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E lőfizetési felh ívás.

Rövid féléve annak, hogy a „Csíki 
Lapok “ czimü heti lap első száma napvi
lágot látott.

Első megjelenésekor nem tettünk hang
zatos ígéreteket, nem vállalkoztunk olyas 
valamire, a mi a vidéki élet szííkebb mérvű 
viszonyai között elérhetetlen, hanem egy
szerűen kifejezést adtunk a törekvésnek, mely- 
lyel egy intelligens olvasó közönség jóaka
ratát, talán tetszését is megnyerni lehet.

Az elmúlt rövid félév meggyőzött min
ket arról, hogy t. olvasó közönségünk nem 
lépett fel velünk szemben túlságos igények
kel. — Meggyőzött e félév arról, hogy ol
vasóink belátták és belátják, miszerint a 
„Csíki Lapok “ -bán, habár nem nyerhették 
is egyenlő értékét a kitűnő munkaerőkkel, 
órási tőkével, s a hirlapszerkesztés minden
nemű eszközeivel pazarul felszerelt napi saj
tónak, de igenis megkaptak egy szerény 
orgánumot, mely Csikvármegye érdekeit ön
zetlenül szolgálni kész.

Es ezt nem az oktalan önhittség, nem 
az itt-ott hallott elismerő szavak, de azon 
körülmény mondatja velünk, mely legalkal
masabb bizonyságot tenni, hogy teljesen fe
leslegesek, teljesen figyelmenkivül hagyha
tók nem voltunk. —  Mondatja ezt velünk 
előfizetőink számának nem ugyan rohamos, 
de a vidéki hetilapoknál nem is mindennap 
mutatkozó gyarapodása.

Most, midőn jelen számunkkal az első 
év első és igy nehezebb felét végezzük be, 
talán nem fogunk szerényteleneknek látszani, 
ha kijelentjük, hogy az imént constatált 
kedvező körülményből a jövőre nézve biz
tató, buzditó szavát véíjük hallani a t. ol
vasónak. —  Ez az örvendetesen tapasztalt 
buzditó szózat meggyőz minket, hogy adott

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
' * C--ssessís--

A v  i 
—  Idényczikk.

Ne méltóztassanak azt hinni, hogy olyan va
gyok, mint az egykori pap, aki bort iszik és vi
zet prédikál. Világért sem; én a viz iránt nagy 
respektussal viseltetem.

Ahogy reggel a szemeimet felnyitom, első 
dolgom meginni egy pohár friss vizet és némely
kor többet is. Ebédnél, vacsoránál rendes italom a 
friss viz ; és valóban elmondhatom, hogy a viznél 
nincsen felségesebb ital. A görög Istenek nektárja, 
melyet a csinos Hébé szolgált fel az isteni sze
mélyeknek — számba sem vehető a vizhez képest.

A mint a fentebbiekből méltóztatnak látni, 
én a vizet mindennemű aromátikus fluidumnál 
többrebecsülöm s italképen ajánlom is mindenki
nek, mert Nagy János uram a hódmezővásárhelyi 
gazdag polgár szerint — a ki egy ártézi-kűt ása
tására 30,000 forintot áldozott — a t u d o m á n y  
s o k  e m b e r t  m e g r o n t o t t  m á r, de a v i z  
mi nt  i t a l  n e m  á r t o t t  m é g  s e n k in e k .

S ha valaki kiváncsi rá, hogy miért vagyok 
én a víznek ilyen dicsőítője, őszintén megvallom : 
egészségemet is a víznek, köszönhetem.

egyúttal teljes erővel követni óhajlott 
programmunk nem talált visszatetszésre, sőt 
olvasó közönségünk is helyesnek találja a 
kijelölt irányt, melyen hogy tántorithatla- 
nul haladni fogunk, ismételten is ígérjük.

Ez ígéret mellett a „Csíki Lapok“ jú 
lius — szeptember havi harmadik negyedére 
ezennel új előzetést nyitunk az eddigi felté
telek mellett. Lapunk t. előfizetőit, kiknek 
előfizetésük a második negyeddel lejárt, kér
jük hogy előfizetésüket minél hamarább 
megújítani szíveskedjenek, hogy a lap szét
küldésében semmi fennakadás ne történjék.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ........................  4 frt.
Félévre ...................................... 2 írt.
Negyedévre ..................................1 frt.

Előfizethetni Csíkszeredában Gryörgyja- 
kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-Sz.- 
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében.

Gyűjtők 6 előfizető után egy tisztelet- 
p eldánybán részesülnek.

Csíkszereda, 1889. június hó 26, 
Teljes tisztelettel:

a „ C s ik i  Xja,po3s:“ 
szerkesztősege ét kiadóhivatala.

ftc z á iitk  be fásítása.

Nem elhatározott dolog, még kezdemé
nyezve sincs illetékes hatóságaink részéről 
a mit e czikkünk fölé irtunk; hanem csak 
városunk polgársága egy kis számánál ké
pezi az eszmecsere tárgyát. De épen ez a 
körülmény teszi előttünk nagyérdeküvé és 
olyanná e mozgalmat, a melyre hatóságaink 
figyelmét felhívni kötelességünk.

Normális viszonyok között mindig a ha
tóság kezdeményez, a mi természetes is, mert 
minden újítás többé-kevésbbé teherrel járván, 
a nagyközönség úgy nálunk, mint minde
nütt önként nem rakja meg vállait új ter
hekkel, még akkor sem, ha legnagyobbrészt 
a saját érdekében is történik az újiiás. In-

A hidegviz-gyógymód a legegészségesebb és 
legreálisabb gyógymódok közé tartozik, s dia más 
előnye nincs is a betegre nézve, az az egy meg 
van, hogy. tisztán tartja a bőrét.

Miután azonban ezzel a gyógymóddal pár 
órai séta, meg sovány koszt van egybekötve, liát 
igen természetes, hogy a gyomorbajos, aki ezt a 
gyógymódot, két", hétig használja, vagyis ha napon
ként háromszor fürdik, hat órát sétál és sovány 
koszton él, minden bizonynyal kigyógyul és felsé
ges étvágyra tesz szert.

Miután pedig a hidegvíz-gyógymód főbb el
eivel ezek, mindenki gyakorolhatja e gyógymódot 
orvos nélkül is.

A hidegviz-gyógyintézetek tulajdonosai nem 
is igen tartanak orvost, s rövid gyakorlat után 
maguk állanak be hydropata orvosnak. A bete
geket ők vizsgálják meg, a fürdés használását ők 
írják elő. Szóval ők játszók a valódi orvos sze
repét, némelykor meglehetős humorral.

