányult műkö-
déséhez sikert kivánunk. 

Bartalis  Ágost. 

C s i k n e g y e kSsÍR»sgalási bízott-
ságáank Hiénáról. 

C s i k - S z e r e d a , okt. 8. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága havi 

rendes ülését ma tartotta meg Becze Antal alis-
pún ur elnöklete alatt, mely elég látogatott volt. 

Minthogy a szakelőadók jelentései különös 
figyelmet  érdemlő mozzanatokat nem tartal-
maztak, az előadott folyó  ügv közül kiemeljük 
a következőket. 

fiándi  Vazul csik-somlyói lőgymnáziami 
igazgató az ottani internátushoz elhelyezett sze-
génysorsu tanulók számára egy „i n t e r n á-
t u s i s e g é l y a l a p " létesítéséhez megkíván-
tató összegnek társadalmi uton való beszerzése 
tekintetéből a gyüjtcs engedélyezésére kérelem-
mel járulván a közigazgatási bizottsághoz, a 
kezdeményezést a bizottság helyesléssel fogadta 
s 37 engedély megadását készséggel kilátásba 
helyezte, ha előzetesen a létesítendő alap mi-
kénti kezelésének módozatait magában foglaló 
programm is előterjesztetik. 

Csik-Taplocza községnek Várdotíalva köz-
ség ellen az erdőalji kaszálós helyeken való 
legeltetés megszorítása iránti indított panaszos 
ügyében a megye alispánja által II-od fokban 
is megerősített határozat, mely szerint Taplo-
cza község jogtalan keresetével elutasittatott, a 
bizottság részéről szintén helybenhagyatott. 

Kereskedelmi miniszter urnák idei 42262. 
sz. a. kelt körrendelete lolytán addig is, mig az 
újra átdolgozott megyei építkezési szabályren-
delet érvénybe lép, kötelezőleg elrendeltetni j 
határoztott, hogy állami, vagy más nyilvános 
építkezésekhez 1895. január 1-töl kezdve csakis 
oly falazó  téglák használhatók léi, melyeknek 
hossza 29*0, szélessége 14*0 és vastagsága 6 5 
czentiméter; továbbá a fedőcserepeknek  hossza 
37 0, szélessége 18 5 centiméter lesz. 

A kir. tanfelügyelő  a ditrói polgári isko-
lának a község által kért államosítása tárgyában 

m. kir. vallás- és közoktatási miniszter urnák 
idei 34390. sz. alatt kelt leirata folytán,  mely-
ben kilátásba helyezte az iskolának bizonyos 
feltételek  mellett leendő államosítását, Ditró köz-
ségébe kiküldetvén, beterjesztette a tárgyalásról 
felvett  jegyzőkönyvet s minthogy a község a 
minisztérium által kikötött feltételek  t Ijesítését 
magára vállalta, a képviselőtestület jegyzőkönyve 
végelhatározás végett pártolólag nevezett mi-
nisztériumhoz lölterjesztetni határoztatolt. 

A csík szeredai elemi iskolához Bocskor 
Mária okleveles tanítónőnek, valamint a esik-
szentmiklósi iskolához Kovács Antal tanítónak 
a napokban történt megválasztásáról beterjesz-
tett jegyzőkönyvek tudomásul vétettek. Kászon-
Újfalu  és Jakabfalván  ürességben lévő tanitói 
állomások betöltésére a községek szigorúan uta-
síttattak. 

A mult ülésben Kasztuer Béniám só nagy-
árudájára az engedélynek minő alapon lett meg-
adása tárgyában tett interpclláczióra pénzügy-
igazgató helyettes válaszolván, minthogy a kérés 
az illetékes városi hátóság bizonyítványával volt 
ellátva s az engedély kiadására az szolgált ala-
pul, a válasz bizonyos feltétel  mellett tudomá-
sul vétetett. 

A kir. tanfelügyelő  ismételten utasíttatott, 
hogy a megyében lévő azon tanítókról, kik a 
magyar nyelvet kellőkép nem bírják, a jövő 
ülésre mulhatlanul jelentést tegyen, hogy azok-
nak állásuktóli elmozdítása iránt a kellő lépé-
sek foganatosíttathassanak.  — 

K é p v i s e l ő v á l a s z t á s ttyerjgyóbau. 

Lapunk legközelebbi száma röviden már kö-
zölte a lefolyt  képviselőválasztás azon eredményét, 
hogy dr. Matlekovics Sándor nagy többséggel sza-
badelvüpárti képviselőnek megválasztatott. 

Ezt a tudósítást némileg kibővitendü, meg-
emlékezem a választás lefolyásáról,  mely rendkívüli 
érdekességével az eddigi választási mozgalmakat 
jóval felülhaladta. 

Ugy a szabadelvű, mint a nemzeti párt ki-
fejtette  teljes erejét s oly lelkes erővel küzdöttek 
mindkét részen, mintha mindegyik ezt tekintette 
volna utolsó koczkavetésnek s mintha mindegyik 
életre-halálra készült volna. 

