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A székelyek érdekében. 
(Z?s) Lukács Béla ni. kir. kereskede-

lemügyi miniszter a székely kivándorlás ér-
dekében megindított akczióját nagy buzga-
lommal és a székelység iránt tanusitott ki-
váló jóindulattal folytatja.  Az akczió czélja 
a székelységnek kelet felé  áramlását meg-
változtatni és az ország belseje vagyis nyű-
göt felé  terelni. 

Az eszközt, melyet e czélra választott 
— a székely ifjúságnak  az iparos pályákra 
való terelését— részünkről igen szerencsésnek 
falijuk  s megvagyunk győződve, hogy ezen 
s talán csak is ezen az uton el fogják  érni 
a kiránt eredményt s pár évtized mulva 
aligha lesz többé szó a székely kivándorlás-
ról, feltéve,  lia a kereskedelmi miniszter ur 
jóindulatát a székelyek saját jól felfogott 
érdekükben kellő mértékben kihasználják. 
Szerencsésnek tartjuk az emiitett módot, kü-
lönösen azért, mert mi a székely embert talá-
lékonyságánál, kézügyességénél fogva  igazán 
iparra termelnek s az iparos foglalkozásra 
különösen alkalmasnak tartjuk. A székely 
földmivesek,  majdnem mindnyájan, bi-
zonyos értelemben véve iparosok is, házi 
és gazdasági eszközeik jórészét maguk ké-
szítik, házaikat maguk ('•pitik, s majdnem 
minden faluban  akad egy-egy ezermester, 
ki sajátságos találmányaival, eredeti készít-
ményeivel magára vonja a közfigyelmet 
Állításunk mellett tanúskodik azon körül-
mény is, liogy bent a hazában, de külö-
nösen (Háliországban sok oly derék iparos 
van, kik az egyes iparágakban való műkö-
désükkel nemcsak mindennapi kenyerüket 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Tftllfts  eaeie. 

Egy ideig nagy tekintélyein volt a hölgyek 
körében, mert mohamedánénak tartó.tak a javá-
ból. Nem viseltem ugyan turbánt, háremet se tar-
tottam, ha:iem mint aféle  modern gyaur csak a 
kasszirosnénak udvaroltam egy király-utezai kávé-
házban. 

Nekem tetszett ez az állapot és nrután másnak 
kárt nem okoztam vele, talán még ma is moha-
medánnak tartana a világ, ha a rendőrség szimata 
fel  nem fedezi  izraelita voltomat. 

Hogy miért lettem a próféta  híve, a ki Mózes 
vallásban születtem, az egyedül csak a szoba-
aszonyom lelkiismeretét terheli és ha van igazság, 
majd felel  érte a túlvilágon. 

Mert ö kényszeritett a vallás csere bűnös 
cselekedetére, azzal, hogy zsidónak nem akarta 
kiadni szobáját. 

Nekem a szoba nagyon megtetszett, aztán 
ki is fáradtam  már a lakás keresésben, hát nem 
sokat teketóriáztam és megtagadva ősi vallásomat, 
a bejelentő czédula vallás rovatába oda Írtam, hogy 
mobamedánus. 

Láttam, hogy szobaasszonyom eleiute kissé 
gyanúsan tekintett reám ás titokban összehason-
litásokst tett köztem és a szomszéd grajzler kö-

szerzik meg, hanem a mellett még tekinté-
lyes vagyont is gyűjtenek. 

Hogy ilyen körülmények mellett is a 
Székelyföldön  szorosabb értelemben vett ipar-
ról alig lehet szó, annak okát egyfelől  azon 
általános magyar szokásban találjuk, a mely 
a székelyeknél is nagy mértékben meg van, 
t. i. az iparos pályától való ösztönszerű ir-
tózásban, másfelől  pedig a Székelyföldnek 
elszigetelt, a világforgalomtól  elzárt helyze-
tében. 

A mint már e lapok hasábjain is több-
ször emlitve volt, a kereskedelmi miniszter 
ui* az állami gépgyárakba tanonczokul a 
székely vármegyékből 10—10 székely ifjút 
vétetett fel. 

Azon kedvező fogadtatás,  melyben a 
miniszter ur akcziója a székelyek között ré-
szesült s különösen a folyamodók  tömeges 
jelentkezése arra indították a minisztert, 
hogy e számnál ne állapodjék meg, liánom 
módot cs alkalmat találjon arra is, hogy a 
többiek is elhelyezhetők legyenek. 

K czélból a keres'.ed'Imi miniszter án-
kétre hivta össze a legnagyobb hazai gyá-
rak igazgatóit. Részt vettek az ánkéten a 
magyar fegyvergyár,  a Ganz és társa vas-
öntöde és gépgyár, a Schikk-féle  vasöntöde 
és gépgyár, a Dannbius hajó- és gépgyár 
részvénytársaság, az aradi vagongyár, a kis-
jenői hajlított fabutorgyár,  a leszámítoló és 
pénzváltó bank hajó épitő vállalat, a rima-
murány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság, 
a Duna gőzhajózási társulat óbudai hajó-
gyára, a magyar állam vasutak vas- és gép-
gyárának s még több más gyárnak igazga-
tói, illetőleg megbízottai. 

zött, kinek széinita voltát azonfelül,  hogy savanyu 
uborkát áiult feliér  báli nyakkendőkkel egy üzlet-
ben, még a kelleténél jóval hosszabb orr is elárulta. 
EII azonban még idejekorán értesülvén szobaasszo-
nyom etnográfiái  összehasonlításairól, mindent kerül-
tem, a mi faji  azonosságunk megállapítására vezet-
hetett volna, sőt megcselekedtem azt is, hogy borivó 
férjének  vonakodtam kezet nyújtani és annyiszor 
emlegettem beszédemben az „Allaht", hogy más 
kevésbé hatalmas Isten bizonyára elkopott volna tőle. 

Azonban a legdöntőbb argumentum moha-
medánságom mellett mégis csak az a fotografia 
volt, melyet egy antikváriusnál vettem kerek 8 
krajezárért. Ez a műkincs ugyanis Bozniából ke-
rült Budapestre, hová azt az okkupáczió alkal-
mával egy baka hozta. A kép elég érdekes, mert 
27 török asszonyt ábrázolt fátyolban  és ennélfogva 
egy kis jóakarattal mind a 27-tet szépnek is le-
hetett tartani. Ezt a képet én oly irányzatossággal 
eltudtam rejteni, hogy szobaasszonyom azonnal 
rábukkant és minél tovább nézte, annál inkább 
uött kívánsága megtudni e derék asazouyok kilétét. 

Egy napon már nem tudta fékezni  magát és 
bocsánatot kérve tőlem az indiszkréczié miatt kér-
dést intézett hozzám. 

— Ugyan Bajusz nr, honnan vette azt a 
képet: 

_ Honnan? Hát hazulról kaptam. 
— És mit ábrázol, ha azabad kérdenem ? 