Nem is nagy dolog az egész.
Az egyik beteg kap egész fürdőt, a másik 

tél fürdőt, a harmadik meg csak ledöfzsölést.
Elmondok egy kis történetet egy hydropata 

orvosról, a ki különben pompás fiú volt, de any
uját értett az orvosi tudományokhoz, mint a hajdú 
a harangöntéshez, vagy a falusi kanász a felsőbb 
matematikához,

nen van aztán, hogy a siker, az eredmény 
soha sem teljes, mert a kivitelnél hiányzik 
a hatóságilag kezdeményezett munka szük
ségének érzete, azt olyannak vesszük, mint 
a rab a reá tolt munkát, ahol pedig nincs 
ügybuzgalom, ott teljes sikert nem várhatni.

Utezáink befásitása nem a hatóság fa- 
nacskozási termében lett felvetve, hanem a 
kivitel terheit hordozó nagyközönség utczai 
padjain képezi közbeszéd tárgyát, világos 
jeléül annak, hogy az eszme rég túlérve 
van. És mielőttünk, kik rég megszoktuk 
városunk polgárságát úgy tekinteti, mint ki 
irtózva-irtózik a reformoktól, egy iij alera 
hajnalának látszik e tünemény, a melyet 
színen tartani, azt helyes irányban vezetni 
és végre megvalósítani senkinek sem áll oly 
elsőrendű kötelességében, mint az érdemes 
tanácsnak és első sorban a csak nem régen 
kinevezett új rendőrkapitánynak.

Szerény anyagi viszonyok közt élő kis 
városunknak 20  egész évre volt szüksége, 
hogy a városháza, iskola, új út, járda épí
tése stb. stb. miatt felvett újabb és régibb 
kölcsöneit törleszthesse. A vezető embereink 
kezei meg voltak kötve húsz egész éven ke
resztül. Egy hosszú éjjet kellett ő nekik át
aludni e két évtizeden keresztül, nem mo
zoghattak, nem dolgozhattak a város eme
lésén. S ki venné rósz néven a tétlenséget, 
a sorvadást a beteg kartól, melynek cson
kítás után litereit lekötik ?

Ma már feloldva a kötés, városunknak 
nincs egy krajczár adóssága, sőt tőkepénze 
van. Szépíthet, újíthat, városiassá teheti köz
tereit, a mit tennie is kell.

Ezt érzi a nagy közönség is, s biza
lomteljesen várja azoktól, kiket egy jobb 
jövő zálogául helyezett a város tanácster
mének zöld asztala mellé a közvélemény ál
talános óhaja kíséretében a főispáni kine
vezés.

Régi embereinktől, kik takarékos gaz
dálkodásukkal a város létét mentették meg; 
kiknek tehát még gondolni sem volt szabad 
semmi olyan újításra, mi tetemesebb költ-

Valóságos élvezet volt látni és hallani mikor 
első értekezlete volt az új beteggel. Leültette és 
maga szembe ült vele. Elmondatta a baját töviről* 
hegyire és még azt is megkérdezte, hogy miféle 
nyavalyában halt meg a nagyapja.

Mikor a vallatást elvégezte, akkor a bete
get megvizsgálta egész a tyúkszeméig.

Ha ezzel is készen volt megcsóválta- a fejét, 
összeránczolta a homlokát, néhányszor hümmögott 
és végre kimondta a szentehcziát:

— Félfürdő.
Vagy egész fürdő vagy bedörzsölés, amint 

jobbnak gondoló a vizsgálat alapján.
A beteg persze, a ki sokat fürdött, nagyo

kat sétált és keveset evett, egy hét múlva már 
erősen javult és nemcsak a hidegvíz gyógyerejét, 
meg az orvost dicsérte, hanem illő tiszteletdijat 
is kiszúrt.

Miután én nagyon jól tudtam, hogy mennyit 
ér a hydropata orvos tudománya és tisztában vol
tam azzal, hogy rendelését nem a beteg megvizs
gálásából való folyományként teszi meg, hát ki
váncsi voltam a rendszerére és utánnanéztem a 
dolognak.

Az új betegekkel ismeretséget kötöttem, tu
dakozódtam az előirt gyógymód iránt és igyekez
tem levonni a következtetést.

Az első beteg, kinek szívbaja volt és a ki 
vizsgálódásom kezdetén jelentkezett s a hydropata
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seggel járt szólna, nem vesszük rósz néven, 
ha nem tudnak égni az újítás, a szépítés 
vágyától, de a magístratus új tagjától, a ki 
m indenben és m inden téren az újításnak, a 
szépitésnek embere, nem csak rosznéven ven- 
nó'k, de hibának tudnók be, ha nem ka
rolná fel a polgárság körében terjedő amaz 
új eszm ét; az utczák befásitását, a minek 
szükségességét, hasznosságát, szépészeti te- 
kintetbeni kívánatosságát bizonyítgatni tel
jesen felesleges.

És a mi szerény nézetünk szerint ez a 
befásitás — > v a g y  legalább a főtérnek és 

az új útnak befásitása nem kerülne többe, 
m int a facsemeték megszerzésébe, a mi 2— 3 
száz forintnál magasabb összeget nem  k ép 
visel, mert hiszen a fák [körülkertelését, 
azoknak védelm ét, s az ültetéshez szüksé
ges m unkaerőt m inden birtokos szívesen 
rendelkezésére adja a városnak, csak legyen  
eg y  értelmes em ber, ki a munkát vezesse. 
És mi más szine lenne a városnak, ha egy  
fasor szegélyezné különben  szerény járd á 
ját. E g y  lépéssel ez is közelebb visz a vá
rosi jelleghez és alig érezhető kiadásba ke
rül. Miért ne lehetne m ég ez őszön m eg
valósítani ?

E g y  év sok idő  eg y  fa életében.
( - )

L A P S Z E M L E .
Országgyűlés.

A képviselőház a junius 17-én tartott ülésen 
a megválasztott tisztikar névsorát a főrendekkel 
közöltetni rendelte, tudomásul vette Sipeky Sándor 
csacai uj képviselő végleges igazolását, meghallgat
ta a miniszterelnöki átiratot s a hozzá csatolt leg
felsőbb kéziratot a delegációknak e hó 22-re Bécs- 
be összehívásáról, s ezzel kapcsolatban elhatározta 
hogy a holnapi ülésen fogja a saját delegátusait 
megválasztani. Végül szavazással megválasztotta a 
ház az állandó szakbizottságok tagjait, tulnyomó- 
lag az eddigieket. E bizottságok az országos ülés 
után legott megalakultak, elnököt s jegyzőt vá
lasztottak.

