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Kibontakozás. 
Ritkán fenyegette  az országot akkora 

veszedelem, mint a mekkorát a kiegye 
zési válság hordozott méhében. Számot 
se lehetne adni azon szomorú követ-
kezményekről, melyek a válság kedve-
zőtlen megoldásával együtt jártak volna. 
Annyi azonban bizonyos, hogy ha a kie-
gyezési kérdés nem az igazság és méltá-
nyosság kívánalmainak megfelelőleg  ren-
deztetik, olyan politikai felfordulás  állott 
be, mely az egész országot veszedelmes 
rázkodtatásoknak tette volna ki. 

Épen azért súlyos teher hulott le 
a honfi  szivekről s igen nagy lidércz-
nyomás alól szabadult meg az egész or-
szág most, midőn Bécsből jövő hirek 
alapján kellemesen értesülünk, hogy 
végre-valahára, hosszas tárgyalások után, 
sikerült megtalálni a kibontakozás útját 
s igy megmenteni az országot olyan bo-
nyadalmaktól. melyek az egész monar-
kiának beláthatlan veszedelmeket okoz-
tak volna. 

Egyébiránt most midőn a két mi-
niszterelnök megegyezésre jutott, kije-
lenthetjük, hogy mi elejétől fogva  ugy 
voltunk meggyőződve, hogy előbb utóbb 
a magyar álláspontjainak kell diadalra 
jutni. Garancziát szolgáltatott erre a 
magyar miniszterelnök kiváló jelleme, 
garancziát szolgáltatott azon hatalmas 
párt, melyben a Széli támogatására az 
ország annyi jelese tömörült s össze garan-
cziát szolgáltatott mindenek felett  a ki-

rályi jóváhagyás, melylyel a Széli Kál-
mán által a pártok között létrehozott 
úgynevezett paktum szánkczionáltatott. 

Hogy milyen a miniszterelnökök 
illetőleg kormányok között létrejött meg-
állapodás arról még most beszélni nem 
lehet, azt majd Széli Kálmán miniszter-
elnök fogja  hitelesen bejelenteni a ház 
legközelebbi ülésén. Azonban a mint 
osztrák politikai körökből kiszivárgott 
a megegyezés eredménye az, hogy a 
Bánffy-Bádeni-féle  kiegyezésnek — mint 
azt lapunk mult számában ismertettük — 
egész tartalma megmarad: 

Az uj bank szabadalom a páritás elve 
alapján egész terjedelmében életbe lép: 

A valuta szabályozás folytatása  és 
befejezezés  biztosíttatott s végül a Széli-
féle  formulából  érvényre emelkedett 
azon sarktétel, hogy a külföldi  keres-
kedelmi szerződések egy időben járnak 
le a kereskedelemi és vámszövetséggel. 

A mint a felsoroltakból  kitűnik a 
leglényegesebb pontok teljesen érintett 
lenül és olyan formában  maradtak meg, 
mint a hogy azok keresztülvitelére a 
mostani kormány is vállalkozott. Válto-
zás — a mint hirlelik — csak a határ-
időre nézve történt s némelyek szerint 
a kiegyezés 19<>7-ig állapíttatott meg, 
ugy a vámszövetség, mint a bank-sza-
badalom és kereskedelmi szerződésekre 
nézve. 

Ezekből tehát látjuk, hogy a magyar 
álláspont az egész vonalon diadalra ju-

tott s Qlyan sikert ért el, a milyent 
ezen alkalommal talán még a legvér-
mesebbek sem reméltek. 

Ks hogy ez épen igy következett be, 
azért az érdem Széli Kálmánt, a minisz-
terelnököt illeti, kinek kitartása czélhoz 
vezetett s ki ritka személyes tulajdon-
ságaival képes volt elhárítani az óriási 
akadályokat, melyek a kiegyezés elé 
tornyosultak. 

Ezen győzelem a már-már türliet-
len helyzetnek csaknem teljesen véget 
vet, az annyi ideje Ausztriával folyó  ká-
ros háborút befejezi  s politikai, erkölcsi 
és gazdasági életünkben a rendet ismét 
helyre állitja. 

A miniszterelnök munkáját gyorsan 
fogja  követni a parlament munkája, 
mert semmi okunk nincs azt gondolni, 
hogy a kiegyezési ügy ilyen fejlődése 
mellett, az elé a parlamentben akadályo-
kat gördítsenek. 

A kiegyezési javaslatokat, mintegy 
18-at, még a Bánft'y  kormány előkészí-
tette s ennek nagy részét a bizottságok-
ban le is tárgyalták s jelentéseiket e 
tárgyalásokról be is nyújtották. 

Miután azonban ezen javaslatok 
oly alapon dolgoztattak ki, hogy Ausztri-
ában szintén hasonló javaslatok fogad-
tatnak el s igy a kiegyezés a két állam 
között teljesen alkotmányos uton fog 
létre jönni, a bizottsági jelentéseketmost 
már nem fogják  tárgyalni, mert a mint 
tudva van, a szomszéd államban a ki-

egyezés alkotmányos keresztülvitele 
meghiusult s igy azokat ott az alkot-
mány 14-ik szakasza alapján kell ke-
resztül vinni vagyis inkább a viszonos-
ságot megállapítani. 

Ezért tehát a már letárgyalt, javas-
latokat a jelenlegi kormány vissza fogja 
vonni s azok helyett a lényeg érintet-
lenül hagyásával uj kiegyezési javasla-
tokat terjeszt a ház elé, még pedig az 
önnálló rendelkezés alapján és a viszo-
nosság kikötésével. 

Az uj javaslatok, melyek a fentiek 
szerint a régiekhez hasonlók lesznek s 
legfeljebb  csak formai  változást fognak 
szenvedni, ,előre láthatólag ugy a bi-
zottságokban, mint később a házban 
gyorsan le fognak  tárgyaltatni s életbe 
léptetésük után egyfelől  eszközölni fog-
ják azon nyugodt állapotot, melyre egész 
közgazdasági életünknek oly nagy szük-
ség van, másfelől  tért tognak nyitani más 
nevezetes törvényjavaslatok megalkotá-
sához is. 

Mely és Csánp leányok. 
Irta: Lésiló Gyula. 

Évtizedek óta halljuk, hogy a határszéli 
vidékek székely és csángó leányai százanként 
vándorolnak ki Oláhornzágba, alárendelt cseléd 
szolgálatok végzésére. Arról is todnnk, hogy e 
leányoknak egy része nem marad meg a be-
csület ntján, kint ragad és czégérezteti a ma-
gyar nevet, ha ngyan mihamarább el nem olá-
hosodik. Arról is hsllottonk, hogy gaz lélekkn-
fárok  az ellenőrzés hiánya folytán,  már idehaza 

A „CSÍKI LAPOK" 
Bodó Sára. 

i. 
Szép óazi est van. A szél is csak lassan 

fújdogál  s alig-alig lebbenti meg még az útjában 
álló rezgó nyárfa  ezüsthátu levelét iá. Hondán 
minden csendes, mintha ki'ialt volua az egész 
falu.  Minden csendes, CBak még a Náthán korcs-
májában dalolgat egy-két életunt. 

A czimbalmos — szeme már félig  lecsukva, 
kitudja esze liol barangol — lelkesen üti a hu-
rokhoz a vattától megfosztott  czimbalomverSt. 
Egyszer egyszer egy-egy érzékeny résznél fölpis-
logva, félálmosan  nézi a hatást. 

Az egyik szegletben ült Zakán Jóska. Mel-
lette állt Zsuzsa, Zakán Jóska régi szeretóje, ki 
most a Náthán korcsmájában szolgálta ki a ven-
dégeket. 

— Éa te elveszed Bodó Sárát ? — kérdezte 
Zsuzsa. 

— Már megmondtam, hogy igen — válaszolt 
roszkcdviien Zakán. 

— S el tudsz te majd engem felejteni  ? 
— El-e?! Furcsa kérdés? Talán bizony 

azt hiszed, hogy én téged igazán szerettelek ? 
— Hát nem ?! Hát akkor miért mondtad 

nekem tavaly óaazel, ott könt a kertben ? . . 
Vagy már nem emlékezel I 

— Ugyan mire? 
Ugyan mire ? I Még ast mered kérdezni, 

hogy mire? Arra,-mikor ott esdekeltél elóttem, 
hogy mondtad: hogy eaak téged, egyedül téged 
szeretlek s ha as Isten Is agy akaija egy pár 
lesz mi belőlünk, Nem, ugy-e nem emlékezel ? 

Perszo a fiatal  szív iniudent ígér, de R mikor arra 
kerül a sor, liogy beváltsa szavát, mindent füled. 
De jó is a fiatalaknak  az a gyakori betegség : a 
feledés  ! 

— De hidd el édes, te is kapsz ügyeseb-
bet, jobbat, mint én — folytatta  kéró hangon 
Zakán — s aztán én is s te is elfelejtjük  egymást. 

— Én nem soha! Te nem ,elfeledsz"  eugem, 
de már el is felejtettél,  de a mikor te fogsz 
csalódui az emberekben, akkor jussak eszedbe 
majd én, ki ugy csalódtam benned. — Megvető 
leg tekintett Zakánra s távozott. 

A csárdába mind többen és többen jöttek. 
Egy fiatal  alig '21 éves, szép, magas, fekete  bs-
jusszu ifjú  sokáig nézte, a szegletben búsongó 
Zakánt. Végre iey szóllott bozzá: 

— Ugyan Jóska, miért busulsz ? Hisz kö-
zöttünk te vagy a legboldogabb ! Irigylésre méltó 
ember vagy, de hányan, de hányan szeretnénk 
a te bőrödben lenni! 

— Nem busnlok én — válaszolt egy kis 
vártatva Zakán — csak valami régi dolgon ugy 
elgondolkoztam. 

— No ha nem, ugy gyere közénk s igyunk 
a te s ă — Bzép Sára egészségire. 

A szegletben Zsuzsa, a mint a gyengén pis-
logó lámpa világítása mellett észrevehető volt, a 
ssép Sára névre egyszerre oly halavány lett, mint 
a fehér  viasz. 