Különösen a szabadelvüpárt oly lelkes és 
impozáns fogadtatásokat  rendezett s ezeket az fin-
nepiesség külső fényével  is annyira ellátta, hogy 
nálunk még képviselőjelöltet oly osztatlan szere-
tettel s lelkesedéssel még nem öveztek körül, mint 
dr. Matlekovics Sándort. 

A programmbeszédek is mindkét párton 
mindannyiszor megcsoportositák a pártok lelkes 

nyeimben, ellenben annál jobban megerősödtem azon 
hitemben, hogy nem olyan gonoszak a nők, a mint 
te azt határtalan czinizinusodban állítod. 

Alig volt Ágnes 10 éves, körül volt véve vá-
roskánk ifjúságától,  minden egyes tagja „jeunesse 
d'oré'-unknak a gyönyörű Bettlér Ágnesbe volt sze-
relmes. Tudta ő ezt jól, hogyne veuné észre egy 
olyan fiatal  leány azt a biivhatast, a mit gyakorol 
mindenkire, a kivel érintkezik ? de azért nem ka-
patta el magát és épp ez okból volt ó előttem nny-
nyira becsben. Szülői vendégszerető emberek voltak, 
házuk nyitva állt mindnyájunk számára és mi fiata-
lok nagy örömmel mentünk, mikor csak lehetett 
Bettiérékhez. Sok mindent beszéltek az öreg pénz-
ügyi viszonyai felöl,  de mindig olyan szívesen hív-
tak, annyira bővében látszottak lenni ininden jónak, 
bogy mi még nrra is haragudtunk, a ki meghull-
gatott róluk valaminő pletykát. 

Kedves, feledhetetlen  estéket töltöttünk ott. 
Irma néni, nz Ágnes anyja zongorázott, ó mindnyá-
junk szemefénye  énekelt, dallamos hnngjávul elbű-
völve a társaságot. Csupa poézis volt az egész leány 
és mi, a mint már mondáin, elragadtatva általa! 

Nem tudom emlékszel-e még Kuty Bélára ? 
Velünk járt u gimnáziumba, magas, szőke, szép fiu 
volt, meglehetősen eltelve magával, nein nagyon 
okos, szóval jó közepes tuczut ember az ártatlanabb 
fajtából. 

Bélának itt a közelben csinos birtoka volt, a 
hol ő igen jó viszonyok kőzött gazdáskodott. 

Majdnem mindennapos volt Bettiéréknél, tudtuk 

róla, hogy imádja a leányt, de Ágnes soha sem mu-
tatott különös érdeklődést iránta. Talán nem is ment 
volna hozzá, ha egy forró  juliusi délutánon öreg 
Bettiért halva nem találják a méhesében. Kövér öreg 
ur volt, kurtu nyakkal, duzzadó piros urczokkal, lm 
az ember ránézett, önkénytelenül eszébe jutott a 
szívszélhűdés. 

És úgyis lett. Borzasztó volt látni a család) 
bánatát! Bettiérné sirt, jajgatott, tudta ő titkon, hogy 
férje  halálával minek néz elébe, semmi vagyon sem 
volt és a mellett maradt egy csomó adósság, tehát 
u mit rebesgettek, az fájdalom,  igaznak bizonyult. 

Ágnes, az elkényeztetett gyermek fogalmával 
Bem birt a szegénységnek, nem sejtette szülői vagyoni 
helyzetét, ő csak a jó apát, — a kitől annyi gondos 
szeretetben részesült — siratta. 

Mindnyájan elmentünk részvétünket kifejezni, 
nem voltak elhagyatvu, mert közszeretetben állottak. 

Kuty Béla mindig ott volt, ugy látszott egé-
szen magáévá teszi a Bettlúrek ügyét. Később hal-
lottam meg, hogy Béla kifizette  az összes adósságot 
H ez által egyedüli hitelezője lett az özvegy és leá-
nyának. Nem tudom, vájjon egészen önzetlenül cse-
lekedett -e V de az igaz, hogy akkor mindnyájunkat 
meghatott nagylelkű gondossága. Képzelheted a do-
log kifejlődését,  mindnyájan elvoltunk rá készülve 
és igy nem is lepett meg, midőn az eljegyzési 
kártyát megkaptuk. Tehát Ágnes a Béla menyasz-
azonya lett. Én tudtam, hogy nem szereti ugy, & 
hogy éa óhajtottam volna, hogy a férjét  szeresse. 
Éreztem, bogy ez a bájos gyermek nem leBz boldog, 
de Bzólani persze nem lehetett. 

