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A társadalom szive. 
C s i k - S z e r e d a , febr.  26. 

Te sokat kigúnyolt, szatirikus emberek-
től megcsipkedett, szívtelenektől niegócsárolt 
iiőegyesilletek és mindenneniil iiumanitárius 
közjótékonyságok én a ti dicséretetekre fogom 
a tollat. Alkotmányos szabad államokban a 
törvényhozás működése mellett, csaknem 
egyenlően fontos  tekintet, hogy a társadalmi 
működés miként néz szét eszközök után, 
melyek a humánizmus czéljailioz vezetnek. 
.Sőt ez még fontosabb,  a mennyiben igen 
s<»k törvény a végrehajtásban gunynyá vál-
tozik, de a mit a szocziális közszellem óriás 
karja ápolásba vesz, az nem papírra irt 
törvény, melynek némelyike ez élet szük-
ségeiből merített követelése a kornak 

A társadalomnak, melynek már a czivili-
záczió gyors vonatán fölkapott,  temérdek 
teendőt kell teljesítenie és azokat ugy intézni, 
hogy önzés, balítélet és szerencsétlenség szirt-
jein hajótörést ne szenvedjenek, mi nálunk 
is — talán elmaradottságunk ösztönző érze-
tében, — hatalmas kezd, — tájdalom csak 
kezd — lenni minden téren a cselekvés 
buzgalma. 

A társulási szellem az emberi önzésből 
materiális czélokért manapság gyorsan gyiijti 
a hivatott erőket. Ez az egyesülési kedv 
kétségkívül a nemzeti köz vagy onosodásra 
i.auhnas motor és mint ilyen elsőrendű 
tekintetet érdemel ebben a materiális kor-
ban Hanem az emberszeretet költői zománc/.n 
kevéssé csillog át rajta. Már pedig az anyagias 
előrehaladás vágya a szív nemesebb érzel-
meinek poézisével adja meg a társadalom-
nak azt a tetszetős üde szint, mely a 
szervezet egészséges vérkeringésére vall. 

Jótékony nőegyletek! Kell-e fejtegetnünk 
azon fogalmat,  melyet e szó kifejez,  azon 
áldást, melyet a szeretet — kiapadhatatlan 
forrásából  árasztanak el a női kezek a tár-
sadalom elhagyottjai számára!? A tapasztalat 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy székely katonaköltö a mult századból. 

— T. Nagy Imre. — 
I. 

Dr. Gyalui Farkas az „E r d é I y i muzeu m" 
idei XII. kötetében egy igen érdekes irodalom-tör-
téneti tanulmányt k&zöl a fennebb  irt czirn alatt. 

Mintán az egész közlés az én hozzájárulásom 
révén került napvilágra — s ez magában a köz-
leményben is ki van emelve — némi kötelezett-
séget érzek arra, hogy hozzá szóljak s arra némely 
észrevételeket tegyek. 

Előbb ismertetem magát a közleményt, mely 
nagyjában igy szól: 

„Az Adorján nemes székely családnak egyik 
tagja: Adorján Imre mint székely határőr strázsa-
mester ueincsak hazáját szolgálta, hanem bufelej-
tésnl s meg talán azért, hogy magát az írásban 
gyakorolja, verselni is próbált, a múzsának is 
áldozott. 

„A verslábakhoz s mértékekhez nem sokat 
értett a derék strázsamester, nem is törődött ve-
lük, nem akarta ő gondolatait is glédába szorítani, 
hanem összehajtott nebány iv jó vastag papirt 
négy rétbe, azonképen meg is varrta jó erős 
füzetté  s aztán flres  óráiban irt bele rimes 
sorokat, ngy, a hogy jókedvében, bánatában a 
szive diktálta. Ha pedig hallott pajtásaitól verset, 
*zt is leírta. 

az önfeláldozás  és a kímerülhetetlen szeretet 
ezer csodáját tárja föl  az emberiségnek, a 
gondviselés a női szivet magasztos czélok 
eszközlésére alkotta. In len az a fogékony-
ság, mely ugy hangolja kedélyét, hogy 
mindent megért a mi a lelket és képzelődést 
megragadja, hogy mindenütt ott van, a hol a 
sors csapása fájó  könnyek letörlését fel-
adatává tette. 

Es mégis, az irónia hangja mily gyorsan 
kész a férfi  ajkakon, ha halljuk, hogy az 
emberszerető női szivet a házi tűzhely mellől 
elliivogatja az irgalom, a szív szava. 

Jól megvan osztva a tevékenység köre. 
A férfi  nemnek kötelessége világos, kiképzett 
éitelemmel érvényesíteni a szellemi kincset 
a haza érdekében, vagy hős kézzel a kardot 
forgatni.  A nő a férfi  seb bekötözésével, a 
lázbetegek enyhítésével, az árvák és ügye-
fogyottak  ápolásával éri el ae erény dicső-
ségét, mert szivsugara szélesebb körre nem 
terülhet. A mi nem azt teszi, hogy a nő-
nek a fájdalom  könnyeinek letörlésénél, a 
kolduló erény vigasxtalásánál, az éhező nyo-
mor enyhítésénél nyílik a társadalomban 
— az otthon szentélyéről nem is szólva 
most — tevékenységi köre. 

A szocziális nyomorúságok közben a 
mi lelkes honleányaink azok, a kik a béke 
olajágát lengetik felénk.  Valóban ők a költő 
szerint az emberiség szebb és jobb fele. 

A pauperizmus annál ijesztőbb véglet-
ben mutatkozik, minél nagyobb igényeket 
iá.nászt az élet. A jótékony női egyesületek 
az ijesztő ellentét eloszlatására dolgoznak, 
tör hetetlen szeretettel. 

Országszerte most — az év első nap-
jaiban — tartják gyűléseiket a humanitárius 
egyesületek s ezek közt a nőegyletek. 

Sok szépet olvasunk naponfa  ezen egy-
letek működéséről s a társadalom különböző 
bajainak orvoslása körül kifejtett  tevékeny-
ségükről. 

„Ezt a verslfizetet  az idő megsárgitotta, az 
utódok pedig az ősi házban, f'sik-Menaságon  sajtot 
takartak vele, mig fia  Adorján Imre, jelenleg 
nyugalmazott főgimnáziumi  tanár Csik-Smiilyón 
reá nem akadt. Tőle sógorához T. Nagy Imre 
csíkszeredai tanál hoz jutott a megtépászott füzet. 
Nagy Imre közölt belőle a ..Figyelő" egyik ré-
gebbi évfolyamában  két verset, minden bővebb 
kommentár nélkül. Ugyancsak Nagy Imre szíves 
volt nekem átadni a versfűzelet  s egyúttal közölt 
néhány érdekes adatot írójáról. 

„A 4-edr. alakú füzet  a 3 -43. számú lapo-
kat tartalmazza. T. Nagy Imre szerint csupán 
az utolsó levele hiányzik az első két lapou kivül. 

„A füzet  tartalma komoly és tréfás  versek 
gyűjteménye. Nagy Iinre ugy véli, hogy Adorján 
inkább lemásolta ama verseket, melyek a mult 
század közepén a székely határőrök közt forogtak 
közszájon s hogy ez a versgyűjtemény voltaképen 
csak az ö írásgyakorlata, melyet — úgymond — 
titkon irogatott össze. Még pedig azért titkon, 
mert apja, ki szintén slrázsameter volt, szigorúan 
ellenezte, hogy fia  irni megtanuljon. Ellenezte 
pedig amaz elkeseredése miatt, mert ö, az öreg, 
egyszer nagy kárát vallotta írástudásának. Egy ma-
gasabb rangú tisztje, kezesnek iratta nevét egy 
kötelezvényre, mely miatt az öreg Adorjánnak ősi 
birtokait elvették. Ezért az öreg székely a legszigo-
rúbban megtiltotta fiának,  hogy irni tanaljon. 

