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Nyílttéri czikkek 
suronként 25 krcrt közül-

tetnek. 

Választások után. 
Minden háboruuak vannak győztesei és 

csatavesztői. A harcz idején nő a harczvágy. 
A harcz az önbizalmat fokozza,  vagy a le-
mondás érzetéhez vezet A harcz baráti szi-
vekben kérlelhetetlen ellenséget támaszt. A 
harcz a rombolás kultusza. Nemzetek tra-
goodiája voit, ha tul nagyon áliitották a 
liarczi dicsőséget. 

A magyar társadalom is hnrezott vivott, 
melyben országos jelszavak, egyéni érdekek, 
felekezeti  eltagoltoág éa szenvedelem vivták 
atfccftmlán'yos  tusáíkat A liarczi klcnodiiiinok 
a* utcza sarába mártva, szivekben ellen-
szenv, egyfelől  bizva-bizás, másfelől  lethar-
gia. Ne tartson senki sötét látásiinak, hogy 
a bareztér sötét vigasztalhatatlanságát lá-
tom, a lezajlott háború megfélemlítő  tüneteit. 

Ha pátriánkon nem igy volt szerencse, 
a hol az amúgy is erőtlen társadalom duz-
zogva vonul szét s megorrolja, hogy nem 
egy politikai hiten voltak a harc/.ok idején: 
az egy nagy álok a társadalmi érintkezésre 
és nagy szerencsétlenség a közre nézve. 

Minden választáson megtörtént, hogy 
itt-ott (lekomponálta a társadalmi osztályo-
kat az alkotmányos mérkőzés és ennek szo-
morú következményét a köz minden vona-
lon megsínylette: hanem a mostani válasz-
tás még szomorúbb kimeneteli. I és követ-
kezményekkel kecsegtet- Eddig a közéleti 
jelszavak választottak el, most a felekezeti 
gyHanyag robbantja föl  a magyar társadal-
mat. Eddig a világesemények második vív-
mányát, az ember és ember közötti egyen-
lőséget respektáltuk, most a választási har-
ezok közben bchurczoljiik az uj gynanya-

got: hogyan imádja embertársunk az ő is-
tenét. 

Minden társadalmi mozgalmunk balsi-
kere, vagy erőtlensége közben csak arra 
vethetünk, hogy társadalmunk kicsiny és 
nem tart össze. 

Mim ha ezzel a választással az utolsó 
hidat is elégették volna, melyen a magyar 
társadalom átmehetett volna, hogy egye-
süljön. 

Az emberekben elkeseredés, izzó gyű-
lölet, csömör ós szilárd elhatározás érik, 
hogy a közéletnek munkálkodásukat nem 
szentelik, inert az felettébb  háládatlan. 

Ki adja meg ennek az árát ? A köz. 
Azok a közügyek, melyeket igy is lagyma-
tagul, nagy immel-ámmal szolgáltunk. 

Ismételjük, liogy e sötét képet inkább 
általános tapasztalatok alapján rajzoljuk, de 
ki tagadná, hogy nálunk is a választás ke-
serű-eget, elkedvetlcuedést támasztott? a mi-
nek pedig nem szabadna lenni. 

Nincsen ez jól tisztolt győzők és le-
győzöttek ! 

Annak a hareznak, melyet most. vív-
tunk, nem szabad uszító hatalommal bírnia 
a társadalom szétválasztására, a zászlók be 
göng} ölíttetven, szánniz/.ik a kest.iiscget, a 
mely szcrinlünk meggyűlt. Oly kevesen va-
gyunk, hogy nekünk sem meglankadni, sem 
összekülönbözni nem szabad. Tekintsük ez 
alkotmányos mérkőzést a meggyőződés erő-
próbájának s nyugodjunk bele, ha nem a 
mi elvünk s meggyőződésünk győ/.őtt. és 
viszont ne kényszeritaiik diadalmániorunk 
nyegle tüneteivel a kisebbséget jogos re-
torzióra. 

Bízunk a magyar társadalom tapinta-
tában, hogy a felkorbácsolt  választási szen-
vedélyek lccsillapulnak azokat a nyuga-
lom takarójába göngyölítik, mint a válasz-
tási zászlót és nem engedik, hogy a neme-
sebb társadalmi feladatok  rövidséget szen-
vedjenek . 

Vállat vállhoz, lógjunk kezet, mutas-
suk meg, hogy az alkotmányra érett nem-
zet vagyunk, mulassuk meg, hogy telik még 
iní tőlünk is nagy munka. 

1 vs'i liiN/.ttisok e r e d m é n y e i n e -
g y é i i k l i e u -

Két. I.tti i/ga'oiu után végre inalt hó 29-én 
megszűnt :i csatazaj. Mindkét hadakozó IV! Iiitve-
I)ébe iluzia kardjai. Kgyik léig tisztán, a inásik 
r^ész piszkosan. Az alkoiurinyos küzdelem mindig 
li i/.ott salakul- M-ziiiiv, de nálunk lalán soha 
annjit, mint :i jelen kiizd-ieimnel. Kgyik helyt 
n pénznek jutott döntő s/eivp a csata eldön-
tésére, más helyt a sunriiil.iioadó üres frázisokkal 
való né|i'«>|.mili'á-ii;ik, mely a legdurvább fa-
n.iiiifiim-l'.u'i  uj ili.iimit, .« natry befolyással  volt a 
válaszlói jogs'iibad gyakori.ilának korlátozására. 

l!ár siilét árnyak is kisérleltek az egész 
vonalon, ezek nagyobb hálást felkelteni  nem vol-
tak alkalmasak, s csak a gyengébb idegzetüek 
nie.iţbabonâzâsâra szolgáltak. 

A választások legszebb reiuliien, s miuden 
incziden* nélkül folytak  le. Nem igy azonban a 
vilasztás i!...-menyei, különösen a karczialvi ke-
rületben, li >1 az intelligensebb elemek hiányozván, 
a vak í.inaii/inu.viitk jutott döntöszerep az elért 
eieJinény kivívását a, sa brutalitásuk előidézésére. 
Itt a fi'lliujtott  csőcselék vette kezébe a választási 
h ucznl, s a Hu az apát, a nő a férjet  terrorizálta 
dühös fenyegetéssel.  Kzen kerületben az eredményt 
iieni a szabad eszmék szülték, lianeui a demagógia, 
melynek talaja leginkább itt van meg. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Választási történet . 

A „Csíki Lapok" eredeti táiczija. 
— Jrta: Qáthy Bálint. — 

— Eredj szolgám, nézz szét magyar népem 
között, mit csinálnak, mit müveinek, mért a vi-
gasság, liarangoz&s, örömmámor. Rég li.-ilb.k in.'o 
zajt, vigalmat, okát tndd meg s jöjj azonnal. 

— Nagyon mogorván készfii  Péter, knlcsát 
másnak odaadja s szárnyat öltve szélsebessen lenn 
terein a határszélen. Ámulattal áll egy szikla égbe-
törő magas ormán s bár fényhez,  égi fényhez  szeme 
szokva, törülgeti szorgalmasan, mert mi ponlpát 
és ragyogást lat a földön,  megbűvöli szivét, lelkét. 

