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pezze. hol gazdáink majdnem egyedül és 
kizárólag a viszonyaik szerint űzött állat-
tartásból és állattenyésztésből élnek éi pén-
zelnek. 

Megdöbbentő hatást gyakorol az em-
berre a végtelen viztenger látása, melyben 
az emberek övig gázolnak a résen s onnan 
villákkal halászszák ki a lábáról levágott 
füvet,  melyet a mocskos vizii ár atnugy le-
begtet piszkos habjaiban. Máshol a készen 
felboglyáit  széna úszik a vizben s az embe-
rek hitlakra állva rudakkal és horgakkal 
halászszák munkájuk és földjük  gyümölcsét, 
hogy abból valamit megmentsenek a jövő' 
télre. 

Megáll az embernek az esze, ennyi ál-
landó és minden esztendőben ismétlődő nagy 
csapás láttára, midőn képtelen még csak a, 
védekezés vagy elhárítás valamelyes módjai 
iránt gondolkodni is. Azon gondolat vesz 
erőt az emberen önkénytelenül, hogy igy 
évek folytán  el kell vesznie a gazdának s 
lassanként vele aztán elvész a kereskedő, az 
iparos és minden más foglalkozású  és hiva-
tási! népe a hazának, de igy elvész maga 
az állam is, mely ilyen veszendő és örökös 
csapásokkal látogatott nép támogatásától kell 
feltételezze  jövőjét. 

Ilyen elemi csapások után az állam is 
segítségére szokott jó'ni a sújtott lakósságnak 
legegyszerűbb módon ugy, hogy a káros 
területek adóját egészben vagy részben el-
engedi, ha okkal, móddal kérik az elenge-
dést. Ez a segitség, míg egy részről teljesen 
méltányos és igazságos, addig más részről 
oly csekély és számba vételre alig számot 
tevő, hogy szóba se jöhet. Mit ér az olyan 
segítséggel az az állattartó kis gazda, kinek 
négy marhácskája téli takarmánya oda ve-
szett s ennek ellenében az adójából elenged-
nek 30—40 krajezárt ? Nem is érdemes, 
hogy folyamodjék  érte. 

De hiába minden töprenkedésünk, mert 

ugy látszik, még anagy természet is haragot 
tart a gazdákkal, még a jó Isten sem gon-
dol többé velünk, a ki pedig még az erdő 
madarait is táplálja. 

Hálálkodjunk érte, hogy e mai napig 
még megkimélte a jó Isten mezei terménye-
inket legalább a jégveréstől; mert még csak 
az van most hátra, hogy azt a kevés ter-
mést is a mi mutatkozik egy jégzivatar 
kiverje a gazdák szájából, akkor beadhatják 
a kulcsot. A jégverés az ország nagy részé-
nek termését már jóformán  megsemmisítette, 
ez még megkimélte ez óráig vármegyénket, 
de a mostani szertelen időjárás mellett nem 
állhatunk jót, hogy mire e sorok nyomtatva 
megjelennek, ez a csapás is megadja a vész-
jelt az utolsó elkeseredésre. 

Vigyázzon a gazda és takarékoskodjék, 
mert a gabna árak alább szállására semmi 
kilátás nincs. Két-három hét óta esni lát-
szott a gabnaár, de ez az esés a mai kilá-
tások szerint hamar muló s még sokkal si-
ralmasabb napok következhetnek, mint a 
milyenek elmultak, ezt jegyezzék meg a 
munkások is, kik a jó termésből talán töb-
bet remélnek. 

A tüdővésztől való óvakodásról. 
A m. kir. belügyminisztérium a fentebbi  czim 

alatt igen hasznos és szerfelett  szükséges füzet-
két adott ki, mely korunk legnagyobb rémétől, a 
tüdővésztől való óvakodásról szól. 

És ha tekintjük, hogy ezen veszedelmes be-
tegség csendben, mintegy elrejtve, milyen iszonyn 
pusztítást visz véghez az emberiség között, nem 
tudjuk eléggé méltányolni a belügyminisztérium 
azon küzdelmét, melyet az orvosi körök támoga-
tása mellett az emberek e rettentő ellensége ellen 
ujabb időben megindított. 

Ezen jóravaló küzdelemnek eredménye az 
eléttünk fekvő  kicsiny füzet  is, melynek ismerte-
tésével bizonyára szolgálatot teszünk lapuuk min-

Rósz kilátások. 
C s i k-S z e r e d a, julius 5. 

Megnehezült az idők járása felettünk. 
Akkor is igaz volt e mondás, mikor azt egyik 
jeles irónk ezelőtt félszázaddal  irta ; de most 
csakugyan csordultig kezd beteljesedni ama 
mondás. 

A hirlapok tele vannak azon vészek 
hirével, melyek az ország gazdaközönségé-
nek reményét mindenfelé  tönkre teszik. Jég-
eső, zápor, vizáradás, vihar és más Isten 
Ítéletei, mint annyi végveszedelemmel fenye-
gető és örökre megsemmisíteni készülő átkok 
sújtják a magyar gazdát. Az Alföldön  a 
munkásnép munka tagadó mozgalmai drá-
gítják a megélhetést, más helyen kártékony 
rovarok támadják meg a föld  terményét és 
csökkentik annak hozamát Szóval minde-
nünnen csak lehangoló híreket hallunk és 
olvasunk. 

Keveset érnek azok a tudósítások, me-
lyek innen-onnan jobb kilátású terméseket 
jósolnak, mert mire azokat az újságban ol-
vassuk, már akkorra valami kártékony és 
romboló elem tönkre tette azt. 

Bő takarmány termést reméltünk mi is 
Csíkban ; de a folytonos  esőzések miatt nem 
tudtuk azt betakarítani, mig e hó 3-án reg-
gel arra ébredtünk, hogy az Olt, mint egy 
tenger, ugy lepte el az egész termékeny 
völgyet és megsemmisítette a széles rét összes 
szénatermését. Oly erővel öntött ki a viz, 
hogy némely helyen a mezők és dombok 
alja határolja a vizát' széleit. Az árlevezető 
csatornák még század részét sem voltak ké-
pesek befogadni  a mindenfelé  kiöntött ten-
ger viznek. A havasi patakok ép oly vesze-
delemmel öntöttek el minden területet, mely 
közelükbe esett. Megbecsülhetetlen a kár, 
mely két nap alatt gazdaközönségünket súj-
totta. Annál sajnosabb ez nálunk, hol a gaz-
dálkodás alapját az állattenyésztés kell ké-
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Beszéli u felesége. 

Irtu: Csulak Lajos. 

— Hogy vasárnap volt, lelkem, hát éppeg 
ebédelünk s hogy ebédelünk, bát azt mondja ne-
kem az én uram, hogy: 

— Hallod-e? elnézek fel  az ecsémékni, mert 
egész héten nem valék s azt sem tudom, élnek-e, 
balnak-e 1 

— Eiigy, erigy, — mondom — csak sokat 
ne ülj! 

