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i Sserkesxtősée és kî óblTatal: £ 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
kttnyvkeieskedéee, 

hová kfthlcndő  n lap szel-
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 
I A Hinleténi  dijak  el/ire 
I fizetrnd/ik. 
íMegjeleníl a lap miiáei uerdk 

J Egye* lap ára 10 kr. ţr 

Elöfisetégi  ár: m 
Rgdtt évre (KOKBIdre) Félévre . . Negyedévre 

4 frt. 
5 frt. 
1 frt. 
1 frt. 

POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
H E T I L A P . 

| Hirdetési dijak 
a legolcsóbban aiámituinak.j 
| Bélyegdüért kalön minden 
| beiktatásnál 30 kr. 

I N y í l t t é r i o s i k k e k 
I s o r o n k é n t 2 0 k r é r t k ö t ó l -

3 t e t n e k . 

Örök béke. 
Ma-hol nap az egész világ harczi kedvre 

gyul a egy nagy világháború ijedelme za 
varja fel  az orazágok és államok békés fej-
lődésének s a nép°ik jólétének nyugalmát. 
A spanyolok élethalál harezot vivnak az 
észak-amerikai egyesült államokkal ; az ola-
szok belháboruban öldöklik egymást iszo-
nyú kegyetlenkedésekkel; az osztrák-ma-
gyar monarkia hadügyminisztere nem ke-
vesebb, csak csekély harmincz ruilló forin-
tot kér a delegácziótól hadügyi kiadások*», 
pedig monarchiánk egészen semleges a ha-
dakozó felekkel  szemben, mint azt a minisz-
terelnök az országgyűlésen kijelentette. Szép 
kis összeg harmincz millió csak azért, hogy 
a békét fegyverrel  biztOBitsuk. Csak az a 
sajnos benne, hogy ez az összeg csak a bé-
kés állapotok fenntartására  kivántatik s ha 
csakugyan részünk találna lenni valamelyes 
nemzetközi érdekből a háború veszedelmé-
ben, akkor ezek a milliók megszázszorosod-
nának, ha pedig sikerül békében marad-
nunk, a harmincz millió akkor is elúszik. 

Ezt az állapotot nem győzi már a nem-
zet. Nem győzi azt, hogy évenként akkora 
áldozatot hozzon a katonaságnak, mely a 
legtöbbször czéltalan és haszontalan kiadá-
saival emészti el a horribilis összegeket. 

Ha csak Magyarország volna igy ezzel, 
kétségbe kellene esnünk a jövő felett.  — 
Egyetlen bár nem megnyugtató — vigasz-
talásunk az, hogy a katonáék végtelen pa-
zarlásaival igy van a világnak minden ál-
lama ; mert katonáék folyton  épitkeznek, uj 
puskákat, és ágyukat találnak fel,  uj meg 
uj szabású és szinü mundérokat, csákókat, 
csizmákat és paszomántokat viselnek, mintha 
a katonaság is uj meg uj divatok üzésére 
volna rendelve. Ilyenekre kellenek évenként 
a több és több milliók. 

Egy törvényszéki épület kitatarozása 
vagy egy falusi  iskola-épület ujraépitése fe-

lett évekig készitik a terveket és költség-
vetéseket, mig a különböző minisztériumok-
ban azok épitéae jóváhagyatik és az építke-
zés tényleg végrehajtatik; de e közben a 
katona kaszárnyák fedelét  minden esztendő-
ben újra építik, az épületeket kitoldják, 
megint lebontják újra kezdik az építkezést 
Ha a tiszt urak paripáinak tüzes lábai alatt 
a padlás beromlik, újra épitik tetőtől talpig 
a7. egész istállót. 

Igy kelnek el évenként azok a milliók, 
melyeket a mai modern világhan a nemze-
tek és államok a katonaság fenntartására  és 
ezzel az államok biztonságának megőrzése 
czime alatt a katonaság rendelkezézére adnak. 

Utóvégre alig lehetne igazabb bírálatot 
mondani ezen gazdálkodás felett,  mint azt, 
hogy a mily mértékben biztosítja a katona-
ság az államok békéjét, legalább is száz per-
czenttel nagyobb mértékben járulnak hozzá 
e költségek az egyes államok anyagi buká-
sának siettetéséhez. Mert, hogy minden ál-
lamot a katonaság rövidebb vagy hosszabb 
idő alatt anyagilag teljesen tönkre tesz, azt 
a statisztika kérlelhetlen szát'iaiból könnyen 
ki lehet számitani. 

Hogy mégis úszni kell minden állam-
nak ezen áradattal, azt legfennebb  mélyen 
sajnálnunk lehet, de tenni róla egyetlen 
emberfiának  sem adatott. 

A világbékét az egész világ óhajtja, de 
azzal még ez idő szerint csak az ideálisták 
foglalkoznak  s azok is csak társadalmi téren 
működhetnek arra, hogy az az óhajtott ál-
lapot valamikor bekövetkezzék. 

Be is fog  az következni, mert be kell í 
következnie, csakhogy arra az embereknek 
és a társadalomnak nagv műveltsége és tel-
világosodottsága kivántatik s azért az idő még 
igen-igen messze van arra. Majdnem elkép-
zelhetlen hosszú idő kell addig elteljék, mig 
az emberek és az egész társadalom tisztelni 
tudja embertársa törekvéseit, vagyonát és 
tehetségeit s azt nem fogja  sem irigyelni, 

sem elkivánni, sem lerontani. Ehez a mű-
veltségnek igen magas foka  szükséges, azért 
a világbéke még igen-igen messze van. Ma 
még felette  csekély részét teszik a társada-
lomnak azok az emberek, kik se nem iri-
gyek, se nem alattomosok, Be nem kapzsik 
s igy a valódi műveltség legelemibb kellé-
kével birnak. Addig hát csak fizessük  a 
milliókat szivesen a katonáknak, hadd őr-
ködjenek a világ romlott hajlamainak túlka-
pásai felett  s eredendő bűnünk — az álta-
lános műveletlenség — hagyományai megtor-
lására. Majd a tudomány is segítségére fog 
érkezni a művelődés előhaladásának s valami 
olyan gyilkoló szerszámot fog  kitalálni, mely-
lyel szemben harczolr.i és hadakozni ember-
nek nem fog  hatalmában állani s akkor ön-
ként vége lesz a katona uralomnak, mely 
most minden állam anyagi és szellemi ha-
ladásának elhárithatlan akadálya. 

A székelyföldi  általános nyugdíj-
egyesület alakulása. 