Gondolkozik, hát biz ez magasztos angyalok 
dicséneke. 

K3penyét, mi láthatatlanná teszi testét, ösz-
szefogja  és leszállva az oromról, beballag egy kö-
zel fekvő  kis falnba. 

A falónak  kis harangja imára hív, csengve-
bongva s áhítattal az emberek összegyűlnek, éne-
kelnek. Könycsepp tör ki a szemekből, a szív, az 
ajk reszket, remeg s midőn elhal ajaukon a bnzgó 
ének, a pap föllép  a szószékre. Beszél barczról, 
szenvedésről, szomorú, majd dicsőséges nagy na-
pokról. (Gondolata visszaszárnyal régidőkbe s szá-
zadoknak küzdelmeit felsorolja  rendre-sorra. Majd 
keseit öaszetéve az Ur felé  száll könyörögve és 
áldást kár, engedelmet, hogy a magyar itt a föl-
dön megélhetett ezer évet. 

Péter qjra elővette vándorbotját, útnak indul. 

Erdő mező, falu-város  sorra tűnnek el mögötte s 
jalig a^ad rejtett fészek,  hol magyar ne ünnepelne. 
\Iajd fellüuik  egy ragyogó tündérváios a határon. 
Igy dörmög: Hiszen itt magyar földön  sziule jobb, 
mint a mennyországban. 

Történetesen junius 8-án volt itt nálunk Pé-
ter az égből, a káprázatos ünnepségek voltak reá 
oly nagy hatással. 

Majd, hogy magyar földön  feledte  magát, de 
szárnyra kelt s csakhamar kopogtatott a menny-
ország ajtaján. 

— Ki az ? 
— Péter. 
— Az Ur ébren van, türelmetlenül vár. Nem 

tndja megérteni elmaradásodat. 
— Uram 1 - kezdi Péter állván az Ur zsá-

molyánál, bQnnek ne tartsd hosszn késedelmemet. 
Nt-ked mond hálát a magyar, hogy a boldog föl-
dön ezer évig engedted élni. Mennyországban se 
láttam én olyan ünnepet. És szent Péter bttbájos 
nyelven beszélt, szájtátva jöttek hallgatni. István, 
László, Béla, Hollós Mátyás, Lajos, az Anjou, kik 
az ezer év alatt megdicsőültek. Hála zsolozsmára 
nyiluk ajkaik: dicsőitvén a magyarok nagy is-
tenét 

— Egy reggelen szokatlanul gyors Szenet 
jött Péternek, ki a mennyország kapaját őrizte: 

— Az nr izén, menj azonnal le a földre  s 
nézz körül, mi zűrzavar van? 

Péter tüstént szárnyat Öltve, ntra készült. 
Örült az Ur e nagy kegyén, mert mióta lent járt. 
egyre titkos vágyat érzett erre. 

Meg nem pihent, szét ie nézett, egyenesen 

tana vette utjál, a hol fekszik  ama tündérváros. 
\ mint inegyen egy határban szembú jönnek cso-
portosan kurjongatva zászlók alatt. Integetett bi-
zalmasan, gondolva, hogy majd megállnak. l)e hir-
telen megdöbbenve ugrott félre  s nem is tudta 
mit feleljen,  midőn reá ordítottak. 

— Ki a vivát? 
— Uoudolva tán, bortól vagyon ily nagy 

kedvök és odább ment. Ám alig tett néhány lé-
pést, más csoport jő nagyobb zajjal, más név írva 
a zászlóra s a mint az uton félve  kiállt ismét reá 
kiáltottak: 

— Ki a vivát? 
Ej bizouy táu végefelé  jár az üunep és or-

szágos áldomással végzik mindegy! . je-
lünk tovább ! Városba ér, ta'p >n minden lérfi,  asz-
szony, gyermek, itju, -szól a zene, uóta járja s a 
mint már nem mehet tovább, rákiáltanak: 

— Ki a vivát? 
Ü/.lével áll a nép együ:t s egy közülök be-

szélj majd odább megy más tömegre bukkan, a 
mely más beszédet hallgat és igy bármerre tér, 
bárhová lép, erdőn, mezőn, falun  s a nagy váro-
sokban, szüntelen csak beszéd, beszéd, iniböl Pé-
ter ui ir mit sem ért, csak azt hallja, egyre hallja 
bárba tűiét két kezével erőszakkal is bedugja: 

Ki a vivát? 
Igy nem mehet fel  az urboz, gondolkozik, 

meg kell tudnom miért e uagy sokadalom. 
De bárhogyan törte fejét,  megfejteni  uiég sem 

tadta a találós furcsa  mesţt. Ez azt mondja, hogy 
negyvennyolez, amaz mást szól, hogy hatvanhét, ez 
független,  szabadelvű, nemzeti az, amaz néppárt, 
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A lezajlott választási-tusa kővetkező ered-
ményt mutatta fel: 

A csikszentmártoni kerületben dr. Győrfly 
Gyula szabadelvüpárti-jelölt kapott 1133-, és Ko-
vács Lajos Ugron-párti jelölt 208 szavazatot, s 
igy Györfiy  Gyula 925 szótöbbséggel lett meg-
választva. 

A csíkszeredai kerületben dr. Molnár József 
visszalépvén, dr. Egyedi Árthur a szabadelvüpárt 
jelöltje kapott 103D-, és a függetlenségi  Bálint 
Lázár csikszentmiklósi plébános, kit mások kéré-
sére 24 órával a választás előtt jelöltek, kapott 
2'jít szavazatot, s e szerint Egyedi Artliur sza-
vazattöbbsége volt 740. 

A karczfalvi  kerületben dr. Bocskor Béla 
szabadelvüpárti-jelölt kapott 576-, Városi Gyula 
Ugronista függetlenségi  jelölt 1223 szavazatot. Ez 
utóbbi tebát 647 szótöbbséggel győzött. 

A oyergyószentinikló8Í kerületben. 
A kerület választópolgárai október 29-én 

léptek az urnák elé. Két párt mérkőzött meg, a 
szabadelvű és az Ugron-párt. Az elsőnek a törek-
vése és czélja kezdettől fogva  a legszebb és leg-
nemesebb volt s oda irányult, bogy a választási 
mozgalmakban meg kell védni a kerület békéjét, 
lingy a könnyen felizgatbató  elemek szenvedélyét 
kellő mederbe szorítani. Az utóbbi pártnak pedig 
egyedüli czélja a győzelem volt. 

Ily körülmények között vivta ineg a két 
párt az alkotmányos karczot s a küzdelem ered-
ményében győzőit a világosság, a béke szelleme 
.s az urnából a szabadelvű jelöltjének, Lázár 
Menyhértnek a neve 213 szótöbbséggel került ki 
győztesen. 