— Vaj nem; jövök ecceribe, — mondja ne-
kem s avval vevé a pipát s kifordula  az ajtón. 

.— Nó, jól van; én es hamar felmosám  a mo-
satlant, s a házat kicsapám s gondolom magamba: 

— Én bizony kiülök egy kicsit az ülőszékre, 
hadd lássak legalább vaj-egy embert; ugy es ele-
get fllttnk  a házba, látom napestig. 

Ugy es lett. Karinczát köték lelkem s kiülék. 
Nó jól van; hát csak ott üldögéltem én, lelkem, 
egyedül, mint egy kupa liszt, — de ülhettem egy 
jó fél  órát — de a biz' ülhettem egy órát es, a 
mikor csak felfelé  tekéntek s hát látom, hogy ez 
az én uram eregel aharról az ecscsivel, a sog* 
uramval. De lelkem, hát jőnek az asszonyok es. 

— No, gondolom magamba' én es, a biz' ép-
peg jó, hogy jőnek, mert egyedül immán meg es 
untam, most legalább lesz valaki, a ki valamit 
vessen a szénre. Mert tngy-e lelkem, ez az én sog' 
uram meg esment az uram ecscse es, olyan mókás 
emberek. Ha esszeakadnak, azok annyit elhangos-
kodnak, hogy csak győzzed a kaczagással. No lel-

*) Mutatvány Csulak Lajos )apnnk jelen számá-
ban ismertetett könyvéből. 

kem, én bizony még bémenyrk. széket hozok ki s 
avval leülünk. 

— Hallod-e! — mondja nekem az én, uram, 
— tudod e, hogy Feriék az ecsémék, meg Áronék 
a sógorék, mibe jőnek-mennek 1 

— Megtudom biz én, ha meg mondod — fe-
lelem én es. 

— Hát aszongyák, hogy menjük el Pesre. 
— Hova te?! — mondom én az uramnak — 

tán biz' elment a sütnivalótok 1 
— De éppen most jött meg; — mondják ők. 

— Olyan bál van ott most, de annyi derága sok 
szép mindeu, hogy az biz' érdemes megnézni. 

— Hüm! — gondolom én es magamba, — 
mert tudja lelkem, áperté megmondva, én biz 
örökké vágyakoztam Pesre. A mióta a Kedei Samu 
fia  oda került s itthon annyit beszélt arról a Pes-
ről, azótától fogva  olyan szü-vágyódásom volt, hogy 
bár én egyszer megláthatnám azt a Pestet. Nem es 
kéretem biz én sokat magamat, hanem azt mond-
tam az uramnak: 

— Nó bizony, hallod-e, ha neked kedved van, 
hát menjünk. A tinót a mult sokadalomban eladók 
60 pengőért, annak az ára meg van avval elme-
hetünk jól. 

— No bizony ha el — mondja a sog' uram 
— akkor fehérnépek  holnap készülni s hadd lám: 
ma ugy-e vasárnap — holnap hétfü,  — no hát 
szerdán indulunk. Elmegyünk éppeg a kéni állo-
másra, mert onnat Brassóig csak 25 kr s ott fel-
ülünk. 

— De megájjunk, hadd szójjak én es egyet, 
mint valaki mondta volt, hát melyik fogat  bé! — 
mert mü mán semmiképpen nem tudunk, mert a 
sárgát minden órán várjuk. 

— Az én lovaimot es kivevé a hámból a 
mérnek, mondja a sógor. Addig idde s addig oda, 
hogy nem eladó, szükségem van rejik mi egymás, 
hogy nem bagya békít, oda kelle, hogy adjam. Hi-

szen elég jól elmentek, mert 80-at ada értik (Értsd 
280 irtot) — De elég az neki, hogy most ló nincs. 

— Nem baj — mondja az uram ecscse — 
béfogom  én a csitkókat. 

Nó lelkem, bát addig innét s addig tul, a 
mig reja dobendálának s én másnap hajnalba fel, 
én vizet oda, én kovászt elé, s neki s mikor a 
népek mentek a mezőre, hát már a kenyér a ke-
menczébe volt. 

Azután megfogék  egy igazi kövér tyúkot — 
hogy nem adtam volna senkinek egy uj forintjáért, 
— de meg egy igazi kövér réczét, én a lábikot 
megmosám s a forró  kemenczében olyanok lettek, 
lelkem, mint eme két szép piros pánkó. 

Kedden este még lábvizet csináltam lelkem s 
mondom ennek: gyer ide hallod-, mosd meg a lá-
bad s végy tisztát — mert olyan helyre az em-
ber csak nem mehet szennyesbe! — Ugy-e nól 

Magamnak es elé vevém az uj karinczámot 
s a friskómot,  de elé a négy nyüstös rokojámot, 
met hát oda az ember nem mehet foncsikába  lel-
kem. Nó jól van, de tudja-e jó hajnalba fel;  a 
szekérre fel,  a sógor a lovakra reá s mikor az óra 
pont tizet koppantotta, már ott valánk a kéni ál-
lomáson. Jól van; de még ott es meghagyogatám 
az inaskának, a ki a szekeret vissza hajtotta, 
hogy Jancsika, osztán gondotok legyen mindenre, 
még az uram jól le szid, hogy hagyjak békit, ne 
prédikájjak mán. Pedig a nem ugy megyen lelkem I 
Hüm 1 Az embernek muszáj, hogy mindenre gondja 
legyen. Nekem lelkem olyan egy gondom van min-
denre, hogy . . . Mert a férfi  milyen 1 A férfi  lel-
kem, ha jól iszik, jól danderezik, akkor látom, 
könnyen felejt!  Jajj lelkem, ha ennek az én uram-
nak egy olyan felesége  lett volna,most asevolna,az a 
ezeleezulája, a mit magára vegyen. Vaj ugy biz-al 

Nó, csak meg érkezénk lelkem s váránk-vá-
ránk, mig egyszer a biléta osztogató uraság osak 
kidugá a fejit  egy likon, hogy aszonja: 



M m 6. C S Í K I l a p o k 27. Hám. 

denik olvasójának, kinek nem áll módjában afüzetkét 
elolvasni. • 

A füzetke  a bevezetésen kivfil  csupán csak 
két fejezetből  áll; AZ első fejezetben  az van meg-
írva, hogy hogyan óvakodjék a tftdővésztől  az 
egészséges ember? A második fejszet  azon élet-
szabályokról szól, melyet a tüdővészes betegeknek 
ugy a maguk, mint embertársaik érdekében szem 
előtt kell tartaniok. 

A tüdővész ragadós betegség, azonban a többi 
ragadós betegségektől abban külömbözik, hogy nem 
rohamosan, hanem lappangva harapózik tovább. 
Észrevétlenül belopja magát a szervezetbe s már 
rég ott pnsztit a tüdőben, a mikor még jóformán 
semmi jel sem árulja el. 

Már ezen sunnyi természeténél fogva  is igen 
veszélyes, tehát résen kell állani, hogy útját álljuk. 