„Nem csatlakozhatom a T. Nagy Imre ama 
véleményéhez, hogy ez a versfüzet  nagyrészben 
szájhagyomány utján fönnmaradt  versek gyüjte-

Nálunk is van annyiféle  egyesület, ugy 
a megyében, mint a városban, hogy el se 
tudnánk hamar számlálni őket. Sajnos, hogy 
ezek közül alig van egy-kettő, mely tevé-
kenységet fejt  ki s a társadalom valamely 
kiszabott terén hivatását méltóan betölti. 

Lapunk mult számában közöltük épen, 
hogy a helybeli vereskereszt-egylet választ-
mányi ülést sem tudott tartani a tagok rész-
vétlensége miatt. Elég sajnos, hogy igy van. 

Ezzel nem a vereskereszt-egylet kimú-
lását sajnáljuk, hanem sajnáljuk azt, hogy 
ez az egylet ezelőtt másfél  évtizeddel elfog-
lalta a tért egy jótékony nőegylet elől. O 
maga pedig a felülről  jövő rideg kormányzás 
miatt, nem tudta betölteni a jótékony egylet 
helyét. Annyi idő óta nem tudott tért fog-
lalni és magát a társadalom kegyébe be-
helyezni. 

Hadd múljék ki hát békeséggel. Ne 
zavarja álmát semmi. 

Hanem most városunk és vidékünk 
buzgó honleányain a sor, hogy foglalják 
el a kínálkozó tért s minél előbb egy jóté-
kony nőegyesületet alakítsanak! 

A cs iki vasút. 
Soha talán kérdés annyira nem érdekelte 

vármegyénk közönségét, mint épen a vasút 
ügye, mely az utóbbi 5—6 év alatt folyton  fel-
színen volt s a társadalom minden rétegeiben 
élénken tárgyaltatott. 

A Wekerle-kormány kereskedelemügyi mi-
nisztere, Lukács Béla alatt — kiről általában 
elmondhat.uk hogy, a székely érdekeket min-
denek lelett szivén hordozta — a dolog zöld 
ágra jutott, a mennyiben törvényjavaslat alak-
jában kimondatott a rákos gyimesi fővonal  és 
a Sepsiszentgyörgy-csikszereda-rákosi mellék-
vonal kiépítése. 

A Wekerle-kormány lelépése után a vas-
út kiépítése iránti remények újólag megcsap-
pantak, olyan hírek kezdtek szállongani, hogy 
a vasút építése legalább is őszig elhalasztatik. 

ménye volna. Ellenkezőleg, nagyon csekély része 
az, mely szájhagyomány utján gyűlt volna össze. 
Föltevésem alapja épen az az alap, melyre T. Nagy 
Imre a magáét helyezte. Ezt irja nekem közlésé-
ben: „Hogy a versek nagyrésze szájhagyomány 
utján van irásba foglalva,  kitűnik abból is, hogy 
a verses formát  inkább csak a rimelés összecsen-
géséből lehet kiérezni némely darabnál." Azt hi-
szem, hogy a szájhagyomány utján maradt versek 
sokkal rithmikusabbak, szóval igazi versek, a 
milyen van is egy-kettő a gyűjteményben. A nép, 
az tud verselni, folyékonyan,  a legtökéletesebb 
rilhmussal. De Adorján, a jámbor székely határ-
őr, iskolázott elmével, érző szivvel, de kevés ver-
selési tudománynyal papírra tette a maga gondo-
latait, ugy, a hogy tudta. Elismerem, van száj-
hagyomány is e versek közt, ámde legnagyobb 
része annyira egy gondolatmenettel, egy egyéni-
ség jellegével van irva, hogy merem Adorjánt 
szerzőjének vallani. 

„Nem kívánok ezúttal részletesebben foglal-
kozni a versfüzettel,  hanem inkább arra szorít-
kozom, hogy ismertetem néhány darabját. 

„A komoly tartalmú közlemények elmél-
kedők, kesergők. írójuk szerelmi bánatát, majd 
meg elhagyatottságát panaszolja. Az elmélkedök 
közt egészen lendületes „Az igaz i ba rá t -
ságró l " szóló: 

Azt kérdezik sokan tfiUem  a Barátság mitsoda 
De mivel az elrejtetet, uzt felelem  tsak ani 
Olly dolog melly csak kiinyen dül nehezen kaptsolkodik 
Mert barátod ma melléd ill holnap rád iskálódik. 
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E tekintetben azonban megnyugtathatjuk olva-
sóinkat, a dolog nem igy áll; mert ujabban ar-
ról értesülünk, hogy a csiki vasút ügyével a 
kereskedelmi minisztériumban nagy szorgalom-
mal foglalkoznak  s a rákos-pryimesi vor.al mun-
kálatait a tavaszszal okvetlenül megkezdik. E 
dologra vonatkozólag a „Magvaiország" után 
közöljük a következőket: 

Mint jó lorrásból értesülünk, a kereskede-
lemügyi minisztériumban lázasan dolgoznak a 
székelyföldi  vasutak terveinek részletes kidol-
gozásán. Első sorban a gyimesi szoroson át ve-
zetendő vonal tervéhez fogtak,  s ezt már min-
den részletében be is fejezték.  Miután ezt a rop-
pant technikai nehézségekkel járó építkezést a 
fennálló  nemzetközi szerződés szerint a j ö v ő 
év n o v e m b e r h a v á i g be ke l l l e j e z n i , 
a kereskedelmi miniszter intézkedett az iránt, 
hogy az építést a tavasz beálltával minden ha-
ladék nélkül megkezdjék. A minisztérium ki-
küldött mérnökei már is a helyszínén vannak, 
a munkásokat fogadják  fel  s megteszik a kellő 
előkészületeket. Az egész vonal Csík-Rákostól 
a romániai határig, illetőleg Palánka hátárszéli 
községig fog  vezetni 44 kilométer hosszúság-
ban, jobbára, illetőleg a hol lehet, a jelenlegi 
országút mentén Csik-Rákostól kiindulva Csik-
Szépviz, Gyimes Felsőlok, Gyimes Bükk és Gyi-
mes községeket fogja  érinteni s Palánkánál, a 
határon érintkezik a romániai vasúttal, melyet 
Okna állomástól a Tatros völgyében vezetnek 
idáig. A vonal a modern technika egyik leg-
nagyobbszerü alkotása lesz. Dc ez lesz egy-
szersmind a legdrágább vasútja is Magyaror-
szágnak, a mennyiben kilométerenkir.t közel 
300,000 lorintba s igy egészben tizenkétmillió 
forintba  fog  kerülni. Az cpitési munkálatok kö-
zül legelébb az Olt és a Tatros lolyók vízvá-
lasztóját áttörő nagyszerű alagút (urasát lógják 
megkezdeni, mely Csik-Szépviz és Gyímes-Fel-
sólok között az 1374 méter líoth-havas lábánál 
töri át a délkeleti Kárpátok gerinczét. Az épí-
tést roppant nehézé teszi az a körülmény, hogy 
az összes anyagokat, gépeket, szerszámokat és 
eszközöket a szászrégeni vasútállomástól szekér-
rel kell Csík-Rákosig fuvarozni,  a mi napokat 
vesz igénybe és felette  nagy mértékben emeli 
a költségeket. A Tatros folyón  emelendő nagy-
számú hidak is kiváló alkotások lesznek, ugy 
hogy az egész vonal Magyarország egyik első-
rendű látványossága lesz. Közgazdasági tekin-
tetben az uj vasút azonban egyelőre semmi 
jelentőséggel sem fog  bírni, mert zsák-vasut 
természetű lesz mindaddig, a mig a többi szé-
kelyföldi  vasutak nem fogják  az ország belse-
jébe vezető hálózattal egybekapcsolni. 