Egyszer megpróbáltam kivenni belőle, hogy 
vajjou igazán csak a hála-e az, a mi Bélának karjai 
közé viszi, vagy talán én csalódom s mégis szereti 
vőlegényét ? Elvoltam készülve a válaszra és mind-
amellett  elszomorított, midőn kérdésemre, hogy von-
zódik-e Bélához ? — igy felelt:  — Mit akar maga 
tőlem ? Azt, hogy hazudjak ? nem ! no hát akkor 
megmondhatom, hogy nem szeretem Bélát, hálás 
vagyok, a miért jót tett velünk, aztán anyám na-
gyon óhajtja, hogy felesége  legyek, én nem szeretek 
eddigelé senkit s ez nz egész! Csak attól őrizzen 
meg engem az Isten, hogy valaha azzal találkozzam, 
a kibe belészeretek, mert az tudom, hogy a halálom 
lesz I Szegényke, talán előre érezte vesztét I 

Hat hónapra atyja halála után ünnepeltük az 
Ágnes esküvőjét. Most is látom az oltár előtt állani, 
fehér  ruhájában, sáppadt arczczal, tágra nyilt, bá-
muló szemekkel, olyan szép volt, mint egy álomkép, 
de valami leírhatatlan bánatos volt az egész alakja. 
Béla sugárzott a boldogságtól, nekem pedig elszorult 
a szivem, hogy ezt a drága lényt igy látom magam 
előtt, szerelem nélkül az oltárnál! Olyan félve  mondta 
ki az igent, mintha szeretett volna még meggondol-
kozni. Alig hallhatóan suttogta el a szavakat, melyek 
örökre férjéhez  kötötték. 

Esküvő után utazni mentek, engem elszólítot-
tak dolgaim s igy hosszabb ideig nem láttam Ágnest. 

Már egy éves asszony volt, mikor az L . . . i 
megye bálon viszontláttam. A bájos leányból, caá-
bitóan szép asszony lett, soha ilyen alakot I 

(Folytatása következik.) 
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híveit s végig nézve e gyülekezéseket, a szemlélő 
majd egyiknek, majd a másiknak jósolta a győ-
zelmet. 

Az érdekes mozgalmakat csak egyes illeték-
telen egyénektől származó piszkolódó nemzetiségi 
és vallási heczcz szennyezte be. A XIX. század 
műveltségével nem fér  össze, liogy választ áskor 
bárkinek vallásával és nemzetiségével piszkolódja-
nak; a müveit érzésfl  ember undorral fordul  el 
ettől mindenkor; de különösen ba erre semmi alap 
nincs, mint a jelen esetben, mikor mindkét jelölt 
róm. kath. vallásn s kitűnő magyar hazafi. 

A választás napja maga is a legélénkebb » 
legváltozatosabb képet mntatta. Reggel 8 óra táj-
ban már együtt volt a piaczon a gy.-szentmiklósi 
választók nagy tömege s azonnal látni lehetett, 
hogy a szabadelvüpártiak majdnem báromszor-
annyian vannak, mint a nemzeti pártiak. Csakha-
mar a községek választói is bevonultak végnélküli 
bosszn szekérsorokban, felékesítve  lebegő zász-
lókkal és színes pártjeivényekkel. A zene hangjai 
s a zajos éljenzések lelkesítő akkordban olvadtak 
össze, az arczok kigyúltak az alkotmányos küzde-
lemtől. Nagy volt a lelkesedés, kivált a szabadel-
viipárt híveiben; mert a pártok bevonulásakor ki-
vehető volt, hogy többségben vannak ; e lelkesedés 
pedig óráról-órára nőtt; mert hova-továhb bizo-
nyosabbá vált győzelmük. 

A szavazás 7,9-kor vette kezdetét s este 
8 órakor végződött. A szabadelvüpárt mindvégig 
többségben volt s a szavazás végeztével elnök 
kihirdette a 338 szótöbbségei. 

A szabadelvüpártuak legnagyobb többsége 
volt a gyergyó-szentmiklósi és a tölgyesi járás 
választói között; ez utóbbi egészen szabadelvű-
párti volt. Alfalu  és Szárhegy 30—30 szavazattal 
adott többet a győztes pártuak, mint a másiknak. 
Ditró egészen megfeleződött,  Remete pedig 72 
szavazatot adott a szabadelvüpárt jelöltjére, a 
nemzeti párt jelöltjére pedig 154-et 

Az eredmény kihirdetését a szabadelvüpárti 
hivek óriási tömege nézte s az elnöki enancziácziót 
a lelkesedés és öröm viharos kitörésével fogadták, 
mert a finom  s valóban nemes érzésű jelöltet kez-
dettől végig rajongó lelkesedéssel vették körül s 
égtek a vágytól, hogy nevét diadalra juttassák. 

Lázár Menyhért, a választás elnöke, a lel-
kes tömeggel a megválasztott jelölt lakására ment 
s nagyon szép beszéd kíséretében átadta a man-
dátumot, kifejezést  adva ama hitének, hogy a meg-
választott képviselő nevével össze fog  forrni  Gyer-
gyó jobb jövője. A képviselő az ö jóságos és ro-
konszenves hangján és szép beszédben köszönte 
meg a bizalmat s az elnök tapintatos működését, 
hangsúlyozva azt, hogy legszebb napjai azok lesz-
nek, melyeken Gyergyó érdekeiért barczolhat annál 
inkább, mert e vidék érdekei egyszersmind orszá-
gos jelentőségűek. 