Rég nem látott, meleg érdeklődés nyilvánult 
heteken át, mióta a nemes humánus eszme fölvette-
tett. városunkban Maros-Vásárhelyt a „Székelyföldi 
Iparosok és Kereskedők Nyugdij Egyesülete" iránt. 
A folyó  év márczius 27-éu megalakított ideiglenes 
elnökség ás kiküldött szervező bizottság derék mun-
kát végzett, lelkesült, odaadó tevékenységet fejtett 
ki, hogy a rég nélkülözött emberbárati intézményt 
létrehozhassa. S ma már a buzgó tevékenységnek 
eredménye van, f.  évi máj. hó 8-án d. u. 3 órakor az 
egyesület városunkban Marosvásárhelyt megalakult. 
Több mint 300 marosvásárhelyi éa közel vidéki 
polgár jelent meg az „Elba" sétahelyeu tartott 
alakuló gyűlésen. Ott volt a város kereskedő- és 
iparos osztályának szine-java, továbbá a hivatal-
noki és tanügyi karból is igen sokan. 

A gyűlést Sz. Szakáts Péter szervező-bizott-
sági elnök, az eszme megpenditöje és lelkes elő-
munkása nyitotta meg, hosszabb, tárgyilagos be-
szédben megismertetve a czélt, melyért munkálni 
s melyet sikerre vezetni az egyesület hivatva lesz. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Fagyos szentek. 

A szeszélyes április hónap, mely elnevezését 
a latin aperire = megnyitni szótól vette, mert 
a mint a latinok egy kiváló lantosa az Orras 
Ovidius mondja: a tavasz nyit meg mindent. A 
legkülömbözőbb időjárással kedveskedik a halandó 
embereknek. A kék égboltozata derült, meleg nyá-
rias napot majd borult, esős nap, majd pedig ha-
vazó váltja fői. 

Reggel a nap tisztán kel fel.  sétabotot ve-
szünk kezünkbe s ugy megyünk ügyeinket igazí-
tani s mikor délfelé  haza tartunk, a szürke szeny-
nyes felhőkből  hideg eső znhog a nyakunk közzé 
s akkor jut eszünkbe, hogy jobb lett volna a séta-
bot helyett esernyővel szerelni fel  magunkat, milyen 
jó hasznát vennők most annak. Délelőtt még süt-
körészünk a verőfényen  s délután már a hideg 
havas és szeles idő ellen a bükkfa  hasábok ropogó 
tüzétől meleg kályha oldalánál keresünk menedéket. 

Alig is várjak, hogy elteljen április az ő 
rendetlen időjárásival és eljöjjön a kedves május 
világos kék egével, verőfényes  napjaival, hogy 
gyönyörködhessék szemünk a felpezsdült  természet 
ragyogó pompájában, a virágzó fák  változatos szí-
neiben a mezők és rétek tarka gyep9zőnyegében. 

Bármilyen kedves, bármilyen gyönyörűséges 
ia azonbaa a szép május, a fáradságos  munkájára 
féltéken;  ás a jövő termésért aggódó földmivelő 
napnyugta táján bizalmatlanul tekint a derült ég-
boltozatra; a konyhakertjére sokat adó, szorgal-
mas gazdasszony pedig a következő fohászko-
dással hajtja nyugalomra fejét:  „Fátyolozd be, oh 
Uram, a te jótékony felhőiddel  a millió meg millió 
csillaggal ékes égboltozatot és könyörülj az én 
gyenge növényeimen és zsenge plántáimon. 

S mindez azért van, mert itt vannak a virá-
gos május egyetlen, de annál félelmetesebb  rémei : 
a fagyos  s z e n t e k : Pongrác z, Szer-
vácz, Bonifácz,  kikhez negyediknek csatla-
kozik Orbán. 

Az év majdnem minden szakában fordulnak 
elő hősülyedések, a hőmérsékletnek jelentékeny 
változásai, melyek, ha a fagypontot  elérik, vagy 
azon alnl is terjednek, különösen a tavaszi hóna 
pókban s kiváltkép májusban érzékeny károkat 
okoznak, mert a vegetáczió kezdetén még gyenge, 
ellenállásra képtelen növényi szerveket, a fakadó 
rügyeket, a nedvdús fiatal  levélkéket, friss  hajtá-
sokat, szóval a zsenge növényzetet semmivé teszik. 

Köztapasztalás szerint ezen káros tavaszi 
fagyok  a légnyomás sajátságos alakulása s ennek 
következtében a szélirányok változása alapján 
rendszerint május közepe táján és vége felé  esnek 
s igy a népszokás és néphagyomány a kártokozó 
fagyokat  e négy szentéletü egyházi férfi  nevéhez 
fűzte  s igy nyerték el mind a négyen a fagyos 
szent elnevezést csupán azon véletlen alapján, 
bogy a kártokozó fagyok  az ők emlék napjaikon, 
vagy azok tájékán szoktak történni. 

Pedig sem életük folyamán,  sem pedig hálá-
ink után nem szolgáltak rá, hogy a fagyok  kárté-
kony hatását nekik tulajdonítsák. 

Hiszen Szervác z, ki a negyedik században 
élt, tongerni szentéletü püspök volt, ki az ariániz-
mus ellen egész 364-ben bekövetkezett haláláig 
kitartóan és eredményesen harczolt; erkölcsös éle-
tével, jótékonyságával pedig kiérdemelte, hogy 
halála után a szentek sorába iktassák. 

Még kevésbbé hibá* e dologban Pongrácz, 
ki 303-ban, mint 14 éves gyermek Dioklecziánns 
császár alatt vértanúhalál*; szenvedett. 

A sok Bonifácz  kik közül némelyek 
mint kiváló egyházi tudósok, mások mint je-

les jogászok, s egyáltalában mindnyájan mint szent 
életű férfiak  egyen-egyen távol állottak attól, bogy 
akár életükben, akár haláluk után kárt akartak 
volna okozni az embereknek. 

És Orbán? A szent és vértanú pápa épen 
oly kevéssé hibáztatható mint felsorolt  társai. 

Egyébiránt a tavaszi fagyok  nincsenek is 
szorosan a fent  emiitett emléknapokhoz kötve, csak 
általában május hó folyamán  szoktak fellépni. 

A dolog magyarázatát, okainak felderítését 
már Dove megkísértette, de a meteorologia akkori 
fejlettsége  szerint erre képes nem volt. 

Az ujabb időben Assmann s meg tüzete-
sebben B e z o 1 d foglalkozott  a fagyos  szentek 
poblemájával s miután a hőmérséklet eltérések leg-
nagyobb mértékben a magyar Alföldön  mutatkoz-
nak a fagyos  szenteket született magyaroknak tar-
totta, ezt azonban nem hagyta helyben B e b b e r, 
ki svédeknek tartja őket, mivel a hideg levegő 
Svédországból áramlik Közép-Európába. 