18-án igen rövid ülése volt a háznak a meny
nyiben egyetlen tárgyát a delegáció 'tagjainak meg
választása képezte. Megválasztattak rendes tagok
ká : Audrássy Tivadar gr. 133, Apponyi Albert gr
134, Ábrányi Kornél 132, Bauszuem Guidó 131, 
Bárczay Ödön 105, Beöthy Ákos 135 Bolgár Fe- 
rencz 135, Boros Bálint 132, Csernátony Alajos
135, Czernkovich Miklós 135, Dániel Ernő 135 
Fáik Miksa 133, Gajári Ödön 131, Gyurkovics 
György 131, Harkányi Frigyes 134, Hegedűs Sán
dor 135, HieronymiKároly 135, Horváth Gyula 133, 
Huszár Kátoly br. 134, Jókai Mór 135, Kubinyi 
Árpád 128, Latinovics Gábor 104, Miskátovics Gá
bor 104, Miskátovics József 135, Móricz Pál 134 
Müunich Aurél 125, Nákó Kálmán gr. 124, Niko-

orvos által alaposan megvizsgáltatott: egész für
dőt kapott. A második beteg, aki erős gyomor
hurutban szenvedett, félfürdőt kapót. A harmadik 
pedig, a ki tüdőjét igvekezett reparálni: bedör- 
zsölésre útasittatott.

Később előkerült egy beteg, a ki sorvasztó 
láz után üdülni jött, a kinek a hydropata orvos 
egész fürdőt rendelt; az utánna következő beteg 
erős idegesség miatt panaszkodott, s hogy ez meg
szűnjék, az orvos félfürdő alá vette.

Ekkor történt, hogy odamentem a jeles fér
fiúhoz s egész bizalmasan kérdeztem, hogy miért 
rendelt neki félfürdőt ?

A hydropata orvos felütötte könyvét és 
igy szólt:

— Aki most félfürdőt kapott, az a 73 szám; 
és a 73 szám azért kapott félfürdőt, - -  mert a 
mint itt a könyvben feljegyezve van—  a 72 szám 
egész fürdőt kapott.

—  És mit kap a 74. szám?
—  Ledörzsölést. Hja, uram, sorba megyünk.
És az sajátszerü, hogy noha a rendelés

sorban történik, mégis mindenki gyógyulva 
távozik.

Milyen gyógy erejének kell lenni annak a 
hidegvíznek és hegyi-sétáknak, ha még a sarta- 
latánok sem tudják elrontani.

Ah K.

lics Fedor br. 135, Nopcsa Elek br. 108, Perényi 
br. 132, Pulszkv Ágost 132, Kakovszky Géza 121, 
Rakovszky István 134, Szalai Ödön 133, Szerb 
György 133, Széli Kálmán 135, Szlávy 01ivér|132, 
Tisza Lajos gr. 135, Visi Imre 132, Yukotinovich 
Lajos 135, Wahrmann Mór 125 szavazattal, pót
tagokká pedig: Asbóth János 97, Csávosy Béla 45, 
Emich Gusztáv 86, Fackh Károly 62, Francisci 
Henrik 40, György Endre 40, Izákovics Milán 41, 
Kiss Pál 31, Szegedi Béla 45, Szirmay Pál 27 
szavazattal.

Végül Tisza miniszterelnök előterjesztésére ki- 
hirdettetett a királyi leirat, mely az országyiilés 
üléseit ez évi október 12-ig elnapolja.

Péchy Tamás elnök búcsúszavakat intézett a 
házhoz, kívánva üdülést a képviselőknek a hosszú 
ülésszak után, — mire a képviselők pártkülönb 
ség nélkül éltették az elnököt.

A hivatalos lap junius 19-iki száma közli a 
királyi kéziratot, mely Baross Gábor kereskedel- 
kereskedelmi minisztert a belügyminisztérium ide
iglenes vezetésétől, „e téren is tett hasznos szolgá
latainak elismerése mellett", felmenti és T e l e k y  
Géza grófot belügyminiszterré nevezi ki. —■ Bel
ügyminiszteri államtitkár, mint egy félhivatalos kő
nyomatos jelenti T i b á d Antal orsz. képviselő lesz. 
Az új belügyminiszter, jövő pénteken fogja a hi
vatalos esküt ö felsége kezeibe letenni, s hétfőn, 
azaz e hó 24-én, veszi át a belügyminisztérium 
vezetését.

Teleki Géza gróf első politikai beköszöntőjét 
a lapok nem a legszívesebben veszik, a mennyiben 
az á r v a s z é k e k n e k  jövő ősszeli kilátásba he
lyezett államosításában csak fél rendszabályt lát
nak s félnek, hogy a politikai közigazgatás álla
mosítása az uj választások befejezéséig elmarad.

A  katholikus automia ügyében Fenyvessy Fe- 
rencz orsz. képviselő, Esztergomban volt a her- 
czegprimásnál, s bejelentette neki, hogy az ország- 
gyűlés kát. képviselői ez ügyben kongresszust szán
dékoznak tartani és kikérte a prímás véleményét. 
Simor herczegprimás kijelentette, hogy a mennyi
ben az egyház dogmáiba és a hierarchia szerveze
tébe, mely a kath. vallás alapját képezi — nem 
ütközik, nincs kifogása a mozgalom ellen.

A delegáoziók ülése.

A magyar delegáczó junius hó 22-én d. u. 5 
órakor tartotta első ülését. Koréin ök Zichy Ferencz 
gróf nyitotta meg az ülést, s ez után a névsor 
felolvastatott és a határozat képesség konstatálta- 
tott. Következett a tisztikar megválasztása; el
nökké választatott : Zichy Ferencz gróf, alelnökké: 
Tisza Lajos gróf. jegyzőkké: Hegedűs Sándor, Ra- 
kovsszky István, Rudnyánszky József br. háznagy- 
gyá Wodiáner Alkert br. Elnök rövid beszédben 
elnökké választását megköszönvén, bejelenti And
rási Gyula gr, Szapáry Géza gr. Haynald bíboros 
érsek és Rakovszky Géza tagoknak lemondását, 
kik helyett Bohus Zsigmond, Zichy Lajos gróf, 
Asbóth János és Schuster Konstantin hivattak be.