Eddig a „Magyarország." 

„Majd ily folytatja  : 
Jajgatsz talám, liogv barátod titkoilot kimondotta 
Nem barátod azt tudgyad, mert titkod felbontotta 
A barátság kettő köszt jár, de oly csinos járomba 
Hogy elbomlik próbáld meg bár mihelyt oszlik háromba. 

„Elmélkedő költeményeiben sok eredeti eleven 
hasonlata, képe van, de meglehetős hosszason 
tárgyal egy-egy témát. A nép nem okoskodik 
annyit, a szájhagyomány nem igen tart fönn  ilyen 
hossza — ez például 16 strofás  — pusztán csak 
elmélkedő verset. Ellenkezőleg épen, mint például 
a népballadákat, rövidség, tömörség jellemzi azt, 
a mit a nép versbe foglal. 

„A változó szerencséről két verse is van 
Adorjánnak, az egyikben arról panaszol s oktat, 
hogy a szerencse tündér kereke után örömre bn 
következik, a másikban igen hangulatosan és ér-
zéssel ír saját sorsáról: 

Bokros bánat, mely unalmat szivemnek szerzettél 
Sok ezerszer nemtsak egyszer bánatra vezettél 
Velem sok jót reméltettél, de csak árnyékot Bzettél. 
Nem leméltem, nem is véltem, liogy engem megcsalnál 
Álnokságai s ravaszságai igy megjátszodtatnál 
De &m látom mesterséged, megrántottál kétszinséggel. 
Nagy gyütrüdést szivtörödést én bennem szerzettél 
I-egyen elég ha már félig  engem megöltél 
Kok bánatba merítettél busnlásal epesztettél. 

„Alig két lapra reá következik egy dal, mely 
már egészen n é p d a l , de más is a hangja, a 
menete. Ezt már m á s o l t a . 

Csitsiri borsó vad lencse, fekete  szemű menyecske 
Én szivemet ellopta 3 magának elcs»lta. 

(Folyt köv) 

Mi azonban az összekapcsolásra nézve 
jobb reménységgel vagyunk, mert logikus gon-
dolkozás szerint el sem is képzelhető, hogy a 
rákos gyimesi ui vonal összeköttetésbe ne ho-
zatnék a fővonalokkal,  sót minden érdek azt 
diktálja, hogy a Sepsiszentgyörgy csikszereda-
rákosi mellékvonal a rákos gyimesjvel egyide-
jűleg építtessék ki. 

Közgazdasági viszonyaink hátrányai 
és a szabad szesztermelés. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága e hó 
11-én tartott üléséből terjesztette fel  a kormány-
hoz a mult év Il-ik felére  szerkesztett jelentését, 
melyben különösen közgazdasági viszonyaink javu-
lásának útjában álló akadályokról tesz érdekes 
kijelentéseket, okul hozván fel  a szesztermelés és 
italmérés mai rendszerét s kifejezést  adva a sza-
bad szesztermelés útjára való visszatérés iránti 
törvényhozási intézkedés szükségességének. 

Ámbár a bizottság maga sem reméli, hogy 
ma, midőn az italmérés monopolizálása terveztetik, 
nézetei illetékes helyen komoly figyelemre  méltat-
nának, még is a jelentés idevonatkozó részét 
közérdekű voltánál fogva  az alábbiakban ismer-
tetjük. 

„A megye közgazdasági állapotát illetőleg a 
félév  folyama  alatt tapasztalt események után ki-
emeltetik, hogyha a fennálló  viszonyok nem mó-
dosulnak, a közép- és kisbirtokosok tönkre jutása 
kikerülhetlenül bekövetkezik. 

Ugyanis, mig a teruiő föld  más vidékekhez 
aránylag nagyobb igavonó erővel háromszor szán-
tatik fel  s még is a buza hektóliterenkint átlag 
5 frt,  a rozs 3 frt,  az árpa 2 frt  50 kr és a zab 
2 Irton felül  el nem árusítható, s igy is csak a 
helyi fogyasztásra  szükségelt mennyiségben, és egy 
pár jármos ökör 200—'250 frt  árban jő forgalom 
alá, s ezzel szemben a tenyeres napszám étel mel-
lett 70—80 kr, az igás pedig 3 forint,  s a cse-
lédbér az eddigihez képest kétszerezve lett: lehe-
tetlen a földbirtokosnak  kitartani ,igen érezhető 
egyenes és közvetlen kár nélkül. Es ez állapoto-
kon nt-m fog  segiteni sem a mezőrendörségi tör-
véuy szigoiu végrehajtása, sem pedig a birtokren-
dezés mostanság '.ínugy sem reménylett, keresztül 
vitele; mert a termelés fokozásával  a kiadás arány-
lag növekszik s igy az eredmény ez uton ki nem 
egyenlíthető, minél fogva  ha a megoldás alapja 
másban nem kerestetik, az egész ország viszonyai 
azonosok lévén, múlhatatlanul bekövetkezik a ret-
tegett állapot, mely a gazda közvetlen tönkre-
jutása mellett legérezhetőbben az államot fogja 
sújtani. 

Bizottságunk beható megfontolás  után ugy 
látja, hogy e tarthatatlan állapoton talán segíteni 
lehetne némely közvetett adózások módszerének 
teljes megváltoztatásával, s bár nincs reménye ja-
vaslatainak figyelembe  vételére, még is ha annyit 
elért, hogy legalább megfontolás  tárgyává tétetik, 
egy lépést a megvalósításhoz kezdeményezett. 

Első sorban a szesztermelés eddigi korláto-
zását lehetne megszüutetni az által, ha az vissza-
adatnék a k i s g a z d á d n a k . Ez az üzlet ma 
vármegyénkiut egy vagy több szesztermelő pri-
vilégiuma, s mind azon termények árát, melyek 
szesz előállításához felhasználhatók,  tetszés szerint 
ezek szabályozzák. Kétségtelen, hogy a nyomott 
ár csaknem kizárólag e privilégium eredménye, 
holott ezzel szemben a szesz ár és fogyasztás  foly-
tonos emelkedést mutat. 

A nagy jövedelem tehát milliók háttérbe szo-
rításával alig egy pár ezer privilegizált üzér renyhe 
munkásságának kényelmi forrásává  tétetett, holott 
ha az a földbirtokkal  kapcsolatba hozatnék, pár 
év alatt az országnak más szine lenne. 

Az életből meritett gyakorlat megmutatta az 
irányt a 60-as évektől kezdve a közel múltig, 
mely a gyári termelést leginkább a városokba szo-
rította, s ha e módszer tovább fejlesztetnék  és a 
földbirtok  a békókból felszabadittatnék,  a napi 
renden lévő országos elégedetlenség önmagától 
megszűnnék. 

Ki lehetne ez esetben az állami bevételeket 
akép egyenlíteni, ha a pár év előtt megváltott 
szesz korcsmárlási jogért községenkint fizetett  tő-
kének 10 perczen tes kamatai rovatnának ki a 
községekre; avagy ha ez netalán a kiváut jöve-
delmet nem hozná ki, a szeszfözési  adó beszámí-
tásával el lehetne menni azon összegig, mely ez-
előtt pár évvel a községek által évi bérszerüleg 
biztosíttatott a kincstárnak. 