Azután ott ittak, mulattak, a czimbalmost 
közelebb rángatták s rákezdtek a búsongó sziv 
örökszép dalára: 

„ Sirtam eleget Dtánad, 
Hajd megölt a bú, a bánat". 

IL 
Zakán Jóska el is vette a szép Bodó Sárát. 

Boldogan óitok. Könnyii volt a munka, mort ba 

kifáradtak,  egymásra néztek s egymás szemeiból 
merítettek hozzá uj erűt. S ha ugy esténként 
haza térve a mezőről, fáradtan  betértek a kis 
házikóba, hol Zakán átölelve Sára karcsú derekát 
egy édes forró  csókkal pecsételte le a nap fára-
dalmait, lelkét a megelégedés, a boldogság érzete 
hatotta át. 

Igy mult el egyik nap a másik után. Egy 
szíp augusztusi napon már kora reggel népes 
volt a Zakán háza. Búzát meutek aratni, kaláka 
volt. Jó kedvvel indult el az egész házinép. A 
zene vígan zengett, néhol egy-egy kaczaj fűsze-
rezte a zene édea csengésű összhangját. 

A munka csak ugy folyt.  A leányok hátra-
kötve keszkenőiket, a zene mellett vidáman éne-
keltek. 

— Nem tudom, hogy miért, de nem a leg-
jobban vagyok. A nap oly heven süt s a fejem 
mindinkább fáj.  Egy kicsit félrevonulok,  hogy ki-
pihenhessem magam, — mondta Zakán feleségé-
nek, ki épen a faln  legényeivel kaczérkodott. 

— Jó, én majd ügyelek itt, légy nyugodt — 
válaszola Sára. 

Azzal Zakán elment. Ledőlt egy nagy eperfa 
árnyékába és lassan az álom lecsukta szemeit. 

A szép Sára pedig elfeledkezett,  hogy mit 
igért imént urának s ott hagyva az aratókat el-
ment sétálni a közel elterülő csernyés árnyéka alá. 

Zakán csak aludt, de álma terhes volt. Meg-
jelent.,elótte régi szeretóje, Zsuzsa, ki egy eddig 
elótte isme: etien titokba avatta be. Megjelent is-
mét oly flatalan  és szépen, mint a milyennek 
ntoljára látta ót Zakán a Náthán zsidónál. 

— Azt hiszed te, hogy téged szeret Bodó 
Sára 1 — kérdé sakántól az álomkép — na ha 
igen, akkor csalódtál, mert nem téged de Biró 
Pistát szeroti. A mikor azt mondja neked, hogy 

megy a rétre, hogy megnézze a munkásokat, ne 
higyj neki; találkára megy. S a csók, a melylyel 
téged halmoz el, ba sokszor oly forrók,  oly éde-
Bek, ne hidd ast, hogy azért oly édesek, mert 
téged Bzeret, mert olyankor a mikor oly forrón 
csókol azt hiszi, hogy Pista van elótte. Emlékess 
reám, mikor mondtam neked, hogy az emberek-
ben csalódni nagyon keserű! Vagy azt hiszed 
talán, hogy most ÍB, a mint megígérte neked a 
munkásokat nézi ? Oh dehogy, megcsal kijátaza 
szerelmedet, leássa becsületedet. Most is, most 
is olt sétál messze az aratoktól Biró Pistával. 

Zakán hirtelen ijedten ressent fel. 
Az álomkép eltűnt. 
Csak ross tréfa  volt az egész, csak a Zsazsa 

szelleme háborítja. S egyszerre megrettenve te-
kintet körül. Ne épen ott jönnek ketten. S hogy 
oda hajol Pista Sárához, hogy sug neki vala-
mit s Sára hogy mosolyog 1 , . . Mind köze-
lebb jönnek. Már oly közel voltak, hogy minden 
szavakat tisztán lehetett hallani, Zakán oda si-
mulva a fához  figyelmesen  hallgatott. 

— Tehát a mint mondtam este 6-kor talál-
kozunk. Ugyebár ? kérdi Sára. 

— De ba megtudja férjed,  mi lesz akkor ? 
kérdi Pista. 

— Hogy mi lesz ? Ne félj  te attól, ügyes 
vagyok én az Ilyenekben — válaszolt Sára. 

— Tehát még mindig szeretsz ? 
— Tiszta szivemből I 
— S mindig fogaz  szeretni? 
— Mig csak szivem szerethet. 
— S azután? . . . 
— Ha te akarod, mig azután is I . . . 
Zakán többet nem hallhatott, csak a lépé-

seket hallotta ugy félig  ébren, félig  önfeledten, 
mert ott feküdt  a fa  törzsinél eszméletlenül. 
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kálójakba karitik a székely éa csángó leányo-
kat • basás baszoinal üzérkednek Telik. Éa 
végtl épp napjaiikban azt is tapasztaltak, hogy 
az oláhorazági nagy városok, romlott csőcselé-
kével sűrűn érintkező határszéli székely és 
eaáagó lép, erkölcseiben rohamosan hanyatlik, 
zűllik és koldusodik. 

Éa e jelenségekkel szemben tétlenül áll a 
magyar társadalom. Pedig mindenki ismeri a 
szegény székely és csángó leányok szomorn sor-
sát, de csodálatosképpen éicttök nem tesz senki 
semmit. Még csak kísérlet sem történt eddig e 
szegény leányok megmentésére, még csak jó-
akarata szándék sem nyilvánult éi deklikben. 
Mert ngy vélekedik a felületesen  ítélkező nagy 
közönség, hogy csak a selejtes elem megy ki 
éa romlik el oda át, • melytói jobb szabadulni. 

Így, a társadalom közönye miatt elfajult 
a székely leányokkal való üzérkedés annyira, 
hogy ma ntlevél nélkül lélekkufárok  százanként 
viszik a begyeken át, kerülő utakon a fiatal 
leányokat és a mi aggasztóan elszomorító — a 
szülők tudtával, azok beleegyezésével. Csupán 
egy szolga bírósági kerületből, a kézdi járásból 
jelenleg 261 útlevél nélkül átszSktetett leány 
van Oláhországban, a kik nagy részének tartóz-
kodási helyét, miként arról személyesen meg-
győződtem, a szülők nem tudják. 

Mi természetesebb, minthogy a határszéli 
megyék egész területéről, Háromszék-, Csík- és 
Brassóvármegyék minden egyes községéből van-
nak útlevéllel és vannak a nélkül is Oláhor-
szágban fölös  számmal leányok, a kiknek összes 
számát ezerekre lehet tenni. Csak a leányokét. 
És a leányok legtöbbjére, ha idejében vis«za 
nem térnek, hontalanság, elzüllé*, megvetés és 
halálukig tartó nyomor vár. A napokban hallot-
tam a predeálí határszéli állomásnál, ottani 
magyar hivatalnokoktól, hogy náluk gyakori eset, 
hogy Olábországból visszavetődő rongyos székely 
nők az éhségtől kimerülve összeesnek. 

A magyar társadalom fölötte  csodálkozik 
és boszankodik azon, hogy az oláhok oly meré-
szen, mondhatni vakmerően támadják a magya-
rok alkotmányát, közigazgatását, knltoráját és 
jogait. Ha a magyar közönség, látná, hogy ál-
talában mily romlott, mennyire műveletlen, mily 
kapzsi, egymással összeférhetetlen,  az uralkodó 
faj  előtt meghunyászkodó, alázatos és alkalmaz-
kodó az a magyarság, amely Olábnrszágkan ki-
szorultán él, akkor némi magyarázatát lelné az 
oláhok vakmerőségének. Ki  oláh a hozzájuk 
vándorolt is reájnk szorult, többnyire megvetés 
és guny tárgyául szolgáló magyarság utáu ítél 
egész Magyarországról, ngy gondolkozván, hogy 
mind olyanok a magyarok. Egy Oláhországban 
nevelkedett magyar embertől hallottam, hogy ó 
nig Magyarországra nem jött, el sem tudta 
képzelni, hogy tekintélyes magyar emberek, ma-

gyar urak is lehetnek. Odaát a magyarság zöme 
ki van zarva a társadalomból. 

OU a székely is csángó leányokra rend-
kívül bizonytalan jövő vár, nagyobb részük el-
hervad, elpusztul Időnapelőtt. Valiban iróniája 
a sorsnak, hogy az ország keleti részének vé-
delmében örökös dicső barczban álló székely is 
csángó nép igy pusztul, megalázkodva, nemzeti-
ségéből és jobb érzéseiből kivetkőzve, tehetetlen 
préda gyanánt idegen földön. 

Vájjon van-e jognnk elitélni a székely 
leányokat, mikor megmentésükért éppenséggel 
semmit sem teszünk, mikor megtűrjük, hogy gaz 
lélekkufárok  egész Erdély határvonalán virágzó 
leánykereskedést űzzenek ? És vájjon igazságo-
sak vagyunk-e akkor, mikor e kivándorló leá-
nyokról már előre rosszat tételezünk föl? 

Igazságtalanul ítélkezünk, mert részben a 
mi hibánk, a müveit társadalomé a leányok 
szertelen kivándorlása. Mi vagyunk felelősek, 
amiért az elnemzelietlenedés és elzüllés a szé-
kely és csángó leányok között oly gyakori. 

Magyarország nagy városai cselédhiányban 
vaonsk, s mindenütt szívesen fogadnák  a székely 
éa csángó leányokat, jó bért is adnának s éppen 
azért, mert székelyek, jó bánásmódban is része-
sítenék és idehaza magyaroknak maradnának. 
A vasút a nagy távolságot, mely azelőtt volt 
megszüntette s a zóna az utazást olcsóvá lette, 
sőt a székely caelédleányoknak, mint munkás-
leányoknak félárn  kedvezményes jegyek biztosí-
tása által lehetővé vált, hogy csoportosan Bu-
dapestre olcsóbban utazhatnak, mint Bukarestbe. 
Két forintért  Brassótól Budapestig mehet a 
székely és csángó leány, ennyiért pedig Oláh-
országba ki nem juthat. 

