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Az eredmény. 
„ E g y h á z p o l i t i k a C s i k v á r-

m e g y é b e n " czimü, lapunk mult számá-
ban megjelent czikkünkben ismertettük t. 
olvasóinkkal a körülményeket, melvek okot 
szolgáltattak arra, hogy az „egyházpolitika" 
kérdése nálunk is felvettetett. 

Ez ismertetéssel egyidejűleg kifejezést 
adtunk annak is, hogy nagyon kíváncsiak 
vagyunk : vájjon a vármegyénkben mindig 
híven megőrzött katholikus hitelvek hogyan 
fognak  az egyházpolitika kérdésének felve-
tésekor érvényesülni ? 

Kíváncsiságunk ma már Íj; van elégítve. 
Megtörtént a május 25-iki törvényhatósági 
közgyűlés és ezen megtörtént vármegyénknek 
megnyilatkozása is. 

Hogy mint vagyunk a megnyilatkozás 
mikéntjével megelégedve? llogy milv benyo-
mást gyakorolt reánk a 2ű-ki közgyűlésen 
megejtett szavazás eredménye ? 

Elmondjuk őszintén minden himezés-
hámozás nélkül. Nem gyakorolt sem túlsá-
gosan megnyugtató, sem pedig nagyobb 
mérvben leverő hatást. 

Túlságosan megnyugtató hatást azért 
nem gyakorolt, mert a szániszerinti adatok, 
t. i. az, hogy a kormány egyházpolitikai 
programmja, ha nem is feliratilag,  de jegyő-
könyvileg GO szavazatul 42 ellenében pár-
toltatni határoztatott, számszerűleg ós ténv-

r> „ 
leg a katholicziznmsunk legyőzet ését jelenti, 
de olyan legyőzetését, a mely egy kis győ-
zelemmel mindig felér. 

l 'gyanis eltekintve attól, hogv «jegyző-
könyvi és felirati  pártolás között is van 
némi különbség, mert hiszen az előbbi az 
utóbbinál mégis csak kevesebbet jelent. ; ezen 
kevesebbnek 18 szavazat többséggel történt 
keresztülvitele az úgynevezett liberálistáknak 
csak gyenge győzelmét, hogy ne mondjuk 
vereségét, jelenti. 

Jelenti pedig ezt azért., mert a szava-
záskor — egy-két kivétellel — az összes 
tisztviselők és összes elöljáróság! tagok mind 
az állandó választmány véleményére adták 
szavazataikat, tehát a hivatalos apparátus 
csinálta meg a 18 szónyi többséget; jelenti 
továbbá azért, mert a 170—180 jelen volt 
bizottsági tag közül csak 102 egyén adta 
be szavazatát, 62 — 78 bizottsági tag pedig 
a szavazás elől kiállott. nem akarván ezek 
összeütközésbe jönni a hivatalos apparátussal, 
de nem is mervén katholikus érzelmeiknek 
sem nvilt kifejezést  adni. azonban azt mer-
jük állítani, hogy ha az eltávozottak is sza-
vaztak volna, ma más eredményről: a katlio-
lic/.iztnttsuak óriási gy.I/.eL'uéről kellene szó-
laltunk 

Tekintettel azonban arra, hogy a most. 
előadottak szerint igen sokan valának, kik 
érzelmeik belvilágába csak bepillantani en-

I gedtek, de szavazatuk által azt nyilt szem-
! lélés tárgyává nem tették, azt is be kell 
! vallanunk, hogy a történtek ha nem is 
nagyobb mérvben, de mégis leverő hatással 
voltak reánk. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy engedély. 

Alig, hogy ügyvédi irodámat megnyitottam, 
eljegyeztem magamat és pedig olyan „előnyösen", 
hogy egy fővárosi  háztulajdonosnak egyetlen leá-
nyát voltam nőül veendő. Anyósom azzal akarta 
megtetézni irántam való jóságát, hogy elhatározta, 
miszerint az udvari kis épületet a mi számunkra 
adja oda lakásul, és elrendelte, hogy az számunkra 
átalakittassék. Aztán legalább rendes lakástok lesz, 
a mint egy előkelő polgári család gyermekeihez 
illik . . . Punktum! igy lesz! Addig még szót se a 
lakodalomról. 

— Hiszen ez nem is baj, — felelém  - - ugy 
sincs még dolga az irodámnak, lesz legalább egy 
«ogy"! 

— Adjuuktus ur ! itt van egy kouczejitus, 
fontos  és sürgős, írja gyorsan, vigye gyorsabban, 
hogy még e héten itt legyen az engedély. 

Az engedély nem jött azonban a héten, ha-
nem jött egy nagy lelet, mert sietségemben elfe-
ledtem bélyeget tenni. Elindultam emezt lefizetni, 
amazt sürgetni. A fizetés  hamarább ment, mint a 
sürgetés, mert sehol se találtuk az ügyet; no de 
azért nem veszett el, mert a harmadik sürgető kér-
vényemre értesítettek, hogy tévedésből a katouai 
ügyosztályba küldték az építési ügyosztály helyett. 
Mikor azonban — 2 havi veszteséggel — az visz-
szaérkezett, itt rögtön elintézték azzal, hogy ki-
adták a szépészeti albizottságnak. Nem kellett egy 
hónapi utánjárás sem, itt kimondották, hogy „szé-
pészeti szempontból nem nehezményeltetik ! J Ez-
Ml visszajött az ügyosztályba. 

— No most már kérem az engedélyt! | 
— Lassan a testtel! Hisz még csak elvi vé-

lemény vau az átalakítás fölött,  most műszaki 
szempontból kell vélemény és igy a mérnöki ügy-
osztály fog  nyilatkozni. 

— No az jó lesz ! — gondolám — ott sok 
jó emberem van, a kikkel együtt sörözök a „Me-
zítlábasában, majd átszorítják azok az én ügyemet. 

Pontosan egy hónap alatt meg is bí-
rálták a tervet s műszaki szempontból ugyan nem 
kifogásoltatott,  azonban. . 

— Nagy egek! hét még egy „ a z o n b a n " 
van ? . . . Hiszen ma holnap itt az ösz és akkor 
nem lehet építeni. 

— No hát tessék akkor sürgetni a közmunka 
tanácsnál, melyet meg kell kérdeni, hogy nem 
esik-e szabályozási vonalba a dolog? 

A krajezáros hídvám mellett is 1 frt  40 krt 
adtain ki a Budán székelő tanácsnál tett vizitekre, 
a hol sajnálták, de nein intézhetik el, mert a ta-
nács „elhirtelenkedte a dolgot!" 

— KI —hír—te—len-ked—le ? ! . . . — nyög-
tem busán — mikor egy egész év elmúlt a be-
adás óta! ? 

— Hja kérem, még nem volt az iigy a köz-
egészségügyi osztályban, mi pedig nem tudhatjuk, 
nem volt-e az épület valaha istálló, mely esetben. 