Miután a közös kormány képviselői bejelen
tettek Kállay közös pénzügyminiszter benynyuj- 
totta a költségvetést és póthiteleket úgyszintén 
Bosznia- Herczegovina költségvetési előterjeszté
sét. Ezután az albizottságok választattak meg és 
ezzel az ülés véget ért.

A külügyi albizottság 27-én, a pénzügyi al
bizottság 24-én és végre a hadügyi és tengerésze
ti albizottság 25-én fogja megtartani, illetve tar
totta meg tárgyalásait.

I K Ö Ö l  L O M .
* Bocié Adám, marosvásárhelyi gymnasiumi 

tanárnak „Vegyes Költemények" czirnű, a sajtó 
által több oldalú elismerésben részesített verses 
könyve szerzőnél még 50 példányban kapható. — 
A hozzánk érkezett kérdezősködések folytán e kö
rülményt azon értesítéssel hozzuk az érdeklődők 
tudomására, hogy a 10 iv terjedelmű, csinos ki
állítású verses könyv 1 frt helyett most 80 krért 
kapható, s gyűjtőknek 10 példány után egyet in
gyen és bérmentve küld a szerző. — Bodó Ádám 
„Vegyes Költemények" czimü munkája megjele
nésének idejében a sajtó részéről kellőleg lett 
méltatva, mint olyan könyv, mely kizárólag alkal
mas szorgalmi jutalmul fiú- és leánygyermekeknek 
s főképen pedig a középiskolai ifjaknak.

* „Útmutatás a szemléleti képek használa
tához “ ez. munka jelent meg Brassóban az Alexi- 
féle könyvnyomdában. A mint cziméből is kivehető:

tanítók számára van Írva. A beküldött füzet átol
vasása után bátran állithatjuk, hogy szerző igen 
derék munkát végzett, s igen hasznos szolgálatot 
tett a tanügynek, s inspecie az elemi iskolák ta
nítóinak jelen munka közrebocsátásával, s bizo
nyára kedvező fogadtatást fog találni tanítóink 
körében.

Tudvalevőleg a ministerium a szemléleti ok
tatáshoz képeket adott ki az elemi iskolák hasz
nálatára, s ezen úgynevezett, szemléleti képek 
majdnem kivétel nélkül át is mentek a községi 
iskolák használatába, de az eredmény mindennek 
daczára nem kielégítő, s a méltán várt sikert 
nem eredményezte, mert a tanítók legnagyobb ré
sze a szemléleti képek kizárólagos használatával 
eleget vélt tenni kötelességének.

Szerző jelen munkájával azon álláspontra 
(természetesen egyedül helyes álláspontra) helyez
kedik, hogy a szemléleti képek kizárólagos hasz
nálata czéltévesztett, s a kívánt eredményt nem 
is biztosíthatja, mert a legtöbb gyereknek nincs 
annyira kifejlődve a látérzéke, hogy még egy mű
vészi, s mondjuk a leghübben lerajzolt tárgyról 
is —  a rajz után — kellő fogalmat szerezhessen 
Tehát azt az elvet állítja fel, hogy a szemléleti 
képeket is csak azon esetben kell használnunk, ha 
a szemléltetni kívánt tárgy természetben be nem 
mutatható. Ezen helyes elv alapján gyakorlati 
példákban 'bőséges útmutatást is ad. Igazán nem 
ajánlhatjuk eléggé tanítóinknak ezen munka meg
szerzését, annyival is inkább, mert szerzője : Spa- 
ler József brassói r. kath. főelemi tanító, ki kö
rünkből nem rég távozott, s tanító egyesületi 
tevékenységével szakképzettségének, s ambiczióval 
párosult munkásságának számtalan jelét adta.

Ajánlatunk mellett szól az is, hogy a bras- 
sómegyei hiv. tanitó-testület által pályadíjjal lett 
kitüntetve. Ezen munkára ismételten is felhívjuk 
tanítóink figyelmét. Ára 35 kr. Kapható: szerző
nél Brassóban.

T  A  Á  Ü  G  Y .
Évzáró vizsgák.

A múlt hét városunkban a vizsgálatok_Jie£n 
volt. K ét, Jsk.ila Í ö ved ékei mutatták be a j  sülök, 
tanhatóságok és az érdeklődő közönség előtt az 
1888/j> tanévben kifejtett szorgalmuknak és mun
kálkodásuknak eredményét.

E hó 15-én a csikmegyei államilag segélye
zett felső népiskola növendékei állották ki a vizs
gálatot a kir. tanfelügyelő, iskolaszéki kiküldöttek 
és több szülő jelenlétében igen szép eredménynyel.

Folyó hó 17-én és 18-án folyt le a városi 
népiskola fin és leány osztályainak vizsgálata, igen 
dicséretes eredménynyel.

Városunk tehetségéhez képest az iskolákra 
igen sokat áldoz. A mostani állapotokat összeha
sonlítva a közel múlttal akkora haladást konsta
tálhatunk, mely akármely [gazdagabb városnak is 
dicséretére válnék.

Ezelőtt 7— 8 évvel egy régebben istállónak 
használt épület volt az iskola helyiség, most égy 
négy nagy teremmel, tanszertárral és tanítói lakás
sal ellátott palotaszerü épület emelkedik a város 
legszebb helyén, mely e nevet viseli: v á r o s i  i s
k o l a .

Azon időben a kántor segédkezése mellett 
egy tani tó oktatta a fiukat és leányokat, most két 
férfitanitó és két nőtanitó áll a tanügy szolgála
tában.

A tantermek tágosak, világosak, az oktatás 
és közegészség kívánalmainak teljesen megfelelők. 
A berendezés és tanszerek kielégítők, azonban a 
padok a mai igények szerint kritikán alul állanak, 
egészség rontok, kényelmetlenek és az Írásra raj
zolásra teljesen alkalmatlanok. Óhajtandó lenne, ha 
nemes városunk e hiányon is segítene, és a többi 
nagy áldozathoz képest meghozná ez aránylag cse
kélyei, és egy pár év alatt a négy tantermet a 
czélnak megfelelő padokkal látná el.

A lefolyt vizsgálatokat' végig hallgattuk és 
örömmel konstatáljuk a dicséretes eredményt. A 
tanítók és tanítónők buzgólkodása, szorgalma és 
munkássága a nemes város áldozatkészségnek meg
felelő volt.