Es ezt a községek a szabad szesztermelés 
ellenében készségesen megajánlanák; mert a la-
kósok nemcsak a szesz, vagy pálinka felcsigázott 
árának fizetése  alul szabadulnának fel,  hanem a 
szesztermelés mellékjövedelmeiben még az állat-
tenyésztés emelésére is hathatnának és ez intéz-
kedés a marhaárak emelkedését is maga után 

vonná; mert az is kétségtelen, hogy a nyomott 
kereslet nagy mértékben függ  a gyá<-ak szükség-
leteitől; minthoery pedig azon szükségletet 3—4 
hétig fennakadás  nélkül elodázhatni lehet, az ez 
alatt fokozódó  kínálat a marha árt feltétlenül  le-
nyomja, mig ha legább a vidéki fogyasztásra  al-
kalmas anyag vitetik a piaezra, ez eset ritkán 
következhetik be. 

Hogy az adózást a községek mi módon fo-
ganatosítják és mi módon biztosítják a kincstár-
nak, lehet kétség tárgya; de ha maga az elv al-
kalmas a megfigyelésre,  alkalmas lesz arra is, 
hogy a gyakorlatba akadálytalanul átvitessék." 

T A N Ü G Y . 
D i t r ó, február  14. 

(Folyt.) 
A kiállítási intéző bizottság gyűléséről felvett 

jegyzökönyvet olvasta fel  Hozó Pál intéző bizott-
sági jegyző. E bizottság elhatározta, bogy az 
egyesület csoport kiállítást rendez, a kik ebbeu 
részt kívánnak venni, azoktól a kiállítandó tárgya-
kat elfogadja  s azok kiállításáról gondoskodik. Azon 
iskolák, melyek külön nem akarnak kiállítani, kö-
vetkező tárgyak beszolgáltatására hivattak fel:  Az 
iskola homlokrajza és alaptervezete, részletes tan-
menetek, írásbeli dolgozatok. A csoport kiállításnak 
tárgyai lesznek ezen kiviil: 1. Csikmegye domború 
térképe. 2. A gyergyói iskolák története, belefog-
lalva az egyesület története is, ezen mü bevezető 
részének megírásával Hochschild Lajos egyesületi 
elnök, az egyesület történetének összeállítására 
pedig Vendl Aladár és Barabás R. egyesületi jegyzők 
kérettek fel. 

Az önképzőkörök jelentéseiből örömmel vett 
tudomást a gyűlés arról, hogy a munkálkodás a 
uiult gyűlés óta is rendesen folyt. 

Az önképzököri jelentések kapcsán a mult 
gyűlésen kiküldött bizottság bemutatja az általa 
készített tanítói temetkezési, illetőleg tanítói segély-
egylet alapszabály tervezetet. A bizottságnak fá-
radságáért a gyűlés köszönetet inond s az alap-
szabály tervezetet — miután már a szentmiklósi 
önképzőkör tárgyalta — beható tárgyalás és meg-
beszélés végett az alfalvi  és ditrói önképzőkörök-
nek kiadja s ezek véleményeinek beérkezése után 
a jövő nagy gyűlésen tárgyaltatni fog. 

Elnök fájdalommal  tesz jelentést azon súlyos 
csapásról és veszteségről, melyet Imets János, 
egyesületünknek közbecsülés- és szeretetben álló 
tagja szeretett nejének váratlan tragikus halála 
által szenvedett. Indítványozza, bogy a gyűlés a 
nagy csapástól sújtott kartárs fájdalma  és pótol-
hatatlan vesztesége fölött  mély részvétét fejezze 
ki. A gyűlés a tett indítványt egyhangúlag elf  >gadta 
s azt határozattá emelte. 

Az indítványok során Gaál Miklós a gyűlés 
tudomására hozza, hogy egyesületünk egyik munkás 
tagja: Józsa Sándor a IV., V. oszt. számára föld-
rajzot irt, melyet még e tanévben sajtó alá ad ; 
indítványozza, hogy szerzőtől a kiadói jogot az 
egyesület kellő honorárium mellett vegye meg. 
Tett felhívásra  szerző késznek nyilatkozván a ki-
adói jog átadására, a gyűlés az egyezkedés és az 
esetleges szerződés megkötése végett egy 9 tagból 
álló teljhatalmú bizottságot küldött ki. 

Az uj alapszabályok megerősítve leérkezvén, 
azt bemutatja elnök s javaslatára elhatároztatott, 
hogy az 100 példányban kinyomassék és a tagok 
között szétosztassák. Egyben kimondatott az is, 
hogy a legközelebbi tavaszi gyűlésen az egyesület 
az uj alapszabályok alapján fog  megalakulni és 
tisztviselőit, valamint a választmányt is megvá-
lasztani. 

Ferenczi Károly esperes, egyh. tanfelügyelő 
ur felhívja  az egyesületi tagok figyelmét  a „Nép-
nevelő" czimü tanügyi lapra, mely minden kaik. 
iskolának díjtalanul küldetik. Ha esetleg nem járna 
egyik-másik iskolához, ugy forduljanak  a „Szent 
István Társulathoz", mint a lap kiadójához és ez 
megfogja  küldeni. 

A jövő gyűlés helyéül a gyergyó-szentmiklósi 
polg. fiúiskola  tüzetett ki, a tárgysorozat össze-
állítása, valamint az idő kitűzése elnökségre bízatott. 

Végűi elnök köszönetet mondva ugy a meg-
jelent elöljáróság és iskolaszék, mint az egyesület 
tagjainak az érdeklődésért, a gyűlést d. n. \',2-kpr 
bezárta. 

Barabás R. 
egyesületi jegyzi. 

(Vége.) 
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F A R N A I 6 . 
Estély a csiksomlyói „Internátus Segély-alapja" 

javára. 
A csiksomlyói polgárság a saját kebléből 

választott műkedvelők közreműködésével folyó 
bó 24-én este az internátusi nagyteremben szini 
előadással egybekötött tánczestélyt taitoti. 

Ámbár az intelligens közönság jó nagy része 
távollétével tündökölt, még is az estély minden 
tekintetben sikerűit s tekintélyes összeggel gyara-
pította a segély-alapot. Részt vett ugyan is az 
előadáson a község lakosságának java része, s 
igen sokan Taploczáról és Szeredából. 

Színre hozatott a „Falu rossza" czimü nép-
színmű. Hogy a kevés műveltséggel biró falusi 
fiatalság  helyét derékasan megállotta s a közön 
seget mindvégig vidám hangulatban tartotta, az 
elsősorban a rendező Heyden Hugó tanár és ked-
ves nejének érdeme, mely utóbbi mint a színpadon 
működő tag is Finom Rózsi szerepében kitűnően 
állotta meg helyét s gyakori tapsok által részesült 
elismerésben. 

Társai közül Orbán István falusi  polgár vált 
ki különösen a bakter, Gonosz Pista szerepében, 
ki flgyes  és természetes alakításaival valóban el-
ragadta a közönséget, s oly előnyösen oldotta 
meg feladatát,  hogy bármelyik gyakorlott színész-
nek dicséretére vált volna. 

Előadás után a fiatalság  éttermében tánczra 
penderült a falusi  polgárság s a legjobb hangulat-
ban szóllott a csárdás reggelig. 