— Én miattam már lehetett! Itt volt a tél, 
most már nem lehett falat  húzni; el is mnlt a tél, 
és nem volt engedély. Kedves jegyesein pityergett 
egész nap, anyósom dühös volt s kijelenté, hogy 
ne merjek addig a szeme elé lépni, mig ezt a 
rongyos ügyet nyélbe nem ütöm! . . . Nem is mer-
tem én oda menni s csak levélileg értesitéin kedves 
jegyesemet, hogy; 

Több önállóságot, több nyíltságot, s 
főleg  nagyobb egyenességet tételeztünk fel 
a bizottság tagjairól, s elvártuk volna tőlük, 
hogy akár egyik, akár a másik irányban, 
akár a kormány ellen, akár a mellett, de ha-
tározott szint vallanak, s minthogy e várako-
zásunkban csalódtunk sértési szándék nélkül, 
de ki kell jelentenünk, hogy nem szép dolog 
az, miképjó nagy adag férfiatlanságot  kellett 
tapasztalnunk. 

Jól tudja mindenki, s igy a „félreál-
lottak"-nak is kell tudniok, hogy nézeteik-
nek. meggyőződéseiknek a szavazat beadása 
által való nyilt- és férfias  kifejezése  miatt 
senki által felelősségre  vonhatók nem lehet-
tek, miből kifolyólag  nincs értelme vissza-
húzódni, kitérni a kérdés elől holmi kicsi-
nyes okok miatt. 

Mert ha minden kérdésben, mely egyé-
nileg nem érdekel, de mely a közügyeket 
annál élénkebben érdekli, hasonló tartozkodó 
magaviseletet tanúsítunk, méltán zuhan fe-
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jilnkre u (élénkség, hogy ne mondjuk gyá-
vaság megbélyegző vádja, már pedig egy 
oly morális testületre, mint milyen törvény-
hatósági bizottságunk, legalább is nagy 
szégyen, ha a gyávaság bélyegét valaki, s 
hozzá ínég jogszerűen is homlokára süti. 

Vármegyénk törvényhatósági bizottsá-
gának az egyházpolitikában tanúsított maga-
tartását tehát olyannak kell neveznünk, mely 
egyik irányban sem mutat fel  megnyugtat!) 
eredményt, ez pedig egy cseppet sem szép 
dolog. 

„Most már a kö:*egészségügyi osztály is nyi-
latkozott !" 

„Most már a közrendészeti albizottság is 
hozzájárult!" 

„Most, már visszament a közmunkához, az 
ügyosztályba, az építési alosztályba, a tanács elé." 

Mit tudom én hány fő-,  al- és mellékosztály 
nyilatkozott, véleményezett és kifogásolt  rajta, de 
annyi igaz, hogy sok dolga leheteti vele valameny-
nyinek, mert most már nein hónapok, hanem évek 
teltek el, és nein hittem, nem hihettem a füleim-
nek, midőn az idei tavaszon egy kézbesítő azzal 
állitolt be, bogy hozza az átalakítási engedélyt. 

— Igaz az te ember ? ! . . . Lehetséges az ?! 
— 'fessen  olvasni! 
Mohón kaptam ki a kezéből, borravaló he-

lyett megcsókoltam őt örömömben és rohantam 
anyósomhoz, jegyesemhez, ki eddig el volt zárva 
előlem azon tilalom által, hogy addig ne mutassam 
magam, a mig nincs engedély. 

— Van már, van már ! 
Lihegve rohantam be anyósomhoz s lobog-

tattam a papírt, kezemben, a mint azonban előt-
tem állott rég nem látott jegyesem : a kezem le-
hanyatlott, a papirt leejtettem . Jegyesem meg 
télre húzta száját és közönyösen elfordult. 

Én m e g k o p a s z o d t a m , ő . . . m e g -
ö s z ü l t azóta! 

Ezért nem örültünk a viszontlátásnak, ezért 
nem kellett már a „kisürgetett" engedély. 

Máig is nőtlen vagyok még, s ha netalán 
mégis megnősülnék, nem veszek el olyan lányt, a 
kinek az anyja házat akar építtetni a számomra. 

B— E—r, 
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Csikvármegye törvényhatósági bizott-
ságának rendes tavaszi közgyűléséből. 

Csik -Sze reda , május 27. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága folyó 

hó 25-én kezdette meg s 26-án végezte be rendes 
tavaszi közgyűlését, mire az első napon oly nagy 
számban jelentek meg a bizottság tagjai, minőt a 
tisztújítás után nem tapasztaltunk ; még a karzat 
is zsúfolva  volt kíváncsi közönséggel söt néhány 
előkelő hölgy is helyet foglalt  ezek soraiban. 

Délelőtt 10 órakor az előre kiküldött meg-
hívó bizottság élén főispán  ur ö méltósága a te-
remben megjelenvén, elnöki székét éljenzések kö-
zött elfoglalta  s a gyűlést azon kéréssel nyitotta 
meg, hogy a bizottság tagjai szokott higgadtságu-
kat és tárgyilagosságukat megőrizni szíveskedné-
nek, számítván főispán  ur ő méltósága arra, hogy 
a napirendre került egy házpolitikai kérdés a ke-
délyeket hullámzásba fogja  hozni 

Bejelentette egyúttal a megelőző nap tartott 
számonkérőszék eredményét, mely a megyei tiszti 
kar félévi  tevékenységét volt hivatva előtüntelni 
s mit a közgyűlés tudomásul vett. 

Ezután a megye alispánja olvasta fel  félévi 
jelentését, melyben különösen kiemelte a vármegyei 
tisztikar indokolatlan mellőztetését a törvényhozás 
által azon alkalomból, midőn az állami tisztviselők 
anyagi helyzete közelebbről rendeztetett és bizto-
sabbá tétetett; a vármegyei tisztviselőknek pedig, 
kik az állami igazgatásban tágabb körű és igen 
fontos  szerepre vannak utalva, alig juttatott valamit 
exisztencziájuk biztosításáig; továbbá kiemelte azon 
sajnos körülményt, bogy a nagyterjedelmü megyei 
erdők mellett maholnap a tűzi fát  beszerezni az 
eddig hallatlan árak mellett is alig lehetséges, s 
megjelölte az irányt is, inelylyel ezen sajnos álla-
poton talán segíteni lehetne; s még is a törvény-
hatóság a jelentésnek ezen s más fontos  tételei 
felett  — azt tudomásul vévén — napi rendre tért, 
a helyett, hogy valamelyes intézkedéseket annak 
kapcsán valaki proponált volna, vagy bár a jelen-
tésnek jegyzőkönyvbe iktatását rendelte volna el, 
hogy a kormány is az abban foglaltakról  tudomást 
szerezhessen. 

A megyei tisztviselők, segéd- és kezelősze-
mélyzet tagjainak fizetése  pótlásául az állam által 
megszavazott 4300 frt  felosztása  tárgyában vita 

mány egyházpolitikai programmját pártoló s az 
övékéhez hason szellemű felirat  készítését kérő 
átiratai. 

Az állandó választmány javaslata az volt, 
hogy miután megyénk közönsége mult évi deczem-
beri gyűléséből már bizalmi feliratot  intézett a 
kormányhoz, az iratok pártolólag tudomásul vétes-
senek. Ezzel szemben dr. Bocskor Béla azon in-
dítványt tette, hogy ámbár ö mint 48-as párti a 
liberális eszméknek igaz barátja, de nem látván semmi 
szükségét a tervbe vett reformoknak,  s különben 
is azokat a katholikus hitelvekre nézve sértőknek 
tartván, az állandó választmány véleményét nem 
fogadja  el s indítványozza, hogy az előbb említett 
átiratok egyszerűen tudomásul vétessenek és azok 
felett  a közgyűlés napirendre térjen. 