A fent  elősorolt tudósok kutatásai szerint, a 
májusi fagyoknak  alapoka a május havi meteoro-
lógiai viszonyokban keresendő. Számos éveken ke-
resztül szorgalmason gyűjtött adatok bizonyítják, 
hogy a levegő nyomása e hónap folyamán  észak-
nyugati Európában erősen növekedik, délkeleti 
Európában különösen hazánkban és a Balkán fél-
szigeten erősen csökken. Az ezen viszonyból szár-
mazó észak-észak-keleti légáramlatok Közép-Enrópa 
levegőjét erősen lehűtik s e miatt állanak elő a kár-
tékony május fagyok. 

Folyó évben a fagyos  szentek még eddig ki-
tűnően viselték magukat s ha e tekintetben a 
szent életű Orbán is társaihoz csatlakozik, az 
idén nem lesz panasza fagyos  szentekre. Ugy le-
gyen ! B&bilás. 
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Ezután az alakuló gyűlés tisztikara válasz-
tatott meg egyhangú felkiáltással  a következőkben 1 

Elnök: Sz. Szakáts Péter. Eladó-titkár : 
Szentgyörgyi Dénes. Jegyzők: Madaras Árpád, 
Kardos Sándor és Dolcsig János. 

Ennek utána egy igen szép, a nemes czélu 
ügyhöz teljesen méltó s a résztvett érdeklődők di-
cséretére szolgáló tárgyalás indult meg az alap^ 
szabályok megállapítása körül. Majdnem 2 óráig 
tartott a tárgyalás mélyreható felszóllalások  és ér-
dekes vitatkozások által tarkitva. 

Mindjárt az első §-nál érdemleges változta-
tást tett a közgyűlés, a mennyiben a czimet álta-
lánosabbá téve a következőkben állapította meg: 
„Székelyföldi  Általános Nyugdij Egyesület." 

Tovább haladva az alabszabályok egyés sza-
kaszain, a nagy-gyűlés több helyen tett részben 
érdemleges, részben stiláris módosítást, minek vé-
geztével, a jelenlevők lelkes belyesléseli között je-
lentette ki az elnök, miszerint a „Székelyföldi  Ál.-
talános Nyugdij Egyesület" ezennel megalakult. 
Az ideiglenes elnökség megbízatott, hogy az alap-
szabályokat megerősítés czéljából a belügyminisz-
tériumhoz felterjessze  és annak visszaérkezte után 
a választó nagy gyűlést azonnal egybehívja. 

Tagok gyűjté8érére s az ügyek vezetésére 
az alakuló közgyű'és á'tal választott tisztikar mellé 
intéző bizottságul az eddigi szervező bizottság kül-
detett k', kibővítve Ajtai Gyala, Kobori János és 
Makkai Samu tagokkal. Hogy pedig az egyesü-
letbe belépr: szándékozóknak alkalom nyujtassék 
az a lé'r ások eszközlésére a nagygyűlés 5 ideigle-
nes irodát nyit. 

Természetesen jelentkezni lehet az ideiglenes 
tisztikar tagjainál is. Elnök ezután néhány lelkes 
hangú levelet és táviratot mutatott be, melyeket 
hozzá az egyesület szervezése és alakulása alkal-
mából küldöttek Kézdi-Vásárhelyről, Tordáról, Szé-
kelyudvarhelyről stb., melyekből örömmel értesült 
a nagygyűlés arról, hogy az eszmét a székelyföld 
melegen fogadta,  s bogy a székelység között az 
ügynek igen sok derék előhspczosa van. A tárgy-
sorozat kimerittetvén Harmath Sándor köszönetet 
mondva elnöknek az eszme föl  vetéseért és megva-
lósítása körű1 kifejtett  buzgó fáradozásaiért,  a szé-
pen sikerűit nagygyűlés az elnök záró szavaivel 
véget ért. 

A mag tehát el van vetve. Á'dásos hatású, 
jótékony májusi €80 hullott reá, bogy k'csirázva 
hatalmas fává  növekedjék s dus koronája alatt 
minél többen, mindnyájan édes pihenést találjunk 
majd az öregség, munkaképtelenség napjaiban. 
Lépjen be az egyesületbe mindenki. Kereskedő, 
iparos, földmives  és tisztviselő egyaránt. Irassnk 
be nőinket, gyermekeinket mind. A csekély heti 
befizetések  ellenében állandó nyugdijat biztosítha-
tunk magunknak, gyámpénzt gyermekeinknek s e 
tény nyugodtá teszi a jövőt, eloszlatja érte va>ó 
aggódásunkat. 

Sz.  D. 

Tanulótársak találkozója. 
(Levél a szomszédból.) 

Tekintetes Szerkesztő Ur I 
Szíves engedelméből meg kell emlékeznem be-

cses Ispjában egy oly esetről, melynek a mai, anyagi 
érdekeket hajhászó korban minden nemesen érző 
keblet kellemesen kell érintenie. 

Ugyanis a csik-somlydi „Alma mater" iránt 
táplált flui  tisztelet s a régi, gyermekkori tanuló-
társak iránt érzett s gyermeki szeretettel ápolt 
vonzódásból kifolyólag  az említett iskolák bárom 
volt növendéke a következő, agyán kedélyes han-
gon írott, de komoly szándékú meghívóval hívta 
fői  közös találkozásra a közelben letelepedett osz-
tálytársakat: „Kiáltvány 1 Nagyságos Főtisztelendő, 
Tekintetes, Nemes és Nemzetes, minden Rangra 
és Czimre érdemszerzendő urak! Kedves Bará-
taink 1 Tetszett az isteni Gondviselésnek osztály-
társakai darabban 16-ot Gsíkországának központja 
táj&ára összpontosítani. Az agyagfalvi  gyűlés min-
tájára a kicsiny és a nagy Somlyó közére 1898. 
mfjos  hó ll-ón tartandó fegyverfelvételi  gyakor-
latra szerzett élettapasztalataink beszámolása czél-
jából — a hadi szerelvények költségei k ö z r o-
v a t a l á v a l — a régi gyermekkori szeretet su-
galU összejövetelre tárt karokkal (komolyan 1!) 
Tárnok a triumvirek. NB. Gyülekezés ideje májas 
11-én d. a. 1 órakor Csik-Várdotfalván,...  ta-

nárnál afaln  végén, a régi vetéskapunál; kivonulás 
2 órakor. Ujságeresztő , étmény- és itmányról gon-
doskodva lesz általunk. Osztálysorsjáték: ki jön, 
ki nem?? (Választ!)." 