Tűzoltók tánczmu'aisága.*) 
A gyergyószentmiklósi tűzoltó egyesület ham-

vaiból feltámadván,  a mult nyáron újból megala-
kult s nagyszerű felszerelést  nyert kitűnő fecsken-
dőkben és egyéb eszközökben. Tiszti karát is uj, 
tevékeny tagokkal erősítette meg, főparancsnokává 
dr. Tiltscher Ede ügyvédet választván meg. Az 
egyesületi szellem s a tagok közti összetartozóság 
érzetének fejlesztése  s a pénztár gyarapítása végett 
elhatározta, hogy a régebbi, jóhirü népies tűzoltó 
bálokat is felnjitja  s minden évben megtartja. Az 
njból alakult egyesület első bálja folyó  hó 16 án 

községház nagytermében, melyet ezen alka-
;uuj-,a tűzoltói jelvényekkel s más díszítésekkel 
szépen felékesítettek.  Már este 9 óra felé  a nagy-
terem s a többi mellékterem megtelt vendégekkel. 
A siker felülmulta  a legnagyobb várakozást. Együtt 
mulatott itt a legkitűnőbb hármoniában az intelli-
genczia számos tagja a derék székely tűzoltósággal. 
A vidám, ropogós székely tánczoknak se vége, se 
hossza nem akart lenni s fel-felhangzott  a nóta: 
„Bárcsak ez az éjszaka három napig tartana!" A 
tűzoltók ki is tettek magukért, nem árult petrezsely-
met egy leány, de még a menyecskék se; kik a 
báli meghívó parancsára szopós gyermekeiket ott-
hon hagyva, háboritlanul élvezhették a tánczok 
gyönyörét. A jó kedv a tűzoltó legénységről, mintha 
szélvésztől hajtatott volna, csakhamar elharapód-
zott az összes vendégségre s bebizonyították 
legények, hogy nemcsak a tűzoltáshoz, hanem 
vidámság és táncztüzéuek felgyujtásához  is nagy-
szerűen értenek. Ez a tüz minden férfi  kebelben 
lángolva égett, hogy a hordókból sűrűen kellett 
oltogatni. A tüz még a reggeli órákban is javában 
égett s csak délfelé  kezdte hunyorgatni égő pilláit. 
A közönség részéről tanúsított pártfogás  biztosí-
totta a tánczmulatság erkölcsi és anyagi sikerét 
is; a csekélyre szabott belépő díj mellett kellő 
tiszta jövedelme volt a mulatságnak. A nagyszerű 
sikerért az elismerés a parancsnokságot s a rende-
zőséget illeti, melynek élén dr. Tiltscher E<le fő 
parancsnok és Simon Balázs községi íőbiró osztály-
parancsnok állott. 

telibiekkel nyíltan „bruder'-t ivott, ó"ket végtelenül megtisz-1 
tolvc ugyan; de egyszersmind aggodalmat is okozva nekik, a! 
mit Barabás Ignácz ki is fejezett  azzal, midó'n azt kérdezte 
uj barátjától, hogy hát te, Kor. . • , mondd c-ak a liál után 
hogy is szólítsalak? Ezen bál alkalmával az is feltűnt,  hogy 
Gyula nrfi,  nekünk, székelyeknek, nagy tisztelőnk, a iléli 
szánkázok között nem volt; a mi a régi bálok alkalmával el 
nem maradhatott. Jó volt tehát a mulatság, a/o iban a mon-
duitakból látható, hogy a barátko/áj éj vidámság nem érte 
el a régi magas fokot;  azonban reményünk lebet, hogy jövőre 
mi sem iog hiányozni, lesz vényes csókolózás, egyetemleges 
liruilerezés és koinplott szánkázás. Hogy ez igy legyen, szívből 
óbajija „egy régi tűzoltó". 

K V L O K F £ L E K . 
— Gyász istenitisztelet. Erdélyi róm. 

kath. püspök ur Ü nagyméltósága rendelkezése 
folytán  a helybeli róm. kath. templomban jelen hó 
2ti áu A l b r e c h t löherczeg Ü fensége  lelki üdvé-
ért gyász istenitisztelet tartatott, melyen a ható-
ságok is részt vettek. 

— Uj tanfelügyelő.  Vallás- és közokta-
lásügyi miuiszter ur Csikvármegye kir. tanfelügye-
lőjévé S z a b ó Géza hontmegyei kir. tanfelügyelőt 
helyezte át. Az uj taufelügyelőt  sem személyesen, 
sem híréből nem ismerjük. Itt a vármegyében hí-
rét sem hallotta senki, azért róla nem is mond-
hatunk előlegesen semmit. A kinevezés — illetö'eg 
áthelyezés — téuye felelt  azonban el nem halaszt-
hatjuk nagy csodálkozásánkat kifejezni.  Hogy mi 
indíthatta a magas kultuszminisztériumot ezen meg-
lepetésszerű áthelyezésre, azt bajosan lehetne meg-
magyarázni akkor, mikor tudjuk, hogy várme-
gyénkből nem egy pályázó tanféifiu  jelentkezett 
azon állásra, kik közül csakugyan lehetett volna 
olyan tauférfiut  kiválasztani, ki amaz állást min-
den várakozásnak megfelelöleg  képes lett volna 
ugy az országos, mint a megyei érdekek szem-
pontjából tehetséggel és hivalottsággal belölteni. 
Hogy miért kellett inégis messze idegenből, egy 
másként talán tehetséges embert ide plántálni azért, 
hogy az itt előbb néhány évig tapogatódzék s ta-
nulmányozza a helyzetet, a viszonyokat és az em-
bereket s csak azután kezdjen beható működéshez 
fogni,  azt emberi véges észszel megmagyarázni 
nem lehet. Nem lehet különösen akkor, ha tudjuk, 
hogy vármegyénkben épen a nemzetiségi iskola 
ügy áll olyau elhanyagolt állapotban, melyre 
SL-m a kultusz kormány, sem vármegyénk nem lehet 
valami büszke. Most ide cseppen egy egészen isme-
ellen ember ezen ügyek vezetésére és rendezésére. 

a ki, ha tapintatos és körültekintő akar lenni, 
akkor sok időn keresztül nem telist egyebet, mint 
hallgat és tanulmányoz. Ez alatt természetesen az 
eddigi mizerabilis állapot még jobban elfajul.  Ha 
p dig talán erélyeseu kezd fellépni,  kellő tájéko-
zottság nélkül, akkor lesz egy nagy sírás és jaj-
gatás, mely áthallatszik az oláhországi protektorok-
hoz is s következik a memorandum szitkozódás 
Balázslalvától Bukurestig. Hogy miféle  apróságok-
ból lesznek aztán nagy, országos nemzetiségi hecz-
czek, azt előre soha sem lehet megjósolni, de azzal 
ugy látszik nem is sokat szoktak törödui. Példa 
rá a csikmegyei kir. tanfelügyelői  állás betöltése. 

— Házasságának 25 éves évfordulóját 
ülte G á 1 Endre Csikmegye tiszti ügyésze és csa-
ládja folyó  hó 21-én. A gazdag vacsorával ünne-
pelt évfordulón,  a család és hozzátartozóin kivül 
a vármegye fő-  és alispánja s a család több jó 
barátja mindannyian családostól s a fiatalság  szá-
mos tagja vett részt s derült kedvvel mulatott a 
késő éji órákig víg zeneszó mellett. Vacsora köz-
ben természetesen nem hiányoztak a vig felköszön-
tök. M i k ó Bálint főispán  köszöntöt te fel  legelébb 
az ünneplő házaspárt, ki mint inondá, 25 év előtt 
is jelen volt az ifjú  pár menyegzöjéu. Majd B e n e-
d e k István egy ez alkalomra irt köszöutő versét 
olvasta fel,  B a k t s y Gáspár és L á s z l ó János 
hasonlóan az ünneplő házaspárt köszöntötték fel. 
Az ünneplő vendégek jó kívánságaihoz mi is öröm-
mel csatlakozunk s kívánjuk, hogy az eddig sokat 
betegeskedett G á 1 Endre jó egészségben ünnepel-
hesse meg majdan házasságának 50 éves jubi-
leumát 1 