A székelyföld  nyugati részeiben már meg-
kezdődött a munkakeresőknek saját hazánk bel-
sejébe való gravitálása. Kolozsvárra, Aridra, 
Budapestre százanként mennek Székelyföldről  a 
szolgálattevők és mondhatom, miként legújabban 
Budapesten személyesen is meggyőződtem, külö-
nösen • leányokkal nagyon megvannak elégedve, 
ott a székely leányok cselédeknek nagyon ke-
resettek, mert takarosok. tiszták és tanulékonyak. 

És én megvagyok győződve, hogy a keleti 
határszélekről is szívesebben erre mennének a 
kezökmunkájára utalt szegény leányok, csak 
lenne ki őket erre figyelmeztetné,  tanácsolná és 
vezetné. Nekem a bereczki anyák mikor gyer-
mekeik könnyelmű eladásáért feddettem,  azt 
felelték,  hogy szívesen adnák ők leányaikat 
Oláhország helyett Magyarországra szolgálatba, 
ha lenne aki őket e részben jóakarattal utasí-
taná. Igy nem tudván merre fogni,  a nyomor, 
a kenyérhiánya arra kényszeríti őket, hogy gyer-
mekeiket odaadják Oláhországi közvetítőknek. 

A székely és csángó leányok kiszolgálta-
tása lélekkufároknak,  kiszolgáltatása idegen or-

111. 
Elérkezett este O óra is. Pista már izga-

tottan várta Sárát. Künn a falu  végen a kis berek 
elején ült egy padon. Végre megpillantotta meaz-
sziról Sárát, a mint szokatlan gyóreasággal kö-
zeledett feléje. 

— Valahára! — kiálltott messziről Pista, 
Sára eli sietve. 

— Itt vagyok valahára! Azt hittem, bogy 
aoba sem érek ide, nem tudom, hogy férjemet 
mi lelte, talán gyanít valamit szerelmünkből, mert 
a mikor délben meglátott, őrülten rohant el ha-
zulról s fönhangon  kiáltotta, hogy rámgyujtja a 
házat! 

— De ugyan honnan tudná ? 
— Azt magam sem tudom, hacsak 
— Na ml, hacsak ? 
— Hacsak nem mondott valamit neki a 

Móses! 
— Hát ki as a Mózes ? 
— Ah. hát ö honnan tudná î 
— Aa igas I Oe nost mit tegyek ? A szom-

szédok azt mondják, hogy ne is eresszem be a 
házba, mert már egészen örült. 

— Valóban in sem tudom mit tegyünk, 
legjobb lenne, ba egy időre, legalább ozinleg 
összevesznénk. Én elmegyek melletted majd az 
ntczán szótlanul, mintha nem is ismernélek té-
ged s ha az urad meglát egymás mellett némán 
elhaladva, megengesztelődik majd ó is. 

— Ea igazán jó len I 
De egyszerre iszonyú lárma, kiáltozás ütötte 

meg • füleiket.  Ijedten néznek össze. 
Talán tűi van a raliban ? 
A nép Sára odasimulva Pista derekához, 

kijőve s kia berekből • fala  feli  vették oţjokat. 

— Tüz vau! — kiálltott fel  egyszerre Piéta — 
nézz, nézz csak oda férjed  felgyújtotta  a háza-
tokat. nézd hogy fut  ott őrülten, gyere csak 
közelebb. Hallod, hogy ropognak a száraz geren-
dák Nézd most, iiiost . hogy dől 
össze a ház a ö hogy kaczag, s kaczagása köz-
ben folyton  téged kiállt. 

— Jaj én félek,  ments meg Pista engemet! 
— Ne félj.  megfoglak  óvni . Nézd, hogy 

aiet az egész falu  oltani. De nézd, nézd ainott, 
hogy örül férjed  a tűznek, örUlt kaczagása idáig 
hallszik, nézd hogy fut,  most belerohan az égő 
gerendák közzé vége, vége van. 

— S ha most minket meglátna itt valaki ?! 
— Nem gondolná azt senki, hogy te vagy 

itt, mindenki azt hiszi, hogy téged is örökre el-
temettek az égő gerendák. 

— Oh Istenem I 
— De nézd a szikrákat, hogy fújja  a há-

zamra, a szél, nézd most lángha lobban az is, 
oh mit tegyek! — kezét kikapva Sára kezei kö-
zül, elakart rohanni. 

— Nem, nem engedlek — szaladt utinna 
Sára — azt mondtad, hogy szeretsz, már most 
mutasd meg, ha igazán szeretsz I Akarom, hogy 
maradj ! 

— Engedj ha mondom I kiálltott rá Pista. 
— Hazug, a azt merted mondani, hogy 

szeretsz ! 
— Szerettelek, de már vége, egyetlen va-

gyonom is érted lángban áll — kiragadta kezét 
s örült futásban  elrohant. 

Bodó Sára ott maradt elhagyottan, eszmé-
letlenül. Másnap ott találták halva, s eltemettik 
ssipen, mert azt hittik, hogy ártatlanul lett ál-
dozatja ö is Zakán őrültségének. 

Riozi. 

szágban n-t elnemzetietleaedésnek, az elromlás-
nak, könnyelműség, sőt annál több — gyávaság 
lenne. Mtg  van a lehetőség arra nézve, hogy a 
leányok tiaztességes foglalkoztatása  és becsüle-
tes kenyérkeresete idehaza biztosittaseék. Van 
immár vasút, van olcsó utazás, vannak humánus 
egyesületek, amelyek jóakarattal nyújtanak tá-
mogatást a szegény népnek. Budapesten a Mártha 
egyesület, közvetítő irodájával, cseléd otthonával 
valódi jótéteményt gyakorol a jó erkölcsű leá-
nyokkal szemben és ez az egyesület, a mint 
velem közölték, kész örömmel karolja föl  a szé-
kely és csángó leányok ügyét is. A többi ma-
gyarországi városok nőegyesületei is kétségkí-
vül nyojtanak ilyes támogatást, csak a székely-
földi  nőegyesflletek  vegyék kezökbe a közvetítés 
munkáját s a székely és csángó leányok meg-
mentése eléretik. 

Csak kétszer-háromszor vigyenek a határ-
szélről igy közvetítve csoportosan hazánk bel-
sejébe leányokat s azután az ismert uton, a ra-
gadós példától neki bátorodva önkéntesen fog-
ják a szegény székely és csángó leányok kenye-
rüket- ÍB boldogulásukat idehazni keresni. 

Részletes utasítást a teendőkre nézve az 
alább közölt utmutalásba foglaltam  bele, melyet 
az érdekelt nőegyesületeknek és legfőképpen 
minden egyes müveit székely ariasszonynak 
figyelmébe  ajánlok, megjegyezvén, hogy mag»m 
legközelebb személyesen szervezni fogom  való-
színűleg elsőnek Kézdi-Vásárhelyt a mozgalmat. 

(Vége köv.) 

I B O D A L O J I . 
Ingyen kapja meg mindenki a következő 

3 frtos  díszkötésü munkát. Benedek Elek: .Ma-
gyar Népköltés Gyöngyei", mely az ösasea leg-
szebb magyar nótákat tartalmazza, a ki 1900. 
január l-éig 2 frttal  előfizet  a .Hasznos Tanács-
adó" képes családi lapra, melynek előfizetési  ára 
egész évre 2 frt,  félévre  1 frt.  Szerkesztőség és 
kiadóhivatal Erzsébot koriit 41. A Hasznos Tanács-
adóit betéti társaság adja ki és Oerő Attila B z e r -
szerkesztí. Eddig a következő írók írtak a „Hasz-
nos Tanácsadó'-ba: Ágai Adolf,  Benedek Elek. 
Feleki Sándor, Gyalui Tibor, Gárdonyi Géza, 
Hazai Hugó. Heltai Jenő, Jakab Ödön, Jeszenszky 
Danó, Jókai Mór, Muzslay Jáuos, Palágyi Lajos, 
Révész Béla, Szabolcska Mihály, Szentessy Gynla, 
Varsányi Gyula és Varságh János. Azonkívül 
szebbnél-szebb képeket közöl és több mint két-
száz hasznos, megfizethetlen  tanácsot nyújtott 
Egészség és Szépség Ápolása. Háztartás, Hási 
vegyszerek, Konyha, Ruházat ÓB fehérnemű.  Mező-
gazdaság és kertészet, atb. rovataiban. Senki ol 
ne mulassza az előfizetést  erre az olcsó éa meg-
becsülhetetlen képea családi lapra, mely potom 
2 frtért  egy évre kiszámithatlan hasznot hajt 
mindenkinek és oly kellemesen szórakoztat, hogy 
mindenki hü marad hozzá. Az előfizetési  pénzeket 
legczélszerübb postautalványon igy czimezni: A 
.Hasznos Tanácsadó* képes családi lap kiadóhi-
vatalának. Budapest. Mutatványszám ingyen. 

T A N Ü 8 T . 
Évzáró vizsgák. 

A csík megyei államilag segélyzett gazda-
sági irányú felső-népiskolában  a jelen tanévet 
záró vizsgák folyó  hó 19-én fognak  megtartatni 
a következő sorrendben: 

Délelőtt 8 órától 12 ig az első osztály 
vizsgája az elméleti tárgyakból. 

Délután 2 órától 6 ig a második én har-
madik osztály vizsgája az elméleti tárgyakból. 
Délntán 6 órától 7-ig az összes növendékek vizs-
gája az énekből és testgyakorlásból. 

Június hó 29-én „Tedeum,. Érdemsoro-
zatok felolvasása,  ösztöndíjak kiosztása és a 
és tanév bejárása. 

A vizsgákra a szülök, gyámok és más ér-
deklődők szívesen láttatnak. 

Felvétel a dévai m. kir. állami tanitó-
képBŐ-iétésetbe. 

A dévai m. kir. állami tanitóképzö-inti-
zetnek mind a négy osztályába az 1899/900-ik 
iskola évre felvétetik  összesen 123 növendék, 
és pedig az I. osztályba 35, a II-ikba 32, a 
lll-ikba 31 is IV-ikbe 35. 