Izgalmas napja volt a választásnak. Kato-
naság és csendőrség ügyelt a rendre. Már kora 
reggel megkezdették a pártok felvonulásukat. 
Gyergyó-Szentmiklósnak, mint a választási szék-
helynek főterét  előszűr is a szabadelvü-párt vá-
lasztóinak impozáns tömege lepte el, a gyergyó-
szentmiklósíakkal együtt volt ekkor már a töl-
gyesi járás. 9 óra tájban hasonló impozáns sorok-
ban érkeztek meg az ellenzékiek a vidékről 
Szárhegy, Ditró, Alfalu,  melyekben az ellenzék-
nek főereje  volt, egymás után vonult be, alig volt 
vége a szekerek hosszú sorának. Ezek ntán jöttek 
a községek szabadelvű választói már mm oly 
nagy csoportokban, csakis Remete gyarapította 
tekintélyesebb számmal. 

Mindegyik pártot lelkesítette, biztatta a győ-
zelem reménye. Zeneszó, lelkes éljenzés hangzott 
szüntelen, s hol az egyik, hol a másik párt lelke-
sedése emelkedett felül. 

Az Ugron-párt első jelöltje Olay Szilárd volt, 
a kit azonban, noha felmutatta  jelöltségét, nem 
jelölte senki, hanem Zomora Dániel alfalvi  plé-
bános jelöltetett, ki a választás előtt egy-két 
nappal lépett fel. 

Kilencz óra előtt már megkezdődött a sza-
vazás, mely két helyen volt, az elemi- és polgári 
iskola helyiségében. Az 1-ső kiküldöttségnél elnök 
Mihály Ferencz, helyettese dr. Tiltscher Ede; 
jegyző Császár József,  helyettese Gál Miklós v«lt; 
a Il-ik kiküldöttségnél elnök Nagy Tamás, helyet-
tese Puskás József,  jegyző Csergő Gyula, helyet-
tese dr. Szini János volt. Mihály Ferencz, a vá-
lasztás elnöke, este tizedfél  órakor hirdette ki az 
eredményt, mely szerint beadatott 2097 érvényes 
szavazat, ebből Lázár Menyhért 1155-öt, Zomora 
Dániel 942-őt kapván, 213 szavazattöbbséggel 
Lázár Menyhért szabadelvüpárti-jelölt választatott 
meg képviselőnek. 

Az eredményt egyik párt kitörő lelkese-
déssel, zászlók lengetésével, a másik pedig a 
zászlók összegöngyölésével fogadta.  Ugyanis az 
ellenzék is felvonult  a kihirdetésre, mert a Il-ik 
kiküldöttségnél az ellenzék egy csoportja szavazott 
utóljára, s itt többségre jutván, győztesnek hitte 
magát, mitsem tudván arról, hogy az I-ső kikül-
döttségnél a szabadelvüpárt folyton  néhány száz 
szavazattal volt előnyben. 

A győztes párt, élén a választás eluökével, 
a képviselő lakása elé vonult, hol az elnök szép 
és lelkes beszéd kíséretében átadta a mandátumot. 
A képviselő meghatottan köszönte meg a bizalmat, 
s az őszinteség, igazság és jóakarat érzetétől su-
gárzó beszédben fejtette  ki politikai elveit, rész-
letesen nyilatkozva a főbb  kérdések fölött.  Mint 
eddig, ugy ezután is szent lesz előtte hazája, hite, 
s választóinak jobb jövője. 

Ezekután m'g csak az lehet óhajtásunk, 
hogy a szivekben csillapodjék le a szenvedély, 
vessünk fátyolt  az esetleges sérelmekre, mint test-
vérek és jó barátok találkozzunk újra a békés 
egyetértésben és a békés munkálkodásban. Lett 
legyen a választási aktus tükör, melyben kiki 
megláthatta szebb és nemesebb vonásait, valamint 
foltjait  is és közös akarattal, kölcsönös egyet-
értéssel legyünk azon, liogy kerületünk arczáról 
tűnjenek el a foltok. 

A választás, a nagy izgalmak között is a 
legnagyobb rendben folyt,  a mi a választás elnö-
kének, Mihály Ferencznek köszönhető, kinek ta-
pintatossága- és igazságosságáról a legnagyobb 
elismeréssel kell szólanunk. * 

hogy megrendül annak szive, lelke, ki ezt va-
laha szemlélni kénytelen volt; különösen ha tekin-
tetbe veszi azt, hogy terméketlen esztendőben, — 
midőn egy kalongya gabona alig ad egy vékát — 
elvesztvén tanitó jövedelmének csaknem egészen 
felét,  nem pótolva sem a hivek, sem a hitközség 
által, sem pedig valamely kisegítő alapból; pedig 
már régen elismert igazság az: hogy „méltó a 
munkás az ő bérére." 

Nem csoda tehát ilyen fizetés  melleit, ha a 
falusi  tanitó tekintélye nemcsak a nagy tömegnél, 
de még olykor azok előtt sem resp-ktáltatik kellő 
képpen, kik szerelik elmondani magukról, hogy ők 
a müveit közönség kiv.íló tagjai! s mert tán nad-
rágot viselnek, azt hiszik, hogy ők más képesség-
gel birnak a tnnitót hivatási szakmájában megitélnil 

De ha szorosan szemügyre vesszük ezeket, 
bátran elmondhatjuk az ilyenekről, bogy szellemi 
szegények, — mert a bár egy kissé is szakavatott 
egyének nem beszélnek fitymálva  a tanítóról, annak 
tekintélyét nton-utfélen  aláásni nem vakmerős-
ködnek: Nem igy van ez városon, bol a tanitók 
jól dijazvák vig kedvel és teljes odaadással vég-
zik terhes kötelmüket s e mellett a helyi viszo-
nyok is olyanok, hogy meglehetős jövedelmi forrá-
saik vannak! Itt a tanitók jótékony czélokra s 
s kényelmökre is pár forintot  áldozhatnak ! Itt van 
is ám tekintélye a tanilónak! Örömmel nyújt ke-
zet neki a magasabb állású polgári tisztviselő is, 
ki ekép a bozzá leereszkedett tisztviselőnek bizal-
mas barátjává leend! 

Nem igy van ez a rosszul díjazott, s még 
nagyon sokszor abban is megkárosított falusi  ta-
nítóval. Nem elég, hogy nagyobb tömege, — a 
furfang  száz — meg száz féle  nemét kigondolva, 
szitkozodások, átkozódások között, — csalárdul 
fizet,  — s a melynek egy bizonyos részét többrend-
beli panassza, perlekedése után sem kaphatja meg; 
hanem ehez még hozzá járul — mi pedig üdvös 
tanitói működésére igen zavarólag hat, hogy még 
az iskolában is majdnem az egész tanéven át liá-
borgattatik a sok helyütt már szokássá vált ren-
detlen kepefizetés  által. Nem siralmas állapot-e 
ez? Hát ha öreg napjainkra gondolunk, mi kik 
egyszersmind kántorok is vagyunk, mint tanitók 
egy kis nyugdijt élvezhetünk, de mint kántorok 
szó nélkül, mint kihasznált hangszer eldobatunk. 
Hát ez jövőre is nem siralmas állapot ? 