Az ánkéten maga a miniszter elnökölt 
s megnyitó beszédjében kijentette, hogy az 
értekezletet a székely kivándorlás meggát-
lása czéljából hivta össze. Erre eszközül a 
székely ifjaknak  az iparos pályákon való 
kiképeztetését választotta, mely által a fentebbi 
czélon kivül még az is eléretik, hogy a ha-
zai gyárak számára magyar munkások fog-
nak kiképeztetni s ily uton a gyárak meg-
szabadulnak a megbizhatlan idegen mun-
kásoktól. 

A miniszter beszéde után Gál Jenő 
miniszteri tanácsos ismertette a szervezetet, 
melyet a gyárak képviselői általánosságban 
elfogadtak  és megígérték, hogy támogatni 
fogják  a minisztert, hogy az akczióhoz fű-
zött remények megvalósuljanak. 

Ilyen módon körül-belől 100 székely 
ifjút  lehet még azon gyárakban elhelyezni. 

Nemcsak czélszerünek, hanem szüksé-
gesnek is tartottuk a miniszter urnák ezen 
ujabb intézkedésétlapunk olvasóival megis-
mertetni, annál is inkább, mert a mint mái-
fentebb  emiitettük, ezen dologtól minden te-
kintetben szép eredményt várunk. 

Midőn vármegyénk közönségének 
figyelmét  a miniszter ur szerencsés kezde-
ményezésére felhívjuk,  egyszersmind kérjük 
és sürgetjük a szülőket, hogy a kedvező 
alkalmat felhasználni  annak idején el ne 
mulaszszák. 

A v idék i pénzintézetek bnjn. 
Lapunk mult számában helyszűke miatt nem 

közölhettük, hogy a képviselőház folyó  hó 17-én 
tartott ülésében M o l n á r József  városunk sz. 
gyűlési képviselője figyelemre  méltó interpela ./.íót 
nyújtott be a vidéki pénzintézetek segélyezése .a-
gyában, melynek rövid kivonatát és az interpeilá-

— Ezek a jó asszonyok mind az én mamáim 
— felelém  — fiúi  kegyelettel tekintve a képre. 

Szobaasszonyom olyan arezot vágott erre a 
kijelentésemre, mintha ájulás ellen akarna küz-
deni, de ép ez volt a jele aunak, hogy állításomban 
csöppet sem kételkedett. 

Igy aztán nyugodtan lakhattam öt hónapig, 
tisitelve a környék hölgyeitől, mig a rendőri be-
avatkozás dnrva kézzel le nem ráutotta az álezát 
ártatlan mohamedánizmusomról. Mikor ugyanis 
nemrég az a hír terjedt el a fővárosban,  hogy 
Belcsev gyilkosa itt jár e város falai  között, a 
rendőrségnek első dolga volt felügyelni  minden 
idegenre, a kinek összeköttetései vannak Keleten. 

A házmesterpár házi barátja révén, a ki 
konstabler volt, a rendőrség végre tudomást szer-
zett az éu keleti összeköttetéseimről és miután a 
szomszédok mind erősítették, hogy gyakran igen 
későn szoktam hazajönni éjjel, hát azonnal nagyot 
gondoltak a rendőrségnél ós egy este idézést kapok 
a kerületi kapitányság elé. 

A kapitány ur szigorn hivatalos ábrázata «I 
volt borulva, meglátszott rajta, hogy nagy esemény 
előestéjének tekinti kihallgatásomat. 

Ön az a Bajusz ugy-e ? — kérdé — mialatt 
tekiutetét végig járattatta rajtam. 

— Igenis az a nevem. 
— Hová valé? 



Január 1. C S I K I L A P O K 

czióra W e k e r l e Sándor pénzügyminiszter által 
adott válASzt a „Magyarország" 25 ik számából 
veszszfik  és itt közöljük, mint reánk is igen fontos 
és pénzintézeteinket érdeklő közgazdasági czikket: 

„M o 1 n-á r József  mindenek előtt kiemeli a 
világ pénzpiaczokon már hónapok óta nralkodó 
pénzszükségét, mely állapotot legerősebben talán 
Magyarország érezi meg. Befolyással  van erre 
valotarendezetlenségflnk,  még inkább azonban az, 
hogy Magyarország nagyjából földművelő  ország 
lévén, az erőltetett közös vámterület lehetetlenné 
tesz minden nagyobb szabása ipari és kereskedelmi 
fejlődést,  e nélk&l pedig tökeszegény ország ma* 
radunk mindig, a mi annyival ink&bb súlyosabb 
közgazdasági baj, mivel önálló bankunk sem lévén, 
a pénzforgalom  irányítására idegen érdekű pénz-
intézet viszi a főszerepet,  s maga a kormány is 
jelenlegi bankrendszerünk msllett nem sokkal lehat 
többet, mint hogy összedugott kézzel aggódik a 
pénzügyi helyzeten. 

Ismerteti ezután az osztrák-magyar bauk 
politikáját, mely az oka annak, hogy az ország 
hiteligényeit a bank tárczájából csupán a nagy 
tőkések és nagy pénzintézetek elégítik ki közvet-
lenül, mig a vidék teljesen megbízható közgazda-
sági tényezői csak közvetve kapnak pénzt, sokszor 
harmadik kézen keresztül, a mi aztán megmagya-
rázéja annak, hogy a vidéki ember különben teljes 
értékű hitelét 10 száz.-on felüli  kamattal kénytelen 
megfizetni. 

Ezután szónok áttér az osztrák-magyar bank 
hitelmegszoritásaira, a minek következménye az, 
hogy a fővárosi  pénzintézetek is ugyanolyan arány-
ban megszorították a vidéki pénzintézetek vissz-
leszámitolási tőkéjét, ugy, hogy sok vidéken való-
ságos félelem  vett erőt, miután az egyenes adósok 
nem képesek egyszerre lefizetni  adósságaikat. Ki-
fejezi  ezután azon nézetét, hogy a jelenlegi viszo-
nyok közt a hitelszükségletben szenvedő vidéki 
pénzintézeteket elhagyni, vagy a fővárosi  pénz-
erők jóakaratára bizni, annyit tenne, mint a vidéken 
nagy gazdasági válságot idézni elő. Kzt pedig meg-
akadályozni a kormánynak is kötelessége. Azonban 
azon eljárás, hogy a kormány a fővárosi  pénzinté-
zeteknek rendelkezésére egy pár millió forintot 
adott a pénztári feleslegekből,  nem sokat segít a 
vidéki pénzintézeteken, miután a fővárosi  pénzerők 
első sorban saját igényeiket elégítik ki és csak 
másod sorban a vidéki érdekeket, természetesen 
ezt is megdrágított kamat mellett, holott kellő 
körültekintéssel abban sem volna veszély, ha a 
kormány feleslegeit  a vidéki pénzintézeteknél is 
elhelyezné és ez által a vidék is olcsóbb pénz-
hez jutna. Ezek után a következő inlerpellácziót 
intézi a pénzügyminiszterhez: 