A tüdővésznek első sorban azok vannak leg-
inkább kitéve, kiknek családjában ez a betegség 
otthonos. 

Ezeknek tehát legjobban kell vigyázni ma-
gukra. Tőrekedniök kell, bogy megerősödjenek. S 
ezt leginkább elérik, ha jó l e v e g ő b e n é lnek , 
j ó l t á p l á l k o z n a k és n e k i k v a l ó fog-
l a l k o z á s t ű z n e k . 

\ megromlott, bűnös rossz levegő épen olyan 
veszélyes, mint a mérges étel. 

Legjobb és legtanácsosabb a szabad levegőn 
tartózkodni, miután ez mindig nem történhetik, a 
lakásokat kell ugy építeni, bogy azokat jól lehes-
sen szellőztetni s bennük a levegőt, mikor szükség 
van rá, felfrissíteni. 

Erre a czélra szolgálnak a jól nyitható, jó 
nagy ablakok, melyeken keresztül a lakás egészséges 
voltához szükséges napfény  is könnyű szerrel be-
juthat. 

A ki lakást épit, ne sajnálja a költséget, 
melybe a nagyobb ablakok kerülnek, mert igy 
egészséges, jó levegőjű hatása lesz. 

A jó táplálkozás szintén szükséges, hogy tes-
tünket erősítsük s a veszedelmes kór ellen való 
ellenállásra képessé tegyük. 

Legjobb táplálék a jó kenyér és a hus, sza-
lonna, túró. Mindenkinek gondoskodni kell arról, 
hogy ezekből magának és családjának s a család-
jához tartozóknak is kijusson a szükséges meny-
nyiség. 

Azon embertársakról pedig, kik ezeket ma-
guknak megszerezni nem képesek, a többi jobb 
sorsuaknak kell gondoskodni s ezt nem csak a 
szeretet vallása parancsolja az embereknek, hanem 
saját maguk jól felfogott  érdeke is, mert a nyo-
morúságból származó bajok és betegségek a jobb 
módúakat sem kímélik meg. 

Különösen a gyermekeket kell jól táplálni, 

— Vácscsunk czinkust, met a vonat abba a 
hedegüs szent helybe itt van. 

Elévévem én es a kfisruvámot,  odaadék egy 
10-es bángot az uramnak. 

— Me hallod-e, vács két cinkust, — de lel-
kem, tudta az ördög, bogy a mindegy, — még oda 
rikojték, bogy az egyik legyen férfi  cinkus, a má-
sik fehérnép  cinkus. 

De le es kaczagának ezek a hengérek, hogy 
a medve töpdösse le. 

Nó felkászolódunk  mü lelkem, felfilénk  abba 
a micsoda bolond fekete  szekérbe, de tettük a 
gyepet azon le, hogy azt tudtad, minden essze-
szakad. 

De jöttünk mi lelkem egész áldott estig, de 
igen egész éjjel, hogy én ugy el voltam kéutele-
nedve, hogy mondom ennek az én uramnak: 

— Jajj hallod-e! jajj hallódéi mét estudánk 
mi eljőni ilyen idegen messze földre,  ilyen idegen 
országba, mert innét többet soha vissza nem talá-
lunk, mig az áldott nap az égen jár.Mert nekem 
az olyan dísztelenül jött lelkem, hogy sehol egy 
magyar embert meg nem látsz, arra ki. Olyan 
furcsán  beszélnek azok tudja-e, hogy az ember ki 
nem tudja venni, vajon németül szól-e, vaj mi a 
fekete  fene.  Hát még a viselettyik lelkem I hogy 
a görény töpdösse le. Hiszi-e lelkem, hogy tiszta 
csupa egy gagyába* járnak s annak es megfogják 
a széjjit s beléfujják  az arrikot. A fehérnépek  es 
olyan czafrák,  hogy éppen csak térdig ér a roko-
lyájik. Nó hiszen csak próbálnák meg nálunk ilyent 
venni fel,  mert tudom, bogy szólana a guzsaly. Nó, 
de eccer csak megérkezünk, hát lelkem kitekin-
tek a akár biszi, akár nem, egy olyan likba vol-
tnnk, a melyiknek éveg a teteje. De kiszállnak 
lelkem, de hát ott annyi ember, ott olyan jövés-
menés, de ott olyan kiabálás, olyan fényesség, 
hogy nekem a szemem világa káprázni kezde, s 
ott abba a mínntába ugy elvesze az eszem, hogy 

ezeknek legjobb táplálék az egészséges tehén, 
kecske és juh teje s ezt nem kell tőlük sajnálni. 

A gyenge tüdőjü emberekre ártalmas foglal-
kozások : a b á n y á s z a t , k ő f a r a g á s ,  k 6-
m i v e s s é g , k á l y h á s s á g , m o l n á r s á g , 
d o h á n y g y á r i m u n k a , k a l a p o s s á g , sza-
b ó s á g , p é k s é g , ü v e g f ú v á s ,  g é p f ü t é s , 
v a s ú t i s z o l g á l a t . 

Az olyan embereknek, kik a tüdővészre már 
a családból származó hajlandósággal bírnak, vagy 
gyenge szervezetüek, gyenge tüdöjüek, a fentebb 
felsorolt  foglalkozásokat  mindenkép kerülniök kell, 
az ilyeneknek legjobba szabadban való élet, tehát 
foglalkozásul  a f ö l d m i v e s s é g e t ,  k e r t é s z -
s é g e t , m é s z á r o s és h e n t e s m e s t e r s é -
g e t kell választani. 

A tüdővészre hajlandó emberek óvakodjanak 
az i s z á k o s s á g t ó l , mert az iszákos emberek 
között szokott a tüdővész a legnagyobb pusztítást 
véghezvinni. Az iszákosok e mellett még maradé-
kaik ellen is vétenek, a mennyiben ezek leginkább 
megkapják az emiitett veszedelmes betegséget. 

A tüdővészről régebben azt tartották, hogy 
az gyógyithatlan betegség, ez azonban már meg 
van czáfolva  is, be van bizonyítva, bogy ha jókor 
hozzá fognak  a gyógyításhoz a tüdőveszes embert 
meg lehet menteni. És itt nem az orvosság a fő-
dolog, hanem az, a melyeket már előre bocsátot-
tunk, a tűdőveszesnek jó levegőben kell tartóz-
kodnia, jól táplálkoznia és az olyan foglalkozást, 
mely neki árt, kerülni kell. 

Óvakodni kell a meghűléstől, tehát az olyan 
helyeket, hol esős északi szél fuj,  kerülni kell. 

Könnyen emészthető, de erőt adó táplálékra 
van szükségük, ilyen a tej, a hus, a jó buzakenyér, 

Az ártalmas foglalkozással  fel  kell hagyni. 
S végül a szegényebbeket, hogy a felsorol-

takat megtehessék, a jobb móduaknak segiteniőkkeil. 
Olyan helyeken, hol emberek tartózkodnak, 

a tüdövérzésnek nem szabad a padlóra köpnie, 
m e r t a mi t a t ü d ő v é r z é s k i k ö h ö g és 
k i k ö p , a b b a n v a n a b e t e g s é g c s i r á j a . 