A felvett  növendékek • helybeliek kivéte-
lével mind bennlaknak s az intézetben ingyen 
nyernek lakást, fűtést,  világítást, mosatást s 
részben gyógykezelést is. A havi 12 frtba  ke-
rülő élelmezést (köztartási) pedig, mel) regge-
liből, ebédből és vacsorából áll, ingyen élvezi 
15, havi 4 frtért  30, havi 6 frt  40, havi 8 
frtért  30 is havi 12 frt  (az egész díjért) 8 nö-
vendék. E dijak havonként, legkésőbb minden 
hó 5-éig, előre fizetendők  be az igazgatóságnál. 

Az I. osztályba felvehető  36 növendék kö-
zül a köztartást ingyen fogja  élvezni 2, havi 4 
fit  7, havi 6 frtért  10, havi 8 frtért  12 ia 
havi 19 írtért (az é g i n díjért) 4 növendék. 

A köztartási kedvezmények kiosztásánál, 
a mit a f.  évi aignntaz bó 25-éig véglegesen 
vallás- es közoktatásügyi m. kir. Miniszter nr 
ö nagyméltósága állapit meg, a szorgalom, elő-
menetel, magaviselet ia szegénység szolgálónk 
irányadásai. Tanitik gyermekei, árvái egyenlő 
minősítés mellett elsőbb-éggel bírnak. 

Az I. osztályba felvitetnek  as oly tann-
lók, a kik 16-ik életévüket betöltötték, ép tea-
tüek, egészségesek s a fellő  népiskolái vagy a 
gimnázium, reál- vagy polgári iskola négy alsó 
osztályát sikerrel elvégezték vagy a kik az en-
nek megtelelő előképzettséget a magyar nyelv-
tanból. számtanból, történelemből ia földrajzbil 
leteend} felvételi  vizsgálattal igazolják. 

Az 50 kros bélyeggel ellátott folyamod-
ványok az intézet igazgatótanácsához czimezve 
folyó  éri juniuB hó 20-áig alulírott igazga-
tósághoz nyújtandók be. A folyamodványhoz 
csatolandók eredetibeu  a következő okmányok: 

1. Iskolai bizonyítvány. 
2. A folyamodó  születési bizonyítványa ar-

ról, hogy a törvény 108. § ában megkövetelt 
15 éves életkort betöltötte. 

3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó  semmi testi fogyatkozásban,  fejletlen-
Bégben vagy eltorzulásban nem szenved. 

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők 
vagyoni állapotáról. 

5. Községi vagy más egyéb hiteles bizo-
nyítvány a családfő  polgári állásáról, a család-
tagok számáról, ezek életkoráról. 

6. A szülőktől altirt kötelező nyilatkozat 
arról, hogy fiukat  a szükségesekkel évközben 
ia ellátják. 

Tartozik minden szülő az intézetbe lépő 
fiát  tisztességes és kellő mennyiségű ruházattal 
s ágy- és fehérneművel  ellátni. A tankönyvek, 
író- és rajszerek ivenként átlag 18—90 frtba 
kerülnek, ebből 10 frt,  1 frt  betegápolást éa 2 
frt  önképző- és segélyező-egyesületi díjjal (önt-
szesen 13 Irt) a beiratkozáskor, az elmaradó 
rész pedig decz. hó 15-éig fizetendő  be az igaz-
gatóságnál. 

Az intézet egyszersmind kántorképző is. 
A felvételi  vizagálatok a f.  évi janias hó 

30-án, a javító vizagálatok és beiratáaok pedig 
ingusztus bó 31-éo tartatnak, az előadások 
szeptember hó 1-in kezdődnek. 

Déván, 1899. évi ápril h i 30. 
Boga Károly, 

igazgató. 

H Ü L Ö H F É L É K , 
— J u n i u s i téL A nép által annyira félt 

Medárd napi esőzés — bár aznap reggel annak 
némi jelei mutatkoztak — es úttal elmaradt 
ugyan, de meg hozta azt, a mit éppen senki 
sem várt s a mi igen ritka jelenség a mi zord, 
hegyes vidékünkön ia jnnins havában. Medárd 
napján ugyanis hűvös északnyugati szél dühöng-
vén, a rá következő éjszaka a hőmérő a fagypontra 
aűlyedt le s oly kemény dir lett, hogy megye 
szerte különösen fák  által nea védett kertekben 
éa mezőn lévő kényesebb természetű veteményeket 
és pityóka ültetvényeket jó részben megsemmiai-
tett 10-én szintén folytatódott  a hűvös szél, mig 
1 l-ére az idő esőre fordalt  s a magasabb hegyek 
ormait bó borította el. Egyelőre nem tudhatni, 
vájjon a dir és hideg esőzés nem volt-e káros 
befolyással  a virágzásban álló rozsokra nézve, de 
ba a szokatlan zord időjárás továbbra is tart, 
az igen dúsnak ígérkezettt termés iránti remé-
nyek füstbe  mennek. 

— E s k ü v ő . F. évi május bó 3-án d. n. 
4 órakor vezette oltárhoz zabolai ifj.  Száva 
Zakariás kereskedő csikizépvizi Bartha Gergely 
kereskedő leányát Terézt Csik-Szipvizen. Nász-
nagyi tisztet a menyasszony részérői csíkszere-
dai Gecző Béla kir. lőrvszéki biró, a vőlegény 
részéről bndapeiti Száva Gynla és lilabi Zeikler 
Károly nyng. pénzügyigazgató és kir. laaácsos 
teljesítették. Vőfélyek  és koszorús leányok voltak, 
Szebeny Menyhért éa Mánya Berta k. a. Féjér 
Lajos és Bartha Róza k. a. Becse János ia 
Bartha Katinka k. a. Az esküvőt fényes  lakoma 
követte, hol mintegy 60 személy vett részt. 

— As érettségi viuga. A caiksomlyti 
rim. kath. főgimnáziumban  az érettségi vizsga 
Miki Bálint töispán éa Kuncz Elek tnnk. kir. 
főigazgató  jelenlétében f.  hó 9. i s 10 napjain tar-
tatott meg. Az eredmény fényesnek  mondható, 
mert a 91 tanuló kSsttl Jelesen érett bárom 
(Bodó Ferencz, Klára András és Lakatos János), 
jól érett öt (Botár Béni, Ctedő András, Dóczy 
Kálmán, Kovács András és Br. Rudnyánszky 
Sándor), egyszerűen érett tizenegy, kettő pedig 
l—l tantárgyból 3 hónap múlva teendő jaflti 
vizsgálatra utasíttatott. Az intézet ebez hasonló 
azip sikert keveset matathat fel.  Ax érettségei 
tett ifjak  a derekasan végzett muaka után £ 
hó I I in (vasárnap) Csík Szeredában a .Csillag' 
vendéglő a agy termében fénye*  vacsorát tartottak. 

— Ssékelr és csángó leányok. E 
czimen lapunk mai és a jövő Brémában egy tar-
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jedelmes közlemény jelmik meg László Gjnla 
kamarai másod titkár tollából. László Gyula ebbea 
a székely és csángó Irányok megmentésére olyan 
módokat ajánl,melyek szileskörben tetszésre talál-
tak s már szervezkednek ia itt-ott nőegyletek, bogy 
« nagy magyarnemzeti eszmét megvalósítsák. 
László Gynla a czikket kflIOn  füzetekben  is le-
nyomatván a székelyföldi  éa budapesti nőügyie-
teknek és magánosoknak is — kiktől es ügy-
ben Simogatást remél — megkttldölte. Igy nem 
sokára üdvös eredményei leszek az akczióuak, 
mert a székely és csángó Irányok ahelyett, hogy 
Oláborazágot keresnék, itthon a bazában nyer-
nek elhelyezést tisztes munkára, jó fizetésért. 

— Halálosások. Háromszék vármegyét 
súlyos csapás érte, mert Gábor Péter alispán két 
czikluson volt országgyűlési képviselő, a kit 
nemcsak a saját vármegyéjében, hanem C.-ik-
megyében is osztatlanul szerettek és becsültek, 
— meghalt. Haláláról a család a következő 
gyászjelentést adta ki: 

Már Özvegy bereczkl Gábor Péterné hatolykal 
Potsa Berta maga éa gyermekei Pál és Péter; az 
elhunytnak testvérei: Gábor Antal 10. kir. posta-tár. 
főtiszt  és családja, Gábor Mátyás kir. trvszeki biró 
és családja, Gábor Eliz, írj. Finta Jánosné és családja, 
tíábor Imre és családja, Gábor Ágnes és férje  Majer 
lgoácz in. kir. áll. állatorvos, ugy saját testvérei és 
ezek családja nevében mélyen megszomorodott szív-
vel tudatja, hogy felejthetetlen  drága jó férje,  gyerme-
keinek Önfeláldozó  édes jó atvja, a jó testvér, sójfor 
rokon és jó barát bereczki Gábor Péter Háromszék-
vármegye alispánja és az erd. rom. katb. status vá-
lasztott tagja í. hó 7-én esti fél  11 órakor életének 
52-ik, boldog házasságának lrt-ik évében, a halotti 
szeutségek ahitatos felvételével  hosszúi betegség után 
megszQut tini. Hűlt teteme í. évi junius ho llí-éu <i. 
e. 9 órakor lakásán megtartandó r. kath. gyászszer-
tartás után Szárazpatakra fog  szállíttatni s ottau a 
családi sírboltba őrök nyugalomra  eí helyez tetui. Lel-
kéért az engesztelő szent miseáldozat Sepsí-Szent-
UyörfgyOn,  Szárazpatakon és Bereczkben 18911. év 

Í'unius hó 12-én d. e. 10 órakor fog  a mindenhatónak 
lemutattatni! Emléke legyen örökre áldott! Az örök 

világosság fényeskedjék  neki ! Sepsi-Szentgyörgy, 
1899. junius hó 8-án. 