Erre felállott  Mikó Árpád orsz. képviselő s 
háromnegyed óráig tartó lelkesült beszédben védte 
a kormány álláspontját, mely beszéd egyes részei-
ben zajos tetszést aratott, némely részeiben pedig 
különösen a nagy számban jelen volt lelkész urak 
részéről élénk ellenmondásra talált s végül a pár-
toló tudomásul vétel helyett pártoló felirat  küldé-
sét indítványozta. 

Mikó Árpád felszólalására  Györffy  Gyula 
képviselő válaszolt egy éles és némely részeiben 
szatirikus, mintegy fél  órát tartó beszédben igye' 
kezvén lerontani Mikó Árpádnak egyes érveit, a 
mi bár nagyban sikerült is, de a beszéd hatását 
nem volt képes teljesen megingatni. A Györffy  be-
széde is a közönség nagy részénél zajos tetszés-
ben részesült. 

A tárgyhoz Györlfy  Gyula után Murányi Kál 
mán felcsiki  föesperes  szólott hozzá és rövid be 
szédben jelezvén az egyházpolitikai kérdésben el-
foglalt  álláspontját, a dr. Bocskor Béla indítványát 
pártolta Ugyan ilyen értelemben szólott a kér 
désbez Görög Joachim gyergyószentmiklósi örm 
szertartású lelkész is, ki szintén az állandó vá-
lasztmány javaslata ellen foglalt  állást. 

Ezután a megye alispánja állott fel  s egy 
rövid, de annál hatásosabb beszédben ajánlotta az 
állandó választmány véleményének elfogadását  s 
beszédjének különösen azon része fogadtatott  fal 
rengető tapssal és éljenzéssel, a hol mindenek fe-
lett első sorban a hazafiságra  utalt, másfelől  pedig 
arra kérte az egyházi férfiakat,  hogy a házasság 
kérdése első sorban a polgárokat érdekelvén, azzal 

nélkül elfogadtatott  az állandó választmány azon ök ne törődjenek 
javaslata, hogy emez összegből törzsfizetésük  ará-! Végre az indítványt tevők, t. i. Mikó Árpád 
nyában a tisztviselőknek 12° o, a segéd és kezelő-és lés dr. Bocskor Béla éltek a zárszóval, Györfty 
szolgaszemélyzetnek 10° 0, tehát a nagyobb fize  Gyula pedig személyes kérdésben szólván, főispán 
téshez nagyobb perczent s a kisebbhez kevesebb u r ,í méltósága a névszerinti szavazást rendelte 
adassék, a mi a törvényhozás intencziójával és a | el, mitől sokan megijedvén, a gyűlésből távoztak 
belügyminiszter idevonatkozó rendeletével homlok j és a névszerinti szavazásnak a lett az eredménye, 
egyenest ellenkezik s a melyhez hasonló eljárás 
egy vármegyében sem követetett. 

Kifogadtatott  továbbá dr. Bocskor Béla s 
társai törvényhatósági bizottsági tagoknak ezzel 
kapcsolatosan beadott azon indítványa, miszerint 
tekintettel a csekély állami dotácziöra s a pótadó 
kikerülésére, melyhez nyúlni a törvényhatóságnak 
joga volna, a tisztviselők fizetése  pótlására ideig-
lenesen, vagyis addig, mig az államosítás bekövet-
kezik : a havasi javak jövedelméből 5200 frt  éven-
kénti segély szavaztatnék meg. 

Belügyminiszter ur rendelete folytán  elha-
tározta továbbá a bizottság, hogy a szolgabírói 
járások székhelyeit, mennyiben azt a viszonyok 
megengedik, a kir. járásbíróságok székhelyeivel 
összhangzásba hozza, s e végből a szépvizi szol-
gabiróság székhelyét Osik-Szeredába áthelyezi, s 
tekintettel a községeknek a járásbíróságonként 
való jelenlegi felosztására,  az alcsiki szolgabírói 
járásból Mindszent, Szentlélek és Zsögöd községe-
ket kiszakítja s a felcsiki  járásba osztja be. 

Maros Vásárhely város közönségének az ott 
létesíteni tervelt állami fa-  és fémipari,  Udvarhely-
megye közönségének a Székely-Udvarhelyen felállí-
tandó kő- és agyagipari szakiskolákhoz ösztöndí-
jas helyek rendszeresítése tárgyában kelt megke-
reséseire kimondotta a bizottság többek felszóla-
lása folytán,  hogy tekintettel arra, miszerint a 
közelebbről szervezett megyei iparfejlesztő  bizott-
ság egyik feladatául  tűzte ki megyénkben is egy 
az utóbbihoz hasonló ipartelep felállítását,  erre 
pedig tetemes kiadás szükségeltetik, a kérelmek-
nek eleget nem tehet. 

Ekkor vette kezdetét Budapest fő-  és szék-
város, továbbá Zemplénmegye közönségének a kor-

hogy az állaudó választmány javaslata a tett in-
dítványok mellőzésével 60 szóval 42 ellenében el 
fogadtatott  s ekkor az napra a gyűlés be is zá-
ratott. 

Másnap a gyűlés folytattatoll  s bár a napi 
rendre tűzött tárgyaknak nagyobb része hátra volt, 
alig 20 — 25 tag vett részt a tárgyalásokban, mi 
eléggé illusztrálta azon körülményt, hogy a tagok 
nagy számát inkább az egyházpolitikai kérdés hozta 
össze. 

Minthogy a második napon letárgyalt ügyek 
nagyobb része községi érdekeket érintett, azoknak 
mikénti megoldását leírni raellözük. 

T A N Ü G Y . 
Ditró, májU9 13. 

A gyergyói róm. kath. tanító-egyesület folyó 
évi május hó 13-án Gyergyó-Várbegyen a gör. 
kath. népiskolánál tartotta meg tavaszi rendes 
közgyűlését, mely gyűlés kétszeresen nagyjelentő-
ségűvé vált az által, hogy a) Gyergyó-Várhegyen 
a g. k. vagyis román iskolánál tartatott; b) annak 
egyik főtárgyát  a méhészkedés ügye képezte. A 
gyűlésen szép száminál jelentek meg a tagok. Ott 
volt Abend András N i. ker. méhészeti vándor ta-
tanár is, főt.  Ferenczy Károly méhészegyleti el-
nök stb. 

Most valánk legelőször román taunyelvü is-
kolában összegyűlve. Ez ideig a g. k. kollegák s 
papok legnagyobb részben távol tartották magukat 
a gyergyói székely tanítók mozgalmaitól s minden 
barátságos közeledés, előzékenység daczára sem 
akartak tudomást venni róla, hogy reájuk ia mint 
e vidék székely tanügyi férfiaira  hazafias  köteles-
ségek várnak. 