A választók kívánságára Bessenyei Ferencz 
képviselő, a kitűnő szónok s megnyerő müveit 
modorú férfiú  szólott, igérelet téve arra, hogy a 
már megválasztott képviselőtársával együtt fog 
küzdeni a kedves és dicső emlékű székelyek ja-
váért; kifejezési  adva egyszersmind azon óhajá-
nak, bogy a választás után térjen vissza újra a 
béke, az egyetértés és a testvériesség. Bárba igy 
lenne ez! 

A választók zeneszóval s zászlókkal a főté-
ren körmenetet tartottak, kitörő lelkesedéssel él-
tetve a szeretett képviselőt; azután csendben el-
oszoltak. A választás napján semmi zavargás nem 
fordult  elő. 

Tudósításunkat dr. Matlekovics Sándor kép-
viselő rövid életrajzával fejezzük  be, melyet a 
következőkben foglalunk  össze: 1842-ben született 
Budapesten, hol iskoláit is végezte. Kezdetben 
több tekintélyes lapnál munkatárs volt. 1866-ban 
egyetemi magántanár, 1867-ben az ipar- és ke-
resk. minisztériumban miniszteri titkár, 187ă-ben 
osztálytanácsos volt, 1880-ban államtitkár. Az 
1885-iki orsz. kiállítás elnöke, ugyanebben az év-
ben a Szent István rend középkeresztjét s a való-
ságos belső titkos tanácsosi méltóságot kapta. 
Számos jeles nemzetgazdasági és kereskedelemügyi 
müve jelent meg Jelenleg az „Iparcsarnoku el-
nöke ; közéleti működése kiváló. A politikához való 
visszatérését örömmel fogadják;  mert a millen-
niumi kiállításkor szakértelmét nem lehet nélkü-
lözni. A gyergyószentmiklósi választókerület büszke 
lehet képviselőjére. 

V a n u t l Ü n n e p é l y € « i k b a n . 
A m. kir államvasutak rákos-madéfalva-gyi-

mesi vasútvonal nyomjelzési kirendeltségének szép-
vizi mérnöki kara és az ezen vasnton építeni 
kezdett alagút altárnájának vállalkozói az altárna 
első keretének elhelyezése alkalmából f.  bó 6-án 
szép ünnepélyt rendestek. 

Délelőtt 10 órakor kezdődött az alagút gyi-
mesi oldalán lévő nyílásnál az ünnepély, melyre a 
meghívott vendégek közül Becze Autal alispán, 
Böjthy Endre árvaszéki elnök, Mihály Ferencz fő-
szolgabíró, Nagy Sándor ügyvéd, közig. biz. tag, 
Pap Domokos építészeti hivatal főnök,  dr. Zakariás 
István és dr. Filep Sándor járás-orvosok, Murányi 
Kálmán ker. főesperes,  Faraó Simon szépvi/.i ör-
mény szert, lelkész, br. Wárdener Ödöu földbir-
tokos, postamester, Minier Albert földbirtokos,  dr. 
Bocskor Béla ügyvéd, a „Csiki Lapok" szerkesz-
tője, Potoczky Kristóf  és Alajos birtokosok, Dáj-
bnkát István és Szebeny Péter birtokos és keres-
kedők, továbbá a „Thieme" fakereskedö  czég két 
képviselője, Kein Adolf,  Rusz János körjegyzők, 
Péli, Éltes és Búzás néptanítók és Helvig ü. János 
iparos jelentek meg a legszívélyesebb barátsággal 
fogadtatván,  a házigazdai szerepet vitt Kovácsevics 
felügyelő,  Fuszl és Keller főmérnökök,  Vidor és 
Erdélyi vállalkozók, továbbá Végh, Vilheim, Lö-
vinger, Pazár, Radnai, Bacsák, Weiamantel, Lusi-
nusánczky, Bauman, Terheim vasúti mérnökök által. 

Az elsökeret ünnepélyes elhelyezése után rö-
vid villás reggelit költött el az egybegyűlt közön-
ség s azután a gyiinesi oldalról a hegyen át, a 
leendő alagút felett  átrándult a rákosi oldalra, hol 
érkezéskor laraczkok durrogása fogadta  azátrán-
dulókat. 

Itt a már elhelyezett első keret alatt Ko-
vácsevies rövid pár szóban német nyelven felkérte 
Keller főmérnököt,  hogy helyette — miután nagy 
sajuálatára a magyar nyelvet kellőleg nem bírja — 
üdvözölje az egybegyűlteket, mire Keller rövid 
beszédben a vendégeket üdvözölte, a nagy köz-
gazdasági jelentőségű munkálatot pedig megkez-
dettnek jelentvén ki, annak sikeréhez „szerencse, 
tel" jelszóval kívánt jókat. 