— Hímen. Megyénk szülötte csikcsatószegi 
K ó r ó d y Miklós körmöczbányai polg. leányiskolái 
tanár folyó  hó 16-án vezette oltárhoz F a i 1 D i á n-
n á t dr. F a i 1 A t t i l a körmöczbányai föreális-
kolii tanár szép és müveit leányát. Az esketés 

Jó viszonyban levén e czikk t. írójával, kéziratát titok- szertartását a vőlegény fivére  K ó r ó d y Mihály 
han elolvashattam s egyebekben mindent helybenhagyok, mint türkösi plébános végezte a körmöczbányai ferencz-
régi Uzoltó csakis egy-két megjegyzést teszek. Igaz, hogy az rendiek templomában. 
ÍBteU%encria velünk, székelyekkel, e bálon jó harmóniában _ A p 0 l g á r i Olvasókör által folyó  hó 

• mulatott; de azt mégse láttuk, hogy közülük val. ki Józsi Dával 23-án a Csillag termében rendezett bál ugy anya-
esókolózow volna: holott a régebbi bálból ez a barátkozás g i | a s ; > m j n t társadalmi értékét tekintve fényesen 
sem hiányzott; mert K. Gy. uri fiatal  ember s közjegyző- sikerült. A nagy terem oly zsúfolásig  megtelt táncz-
helyetteg, ott uemttnk láttára Józsi bá bajuszát és szakállát kedvelő közönséggel, hogy Ugyan ügygyel-bajjal 
baráu csókokkal ngy lesimította, hogy loo macska se külön- [ tudtak a párok egy-egy kis térhez jutni. Az inter-
ben. Továbbá ezen a bálon az intelligenczia nevében senki nátm alap szép összeggel fog  szaporodni a bál 
M> ivott „pertu"-! Barabás Ignáczezal és Kari Károly lámpa- jövedelméből. Az Olvasókör és városi tanácsból 
gyţjtogatival; a mi a régi bálban szintén megtörtént. Ekkor' alakult rendezőség minden dicséretet megérdemel, 
Dgyaoto az mtelligeoczia számos férfi  tagja a bál végén a te- bogy oly nagy buzgalmat fejtett  ki a rendezés kö-
rém közepére telepedett le a tűzoltó közlegénységgel s egy „ii 8 aránylag kevés költséggel oly szép mulat-

ur az intelligenczia baráti érzületét kifejezendő,  a fen-  s 4 g o t tudott létrehozni. A bálon vidékről is sokan 
példás 

*) Tárgyhalmaz miatt késett Szerk. 
voltak. Az egész estély különben is oly . 
rendben és derült jó kedvben folyt  le, hogy igazán rendezett a tölgyesi olvasókör, a 

megbánhatta mindenki, kit oda meghívtak és nem 
jelent meg. 

— A „Csikmegyei Füzetek" czimü folyó-
iratból megjelent az 5-ik füzet,  mely ngy béltar-
talom, mint kiállítás tekintetében megfelel  az eddig 
megjelenteknek. A negyedik és ötödik füzet  tar-
talmát a következőkben közöljük : Csikmegye he-
gyei. Ezen rovat alatt van közölve 2 hangulatos 
vers, az egyik Csalaghitél „Az Alvégen" czimen, 
a másik Imets Fülöp Jákótól „Szénásmező" czimen. 
A hegyek kultusza a székelyeknél tekintettel Csik-
megyére. A hegyek kultusza a czigányoknál. Csik-
megye visszhangjai: a csiksomlyói visszhang, a 
gyilkostói visszhang, a kerekszegi visszhang, a 
szentannatói visszhang. Csikmegye barlangjai: a 
torjai Büdös, a szentimrei Büdös, a Szemeskő bar-
lang, a csicsói Büdös, a medvebarlang, a jégbarlang 
stb. stb. A minden tekintetben érdemes vállalatot 
melegen ajánljuk vármegyénk közönségének és más 
olvasóinknak is szives figyelmébe.  Ugy a mü szer-
zője, mint annak kiadója vármegyénk ismertetése 
érdekében nagy és fontos  szolgálatot teljesítenek 
és igazán megérdemlik mindazok pártfogását,  kik-
nek ezen ügy szivükön fekszik.  A füzetek  ára igen 
jutányos: egész évre (12 füzet)  2 frt  40 kr; fél-
évre (6 füzet)  1 frt  20 kr; negyedévre (3 füzet) 
GO kr. Egyes füzet  25 kr. Előfizethetni  G y ö r g y-
j a k a b Márton könyvkereskedésében Csik-Sze-
redában. 

— Réthy Dezső emlékezete. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a folyó  hó 
22-én tartott rendkívüli teljes ülésében — mint 
lapunknak írják — megható kegyelettel emlékezett 
meg váratlanul elhunyt titkáráról, R é t h y Dezső-
ről. T a u s z i k B. H u g ó elnök mély megillető-
déssel jelentette be a kamarának a szomorú gyász-
esetet s tartalmas emlékbeszédben méltatta az el-
hunytnak a kamara s a Székelyföld  érdekében 
szerzett nagy érdemeit.. Az ülés a következőket 
határozta : 1. Jegyzőkönyvben kifejezést  ad R é t h y 
Dezső elhunyta fölött  érzett mély fájdalmának.  2. 
Részvétáritatot intéz az elhunyt családiához. 3. 
Megfesteti  arc/képét a titkári iroda számára. 4. 
A család beleegyezésével sirkövet emel a nagy-
váradi temetőben pihenő titkár hantjai fölé.  A 
kamara ugyanezen az ülésen a titkári teendőkkel 
ideiglenesen L á s z l ó Gyula másod-titkárt bizta 
meg s a megürült állás betöltésére 1800 frt  fize-
téssel és 300 frt  lakbér illetménynyel pályázatot 
bocsátott ki. 

— Gasthaus zur Eisenbahn. Végre meg-
jött a czivilizáczió Csik-Szeredába is s meghozta 
az első mákvirágot a K e r e s z t e s József  féle 
ház oldalára ezen ékes német felirat  képében. Hogy 
azt miért és kinek írták ki, annak csak az a meg-
mondhatója, a ki azt megcselekedte. Jellemző, hogy 
nálunk épen egy pálinka-butik oldalán jelenik meg 
legelőször az ékes német felirat,  hol a világ kez-
dete óta senki más nyelven pálinkát nem kért, csak 
magyarul. Miut mondják, a mult héten egy már -
mar o s i v á n d o r z s i d ó tévedt oda füttözni  s 
ennek a kedvéért azonnal ki is irták, hogy 
„GASTHAUS-'. — Szégyelje magát! . . . — és 
meszelje be! 

— Csik-Szentkirályon 1895. február 
9-én i csiksomlyói t'őgimn. mellett felállított  „I n-
t e r n á t a s i s e g é l y - a l a p " javára zártkörű 
tánczvigalom rendeztetvén, annak eredménye a 
következő: összes bevétel 24 frt  30 kr. Ebből 
kiadatott 10 frt  85 kr; maradt és beküldetett az 
„ I n t e r n á t u s i s e g é l y - a l a p " javára 13 frt 
45 kr. Feliilfizettek  : Albert Béniám 1 frt  GO krt, 
Kristó István 10 krt, György Ferenez 10 krt, 
Bocskor D^nes 10 krt, Csiszér Abel 10 krt, Ba-
log Pál 10 kr, Vitos Mózes 1 frtot,  Hosszú Fe-
renez 00 krt, Bálás András 20 krt, Bálint János 
(Szentimre) 50 krt, özv. Balló Ignáczné 50 krt, 
Nagy Dénesné 20 krt, András Istváu 20 krt, Szász 
Károly körorvos 80 krt, Kristó Imre 10 krt, 
András György 20 krt, Dirnény János (Szentlélek) 
10 krt, Bálás Béniám 60 krt. Fogadják a felül 
fizetők  az ügy érdekében hálás köszönetünket. A 
rendezőség. 