Nem voltak talán hajlandók elhinni, hogy a 
székely tanitók gyűléseiken nem politizálnak s nem 

nézik őket idegeneknek s ellenségeknek kartársak 
helyett ? 1 

Innen származhatott, ugy hiszem, a bízal-
matlankodás, félrevonulás  a közös egyleti munká-
tól. Ott, hol a tanításban való ügyesség tökélete-
sítéséről a nép erkölcsi és anyagi jólétére befolyást 
gyakorló tapasztalatok, ismeretek kölcsönös meg-
beszéléséről, elsajátításáról van szó: el kell némulni 
a nemzetiségi s nyelvi különbségnek. A gyergyói 
tanitók ily értelemben gondolkodtak mindig s e 
gyűlés kedves zálogul szolgál arra nézve, hogy a 
balvélekedés tűnőiéiben van, a bizalom erősödik, a 
jég valahára olvadozni kezdett, hogy a rideg válasz-
fal,  mely egy ügynek munkásait egymástól elkülö-
nítette, ledőlt és Gyergyó tanügyi erői egy nemes 
czél elérésére mint szerető tagtársak egymás mel|é 
sorakoztak. 

Bizony, mondjuk ki az igazat, nagy feladat 
nehezedik a gyergyói tanügyi férfiak  vállaira. Távol 
a nagy világtól, sziklák, bérezek közé zárva, csak 
erős együtt érzéssel s egyesitett erővel érhető el 
általános és kellő eredmény a tanitói hivatással. 

De lássuk a gyűlés folyását.  A gyűlés tagjai 
reggel 9 órakor a g. kath. templomba vonultak, 
hol Campeanu g. k. helyi lelké.-z ünnepélyes szent-
misét végzett, minek meghallgatása után a g. k. 
iskola tantermében kezdetét vette a rendes gyü-
lésezés. 

1. Hochschild Lajos elnök a tőle megszokott 
gyönyörű nyelvezettel, eszmékben gazdag megnyi-
tójában szépen fejtegette  a tanitó hivatását — az 
iskola falain  kivül — s a más nyelvű, de egy czél 
felé  törekvők egyesülésének szükséges voltát. Az 
éljenzéssel fogadott  beszéd egész terjedelmében 
meg fog  örökittetni jegyzőkönyvileg és hírlapban. 

2. Az ABC. könyvek ügyét — miután elő-
adó, Búzás János a gyűlésen nem jelenhetett meg — 
napirendről letették s ezzel egyéb kisebb ügyek s 
indítványok elintézése után a tanitó gyűlés méhész-
egyleti gyűléssé alakult át, melyen Abend András 
VI. ker. mékészeti vándor-tanár tartott szép folyé-
konysággal előadást. Klőadásában különösen hang-
súlyozva emelte ki az anyanevelés és a müraj-
készités és a mülépek foutosságát.  A méhek járá-
sának, állapotának raegligyelési módjait, a meg-
anyátlanodás veszélyeit és okait,, orvoslását, ennek 
megelőzését s a rövid mézelő idö miatt származó 
hátrányokat, uiürajkészités előnyeit, méhek ellen-
ségeit, méh-egyedeket, az anya megtermékenye-
dését stb. mind igen érdekesen rajzolta le. A vonzó 
előadást, mely közel 2 óráig tartott, mindvégig 
néma figyelemmel  s különös érdeklődéssel hall-
gatták meg a t agok és vendégek. A szabad előadás 
után gyakorlati fogásokat,  műtéteket mutatott be 
vándor-tanár ur a helyi g. k. lelkész méhészétében, 
milyen pl. a nyiltdoiiolás ntüraj készítéshez stb. 
A tanulságos és élvezetes előadásért A. A. vándor-
tanárnak a gyűlés jegyzőkönyvileg is köszönetét 
fejezte  ki. 

3. Campeanu Ilyés g. k. lelkész egy általa 
készített álló kaptárt mutatott be, mely 2 szakaszra 
van osztva. Az alsó nagyobb része közönséges 
deszkaptár keret nélkül; a felső  kisebb osztály, 
mely deszkával s rostélylyal van elválasztva az 
alsó osztálytól, méz kamrául ->zolgál s ebbe kis 
keretek jőnek. A méztér egyik oldalon ajtóval 
záródik, mig \pás 3 oldala a közönséges kaptár 
alsó részének folytatását  képezi. E kaptárt a köz-
népnek a két kii lön ládából álló átmeneti kaptár 
helyett ajánlja, mert daczára annak, hogy közön-
séges paraszt kaptár, mégis a felső  részéből ke-
retes méz vehető ki öszszel. 

A csinosan berendezett méhes körülményes 
megtekintése után ugy délután 2 órakor vissza-
vonultak a gyűlés tagjai az iskola termébe, hol 
özv. Kállai Károlyné a jóízű szellemi eledelek vé-
tele után pompás anyagi ebéddel örvendeztette meg 
a nemzet napszámosait. 

Hogy pohárköszöntőkben hiány nem volt, 
mondani is fölösleges.  A tagok fölkérték  vándor-
tanárt, hogy kitűnő gyakorlati ismereteit foglalja 
írásba s kónyvalakjában adja ki, hogy az széles 
körben közkincscsé vállhasson. 

Ez ugy erkölcsileg, mint szellemileg emléke-
zetes és jelentőségteljes gyűlésért és az egye-
sülésért Hochschild Lajos elnököt, főt.  Ferenczy 
Károly méhészegyleti elnököt s Campeanu Ilyés 
g. k. lelkészt illeti az elismerés érdemkoszornja. 

Jozsa  Sándor. 

LEVELEZÉS. 
B o r s z é k e n , május 24. 

Tekintetes Szerkesztő Ur ! 
Az 1892/3. évi zárvizsga községünkben ehó 

22-én délután tartatott meg. Mint mindig, ugy a 
jelen tanévben is tanítóink igen szép sikert mu-
tattak fel  úgyannyira, hogy a nagy számban meg-
jelent hallgatók teljes elismerésüket fejezték  ki a 
hallottak felett.  Említés nélkül nem hagyhatom 
Puskás Levente II. oszt. tanuló Petőfi  „Talpra 
Magyar"-jának igazán talpra esett elszavalását. 

De a vizsga befejezte  után volt móg egy 
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nevezetes mozzanat. Ugyanis Deák János tanitó 
nr, ki 19 éven át iskolánkat szakszerűen vezette, 
ki mindnyájunk előtt mint a legszorgalmasabb és 
pontosabb tanitók egyike, megszerezte — ki-
vétel nélkül — a nép és gyermekek teljes bizal-
mát és szeretetét, kijelentette, hogy aggkora és 
betegeskedése következtében, — noha ez fájdal-
masan hat rá, — kénytelenittetik a tanitói pályá-
ról visszalépni. Noha ezen szándékát ezelőtt egy 
hónappal tudtuk, de most, könyhullatások közt 
elmondott szivreható jeles búcsúzója — ki nem 
véve egyetlen hallgatót sem — mindnyájunk sze-
méből keserű könyeket csalt ki, söt tanítványai 
zokogásban törtek ki. 

E búcsúzója elmondása után Molnár Antal 
V. oszt., Tótb Kornél VI. oszt. és Patka Emma 
IV. oszt. tanulók tauulótársaik nevében igen meleg 
hangú szavakban búcsúztak el szerelve tisztelt 
tanítójuktól. 

Befejezésül  h. iskolaszéki elnök Csergő György 
ur szólott távozni készülő tanítónkhoz, de öt is, 
mint mindnyájunkat, újból elfogott  a sírás, szép 
beszédét zokogás közt végezhette be. Azt a min-
den arczról leolvasható bánatot és fájdalmat,  melyet 
kedves tanítónk visszavonulásának kijelentése oko-
zott, látni kellett, mert fogalma  arról senkinek 
sem lehet,. 