(Vígé kflv.) 

pártonkívüli szól az egyik revízió — igy a másik 
kiegyezés, vámszövetség, agrárpolitika, nekem ez 
kell, nekem meg az, ez lesz a jó, amaz vesztünk, 
vagy halálunk okozza, majd fejünkre  ily politika 
hozza csupán a kárt, a bajt. Szembe állnak, füty-
kös bottal élesztve fent  asszonyokkal. Minden szem-
ben magasra csap a szenvedély heve, lángja s hogy 
ezredév ünnepét igy rontja, tépi ki sem látja. 

l'éter kábult fejjel  rohan ki a lárma-tömeg 
kö/.ül s még akkor is, hogy szárnyra kap s a 
mennyország kapujába teszi lábát, hangzik fel  míg 
becsapja maga mögött a mennyország kapuját, 
hogy: 

Ki a vivát? 
Összetörve, elfáradva  csak leroskad az Ur 

előtt, ki szelíden rámosolyog. 
— Uram, legyek mindentudó, de annyit mit 

föld  népe tud s tudni akar, én soha meg nem ta-
nulok. A templomok bezárva mind korcsma viszont 
tárva-nyitva. Csak az az egy jó gondolat villant 
lel kábult fejembe,  hogy az a nép bele nem ful  a 
beszédek teugerébe. Uram, ha volt már özönviz és 
ha lesz majd tán özöutüz, ugy azt mondom, len a 
földön  most az embert özönbeszéd pusztítja' el. 

Az Ur pedig Péter szaván elmulatva, szent 
királyok felé  fordult  és fakadt  eme szavakra: 

István, László és többi nagy királyoki kik 
csatában, vészben, bajban véretek megtartottátok 
kik a derüs-borus napok között hazát szerveztetek' 
megóvtátok és örökbe utódokra hagytátok, — né 
féljetek  a magyar nem magyar többé, ha pártokra 
nem szakadhat, mnltban igy volt, igy v a n m a Í 8 
nj ezredben mit Ígértem, ha nem lesz igy _ csak 
egy költő zengi majd. hogy „élt egy nemzet réges 

M e g n y i t ó bes téd . 
— Tartotta Baka József,  csik-szentgyftrgyi  kántor-tan itó a 
kászOD-alc9Íki jkAr tanítóegyesületének 18'Jii. okt 'J.-én K:i-

szon-Ujfalubau  tartott rendes őszi gyűlésen. — 
Mélyen tisztelt gyűlés! 

Kedves pályatársaimi 
Midőn Isten kegyelméből s az önök megtisz-

telő szives bizalmából szeren2sés vagyok ezúttal 
már nyolezadizben jkörünk gyűlését megnyitani és 
tanácskozmányunkat vezethetni, önök közt vagyok 
és önök előtt állok szivem forró  szeretetével, 
egész valóm kimondhatatlan ragaszkodásával és 
nagyrabecsülésével, mikkel önök irányában viselte-
tem, s a mely érzelmekkel az emberi élet legne-
mesebb és leghasznosabb hivatása előtt meghajlok 
és fellelkesülök. 

A nagy szünidő ntán újra összejöttünk ked-
ves pályatársaim, mint az egyház hü fiai,  tanítói, 
munkásai a haza nagy érdekében, hogy egymástól 
tanuljunk a inuk tapasztalataiból; hogy rögös, de 
mindig nemes pályánkra buzdítást merítsünk a 
jövőre, és hasznos eszmecsere alapján ujabb 
irányelveket nyerjünk teendőinkben s rá mutas-
sunk azon hiányokra is, melyek magasztos pályán-
kat oly annyira keserűvé s csaknem elviselhetet-
lené teszik. — 

Nekünk, külőuösen kath. néptanítóknak, 
anyagi állásunk, mint az ma már országosan el-
ismert tény, — sopánkódás nélkül is — nagyon 
siralmas állapotban van. Igen ; mert a ki közelebb-
ről ismeri amaz izetlenségeket, kellemetlen sur-

M e g h i v ő . 
A csikmegyei hív. tanítótestület csíki járás-

köre folyó  évi november 7-én Csik-Ajnádon tartja 
meg rendes őszi közgyűlését a következő tárgy-
sorozattal : 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult gyűlés jegyzökönyvének hitele-

sítése. 
3. 
4. 
5. 

társ felett, 
6. A 

Elnöki jelentések. 
A gyakorlati tanítások megbirálása. 
Emlékbeszéd Kókai Istváu elhunyt tag-

Irta és felolvassa  : Kertész István. 
„Gönczy-egyesület" által kiadott „Fil-

léres füzetek"  ismertetése Lakatos Mihály által. 
7. „A nemzetgazdaságtan köréből." Irta és 

felolvassa:  Barabás Béla. 
8. Indítványok. 
A gyűlést követő napon, azaz november hó 

8-án kirándulás terveztetik az épülő vasút meg-
tekintésére ; a kik a kiránduláson részt venni 
akarnak, egy levelező-lapon értesítsék Búzás János 
csikajnádi kolléga urat, kinél közebédre is alá 
lehet iratkozni. 

A gyűlés megkezdése előtt 8—9 óráig gya-
korlati tanítást tartanak Búzás János és Szőke 
Márton csikajnádi tanitók. 

A tagdíj hátralékot és a folyó  évi tagsági-
dijat szíveskedjenek a gyűlés alkalmával kiegyen-
líteni. 

A gyűlésre a járáskör t. tagjait és a tan-
ügybarátokat ezen uton is tisztelettel meghívjuk. 

Csik-Szereda, 1896. október 31-én. 
Lakatos Mihály, László Péter, 

elnök. jegyző. 

lódásokat, hogy többet ne mondjak, melyek éppen 
a terményekbeni fizetés  miatt a szülők és tanítók 
között oly sűrűen mind idáig napi renden vannak, 
az még ballpui sem akarhat a nép által való 
fizetésről. 

Ezt igazolják a nyilvánosság elé hozott ama 
számtalan panaszok és életkűzdelmek, melyeket 
minden jobb érzésű embernek szive mélyéből csak 
fájlalnia  kell. Az eddigi hanyag s némelyek által 
oly csalárdul fizetett  kepe, vagyis jobban mondva 
epe, oly siralmas képet Ur a néptanítói állás elé, 

K Ű L Ö I F É L É K . 
Eljegyzés. Antal József  csik-szentimrei 

lakos, nyugalmazott telekkönyvvezető kedves leányát 
Iduskát, mult hó 28-éu eljegyezte Weszelowszky 
Vilmos. 

— Uj anyakönyvvezető. A belügy-
miniszter a csikrákosi anyakönyvi kerületbe anya-
könyvvezetővé C s e d ő Domokos körjegyzőt ne-
/e/.t)  ki. 