A felhívás  élénk visszhangra talált a meg-
keresetteknél s habár a nemcsak a megelőző na-
pokon, de még ez nap délelőttjén i9 bőven öntöt-
ték az áldást az ég csatornái, a kitűzött időben 
és helyen 12 gyermekkori pajtás ölelkezett igazi 
gyermekkori szeretettől áthatott kebellel és férfias 
erőtől duzzadó karokkal. Az ég is jóváhagyó mo-
solylyal tekintett az egymást őszintén, önzetlenül 
szeretőkre s igy lehetővé vált a zöldbe való ki-
rándulás. Fényképfelvételre  érdemes csoport volt 
ez itt, a hol a társaság minden tagja buzgólkodott 
a kisebb körben már néhány év óta előnyösen is-
mert szakácsnak valamiben segítségére lenni, a ki 
feladatát  most is közmegelégedésre oldotta meg. 

Az estefelé  beállott bűvös szellő azonban már 
csaknem szétosztásra készté a szép társaságot, 
midőn az érdemes triumvirátus a további együtt-
létre ujabb helyiségről gondoskodott, hol fesztelen, 
de még sem tulkapó jókedvben sokáig voltunk 
együtt. 

Lélekemelő volt t. uram, az egymáshoz való 
ragaszkodás igazán hamasitatlan nyilvánnlását látni 
és hallani a most már férfias  ajkakról elcsendülő 
szent fogadást,  hogy az összes az egyesért, az 
egyes pedig az összesért és mindanyájan a hazáért 
kívánnak élni és működni. 

Sokat tudnék még irni, mert az ily szeretet-
teljes találkozás elég sok jó gondolatot képes a 
megfigyelőben  gerjeszteni, de nem akarok tekinte-
tességed szíves türelmével visszaélni s igy röviden 
csak azt kívánom, bogy a magyarok Istene adjon 
sok ilyen önzetlenül szerető bajtársakat és haza-
fiakat. 

Honfiúi  üdvözlettel 
Csik-Somlyón, 1898. május 15-én 

az ujságeresztő. 

TANÜGY. 
Vizsgák rendje a csik-somlyói róm. kath. 
tanítóképző-intézetben az 1897/98. tanév 

végén. 
Tanképesitő írásbeliek : jun. 2-án délelőtt a 

magyar nyelvből; d. u. a németből; jun. 3-án d. e. 
a mértanból, d. u a természettudományokból; jun. 
4-én d. e. rajzból, d. u. a szépírásból. 

Magántanulók írásbeli vizsgája: 
Junius 6-án d. e. magyarból; d. u. német-

ből ; 7-én d. e. rajzból; d. u. szépírásból. Magán-
tanulók szóbeli vizsgája jun. 8-án I. és II. osz-
tályban ; 10-én III. osztályban; ll-én a vizsgálat 
eredményének megállapítása. 

Rendes tanulók szóbeli vizsgája : Junius 17-én 
hittanból I., II., III. oszt.; zenéből I., II., III. oszt.; 
hegedűből I., II., III. oszt. Junius 18-án nevelés-
ből I., II., III. oszt.; módszerből I., II., III. oszt.; 
földrajzból  I. oszt.; történetből II., III. oszt.; al-
kotmányból III. oszt. Junius 20-án magyarból I., 
II., III. oszt.; németből I., II., III. oszt.; termé-
szetrajzból I., II. oszt.; természettanból III. oszt.; 
vegytanból III. oszt. 21-én mennyiségtanból I., II., 
III. oszt.; gazdaságtan III. oszt.; testgyakorlatból 
I., II., III. oszt. 

Az igazgatóság. 
Pályázati hirdetés 

a kolozsvári m. kir. állami tanitó-képző intézetbe való 
felvételre  és uz intézettel kapcsolatos internátusban 

megüresedő ingyenes és kedvezményes helyese . 
A tanítóképző-intézet I. osztályába felvétetik 

felekezeti  különbség nélkül minden oly növendék, 
a ki éptestü, egészséges és 15-ik életévét már 
meghaladta s a magyar nyelvben, számolásban, 
földrajzban  s történelemben annyi jártassággal bír, 
mennyit a gimnázium, vagy reáliskola, vagy a 
polgári iskola négy alsó osztályában tanítanak. 
A belépni kívánó növendék, vagy nyilvános iskolai 
bizonyítványt köteles előmutatni, vagy felvételi 
vizsgálatnak kell magát alávetnie. A felvétel  és a 
segélyezés iránt benyújtandó 50 kros bélyeggel 
ellátott folyamodványhoz  következő okmányok csa-
tolandók eredetiben: 

1. Iskolai bizonyítvány. 2. Születési bizonyít-
vány. 3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó  semmi olyan testi fogyatkozásban  nem 
szenved. 4. Hiteles községi bizonyítvány a családfő 
polgári állásáról a szülők vagyoni állapotáról. Fo-
lyamodványok a tanítóképző-intézet igazgató ta-
nácsához ezimezendők és folyó  évi május 
hónsp31-éig alulírott igazgatónál nyújtandók be. 

A felvételi  vizsgálatok junius hónap 30-án 
d. e. 8 órakor tartatnak meg. A tanítóképző-
intézettel 80 növendék számára berendezett inter-
nátus van egybekapcsolva, melyben szegény sorsú, 
jó magaviseletű, szorgalmas növendékek tanítóvá 

képeztetésük egész tartamára államsegélyben ré-
szesülnek. A jövő 1898—99-iki iskolai évre az 
I ső osztályba felvehető  15 bejáró és 20 bennlakói 
összesen 35 növendék. A 15 bejáró növendék közű, 
5 havonként 5 frt  készpénzkedvezményben részesül. 

A 20 bennlakó növendék közül 5 teljesen 
ingyenes ellátásban részesül, nevezetesen kap la-
kást. étkezést, fűtést,  világítást, mosást és gyógy-
kezelést. Egy teljesen ingyenes hely havonkénti 
14 frt  kedvezménynek felel  meg. Ugyanilyen ellá-
tásra felvétetik  6 növendék havankénti 7 frt  be-
fizetéssel,  5 növendék havonkénti 5 frt  befizetéssel 
és 5 növendék havonkénti 3 frt  befizetéssel. 

Kolozsvártt, 1898. április hónap 21-én. 
Orbók  Mór, 

u kolozsvári állami tanitóképző-
intézetjigazgatója. 

Értesítés a tanítóképző-intézetbe fel-
vétel iránt. 