Végre Deák János tanitó ur f>fi  tanulót igen 
díszes imakönyvvel, többeket pedig tan- és más 
hasznos könyvvekkel ajándékozott meg. Fogadja 
ugy ezen, valamint még számtalanszor a szegény 
tanulók felsegélésére  hozott, áldozrtkészségéért, az 
iskolaszék, községi elöljáróság és a szülők legfor-
róbb köszönetét, éljen a haza és egyház boldogi-
tására még sokáig. 

Adjon Isteu a hazában miuden községnek 
ilyen tanítót, mint Deák János ur, ekkor gyerme-
keink taníttatása és neveltetése iránt nem kell 
kétségbe esnünk. 

Molnár  András, 
iskolaszéki tag. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A kolozsvári kir. főügyész 

csikszentmártoni Albert. Tiborcz igazolványnyal 
ellátott és a sepsi-szentgyörgyi méntelepnél alkal-
mazott cs. és kir. őrmesteri a brassói kir. ügyész-
séghez írnokká nevezte ki. Gratulálunk ! 

— Eljegyzés. Péter Árpád, a csik-szeredai 
m. kir. adóhivatal fiatal  derék tisztviselője a na-
pokban eljegyezte Márkus Krzsike kisasszonyt, 
Csík-Somlyón lakó özv. Márkos Ignáczné szép és 
kedves leányát. 

— Érettségi vizsgálatok (szóbeli) a csik-
somlyói róm. kath. fögymnáziumban  junius 2. és 
3 án fognak  megtartatni, mely vizsgálatokra az 
elnöklő Kuncz Elek kir. főigazgató  már meg-
érkezett. 

— Majálist, illetve jnniálist. tait f.  évi junius 
hó 10-én a csik-somlyói róm. kath. főgimnázium 
ifjúsága  a „Suta-Fenyőben", rossz idö esetén Csík-
Somlyón az internátus nagytermében lesz a mulat-
ság, melyre jó eleve felhívjuk  & t. szülök és szép 
tánczosnök figyelmét. 

— Iskolalátogatás. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter, Suppau Vilmos urat küldötte ki 
a központból, miniszteri biztosul, megvizsgálandó 
a csik-somlyói tanitóképezdét. A miniszteri biztos 
nr 2 napi beható vizsgálat után a képezdei igaz-
gatónak — a hiányos taneszközök és felszerelésen 
kivül — teljes megelégedését fejezte  ki. 

— Erd. r. k. status-gyűlés. Lönhárt Ferencz 
erd. püspök vezetése alatt f.  hó 25-én Kolozsvárit 
rendkívüli közgyűlést tartott az erd. róm. kath. 
egyház. A gyűlésnek tárgyát az egyház autonomi-
kus állásának iskoláit illetőleg a kormánynyal 
szemben való preczirozása képezte. Az ügy mind-
kit fél  megelégedésére oldatott meg. 

— A csikmegyei egyetemi hallgatók a nyár 
folyamán  egy nagyobb szabású „ e s t é l y"-t szán-
dékoznak rendezni, melyet a kolozsvári osztály 
a május 14-én Kolozsvárit tartott tanácskozásában 
kezdeményezett. S ez alkalommal el lett hatá-
rozva, hogy ezen estély julius bó első napjaiban 
Csik-Szeredában lesz megtartva. Megalakultak a 
bizottságok is, melyek már tevékenyen munkál-
kodnak a mulatság minél fényesebbé  tételén, Sőt 

ez estély fényét  még azzal is fogják  emelni, hogy 
egy hazai művészt fognak  szereplésre felkérni. 
Előre is melegen ajánlhatjuk tehát ezen estélyt az 
érdeklődők becses figyelmébe. 

— Halálozások. Az erdélyi Szent-Ferencz-
rendet súlyos csapás érte. Az esztelneki zárdában 
P. Szőcs Linus aranymisés áldozó pap, helybeli 
polgár Szőcs Ignácz édes testvére f.  hó 22-én 78 
éves korában elhalálozott. A megboldogult 1815. 
augusztus hó 28-án Csik-Seredában született. Az 
elemi iskola és a középtanoda 4 osztályának el-
végzése után a Szt.-Ferenczrendiek szerzetébe lé-
pett s a szükséges tanulmányok megszerzése után 
Kovács Miklós erd. püspök Kolozsvárt pappá szen-
telte fel.  1838-tól 1844-ig mint tanár Csik-Soinlyón 
működött, innen tették át Székre prezidensuek, s 
ezen állásban volt 1849-ig. A szabadságliarcz alatt 
a széki polgári örséget, mint kapitány vezette. 
Szék környékén az ellenséggel meg is ütköztek, 
itt Szőcs súlyosan megsebesülve a halottak között 
találtatott meg. Szainosujvárra szállították, a hol 
sebeiből felgyógyult.  A szabadságliarcz lezajlása 
után Segesvárra tették prezidesnek, a hol 9 évet 
töltött. Azután mint zárdaföuök  Kézdi-Esztelneken 
10 évig, Brassóban G évig és Szebenbtn szintén 
6 évig vezette az illető rendházak ügyeit. Az utóbbi 
12 év alatt kézdi-esztelneken a jól kiérdemlett 
nyugalmat élvezte és itt érte el a halál. Nyugodjék 
békében. — Csikrákosi C s á s z á r A n t a l bir 
tokos és 1848/49-beli honvéd főhadnagy  életének 
70-ik boldog házasságának 47-ik évében, 17 napi 
szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos fel-
vétele utan Csik-Rákosou folyó  évi május hó 27-én 
éjjeli 12 órakor az Urban elszenderült. Földi ré-
szei folyó  hó 30-án délután 3 órakor tétettek a 
rákosi anyatemplom kerítésébe örök nyugalomra. 
Megható és valójában gyászos temetés volt; a meg 
boldogult özvegyének müveit gyermekeinek, uno 
káinak s más rokonainak siirii könyhullatásai, s 
szíveiknek keserves dobbanásai, méltó kifejezése 
volt ama fájdalomnak,  melyet drága felejthetetlen 
halottjuk elvesztése által szenvednek. Az odavaló, 
s szomszéd községekből a gyász szertartásra meg 
jelent nagy számú közönség arczúiról látható volt 
a meleg tiszteletteljes részvét, inelylyel az elhunyt 
iránt viseltetett. A csikmegyei honvéd-egylet is 
képviselve volt, s bajtársuk koporsójára a sok ko-
szorúk közé az egylet is illesztett egyel ezen fel-
irattal „Csikmegyei houvéd-egylet — Császár An-
tal főhadnagy  bajtársunknak". A sírnál az egylet 
kiküldöttei közül Balló Márton egyleti titkár kö-
rülbelül a következő meghaló bucsu beszédet mon-
dotta : Tisztelt gyászoló család és szomorú gyüle-
kezet ! Egy mindnyájunk által szerelett, kedves 
halottunknak 1843/D-béli honvéd főhadnagy  Császár 
Antal bajlársunkuak sírjánál álunk; eljöttünk mi 
is a csikmegyei honvédegylet nevében, hogy még 
egyszer sirja szélénél, habár fájdalommal  is, lel-
künkbe felidézzük  — sok közölt is kiliinö honvéd 
bajtársunknak — hazánk ősi alkotmánya vissza-
szerzéseért minden lépleu-uyomou tanúsítóit, viselt 
hős telteit, mert mi tehetüuk igaz tanúságot, mert 
mi láttuk a szabadságharczokbau, hogy számtalan 
véres csatákban mint vívott, s élete feláldozásával 
mint harczolt szent ügyünknek diadalra jutásáért. 
Az ágyuk rémítő dörgései sem lankasztották a 
hazáért s annak alkotmányáért vérző tiszta lelkét, 
a golyók zápora nem gyengítette férfi  karjait, 
kardját büszkén villogtatta s hősies elszántsággal 
mérte ellenségeinkre. Ily férfi,  ily kitűnő houvéd 
megérdemli, Ingy sírjánál egy houvédi Isten hoz-
zádol mondjunk. Nyugodjanak tehát kedves bajtárs 
drága poraid békében, nemes lelked pedig a dicső 
hősök mennyei világába találjon megszentelést. — 
Z á g o n i báró S z e n t k e r e s z t li y Pálné szül. 
ábrahámtalvi U g r ó n Ilona folyó  hó 25-én éjfél 
előtt életének 30-ik, boldog házasságának első 
évében, hosszas szenvedés után jobblétre szende-
dült. A boldogult hült tetemei folyó  hó 27-én d. 
u. 3 órakor helyeztettek Hunon az ev. ref.  szer-
tartás szerint örök nyugalomra. Béke poraira 1 