óriási előhaladást tudnánk feli  öntetni, a mi tehát 
oly jelenség, mely a tőkegyűjtés alig várt növe-
kedését igazolja. Igaz azonban az, hogy a mi tar-
tozásaink a külfölddel  szemben nagyobbak mint a 
követeléseink és azért mindig nagy óvatossággal 
kell eljárni a hitelezéseknél, mert különben oly 
válságok idéztetnének elő, melyek könnyen végze-
tessé válhatnának. Molnár képviselő ur azt állítja, 
hogy mi összetett kézzel nézzük, hogy mit csinál-
nak a bankok. Erre nézve kijelentem, hogy minden 
bankrendszer mellett a kormánynak csak mindig 
bizonyos felügyeleti,  morális joga lesz, ha csak 
nem akarjuk a bénító gyámkodásí szisztémát, az 
állami befolyást  gyakorolni. A képviselő azt pana-
szolja, hogy a vidéki hiteligényeket azért nem 
ieh"t kielégíteni, mint a jpgykibocsátási bank a 
vidéki intézetekkel szemben mostohán jár el. Szóló 
ezt is tagadja, mert egy államban sincs a jegy-
kibocsátó bauknak annyi fiókja  és mellékintézete, 
miut éppen nálunk. A pénzügyminiszter válasza 
további folyamán  rámulat arra az óriási különb-
ségre, mely a pénzszükségkt 1878. évi (midőn a 
banktörvény létrejött) és a mai állap >ta közt 
fennáll.  Akkor harminczhél millió volt a szükség-
lét, mig ma llo millióra rug az, daczára annak, 
hogy az utóbbi években az állam is vagy husz 
millió forintot  helyezett el nagyobb pénzintézetek-
nél. A viszonyuk előtt nein lehet szemet hunyni, 
mindig figyelemmel  kell kisérni a pénzviszonyokat 
és ügyelni kell arra, hogy a válságoknak eléggé 
korán eleje vétessék. A vidéki pénzintézetek min-
dig kénytelenek lesznek nagyobb pénzintézetek 
közvetítését, igénybe venni és bármennyire is meg 
van győződve a kormány a magyar pénzintézetek 
jóságáról és buzgóságáról, még sem helyezhet el 
azoknál állami pénzeket, mert a kormány vala-
mennyi pénzintézet működését nem ellenőrizheti 
és igy az állampénzek biztonsága tekintetében nem 
vállalhatna el teljes felelősséget.  Kivételt csak bi-
zonyos egy-két intézetnél lehetne tenni, olt, hol 
momentán kellene segíteni, vagy hol igen válságos 
viszonyok uralkodiiak. Ds rendszeresíteni nem 
lehet az áll»mi pénzek elhelyezését a vidéki pénz-
intézeteknél, különben az utóbbi napokban válto-
zott az interpelláló által vázolt. helyzet, és ha 
összehasonlítjuk az előző években ily időoen nyúj-
tott hitelek nagyságát, ugy rájövünk arra, hogy 
az idén sokkal nagyobb mérvben nyújtatott az, 
mint megelőzőleg. Végül kijelenti a miniszter, hogy 
ö mindig legnagyobb figyelemmel  lesz a vidéki 
pénzintézetekre, és elő fogja  azoknak ügyeit moz-
dítani, hogy mindig egészséges irányba teleltessék 
a pénzforgalom,  de aí interpelláló kívánságának 
nem felelhet  meg. 

M o l n á r József  Tisztelt lláz! Interpellá-
cziómat abból az indukból intéziem a I. miniszter-

CBolya E g y l e t " rendezi minden évben nagy 
sikernek örvendő rendes mulatságát: „Házias táocz-
estély" czimmel, melyre a meghívók már kibocsát-
tattak s azt hisszük nem követünk el nagy indisz-
kréciót, ha megsúgjak, hogy lányos házaknál 
sürög, forog  a tíi, most egy csokor, majd egy gir-
lant, na még egy kis rüss, avagy talán plüss fel-
varrásában, s nem egyszer szúrja meg az a kis 
bogár szeinü leányka rózsás ujjait sittében! Piros 
vér csepp csak annyi mintegy gombostűfeje,  bugy-
gyan ki nyomán; sebaj, mindegy, csak elkészül-
jön a toálelt a korcsolya estélyre ! „no meg aztán 
a mamának ne legyen migrénje!" a papának meg 
valami csúnya szeszélye! Mind ezek felett  pedig 
kegyesen őrködik Kárneval ő kegyelmessége és 
Terpsiáhore Istennő asszony, s már legmagasabb 
védnöki és véduöknői kegyelméről biztosította is a 
korcsolya egylet bálbizottságát, ígérvén, hogy az 
„Estély" kitűnően fog  sikerülni, ott lesznek a szép 
Ilonák párjával, hármával, E.mnák, Irinák, Mar* 
gitok, Melindák, ele. ele. Tánczos? az pedig lesz 
garmadával, és pedig friss  — influenza-mentes  — 
tánczkedvvel! 

De ha aztán kitánczolluk magunkat a kor-
csolya eslélyen, nyomban utáuna február  10 én 
ismét együtt leszünk a csíkszeredai kaszinö es-
télyen, mely — ha az előbbi talpainkat csiklan-
dozta — ugy ez szivünket fogja  gyönyörködtetni 
a szépeu összeállított műsorával, melynek egyes 
pontjaira még visszatérünk, annyit azonban már 
is megemlítünk, hogy lesz férfi  dalárda, férfi  szélé 
felolvasás,  szavalat, színdarab etc, etc. 

S hogy a viliig feneke  ki ne essék, meg a 
legsötétebb afrikai  sötétség l'sík-Szeredában egy-
szerre eloszoljék és a város utczái — nem ugyan 
villany, se nem gáz — hanem petróleum fényben 
nsszanak, polgármester ur világosságot szerető 
szemei előtt, tehát az ő kezdeményezésére less 
még „Városi Bál" is az ulcza-lámpák szaporítása 
javára. 

Nem lialaduuk-e mi mégis, mikor ezt írjuk a 
városi bál zászlójára Világosságot, világosságot 
a sötétségben!! 

o, , . . .. , . . elnök úrhoz, hogy talán a baj Ielismerése után ki-Tekintettel arra, hogy az osztrak-magyar , 4 ( W f  ' v a , H m i u i ) A t. 
üanK megszorítván a magyar „tel.genyek k.elegi-. m m i s z l m , „ ö k ur azniiban nem ismerte tel a bajt, lésére eddig nyújtott Inteleket, ez állal a vidék. | ^ v á | a v / ; U l , . , | a z l ; U s z i k , | 0 g y M | . e i s m e i i a ^ 
pénzintezeteknel nagymérvű penzszukséglet állott 
be; tekintettel arra, hogy a vidéki hiteligény ki-elégítése közgazdasági szükség: 

Kérdem a t. pénzügyminiszter urat, 1. Van e 
tudomása a v i d é k i p é n z i n t é z e t e k n é l 
b e á l l o t t p é n z s z ü k s é g l e t r ö l ? 2. Szán-
dékozik-e és minő ulon e válságos bajon segíteni ? 