A fentebbieket  mindenkinek ajánljuk figyel-
mébe, ezeknek egy részét mindenki követheti s ha 
ezt teszi, az emberiség rémének, a tüdővésznek 
pusztítása idők folytán,  ha nem is végleg meg-
szűnni, de mindenesetre kevesbedni fog. 

Bs. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap-

javára . A nevezett czélra Bartba Ignácz p. ü. 
szemlész Margittáról az 1048. sz. gyűjtő íven 5 
frt  40 krt, Kiss Lajos tlkkvezető a 856. számú 
gyüjtőiven 2 frt  50 krt, Fodor Mihály Cs.-Bákos-
ró| 91. sz. gyüjtőiven 90 krt, Köllö Ignácz törvsz. 

azt sem tudtam égen járok-e vagy földön.  Csak 
vittek engem lelkem egyik qtczán fel  s a másikon 
le, éppen mint az oláh a medvét. 

No jól van. 
Estére kerekednénk s aluvánk, a mit aluvánk, 

reggel mondom én es ezeknek : 
— No hajjatoke! már ha itt vagyunk, mutassá-

tok meg nekem, melyik az a híd, a melyik láncból 
vagyon. Szeretném én azt látni! 

El is indulánk lelkem, mint hat árva lélek' 
de addig bódorgánk eme szép fáin  éveges ajtók előtt 
fel  s le, hogy már a horgas inam es elállott belé, 
de bizony csak uem akadánk a hídjára. Volt biz 
ott lelkem, nem egy, de három es, de egy sem volt 
a lánczból. 

Mondom eccer ezeknek: 
— Hát mért nem kérdeztek meg valakit te ? 

— Nó ők osztán nem, mondják nekem, tám, hogy 
valaki jól leszidja. 

— Mit szidna, mondom, ha nem vétetek I Azért 
es megkérdem azt a nagy kalapos urat. 

Olyan magas teteje volt a kslapjápak lelkem, 
hogy két fej  es eltért volna benne, de ojyan fényes, 
mintha kisubickolták volna. 

De oda menék, lelkem, s mondom: 
— Naccságos goróf  ur, legyen olyan szüves, 

mutassa meg nekünk, melyik itt a lánchidja, mert 
mi idegenek vagyunk, lelkem, s nem ismerjük ki 
magunkot. Engedelmet istálok a naccságától. 

Hiszi-e, lelkem, hogy a goróf  megfogta  a keze-
met, olyan szépen szólott hozzám, hogy még eódes 
apám sem külombeg. Kikérdeztek, hogy hovavalók 
vagyunk ? — Megmondtam, hogy mü biz, istálom 
a naccságát, Háromszék tartományából, Mikó-Uj-
fal&ból.  Hogy a kiállításra jöttünk ugy-e? — Arra 
bizony mü istálom a naccságát, — feleltem  neki. 

No, az nagyon szép maguktól, mondta nekem, 
hogy olyan messziről ide fáradtak.  A lánchíd ez a 
ni, lelkem, a melyik előtt éppen állnak, mondta 

bíró Maros-Vásárhelyről 6 frt  50 kr, Vitos Mózes 
Csík-Szentkirályról a 6. sz. gyüjtőiven 60 krt. 
Összesen 16 frt  90 kr 
Az eddigi gyűjtés . . 3760 frt  48 kr. 

Főösszeg: 3776 frt  38 kr. 
Azaz: Háromezer hátszáz hetvenhat forint  38 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— ü j igazgató. A helybeli gazdasági felső-
népiskola igazgatójává a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter T. N a g y Imrét, ezen iskola érdemes 
tanárát nevezte ki. T. N a g y Imre, ki hasznos 
szolgálata alatt ugy a tanítói pályán, mint a tár-
sadalmi téren kiváló működést tejtett ki, ezen ki-
nevezés által csak méltó elismerésben részesült. 
Az uj álláshoz gratulálunk, az azzal járó fontos 
feladatok  megoldásához erőt, egészséget és kitar-
tást kívánunk az uj igazgatónak, 

— Kinevezés. Dr. B a 11 ó Istvánt a csik-
somlyói főgimnázium  jeles tanárát a makói állami 
főgimnáziumhoz  rendes tanárrá nevezte ki a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter. Dr. B a 11 ó-
b a n, a csik-somlyói főgimnázium  egy kitűnő tan -
erőt, a társadalom pedig egy derék, kedves embert 
vészit el. Midőn körűnkből való eltávozása felett 
sajnálatunknak adunk kifejezést,  uj állásában a 
legmelegebben üdvözöljük s ottani működéséhez 
sikert és szerencsét kívánunk. 

— Czimer használat i engedély. Király 
Ö felsége  Budapesten május hó 27-én kelt s a hiva-
talós lap junius 26-iki 146 számában közzétett leg-
felsőbb  elhatározásával a személye körüli m. kir. 
miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Csik-
Sztmártoni Becze Antal, csikvármegye alispánja, va-
lamint törvényes utódai a bemutatott, 1456. évből 
származó czimek nemesi czimerül használhassák. 

— A főpásztor  hazaérkezése. M a j 1 á t b 
Gusztáv püspök bérmáló kőrútjából jun. 27-én este 
érkezett haza Gyulafehérvárra.  Sándor József  fő-
ispán és Ugrón Gábor Tövisig kisérték ; itt fogad-
ták ellenben azok, a kik Fehérvárról elébe utaz-
tak. A gyulafehérvári  állomásra este 9 órakor ro-
bogott be a vonat. A püspököt kiszállásakor a vá-
rakozók tömege, mely a káptalan tagjaiból, a vá-
ros főbb  tisztviselőiből, tanárokból s a hívekből 
állott, lelkesen megéljenezte. Azután Fábián S. 
nagyprépost fejezte  ki a jelenlevők örömét a fő-
pásztor hazaérkezésén. A püspök a nagyprépost 
szavaira örömmel mondotta el, mennyire meg volt 
hatva egész kőrútjában, de kivált a Székelyföldön  ; 
majd megköszönte a szép fogadtatást.  Ezután kí-
séretével felhajtatott  a várba. Másnap, 28-án a 
mult évben elhunyt püspöknek Lönbart Ferencz-
nek lelki üdvösségéért misét szolgáltatott. A püs-
pökön a majdnem két hónapig tartó fáradalmas 

nekem ; ava megfogja  a kezemet — intettem én es 
ezeknek — s aval által vezetett rajta. De olyaq 
szépen megmagyarázott mindent, hogy az Isten áldja 
meg akár merre jár az az ur. Megmutogatott a 
lelkem mindent, nem sajnálta a fáradságot  s qiég 
aszonta a végén: 

— Látták-é magak a „Festiképit,?* 
•— Nem láttuk bizon mü, istáljnk a naccságát. 
— No, nézzék meg, felelte  az uraság, av&I 

szépen elbúcsúzott s még oda tette, hogy Iţa a Szé-
kelyfődgyire  jő, meglátogat, 

Hejha eljőne, de meg es teraktálnám, hogy 
tudom soha el nem felejtené. 