— Mélyen megdöbbentett midenkit nálunk 
is az a bir, mely 12-én elterjedt. Miskov Pé-
ter, volt csíkszeredai állomás parancsnok meg-
halt. Az általánosan közkedveltségnek örven-
dett zászlóalj parancsnok csak alig 21/» éve 
hagyta el városunkat, hogy a pozsonyi bonvéd 
ezred parancsnokságát átvegye. Ez év májas-
ban léptették elé ezredessé a mindjárt nyu-
galomba vonult megrongált egészségi állapotára 
való tekintettel. De jól megéidemelt nyugalom-
ból is elragadta a halál a nem rég még daliás 
ezredest. Béke legyen hamvaival I 

— B o m á n i a i Oltenicai özv. Bratiánn 
Demeterné szfil.  Ceolie Eugenia utazás közben 
Tusnád alvégen I. hó 8-án szívszélhűdés miatt 
hirtelen elhalálozott. Az elhalt nrnő bullája ha-
tósági engedélylyel Bukarestbe szállíttatott. 

— Ki r ándu l á s . A csiksomlyói „Jótékony 
Nőegyesűlet* 1899. jnnius 17-én (Szombaton) a 
bükk elön társas kirándulást rendez, melyre a 
l. érdeklődőket tisztelettel meghívja (mivel meg-
hívók nem küldetnek ki) özv. Sulyok Gézáné 
rendező. A nők ételről s a férfiak  italról gon-
doskodjanak. Kedvezőtlen idő esetén egy héttel 
később azaz 24-én tartatik meg. Részvételi díj 
20 kr. Kirándulás d. a. 2 órakor. 

— A csik-somlyói t a n u l ó i í j u sag ki-
r á n d u l á s a . Csaló János tanár, a kiránduló 
egylet elnöke, nagyszerű kirándulás eszméjével 
foglalkozik.  Nem kevesebbet akar, mint bogy 
székely ifjnságank  Adria kéklő habjait, a ma-
gyar tengfrpartot  és Fiumét látogassa meg Az uti 
költség az elő irányzat szerint a kővetkező : 
1. A vasnt Fiúméig és vissza 11 frt  50 kr. 2. 
Napjára 1 frt  50 krjával a tizenegy napi útra 
esik összesen 16 frt  50 kr. 3. Előre nem látott 
szükségre 5 frt  összesen 33 frt.  Az útirány 
menet Várad, jövet Arad felé.  Kiszállás Buda-
pesten, Pécsett. Aradon. Sohase lesz ily ked-
vező alkalom Fiume meglátogatására. A szülök 
és a tanügybaritok figyelmét  ez aton is felhív-
ják e pompás eszme felkarolására.  Egy kis ál-
dozattal egy égisz életre kiható kirándulás gaz-
dag emlékeivel látják el jóra törekvő ifjuságun-
knL A jelentkezéseket minél hamarább kell esz-
közölni. A vasúti kedvezmény megnyerésére 
legalább 20 tanuló szükséges. 

— Segély k losa tás a t ap looza i tüz-
k á r o s u l t a k n a k . A csiksomlyói jótékony nő-
egyesület által a taploczai tűzkárosoltak fölse-
gélésére rendezett fUlirestély  tiszta jövedelmét 
50 Irtot a nőegylet elnöke Jakab Antalné, pénz-
tárosa özv. Sfllyok  Gézáné, jegyzői Sántha Bóza 
k. a. és Vasilkievicz Viktor ffigimn.  igazgató 
f.  bó 4-én Csik-Taploczán személyesen osztották 
ki azon szegényebb sorsn tűzkárosoltak között, 
kik a segélyre inkább rá voltak szorulva. Az 
összejött szerencsétleneket nagyon meghatotta 
• gondoskodásnak közvetlensége és a szép beszéd 
•elyet az alkalomból Vasylkievicz ur hozzuk 
intézett, a ki a mellett dicséretre nem szoruló 
jótékonyságot jg gyakorolt a maga részéről, 
midőn az ujabb jelentkezőknek aaját zsebéből 
egészjtetle ki n segély fogyatékos  részeit. 

— Báthory Kndre bibornok ón er-
délyi fejedelem  halála. A háromszázéves 
évfordnló  alkalmából nagyon érdekes ismerni 
annak a hatalmas forradalomnak  okait, mely 
szörnyű kitörésével egy ártatlan ember halálát 
idézte elő. A forrongás  anyaga még a XV. ázá-
sodra vihető viasza, de teljes erővel csak a XVI. 
•sásodba gyűl össze, a mikor a köznép jogait 
a fejedelem  * a nemesség egyűttesee csorbítják. 
1572-ben a székelység harmadik rendje elvesz-
tette nnuwiégtit 1596-ben Zsigmond erdélyi 

tejedelem visszaadja, de a havasalföldi  hadjárat 
után megsemmisíti adományát az országgyűlés. 
Az eredmény 1599. okt. 31. — Mindezt a csik-
somlyói r. k. főgimnázium  jelen évi Értesítőjé-
ben megírta dr. Balló István. Hogy mindenki, 
kit a nagy idők eseményei érdekelnek, hozzá-
férhessen,  külön lenyomatta. A kis füzet  szerző-
nél kapható Csik-Somlyón, ára 30 kr. 

— Cslk-Szentmiklós község éidemes 
elöljárósága és képviselő-testülete az által, hogy : 
boldog emlékű és feledhetlen  drágajósága „Erzsé-
bet" királynénk emlékére egy — a község észak-
keleti végén a lő országot test mellett lévő, Csik-
Szépviz felé  vezető szép helyen, emlék keresz-
tet állíttatott és azt díszes kerítéssel is ellátta, 
minek a felszentelése  folyó  bó 11-én meg is tör-
tént. Még pedig hogy minél népesebb legyen a 
hivatalos aktns, illetve felszentelés  lefolyása,  a 
község érdemes és ruganyos erejű főbírája: 
Ambrus Balázs ur, már 10-én dob szó mellett 
kirdettette az emlék kereszt 11-én leendő fel-
szentftltetéaét.  Ugy is történt, hogy már folyó 
bó 11-én délelőtt 10 órakor Csik-Sientuiiklós 
és Borzsova községek apraja és nagyja a 
2-ik jelző harangszóra a templom előtti ke-
rítésbe gyülekeztek, hová a csikszentmiklósi 
iskolás gyermekek „fekete  lobogóival, tanítóik 
vezetése alatt megjelenvén, a nagy népsokaság-
ból álló körmenet, illetve processzió, zászlók alatt 
a közeli emlék kereszthez vonult, lini a szokásos 
felszentelés  a legnagyob ünnepélyességgel lefoly 
ván az isteni tisztelet meghallgatására vonult 
az említett két közégbeli nép sokasága. Valób in, 
követésre méltó példa ez, melynek fő  mozgató 
erői: Ambrus Balázs községi érdemes főbíró, 
Lázár Ferencz közs. képv. és isk. sz. elnök és 
Eröss Miklós községi képv. és isk. sz. gondnok, 
kik fenn  költ és a kegyeletes tisztelel iránt ily 
nemesen gondolkozni tudó férfiak,  kiknek szép 
példájuk vajha más községekben is méltó kö-
vetésre találna ! 

— 2 0 frt  k í s é r e t ében kaplak a követ-
kező levelet: Tisztelt szerkesztő barátom 1 L in-
dán Zsigmond csikszentsimoui lakós folyó  hó 
5-én 20 frtot  hagyott íróasztalomon. Milhogy 
nevezett ur a pénz rendeltetését nem jelölte meg, 
én azt a madéfalvi  emlék jarára ezennel fölaján-
lom s kérlek kegyeskedj az emlék kezelőségének 
át szolgáltatni. Azt hiszem ezen rendelkezésembe 
az adományozó ur is belenyugszik. Ezen összeg 
a madéfalvi  emlékalap javára nyugtázva is lett. 
C«ik-S/.entmárlonon, 1898. junius hó 7 én hi ved 
Bartalis Ágost főszolgabíró. 

— Báthor i -emlókre a kővetkező ado-
mányok érkeztek : Kemenes Ferencz nagyprépost 
826. sz. gy. ivén Veszprém 5 frt,  Tamás Imre 
tanító 59. sz. gy. ivén Tamás Imre 1 frt,  többen 
50, 35, 95, 90, 15 és 10 krt összesen 7 frt 
10 kr Csík-Tusnádról, Gidró Bonitácz esztergomi 
tanár 386. sz. gy. íven adakoztak : dr. Csernocb 
János apátkanonok 2 frt,  Számord Ignácz igaz-
gató, dr. Okányik Lajos káplán, és Nagymagyar-
országi 5 0 - 5 0 kr. Gidró Bonifácz  tanár 1 frt, 
többen 2 0 - 3 0 krt, összesen 5 frt  90 krt, Both 
Fermcz. t, kanonok, esperes-plehános 211. sz. 
gy. íven Gy.-Szárbegyen : Both Ferencz 1 Irt, 
Nagv Antal 50 kr, Miklós Katinka ét> Sövér 
Mária Székelyné 3 0 - 3 0 kr, I\ Simon Márián 
26 kr, Liszló Dénes 10 kt, összesen 2 Irt 65 
A 28. sz. gy. íven; Csiszér Károly körjegyzó 
1 frt.  Barialis Ágost főszolgabíró  50 kr Csik-
Szenlmárton, A 14. sz. gy. íven: Kovács János 
és Jakab Ödön 50—50 kr Csik-Szereda, A 393. 
sz. gy. iven: Nyerges Gyula gy.-tölgyesi I trt, 
Basahid község Elöljárósága 1 f'-t,  dr. Veress 
Endre áll. főreáliskolai  tanár 2 frt. 

Összesen . 27 frt  10 kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 81 frt  85 kr. 

Főösszeg 108 frt  95 kr. 
Aaaz ssáznyolcz forint  k i l enosvenö t 

k r a jozá r . 
Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 

űgy nevében leghálásabb köszönetünket. 
— I sko la i v izsgála tok . Gyergyó-Dit-

róban a népiskolánál '.. bó 10-én voltak az év-
záró vizsgálatok, melyek jeles eredményről ta-
núskodtak. A polgári iskolában 21. és 22-ére, 
a tanoncziskolában 25-ikére vaunak kitűzve az 
évi záróvizsgálatok. 