— Kántor-tanitó választás. Gyergyó-Szárhe-
gyen e hó 24-én érdekes választás folyl  le. Ugyanis 
a boldogult Boga János halálával megürült kántor-
tanitói állomásra e napon ejtetett meg a választás 
Mindössze nyolcz pályázó volt, kik valamennyien 
választás alá jöttek. A nyolcz pályázó közül Salló 
Károly volt az, ki ugy a közbeeső, valamint a 
kötelező főpróbán  a legjobb sikert aratta, mit a 
nép lelkes éljenzés és általános tetszéssel legott 
kifejezésre  is juttatott. Innen van az, hogy Salló 
minden érdek és összeköttetés nélkül, egyedül 
csak személyes érdek és méltányos elismerés révén 
jutott általános szavazattöbbséggel (240) a „hár-
mas "-ben is első helyre. 

— Utolsó bucsu. A csik-somlyói püukösdi 
bucsu alkalmából többek között egy gyimesi özvegy 
asszony is eljött feltelt  imáit végezni; Csiksomlyó 
annyira megtetszett neki, hogy elhatározta Csík-
Somlyóra való végleges átköltözését s nem habo-
zott, rögtön lakást fogadott;  örömmel vette ezután 
vissza útját Gyimesbe, de Somlyó végén — a te-

mető mellett — megpihent, még pedig örökre. 
Orvosi bonczolás szélhüdést konstatált. A hulla 
ruháiba 50—60 frtnyi  készpénzt és egy 1000 frtról 
szóló kötelezvényt találtak bevarva. 

— Színészet. Egry Kálmán színtársulata a 
közönségnek változó pártfogása  mellett folytatja 
előadásait Gyergyó-Szentmiklóson. Sok jó dráma, 
vígjáték és operette került színre, mindannyi ösz-
szevágó és gyors menetű előadásban. Legnagyobb 
sikere volt a „Próbaházasságu-nak, mely egészen 
telt ház előtt folyt  le. Egyhangú volt az a véle-
ménye a közönségnek, hogy ily jó előadás még 
eddig nein igen volt Gyergyó-Szentmiklóson. Igaz, 
maga a darab is kitűnő, de kiváló elismerés illeti 
a derék színészeket is. A közönség a Kossuth-dalt 
együtt énekelte a szinészszel, mi nagy tapsvihart 
okozott. Megemlítjük még a „Szép juhász" darab 
előadását Ferenczyné és Egry Kálmán kitűnő ala-
kításaival. Ebben a darabban meglepő volt, hogy 
a szép juhász egy valóságos élő szamáron jött be 
a színpadra, melynek flegmatikus  viselkedése többször 
hahotára fakasztotta  főleg  a karzati publikumot. 
A heti műsoron sok jó operette és legújabb víg-
játékok vannak jelezve, melyek élvezetes előadáso-
kat ígérnek. 

— Tüz. Csik-Csekefalvában  május 25-én éjjel 
'/»2 órakor, felszegi  Bodó László csűre belülről 
meggyúlt s ez valamint a szomszéd Bodó Dénes 
háza, csűre, istállója, sütője, sok gazdasági esz-
köze, meg a Bodó Pál csűre — mig a távolabb 
lakók és a szentmártoniak odaérkezhettek volna — 
néhány perez alatt hamuvá lett. Majdnem kétségbe-
ejtő vala a rémület, mivel a munkabíró férfiak  leg-
uagyobb része mindkét községből az Uz-vize mellé, 
az esőzések és árvizek által sok helyütt járhat-
lanná vált út megjavítása és hidak helyreállítása 
végett épen az előtt való napon távozott el hazul-
ról, mig a másik rész Romániában és a fürész-
gyáraknál keresi mindennapi kenyerét! A tüz 
északnyugati irányban terjedt s minthogy arra 
kissé távolabb vannak az épületek, szélcsend lévén, 
a kevés erőnek is sikerült annak továbbterjedését 
megakadályozni; mig ha ellenkező irányt vesz, a 
tízesnek nagyobb része — az épületek sűrűsége 
miatt — menthet lenül a romboló elem áldozalául 
esik. Bodó Pálnak a háza is meggyúlt volt s hogy 
el nem égelt, az a György Ádám helybeli birtokos 
érdeme, ki csaknem élete koczkáztatásával men-
telte meg azt a bizonyos megsemmisüléstől. Hogy 
a tüz szándékos gyújtásból eredt, az bizonyos, 
mert pünkösd napján reggel illető csűre alatt 
szalma- és gyalul'orgácsból készített szeues tekercs 
találtatott.; a tettes kilétét azonban felledezni  még 
idáig nem sikerüli. Az épiileiek a Bodó Pál csűre 
kivételével mind biztosítva voltak. Az összes kár 
700 frtra  megy. 