Keller beszéde után Becze alispán a közigaz-
gatás nevében járult a jókivánatokhoz, Murányi fő-
esperes pedig az egyház nevében kért áldást a 
megkezdett nagy műhöz. 

Ezek után diszes lakomához ült az egész tár-
saság együtt maradva az est beálltáig a csikme-
gyei vasút leeudő alagutjánál s természetes, hogy 
a kedélyes lakomát magyar hagyományos szokáshoz 
hiven szellemes és szivből jövő tósztok fűszerezték. 

A gazdasági egyenii lelbfl . 
A vármegyei gazd. egyesület igazgató-vá-

lasztmánya f.  évi október hó 5-én Madár Imre 
egyesületi alelnök vezetése alatt ülést tartott, 
melynek lefolyásáról  a következőkben tudósítunk. 

Az ülés megnyitása után a földmivelési  mi 
niszter ur magas leiratai olvastatnak fel,  melyek 
közül felemlítjük  a következőket. 

Értesíti az egyesületet, hogy a folyó  évre 
kért államsegély engedélyezését ilietöleg kikül 
dendő közegének jelentését bevárja s azután fog 
határozni. E dologra vonatkozólag titkár jelenti, 
bogy a miniszteri megbízott lent is járt s ugy a 
törzsgulyáról, mint a most folyó  építkezésekről 
elismerőleg nyilatkozott. Az államsegély azonban 
még mindez ideig nincs kiutalva, daczára annak, 
hogy már két lö'yamodváuy is intéztetett a mi-
niszterhez. Az igazgató-választmány abban ál-
lapodott meg, hogy töldmivelésügyi miniszter úrhoz 
még egy folyamodvány  intéztessék s mig eunek 
eredménye lenne, addig kéressék fel  a vármegye 
alispánja, hogy folyó  kiadások fedezésére  a vár-
megye által a bika telep ezéljaira megszavazott 
10,000 forintból  bizonyos összeget utaljon ki. 

A földmivelési  miniszter felhívja  az egyesü-
letet a lépfene  és sertés-orbáncz ellen való védő 
oltások eszközlésére. Az egyesület igazgató vá-
lasztmánya a megyei állatorvosok figyelmét  tel-
hivja e dologra. Bogos István m. állatorvos ki-
jelenti, hogy e tárgyról a jövő gyűlésen felolvasást 
fog  tartani. 

A miniszter értesiti az egyesületet, hogy az 
egylet számára egy Ryber-féle  aszalót engedélye-
zett, ennek kapcsán titkár jelenti, hogy az aszaló 
meg is érkezett és az egyesület kertjében a ta-
gok rendelkezésére áll. A miniszteri leiratok tu-
domásul vétettek, a küldött aszaló pedig köszö-
nettel fogadtatott. 

Az országos gazdasági egyesület kiállítási 
irodájának az ezredéves kiállításban való részvé-
tel iránti felhívását,  miutáu az egylet a kiállítás-
ban való részvétele már korábban elhatároztatott, 
az igazgató választmány egyszerűen tudomásul 
vette. 

A gyergyói gazdakör pénztárnokának azon 
jelentését, hogy Bocsánczi István tagul lépett be 
az egyesületbe, szintén tudomásul vették. 

A gyergyói gazdakör ülésében felvett  jegyző-
könyvek tárgyalása kapcsán az igazgató választ-
mány elhatározza, hogy a kör területéről befize-
tett tagsági dijak 30 °/0-a a kör pénztárának meg-
küldessék, egyszersmind felhívja  gazdakört, hogy 
a megelőző években a kör által felszedett  tagsági 
dijaknak az egyesületet illető 700/0-át számolja el. 

A körnek azon óhajtását, hogy a jegyző ré-
szére 50 frt  tiszteletdíj lolyósittassék, az igaz-
gató választmány, tekintettel az egylet anyagi 
helyzetére, ez idő szerint nem teljesítheti, azon-

ban mindazon esetre, midőn a kör érdekében átá-
zik, 2 frt  napidíjat és megfelelő  fuvarilletményt 
állapit meg. 

Felhívja a kört továbbá, hogy a számadáso-
kat ezután okmányokkal felszerelve,  a kör vá-
lasztmánya által megvizsgálva és kör közgyűlése 
által jóváhagyva terjessze be. A jegyzőkönyvek 
egyéb pontjai tudomásul vétettek. 

Gróf  Bethlen András volt földmivelési  minisz-
ter lemondását tudató leírat i kapcsán az igazgató 
választmány a lemondás feletti  mély sajnálatának 
ad kifejezést  s a volt miniszter urnák az egyesü-
let iránti jótéteményeiért hálairat küldését hatá-
rozza el és iuditványozni fogja,  hogy a jövő köz-
gyűlésen tiszteletbeli elnökké választassék. 

Gróf  Feschtetics Andor magas leirata, mely-
ben tárczája átvételét tudatja, örvendetes tudomá-
sul vétetett. Üdvözlő irat fog  küldetni. 