A székelykereszturi m. kir. állami tanító-
képző intézet I-sö osztályába, az 1898/99. isk. 
évre felvétetnek  oly éptestü, épszervezetü, egészsé-
ges ifjak,  számszerint 25, kik 15-ik életévüket 
betöltötték 9 a gimnázium, vagy a reáliskola, vagy 
a polgári iskola legalább 4 alsó osztályát, vagy a 
felső  népiskolát jó sikerrel végezték, vagy a jelen 
év junius bó végéig elvégzik. 

A felveendő  ifjak  közül 20-an, jó iskolai bi-
zonyítvány és kellőleg igazolt szegénység alapján, 
a következő állami segélyben fognak  részesittetni: 
az együttlakási helyiségben, a hányan beférnek, 
lakás, fűtés,  világítás; továbbá fehérnemű  mosa-
tás és netaláni betegség esetében, gyógykezelés, 
s ezeken kívül havonként 5 —6 frt  pénzsegély; 
továbtá 5 saját költségére vétetik fel,  s csak 
gyógykezelést és fehérnemű  mosatást nyer. 

A felvételért  sajátkezűleg irt és 50 kros 
bélyeggel ellátott folyamodások  tanítóképző-inté-
zetünk igazgató-tanácsához czimezve, jelen év május 
bó 31-ig alulírotthoz küldendők be. 

Borbély Sámuel, 
igazgató-tanár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Püspöki fogadtatás.  Értesülésünk sze-

rint gróf  Majlátb Gusztáv erdélyi róm. kath. püs-
pök nr lapunk mult számában jelzett Csíkba jö-
vetele alkalmából díszes fogadtatásban  fog  része-
sülni, s erre a szükséges előintézkedések megté-
tettek. A vármegye alispánja vezetése alatt ngyani9 
május hó 27-én délután díszes fogatokkal  fog  egy 
küldöttség ö méltósága elébe a nagyerdőre kivo-
nulni, hol alispán nr üdvözlő beszédet tart. Sze-
reda város mindkét vége diszkapnkkal fog  ellát-
tatni s az utczák zöld galyakkal diszittetni. A 
29-én délután Somlyóról Szeredába utazó püspök 
urat a város részéről szintén díszes kocsisor fogja 
bekísérni, s a városban dr. Fejér Antal iskolaszéki 
elnök intézend hozzá üdvözlő beszéüet. Az al- és 
felcsiki  járás főszolgabirái  szintén utasítva vannak, 
hogy azon községeik által, melyekben a főpásztor 
megjelenik, az őt megillető fogadtatásban  részesit-
tessék, s ők magák állandóan ő méltósága körül 
tartózkodjanak. 

— Kinevezések. A töldmivelési miniszter 
az állami kezelésbe vett erdők kezelésénél alkal-
mazott erdőtisztek létszámában kinevezte: erdészszé 
Duducz Káro ly erdész jelöltet a csik-szere-
dai erdőhivatalhoz, K r i p p e l Mór erdőgyakor-
nokat a gyergyó-szentmiklósi erdőrendezőséghez 
erdészjelöltté, Letni Gyula, Nagy Samu, 
P á 11 y Mihály végzett erdészhallgatókat a 
gyergyó-szentmiklósi, Pál János, J a n c s ó 
I s t ván és Payer A r t h u r t a csik-szeredai 
erdőhivatalhoz erdőgyakornokokká. — Az udvar-
helyi pénzűgyigazgató csik-somlyói Tó th Vil-
mos adóhivatali gyakornok jelöltet az adótiszti 
vizsgának igen jó eredménynyel lett letétele utáu 
a szeredai adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká ne-
vezte ki. 

— A osik-szeredai templomban felállí-
tandó orgonára ujabban adakoztak: Erős9 József 
gyulafehérvári  gymn. tanár 60 frt,  Kiss András 
szentháromsági plébános 5 frt,  Mihály Ferenczné 
25 kr. Kozma Lajos főhadnagy  25 kr. Szász La-
jos pénztárnok 1 frt  50 kr, összesen 67 frt.  Fogad-
ják az adakozók az Oltár-egyesfilet  köszönetét. 

— Eljegyzések. Nyiry Dénes erdész, a 
maros-vásárhelyi erdőgondnokság vezetője, ki ha 
zamosabb ideig az itteni erdőhivatalnál lévén al-
kalmazásban, társas köreinknek kedvelt tagja volt, 
a napokban jegyezte el Vadasdy Róza kis-
asszonyt Vajda-Szentivánról. — T r o h á n Béla 
csik-szenttamási szorgalmas kereskedő folyó  hó 



Május 18. C 3 I K I L A P O K 20. szám. 

10-én tartotta eljegyzését V e r e s s Péter csik-
jenőfalvi  tanitó szép és kedves leányával J o l á n 
nal. L á z á r Jenő szászvárosi m. kir. postatiszt 
f.  hó 16-án váltott jegyet S p r e n c z Adél kisasz-
szonynyal. Szerencsét kivánnnkl 

— Pap választások. Vett tudósításaink 
szerint ugy a csik-somlyói, miut a szentdouiokosi 
egyházközségekben üresedésben lévő lelkés».i állá-
soknak választás utjáni betöltése — a mint azt 
előre is jeleztük — egy és ugyanaz napon, e hó 
14-én tartattak meg. A somlyói választást Jakab 
Lajos alesperes vezette, hol a híveknek másodízben 
— mint a választás ntán kitűnt — 22 jelöltje 
volt. A választás ezúttal meg nem engedett esz-
közök felhasználása  nélkül szép renddel és csend-
ben folyt  le, minek eredménye a lett, hogy Kassay 
Lajos somlyói főgimnáziumi  tanár és internátusi 
felügyelő  nagy többséggel első, Tódor József 
szentiványi lelkész második és Bálint Lajos csató-
szegi lelkész 3 ik helyre lett megválasztva, kik 
közül az eredmény kihirdetésénél különösen a 
Kassay Lajos neve fogadtatott  lelkes éljenzéssel. 
— A szentdomokosi választást Uurányi Kálmán 
kerületi főesperes  vezette, hol megválasztatott első 
helyen Lukács Vilmos, második helyen Kóródi Mi-
hály, harmadik helyen dr. Sántha Albert. 

— Házasság. H e r i n k Leó, csik-kozmási 
kereskedő f.  hó 15-én tartotta esküvőjét Gyergyó-
Ditróban Miklós Róza kisasszonynyal, Miklós 
László gyergyó-ditrói kereskedő leányával. 

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
folyó  hó 23-án délelőtt 10 órakor a vármegyeház 
tanácskozási termében tavaszi rendes közgyűlést tart, 
inelyre a t. bizottsági tagok ezúton is mehivatnak. 