Nos, lelkem, jól van. Mi elbucsuzunk és addig 
lődörgénk, a mig valahogy rejáakadánk arra a Festi-
képire. 

No, hiszen lelkem, láttam én eddig, amit láttam, 
de olyant soha a világ életembe. El sem tudom én 
azt beszélni. Elég azt neki, bemenénk valami kes-
keny pi tarba, de menénk lelkem, mig egyszer va-
lami terépeken fel  egy likon csak kiérénk. 

Hát Jeedus Maria ne hagyj el, nem a Festi 
képe volt ott lelkem, mert az éppeg a mi szülötte 
földünk. 

$e, hallod-e I rikojtam én es ennek — ne 
te ne a Hatod I Vaj a Hatod biz a, tudom azt az 
egyet, a kinek az oldalán ereszkedik alá egy sze-
kéren az a fehérnép.  Ne, milyen négy ökör van elelbe 
fogva!  Hí be gyönyörűséges szép asszony a, minţ 
éppeg a pingált mákvirág I 

De tekintek balra, kát ott ţram ţstenem egy 
egész regimenc katona qyargal. De teszik a gyepet, 
lelkem, hogy azt hitted, hogy minden esszeszakad. 
De tekintek balra, hát nem a bükszádi hegyek I 
Vaj a biz' a lelkem, azonsmodíjdag, a hogy az ísteji 
teremtette. Jajj lelkeq, jaij lelkem, mondom éq az 
uramnak, vájjon mitől esék itt, a gyuladás, mertjne, 
az egész falu  porig égett Még a szene es látszott, 
azonsmodnlag. 
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körút nyomai egyáltalában nem látszanak; sőt már 
28-án többeket fogadott,  a kiket halaszthatatlan 
ügyeik hozzá vezettek. 

— Zárünnepély a somlyói főgymna-
sinmnál. Az 1897/98. tanév a csik-somlvói tano-
dánál nagy érdeklődés mellett zárult be mult hó 
29-én. Délelőtt 9 órakor az összes tanuló-ifjúság 
a tanári karral egyfitt  bálaadó isteni tiszteletet hall-
gatott a szerzet nagytemplomában, honnan 10 óra-
kor az intézet nagytermébe vonultak fel,  melyet 
már akkor az érdeklődő szülők negyszáma tartott 
elfoglalva.  A tanártestület élén az igazgatóval az 
asztal körfii  helyét elfoglalván,  az ifjúság  vegyes 
kara alkalmi dalt énekelt, Benke Antal VI. oszt. 
tanuló pedig hatásos szavalatot tartott. Ennek vé-
geztével minden egyes osztály főnöke  telolvasta 
az ifjúság  érdemsorozatát, mely mind a mellett, hogy 
igen szép eredményét tüntette elő a lefolyt  tanév 
tevékenységének, többekre nézve kellemetlen hatás-
sal volt és intő például szolgált arra, hogy mikép-
pen kell az időt felhasználni.  Igen sok tannló kapott 
ngy könyvekben mint pénzben szorgalmi premiumot. 
Végezetül Bándi Vazul igazgató köszönetet mondva 
a közönség érdeklődéséért, a zárünnepély a tanár-
testület és igazgató éltetésével véget ért. 

— Uj vasútépítési terv. Márk Márkos 
budapesti lakós még pár évvel ezelótt engedélyt nyert 
egy Szászrégentói kiindulólag G.-Sóakna— Orosz-
falu—Adorján—G.-Szentimre,  G.-Hodak—Libánfalva 
—Laposnyán át egészen Gyergyó-Remete község 
határáig építendő helyi érdekű vasút kiépítésére, mely 
43 kilóméter hosszúságú vasút nyomjelzési muuká 
latai már befejezést  is nyertek. A mint halljuk neve-
zett vállalkozó Csikmegye törvényhatóságához fordult 
ezen kéréssel, bogy ezen körülbeló 1 és'j->  millióba 
kerülő vasút kiépítéséhez törzsrészvénykép 50,000 
frttal  hozzá járuljon, mely összeg 5"/o-os évi kamat 
és megfelelő  törlesztési hányad mellett 40 év alatt 
leune törlesztbetó. Nevezett vállalkozó a jelzett vasút 
fontosságát  azzal indokolja, hogy annak kiépítése 
kiváló közgazdasággal bir, midőn az eme vidékeken 
oly nagy mennyiségben található, de parlagon heveró 
különböző nyers anyagok, jelesen tűzi- és épületfa, 
nem különben burkolat-, kőanyagban lévő nagyérté-
kek, úgyszintén márványkő és br'rnaszén egyszerre 
felélednének  és ezen értékek feléledésével  s kihasz-
nálásával egyszersmind nem csak ezen vidék lakoBá-
gának, hanem a megye ezen vidékeivel határos köz-
ségek lakósainak eddig nélkülözött uj kereaetforrás 
nyílnék. Szándéka egyúttal az engedményesnek a 
jelzett vasutat később folytatáskép  Gy.-Sztmiklósig 
kiépíteni. A megyéinkre nézve is kiváló fontossággal 
biró terv megérdemli, hogy azzal a törvényhatóság 
komolyan foglalkozzék. 

— A huszár családok ügye. Már több 
izben megkísértette a huszár családok néhány kori-
feusa  a huszár családok nevelési alapját képező „ló-
beszerzési alap* felosztását:  s ha bár a reményről 
az okosabbak már rég lemondottak, mégis m. hó 
30-án az „elöljárók* újból gyűlést tartottak s ott 
egy pár okszerű javaslat elvetésével egy gyergyó 
tekerópataki „szolnok" indítványára egyhangúlag ki 
mondották, hogy az alapot felosszák,  vagyis mult 
évi ápril 26-iki határozatukat fenntartják.  Tehát a 

— Nem égett el ntt semmi te, — mondja ne-
kem az én uram — csak fesve  van; nem hallottad, 
jiogy a Festi-képe P1 

Márosztán nekem hiába perédikássz, hallod-e, 
— mondom én es, — mert engemet meg nem csalsz. 
Látom én, a mit látok. Hát nem ott repül még a 
madár es 1 Nó 1 

De tekintek én lelkem balra, hát uram Istenem 
nem ott volt az egész Háromszék tartománya! Vaj 
ott biz a, lelkem, olyan igazán, a bogy a két sze-
ntemmel láttam. 

Nó, hajjátok, mondom én es ezeknek, méges 
csak flgyes  ember volt, a ki ezt igy kicsinálta; mert 
a lelkem, onnat, a hol állottunk, a széjjéig lehetett 
egy jó napi járófőd.  Hogy tudta olvan messze ki-
festeni  lelkem, én csak azon csudálkoztam. 