A Ditróban rendezendő főkiállitásra  birálókul 
kiküldettek: Császár József,  Nagy Imre, Bajkó 
Mór, Bajkó Gyula, Székely Károly, Lázár Meny-
hért, Márton Ferencz, Puskás Jenő, Csergő Ven-
czel, Simon Balázs, Ágoston Ágoston és Forika 
Ágoston. 

Még néhány kisebb ügy elintézése ntán a 
gyűlés véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Október 6-ika Csik-Somlyón. Október 

6-á u hazafias  kegyelettel emlékeztünk meg az aradi 
vértanukról. Gymnáziumunk igazgatója „llequiem"-et 
mondott a Ferenczrendiek templomában. Jelen 
volt a gymnázium ifjúsága  és a tanári kar. Az 
ájtatos hangulatot és a gyásznap érzelmeit nagy-
ban fokozta  Lakatos Izra tanitóképző-intézeti ta-
nár ur szép éneke és művészi orgona játéka. 

— A csik-szeredai elemi népiskolánál ürese-
désben lévő tanítónői állásra B o c s k o r Mariska 
kisasszony választatott meg s működését e hó 8-án 
meg is kezdette. 

— A csik-somlyói fögymnázium  kegyelete. A 
csik-somlyói róm. kath. fögymnázium  itjusága fő-
pásztorának és legfőbb  igazgatójának, nagyméltó-
ságú L ü n h a r d t F e r e n c z e r d é l y i p ü s -
p ö k u r n á k ö t v e n é v é s á l d o z A r i j u b i -
l e u m a a l k a l m á b ó l folyó  bó 4-én d. e. a 
gyiunázium rajztermében ünnepélyt tartott a kö-
zetkező műsorral: 1. Király-hymnusz, (Wéber B.) 
Énekelte a vegyes kar. 2. Alkalmi költemény, irta 
és szavalta Gencsy István tanuló. 3. Fejedelmi 
keringő, (Stojanovits J.), előadta az ifjúság  zene-
kara. 4. „Lönhardt Ferencz erd. püspök nrnak 
iskoláink érdekében kifejtett  munkássága." Felöl-
vasta Bándi Vazul fögymnáziunji  igazgató ur. 5. 
Üdvözlő dal (Zsasskovszky F.) Éuekelte a férfikar.) 
6. Meliton és anyja (Mindszenty Gedeontól), sza-
valta Imets János tanuló. 7. Hertelendy-indnló 
(Mosouyitól), előadta az ifjúság  zenekara. A sike-
rült ünnepély után az ifjúság  a tanári karral és 
az ünneplő közönséggel a templomba vonult, hoi 
főt.  Bándi Vazul főgymnáziumi  igazgató ur „Te 
Deumu-ot és ünnepélyes szent misét mondott tel-
jes segédlettel. 

— Halálozás. Gyimes közép- és telsőlőki 
kántortanítót és számos tagból álló családját nagy 
csapás érte; szeretett neje Péter Terézia életének 
46 ik, boldog házasságának 26-ik évében folyó  év 
és hó 5 én 1 és fél  órakor négy heti súlyos szen-
vedés után a szerető család, rokonok nagy vesz-
teségére kiszenvedett. Semetése f.  hó 7-én d. u. 
3 órakor igen nagy részvét mellett tőrtént meg. 
Nyugodjék békében! 

— Bálinth Károly gyulafehérvári  apátkano-
nok, ki a közelmúltban, mint kézdiszentléleki plé-
bános és kerületi főesperes  huzamos időig köz-
szeretetetben állott, e hó 2-án Gyula-Fehérvártt 
elhalálozott. Temetése e hó 4-én volt. A derék 
főpap  korai és váratlan halála széles körben fog 
mély részvétet kelteni. Legyen béke porai feletti 

— Szülői gondatlanság. A mult héten egy 
ditrói szegény napszámos, Bajkó Gábor, nejével 
együtt munkára ment, egy 5 éves és egy másfél 
éves kis gyerekét otthon hagyva, őket a házba 
bezártó. Az 5 éves fiúcska  valahol tűzszerszámot 
kerített s szalmából a ház közepébe tüzet rakott, 
melytől a nedves deszka padozat tüzet fogott.  A 
kifejlődött  széngáz és a nyílással nem biró szobá-
ban rekedt füsttől  ugy az öt éves, mint a bölcső-
ben fekvő  másfél  ézes gyermek megfuladt.  Az 
estve hazatérő szülök a szobát megtöltő óriási 
füstben  csak a két gyermek felfuvódgtt  élettelen 
temét találták. 

— Kózrekerült gyújtogató. Kari Antal szolga-
legény Gyergyó-Szent-Miklóson volt gazdájának, 
Márton Ferencznek bosszuböl több csűrét és sok 
takarmányát elégette s gyujtogatásaival a közsé-
get egész nyáron rettegésben tartotta. A község 
60 frtot  tűzött ki fejére.  A mult héten megtudták, 
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hogy ismét visszakerült a határba s mikor egyik 
rokona élelmet vitt neki az erdőbe, a rendőrség 
utána lesett s f.  bó G-án elcsípte s megkötözve 
fogságba  tette. 