W e k e r l e Sándor pénzügyminiszter rögtön 
válaszol az inlerpelláczióra. liámutat arra, misze-
rint nem áll, hogy mi tőkeszegény állam volnánk, 
mert ugy a takarékpénztári betétek, mint a bírói 
letétek és az állampapírok elterjesztése tekintetében 

— Kajászó Szent-Kereszturmajsa—Sáros-
Miliályfalvárél  kérem alássan. 

— Hány éves ? 
— Áprilisban leszek 23 éves. 
— Mi a vallása ? 
— Csak izraelita, kérem alássan. 
A kapitány e szónál, majd az ajkába hara-

pott. Biztosra vette, hogy ez hazngság, melylyel a 
hatóságot akarom félrevezetni. 

— Hm, hát aszondja, hogy izraelita, pedig 
majd mindjárt befogom  én bizonyítani, hogy uem 
ez, hanem mohamedánns. 

Már kérem, azt nekr m jobban kell tudni, mint 
a tekintetes kapitány nrnak. 

A kapitány megvető pillantást lövelt felém 
annak jeléül, hogy majd mindjárt le fog  álezázni: 

És azzal az irományok közül kihúzta a be 
jelentő czédulát és orrom elé tartotta. 

Azonnal fi  1 fogtam  a helyzetet és nehogy í 
jámbor kapitány tovább is bizonytalanságban le-
gyen, megmagyaráztam neki vallás tagadásom okát. 

Beszédem alatt a kapitány arcza kiderült és 
a hivatalos komolyságot jőizü mosoly váltotta föl 
ábrázatán. Azonban bármennyire tetszett is neki 
a tréfa,  a büntetést még se akarta elnézni és az 
enyhítő körülmények tekintetbe vételével 5 frtra 
Ítélt, a mi körülbelül félévi  istentelenségért ebben 
a vallásos korban valóban n-m is sok. 

BajuK  Mádét. 

dék pénzügyi helyzetét. Az a baj tényleg meg van, 
hogy az osztrák-magyar bank hitel megszorítása 
folytán  a fővárosi  pénzintézetek és pénzerők is 
megrövidítették a vidéki takarékpénztáraknak ed-
dig nynjtott hitel összeget. Minthogy pedig nem 
gondoskodott a kormány arról, hogy kezdeménye-
zése, vagy támogatása folytán  a vidéken földhitel 
intézetek vagy szövetkezetek alakuljanak, melyek 
képesek lennének a vidéki főldmives  gazdák hitel 
igényeit kielégíteni, ezek hiányában a szükséges 
segítséget most a takarékpénztárak adják, a miért 
is ezeket feladatuk  teljesítésében támogatni min 
den jó közgazdasági politikusnak kötelessége volna. 
A t. miniszterelnök ur azonban ugy látszik na-
gyon fél  a vidéki takarékpénztárak támogatásától; 
pedig ott, csupán a mindennapi élet valódi és iga-
zán gazdasági szükségletei fedeztetnek  s lilkán 
fordulnak  elő olyan esetek, mint a fővárosi  pénz-
intézeteknél, a hol mint tudjuk, pincze váltók 
alapján is nyujtatik egyes politikusoknak bitel, a 
mely természetesen legtöbbször nagy részben fede-
zetlen marad. (Altaláuos derültség.) Ha már a t. 
miniszterelnök ur nem mer az állampénztár feles-
legéből olcsó kamatláb mellett a vidéki pénzinté-
zeteknél közvetlenül elhelyezni pénzt, miért nem 
követi egyik elődjéuek, vagy az osztrák-magyar 
banknak is korábban adott azon példáját, hogy 
egy tekintélyesebb összeget valamelyik fővárosi 
pénzintézetnél azon utasítással helyez el, hogy az 
ezen összegből első sorban a vidéki takarékpénz-
tárak jogosult hitel igényét elégítse ki. Miulhogy 
pedig a t. miniszterelnök ur sem ezt nem helyezte 
kilátásba, sem ígéretet nem adott bárminő segély-
adásra, részemről az adott választ helyes közgazda-
sági politika kifejezésének,  n*in tekinthetem, s azi 
nem veszem tudomásul, (hlétik helyeslés balfrlől.) 

A ház többsége tudomásul veszi a választ. 

F a i s a n g . 
Rövid, de jó, éléuk, mozgalmas az idei far-

sang Csikban! 
Gyergyó, Alcsik, Felesik s maga a központ 

Csik-Szereda siet mulatni, mert rövid a farsang 
Már megemlékeztünk a farsangi  mulatságok 

nyi'ányáról: a kereskedők báljáról, most legköze 
H b : fibruir  Iii 3-An a csíkszeredai „Kor-

L E V G L K Z E I . 
Válasz Imets János urnák.*) 

Gy.-Alfal  u, január 26. 
A „Csiki Lapok" január 24-én megjelent 

4-ik számában Imets János ur állal közöltekre 
néhány sorban válaszolok. Tárgyilagos leszek, a 
személyeskedés terére nem követem öt, mert isko-
lánknak érdekét tartom szem előtt s azon testületi 
együttérzést, melyet linets nr annyira hangozta-
tott, de a melyet már nyilvánosságra hozott médon 
gondol fentarlhalónak. 

Hogy egy iskola igazgatója, saját iskoláját 
rossznak mondja, ugy, hogy azt egy még isme* 
retlen, kétes szervezettel is hajlaodó felcserélni  i 
ha ez nem sikerül, azt is levetni, mint egy ka-
bátot ; már magában elég jellemző. Azt mondja 
továbbá Imets ur, hogy ismeri az iskola birtokát. 
Hát akkor a decz. 13-iki czikkében miért mondja, 
hogy oly nedves és ingoványos talajjal rendelkezik, 
mely miatt még idáig a minla gazdaság érvénye-
sítésére neqn lehetett alkalmassá tenni; és r i ez 
évi január 24 én igy szól: „Kollega nr emiitett 
czikkében nagyon jónak jelzi az iskola birtokát 
— uem tagadom, hogy nem az —". Mm, mégis 
csak volt szükség a január 1-én megjelent felvi-
lágosításomra, a midőn különben nem jeleztem, 
hogy .nagyon jó", hanem, hogy a jobb talajne-
mekhez tartozik az iskola birtoktalaja. És ez nagy 
különbség! Azt sem mondtam, hogy ma bármely 
növényt megtűr, hanem, hogy bármely növényt 
megterem, a melyet természete megtűr. Megbocsát, 
de ez is lényeges külömbség, mert például bár-
milyen jó legyen különben a talaj összetétele; lia 
az nedves, agyagos, nem fogja  a rozsot haszonnal 
megteremni. A mi talajunk vályogoi-korhany, mely-
ben ugy a tapasztalat, mint a tudomány állítása 
szerint „az őszi gabona kétes" (Settrgast), külö-
nösen, ha az éghajlat is, mint nálunk, nedves és 
zord. Azzal vádol, hogy nem termeltem „számba* 
vehető" répát, rozsot, kedvező időjárás mellett is. 
Ugyan kérem a fentemiitett  talaj-összetétel melleit 
kedvező időjárás az, midőn 1892. és 1893. tava* 