Folyó hó 17-én délelőtt volt a III. IV. V. 
fiú osztályok vizsgálata. E három osztályban volt 
összesen 41 növeldék. Ez osztályokat vezette Ve
ress Lajos igazgató-tanitó. A hallott szép és ér
telmes feleletek kiváló tanúságot tettek a tanító 
kitűnő képességéről és helyes módszeréről. Az ok
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vasás, nyelvtan és számolásban elért eredmény 
még nagyobb intézetek kívánalmainak is megfelelt 
volna. A természetrajzból, földrajzból, történelem
ből és egészségtanból adott feleletek, az Írásbeli 
dolgozatok meggyőztek bennünket, hogy a tanitó 
a tananyagot helyesen és a gyakorlati életnek meg
felelően választotta ki és nagy szorgalommal ta
nította be. Az eredmény általában véve dicséretes.

Folyó hó 17-én délután tartatott az I. és II. 
fiú osztályok vizsgálata. A beiratkozott 42 növen
déket Kiss Antal tanitó oktatta. Az olvasásban szá
molásban, beszéd- és értelemgyakorlatban a tanu
lók kellő jártasságot tanúsítottak. A hallott fele
letekből Ítélve a tanitó szorgalmas és buzgó mun
kálkodását konstatálhatjuk.

28-án délelőtt folyt le a III. és IV. leány
osztályok vizsgálata. Beiratkozott összesen 28  nö
vendék. E két osztályt vezette Lakatos Miliályné, 
tanitónő. Az olvasásban, számolásban a növendé
kek derekas jártasságot tanúsítottak, a nyelvtan
ból, történelemből, egészségtanból és földrajzból 
szintén szép eredményuyel állották ki a vizsgála
tot. Apróra megnéztük a női kézi munkákat; a 
csinos kötések és díszmunkák a tanitónő gondos 
és tapintatos vezetéséről és ügybuzgóságáról ta
núskodtak. Az általános eredmény jelesnek mond
ható. Feltűnt nekünk, hogy V. osztály nincs s kér- 
dezösködésünkre okul az adatott, hogy a szülők a 
gyermekeiket a IV. osztályból a polgári leányis
kolába viszik fel, s e miatt nem lehet az V-ik 
osztályt beállítani. A szülők ezen eljárása a mi 
szerény véleményünk szerint talán nem a leghelye
sebb, a 9— 10 éves leánygyermeknek óriási fáradsá
gába és megerőltetésébe kerül megküzdeni a pol
gári leányiskola számos és nehéz tantárgyaival, 
mig ha az ötödik osztályt is elvégeznék testileg 
és szellemileg meg erősödve könnyebben megold
hatnák feladatukat.

18-án délután 2— 6 óráig tartott meg az I. 
és II. leányosztály vizsgálata. A fényes eredmény 
a hallgatóságot teljesen meglepte.

Az egyes tárgyakból adott feleletek, a szép 
olvasás a helyes és értelmes számolás gyakorlott 
és kitűnő képzettségű tanítónőre vallanak. Az ered
mény általában dicséretes.

A hittant mind a négy osztályban Balázs Ig- 
nácz helybeli segédlelkész tanította, ki ifjúi szor
galommal, kiváló tapintattal fényesen oldotta meg 
feladatát.

A  jeles tanítói karnak a legőszintébben gra
tulálunk. Riporter.

Értesítés. A csikmegyei polgári leányiskolá
ban az 1888/9-ik tanévben az évi nyilvános vizs
gálatok az intézet helyiségében a következő rend
ben fognak megtartatni: Június hó 17-én délelőtt
8- tól 12-ig az I-ső osztály minden tantárgyból; 
délután 2-től 6-ig a második osztály minden tan 
tárgyból; —  28-án délelőtt 8-tól 12-ig a 111-ik 
osztály minden tantárgyból; délután 2-től 6-ig a 
IV-ik osztály minden tantárgyból; 29-én délelőtt
9- ig 10-ig hálaadó isteni tisztelet. 10-től 12-ig a 
polgári leányiskola mindnégy osztályának ének-, 
zene- és szavalatokkal egybekötött zárünnepélye. A 
női kézimunkák, rajzok és fogalmazványok a vizs
gálat tartama alatt lesznek megtekinthetők. E vizs
gák nyivánosak lévén, arra a t. szülőket és tan- 
ügybarátokat tisztelettel meghívja Csíkszereda 1889 
junius 14-én. Az igazgatóság.

—  Ifj. Molnár József a központi választó ke
rület orsz. gyűl. képviselője jövő hó elején körünk
be érkezik, beszámolni választói előtt két évi mű
ködéséről.

—  Úrnap. E hó 20-án gyönyörű nap virradt 
fel. E napon ünnepeli a katholikus világ egyik 
legnagyobb ünnepét: Űrnapját. Városunkban is 
megtartatott a szokásos körmenet. A szertartást 
az oltároknál és a templomban Domokos János 
lelkész végezte. A körmenetben résztvettek a me
gyei tisztikar, a kir. törvényszék, a honvéd tisz
tikar, a három iskola növendékei és tanítói kara, 
más hatóságok és igen igen nagyszámú közönség.

—  Hittani vizsgálat. A református templom
ban folyó hó 20-án tartotta megBorbátli Pál ref. 
körlelkész a vizsgálatot a helybeli protostáns nö
vendékekkel a hit- és erkölcstanból; ugyanekkor 
mutatták be a növendékek szép előmenetelüket az 
egyházi énekekből. A növendékek, értelmes és ön
tudatos feleletei bizonyították, hogy a körlelkész 
derekasan, oldotta meg feladatát,

—  Színészek városunkban. A Mildóssy jól szer
vezett társulata, 53 emberével a jövő hónap elején 
érkezik városunkba. A társulat sepsiszentgyörgyi 
működéséről sok dicséretest olvastunk a lapokban 
és igy igen örvendünk idejövetelüknek. — Mivel 
azonban a társulat jóval nagyobb, liogysem váro
sunk kis közönsége ezen időszakban fenntartani ké
pes lenne —  'az igazgató elhatározta, hogy elő
adásait fölváltva Csíkszeredában és Székelyudvar
helyen fogja tartani. A repertoár változatosan van 
összeállítva, igen sok érdekes újdonságot tartal
maz. Ajánljuk a jóravaló társulatot a közönség 
pártfogásába.