— Iskola-Ünnep. Hazánknak ezer éves 
múltja fényesen  igazolja, hogy állami létünket 
csakis a lángoló hazaszeretet tartotta fenn.  Ezen 
ezer éves tanulság méltó arra, bogy beleszövőd-
jék az iskolai nevelésbe és oktatásba, hogy a 
hazaszeretet már a legzsengébb korban meg-
gyökerezzék. A hazaszeretet ápolására alig van 
alkalmasabb nap a junius 8-ánál, mely évfordu-
lója a legalkotmányosabb és legbölcsebb kirá-
lyunk megkoronáztatásának. E napon ország-
szerte megzendült az ifjúság  hála és könyörgő 
imája azon iskolai rnnep kéretében, melyei 
junius 8-án a miniszteri rendelet értelmében is 
meg kell tartani. Gyó-Ditróban az állami pol-
gári iskola is lélekemelően ünnepelte meg e 
napot. Te Deum után az iskola nagy termében 
szép szavalások énekek töllötték ki a program-
mot. A megnyitót Vértes Lajos igazgató mondta. 
Albert István tanár tanulságos és szép felolva-
sásban ecsetelte e nap jelentőségét és tanulságát 
az ifjúságra  nézve. Az ünnep bezárásánál pedig 
főtiszt.  Takó János gondnoksági elnök mondott 
lelkesítő beszédet a tanulósághoz. 

— Csikssentmártoni k&sainó. Felszó-
lalásunk a .Csíki Lapok "ban, nem volt a pasz-
tában kiáltónak szava I Olvasókörünk f.  évjnn. 

4-én njra alakalt, ajra szerveződött, aj tiszti-
karral, élén Cbia Béla elnök úrral. Egyelőre 
igaz a tagok száma még kevés, mindössze 
37 : de van reményűnk, bogy azt az előítéletet, 
melylyel sokan az újra alakult olvasókör iránt 
viseltetnek, s a mely még most csak tehetetlen 
vergődést jósol kaszinónknak, idővel a tisztikar 
lelkes tevékenysége és a lagok űgybazgósiga 
I» fogja  rombolni, s ni ntsokára megerősödve, egy 
jól szervezett gárda álland a közművelődés zász-
lója alalt itt is. Ezt hisszük és a tisztikartól 
el is várjak. Tevékeny embereknek ismerjük, s 
ha tevékenységüket e téren is érvényesitik, az 
eredmény, a siker elmaradliallan. Kérjük azon-
ban azokat az arakat is, kik eddig az olvasó-
kör tagjai közé lépni vonakodnak, hogyne tart-
sák magukat, neutralitásbaa szembeu az olvasó-
körrel, banem levetkezve minden elfogultságot, 
lépjenek he a kőibe! Semlegességük akadály 
lehet a kör fejlődésének,  ellenben ennek csak 
egy parányi előmozdítása is nemes tettet képe-
zend, mely önmagái dicséri meg! 

— Helyreigazí tás . A városi rendőrka-
pitány ur Ügyeimébe uziiuil múltkori hírünkbe 
azon kis sajtóhiba csúszott be, liogy az állam-
vasutaknak ajánltatott figyelmébe  az engedély 
nélküli építkezés hatósági megakadályozás e 
helyett: 

.Miután az .államvasutak" nem voltak 
annyi figyelemmel,  hogy a disznó- és tyuk-
ólokot és árnyékszéket az utczától távolabb 
építessék, s mintán a városi tanács sem volt 
figyelemmel  arra, Itogy az engedély nélküli 
építkezést, részint az építési szabályrendelet, 
részint pedig az egészségügyi törvény értel-
mében megakadályozza, tehát kívánatos volua, 
lioşy stb." Mely sajtóhibát ezennel helyreiga-
zítjuk. 

— Semmi s em ál landó a n a p a la t t . 
Annak a gazdag, páratlan böségii és minőségű 
savanyuviz-forrásnak,  a mely Kis-Somlyó nyu-
gati aljában áll. ontja ilditő vizét, s mintegy 
áldást képez nem csak Somlyó és a közeli köz-
ségek lakóira s a somlyói nagy száma tanuló 
ifjúságra,  bmem az évenkint előforduló  neveze-
tes bucsnk alkalmával távol vidékekről is össze 
sereglö népekre nézve is, a Darvas Vénáncz 
szerzetes által 1839-ben vésetett mint egy ölnyi 
mély és félöl  átmérője kőtartálya H hó 10-én 
délután a földszinén  felöl  hangos durranással 
szétrobbant és darabokra törött. Hogy annak 
a kemény kőkö|iünek megsemmisülését mi idézte 
elö, az egyelőre rejtély, de mert alig feltehető, 
hogy a folyton  látogatott köpüt fényes  nappal 
gonosz emberi kezek merészelték volna megsem-
misíteni, nagyon valószínűnek látszik, hogy a 
szétrobbanás a forrásból  előtört valamely ter-
méozeli erőnek a következménye annál inkább, 
minthogy az eddig szagtalan tiszta víz undorító 
ízt kapott s ma már alig élvezhető. A szétrob-
banással tehát megsemmisült a chronisliclion is, 
mely Darvas Vénáncznak az emberiség iránti ál-
dozatkészségét hosszn időkig hivatva volt hirdetni 
s hogy akad-e még egy második Mecenás, ki a 
mult idők eme nevezetes emlékét s azon a szét-
hullott chronisticbont is helyre állitsa az nagy 
kérdés. Mindenesetre azonban Várdntfalva  köz-
ségnek halasztbatlan teendője, hogy azt a pá-
ratlan kincset alkalmas tartály felállításával  a 
közhasználatnak továbbra is megőrizze. 

_ Éle lmi szükségletek száll i tása. 
A m. kir, kolozsvári VI. honvéd kerület parancs-
noksága hirdetményt bocsátolt ki az erdélyi ré-
szekben elhelyezett honvéd csapatok élelmi szük-
leteinek 1899. szeptember hó 1-töl 1900. aag. 
bó 31-ig terjedő egy évre való biztosítás» 
iráut. Kell szállítani kenyeret, szénát, alom és 
ágy szalmát, tűzi fát  és kőszenet. Az ajánlati 
tárgyalások Kolozsvárt  I S»9. évi jalius hó 3 án, 
Jfarosvásar/ie/)'t  1899. julius hó 10-éu, Nagy-
szebenben 1«99. julius hó 12-én, Brassóban 
1899 julius hó 14-én fugnas  megtörténni, áz 
ajánlatokat a szokásos minta szerint szerkesztve, 
1 koronás bélyeggel kell ellátni s bánatpénzzel 
felszerelve  (mely a szállítandó tárgyak értékének 
6° o-ából áll) a kitűzött napon legkésőbb reggel 
8 óráig a tárgyaló bizottságokhoz benyújtani, 
melyek a nevezett városokban a bonvéd lakta-
nyákban gyflluek  öszsze. Azon ajánlattevő 
— ki mig a bonvéd kincstárral szerződési vi-
szonyban nem állott — köteles vagyoni állapotát, 
vállalatképességét ésmegbizhatóságát,ha törvény-
szék ileg bejegyzett czége van, az illető keres-
kedelmi és iparkamara, más esetben pedig az 
illetékes gazdasági egyesület által kiállított bi-
zonyitványnyal igazolni. Felhivjnk rá gazdáink 
figyelmét. 

— Ki rándu lás . A ditrói Ipartestület f. 
bó 4-én kirándulást rendezett a testület zász-
lójának a javára. A mulatság első része a kö-
zeli Tilalmas erdőben, a második része, vagyis 
a folytatása  pedig a központi iskola nagy ter-
mében folyt  le vidám, jó hangulatban. A ren-
dezőség fáradságát  és buzgólkodását szép siker 
jutalmazta. 

— Fagy. A fagyos  szentek után oly hi-
deg időjárás következett be, hogy Ditró hatá-
rában 9 ikén a hajnali órákban hóbarmat és 
fagy  volt, mely a kukoricza, paszuly, pityóka s 
ugorka leveleit lehervasztotta s ártott a virág-
zásban levő gabonáknak is. 

— Gyimesi majá l i s . Gyimes intelligen-
cziája kedélyes majálist rendezett e hó 10-én, 
melyen a helybeli értelmiségen kivül Szeredából 
is aokan vettek részt. Közelebbi adataink a ma-

jális részleteiről nincsenek, a hazatérők azonban 
örömmel njságolták, hogy nagyon jól mulattak s 
minden nagyon jól sikerült. 

— Fe lvé te l i n t e r n á t u s b a . A széke ly 
u d v a r h e l y i k i r . á l l a m i f ö r e á l i s k o l á 
v a l k a p c s o l a t o s i n t e r n á t u s b a az 
1899—900. tanévre 65 tannló vétetik fel,  kik 
közül 20 tanuló 600; 10 tanuló 500; 10 tanuló 
400; 10 tanuló 300 és lö tanuló 200 korona 
dijt tartozik fizetői. 

E helyekre ezennel pályázat hirdettetik. 
Azon szülők, vagy gyámok, kik fiaikat,  illetőleg 
gyámolljaikat az internátusba felvétetni  óhajtják, 
ebbeli kérésüket, f.  évi julius bó 10-éig az igaz-
gatósághoz intézve és czimezve nyújtsák be, 
czimük és lakásuk pontos megjelölésével. 

— Mulatság. Ralnóthon, 1899. évi jun. 
hó 17 én, szombaton a „Horváth-nagyvendéglő" 
udvarán a radnótbi r. k. templom berendezési czél-
iaira zártkörű tavaázi T á u e x m u I s t s á g 
rendeztetik A rendező bizottság élén Kedves 
József  szolgabíró áll. 

— Nyi lvános köszönet . Az .Alcsiki-
Bank-Részvénytársaság" a csikszentmártoni r. 
k. népiskola jóviseletű és szurgalmss tanulóinak 
10 frtot  ajándékozott, mely összegen ima- és 
énekkönyvek vásároltatván, az év záró vizsga 
alkalmával kiosztattak. Ezen a tan- ég nevelésügy 
érdekében hozott szép áldozatért fogadja  czim-
zett társulat a tanító-testület hálaköszönetét. 

KIADÓ LAPTUUJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ 

Pályázati hirdetmény 
a cs. és k i r . közös hadse regbe l i h a d a p -
ród- iskolákba va ló felvétel  t á r g y á b a n . 