De néztük mü azt, lelkem, tudja-e, addig, hogy 
már a szemem es káprázott belé. Mondom eccer én 
es ezeknek: 

Menjfluk,  hajjátok e, mert itt nekünk ennél 
többet ugy sem adnak; ha éppen estig nézzük es. 

Osztán már harmadnapja, hogy itt innapolunk, 
indulnánk el tán már hazafelé. 

Nem bánják biz ők, — mondják, — mert ők es 
ngy elfáradtak  a sok jövés-menésbe, hogy a lábik 
sem bírja. 

No, jól van. Nekikeredénk lelkem s a mi kicsi 
kenyér, szalonna még volt, azt megevők, aval addig 
igazitának abba a nagy bolond éveg-tetejü házba, 
a mig egy uraság csak csengetni kezde s azt rikojtá, 
tjogy Brassó felé  bészállani! 

Hogy bészállánk, engem abba a hegedűs szent 
hejbe ugy megcsapa az álom, hogy még mondom 
ezeknek: 

— Higygyétek meg, nem lesz jómra. 
— De én immár nem bántam, lelkem, akár 

jómra lesz, akár nem, ngy elrokkanék ott, hogy fel 
sem ébredtem másnap reggelig. 

— ügy volt biz, a lelkem, hogy én még egy 
hétig sem voltam jó belé. 
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családok tagjai csak fizessék  az 1—1 frt  költséget 
s hátha az uj ezer év végén hozzá jutnak a már 
most czéljának és hivatalának teljesen megfelelőleg 
kezelt alap felosztásához.  A gyüléB egyébiránt rend-
ben folyt  le. 

— A zsögödi fürdőn,  folyó  hó 2-ára ter 
vezett, de kedvezőtlen idő miatt elmaradt mulat-
ság folyó  bó 9-én, szombaton fog  megtartatni, de-
rült idő esetén. 

— A gyergyó-remetei népiskolák ál-
lamosítása. Lapunk 25. számában erre vonatkozó-
lag megjelent tudósításunk egyben s másban mó-
dosításra szórni. Igaz, bogy a község ezelőtt mint-
egy másfél  évvel már megindította az államosítás 
iránt a mozgalmat, ezt azonban egy cseppet se kés-
lelte az a körülmény, hogy az iskola róm. kath. 
jellegű; mert amint e község iskolaügye mutatja, 
az államosítás egyaránt nehezen megy a községi, 
vagy felekezeti  jelleg mellett. Továbbá Gyergyó-
Remetén az államosítás még eddig nem befejezett 
tény, sőt most még csak a kezdetén van. A közok-
tatási minisztérium feltételeit  junius 24-én vitte meg 
a kir. tanfelügyelő  ur. A feltételek  szerint a kö-
zségtől évi 2400 frt  hozzájárulást, továbbá igaz-
gatói és egy tanítói lakással kapcsolatos és 10 tan-
teremből álló két iskolaépületet kiván a minisz-
térium. A tanfelügyelő  ur elnöklete alatt tartott 
tárgyaláson a község 1200 frt  évi hozzájárulást 
és a kivánt épület felállítását  magára vállalta. A 
tárgyalásról felvett  jegyzőkönyvet deczember hó 
folyamán  kell fölterjeszteni  s igy a végleges döntést 
csakis a jövő év elején lehet várni. 

— Érettségi vizsgálatok Csik-Somlyón. 
A csiksomlyói róm. kath. fógymnasiumban  az érett-
ségi vizsgálatok a megelőző évektől eltéróleg csak-
nem egy hónappal később vagyis junius 28 és 30-án 
tartattak meg. A küzoktatási kormány képvisetében 
Dr. Cseugeri János, róm. kath. státUB részéről pedig 
Mikó Bálint főispán,  mint az intézet világi gondnoka 
volt jelen a vizsgálaton. Bár a kormány képviselője 
a legnagyobb rigorozitással járt el a maturánsokkai 
szemben, mind a mellett az eredmény nem kicsi-
nyelhető, mennyiben 18 rendes hallgató és három 
privát tanuló közül 16 érettnek nyilváníttatott, kettő 
egy évre és 3 két hónapra visszavettetett. 

— Pályázati hirdetmény. A vármegye 
tulajdonát képező nevelési alap terhére rendszere-
sített s a jóvő iskolai tanévre adományoztató ösz-
töndíjakra, valamint a nevezett alapból kiosztható 
segélypénzek elnyerésére ezennel pályázatott hirde-
tek ; még pedig: 1. A cs. és kir. katonai alreál-
iskoláknál rendszeresített 300 frtos  ösztöndíjra; 
2. a selmeczbányai erdészeti akadémiánál 300 frttal; 
3. a budapesti közép ipartanodánál 200 frttal;  4. 
a székely udvarhelyi m. kir. állami főreáliskolánál 
150 frttal  rendszeresített ösztöndíjra; 5, A hely-
beli és gyergyóalfalvi  gazdasági irányú felsőnép,-
valamint a gy.-sztmiklósi polgári fiu  iskolánál rend-
szeresített hatvan 50 frtos  ösztöndíjból üresedés-
ben lévő ösztöndijakra. A törvényhatósági bizottság-
nak jogerős határozatai alapján ugy a nevelési, mint 
a lóbeszerzési alapnál a segélyezésből kizáratnak : 
a) a tanulmányaikat már végzett, vagy bármely 
jövedelmező hivatali állásban lévő kérelmesek ; b) 
az algymnasium és ezzel egyenrangú iskolák, a csik-
somlyói, tanítóképezde, a helybéli és a gyó-szt-miklósi 
polg. leányiskolák növendékei. Ugyancsak a tör-
vényhatósági bizottság jogerős határozata alapján 
a segélyek a következő megszorításokkal osztatnak: 
a) Ugyanazon szülők jogosult gyermekei közül csak 
egy, és az is csak egyik alapból segélyezhető; b) 
áz egyetemekre és más felsőbb  intézetekbe most 
lépő kérelmesek csak e beiratkozás és felvétel  iga-
solás kötelezettsége mellett segélyezhető; c) az 
egyetemek, akadémiák ösztöndijt, vagy alapítványt 
nem élvező hallgatói, az ösztöndijasok és alapit-
ványosok mellett előnyben részesittetnek: d) A 
gyimnasiumok felsőbb  osztályú tanulóinak a tandíj 
erejéig adatik segély, de az alapitványosok és az 
iskola székhelyén lakók ennek is csak felét  kaphat-
ják. Mindezeknél fogva  kötelesek folyamodók  a jó 
előmenetelről tanúskodó iskolai bizonyítványon kívül 
csatolni: a) az illetőségi községi elöljáróságnak a 
kérelmes és szülőinek nevét is tartalmazó bélyeg-
mentes bizonyítványát, melyben a vármegye terfi-
letén bírt illetőség is igazolandó; b) az iskola ha-
tóságnak arról tanúskodó hivatalos bizonyítványát, 
hogy a folyamodó  sem ösztöndíjat, sem alapítványt 
nem élvez. Ennek elmulasztása ellenkező vélelemre 
ad okot; c) Minthogy továbbá a lóbeszerzési alap-
ból kizárólag csak is a volt székely huszár csalá-
dokkól leszármazó jó tanulók segélyezhetők az 
érdekelteknek azt is figyelembe  ajánlom, miszerint 
kérelmükhöz a családi leszármazást igazoló hiteles 
bizonyítvány is csatolandó lesz. A kellően fel-
szerelt kérelmek az 1—4 pontig felsorolt  ösztöndi-
jak, valamint a segély pénzek elnyeréséért is folyó 
évi angnsztus hó 6-ig a vármegye alispánjához, az 
5 pont alatti ösztöndíjakért pedig az 1898/99 tanévi 
beiratkozások alkalmával az illető iskolaigazgató-
jához annyival inkább benyújtandók, mivel a ké-
sőbb beérkező folyamodványok  hivatalból fognak 
visszaatasittatni. Csik-Szeredán 1898. évi jnlins hó 
2-án. Alispán helyett: Mihály Ferencz főjegyző. 