— Hymen. Mult hó 26-án tartotta menyeg-
zőjét Bzilágycsehi Lórinczy Miklós paptelki bir-
tokos — Lőriuoíy Ferenei isilágyoiehi orvoa fia  — 
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Lakatos Annikéval, Lakatos líra csitsomlyói tanitó, 
képezdei tanár leányával Deésen, dr. Miklóasy Jó-
zsef,  a menyasszony nagybátyja házánál. A nász-
nagyi tisztet csiklázárfalvi  dr. Miklóssy József  és 
neje lékelyvásárhelyi Egyed Ilonka viselték. A ro-
konok részéről résztvettek a menyegzőn Miklóssy 
József  ny. törvényszéki biró, a menyasszony nagy-
atyja, Dragoi Léviesxné Miklóssy Anna p. ii. fő-
biztos neje, s Lakatos Izra mint örömapa, továbbá 
:i másik örömapa Lőrinczy Ferencz, törökfalvi  Török 
Józsefné,  Török József  volt szolnokdobokamegyei 
alispán özvegye, s a vőlegény számos rokona. — 
A menyegző után az uj pár a vőlegény paptelki 
(szolnokdobokamegyei) birtokára utazott. 

— A kegyelet furnepe.  Folyó hó 1-én a 
halottak estélyét városunkban is a szokásos kegye-
lettel ölték meg. A sirokat rendbe hozták, zöld 
galyakkal és koszorúkkal felékesítették  s a setét-
ség beáltával sok száz gyertya és lámpafény  tol-
mácsolta az elhunyt kedvesek iránt az emlékezet-
nek a jók és kegyesek szivében a soha ki nem 
alvó tiizi't. A sírhantok között nagy közönség 
járkált és kellő megindnlással hallgatta a sírok 
előtt végzett megható egyházi szertartást. F. hó 
2-án ,d. e. a bivők nagy számban látogatták a 
templomot. 

— A csíkszeredai Oltár-egyesület f. 
évi október hó 25-én megtartotta első rendes 
nagygyűlését. Hogy mily lelkes örömmel csoporto-
sulnak a kibontott szent lobogó körül a jámbor 
esi ki nők, annak ez alkalommal fényes  bizonysá-
gát láttnk. A polgári leányiskola nagytermében 
az egyesölet tagjai majdnem teljes számban meg-
jelentek, s öröm volt látni, inint versenyeznek 
abban az előkelő hölgyek az egyszerű polgári 
asszonyokkal, hogy minél több üdvös teendőt vál-
laljanak magnkra az egylet felvirágoztatása  ér-
dekében. Fokozta természetesen a lelkesedést az 
általánosan szeretett és tisztelt elnöknek nyájas 
meleghangú megnyitója és titkári jelentés. A nagy-
számú indítványok példás egyetértéssel oldottak 
meg. Megalakultak a kisebb bizottságok, s a vá-
lasztmányi tagok száma 26-ről 30-ra egészíttetett 
ki, továbbá kitűzték az első közös imanapot 
november 5-re, mely napon reggel 8 órakor ün-
nepélyes isteni tisztelet tartat ik s a legméltóságo-
sabb Oltárszentség egész nap ki lesz téve imá-
dásia. Legyen áldás a kedves aj egyesületen mely 
bitszegény napjaiokban, mint egy télderekán nyiló 
virág gyönyörködteti és lelkesíti a hívőknek 
már-már csüggedni kezdő sziveit. De legyen áldás 
azokon is kik a szép eszmét megpendítették s 
s annak kivitelén annyit fáradoztak. 

— A kiállitási székelyház sorsa. A 
vármegye által 4000 frtot  meghaladó költséggel 
építtetett kiállitási székelyház és mellék épületeinek 
több folól  jelentkezett vevője, do valnmenny 
100—300 frt  között váltakozó potoinárt igért. mit 
a vármegye alispánjának tekinteten kívül kellett 
hagynia. Most miután a kiállítás bezáratott, néhány 
a jelzett épületek visszaszállításával ujabb költségek 
nehezedjenek a vármegye mágáu pénztárára, a 
kiállitási igazgatóság közvetítésével megajánlott 
450 frt  vételárba a vármegye alispáuja beleegye-
zését adta. A felszereléseket  — mint már arról 
korábban is említést tettunk — a törvényhatósága 
a magyar nemzeti muzeumnak engedte át. 

— Az ezredéves kiállítás berekesz-
tése. A magyar állam kulturai és közgazdasági 
előhaladását s igy tekintélyét a külföld  előtt oly 
szép színben bemutatott országos kiállítás mai nap-
pal bezáratott. Ezt megelőzőleg Ő felsége  a mi 
szeretett apostoli királyunk levelet irt a magyar 
miniszter elnökhöz, s ennek ntján az egész nem-
zethez B abban történelmi jelentőségű szavakkal 
kapcsolta össze a nemzet előretörekvő becsvágyát 
s a korona dicaősaégét szent harmóniába. Szebb 
befejezése  a millenniumnak nem lehetett, mint a 
trónról elhangzott szavak, melyekben magát, mint 
a magyar történelmi jog őrét, az ország széthúzó 
elemeinek ellenében szolidárisnak nyilváuitja a 
magyar  nemzet boldogulását előmozdító törekvések-
kel, s a melyekben kijelentette a .valódi öröm és 
megelégedés11 hangján, hogy a tapasztalt rajongó 
szeretet B a «Személye éa Háza* iránt való hűsé-
ges ragaszkodás az ó szemében la az állam legszi-
lárdabb alapja lévén, az ily érzelmektől áthatott 
s királyával egyetértő nemzet bizváat a legjobb re-
ményekkel toktat a jövő ezred falé. 

—Az országos választások eredménye. 
Az ntóbbi választások történetében páratlan ered-
ménynyel végződött a lefolyt  képviselőválasztás. A 
liberális-párt oly tömör phnllankszban vonulhat be 
a képviselőházba, minővel az egyházpolitikai tör-
vényjavaslat napirendre kerülése előtt nein dicse-
kedhetett. Az ellenzéki-pártok — a Kossuth Ferencz 
pártját kivéve — szörnyen szétmorzsolódtak, s ne-
vezetesen az Ugron-féle  fraktió  oly számra zsugo-
rodott össze, hogy mint külön pártnak fönnállása 
lehetetlenné vált fóként  azért, mert a linrczban el-
vesztette vezérét, Ugrón Qábort, alelnökeit: Barta 
Miklóst s Kun Miklóst és elnökét: Szederkényi 
Nándort. — A számarányt következű adatok tün-
tetik elő, melyek a három első nap választási 
eredményét foglalják  magukban. Megválasztatott: 
szaba-lelvüpártí 266 , Kossuth-párti 43-, nemzeti 
párti 33-, néppárti 17-, Ugron-párti II-, párton-
kívüli 10 képviselő. Pótválasztás lesz 8-, kettős 
választás 3-, elhalasztott választás 1 kerületben. 