— Román István, megyei vándortanitó éven
ként megtartani szokott kőrútját a felesik! járás 
egy részében, továbbá a gyószentnfiklósi és töl
gyesi járásban következő napokon tartja m eg: 
Junius 29-én Taplocza, Csicsó, Madéfalva, Rákos, 
Madaras, Dánfalva és Karczfalva, 30-án Jenőfalva, 
Szenttamás, Szentdomokos és Gyó-vaslábon, julius 
1-én Gyó-tekerőpatak, Kilyénfalva, Újfalu, Gsoma- 
falva és Alfaluban, juh 2-án Ditróban és Szárhe
gyen. 3-án Remete, Várhegyen és Salamáspn, 4-én 
Borszékben, 5-én Bélbor és Hollóban, Tölgyesben, 
7- és 8-án Zsedánpatak, Békás és Domukban, 11-án 
Gyó-szentmiklóson. — Ajánljuk az érdekelt gazda
közönség figyelmébe.

—  Mentén dicsérd a napot! Ezt hangoztat
ják most a csekefalviak, kiknek a kászoniakkal 
szembeni 150 éves perükben a királyi tábla az 
első bitói Ítéletet megváltoztatta, elutasítván a ká- 
szoniakat keresetükkel. Az ügy most a kúriánál 
van s azt hisszük rövid időn véglegesen eldől az 
a kérdés, hogy melyik tel vetheti joggal a másik 
szemére hogy mentén dicsérd a napot. (Bekül
detett.)

—  Esküvő. Folyó hó 25-én tartotta esküvő
jét Albert Tiborcz cs. k. őrmester és csikszent- 
mártoni birtokos Györgyjakab Rózával Csikkoz- 
máson Bardocz István plébánosnak, a menyasszony 
nagybátyának vendégszerető házánál. Tartós bol
dogságot és sok szerencsét kívánunk az uj párnak.

— Hangversenyek. Késmárky Árpád (hegedű) 
Schnöller Lajos (zongora) fővárosi zenetanárok jö 
vő julius hóban az erdélyi fürdőkön hangverseny
ző körutat fognak tenni. Körutjokban Csíkszere
dában is tartanak egy hangversenyt a következő 
a következő műsorral : 1. Részletek „Hunyady11, 
„Ilka“ , „Bánkban11 magyar dalművekből (K. Á.) 
Erkel-Doppler 2. a) „Legenda1' Wieniawski b) 
„Hallgató magyar nóta11 (K. Á.) Rózsavölgyi-Bi- 
hary-Lavotta 3. „Seéne de Báliét-1 Bériot 4. „Ré
gi verbunkosok11 (K. Á.) Csermák-Boka-Rihary 5. 
a) „Román népdalok és tánezok» (K. Á.) Haydn- 
Singer-Ridley b) „Magyar népdalok11 Késmárky 6. 
„Románc11 Beethoven 7. „Magyar hegedű verseny11 
(Bihary, Ridley) Késmárky. A jeles zenetanáro
kat, kik valódi zeneművészek, ajánljuk a közön
ség kiváló figyelmébe.

— Gyergyó! hírek V i z s g á k :  A gyergyó- 
szentmikiósi polgári iskola vizsgái e hó 21- 
én értek végett. A zár ünnepély 23-án volt. Az 
ipariskolában az összes vizsgálatok folyó hó 23-án 
délután 3 órakor tartattak még. — A leány ne
veidében a nyilvános vizsgálatok folyó hó 25-én 
veszik kezdetüket. A zár ünnepély pedig 29-én 
lesz meg. —  01 á h-T a p l o c z á n  folyó hó 29-én 
a nagyváradi zenekar közreműködésével jótékony- 
czélu tánczestély lesz, a melyet az odavaló intele- 
genczia fog rendezni. — F e v e n c z y  L a j o s, 
Gyergyószentmiklós járás új szolgabirája állomását 
folyó hó 17-én foglalta el.

—  A szentpétervári lakodalmi ünnep. A Times 
legutóbbi száma részletesen leirja azokat a pompás 
ünnepségeket, a melyek Alexandra görög llerczeg- 
nőnek Pál nagyherczeggel való egybekelése alkal
mából Szent-Pétervárott tartattak. A lakodalmi 
ünnep három napig tartott és 15-én kezdődött a 
pétervári téli palotába való nagyszerű bevonulás
sal. Az utczasorokat ez alkalommal nem kevesebb, 
39 zászlóalj és 20 lovasszázad zárta el, melyek 
sorfalat képeztek a Káván levő angol rakparttól, 
a hova a császári vendégek Peterhofból gőzhajón 
érkeztek, a palotáig. A menet elindulásától a 
megérkezésig, Pétervár összes harangjai zúgtak s 
az erődökből foytouosan ágyuztak, nem kevesebb, 
mint ötszáz ágyulovést számláltak meg. Majdnem 
annyi pnskaport ropogtattak el, mint a mennyire 
egy ütegnek a plevnai ostrom befejeztéig szüksége 
volt. A menyasszony a császárné mellett nagyszerű 
aranyos kocsiban ült, melyet arany szers/.ámos

nyolcz fehér ló vont, mindegyik mellett egy-egy 
lovász. A kocsit egykor Nagy Frigyes ajándékozta 
Erzsébet császárnénak. A kocsi mellett és utána 
lovalgoltak a császár, a császári ház összes fér
fitagjaival,' a görög király fiával és a császári vő
legény, huszár egyenruhában. A  menyasszony hal
ványnak és izgatottnak látszott e zajos s fényes 
jelenetek alatt. A császári lovasok után az edin- 
burgi herczegné következet a görög királynéval, 
ezüstös kocsiban, melyet hat ló vont. Ezután több 
kocsi haladt többé-kevésbbé fényes fogatok. Az' 
esküvő 16-án déli 1 órakor volt a téli palota ká
polnájába!). A termekből a kápolnába az udvar 
diszmenetben vonult föl. Legelői a császárné ment, 
testvére a görög király karjára támoszkodva, arany- 
brokát ruhában, gyémánttal és zafírral fej ékében 
és nyakán. Őt követte a czár, ki a görög királynét 
vezette ; az edinburgi herczegné a cárevics karján, 
a császári ház tagjai s végre a mennyasszony 
és vőlegény karanfogva. A menyasszonyon gazdag- 
nehéz veres bársony köpeny volt, hermelinnel sze
gélyezve ; a szegélyt négy apród vitte. Fején gyé
mántkoszorú volt narancsvirággal. A vőlegény 
huszárezredének egyenruhájában volt. Az udvar- 
hölgyek orosz nemzeti öltözetben, a katonatisztek, 
követek, az udvari személyzet a külömböző folyo
sókat foglalták el. Mintegy kétezren lehettek s 
mély meghajlással üdvözölték a császári ház tag
jait. A kápolnában, mely kicsiny, az Istenitiszte- 
letet a pétervári és novgoródi metropoliták végezték. 
A két esküvői koronát (rendes szokás a g. kel. 
egyházban),• a menyasszony és vőlegény feje fölött 
a császári ház tagjai fölváltva tartották, kezdve 
a cárevicsen és a spártai herczegen. Az esküvő 
alatt az ágyuk dörögtek. Esküvő után Te Deum 
volt s a császári család a szerenesekivánatokat 
fogadta. 5 órakor volt a diszebéd, másnap szín
házi díszelőadás, a melylyel a lakodalmi ünnepek 
bevégződtek.