— Pályázat tanitnónői állásra. A Caik 
Szeredában lévő megyei polgári leányiskolánál Márton 
Anna halálával üresedésbe jótt s évi 700 frt  fizetés-
sel dotált tanítónői állásra, illetve a nyelvtani cso-
portra a megye alispánja pályázatot hirdetett Pályá-
zók közül előnyben részesülnek ások, kik ai ének 
tanításra is képességgel birnak. Pályázati határidő 
julius 30-ika. 

— Tagositás. Gyergyó-Ditróban a tagosítás 
keresztül vitele tárgyában junius 30-án Kováes 
Lajos eljáró biró elnöklete alatt gyűlés tartatott, 
melyen megválasztották a becslő bizottságot; tag-
jai a következők: Gyergyó Ditróból a mezőre: Köllő 
Ferencz, Csiky Ferencz rendes-, Biró Sándor és 
Csergő Lajos póttagok ; erdőség becslésére: Trncza 
Ignácz, Csiby Imre rendes-, Puskás Gábor póttag; 
az utóbbinál mint elnök Imre Dénes erdőmester fog 
működni. Vidéki tagokul Szabó István (Udvarhely-
megyéből) Antal József  nyug. telekkönyvezető (Csík-
ból) Kovács Ferencz (Udvarhelymegyéből). A becslő 
bizottság a gyűlését julius 4-én tartotta meg s a 
mintaföldek  megállapítása végett szükséges bejá-
rást azonnal meg is kezdették. 

— Egy kis gyermek tragikus halála. 
Az életben előforduló  különböző véletlen halálesetek 
közül nem mindennapi a maga nemében, tuanádqj-
falvi  Keresztes István 3 éves kis fiúnak  mult hó 
23-áu történt véletlen halála. Urkon Istvánná ki fér-
jével a kis fiút  örökbe tartotta a nevezett napon két 
asszony társával az odavaló Szőcs Ferenci ajtója 
előtt fonogatván,  a kis fiu  közvetlen közelükben ját-
szodozott. A mint Urkonné fonás  közben az onót 
pergetve karját kinyújtotta az ott játszó kis fiu  el-
tántorodott s oly szerenosétlenül esett az orsó he-
gyére, hogy az a nyakába mélyen behatolván, mig 
az orsót nyakából kihúzták minden legkissebb jajszó 
nélkül szörnyet halt. 

— Irodalom. „Székely Történetek" czimen 
folyó  évben jelent meg C s u 1 a k Lajos tollából egy 
189 oldalra terjedő füzet,  mely 15 jóiztt történetet 
tartalmaz a székely népéletből. Szerzőnek egyfelől 
mint született székelynek, másfelől  mint néptanítónak 
elég módja volt a székely népélet és a székely táj-
szólás megfigyelésére.  Ezen megfigyeléseit  értéke-
siti, az egyszerű, de még is vonzó és érdekes tör-
ténetekben, melyek a füzet  tartalmát képezik. Ér-
deklódéssel és igazi élvezettel olvastuk végig Csu-
lak Lajos könyvét, melyből már lapunk mult szá-
mában közöltünk egy történetet s most ismét kőire 
adunk egyet, a ki ezeket elolvassa, az bizonyára 
kíváncsi lesz a könyv többi történeteire is s igye-
kezni fog  megszerezni a füzetet,  melynek ára 1 frt 
20 kr s kapható minden hönyvkereskedésben, itt 
nálunk Györgyjakab Márton könyv-, papír- és díszmű-
áru kereskedésében. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— TÜZ. Folyó hó 1-én d. u. 5 és 0 óra kö-
zött, félrevert  harangok rémes kongása szólitá hasa 
a széna csinálással és kapálással foglalkosó  Menasá-
giakot. Templomunk közelében lakó Csedó Antal 
csűre, imeretlen ok által a tüz martalékává lett, úgy-
szintén a többi épületei is leégtek. A rémes ellem 
átcsapott a szomszéd épületekre, leégett Lakatos Já-
nos csűre, háza istálója és sütője, elégett csűrében 
a mult termésről több szekér széna, a ház padlásán 
lévó több köböl buza. Elégett a Dánel Gábor házá-
nak fedele,  úgyszintén a Csedó János háza is. A 
tüz tovább harapozását csak a tulságig megfeszített 
mentési munkálat akadályozta meg, nagy szerencsé-
nek mondható, hogy a reggeli órákban lehulló nagy 
eső nedvesekké tette az épületeket s kellő szélcsend 
volt községünknek igen sűrűen beépített részében 
düböngpU az elem, mi miatt nagy veszélytől tar-
tottunk. Sajnos, hogy biztosítva osak a Lakatos Já-
nos épületei voltak. 

— Vizbe flllás.  Mult hó 29-én a csíkszere-
dai fürdő  közelében lévő hídnál csíkszeredai Konosag 
György szolgája, Jakab Lajos, lovat fürösztött  s e 
közben a lóhátáról leesett és as ösvény az Olt fe-
nekére sodorta. Nem sokára oda érkestek Patai György 
és Seiben Pál, békéB csabai kömives legények 6b 
az Olt fenekén  lévő szolgát életük veszélyeztetésé-
vel felhozták  a víz alul de az már akkor halott volt. 