A cs. és kir. hadapród-iskolákba az 1899/ 
l'JOO-iki tanév kezdetén (szeptember közepén) 
körülbelül az alább megnevezett számban fognak 
növendékek felvétetni  és pedig : 

A bécsi, budapesti és prágai* gyalosági bad-
apród-iskolák I. évfolyamába,  mindegyikbe 100, 
a károlyvárosi, a morvaországi königsfeldi,  a 
Krakkó melletti lobzówi, a nagyszebeni, trieszti, 
marburgi, a Grácz melletti libenaui, a pozsonyi,** 
az innsbrucki, a temesvári és a Pétervárad mel-
letti kameniczi gyalogsági hadapród-iskolák, va-
lamint a Marburg melletti strassi hadapród-iskola 
I. évfolyamába  mindegyikbe 30—50 a bécsi tfi-
zérbadapródiskola I. évfolyamába  110a hainburgi 
utászhadapródiskola I. évfolyamába  50, a morva-
fehértemplomi  lovassági hadapródiskola 1. évfo-
mába 50. 

A hadapródiskolák II. III. és IV. évfolyamaiba 
csak annyiban fognak  növendékek felvétetni,  a 
mennyiben egyes helyek rendelkezésre állnak. 

A felvétel  feltételeit  „os. és kir. hadapród-
iskolákba való felvételre  vonatkosó utasítás* tar-
talmazza és itt csak az általános feltételek  sorol-
tatnak elő *** 

Ezek a következők : 
1. a magyar vagy az osztrák állampolgár-

ság, vagy a bosznia-berczegovinai honosság: 
2. testi alkalmatosság; 
3. kifogástalan  előélet (kielégítő erkölcsi 

magaviselet); 
4. elért legkisebb és tul nem haladott leg-

magasabb életkor; 
5. megfelelő  előképzettség; 
6. azon kötelezettség elvállalása, hogy a 

szabályszerű felszerelési  tárgyak beszerzése és 
jó karban tartása saját költségen fog  eszközöltetni. 

7. a tandíjnak (lovaglás! jaruléknak) kellő 
időben való lefizetése. 

A 3-ik ponthoz: 
Az erkölcsi magaviseletből nyert osztály-

zatnak a tanulmányi előmenetelben nyert „elég-
séges osztályzattal kell egyenértékűnek lennie. 

A 4-ik ponthoz 
A hadapród-iskola I. évfolyamaiba  való fel-

vételre a már betöltött 14 és még tul nem ha-
ladott 17 életév van megállapítva. 

A hadapród-iskola II. évfolyamaiba  való fel-
vételre a már betöltött 15 és még tul nem ha-
ladott 18 életév vau megállapítva. 

A hadapród-iBkola III. évfolyamaiba  való fel-
vételre a már betöltött 16 és még tul nem ha-
ladott 19 életév van megállapítva. 

A hadapródiskola IV. évfolyamaiba  való fel-
vételre a már betöltött 17 és még tul nem ha-
ladott 20 életév van megállapítva. 

Az életkor megállapítására nézve szeptem-
ber hó 1-je mérvadó 

Az I-só évfolyamba  való felvételhez  meg-
határozott életkornak bárom hónapig terjedhető túl-
lépésétől figyelembe  vételt érdemlő esetekben, 
már a hadapródiskola parancsnokságok is elte-
kinthetnek. 

Az 5-ik ponthoz: 
A megfelelő  előképzettséget valamennyi pá-

lyázónak iskolai bízonyiványokkal és a felviteli 
vizsga letétele által kell igazolni, 

* Ezek közül 15—20 a vonatcsapathoz való 
ajánlás mellett. 

** Ezek közül 7—8 az egészségügyi csapathoz 
való ajánlás mellett. 

A felvételi  feltételek  kOlBn lenyomatai 
megjelentek Seidel L. V. és fiánál  Bécsbea és Grill 
könyvárus bizományában Budapesten. 
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Iskolai biionyttványokkal igasolaadA, hogj 
• ptlyásó valamely nyilvános, vagy nyilvánossági 
joggal felrnhásott  reáliskolának vagy (rymnáxigm-
nak alább megnevexett ositályait legalább .elég' 
sigea* Sasieredménynyel végelte el* és pedig 

t gyalogsági vagy lovassági hadapródieko 
Iákba való felvételnél; 

as 1-sA évfolyamra  nésve : azok négy alsi 
osztályát; 

a tfliér  vagy ai ntáss hadapródiskolába való 
felvételnél: 

ai I. évfolyamra  néive: legalább azok öt 
alsó oaitálvát; 

Aion pályázik, a kik csupán valamely bő 
lépiskola négy alsó osztályát végezték el, csak 
azon esetben boosátnatók a tüzér vagy utász had 
aprédiskolákba leendő fölvétel  végett a fölvételi 
vizsgára, ba legalább általános kielégítő összered 
ményn bizonyítványt képesek felmutatni 

A latin vagy görög nyelvből nyert .elég-
telen* osztályzatok figyelembe  nem vétetnek 

Az 1868-ik évi XXXVIII ik törvényciikk 
alapján szervezett magyar polgári iskolák, vala-
mint a fiumei  községi polgári iskola egyes OHZ-
tályai, továbbá az otocaoi, ougulini, sisaeki, uj-
gradiskai és brédi horvát felsőbb  népiskolák V— 
Vili ig terjedő osztályai, az igazolandő előkép-
zettség tekintetében a hadapród iskolákba való 
beléphetésre nézve, a középiskolák megfelelő  osz-
tályaival egyenlőknek (egyenértékűeknek) tekin 
tendők. 

Valamely az I-ső évfolyamnál  magasabb év 
folyamba  való belépés csak akkor eugedhetó mcg-
ha a felvételi  vizsgánál mindama katonai, elmé-
leti és gyakorlati tantárgyak ismerete is beiua 
zoltatik, a melyek az illelő alsóbb évfolyamokban 
előadatnak. 

A felvételi  vizsga a hadapródiskolák I. év-
folyamába  való belépésnél a következő tantár-
gyakra terjed ki: 

Német nyelv, számtan és betiiszáintan, mér-
tan, földrajz,  terténelem. természetrajz, természet 
tan és vegytan és pedig oly terjedelemben, a 
melyben azok a középiskolák alsóbb osztályaiban 
előadatnak. 

A felvételi  vizsga terjedelmét ismeretté 
vázlat mellékelve van. 

Körülbelül 80 oly pályázó, a kik a felvételi 
vizsga követelményeinek nem felelnek  meg. hoz 
să tartozóik beleegyezésével egy 1 évig tartó 
.előkészítő tanfolyam'-ba  lesz beosztható, R ezek 
a tanfolyam  sikeres elvégzése ntán valamely had 
apródiskola I-ső évfolyamába  lépnek lel. 

Ily .előkészítő tanfolyamok'  a marburgi és 
strassi hadapródiBkoláknál fognak  szerveztetní. 

A pályázati kérvényekben tehát a hozzátar-
tozók részéről kijelentendő, vájjon a pályázó if-
júnak ezen előkészítő tanfolyamba  leendő esetleges 
beosztásába beleegyeznek-e, avagy sem. 

A 6-ik  ponthoz: 
Tisztító szerek és tisztító eszköz készletek 

nem szerzendők be ; ezek a pályázóknak a fel-
vétel után a hadapródiskola részéről fognak  ki 
szolgáltatni. 

A 7-ik  ponthoz: 
A tandíj a következő : 
a) a cs. és kir. közös hadsereg, u liadten-

gerészet s a honvédség tényleges, nyiig- ésrok-
kantállományálioz tartozó bármely csoportbeli tisz-
tek, protestáns és görög-keleti katonai lelkészok, 
katonai tisztviselők, katonai zenekarmesterek, rang-
osztályba nem sorozott katonai havidíjasok és al-
tisztek fiai  réBiéről éveukinti 12 frt; 

b) a hadsereg (badtengerészet) és a honvéd-
ség tartalékában, valamint a szolgálaton kiviili 
viszonyban álló tisztek, továbbá az udvari és a 
polgári állami tisztviselők és alkalmazottak fiai 
részéről évenkinti 80 frt  és 

c) minden más magyar vagy osztrák állam-
polgár fiai  részéről évenkint 160 frt. 

A b) és c) pontok alatt megnevezett sze-
mélyek fiaiért,  az utász liadapródiskolába való 
felvétel  esetében évi tandíj gyanánt, csakis 40, 
illetőleg 80 frt  fizetendő. 

A tandíj a növendékek hozzátartozói részé-
ről félévenkint  és előlegesen, minden év Bzept. 
és márczius 1-éo fizetendő  le azon badapródisko-
lánál, melybe az illető növendék felvétetett. 

A lovassági hadapród iskola növendékei ezen 
felül  tartoznak a III-ik és a IV-ik évfolyamban 
évenkiut 200 frtnyi  összeget, mint lovaglási já-
rulékot az ezen iskolánál a hátas lovak és a 
lovaglási oktatáshoz megkívántató egyéb szükség-
letek beszerzésére létesített lovaglási alapba, a 
tiiidijjal együtt félévi  részletekben és előlegesen 
befizetni. 

A fentebbi  a) pont alatt megjelölt katonai 
személyek fiai  ezen járuléknak felét  fizetik. 

Az élelmezésért táppénz fizetése  nem köve-
teltetik. 

A felvételi  folyamodványok  legkésőbb Í899. 
évi augusztus 15-ig a legközelebb fekvő  had-
apródiskola parancsnokságához küldendők be. 

A felvételi  folyamodványokhoz  csatolandók : 
1, a pályázd ifjú  keresztelő levele (születési 

bizonyítványa); 
2, annak községi illetőségi bizonyítványa; 
3, a pályázó ifjú  testi alkalmas voltáról, 

valamely tényleges állományn közös hadseregbeli. 