*) E válasznak mSg mut lu-lyel ailmk, <1 • a v iiaikoxitfj 
mely már is oagton személyes jellegű, eieooal Uefrjeitlk. 
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szán és nyár elején oly rendkívül sok esőzés van ? 
Hogy 1890. és 1891-ben nem lett volna jó répa-
termésünk, tekintve a helyi viszonyokat, m in hi-
szem, hogy tagadja. Egyszeri szántás ntán sem 
répát, sem őszit, sem lóherét nem vetettem, hanem 
igen zabot, a melynek termésével még Innia ur 
is meg van elégedve s meg is lehet, mert a ter-
mény-napló adatai szeriut soha meg nem halad-
tatott az általam termelt zab sem minőségileg, 
sem mennyiségileg; sőt kedvező időjárás mellett 
utói nem éretett. Hogy rozsot 1892. október 13 án 
vetettem: az kisérletképen történt, mielőtt végleg 
felhagytam  volna termelésével. Hogy lóherét egyet-
len egyszer tarló után vetettem: igaz, de miért? 
tudhatta Imets ur, hiszen tudja, hogy a íorda-
rendszer (a növények sorrendje) változtatva lelt, 
épen mert a rozsot ki kellett küszöbölni, a midőn 
kényszerülve vagyunk rendellenesen is eljárui. 

Hogy minő a marha-állomány, azt a múltkori 
czikkemben említettem, most csak azt adom hozzá, 
hogy legújabban 2 drb kancza, egyik csikójával 
lett beszerezve, ugy, hogy jelenleg 23 drb 17 nor-
mál súlyban van. S hogy mikép néznek ki, azt 
liuets ur nem tudja, mert nem látta, de bárkinek 
ítélete kalá merem bocsátani. Még csak a ta-
karmány-termelésre nézve jegyzem meg a követ-
kezőket : Pabst hires mezőgazda azt mondja, hogy 
gazdag takarmány termesztés mellett, ha 25 kat. 
holdra l drb normál állat esik, „nagyon erős" az 
állatlétszám. Nekünk, mióta a gazdaságot kezelem, 
soha nem volt 19 drbnál, 12—14 normál súlyban 
kevesebb állatunk. 

Iinels urnák többi állításaira nézve csak az 
a válaszom, hogy a megindítandó hivatalos vizs-
gálat kideríti: melyikünk akarja a „legkézzelfog-
hatóbb és legszentebb igazságnak is nyakát szegni". 

Ennyit kívántam a magánügyben előadni a 
dolgokkal nem ismerős közönség felvilágosítása 
végett. A gazdasági iskolák ügyére nézve majd 
más alkalommal 1 l'tmhús Junii. 

H U L O K F K I i E K . 
— A millieniumi kiállítás helyi bizottságának 

alakuló gyűlése f.  hó 25-én történt meg a vár-
megyeház kiaebb tanácstermében. Az ülést Mikó 
Bálint főispán  ur nyitotta meg lendületes beszéd-
del, felhiván  a megjelenteket a bizottság tiszti 
karának megválasztására. Alelnökké uiegvá'aszta-
tott Becze Antal alispán, előadóvá Uarialis Agos-
ton, jegyzővé Hogády Gyula. Ezután Harlalis Ágos-
ton előadó ismertette a kiálitás érdekében már 
eddig elvégzett és a most is folyamatban  levő 
munkálatokat, mely után a bizottság több fontos 
határozatott. Iiozoil Nevezetesen elhatározta, hogy 
felhívásokat  bocsát ki a megyei iparosokhoz, a 
szövötanmiihely bérlőihez és a vagyonosabb egyé-
nekhez a kiállításban való részvélel és megrende-
lések eszközlése végeit. Színién elhatároztatott a 
törvényhatósági bizottság megkeresése is azon 
czélból, hogy a megyei iparalapból bizonyos ösz-
szeget bocsásson a bizottság . rendelkezésére a 
kiállításra szánt tárgyak vásárolhatása végett, to-
vábbá hogy a törvényhatósági bizottság nyújtson 
módot egy csíki székely háznak a kiállításon le-
endő bemutatásához is. A székely ház kiállítása 
flgyében  jelentékeny eszmecsere fejlődött  ki s végre 
a bizottság azon megállapodásra julott, hogy kér-
dést intéz az illetékes Joliimhoz, hogy miként 
értendő a „székely háztáj és berendezés" kifeje-
zés, mert aunak előállítására a miniszter által 
előirányzott 2000 forintot  nem tartja elégségesnek. 
Még néhány kisebb fontoságu  ügy elintézése után 
a gyűlés véget ért. 

— Félévi vizsga. A csíkszeredai gazdasági 
irányú felső  uépiskolában a félévet  záró vizsgála-
ok f.  évi február  hó 3 án fognak  megtartatni a 
következő sorrendben: délelölt ő-iól 12-ig az I. 
és II. osztály vizsgálata mindm tantárgyból, dél-
után 2-től 6-ig a III. osztály vizsgálata minden 
tantárgyból. A vizsgálatok nyilvánosak lévén, 
azokra a/, érdeklődök szívesen láttatnak. A má-
sodik félév  február  8-án reggel 7 órakor kezdődik. 

— Esküvő. Csikszépvizi S c h o b e r t Fe-
rencz fő-  és székvárosi m. kir. államrendőrségi 
tisztviselő f.  hó 29-én vezette oltárhoz Budapes-
ten a lipétvárosi Bazilikában özv. Prasszer Jó-
asefné  fővárosi  magánzónő, néhai Prasszer József 
Igazgató kedves leányát M i c z i k é t. Esküvő utáu 
fk  fiatal  plr Olaszországba ment nászútra. 

— Eljegyzés. Gyergyóujfalvi  E g y e d József 
m. kir. csendörhadnagy Csapó-Radnóton f.  hó 14-én 
eljegyezte Egyed József  odavaló nagy birtokos 
kedves leányát Z s u z s i k a t. Sok szerencsét kí-
vánunk ! 

— A helybeli elemi népiskolában az influenza 
járványos felépése  miatt beszüntetett tauitás folyó 
évi február  hó 1-én délelőtt a rendes időben újra 
megkezdetik. 