— A Gresham az E. M. K. E.-nek. 
A Gresham életbiztosító tarsaság 1000 frtos  örökös 
alapítványt tevén az E. M. K. E.-nél es ösaseg be-
küldését a következő hazafias  levél kíséretében ess-
közölte. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egy-
let mélyen tisztelt Elnökségének. K o l o z s v á r t . 
Hazafias  örömmel értesítjük, hogy a „Gresham* fen-
állásának félszázados  évfordulója  alkalmából 1000 
(vagyis egyezer) forinttal  as Emke alapító tagjai 
közé lépünk. Angól anya-intézetnek ai idők során 
teljesen magyarrá lett fiók-intésete  vagyunk és nem 
lehetne teljes a mi örömünk, ha esen a napon meg 
nem emlékeznénk arról az egyletről, a mely a bér-
ezés Erdélyben a magyarság védelmén olyan elszán-
tan fáradozik.  Ugy éressük, hogy a kiket a magyar-
ság olyan szeretettel fogadott  magába és tett erősé 
mulasztást követnénk el, ha as Emke szikláját le-
galább egy porszemmel nem erősltenök. Mert min-
den adomány talán egy ingadoiő magyar lelket biz-
tosit a h&iánk és Magyarorsságon minden örvendő-
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tőnek arra kellene gondolni, bogy mikor fl  örül, 
talán egy testvére szakad el tőle örökre. Ezért lé-
pünk mi a magunk örömének napján az Emke ala-
pító tagjai sorába, mert még az örömünket ÍB nyn-
gotabbá teszi a tudat, hogy alapítványunkkal az 
Emke egy-egy ingadozó testvérünket tarthatja meg 
a magyarságnak. Fogadják tehát olyan szívesen a 
Greaham magyarországi fiókjának  jubiláris alapítvá-
nyát, a melyen örömmel mi juttatjuk a legáldáso-
sabb magyar Egyletnek. Kérjük egyúttal, méltóztas-
aanaó az alapítvány átvétele iránt gondoskodni. Ha-
zafias  tisztelettel. The Gresham Life  Assurance So-
ciety Limited. A Magyarországi fiók  Igazgatója. 
Feld 8. 

— Bútor eladás. Még egészen 
uj ebédlő és hálószoba bútorok (fa-
ragott bútor) és egyéb berendezés 
méltányos áron eladó. Hol ? Meg-
mondja a kiadóhivatal. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. május hó 1-től. 

Oda Csik Gyimes—Sepsi-Szentgyörgy. Vissza. 

V. V. V. v. V. v.; 
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e g - y z ó s e l c . 
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 éjjeli idő esti 622 órától reggeli 52? per-
czig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitüntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

Egy kijátszott zongora, mely 
jó karban van, jutányos árért, kész-
pénzért eladó, értekezni Gyergyó-
Szentmiklóson Cziffra  Mihálynál. 

Sz. 1275 — 1898. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429 lelket számláló Békás közsé-

gében 600 frt  évi fizetés,  100 frt  lakbér 
illetmény és szabályrendeletileg megállapított 
látogatási dijakkal javadalmazott községi or-
vosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhivom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  évi ju-
lius hó 10-ig annál biztosabban benyúj-
tani ne mulaszszák el, mivel később beér-
kező pályázatok nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A megválasztandó községi orvosnak kézi 
gyógytár tartásának engedélyezése kilátásba 
helyeztetik. 

Gyergyó-TölgyeBen, 1898. évi junius 
hó 15-én. 

Lázár János, 
3—3 iftszolgnbiró. 

Szám 406—1898. á. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 1898. évi jnnius 

hó 13-án kelt 689. számú határozatával Sepsi-
szentgyörgy—szeredai törvh. nt 69—81. km. sza-
kaszán levő 48. számú híd alépítményét, a 39. és 
67. sz. hidak építését és a 80—81. kmt. szakasz 
szabályozását 8077 frt  5 kr összeg erejéig enge-
délyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1898. évi julius hó 14-ik nap-
jának d e. II órájára a csikmegyei m. kir. építé-
szeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó külön-külön zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz any-
nyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  előirt, 
az engedélyezett költségösszeg 6%-ának megfelelő 
bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. junius 29-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

A legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállitáson dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
Ára ezrenkint 9 frt. 

10,000 darab vételnél ezrenkim 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-
sen Balázs Bőniám birtokossal Csik-

Szentkirályon. 

Jó családból való, 2 
gimnáziumot végzett fiu 
Nagy Gyula kereskedé-
sébe Csik-Szeredán ta-
nonczul felvétetik. 

Leifinomalil)  percetett atácz- vao virápéz 
kapható alólirtnál, bármily mennyiségben. 1 
klg. akáczméz 34 kr, I klg. virágméz 32 kr. 
Perjámosról 5 klg. akáczméz csinos fehér  bá-
dog dobozban bérmentve szállítva 2 frt  40 
kr. 5 klg. virágméz, c>iuos fehér  bádog do-
bozban bérmentve szállítva 2 forint  30 kr, 
40—45 klg. megrendelésnél klgkint: akácz-
méz 32 kr, virágméz 31 kr. Perjámosról bö-
dön nélkül. Bödönnel kilogrammonkiut 4 krral 

drágább. 

Perjámos. 1-4 

L á t t a 
ön már a niupyiir 

Pliegende Blattért 

lapot v ? 
Minden 

kávéházban, 
kaszinóban, 

vendéglőben 
mrgtckiiilhctö. 

Mutatványt ingyen küld a kiadóhivatal 
B u d a p e s t , 

VI. Teréz-körut 35. 
Előfizetési  ára: 

3 hónapra 1 forint.  2-* 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök, kik 
törvényszerűen megengedett sorsjegyeknek, 
részletfizetésre  való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvény-társaság) számlájára 
foglalkozni  óhajtanak. Ajánlatok „Mercator" 
czimen : Eckstein Bernát hirdetési irodájába 
Budapest, V., Fürdő-utcza 4. intézendők. 
3—r> 

X 
•xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxm 

Van szerencsénk becses tudomására hozni a nagy közönségnek, hogy folyó  év 
junius 1-től kezdve a csik-Bzeredai kir. törvényszéki fogháznál  idáig is gyakorlatban 
lévő kosárfonás  kádár stb. ipar üzletet bérbe át vettük. a hol a tent nevezett ipari 
czikkeket még nagyobb mértékben kívánjuk dolgoztatni u. m. fenyőfából:  káposztás 
és fürdő  kádakat , mosó és más mindennemű csebreket, dézsákat, virágos 
csebreket, vizes kártyákat , cserefából:  vizmerő vedreke t tetszés szerinti 
nagyságban, méh kap tá roka t felszerelve  keretekkel és üveg ajtókkal, utazó kufe-
rokat bár milyen nagyságban sziuezve, felvasalva,  ugy bántót veBzőből is, kenyértar-
tot, papir , kézi, és bá r mily kosarakat fekete,  barna, aranyozottan színezve, szék 
ülések náddali be fonását,  kocsi és szekér kasok hántott és zöld vesszőből kötését 
a legjutányosabb árban készített a vállalat. 

Megrendelések eszközölhetők a fogháznál,  a vállalat irodájában. A nagyérdemű 
közönség pártfogását  kéri 

Csik-Szeredáú, 1898. jnlius hó. 
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s ZIVATTYÜKAT 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, 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 harangállyányokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Btlzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkapaiókat 

R é s z i t é s a j á j a l 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, VT., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

21—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen ós bérmentve. 

Nyomatott Cik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Gyrgyjakab Márton könyvnyomdájában 189. 