— Doktori felavatás.  A kolozsvári magy. 
kir. Ferencz József  tudomány-egyetem szombaton f. 
hó 14-én avatta az összes gyógy tudományok dok-
torává vármegyénk egyik szülöttjét Zakariás Istvánt, 
Zakariás Izsák csikszépvízi birtokos nagy reményű 
fiát.  A felavatáson  nagyszámú előkelő közönség 
volt jelen. 

— Halálozás. Z a k a r i á s Jánosné szül. 
C z i f  f  r a Róza brassói lakós, dr. Zak ar i ás 
János ügyvéd és szerkesztő édes anyja folyó  bó 
8-án délután 5'/> órakor, életének 63-ik, boldog 
házasságának 43-ik évében a haldoklók szentsé-
gének ájtatos fölvétele  ntán végelgyengülésben jobb-
létre szenderült. Béke lengjen porai fölött  11 

— Iparos tanoncziskolák segélyezése. 
A kereskedelemügyi miniszter egyetértőieg a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterrel a gyergyó-
szentmiklósi iparos tanoncziskola részére 500 frt 
és a csik-szeredai részére 300 frt  államsegélyt 
utalványozott. 

— Vasútépítési munkálatok. Az any-
nyira várt madéfalva-gyergyó-szentmiklós-szász-
régeni vasat helyszíni felvételének  tüzetes munká-
latai a kereskedelmi miniszter rendelkezésénél 
fogva  folyó  hó 16-án a madéfalvi  állomásnál meg-
kezdettek, hová az állami szakközegek is már 
megérkeztek. — A megye alispánja ntasitotta a 
járási hatóságokat a felmérési  jeleknek a lakosság 
által való megőrzésére s a felvételt  teljesítő mér-
nökök és azok segédszemélyzetének feladatuk  tel-
jesítésében leendő támogatására. 

— A minta kerítés. Csik-Szereda város 
legalább abból, hogy van neki egy okos polgármes-
tere, egy nobilis tanácstestülete, egy körültekintő 
szépészeti bizottsága stb. stb. hasonló kitűnő appa-
rátusaiból ugy következtetik, hogy város. De egyéb 
nem kell, mint az, hogy bárki is a város legfőbb 
helyén fekvó,  a magy. kir. honvédségi laktanyául 
szolgáló .Vár'-nak pár nap óta létesített kerítését 
pillantsa meg, s azonnal nagy „T"-vel veszi taga-
dásba, hogy Csik-Szereda a ozivilizált világnak még 
köselében is lehetne. (Jgyanis a honvédség a .Vár" 
elébe — ugy látszik mintául és követendő például — 
egy nagyon díszes és tűzrendőri szempontból is fe-
lette biztos ,gyepükert"-et alkotott, milyenhez ha-
sonlót ma már csak a gyimesi csángók és a tölgyesi 
oláhok állítanak fel  a legtávolabb OBÓ havasi kaszá-
lójuk mellé, nehogy a havason legelő .marhák" oda 
bemehessenek. Valószínű, bogy városunk polgármes-
terét és a szépészeti bizottságot is a „gyepűkert' 
tartja vissza attól, hogy a honvédséget nebánts virág-
nak nézi, s nem mer hozzá legalább is egy rövidke 
hatósági Intézkedéssel bemenni s a Hottentoták földjén 
is megbotránkoitatást okozó kerítés eltávolítására fel-
hívni, ha már a .Vár* arainak nincs elég érzékük 
ahoi, hogy hasonló cselekményekkel a jó ízlést ne 
rontsák. Tessék polgármester ur és t. városi ható-
ság élni a törvény adta jogával s ha másként nem 
megy, a honvédalmi miniszterhez intézendő panasz 
segélyével is aaüntease meg esen ázsiai állapotot, 

vagy kénytelenek leszünk kijelenteni, hogy a ki jo-
gaival élni és kötelességeit teljesíteni képtelen, as 
adja át másnak a helyét, különben a „Vár" urai is 
kissé meggondolhatnák a szabad — és nem szabad 
s az illik — és nem illik közt létező különbséget, 
mielőtt a város legszebb helyén a közelebbről fel-
állitotthoz hasonló „mintakeritést" létesíteni magukat 
elhatározták. (Beküldetett.) 

— A tanuló ifjúság  kirándulása. A 
csik-somlyói tanuló ifjúság  kiránduló egyesülete 
e hó 13-án Szász Károly és Csató János főgim-
náziumi tanárok vezetése alatt kirándulást rende-
zett a gyimesi határszélre, melyben a gimnázium 
4 felső  osztályából 74 tannló vett részt. Midőn a 
vonat a szeredai állomásról kiindult, a fiatalság 
rágyújtott az „Árpád apánk ne féltsd  ősi nemze-
ted" czimü dalra s az egész uton hazafias  vig da-
lok hangoztatásával jelezték az utazás fölötti  örö-
müket. A gyimesi határállomáson a csángó nép 
nagytömege várta a fiatalságok  s azoknak élén 
Boér róm. kath. plébános intézett a megérkezet-
tekhez fogadó  és üdvözlő beszédet. Már estére 
járván az idő, szállásokról kellett volna gondos-
kodni, de erre szükség nem volt, mert ifi.  Deáki 
Péter rendkívüli előzékenysége és áldozatkészsége 
fölöslegessé  tett minden gondoskodást. Az összes 
ifjúságot  és vezetőiket saját házánál szállásolta 
be, dus vacsorával ellátta, sőt másnap a fiatalság-
nak román területre Csügésig lett kirándulása al-
kalmával egész társzekeret inditott utánnuk, meg-
rakva különböző élelmiszerekkel s onnan vissza-
térve is dus ebéddel, sörrel és borral látta el 
valamennyit. A szívesség és áldozatkészségnek ily 
nagymérvű megnyilatkozása maradandó nyomokat 
fog  hagyni a fiatalság  lelkében Deáky úrral szem-
ben, kinek hazafias  ténye külön dicséretre nem 
szorul. Az ifjúság  vasárnap délután érkezett vissza 
Somlyóra, bol társaik élénk óváczióval fogadták. 