— A csíkszeredai ref.  egyházközség közgyű-
lése. A helybeli ref.  egyházközség folyó  hó 25-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés 
első tárgya volt a körlelkész jelentése a körlel-
készség mult évi állapotáról, melyet a közgyűlés 
elismerés mellett vett tudomásul. Szintén tudomá-
sul vették a számvizsgáló-bizottság jelentését is, 
mely szerint a) a csíkszeredai egyházi pénztárnál be-
folyt  1024 frt  65 kr, kiadatott 1059 frt  16 kr, 
tulkiadás 24 frt  ól kr. Bavárandó egyházi illeték 
hátrálék 105 frt  50 kr. b) A gyergyószentmiklósi 
egyházi pénztárnál bevélel 117 frt  56 kr, kiadás 
101 frt  80 kr, pénztári készlet 15 frt  7i> kr. Be-
várandó egyházi illeték hátrálék 16 frt.  A szám-
vizsgáló-bizottság jelentése alapján Baktsi Gáspár 
szeredai gondnok és Simó Lörincz gyergyószent-
miklósi megyebirónak a felmenlvéiiy  kiadatott. 
Egyháztanácsosokká választat lak : B irabás Béla, 
Bedü Gyula, Csanádi Béla, dr. l'siszér Miklós 
(Csik Szentmárton), Dapsy Frigyes, Gyárfás  László, 
Kiss Dénes (Cs. Szentmiklós), Kovácsi Bálint (Ká-
szon), Kozma István, Kövér György, Lakatos Mi-
hály (jegyző) ,Soós Lajos (Cs.-Szentgyörgy), Szacs-
vay Imre. Weér György. A házassági törvényszék 
helybeli bizottságába birákul választattak: Szacs-
vay Imcze és Weér György. 

— Halálozások. Kislóczi B o g á d y K á-
r o 1 y n é született pókakereszturi Székely Anna. 
liogády Károly csikszenttamá9i nagy birtokos neje 
folyó  hó 26-án esti fél  10 órakor életének 67-ik 
évében lüdőgyuladás következtében elhunyt. Az 
önfeláldozó  hü nő, szerető édes anya és gondos 
nagyanya kihűlt tetemét nagyszámú közöuség rész-
véte mellett f.  hó 2'J én délután 3 órakor helyez-
ték örök nyugalomra a esikszenttamási temetőben. 
Áldás és béke lengjen porai felett!  — Csik-Szent-
márlonon A l b e r t J á n o 9 birtokos január hó 
23-án reggeli ü órakor élete 68 ik évében elhunyt 
Folyó hó 2>'<-án helyezték örök nyugalomra a csik-
szentmártoni róm. kat. temetőbe. — A népneve-
lésnek egy derék, öreg bajnoka dölt ki az élők 
sorából f.  hó 27 én futásl'aivi  B a r d o c z A l b e r t 
nyug. r. katolikus kántor-tanító személyében. A 
kegyelemnek Atyja hosszú élettel áldotta meg, 8l 
évet élt, melyből 45-öt egyházának és a népneve-
lésnek szolgálatában töltött el. Kötelességét híven 
és pontosan teljesítő, gyermekeit és rokonait az 
önfeláldozásig  szerető ember volt, s épen ezért 
elhalálozása a rokonok és ismerősök körében mély 
fájdalmat  keltelt. Kihűlt földi  részeit f.  hó 29-én 
adták vissza az anyalöldnek a csikkozinási teme-
tőben nagy részvét ineilelt. Az elhunylban Bar-
docz István csikkozmisí plébános édes atyját gyá-
szolja. 

— Korcsolyárás világítás mellett. A helybeli 
korcsolya-egyesület folyó  évi február  hó 1-én este 
5—7 óráig, jó idő és rendes jég viszonyok közölt 
zene és világítás melleit a jégpályán estélyt ren-
dez, melyen remélhetőleg nagyszámú közönség fog 
részt venni. 

— A katholUus nagygyűlés. Az országos 
kath. nagygyűlésen jan. hó lü-án a gyergyói es-
peresi kerületből megjelentek : Ferenczy Károly, 
Zomora Dániel és Görög Joáchim plébánosok; to-
vábbá Eránosz Bogdán, Mái ton Lajos, Márton 
Ferencz, Rozsdás Antal, Mélik Bogdán, Zakariás 
Jáuos és Urmánczi Nándor birtokosok. Kölöu-kü-
lön nyomtatott szelvényekben 3317 választó pol-
gár üdvözölte Gyergyóból a gyűlést és kifejezte  a 
határozataihoz való csatlakozást. 

— Az uj rendőrkapitány figyelmébe.  Lapunk 
hasábjain több izben felszólaltunk  már a miatt, 
hogy a város utczáin a kuvaszkutyák nappal és 
a korai esti órákban minden nap szerteszét kó-
borolnak, továbbá a miatt, hogy az átutazók és 
helybeliek is őrült sebességgel hajtanak, ugy szin-
tén a miatt is, hogy duhaj részeg fráterek  az ut-
czán éktelenül ordítoznak; ezeket a visszásságo-
kat megszüutetni igyekezzék a rendőrkapitány ur, 
hogy nn legyünk kényteleuek miattuk panaszok-
kal állani elö, 

— A „Cslkmegyel Fűzetek" előfizetőink  tudo-
mására hozzuk, hogy a nevezett folyóirat  első 
füzete  márczius hó első felében  fog  megjelenni, 
még pedig azon okból, mert a fűzeteket  kiállító 
nyomda uj betűkkel és más szükséges dolgokká 
való felszerelése  most lévén folyamatban,  már az 
első füzetnek  is lehető csinos és diszes kiállítását, 
azon időre halasztjuk, midőn a nyomda felszerel 
lése teljesen befejeztetik.  A „Csikmegyei Füze-
tek" kiadóhivatala. 

— Lemondás. Both Ferencz főasperes  és 
tiszteletbeli kanonok a gyergyószentmiklósi vá- -
lasztó kerület szabad elvű pártjának elnökségéről 
lemondott. 

— Tánczestély. A gyergyószentmiklósi dal-
kör jan. 27-én tartott tánczestély ével nyitotta meg 
a gyergyószentmiklósi báloknak nagyon is rövidre 
tervezett sorát. A tánczestély nagyon szépen si-
kerűit, a jó kedv, a vidám mulatság s a ropogó 
táncz sokáig együtt tartotta a bálosokat. 