— Erdőégés. Napok óta eţr a Szeutgyörgy-
és Bánkfalva  községeknek Romániával határos er-
deje, valamint a esobúnyosí erdőipar-társaság erdeje 
is. Az érdekelt községek lakóit a vármegye alis-
páuja kirendelte az erdóoltásra, de a vastagon álló 
korhadt anyag miatt a tüz a kiszáradt földben  lia-
rapódzik tovább. A lakosság egyrésze örvend a 
inegéiielt fiinak,  szaporodik a kíerclösítésre alkalmas 
veszendő fa,  miért az oltás nom foly  kellő erélylyel. 

— Gyilkossági kisérlet. Megdöbbentő 
emberölési kisérlet követteteit el Csik-Taploczán 
mult hó 28'AII, vagyis a választások előestéjén, 
mely nem állott összeköttetésben a választási iz-
galmukkal, hanem inkább magánbosszunak volt a 
folyamánya.  Ugyanis Holló Péter taploczai lakos 
egy másik emberrel szóvitába elegyedett, mit meg-
hallva Győrpál Lajos biró, figyelmeztette  őket a 
békességre és csendességre. Ezen inczidens után 
a biró a szobából kiindult, s midőn a tornácz-
ajtón kiakart lépni, Holló Péternek Albert nevü 
17 éves fia  azon hiszemben, hogy az apjával ve-
szekedő egyén jön kifelé,  egy hosszú bicskával 
mellbe döfte.  — A gyilkos a börtönben várja gaz-
tettének jutalmát, az ártatlanul megsebzett biró 
pedig élethalál közt lebeg. 

— Véletlen halál. Kasza Audrás esik-
szentgyörgyi lakos a néhai Kasza Imre körjegyző 
örököse okt. 30-áti az erdün tókufa-von  tatás k-jzben 
a töke alá került és 31-én délután halva találták, 
a fa  a gyomrán feküdt. 

— Tüzeset. Ceik-Bánkfalván  október 30-ára 
virradólag a Balázs Péter szalmája, a mely a csűr 
és ház közé volt rakva, meggyulladt, s háza, estire 
és siitóháza egyidejűleg lett a lángok martalékává. 
A jómódú gazdaembernek niindeue megsemmisült, 
s CO frt  pénzéből 10 frt  eziistpénzo maradt meg, s 
ebből is egy összeolvadt. 

— Egy ember agyonverése. Csik-Del-
nén történt ez a véres tragédia, a mi a leg-
mélyebb sajnálatot és megdöbbenést idézte elő a 
községben és vidéken, minthogy oly ember életét 
oltotta ki egy, az emberi érzésből kivetkőzött 
suhancz, kit mint értelmes, józan és takaréko* 
egyént mindenki tisztelt és szeretett. — Ugyancsak 
inult hó 28-án este Delne község választópolgá-
rainak jó nagyrésze odavaló Benő Dénes házánál, 
minden legkisebb szóbeli összekoczczanás nélkül, 
bor mellett ülve, a választási előkészületeket be-
szélték meg. Időközben Bírta Alajos természetes 
dolgát végzendő, kiment a házból. Kis idő múlva 
egy gyerek azon kijelentéssel ment be a házba, 
hogy az udvaron lévő farakás  előtt egy ember 
fekszik,  a kit felkölteni  nem tudott. Erre több 
ember az udvarra rubant, s rémülten tapasztalták, 
hogy a mozdulatlan egyén Birta Alajos, kinek 
egyik szeme kivan ütve, koponyacsontja pedig be-
törve és meghalva van. A gyorsan értesített csend-
őrségnek sikerült csakhamar nyomra akadni, s a 
tettest, odavaló Guczuj János 91 éves legény sze-
mélyében felfedezni,  s apjával és Ladó János 
gyanúsítottal együtt letartóztatni, ki a fogházban 
várja ocsmány tettéoek méltó büntetését. A mint 
állítják, Gncznj borzasztó tettét 7 frt  cselédbér-
bátralék miatt követte volna el, melylyel neki 
Birta Alajos nála való szolgálati idejéből tartozik 
éa pedig a Ladó János felbiztatására. 

— Puaztaşser romjai feliratát  viseli 

lálható remek kivitelű kép. Pusztaszer, honfoglaló 
őseink első országgyűlésének helye, nagyon virágzó 
népes község volt, a hol legelső királyaink valame-
lyike templomot építtetett. E templom körülbelül 
500 évig állhatott fenn  s l.j.MI óla, a inidón török 
csapatok feldúltak,  csuk a romok merednek ég felé. 
daczolva a századok viharával. K romnak művészi 
kivitelű reprodukeziója van e füzetben  bemutatva. 
A füzet  folytatólagos  képei a kővetkezők A király 
a Ludoviceumban. A királyi vár alapkőletétele. Czi-
gánytábor a kiállításon. Oshulászati kiállítás. Korzó, 
szökőkút, ípnresarnok. Pusztaszer és az aranykönyv 
pavillonja. Közlekedésügyi csarnok. Ós-Hudavára : a 
mecset, királypuvilloii, a bazár, a kiállításhoz vezető 
Ilid. Széchenyi-tér Péeset. Kiállitási képek : A „l'yna-
mit N'obel" puvillonja. A pozsonyi dynninit és lópor-
gyár, ISraehfeld  Szigried és fia  kiállítása. I.oril és 
társa ezég pavillonja. Kliliez hasonló diszmii ilyen 
tartalommal hazánkban iiiéjj nem jelent meg, s igy 
a legjobban ajánlhatjuk olvasóinknak. A mii <> fü-
zetből fog  állani. Minden euyes füzet  ára 40 kr. 
Kapható minden budapesti és vidéki könyvkereske-
désen : megrendelhető a kiadóhivatalban lSuilapes-
ten, VI., Teréz-köriit félemelet  (Kiinosy Vilmos 
és Pia műintézetébe»). 

a most megjelent .Magyarország a millennium ide-
jében' oaimtt dlssmtt 4. füzetéuek  első lapján ta-

KO%«í WZI>4NAG ón H U H . 
Tekintetes Szerkesztőség! 

A „l'siki Lapok* idei, 42-ik számában közölve 
lelt, liony a gyergyói községek határaiban a drót-
féreg  mily károkat lesz az őszi vetésekben. Kii ezen 
rovarokból néhány példányt jelentésemmel beter-
jesztettem a nagyméltóságú l'öldmivelésiigyi minisz-
tériumhoz. a honnan áttéleUlt a ni. kir. állami ro-
vartani állomáshoz, az innen nyert értesítés szerint 
ez a hernyó nem drótféreg,  hanem a bngolypille 
(Agrotis segetnm) álczáju, a mi még sokkal kárté-
konyabb, mint a dróilereg : — erre nézve uein mu-
laszthatom el az azok elleni védekezésre a m. kir. 
rovartani állomástól veti iitiniitalást rövid kivonatban 
közzétenni: 

A vetési bagoly pille (Agrotis segetum SehitT) 
hernyója az ószi- és tavaszi vetéseklen jelentékeny 
káiokat szokott okozni. Kártékonysága unnál jelen-
tékenyebb, iii.it e tahink természetű hernyó majd-
ni in valanieiiin i kultivált gn>.<!.isági növényinél táp-
lálkozik és el.szaporodhalik annyira, liog.v egyes 
helyeken tönkreteheti az összes kultiv ált növényzetet. 