— Nyilvános számadás és köszönetnyilvání-
tás. A gyergyó-szent mik lósi „szegény tanulókat se-
gélyező egyesület" javára folyó  hó 13-án rendezett 
zene- és dal-előadással egybekötött tánczestély 
bevétele volt: jegyekből 5á frt  20 kr, felülfizeté-
sekböl 2'J frt  11 kr, összesen S7 frt  3 L kr, kiadás 
57 frt  31 kr, marad tiszta jövedelem 30 frt.  Felül-
fizettek  : Dr. Dobribán Antal, ifj.  Mélik István 
(Remete) 2 frt  40 - 2 frt  40 kr, dr. Tiltscher Ede 
l frt  80 kr, Kovács Lajos közjegyző, Merza Vil-
mos 1 frt  40—1 frt  40 kr, Csiky Kálmánné 1 frt 
20 kr, Orel Dezső 1 ' rt 11 kr, Bogdán István, 
Zárug M. Zakariás 1 — 1 frt  Köllö Ignácz, dr. Fe-
jér Dávid, dr. Veres Sándor «0—80 kr, dr. Szent-
pétery Kristóf,  Kopacz Lukács 50—50 kr, Szász 
Etelka, Szász Ignáczné, Kritsa Konrád, Lázár 
Viktor, Laurenezy Berta, Benedek István, Miklósi 
Béla, E. Deér Kálmán, Zakariás Jenő, Wettenslein 
Mór, Liebl Ede, Mélik Antal (Ditró). Fülöp József 
(Ditró), Kiss Pál, Kovács Ignácz (Ditró), Lázár 
Gyula, Kánya Gyula, Ágoston Gyula, Hevész La-
jos, ifj.  Leugyel Gergely, Papp Lajos, Kritsa Zol-
tán, dr. Mezey Géza (Ditró), Székely Károly, Orel 
Máté, Nagy Endre. Borsiczky Gyula, Gyöngyösy 
erdőmester (Csik-Szeredán), dr. Tiltscher Jenő 
(Remete), Romfeld  János 40—40 kr. Fogadják 
mindnyájan, a szegény tanulókat segélyező egye-
sület javára tett szives adakozásukért a rendező 
bizottság hálás köszönetét. Gyergyó-Szentmiklóson, 
1893. május hó 16-án. Dr. Dobribán Antal, b. el-
nök. Kritsa Konrád, b. titkár. 

I R O D A L O M . 
Öt nyelvű szótár, llobic-sek Zsigmond budapes': könyv-

kereskedő kiadásúban 69 Somogyi Ede szerkesztésében igen 
érdekes és valóban hézagot pótló vállalat indult meg. A vál-
lalat >7.ime: Öt nyelvit szótár és felöleli  a magyar, német, 
angol, framzia  és olasz nyelvet. A miiben igen fontos  és 
gyakorlati ujitást tapasztalunk, a mennvibeu mind az öt 
nyelvnek szókincse egyetlen folytatólagos,  raegxzskittallan 
ábéczerendben van feldolgozva,  a mi lehetségessé tette azt, 
hogy miuden egyes szó valamennyi többi négy nyelvre le van 
fordítva,  llogy némi fogalmat  nyujtsunk a szótár használha-
tóságáról, csak azt jegyezzük meg, hogy a/, aránylag aziik 
tér daczára összesen körülbelül 800,000 szót fog  tartat nazni. 
Az egész mü 32 füzetben  fog  megjelenni és egy fiizet  ira 
ilo kr. Kapható lapunk kiadóhivatalában. 

Át Athenaeum Kipes Irodalomttrtinetfbol,  melyet 
nciithy Zsolt egyetemi tanár szerkeszt, megjelent az 5-ik füzet, 
az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal. Ebben Simonyi 
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Zg. folytatja  a Kódexek, mint oyelvmelékek vizsgálatát és 
Marvzali Henrik középkori latin krónikáink értékét fejtegeti. 
E két nikkel bc van f e j e z v e  a m o h á c s i v é s z i g 
t e r j e d ő k o r s z a k , melyben irodaimnak és közmiivelAilé-
allnk egész köre olyan alapossággal, annyi becses részlettől 
• oly gazdag illusztrácziókkal van bemutatva, a hogyan e<Mig 
egyetlen irodalomtörténeti mankóban sem volt s nem is lehe-
tett Ufcyane  lüzetben megkezdődik a XVI. század irodalmi 
viszonyainak ismertetése. Az elsü czikkben Kardos Aliiért ad 
áttekintést a protestáns korról (152K-IIÜIH.); a 2-ikban Ilcl-
lebrant Árpád: A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon 
r.. alatt az ősnyomtatváBvokrál s az első nyomdákról és könyv-
tárakról fenmaradt  adatokat szövi érdekes képpé: a :l-ikban 
ismét Kardos a Vallásos irodalom cz. fejezetben  az első nyom-
tatott bililia-fordilókról  értekezik. A szöveget 1B kisel>li-na(,/olili 
illnazlráczió disziti. A minden tekintetben nagybecsű irodalmi 
vállalat két hetes íiizetekben jelenik meg s minden hazai 
könyvkereskedés vagy a biadótársulat utján (iizetenkint vagy 
előfizetés  utján beszerezhető. Minden egyes fiizet  ára 4i> kr. 

J6kal X4r regényei képei Hadáalian la szépen halad-
nak előre. Most jelent meg c vállalat a <>. iiizote egy színes 
aqnarellképpel és szép szöveg képekkel. Ara fiizetenkint  -lii 
krajezár. 

A budavári honvéd-szobor leleplezése alkalmúböl a 
„Képes C s a l á d i Lapok" 22-ik száma érdekes tarta-
lommal és illusztrácziókkal jelent meg. Nevezeteden repro-
dukálja a budavári honvédszobrot, / a l a György kitiinű 
művészünknek e zseniális alkotását, továbbá az IM-IM -ll>-iki 
szabadsághanz főbb  szereplőinek képmásait. Reprodukálja 
továbbá az Arany-szobrot s annak két mcllékalakját: ToMit 
és Piroskát A közlemények kflziil  különösen inegemlitendi'i 
Bartók Lajosnak ünnepi ódája, melyet e jeles küllőnk 
a honvédszobor leleplezése alkalmával szavalt cl. I'gyanez 
alkalomból közli a „Képes Családi Lapok" említett szánni 
e jeles tudós jól sikerült arczképétis. Általában cl lehet mon-
dani, hogy a „Képes Családi Lapok" mindig az események 
színvonalán áll s nagy gondot fordít  arra, hogy olvasó közön-
sége hazánk kulturális mozgalmairól pontos értesülést nyer-
hessen. Minélfogva  örömest ajánljuk c lapot olvasniuk figyel-
mébe, mint a legjutányosabh képes heti lap. Kiadóhivatal 
Budapest V., Nagykorona-utcza 2<i. szám. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
Vallástalanéig. Minden esetre nagyon clsznuiorit» álla-

pot s különös megrovást érdemel az illető kereskedő i zég tisz-
teletlen és ünnepet Bértö eljárása. A kilzségi elöljáróságnak 
nemcsak módjában áll. hanem kötelessége is az ilyen viselke-
désekkel szemben megtenni a mit a törvény világosan rendel 
s a mit a felháborodott  közvélemény is méltán megkíván. 

AlCliH nrnak. Fáradságáért szives köszőnetett mon-
dunk, de a küldött dolgokat, mivel azokat illetőleg a napi 
lapok által majdnem egy héttel meg lettünk előzve, 1 cm ad-
hattuk közre. Kgycs rövidebb és a kellő időben l..-kiildüti 
közleményeket szívesen közlünk, ha azok legalább liéitnii 
délelőtt kezünkhöz jutnak. A küldött babér lapiknl savam n 
tokámba fel  lógjuk használni. 

Hirom eriki gépész. Névtelenül beküldött közlemények 
nek heljet nem adhatunk. 

-A- l e l a l u t r i I v ú - z á s a . 
Uriiiin 1893. május 24. 

58. 50. 12 48. 78. 

Van szerencséin tudatni a nagyérdemű helyi és vidéki közönséggel, hogy itten C s i k-
S 7. e r e d A b a n a temetö-utezában j ó l " b e r e n d e z e t t 

K Á I t B M T O * . NZIJJOYÁRTÓ <?s BÍYEBGES-MÍIHEIíYT 
nvitoiinni, hol mindenfele  kárpitos és nyerges szakba vágó munkák, ti. ni. székek, divánok, keosl-
iilesek, festések  elkészíttetnek, valamint töltött és töltetlen bátorok raktáron is kaphatók. 