— Signor M. Fischel, a ki a bécsi Ronacber, 
a budapesti Somossy-téle mulató, a londoni Krís-
tálypalota művészének linngzatns czimét viseli, a 
„Csillag"-vendég|ö nagytermében produkálja magát 
hatodmagával. Mutatványai ügyesek s mindenesetre 
méltók a megtekintésre. Ma este utolsó előadás, 
melyet különösen az tesz érdekessé, liogy egy 
helybeli hölgy fog  megküzdeni Atleta Anastezéni 
kisasszonynyal. 

— Herczeg Ferenci lapja. A Dolovai Nábob 
Lánya, a Muumur. a Gyurkovics lányok, a Simon 
Zsuzsa szerzője szépirodalmi hetilapot indit. Ter-
mészetes. hogy ez a lap is oly tüneményes lesz, 
mint a milyen Herczeg Ferencz irói munkássága. 
A hírneves szerző nem experimentált, nem készü-
lődött, egyszerre meghódította Magyarországot. 
Ilyen szerep vár lapjára is, a mely hetenként, nagy 
terjedelemben, gyönyörű és gondos kivitelű képek-
kel teli, jelenik meg: Az első számot november 
elsejére várjuk. Herczeg lapja, mondani sem kell, 
az élö Magyarország közlönye lesz; az élő társa-
dalomé és irodalomé, művészeteké. Frissesség, vál-
tozatosság és egyszerűség : ezek a jelszavai. Nem 
egy francziáskodó,  tulmüvelt kis közönségnek, de 
a nagy, jóizlésü társaságnak csinálják Magyaror-
szág legjobb irói és első festői.  Herczeg Ferencz 
szerkesztő a család irója és uj vállalkzzása is a 
magyar családnak lesz knnvencziónális. szinte 
szükséges közlönye. Az ő friss  dolgozatait kitűnő 
képekkel illusztrálva rövidesen meginduló uj heti-
lapja hozza legelsőbb. 

Singer és Wolfner  előnyösen ismert kiadó 
czége (Budapest, Andrássy-ut 10.) gondoskodik 
arról, hogy a Herczeg lapját olcsó áron juttassa 
az olvasók kezibe. A képes hetilap ára egy évne-
gyedre 2 frt. 

választatni. Biztosíték gyanánt 2000 forint 
készpénz, vagy ennek megfelelő  óvadékképes 
papirok, vagy esetleg ezen összeg erejéig 
jelzálogi biztosíték nyújtandó. Készpénz biz-
tosíték esetében a letétel nnpjától 6°/o ka-
mat jár. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást 
elnyerni akarják és kik annak betöltésére 
való képességüket, fedhetlen  előéletüket ÓB 
eddigi foglalkozásukat  okmányokkal igazolni 
képesek, hogy okmányokkal felszerelt  kér-
vényeiket 1894. október 20-ig, mint 
pályázati útolsó határnapig alulirt igazgató-
ságnál benyújtani szíveskedjenek. 

Csik-Szentmárton, 1894. október 3-án 
Az alcsiki bank részvény-

társaság igazgatósága. 

Kérdésben levő erdő a gyimesi állami 
országúttól négy kilómeter távolságnyira 
fekszik  és jól fentartott  erdei úttal rendel-
kezik. Ezen erdőség Csik-Szépviz községtől 
12 kilómeter és az épités alatt levő vasúti 
vonaltól 5 km. távolságra esik. 

Miről árverezni szándékozókat oly meg-
jegyzéssel értesítem, hogy az árverési felté-
telek, valamint a szakértőileg felvett  becs-
lési adatok Csik-Szeredában dr. Fejér Antal 
ügyvéd urnái betekinthetők. 

Csik-Gyimesbükk, 1894. szeptember 28. 
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Árlejtési hirdetmény. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö K É H O I / ) 
A csik-szeredai hitelszövetkezet. 

— Válaszul Kovács István f-iszáravevu  nrnak. — 
A „csik-szeredai hitelszövet alakuló közgyű-

lése" czim alatt e lapok szept. 20-iki számában 
megjelent czikket én irtam s azt fentartom  annál 
is inkább, mert ön a mult számban közzétett nyi-
latkozatában ugyanazt mondja, hogy a szövetkezet-
ből azért lépett ki, mert a tagok az üzletrészek 
ntán (ön tévesen betéteknek nevezi), nem kapnak 
5%-ot, hanem csak a tiszta nyereménynek 5°/0-ából 
aránylag eső részt. Mit tesz ez? A z t , b o g y 
o s z t a l é k b e l i c s e k é l y n y e r e s é g m i a t t 
k i l é p e t t . 