A vetési bagol> pille hernyójának jellemző 
színéül talán azt le letne mondani, hogy az füld-
sziirkc. némi /.ölti árnyalattal. Van azonban barna 
és sötétszürke szinii változata is. Felülete kifej-
lődött korában csupasz. Teste olyan, mintha fel 
volna puffadva  és körülbelől olyan vastag, mint a 
libaloll szála, ilo eleje és vége felé  némileg véko-
nyul, a fej  két oldali hátsórésze fekete,  sötétebb 
foltjai  kivált az el.Tehuzódó és elágazó két fekete 
vonal között vau két V alakjában összeérő fehér 
esik is; mely aztán a iiyakpaízson továbbvonul és 
Y alakot nyer. A hernyó háta közepén egy söté-
tebb vonal látható, mely mintegy foly  tal ásu az elébb 
említett fehér  Y-nak és nem más, mint a hernyónak 
a bőrén átlátszó főére. 

K vonal, vagyis főér  mellett van minden test-
szelvényen négy sölét pont; ámde ezek a pontok 
ritkán vehetők ki jól és legkevéslibé a sötét szine-
zrtii példányoknál, A hernyó hasi oldala világosabb 
s/.inű, mint az állat felső  része. 

A vetési bagoly pille hernyója Ifi  lábú. 
Fejlődésének első hat belében esak igen ne-

hezen nevekedik, aránylag keveset is eszik és je-
lenlétét iné:; a megrágott növény sem árulja el. 
!>•• ha megnőtt, akkor falánksága  nem ismer batárt 
és ha számuk jelentékeny, holdakat letarol holdak 
lilán. Nein válogat a növényben: rozs, buza, árpa. 
zab, takarmány és cznkorrépa levele, még gumója 
is, tavaszszal burgonya, dohány palánta, nj áron ká-
poszta, saláta, hagyma, borsó, spinűt, retek, sárga-
répa, karórépa, olaszkáposzta, mind áldozatául esik. 

Pasziitó munkáját csak éjjel végzi, nappal a 
megrágott növény tövéhez húzódik, apróbb földi 
rögök, kövek, növényi hulladékok alá. vagy ha a 
föld  porhanyós, két—három ezontiméter mélyre a 
földbe  bújik, bol a nap fénye  ellen védve van. 
Pusztítása közben vándorol és ina ezt, holnap azt 
a növényt támadja meg. Ugy látszik, hogy a nappali 
pihenőhelyét mindig, vagy legalább hosszabb ideig 
egy és ugyauazon a helyen keresi. Néha azonban 
el sem hagyja a kikezdett növényt: hogyha pl. a 
takarmányrépában egy kis lyukat kirágott, e lyuk-
ban benne ni&rad nappal is. 

A falása  október közepéig, vagy végéig tart, 
enyhe időjárás esetén azonban még tovább is. Ak-
kor aztán ellomhul és mert a téli hideg is közeleg, 
a pusztítást abbahagyja; 12— lő czentimétermélyre 
a földbe  vonul, hol kerekded, vagy tojásalaku fész-
ket készít és abbau összekunkorodva tölti el a 
telet. 

Tavaszszal, melegebb áprilisi napokon, mikor 
a teuyészet ismét felébredófélben  vau, felébred  a 
bagolypille hernyója is Igy tehát a károsítás foly-
tatása bekövetkezlietik és be is következik, tavasz-
szal is és eltarthat kisebb-nagyobb változatossággal 
májúitól juniutig. 



November 4. C S Í K I L Á P O K REIM. 45. 

Utolsó vvdlósc után. ha a hernyó már eleget 
falt,  cltiiuik, a földbe  húzódik njra. Akkor a föld-
ben ismét mintegy 10—lő eztmtr. mélyen kis odút 
készít, hol vörhenyes szinii bábbá alakul át. 

A báb rendesen négy hétig vesztegel a föld-
ben és csak aztán kell ki belőle a pille. 

E pille éjjel pârzik és petéit lecsüngő leve-
lekre, földön  levő gazokru, sói növényhulladékokra 
és magára a földre  is rakja 

Tiz—tizennégy nap múlva kikel belőlük a 
hernyó. 

A vetési bagolypíllo hernyója a mezőgazdaság 
legnagyobb ellensége, de kártételeit a gazda csuk 
ösz leié veszi észre. Leginkább a meleg- és por-
hanyós talajt kedveli és  abban a vetéseket olykor 
már augusztusban is kikezdi, de pusztításának leg-
nagyobb mértékét szeptember havában és október 
elején fejti  ki : akkor lerágja a vetés földfeletti 
részét és megeszi még uimuk a gyökerét is. Kár-
tétele nemcsak egy — két holdra terjed ki, hanem 
megsemmisítheti nz a holdak százait is. Habár e 
hernyónak sok állati ellensége van, ezek mégsem 
bírnak rajta mindig annyira erót venni, hogy kár-
tételeit megakadályozzák ; ilyenkor magának a gaz-
dának is hozzá kell látni a védekezéshez. 

IO végből szükséges először, liog.v nyáron át, 
mikor a vetési hagolypillo röpködik, földjén  és mes-
gyéin a gazda seninii gazos, gyomus részeket meg 
né tű,-jön. A pille ilyen helyeken tojj a petéit és itt 
kelnek ki az apró hernyók is. Unnék megakadá-
lyozása végett az ilyen gyomos helyeket nem sza-
bad meghagyni, hanem föl  kell szántani. Az uga-
rokra pedig .sertéseket kell hajtani, melyek a her-
nyókat kitúrják és felfalják. 

A fő  az, hogy az őszi vetés, földjo  és u 
hozzá közelesö részek a vetés előtt hosszabb ideig 
tiszták legyenek. 

A hernyók számát szedéssel is lehet apasz-
tani, de ez inkább csak nkkor lehetséges, ha a 
hernyó kis szjmmal, vagy esak foltonkin!,  például 
doháiiyfiildeken  mutatkozik. Az ilyen szedési mim 
kát gyerekekre és asszonyokra is lehet bízni, csak 
meg kell nekik mulatni, hogy hol tartózkodik és 
milyen szinii a hernyó. Fel kell keresni a nappali 
tartózkodási helyét is. a mely rendesen a meg-
rágott növényhez közi.1 van, vagy éppen annak 
a tüvén. 

A szedést meg lehet könnyíteni azzal is, hogy 
a megtámadott növények közé apróbb köveket, 
vagy félig  hervadt gyomot dobunk, n hernyó akkor 
inkább ezek alatt húzódik meg és nem vonni a 
földbe.  K kitett köveket és gazokat aztán meg kell 
reggelenként vizsgálni és az ott talált hernyókat 
megsemmisíteni. 