— Gyalog megy Párisba egy örmény halász
ember, Przamatiából, Konstantinápoly egyik kül
városából. A keleti vasutakigazgatósága a tervéről 
értesülve, egy ajánló levelet adott neki, összes 
állomásfőnökeihez, elrendelve, hogy a jólábu ha
lásznak élelmet s azonfelül minden egyes esetben 
két frankot adjanak.

—  Hirdetmény. Csikmegye köziga&gátási bi
zottsága az 1882. évi junius hó 6-án kelt 611 és 
614. kib. határozatával a tírassó-tölgyesi hadászati 
70—87 km. szakaszán lévő 12 drb műtárgy újra 
építésének végrehajtását 7745 frt 88 kr összeg 
erejéig engedélyezte; — a Brassó-tölgyesi hadá
szati 199 -205. km. szakaszán lévő 2 Besztercze- 
hid és Baraszópatak hídjának újra építését 4003 
írt 63 kr összeg erejéig engedélyézte; — a ditró- 
sárosputna tölgyesi út 1 8 -2 3 . szakasza kiépíté
sének földmunkálatát 9994 írt 68 kr összeg erejéig 
engédélyezte. A fentemlitett munkálatok fogana
tosításának biztosítása czéljából az 1889. évi júni
us hó 28-ik napjának délelőtt 11 órájára a csik- 
vármegyei m. kir. államépítészeíi hivatal helyisé
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir- 
dettétik. A veszenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
a fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett „költség után számí
tandó, s a részletes feltételekben előirt 5%-nyi 
bánatpénzei ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 11 órájáig a nevezett hivatalhoz annyi
val inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. A szó
ban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet 
és részletes feltételek a nevezett in. kir. államépi* 
tészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban na
ponként megtekinthetők.

A „Budapesti Hírlap11 egyike a legjobban szer
kesztett fővárosi lapoknak, kitűnő irányczikkel, 
élvezetes tárczája s általában béltartalmára nézve 
a magyar hírlap irodalomterén kiváló helyet fog
lal el. Előíizotési ára : egész évre 14 frt, félévre 
7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 
kr. Az előfizetési pénzed a kiadóhivatalhoz, Buda
pest, 1Y. kalap-utcza 16 sz. küldendők. Ajánljuk 
olvasóink figyelmébe és pártfogásába.

—  RÖVID HÍREK. Orosz hadikósziilödas. Az 
orosz kormány 40 lokomotivot és ezer waggont 
rendelt meg katonai szállításokra. Több erőd ápi- 
tése is terveztetik. — Esztergomban az egész vá
rosban nagy földrengés volt, de sehol sem okozott 
kárt. —  Gyilkosság és öngyilkosság. Pozsonyban 
Lehrpaum Antal gyári munkás álmában agyonlőtte 
a szép, 16 éves Mang Máriát és azután egy ha-
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jántékának irányzott lövéssel véget vetett saját éle
tének is. — Asszonynépe községben egy Grünfeld 
nevű pénzes ember 40— 60 százalék nyereséggel 
vásárolja össze a regálé igényeket. —  A király 
szeptemberben Galíciába a Krakakowiec mellett 
tartandó nagy hadgyakorlatokra megy. —  A cár 
augusztus 28-án Németországba utazik, hogy a 
német császárnak visszaadja a látogatást. —  A 
párisi kiállítás látogatóinak száma ritkán marad a
80.000 alul. Vasárnap mindig megközelíti a 200 
ezeret.

Felelős szerkesztő : Dr, BOCSKOR BÉLA.

Főmunkatárs: VITOS MÓZES.

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

Szám 184— 1889.

Árverési hirdetmén}7.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
budapesti V. kér. kir. járásbíróság 14939— 1889. 
számú végzése által Püspök Ferencz budapesti 
borkereskedő javára Csíkszeredái Wellman Sámuel 
ellen 187 írt 24 kr tőke, ennek 1888. évi novem
ber hó 1-ső napjától számítandó 6°/0 kamatai és 
eddig összesen 33 frt 50 kr perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag le és felül foglalt és 444 írtra becsült ko
csi, szán, tükrök, képek, bútorok, ágynemük sat. 
bői álló ingóságok nyilvános árverés utján eladat
nak.

Mely árverésnek a 739— 1889 sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Csík
szeredában a „Csillag11 vendéglőben leendő esz
közlésére 1889 évi junius hó 26-ik napjának dél
előtti V3 II órája határidőül kitiizetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmé
ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladat
ni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csíkszeredán 1889-ik évi május hó 29-ik 
napján.

Gondos István,
kir. bírósági végrehajtó.

Sz. 1841— 1889. 
tkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A csikszentmártoni kir. járás bíróság- —- 

mint telekkönyvi hatóság —  közhírré teszi, 
hogy csiktusnádi Fülöp Pózába végrehajta- 
tónak háromszék-esztelneki Darvas József 
végrehajtást szenvedő ellen 270 frt tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a Csíkszeredái kir.^törvényszék (a cs.- 
szentmártoni kir. járásbíróság) területén levő 
Csiktusnád község határán fekvő és a csik
tusnádi 1030. szánni tlkjkben foglalt A f  
12,520/24. hrszámu ingatlanért haszonélvezet 
és épület tulajdonából alperes Darvas Jó
zsefet illető (V2) felerészére 600 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1889. augusztus Iió 
o-iknapján d e. 9 órakor leendő megkez
déssel lusnád-Alvég iürdőn megtartandó 
nyilvános árverésen, a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10  %-át készpénzben, 
vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. no
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt igaz- 
ságügyminiszteri rendelet 8 . §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez.
170. §-sa értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál történt előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság.