* Magántanulók, hogy c részben érvényes bi-
zonyítványt szerezzenek, valamely középiskolán ide-
jekorán vizsgát tenni kötelesek. 

vagy honvéd orvostudor által szabályszerOleg ki 
állított orvosi bisonyitvány (N—26. szolgálati 
könyv); • 

4. az 1897/98-lki egész évi és az 1898/99-ik 
tanév I-ső és Il ik feléről  (időszakáról) szóló is 
kolai bizonyítvány; ** 

6. a beoltáai bizonyítvány (de csak azon 
esetben, ha a himlőoltás a katonai orvosi bizo 
nyitványban ninosen igazolva); 

6. a pályázó ifjn  ajánlatos erkölcsi maga-
viseletéről szóló és a tartózkodási hely közigaz-
gatási vagy rendőri hatósága által kiállított külön 
bizonyítvány (de csak azou esetben, ha pályázó 
erkölcsi minősitvénye as Iskolai bizonyítványban 
nem foglaltatnék  vagy a hadapródiskolába való 
belépése nem közvetlenül valamely nyilvános 
vagy nyilvánossági joggal felruházott  iskolából 
történik). 

Hiányosan felszerelt,  vagy elkésve beérkező 
folyamodványok  a hadnpród-iskolák részéről nem 
fognak  figyelemre  méltattatni. 

A tanév megkezdése után a cs. és kir. had-
apród-iskolákba pályá/ók többé nem vétetnek fel. 

Budapest, 1899 évi április havában. 

* A látóképesség meghatározásához szükséges 
segédeszközökkel u katonai nevelő- és kéji/öiiitézete-
ken kivill el vannak ellátva: u bécsi, biulii|iesli. 
prágai, grái-zi és lembergi térpumnesnokságob, a liely 
nrségi és esupatkorliázak. a hndkiegésgitó kerületi 
parancsnokságok, u mennyiben állomáshelyeken ily 
-gészségilgyi intézetek nincsenek: valamint — a 

Bocche di Cuttaro és u megszállott tartományok 
területét kivéve — azon helyőrségek térparain-snok-
SIIL'III. Iiol ezred- Vagy önálló zászlóalj-parancsnokság 
van. <le sem hadkiegészítő kerületi parancsnokság, 
sem kutoniii kórház nincsen. 

** Ha a pályázónak valamely túrjryliúl még 
pótvizsgát kell tennie, ideiglenes bizonyítvány csa-
tolandó. 

VERESS SÁNDOR  df„ 

E g y i d ő s e b b k e r e s k e d ő s e g é d 

k e r e s t e t i k 
Bajkó Gyula 
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i-2 Gyergyó-Borszéken. 
Erdő-eladás! 

Csik-Lázárf  alván 11 hold szép fenyő, 
szemerke-erdő eladó, az erdőt megmutatja 
szívességből iíj. Bálint György aliaa Sós 
lázárfalvi  lakos az eladási feltételeket  tu-
datja a tulajdonos Grosz Károly gyógy-
szerész Hosszufaluban.  (Brassómegye.) 3 3 

osi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Kenden orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmilvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Sz. 199—189». 

Á r l e j t é s i h i r d e t m é n y . 

A gyergyó-reinetei egyliáztanács az 
erdélyi Püspök ur ő méltóságának folyó 
évi 2015. sz, a. kelt kegyes engedélye és 

róni. katli. status mérnöke által felül-
vizsgált és helyesbitett terv és költségvetés 
alnpján a gyergyó-remetei templom kija 
vilása és nagyobbitására ezennel uyilvános 
árlejtést hirdet. 

A versenytárgyalás 1899. junillH 
26-An délelőtt 10 órakor a központi 
iskolában tog megtartatni. 

Kikiáltási ár 10.000 frt  (azaz tLezer 
frt)  melynek 10°oát akár készpénzben 
akár óvadékképes érték papirban, Kiss 
Dénes lelkész kezéhez zárt ajánlatban 
előre leteendő. 

Az árlejtési feltételek,  valamint a 
tervrajz és költségvetés nevezett lelkész-
nél megtekinthetők. 

Gyergyó-Rentetén, 1899. jun. 9-én. 

l - l 
Kiss Dénes, 

lelkész. 

Sz. 2870-1899. 
f.  11. 

Pályázat. 
A csik-szeredai kir. törvényszéknél 

és ahoz tartozó fogháznál  lemondás folytán 
Üresedésbe jött kir. törvényszéki és fog-
házorvosi állásra ezennel pályázatot hir-
detek 

Felhivom ennélfogva  mindazokat, kik 
ezzen állást elnyerni óhajtják, hogy kép-
zettségüket és a törvényszéki orvosok ré-
szére előirt vizsga letételét igazoló okiná-

yokkal felszerelt  pályázati folyamodvá-
yaikat ezen hirdetménynek a hivatalos 

lapban való harmadszori megjelenésétől 
számítandó négy (4) hét alatt hozzám 
annyival inkább nyújtsák be, mert a ké-
sőbben érkezendő kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Kolozsvártt, 1899. junius hó 8-án. 
Kozma Gyula, 

1—3 kir. főfljryész. 

Szám 469—899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásá-

ban, Csik-Szentkirály székhelylyel, Csató-
«zeg, Szentsimon, Szentimre, Szentkirály, 
Zsögöd, Szentlélek és Mindszent, községek-
ből álló s 8232 lelket számláló közegész-
ségügyi körben a körorvosi állás elhalá-
lozás folytán  üresedésbe jővén, arra újból 
pályázntot hirdetek. 

Javadalmazása: 900 frt  évi fizetés, 
melyben a lakbér is benn foglaltatik, 
továbbá ingyenes fuvar  mellett nappali 
20-, éjjeli 30 kr látogatási dij, az orvosi 
látleletekért esetenkint f>0  kr és Szent-
királyon a husszemléért megállapított 
dijak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
mazásukat is feltüntető  kérvénytlket hoz-
zám folyó  évi junius hó 27-ig an-

nál bizonyosabban adják be, mivel később 
heérkező pályázatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

A megválasztandó körorvos köteles 
a vagyontalan betegeket ingyen gyógy-
kezelni, a halottkémlést a megállapított 
dijakért Csík-Szentkirály községében vé-
gezni és kör-községeit havonkint kétszer 
hivatalosan beutazni. 

A kászon-alcsiki járás fdszolgabirája. 
Csik-Szentmárton, 1899. évi janius 

hó 2-án. 
Bartalis Ágost, 

2- Î1 főszolgabíró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 2776—899. 

ki 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyói járásához tar 

tozó 4600 lelket számláló Oy.-Várhegy és 
Gy.-Salamás községekben a körjegyzői állás 
Gy -Várhegy székhelylyel üresedésbe jő-
vén, annak betöltésére pályázatot nyitok. 

Felhivom mindazokat, kik a szóban 
lévő 400 frt  évi fizetéssel,  95 frt  utazási 
és 70 frt  irodai általánynyal, természet-
beni lakással, valamint a magán munká-
latokért ssrabályrendeletileg megállapított 
dijakkkal javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883-ik év I. t.-cz. 6-ik 
§-ában előirt képzettségüket, honosságu-
kat és eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi junius hó 30-óig 
bezárólag adják be. 

Gyergyó-Szentiniklóson, 1899. juniuB 
hó l-én. 

Nagy Tamás, 
2 - főszolgabíró. 

Ugy a hazai, mint a külföldi  orvosi tekintélyek is elismerik ás hangoztatják, hogy 
idillt (krónikus) betegségek legbiztosabban a természeti eszközökkel gyógyíthatók. 
A legelső és leglükéletesebhi-ii berendezett intézet, u melyben ezen alapon történik a 

gyógykezelés. 

Dr. PALÓCZ IGNÁCZ 
kórházi orvos. k. egészségtani tanár intézete 

Budapest, IX- Vámház-körűt 7. (augusztus 1-től Eerepesi-ut 10.) 
i Gyógykezelés egéea napon át. I 
H Nóknól női kiaiolgálás. 

Dijaeas hetenként 10-15 forint.  I 

Rendelés 10 12-ig és 3 5-ig. I 
Elkülönített osstályok. AH 

P r o s p e o t u s i n g y e n . 

A természeti eszközökkel képesek 
vagyunk a beteg test életerejét, növelni, 
a benne képződött ártalmas és kóros 
anyagokat a szervezetből eltávolítani, a 
szervek normális működését létrehozni 
és az elgyengült vagy elkényesztetett 
testet megedseni, megerősíteni, 

Kzérl gyógyítható ily módon még u leg-
több idült (krónikus) betegség is. 

3 - 4 

I . 

A tökéletes berendezés a lelkiismere-
tes, gondos ós egyéni (it l>cte<; terinésze-
téiu'k mc^ít'lü) gyógykezelés magyarázzák 
meg unm kitönö eredményeket (a meg-
«jvópyultak hiteles írásával liizoiiyitlmtjuk), 
a melyeket irég a legidültebb betegségek-
nél is, különösen elhiaottság, asstraa, 
reuma, isohias, neuralgia, kössvóny, gyo-
mor és nemi bajok, vérstegénység, bőr-, 
ideg* és női betegségek gyógyításánál 
biztosan elérünk. 

Jp • Î 
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Mint legkitűnőbb és legolcsóbb 

g é p 3 s e n 5 o l a j a t , 
ajánljuk a 

valódi orosz kannaolajat 

Mantachoff  A. és Társa, Baku 
czégtől, mely olaj saját védjegyükkel ellátott, ónozott, 17 kgot tartalmazó 

kannákban a legjobb és legtisztább minőségben szállíttatik. 
Miután a Brassóban és a szomszédinegyékben való egyedárusitást tni 

vettük át, azon helyzetben vagyunk, ugy nagyban mint kicsinyben, rendel-
niényeket a legolcsóbb árak mellett egyenesen helybeli raktárunkból tel-
jesíthetni. 

Midőn ezen gépkenőolajat ugy gyárak, mint cséplőgépek és gőz-
gépek részére is legjobban ajánljuk, fölkérjük,  egy próbavétel által ezen 
olaj kitűnősége és olcsóságáról meggyőződni. 

Kiváló tisztelettel 
Hesshaimer J. L. és A. 

4-u B r a s s ó d b a n . 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Gyürgyjakab Márton könyvnyonulájáljiiu 18'J'J. 
C M 