F.zt a hernyót éjjel is lehet szeil.ii és pedig 
ugy. hogy a megrágott helyeket a szedőinunkásnk 
késő este, vngy éjjel lámpával b járják és a fala-
tozó hernyókat a növényekről leszedik. 

Ugyancsak igy kell eljárni tavaszszal is, a ta-
vaszi vetemény földje  szintén tiszta legyen. A hol 
pedig répáról van szó. ezt korán kell vetni és ül-
tetni, hogy jókor megerősödjék. 

A tisztántartott földben  nem szaporodik el a 
hernyó. De szükséges, hogy az irtást nocsak egye-
sek végezzék : a siker esak akkor teljes, ha az ér-
dekolt gazdák együttesen közreműködnek, mert kü-
lönben a hernyók egyik földről  n másikra hozód-
nak át. 

Doór Venczol, 
áll. tfiUll.  tLlILI• ̂ iILI 
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Hirdetmény. 

Sz. 10114—1896 ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szereda rendezett tanácsú városban 

az 1000 frt  évi fizetéssel  javadalmazott pol-
gármesteri állás — lemondás folytán  — 
üresedésbe jővén; felkérem  mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi I. t.-cz. 5 ik §• VII. pontja utasításához 
képest felszerelt  pályázati kéréseiket hozzám 
jövő november hó 10-éig nyújtsák be. 

Csik-Szereda, 1896. október hó 21-én. 

2 - 2 
B r e z e AnfnV, 

alispán. 

184 
1896 sz. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy a magas 

kincstár tulajdonát képező a csik-gyimosi 
belépő-állomás raktárán levő, s az azoknak 
idejében létesített határszéli őrkunyhók ki-
egészítéséül szolgáló felszerelési  tárgyak, ne-
vezetesen 77 téli pokrócz, 77 nyári pok-
róc/., 77 szalmazsák, 77 szalmapárna, 14 
fehér  fenyőfa  pud, 7 fegyverállvány,  7 cse-
ber fenyőfából,  7 kártya fenyőfából,  7 fű-
rész, rámával, 7 fllggő  lámpa, 7 fejsze,  7 
vashorog, 7 ivókanna bádogból, 7 s/eniét-
lapát és ÍM vászonlepedő, a nagyméltóságú 
(•"''dmivelésfigyi  magyar kir. miniszter urnák 
tip'yó évi augusztus hó 6-ón 42,211 —III I. 
szóm alatt kelt magas rendelete folytán 
folyó  évi november hó 22-én (va-
sárnap) délelőtt 10 órakor a be-
lépő állomás vezetői-lak udvarán 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek a 
vételár azonnali lefizetése  mellett cl fog 
adatni. 

Az árverési féltételek  iránt érdeklődők 
forduljanak  a belépő-állomás vezetőjéhez, 
kitől a hivatalos órák alalt kellő 
silást, nyernek. 

Csik-Gyinies, 189G. október hó 4-én 
G e l e n c s é r G y u l a , 

I—2 belépő állomásvezetó. 

rekedtség és elnyálkásodás ellen legjobb 
hatás? szer a RÉTHY-féle 

mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Egy doboz 
ára 30 kr. 5 dobozzal 1 fi-t  50 krért bér-

mentve küld 

Réthy Béla, gyógyszerész 
Békés-Csabán. 

Kapható CsikSzen dában: Gözsy Árpád-, 
Gyergyó-Alfalnban  : Voith Ferencz gyógy -

—5 szerész uraknál. 

felvilágo-

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detáilista (keresztény) vegyes ke-
reskedő-segéd 19 -23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
czégnél deczember 15-ére Csik-Szt-
Domokoson. 

Alantirt intézi-t igazgatósága — alap-
szabályának 11 § 2-ik bekezdése értei-
m-ben — közhírré teszi, hogy a betétek 
után eddig li/.etett (> százalék kamatot a 
jövő 18f  i. év január hó első napjától kez-
dődőleg fi  százalékban állapította meg. — 
azoi.ban olyan betétekre nézve, melyek 3 
évi;; kötelezőiig bciiiihagyatnak. — a ez 
iránt a tulajdonos f«»ly  évi d< «-/ember hő 
2"» éig betéti könyvecskéjének bemutatása 
melleit nyilaiko/atot ad. — a régi C szá-
zalék kamat változatlanul fennhagyalik,  — 
ennek hiányában mint egyszerű betét 5 
százalék kamattal fog  kezeltetni. 

Gyergyó Tölgyesen, 1896. évi október 
hő 20 án. 

Jelzálog Hitelbank 
részvénytársaság. 

2 — 3 Ifj.  Tőrök  Antal,  vezérigazgató. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult braSSÓi 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részere kizárólagosan 

K E R E S Z T E S G E R Ö 
czégnél Gyergyó-Szcntmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkcnti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czéjniél — 5 frt  20 kr. 

10—10 Tisztelettel 

Brassói partland-ozement gyár 
Angelle, Hock, Kugler és Paul Brassó. 

K é p v i s e l ő s é g e k 
és 

ü g y n ö k s é g e k 
törványesen megengedett 

SORSJEGYEKNEK 
havi részletfizetésre 

való eladására 
betöllhctők i-^y elsőrangú bankháznál 
(részvénytársaság) magas jutalék és 

fi-ynm  melle i t . 

Ajánlatok „ K i v á l ó erő" jelige alatt 

ECKSTEIN BERNÁT 
Ili: delési irodájába 3—3 

Budapest, Fürdö-utcza 4. sr. iutézendők. 

kri«r 

frtig. 

MELIK ANTAL czég Gyergyó-Ditróban. 
Szerencsém van a n. é. közönségnek szíves tudomására juttatni, hogy 

üzleti raktáromat a kereslet kívánalmai szerint ujabban lehető leggazdagab-
ban rendeztem be s ezentúl még dúsabb választékban kaphatók nálam igen 
jutányos áron a legkitűnőbb czikkek u. m. 

Kartonok méterenként 20 krtól 40 
Mosó parkettek „ 2:> 50 
Női ruhaszövetek „ 50 2 
Hárászkendők darabonként 50 5 „ 
1'osztókendők. 

Továbbá szintén nagyon dus választékban vannak készletben : 
Női felsők  és legújabb divatú diszkalapok, férfi  kalapok, 

nyakkendők, ingek valamint női és férfi  czipők, » m i n d e n f é l e 
röv idáru . 

Vidéki megrendelések azonnal és pontosan foganatosíttatnak 
Női szövetmintákat kívánatra ingyen és bérmentve küldök. 

Koporsó-raktáromat szintén nagyobbítottam. 
Raktáron tartojt nagy számban különféle  fa-  és érczkoporSÓkat, 

temetési szereket, u. m. szemfedeleket,  lepedőket, sirkoszorukat, szalagokat stb. 

^ Festett fakoporsó  ára 4 frtól  30 frtig. 
^ Gyergyó-Ditró, 1896. október hó. 

Hazafias  tisztelettel 
H É L I K A N T A L . 

a - 3 kereskedő. 
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Nyomatott Csík Szeredában 1896. a laptulajdonoa és kiadó Qyörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