Alint Csikmegye sziiliUtp, ki több éven át nagyobb városokban ezen szakba vágó munkát 
tökéletesen elsajátítottam, biztosítékul szolgálhat a n. é. közönségnek az, hogy jó, t a r t ó s és a 
lehető l e g j u t á u y o s a b b nmukát fogok  készíteni. 

Iíecses pártfogást  kéri tisztelettel: 2C0CSÍS T ó z e e f 
szijigvártó és nyerges. 

Tisztán kölcsönös. Részvényei nincsenek. 
Az összes nyeremény a biztosítottak javára esik. 
A 1 e g ii a £ y o I» l> In leggazdagabb 
p é n z i i i t é z c t n v î I á g » n 

B i z t o s i t é l c l a l a p j a , : ^ 

m  ifíillw  jranl  ^ J ^ ^ t 
Biztosit. 

emberéletet a legkülönbözőbb 
és legelőnyösebb módozatok szerint. 

Prospektusokkal és tüzetesebb felvilágosítással  szolgál 

az EROÉLYRÉSZI ALIGAZGATÓSÁG Kolozsvártt. 

A JÉGBIZTOSÍTÁS 
időszakának c l é r k e z t é v c l a t. cz. birtokosság és a gazda-közönség 

becses figyelmébe  ajánljuk a 

MAGYAR FRANCZIA 

$ci  %alafic$lia1i,  valamint 
fyjdÍ£2$jneíí  újjáalakítását és di-
vatos feldíszítését  jutányos áron 
elvállalja 

özv. Jancsó Mihályné. 
Csik-Szereda, piaezszer, (Birő Ferencz ház.) 

A „Gyergyói Első Takarékpénztár 
Részvénytársaság" igazgatóágának 1893. 
évi május hó 23-án tartutt rendes iwazcató-

• O © 
sági ülésén azon határozatot hozta, hogy in -
tézetünknél eddig 5° o-kal kamatoztatott 
betétek után 1893. évi julius hó 1-től 
kezdődőleg 4'v . ot fog  fizetni. 

Egyúttal értesíttetnek a tisztelt betevők 
arr.11 is, hogy a betétek és kamatai után 
járó tőkekaniat és júradékadót u pénztár lior-
doznndjn. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 18!)3. máj. 24, 
A „Gyergyói Első Takarékpén.tár 
Részvénytársaság" igazgatósága. 

utorok, kocsik és egyéb lakberen-
dezéshez szükséges kellékek áthelye-
zés folytán,  a csikszeredai p é n z 
U g y ő r i b i z t o s által, jutányos 
áron, szabad kézből eladatnak. Venni 
szándékozók a tárgyakat a nappali 
órákban bármikor megtekinthetik. 

B I Z T O S Í T Ó ^ É S Z i ^ É I t f - Z ' T . Á . I R S . A . S . á . G í - O T . 
K l i a z a i társaság élén állanak Micsinyei és bcniczei Benitzkv Ferencz ur valóságos 
belső titkos tanácsos, Pestmegye (űispánja stb., stb mint elnök. Ormódy Vilmos ur a/. 

igazgatóság elnöke és Vas Emil Ferencz ur vezérigazgató. 
A lolvó évi jégidenyben a következő kiváló előnyöket és kedvezményeket engedé-

délyezhetjiik : 
1. Az ajánlatban feladott  egységárak kár esetén semmi leszállítás alá nem esnek, 

még akkor sem, ha a termények piaczi ára a kár idején alacsonyabb volna is. 
•>. Aratási, cscplési cs >/.üretelési költségek csak teljes (HM0,,,) kár esetén vonatnak le. 
:». Oly lelek, kik a/. I—IV. osztályú termesztményekbül legalább 10,000 Irtnyi érté-

ket biztosítanak, valamint a gazdasági egyiiscletek tagjai, tekintet 'nélkül a biztosított 
érték nagyságára. 5u,„-oa díjengedményben részesülnek. 

4 A biztosítási dij szeptember hó 30 án lejáró váltóval fedezheti-
TŰZKÁR ELLENI BIZTOSÍTÁSOK is a legelőnyösebben köttetnek s az előforduló 

károk méltányosan és gyorsan rendeztetnek. 
Mindennemű felvilágosítással  készséggel szolgálnak e hazarész lestübb helységében 

létező ügynökségek, valamint az alólirt vezérügynökség, hová a biztosítási bevallások, I 
valamint ü g y n ö k s é g e k elvállalása iránti ajánlatok intézendők. 

Ttljes tisztelettel 
A MAGYAR FRANCZIA biztosító részvénytárs:ság erdélyrészi vezérügynöksége Kolozsvártt. 

<j—s C s e r m á k G y u l a titkár. 

ií?)lölQlQIQl(X)l(XX)K)!0K)!0lQ!(XI)IQKI)K)!ö 
| Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben 

ns részesülnének bárki ajánlatával szemben!! 

Gazdaközönségünk, Egyházmegyék és Községeknek! 
Ajánlok kerülő, Vidats, Gubitz és Sack féle  ekéket. Hegyvidéki váltó 

és két testű, váltva forgató  iker-ekéket Lâncz boronákat, két vagy három 
tagu rézsút boronákat. Kézi és lóerejü, szórva cs sor-vetőgépeket. Legujabb 
kaszáló- és aiatógépsket, kévekötővel és a nélkül. Kézi, lóerejü és gőz-
cséplőgépeket. Szénaforgató,  gyűjtő és sajtolókat. Járgány vagy gőzzel 
hajtható egy- és kétkövü őrlő malmokat szitaszerkezettel. 

A legujabb tégla, cserép és agyages'i sajtoló gépeket, egy vagy két ló, 
vagy gőz általi hajtásra, mely óránkint 200 —ÍOOO téglát készíthet. 

Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket. 
Tűzmentes és betörés ellen biztos pénz- és okmány-szekrényeket. 

Valódi Wertheim-kasszákat.: 
Nro O 0 lel l-es 2-ös :5 as 4-es f>  ös 

~~7<Tfrf 
a °j> 
iu — 

85 frt,  100 frt,  120 frt,  140 frt,  160 frt,  180 frt, 
mindenik b é r m e n t v e a megrendelő házához szállítva. 

Templom berendezéseket és forgatható  vaskoronáju harangokat, az 
orgona hangjai szerint hangolva cs egészen kovácsolt vasból készült 
harang állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva, 
a harang rcznnk kilóját 1 frt  80 krért számítva. 

Tűzoltói fecskendőket,  személyi (elszereléseket és egyéni ruházato-
kat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u. m. 
bőrsapkát !Ml kr, karövet 20 — 40 kr, sisakot 2 Irt «0—:t frt  (!() krig, riadó-
kürtöt frt  50—5 írtig, jelző sípokat stbbieket rendkívül olcsó árban, 
valamennyi budapesti szállító árainál sokkal olcsóbban ! 

E I E I M É R E D E 
»-10 EleS Székely Gép- éa Tllzoltáazerelt raktára 

Székely-Udvarhelyen 

o P" ti O r- M 

Árjegyzékek, minták és költségvetések bérmentesen küldetnek I 

Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 