— A gyergyószentmiklósi „Polgári ol-
vasókör" folyó  év február  10-én este 7 órakor 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyet Erá-
uosz Bogdán elnök hatásos beszéddel nyitott meg. 
A titkári jelentést Sánlha Albert titkár terjesztette 
elő, egy lelkes felolvasásban  buzdító szózatot in-
tézve a kör tagjaihoz. E jelentés szerint a „Polg. 
kör" pénztárának állása az 181)5. év elején taka-
rékpénztári könyvecskék és készpénben: 398 frt 
5 kr. A köuyvtár pedig történeti müvek, regények, 
lapok (bekötve) és más hasznos irányn olvasmá-
nyokban : 11)7 müvet foglal  magában. Az igazgató 
választmány tagjaivá megválasztattak : Elnök Erá-
nosz Bogdán. Titkár Sántba Albert. Pénztáros 
Urmánczy Vertán. Könyvtáros Karácson Alajos. 
Választmányi tagok: Blága Imre, Tódor Antal, 
idősb. Lengyel Gergely, Eránosz Miklós, Urmánczy 
Imre, Csibi András, Ferenczi Károly, Bajna András, 
Eránosz János, Hamnetzky József,  Kovács Lajos, 
Benedek Sándor, Gáspár János, Angi Mihály, Vá-
kár Lukács. Zöld András. Póttagok: Molnár Ká-
roly, Csergő Gyula, Orel Dezső, Simon Balázs: 

_ Az olvasókör bálja Tölgyesen. A 
folyó  1895. évi február  3-án sikerült tánczestélyt 

saját pénztára 
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javára, melynek kiadásait, — mely 76 frt  44 krt 
tett ki, — a belépti jegyek ára fedezte.  Maradt 
tiszta jövedelem a 20 frt  40 kr felülfizetés,  melyhez 
hozzájárultak : Id. Török Antal 3 írttal; dr. Fejéi-
Dávid és Müblfay  Sándor 2—2 trttal: dr. Lázár 
János, id. Csató István, Urzicziánu János, Róth 
Albert, Miklós Lukács, ifj.  Töiök Antal, Haszán 
Machmed, Bogdán Jani, Mátyás Albert és Már-
kovics Pirmán 1 — 1 frttal;  Csató Sándor, Korpos 
Ádám, Dobribán Jakab, Dobribán Gergely és Gencsi 
János 50-B0 krral; Benedek András és Kalamár 
Ignácz 20—20 krral. Fogadják szives adomá-
nyaikért az egylet hálás köszönetét. 

— Számadás. A csikkarczfalvi  műkedvelő 
társulat február  17-iki szinielöadással egybekötött 
tánczestélyének bevétele 13C frt  49 kr volt; ki-
adás 86 frt  49 kr. Maradt tiszta jövedelem a csik-
somlyói internátus segély-alap javára 50 frt.  Ezen 
összeghez szives felülfizeléseikkel  hozzájárultak: 
Antal Gergely 2 írt, Mihály István 1 frt,  Mihály 
Jánosné (Szárhegy) 1 frt,  Lánczky József  1 írt, 
Eassay Lajos 20 kr, Szabó Lajos (fodrász)  2 frt, 
N. N. 40 kr, Lehner Antal 40 kr, Meskó Jakab 
70 kr, Székely András 60 kr, Szöcs István GO kr, 
Jakab Gyula (Budapest) 1 frt,  Fiscb Lipót (Brassó) 
1 frt,  Sneider Lajos (Brassó) 1 frt,  László Ferencz 
40 kr, Kiss Sámuelné 40 kr. Bara János 1 frt, 
Ferencz János 60 kr, Ágoston József  40 kr, Kiss 
Tamás id. 50 kr, Márton Demjénné 40 kr, Nagy 
András 1 frt  20 kr, Szopos Ferencz 30 kr, id. 
Szekeres Péter 40 kr, Antal Péter 00 kr, Bogády 
Károly 2 frt  20 kr, Fejér Endre 1 frt,  Máthé 
László 50 kr, Ficzus Lukács 50 kr, Bálint lg 
náczné 10 kr, Gidró József  30 kr, László Péter 
1 frt,  Merza Rezső 40 kr, Veres9 Elek 40 kr, 
Gidró Mátyás 30 kr, Ráduly Béni 40 kr, László 
Tamás 30 kr, Kiss Tamás ilj. 30 kr, Gegö István 
30 kr, Karácson János 1 frt,  Tompos Károly 80 
kr, Puskás Tamás (Madaras) 80 kr, Pap György 
20 kr, Krausz Márton 50 kr, Kovács Lajos 80 
kr, Krausz Mihály 1 frt,  Karda Péter 50 kr, Nagy 
Jakab 60 kr, Varga Ferencz 20 kr, Dániel József 
50 kr, Dazbek Sándor 50 kr, Mánya János 40 kr, 
Steiner József  (Budapest) 1 frt,  Biirki Zsófi,  Ger-
gely György, Csiszér Pető, Bartha István. Becze 
Ferencz 50—50 krt. Midőn e szives felülfizeté-
sekért nyilvánosan is köszönetei mond a rendezö-
ség, egyúttal hálás elismerését és köszönetét nyil-
vánítja Mihály István ur iráut is, ki ismert jó 
szivéből kifolyólag  most is, mint sok ilyen alkal-
makkor a szinpad felállításához  szükséges desz-
kákat és egyéb idevágó kellékeket egészen díjta-
lanul a műkedvelő társulat rendelkezésére bocsátotta. 
A rendezőség. 

Szerk. izenet. S. A. Gyergyó-Szentmiklús. 
A titkári jelentés során közölt lelkes hangú felol-
vasást nagyobb terjedelme miatt nem közölhettük. 
Rövidebb és aktuálisabb dolgozatokat szívesen 
veszünk. 

— Elhelyező intézet. A Kolozsvárit ala-
kult „I z a b e 11 a-E g y 1 e t" védnöksége alatt álló 
. E l h e l y e z ő I n t é z e t " kolozsvári és vidéki jó 
családokhoz elhelyez m i n d e n e s ház i t een -
d ő k r e jó családbeli értelmes 14—24 éves falusi 
leányokat, havi fizetés  4 frttól  feljebb.  Elhelyezést 
nyer 50 leány. (írni, olvasui tudóknak előny ada-
tik). Elhelyez szakácsnői teendőkben kitűnően 
képzett nőket Kolozsvárra és vidékre. A jelent-
kezők a szükséges hatósági igazolványokkal ellátva 
mielőbb keressék fel  az Izabella-Egylet elhelyező 
intézetét Kolozsvárit Jókai-utcza 3. szám. A je-
lentkezők részére szolgálatba lépésükig az egylet 
intézői szállást jelölnek ki, hol saját költségükre 
jutányos áron élelmeztethetik is magukat. A leá-
nyoknak minél előbb Kolozsvárra való utazása 
kívánatos. Az elhelyező intézet utján alkalmazást 
keres : I. Két intelligens szegénysorsu kisasszony 
felolvasónöi,  társalkodónői, házvezetőnői állásra 
vidékre. Szerény igények mellett; tisztes bánás-
módot óhajtanak. II. Két gazda ispáni szolgálatokra 
birtokosokhoz. III. Több szegény árva leány örökbe 
adatik. E humánus intézmény czélja egyszersmind 
az is, hogy a székely leányoknak Oláhországba 
való özönlését meggátolja, mint ilyent tehát nem 
tudjuk elég melegen ajánlani a székely szülök 
figyelmébe.  Az elhelyező intézet kellő felügyelet 
alatt állván, mindazon szülök, kik gyermekeiket 
elhelyezés végett ezen intézetre bízzák, meglehet-
nek nyugodva azok sorsa felől,  mert csak olyan 
helyekre alkalmazzák őket, hol sem testileg, sem 
lelkileg meg nem romlanak. 