Én az alakuló gyűlésen kijelentettem, hogy 
az üzletrészek után 5% osztalék jár a nyere-
ményből. Ezt garantiroztam s a központtól nyert 
értesítés ezen állításomban megerősített. Tehát ba 
lesz üzleti nyeremény, akkor a tagok üzletrészeik 
után 5° 0 ot kapnak, ha nem lesz: akkor nem 
kapnak, mert a „hol nincs, ott Isten sem veszen." 
Semmi kifogásom  nem lehet, hogy főszámvevő  ur 
a szövetkezetből kilépett, de kifogásolnom  kellett 
a módot, mert az eszme nem a főszámvevő  ur ked-
véért lett felvetve  s igy megbuktatására sem sza-
bad törekednie. 

Nem mondom szándékosan, mindenesetre azon-
ban kellő tapintat és körültekintés nélkül tette 
azt, hogy az alakuló ülésen az alapszabályok ama 
pontja ellen debakhált, mert a szövetkezetnek nem 
a nagy osztaléknyerés a czélja, hanem egészen 
más valami s nem is olyan emberekuek való, kik 
nagy osztalékra számítanak. Egyébiránt tőlem a 
személyes momentumok távol állottak és állanak 
most is, de mint az eszme életrekeltésének egyik 
igénytelen harczosa. kötelességemnek tartottam a 
történteket regisztrálni. 

lluriulis  Ágost. 
*) Az c rovat alatt megielnnlokórt csak a sajt,',hatóság 

irányában vállal íelulüMiget a ^ 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentmárton székhelyén működő 

alcsiki bank részvénytársaság a lemondás 
folytán  üresedésbe jött pénztárnoki állásra 
pályázatot hirdet következő feltételek  alatt: 

Evi fizetés  C00 frt  és a tiszta jövede-
lemiek 3«,-ka biztosíttatik a pénztárnok 
javadalmaképpen. 

K g y évi próbaidő után a közgyűlés 
által fog  a pénztárnok fi  évről 5 évre n.eg-

Hirdetmény. 
Tiszteletteljesen értesítem Csik-Szereda 

város és vidékének nagyérdemű közönségét, 
lmgy Cstltörtök-utczában, dr. Betegh Antal 
ur házában jól felszerelt,  a mai kor kívá-
nalmai nak teljesen megfelelő  és a legkénye-
sebb igényeket is kielégítő 

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 

A csík-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai 
_ | szövetkezete igazgatósága Csík-Tusnád-fürdőn 

az úgynevezett „Rezső" 23 fokos  jódos ás-
ványvíz forrásra  egy hideg fürdőt  szándé-
kozik építtetni, erre ezennel árlejtést tűz 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 10%-át bánatpénzül 
készpénzben, vagy elfogadható  kötvények-
ben az árlejtés megkezdése előtt letenni. 

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

Csik-Szereda, 1894. október 1-én. 
Az igazgatóság. 

•2 -3. 
Schwarcz Frigyes, 

fodrász,  okleveles foghuzó. 

Árverési hirdetmény. 
Tulajdonomat képezó'Gyimes-Felsőlokon 

Komead-patakára hajló Berecz-havason 122 
kat. holdon található fenyőtömeget,  mely 
mintegy 45,700 darab törzs, 19,400 köb-
méterre becsült fatöinegből  áll, folyó  évi 
november hó 4-én d. e. 10 órakor 
Csik-Szeredában, dr. Fejér Antal ügyvéd 
irodájában nyilvános szó- és írásbeli árve-
résen ezennel eladás alá bocsátom. 

2 - 3 

Vedjegy 

Pántlika 
g i l i s z t a 

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

Schneider JózBof 
gyógyszerésznél kapható Re-
siuzán (Délmagyarország.) E 
kitűnő gyógtszer biztos ha-
tásáért jót állunk. Életkor 
megadása szükséges; után-
zástól törvényesen védve van. 

Egy eredeti dolioz ára: 
3 frt  50 kr. 

Postautánvét mellett az egész világon szétküldetik. 
2-5 . 

I I Ü & 7 Ü B O E S Z Ü G - . 
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos: H O X j X j Ó I j A J O S d.r., orsz. képviselő. 
R E G G E L az ország legtávolabb eső részeiben is már 

az olva*6 keze iben van. 
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 összes kül- és belföldi  eseményeket, kimerítő 
tőzsdei tudósításokat stb., stb. 

A Magyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias  bátorsággal küzd az 
ország függetlenségéért  és önállóságáért és szembe száll minden k o m i p C Z Í Ó V & l és 
közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

A Magyarország független  minden hatalomtól, minden magánérdektől, sen-
kinek alárendelve nincs, s igy álláspontját nyíltan 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: 3 - 3 

Szerkesztőség: 
VIII. ker., 

Fhg Sándor-utcza 
2. 8«ám. 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Egy hónapra 

14 frt  - kr. 
7 — 
3 50 
1 .. 20 

Kiadóhivatal: 
IV. ker., 

Rostély-utcza 
2. ssám. Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptolajdonoa é  kiadó Györgyab árton könyvnyomdájában. 