— A leánylátogatás tilalmazása. Be-
vett szokása a csiki anyáknak, hogy becsület ta-
nulni Brassóba elszegődtetett leányaikat, ha nem 
többször, legalább egyszer — Pünköst napján — 
meglátogassák s a viszontlátás örömeit a szolgá-
lati bér rovásárá élvezhessék. Ez úttal a himlő 
járvány még a karaván útját is képes volt infi-
cziálni, mert brassói szász polgártársaink mene 
kfllni  akarván a himlőbetegség behnrczolásának 
veszélyétől, a belügyminiszterhez fordultak  a csiki 
mamáknak a pünkösti látogatástól való eltiltásáért, 
kinek leiratára megyénk alispánja a szász atyafia 
kat megnyugtatandó, felelősség  terhe mellett a 
községi elöljáróságokat utasította a nénikék kirán-
dulásának megakadályozására, mi valószínűleg 
nagy örömet fog  kelteni a Brassóban szolgáló 
csiki leányok között, mert igy a pünkösti ünne-
peket szabadon élvezhetik kedveseik társaságában. 

— Népszerű gazdasági előadások czim 
alatt a csikmegyei gazdasági egyesület egy 114 
lapra terjedő füzetben  kiadta a tél folytán  aföld-
mivelésügyi m. kir. minisztérium segélyezésével 
rendezett téli tanítások rövid foglalatát.  A füzetet 
T. Nagy Imre gazdas. egyesületi titkár állította 
össze és rendezte sajtó alá s tartalmazza a Bara-
bás Béla, Kertész István, Lakatos Mihály, Madár 
Mihály és Puskás Jenő által 13 községben tartott 
előadásokat, az állattenyésztés, takarmány terme-
lés, trágyakezelés, tejgazdaság, sertés hizlalás, 
méhészet gyümölc9észet és a mezőgazdasági tör-
vények ismertetése köréből. A tüzet ingyen osztatik 
ki az előadások hallgatóinak, mások l koronáért 
rendelhetik meg Csik-Szeredában az egyesületi tit-
kárnál. 

— A csik-szeredai szép tiszta és kiváló 
gyógyhatású ásványos fürdő  jókarba hozva már a 
mult héten megnyittatott s 16—17 tokos üditő 
vizeket már is sokan keresik fel  városunk lakósai 
közül. A fürdő  bérlője épen ugy, mint az eddigi 
években, a jelen szezonban is mindent megtesz és 
elkövet, bogy a látogatók tetszését kiérdemelje. A 
bazénekből a vizek minden nap kieresztetnek, a 
padlat alaposan feltisztitatik,  tehát mindig friss 
és kristálytiszta viz áll a vendégek rendelkezésére. 
Arra is gond van fordítva,  bogy jó italok és vá-
logatott hideg ételek által még a legkényesebb 
igények is kielégitessenek. A kellemes fürdőt  ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. 

— Meghívó. Az E. K. E. központi választ-
mánya f.  évi május 19-én d. e. 11 órakor tartja meg 
Kolozsvártt a főtitkári  hivatalban az alapszabályok 
17. §-ában foglalt  tárgysorozattal évi közgyűlését. 
E közgyűlésre az egyesület t. tagjait ezennel meg-
hívjuk. Kolozsvártt, 1898. május 6. Báró Feilitzsch 
Arthur, társelnök. Radnóti Dezsó, főtitkár. 

— Meghívó. A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület tavaszi rendes közgyűlését 1896. junius 
hó 1-én, szerdán fél  9 órától kezdödőleg a gyergyó 
szentmiklósi elemi népiskolánál fogja  megtartani, 
melyre a t. tagokat és a tanügy barátait tisztelettel 

meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Fél 9 órakor Bzent-mise 
hallgatás. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 3. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
4. Tisztújítás. 5. A segély-alap ügyének tárgyalása. 
6. Jőzsa Sándor felolvasása  saját számtani módszeré-
ről. 7. Önképzőköri jelentések. 8. Indítványok. Gyér-
gyó-Ditró, 1898. május 14-én. Vértes Lajos, elnök. 
Olajos Farkas, főjegyző. 

— Szerencsétlenség. Csik-Szentsimonon 
a Fisák vize mellett két székely atyafi  agyagot 
ásott. A sok esőzéstől átázott és sikamlóssá vált 
föld  rászakadt a szorgalmasan dolgozó emberekre, 
egyiket menten agyonnyomta, a másik súlyosan 
megsérülve, a csik-szeredai kórházban fekszik.  Az 
ilyen munkák végzésénél, különösen esős időben 
nagyobb figyelemmel  és körültekintéssel kel lena 
eljárni. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ tg LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. május hó 1-től. 
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e g ^ r z i ó s e l s . 
Az állomások neve mellett balról álló idő-

adatok felülről  lefelé,  a jobbról állók alulról föl-
felé  olvasandók. 

Az indulás és érkezési idők középeurópai 
időre vonatkoznak. 

Az éjjpli idő esti 622 órától reggeli 522 per-
czig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitüntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

Sz. 256/898. IV. kib. 

Hirdetmény. 
A székely vasutak építéséhez Csik-Tusnád 

község határában szükséges s a nevezett község 
hivatalos házánál közszemlére kitett helyszínrajz és 
QBSzeirásban közelebbről megjelölt földterületek  ki-
sajátítása, az 1881. évi XLI. t.-cz. alapján, Keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságá-
nak f.  évi február  hó 6-án 6684 szám alatt kia-
dott intézkedésével elrendeltetvén, ezeunel köz-
hírré tétetik, hogy a kisajátítási eljárás keresztül 
vitelére a közigazgatási bizottság részéről Mihály 
Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Bőjthy Endre és 
dr. Fejér Antal közigazgatási bizottsági tagokból 
és Szántó József  jegyzőből álló bizottság küldetett 
ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás határ-
napjául Tusnádfürdő  gyülekezési hellyel folyó  évi 
május hó 25-ikének délelőtti 10 órája tűzetett ki. 

Miről az összes érdeltek oly figyelmeztetés-
sel értesíttetnek, hogy a község házánál köz-
szemlére kitett helyszínrajzot és összeírást a tár-
gyalást megelőzőleg 15 napon át betekinthetik; 
továbbá, bogy a kiküldött bizottság « kisajátítási 
terv megállapítása felett  akkor is érdemileg hátá-
hoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki 
sem jelennék meg. 

A közigazgatási bizottságtól. 
Csik-Szeredán, 1898. évi április hó 20-án. 

Mikó Bálint, 
3—3 főispán-  elnök. 
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Szám 5868—1898. 
H. a. 

Pályázati hirdetmény. 
A Csikvármegye törvényhatóságánál ürese-

désbe levő III. aljegyzői állás, valamint az ezen 
állás betöltése következtében netán megürülendő 
más állás betöltése czéljából pályázatot hirdetek. 

A III. aljegyző javadalmazása áll évi 679 frt 
rendes fizetésből,  200 frt  lakbérből és 96 frt  ide-
iglenes megyei segélypénzböl. 