Cs-Szentmárton, 1889. május hó 23-án.
G r á l  I s t v á n ,

Szám 6193— 1889. tlkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A csikszentmártoni kir. járásbíróság-, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik- 
somlyói róni. kath. iskolák pénzalapja végrehajtató
nak csikbánkfalvi özvegy Keresztes Zsigmondné 
általa képviselt Keresztes Zsigmond és Keresztes 
László kiskorú végrehajtást szenvedők ellenni 100 
frt tőke követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a Csíkszeredái kir. törvényszék (csikszent
mártoni kir. járásbíróság) területén levő Csikbánk- 
falva községhatárán fekvő és a csikbánkfalvi 63 
sztjkvben foglalt s alperesek nevére felvett követ
kező ingatlanokra 11. m .: az A f  1 rend 86. 87. 
88. 89. hrsz. épüleletes beltelekre 201 frt, 175, 
176, 177 hrsz. 10 frt 4032, 4033, 4044 4045 hrsz. 
szántóra 57 frt. 4035 hrsz. szántóra 4 frt 5396 
hrsz. szántóra 17 frt 5456 hrsz. szántóra 5 frt 
6206, 6208 hrsz. szántóra 6 frt 6402 hrsz. szán
tóra 18 frt 10893, 10894, 10895 hrsz. kaszálóra 
5 frt 11282, 11272 hrsz. kaszálóra 37 frt. ezen
nel megállapított kikiáltási árban az árvezeést, 
ezennel elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1889 évi augusztus hó 19-ik napján 
délelőtti 9 órakor Csikbánkfalva község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881: 
LX t-cz 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó 1 én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881: LX. t.-ez 170 §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el- 
helyzéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható
ság.

Csikszentmárton, 1889. május 6-án.

G f a á l  I s t v á n ,  
kir. aljrbiró.

Sz. 1227— 1889. bgy.

H i r d e t m  é n  y.
Vallás és közoktatásügyi Miniszter ur 

ő nmltgának idei junius 5-én 21,360. sz. a. 
kelt magas leirata alapján a Csíkszeredában 
emelendő polgári leányiskola épitési költ
sége 60,000 frt (hatvanezer) írtban állapít
tatott meg.

Ezen épitési munkálat foganatosításá
nak biztosítása czéljából f. évi július hó 
10-éuek délelőtti 9 órájára Csíkszeredá
ban a vármegyeház tanácskozási kisebb ter
mében tartandó zártajánlati versenytárgya

lás hirdettetik, minekfolytán a versenyezni 
óhajtók felhivatnak, hogy a fennebbi épitési 
munkálat végrehajtásának elvállalására vo
natkozó, az engedélyezett költség után szá
mítandó, s a részletes teltételekben előirt 
5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt aján
lataikat, a helybeliek és idegenek közül 
azok, kik személyesen jelenkeznek, julius 
hó 10-ének délelőtti 10  órájáig, hozzám ad
ják b e ; vidékiek pedig az itteni postahiva
talhoz oly időben igyekezzenek beküldeni, 
hogy a versenytárgyalás kezdetéig átvehe
tők legyenek, mivel a későbben benyújtan
dók és érkezendők figyelembe nem fognak 
vétetni

A szóbanforgó műszaki művelet és rész
letes feltételek a hivatalos órákban nálam 
betekintlietők.

Csíkszereda, 1889 junius hó 19-én.
Beoze ^.nta.1,

alispán.
■■ 11 HManwMMBanHHHHBwrnriii iiiim
Sz. 3276— 1889. ai.

§dtyázali Ijivdehnén̂ .
A esik vármegyében Gr y ó sz ti

ni i k 1 ó s s z é k h e l y l y e l  rend
szeresített megyei

állatorvosi állás
lemondás folytán üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot nyitok, s 
felhivom mindazokat, kik a jelzett 
állást elnyerni óhajtják, hogy sza
bályszerűen felszerelt folyamodvá
nyukat legkésőbb í. é v i j u l i us  
lió 15-ig hozzám nyúj t sák be.

Az állás 400 frt évi fizetéssel 
és 200 frt utazási átalánnyal van 
javadalmazva.

Csíkszereda, 1889. junius 4 -én 
az alispán helyett

MADÁR IMRE,
3— 3 • főjegyző.
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A nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter urnák 53,888. szánni tűzrendészen 
kormányrendelete 8. §ának teljesen megfelelő és több tűzoltó-egylet által ajánlott s több 
község által megrendelt

T T j Z O X J!X,Ó -E ,E C S3SIE 3SriD Ö IS- é s  S Z E R E K R Ő L : ^ ___
1 drb. soproni Seltenbofer-féle két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15 számú f e c s k e n d ő  10 c/m henger-átmérő és előirt felszerelések
kel, u. m .: 4 méter szivó-tömlő és 6 méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók, olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel . . 650 írt.

Külön rendelendő 60 méter, a magyar egységes csavarra ellátott I.
minőségű kendertömlő, 6 rézcsavarra l...................................................117 frt.

1 drb vizhordó kocsi, pirosra festve, vadengelyel, erősen vasalva, Ki
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. kádda('l, 
belül vastag horganylemezzel b é l e l v e ............................ .....  250 frt.

1 drb hordó és kád külön, esetleg’ a községek által felszerelendő sze
kérre, pirosra festve 42 frt.

2 drb 6 mtr hosszú tűzlétra, 2 végén vasalva, festett . . . . .  30
2 drb csákány, aczélból, nyelezve és festve ...........................................  7
2 drb tűzhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve ...................................... , 20
2 drb ék-alaku fejsze, aczélból, erős fokkal, nyéllel, festve . . . .  5
4 drb villa, „ „ „ „ „ • • • • 6
2 drb lámpás, földbe beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás

nak is használható . ................................. ..... ..........................  16 frt.
Fuvar Sopronból . . 54 frt.

frt
frt
frt
frt
frt

összesen 1155 frt

»
I
I

Fentirt gyári árakból hajlandó vagyok tömeges megrendeléseknél 10°/0, írva tiz százalékot engedni. 
Tekintettel arra, hogy a gyárosok rendelésekkel tnlságosan fel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány- 
rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő' van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

Hozzám beküldeni. — L e v é l t e m  fe ls z ó l í t á s r a  k é s z s é g g e l  b e u ta z o m  s a já t  k ö lt s é g e m e n .
Z E B Ie m e r  E d e ,  első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer Fr. fiai“ megbízottja. 

2M8T’ Ebbéli megkeresésekért kérem Boltresz Ferencz úrhoz Csik-Karczfalván fordulni. "T8W1

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 1889,