— Szerencsétlenség az erdőn. A szerencsét-
lenség mindenütt megtörténik s legtöbbször az 
óvatosság hiány és a vigyázatlanság az okozója. 
A gyakori szerencsétlenségek közé tartozik a fa 
ledöntésénél származó sérelem vagy ember halál 
is. Ilyen történt közelebbről városunk egyik lakó-
jával Lajos Dániellel is, a kit, mint városi rend-
örszolgát, általánosan Dani néven ismertek. A na-
pokban eldőlni járt, egy hatalmas törzset kivágott., 
a fa  azonban kidőlés közben fennakadt  s a mint 
le akarta szabadítani, oly ügyetlenül bánt vele, 
hogy a lezuhanó fa  nyakszirten ütötte. Az ütés 
oly kényes részt talált, hogy utána eszméletlenni 
terült el a földön.  Társai ilyen állapotban szállí-
tották haza, bevitték a kórházba, a hol pár napi 
vonaglás után meghalt. A szerencsétlen embert, ki 
majdnem 17 évig állott a város szólgálatában, 6 
kiskorú gyermeke és felesége  siratja. Temetése f. 
hó 27-én történt nagy részvét mellett. Nyugodjék 
békében I — Hasonló szerencsétlenségről értesíte-
nek Csik-Gyimesből is. A tudósítás a következő : 

! A Gyimesbiikk-Rakkotyáson lévő Thieme fagyá-
rának „barátosi" telepén folyó  hó 25-én a lőke-
szállitó csatorna végénél dolgozó gyimesbükki 
Erős Ónodi Istvánt a csatornán eresztett tőke fa 
teljesen összezúzta. E férfi  nején kívül — kinek 
első férjét  Tankó Istvánt színién egy moldvai 
fagyárnál  a ta ütötte agyon — 5 mostoha és 2 
édes gyermeket napszámos munkájával tartott fenn 
szerényen, de tisztességesen. Hogy vigyázatlanság-
nak vagy kellő felügyelet  hiányának az áldo-
zata-e, azt a rendőri vizsgálat fógja  kideríteni. 
Annyi azonban bizonyos, hogy e gyár munkásai 
között igen gyakoriak a természetellenes elhalá-
lozások. Több figyelmet  a gyárakra és munká-
sokra I 

— Tudomásul. A gyergyószentmiklósi keres-
kedöi kör által folyó  évi február  hó 3-án reude-
zendő tánczestélyre a meghívók már szétkiildet-
tek, mindazok, kik netán véletlenségből, vagy a 
kihordó szolga ügyetlensége, folytán  meghívóikat 
nem kapták meg. de arra igényt tartanak, fordü'.-
janak ez ügyben Kritsa Konrád titkárhoz, ugy a 
a bizottság bármely tagjához s igényei azounal ki 
lesznek elégítve. 

— Törvényszéki csarnok. G á l f a l v i  Zol-
t á n ügye . Gálfalvi  Zoltán gyergyószentmiklósi 
aljárásbiró, mint annak idején közöltük volt, vé-
letlenségből meglőtte Fülöp István borszéki gazda-
tisztet. Ezen ügyben a helybeli kir. törvényszék 
mult évi november hó 24-én tartotta meg a vég-
tárgyalást s a tettet vétkes gondatlanságrak minő-
sítvén, vádlottat egy évi fogházra  ítélte s azon 
kivül a szerencsétlenül járt Fülöp István családja 
részére 600 frt  évenkénti tartási összeg fizetésére 
kötelezte. Az ügy felebbezés  folytán  a marosvásár-
helyi kir. ítélőtáblához került, a hol az ügyet f. 
hó 23-án vették}bírálat alá s az eredmniy az lelt, 
hogy Gálfalvi  Zoltánt teljesen felmentették.  Az 
Ítélet nagy feltűnést  keltett. 

K Ö Z G A Z D A S Á G és I P A R . 
Országos vásár. 

Az úgynevezett farsangi  sokadalom folyó  hó 
23 — 26 napjain folyt  le egészen lanyhán és meg-
lehetős nyomott hangulat mellett. Ennek okát né-
melyek abban látják, hogy 25-én Csik-Kozmáson 
is országos vásár volt. Általában vásárok dolgá-
ban vármegyénk túlságosan is jól áll. A mint egy 
előttem fekvő  hiteles kimutatásból látom, az eg'az 
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vármegyére 32 országos vásár esik, tehát átlag 
majdoem minden hónapra három. Ebből a körül-
ményből következik aztán az, hogy a vásárok kö-
zel esvén egymáshoz, egymást rontják, a forgal-
mat csökkentik. Az egyes ünnepekhez kötött vál-
tozó vásárok minden évben más-más napra esvén, 
gyakran összeütköznek egymással, igy esett ezen 
év január havában két vásár, t. i. a csikkozmási 
és a szeredai közvetlen egymás után való napra 
s igy fog  esni a csikszentmártoni és csíkszeredai 
vásár májusban ugyanazon napra, t. i. május 4-re. 

Az országos vásárokon kivül még itt nálunk 
bucsu-vásárok is vaunak, melyek szintén országos 
vásár jelleggel birnak. Á nemzetgazdászok néze-
tét a sürü vásárokról nem ismerem, de én a sok 
vásárt nem csak feleslegesnek,  hanem a megyei 
ipar fellendülésére  határozottan károsnak tartom, 
mert iparosainkat erősen exponálják a más me-
gyei minden tekintetben szerencsésebb helyzetű 
iparosok versenyének s e mellett igen sok munka-
időt rabolnak el. Hogy az olvasókat az or-
szágos vásárok számáról némileg tájékozzam, ide 
iktatom a következőket: januárra esik 3 országos 
vásár, februárra  szintén 3, márc/.iusra 3, áprilisié 
], májusra 4, juniusra 3, juliusra 3, augusztusra 
1, szeptemberre 3, októberre 3, novemberre 3 és 
deczemberre 2. Ezekhez számítva még 7 - 8 bucsu-
vásárt, van vásárunk feles  számmal s ha az or-
szágos vásárokat meg is hagyják, legalább a bucsu-
vásárokat törülni kellene. 

Ezen kis elmefuttatás  után rátérek tulajdon-
képeni tárgyamra. 

A baromvásár f.  hó 20-án délután kezdődött, 
a vásár tartama alatt felhajtottak  25O-300 drb 
szarvasmarhát, 40 — 50 drb lovat. A minőség a 
szarvasmarháknál megfelelő,  a lovaknál azonban 
középen aluli volt vevők mig a csekély kí-
nálattal szemben is kevés számban jelentkeztek. 
Az árak következőkép alakultak: Egy pár első-
rendű ökör 300 frt,  másodrendű 250 frt,  gyenge 
200 frton  alul. A tehenek általában gyengébb mi-
nőségűek voltak s egy pár 120 —ISO frton  kelt. 
• legmagasabb ár 240 frt  volt, mely áron a gazda-
sági iskola tenyészetéből vettek m«g egy pár te-
henet. A lóvásárra elég ha megjegyezzük, hogy 
csupán csak a lóval kupeczkedő czigányok vásár-
jára szorítkozott. 