Pályázni óhajtókat felhívom,  hogy a kellően 
felszerelt  folyamodványaikat  folyó  év május hó 
22-ik napjáig méltóságos Mikó Bálint nrhoz, Csik-
vármegye főispánjához  nyújtsák be, mert a később 
érkező folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Csik-Szeredán, 1898. évi májns hó 5-én. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
•2—2 főjegyző. 

Üzlethelyiség változtatás. 
Tiszteiette) értesitem a n é. közönsé-

get, hogy 

női divatüzletemet 
a piacztéren a városház mellett lévő Hancz 
Antal-féle  házba helyeztem át. 

Raktáron tartom az utolsó bécsi divat 
szerinti női és gyermek kalapokat és di-
Hzité^i tárgyakat s azokat a legolcsóbb 
ár;«k mellett szolgálom ki. 

Tisztelettel 
Ije i t inger Jú l ia . 

Sz. 2013/898. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy.-Remete, Várhegy és Sa-

lamás községekből alakult, 8200 lelket számláló 
egészségügyi körben a körorvosi állás Gy.-Remete 
székhellyel lemondás folytán  megüresedvén annak 
betöltésére ezennel palyázatot hirdetek. 

Az orvos évi fizetése  800 frt  és természet-
ben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a látogatási 
dijak váltsága 368 frtban  és a fuvarváltság  Vár-
hegy és Salamás községek részéről évi 52 frtban, 
összes járandóság 1220 frt. 

Felhívom mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják s legalább is 2 évi gyakorlatot kimutatni 
képesek, hogy az 1883 évi I trv.-czikk. 9. §-ban 
előirt orvostudori oklevéllel, honossági s az eddigi 
szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat folyó  évi junius hó 10-éig bezárólag 
hozzám adják be. 

Gy.-Szentmiklóson, 1898. ápril 22-én. 
Nagy Tamás, 

2—3 főszolgabíró. 

Szám 536—1898. 
kzj. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirottak ezennel közhírré teszik, hogy a 

Csik-Mindszent község tnlajdonát képező s a Csik-
Bánkfalva  község határában lévő Lesőd nevő 578 
k. hold 19 nsz. öl területü kaszáló és legelőből 
álló területe, mely Nagy-Kászon községéből mintegy 
5 klmtr távolságra fekszik,  a folyó  1898. evi 
május hó 19-én a helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői irodában 
a az árverést megelőzőleg a helyszínén is bete-
kinthetők. 

Csik-Mindszent, 1898. május hó 6-án. 
Kováos Béla, Nagy Dénes, 

k. jegyző. 2 - 2 k. lúró. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két Vi literes üvegekkel portomén-

te sen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

m i e l l F r i g r y e s 
gyógy Biert árában 

6-io Csik-Szépvizen. 

l e p i árban átveszünk utánvét mellett. 
Füles bagolyfiuk  darabonként 6—8 írtig. 
Medvebocsok „ 20 "25 „ 
Farkas, liiusz és nagyobb sas-madarakot 

legjobb ár mellett beveszünk. 

Kuschman-testvérek 
-7-a.dL- ée  l a . e n t e e - - i i z l e t e 

Brassóban. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csík-Rákos egyháztanácsa 1898. évben épí-

tendő kántori lak felépítésére  e/.ennel árlejtést 
hirdet következő feltételek  mellett: 

1. Kikiáltási ár: 1731 fit  91 kr. 
2. Az árlejtés 1898. május 22-én d. u. 

2 Órakor fog  megtartatni Csík-Rákoson az iskola 
épületben. 

3. A tervezet és költségvetés a csik-iáknsi 
plébániai hivatalnál bárki által betekinthetők. 

Csik-Rákos, 1898. 
Murányi Kálmán, 

fűcsperes,-plébános,  egyh. 
tanácsi elnök. 

május 8-án. 
Ferencz Lajos, 

m. biró. 
2 - 2 

Alattirt egész tisztelettel juttatom a nagyérdemil közönség becses tudomására, hogy 
Csik-Szeredában vár-utcza Szopos József-féle  házban 

f é r f i - i i & b ó  ü z l e t e t 
nyitottam, hol is raktáron tartok mindennemű franczia,  angol és belföldi  ruhakelméket 
és az ezekhez szükséges minden más hozzávalókat. 

Elvállalok mindenféle,  a férfiszabó  szakmába tartozó öltönyök, magyar-ruhák, 
papi reverendák, czimádék és szalonruhák elkészítését; az elvállalt munkákat gyor-
san, pontosan és jutányos árakéit készítem, s azokért a felelősséget  elvállalom. 

A n. é. közönség b pártfogását  kérve, maradtam tisztelettel 
G Y A R M A T Y K Á R O L Y . 

férfi-szabó. 

• )I0I0IÖCÍ0^ 
8 B Á J E R F E R E N C Z ° 

kocsikészitő, nyerges és kárpitos 
— = C s i k - S z e r e d á b a n . — 

lllllllllll Ilit HMM Illlllllllll 1 Illllllllltlllllllllll Illlllllllllll I 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, hogy újonnan ala-

pított kocsi-készitö üzletemet Szilágy-Csebböl ide, Csík-Szeredába helyeztem át (Vár-
ntcza leányiskolával át?llenben.) 

A legújabb divatú uj kocsik, valamint minden szakmába vágó munka csinosan, 
tartósan és jutányosai! való elkészítését a legnagyobb készséggel elvállalom. 

Hírnevesebb hazai kocsi-gyárainkban és külföldön  segéd koromban szerzett 
tapasztalataimat és ügyességemet, most mint több évi önálló iparos, teljes odaadással bo-
csátom a n. é. közönség rendelkezésére, tisztelettel kérve becses pártfogását. 

2 —2 
B A J E B F E R E N C Z , 

kocsi-késritö. 

• a o o o c m o i o m 
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F E H É R M I K L Ó S 
g ^ p g r y â r a , 

B U D A P E S T , I X . UUöí-ut 2 3 . Nzám 

Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában 
készült g S z c s é p l ő g a r n i t ú r á k a t „Com-
p o u n d " l o c o m o b i l o k a t stb. raktáron tart 
mindennemű g a z d a n á g i g é p e t , f o l d m i -
veléni eszközi, 

flgf*  j ó l k i j a v í t o t t "fet 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és 
nagyságban, ajánlja jól felszerelt  gépműhelyét gépek 
javítására és malomszerelvények gyártására. 

Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 
Massey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

s ZIVATTYÜKAT 
házi, Ipari, mezőgazdasági, épitkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra T ÜZFECSKENDÓKET | 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

I s é a z l t é s a já jo.1 a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W A L 8 E R F E R E N C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

14—40 
Árjegyaókek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