A kirakó vásár f.  hó 2ij-án volt. Kevés árus, 
még kevesebb vásáros; ez jellemezte a helyzetet. 
Szőrmeárusok, lábbeli-készítők, szabók, néhány 
singes-kereskedő, pogácsások és rövidárusok sát-
rai foglalták  el a gyéren beépített piaezot. A vá-
sár gyenge forgalom  mellett, már a délutáni órák-
ban zárult. A következő gabona árakat jegyez-
tük fel:  Buza 6 frt  12 kr. liozs 3 frt  50 kr. 
Árpa 3 frt  40 kr. Zab 3 frt  10 kr. Törökbuza 
minőség szerint 4 frt  75—4 frt  90 kr hektólite-
renként. 

Bs. 
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H i r d e t m é n y . 

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter nr 
ő nagy méltóságának 1893. évi deczeinber 
hó 24-én 95,431. sz. rendelete alapján Csik-
megye területén levő héjjasfalva-gyimesi  ál-
lamut 72-26—137 15. km. és a kolezsvár-
szászrégen-tögyesi áilamut 184-49—222 242. 
km. küzöti szakasz törzskönyvei elkészítésé 
nek biztosítása czéljából folyó  évi február 
hó 10-ik napjának <1. e. 10 érájára az 

alatt irt kir. építészeti hivatal helyiségében 
zárt ajánlati versenytárgyalás tartatik. 

Az adatok ezen építészeti hivatalnál a 
rendes hivatalos órákban naponta megte-
kinthetők. 

Felhivatnak versenyezni óhajtók, hogy 
ajánlataikat az ide vonatkozó és a hivatal-
nál lévő részletes feltételek  szerint kellően 
felszerelve  a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
adják be; távirati vagy a kitett határidő 
után beérkezett ajánlatok figyelembe  vétetni 
nem fognak. 
Csikmegyei m. kir. államépitészeti hivatal. 

Csik-Szereda, 1894. évi január 18-án. 
a - 3 

Sz. 3 . -1894. 
Pályázat i hirdetmény. 

A Csik-Szereda városában üresedésbe 
jött rendőrkapitányi állásra, melylyel évi 
700 frt  rendes fizetés  és 150 frt  szálláspénz 
élvezet van egybekötve, ezennel pályázat 
nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik ez állást 
elnyerni óhajtják, miszerint ebbeli okmányolt 
folyamodványukat  február  hó 15-ig Csík-
vármegye főispánjához  annál inkább be-
nyújtani siessenek, mivel ezen napon till 
beérkezendő pályázati kérvények hivatalból 
Vissza fognak  utasíttatni. 

Csik-Szereda, 1891. évi január 21. 
Csedő István, polgármester. 

0 vergyó-Tekerőpatakon P á l l G e r 
g e 1 v földbirtokosnál  eladó egy darab 3 
éves és két darab 2 V3 — 2' í 2 éves, kitűnő 
fajból  való, szép termetű bikaborju. 

Venni szándékozók részére igen nagy 
előny az, hogy biztos helyre elvárásra is 
eladatnak, a vételár részletekben is fizet-
hető lesz. 

2— S 

Szám 1 — 1894. 

H v d C e g ű a - i T r ö . 
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XIY-dik évi rendes közgyűlését 
Gyergyó-Szentmiklóson 

18!>4. február  hó 18 án (1. it. 3 órától kezdődőleg 
a L a u r e n c z y - f ó l e  n a g y t e i e m b e n 

tartja meg 
a k i ) v e t k e z ő t á r g y s o r o z a t t a l : 

1. Klnüki megnyitás. 
2. Három tagu bizottság kinevezése elnök által, a szavazati jogok igazolásának 

számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés határozatképes, a közgyű-

lési jegyzőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása. 
4. Igazgatósági jelentés az 1893-iki üzletévről, zárszáml* és a nyeremény-fel-

osztás előterjesztése, úgyszintén az igazgatóság által tett intézkedések, határozatok és 
indítványok tárgyalása. 

5. A felügyelő  bizottság előterjesztése. 
G. Felnientvényck megadása. 
Az alapszabályok 19. § a szerint a közgyűlés határozatképességéhez, legalább 

400 részvény képviselete és 20 részvényes személyes jelenléte megkívántatik. A szavazati 
jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott megbízott által 
gyakorolható,, kinek azonban részvényesnek kell lenni. Ily meghatalmazást csak távol-
levő, vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő-részvényesek csak felhatalmazott,  — gondnokság vagy gyámság alattiak 
gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai,  - erkölcs? testületek pedig 
megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jogukat ; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, 
hogy a megbízott részvényes legyen. 

Kunéitogva a t. részvényesek értesíttetnek, miszerint szavazataik gyakorolhatása 
végett i g a z o l ó j e g y üke t — a törzskönyvi kivonat szerint — részvénybemutatáa 
nélkül 1894. február  15., 16. és 17-éll a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre fel-
kélt felügyelő  bizottságtól átvehetik. 

„Gyergyói Első Takarókpénztár Részvény-TársaBág" Igazgatósága: 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. január lió 27-én. 

GÖRÖG JOACHIM, CSÍKI DÉNES, 
elniik. titkár. l-.'l 

A még eddig- föl  ül múlhatatlan valódi 
91A L . Í R T Ü 1 K - F É L E 

PATKÁNYIRTÓ-POGÁCSA 
azon rendkivüli pusztitó szer, a mely rohamosan kiil't patkányt, egeret» 
és vakondokot a nélkül, hogy más házi állatoknak kárt okozna. 

Ezen |>atkányii-tö szer sem Phosphort , sem Stryclinint, sem Arse-
llikuniot vagy más méregként ható szert nem tartalmaz, tehát házi állatoknak 
teljesen ártalmatlan. 
1 kis csomag ára használati utasítással 1 5 kr, 3 0 fillér;  1 nagy csomag-

ára 3 0 kr, OO fillér. 
Viszont elárusítók megfelelő  kedvezményben részesülnek. 

Próba rendelmények, melyek 4 kis-, vagy 2 nagy csomagból állanak, legczélsze-
rübben 80 kr előre beküldése mellett ajánlott levélben portómentesen eszközöltetnek. 

Ezen patkányirtó-pogácsa valódi és mindig friss  minőségben kapható Magyarország 
minden Dagyobb fűszer-  és gyógyáru kereskedésében. 

M A L A E T S I K o - Y ö i s a - Y , 
az igazán liámnlalu* liatásu |i.nkánjirl.i-p«jgácsa feltalálója.  - S.-A.-UJhalţtt, (l-o-tér ) 

Raktár Székely-Udvarhely: Gál János; Székely-Keresztur: ltoth János, Széli Géza 
és Nagy Péter; Szászrégen: Frőnius Károly ; Maros-Vásárhely : Bucher Károly ; Maros-
Ludas : Jánclii Demeter ; Enaábetváros: Szentpétery Antal; Segesvár : Misselbacher J. B.; 
Medgyes: Ipsén J. és Theil; Sepsi-Szentgyörgy: Dézsy János: Fogaras: Schul Henrik: 
Brassó: Teutsch és Tartler uraknál. 4 _ 6 
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