— Vaszary Kolos életrajza. A Kor-
r a j z o k czimü uj folyóirat  egyszerre négyes fü-
zetben adta ki a biboros herczegprimás életrajzát. 
Az arczképpel és kéziratmással diszitett vaskos kis 
kötetet maga a szerkesztő dr. K ő r ö s y László 
irta. V a s z a r y Kolos az egyházpolitikai küzdel-
mek egyik legkiválóbb történeti alakja. Békés 
szelleme, fenkölt  idealizmusa, tündöklő bazafisága 
és tényes szónoki tehetsége becsültté tette a nevét 
a tróntól a kunyhóig. Életrajza valóságos korrajz. 
Adatokban gazdag, feldolgozásban  gondos; több 
érdekes aktája most jelenik meg először a nyil-
vánosság előtt. Őszintén ajánlhatjuk olvasóinknak. 
Az ünnepelt egyháztejedelem rokonszenves hangu-
lattal megirt életrajzának ára 1 frt  20 kr; előfize-
tőknek 90 kr. A husz ivnyi kötet megrendelhető 

a K o r r a j z o k kiadóhivatalában (Budapest, An-
drássy-nt 25.) Kapható minden nagyobb könyvke-
reskedésben is. 

— Tagadhatatlan, hogy a „ K é p e s Csa-
l á d i L a p o k " a legelterjedtebb szépirodalmi lap. 
Már tizenhét év óta folyton  a családok barátja, 
tanácsadója és szórakoztatója volt és marad. El-
terjedését bizonyítja, hogy Magyarországban nincs 
kisebb vagy nagyobb helység, hová a „ K é p e s 
C s a l á d i Lapok"-a t ne röpítené a posta, sőt 
a külföld  sok városába, valamint Amerika több 
helyére is jár. És mindenütt örömmel várt vendég. 
Mindenki mindenki feltalálja  benne az ízléséhez és 
kedvéhez mért elbeszélést, költeményt, regényt, 
divat-tudósitást, ismerettel jesztő és orvosi czikket. 
A 9 ik számba újból egy sereg jeles iró küldte 
müvét nevezetesen : Beniczkyné Bajza Lenke, Prém 
József,  Tolnai Lajos, Csöregh Gyula, Mészáros 
Sándor, Rudnyánszky Gyula, Horváth Sándor, 
Miskolczi Henrik és V. Gaál Karolina. A „Képes 
Családi Lapok" előfizetési  ára egész évre 6 frt. 
félévre  3 frt,  negyedévre 1 frt  50 kr. Mutatvány-
számokat szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, 
V. Vadász-utcza 14. szám, saját házában. 

— Olvasóink figyelmébe.  Midőn a nagy-
közönség figyelmét  U n g h v á r y L á s z l ó czeglédi 
hírneves g y ü m ö l c s f a  i s k o l á j á n a k mai 
számunkban közzé tett hirdetésére felhívnánk,  kü-
lönösen kiemeljük, hogy nevezettnél a százezerekre 
menő mindenféle  nemes csemetén felül  még mintegy 
1.500,000 darab 1 — 2—3 éves gyümöcsfa  vadoncz 
van eladásra készen, még pedig : körte, alma, birs, 
douczin, paradicsom, szilva, prunus-myrobolana, 
Saint-Julien, beszterczei-szilva, eper, saj-meggy, 
sárga-baranczk, mandula és kökényből. 

— Az Atheneum Képes Irodalomtör-
ténetéből, melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent 
a 30-ik füzet  bárom ivnyi terjedelemben. Három 
magvas tanulmány van benne: Haráth Ferenczé 
Eötvösről, Gyulai Pálé Kömény Zsigmondról és 
Sebestyén Gyuláé (dr.) Népköltészetünkről. Ez utóbbi 
történeti fejlődésükben  s egészen új szempontok sze-
rint tárgyalja a népköltészet termékeit, melyeknek— 
tudtunkra — maga is szorgalmas és szerencsés 
gyűjtője. A szöveget ezúttal is nagyszámú kép 
illusztrálya: A Karthauzi-lak, Eötvös svábhegyi nya-
ralója, arczképe és síremléke, Keménynek ifjú  s 
férfikori  arczképe, névaláírása, sírja, s egy régi bájoló 
imádság lfiTH-ból.  Külön mellékletekül: Vörösmarty 
„Hazafiak"  cz. költeményének első fogalmazása  s 
müveinek egykori illusztrácziőiból 4 kép van csatolva. 
A befejézéséltez  közeledő nagyfontosságú  vállalat 
körülbelül 3ö füzetben  fog  megjelenni, s füzeteukint  40 
krért. kapható. 

— OroBE kitüntetés a pár hónappal ezelőtt lezajlott 
szentpétervári nemzetközi nagy kertészeti kiállításon kitüntetet-
teknek jegyzéke most került hirtoknn'iba. E kiállításon több 
részről adományozott kitüntetések kőzött 0 császári fensége 
Mibailovics Nikolai nagyhenzeg a kiállítás védnöke által ado-
mányozott kilencz nagy arany érem foglalván  el a legkiválóbb 
helyet rendkívüli nagy érdeklődés tárgyát képezték; mert 
Általános volt az obaj hogy e kiloncz nagy kitüntetés. Oroszor-
szágban maradjon, a minthogy is nyolrzat csakugyan a legelő-
kelőbb orosz czégek vívtak ki. A nagj liciczeg érmeinek kilen-
cedikére azonban az ezen világversenyre sereglett angol fran-
czia és német világczégek óriási versenyével szemben egy hazai 
czég — Uauthner Ödön budapesti magkereskedő — érdeme-
sittetett Midőn a hazai magkereskedelem ily magas tokra 
emelkedését örömmel vesszük tudomásul, őszintén óhajtjuk hogy 
földművelésünk  egyéb ágazatai is ily törekvő czégek kezeiben 
legyenek, mert ez esetben csakhamar fel  log az virágozni és 
a válság ellensúlyozva lesz az óriási haladás által. Mauthner 
további törekvésétől pedig rein 'Ijiik, hogy épugy mint mag-
terményeinknek Németország felé  hathatósan utat tört, legújabb 
nagy diadalának révén: Oroszországban is uj vidékeket fog 
föltárni  magkivitelünknek. 

Egy „flor". 
Egyik legvígabb gavallér hírében áll Z. barátunk, ki 

egyszobás garzon lakásának minden zegezugátugy teleaggassa 
minden reudii és rangu monogrammos tükrökkel, jó képű 
hölgyeket és nagy hajuszu férfiakat  ábrázoló fényképekkel, 
hogy ritkán lehetne magában a székes fővárosban  is oly ki-
rakatot találni, mely versenyre kelhetne az egyszobás lakáj 
csecsebecséivel. Így nagyon természetes, hogy a garzon író-
asztal is csak ugy görnyed azon sok ritkaság 9zámba menü 
apróságtól, melyek egy íróasztal előkelőségéi biztosíthatják. 

Ezen ritkaságok között mindjárt legelői, sok idő' óta 
ott állott egy jó kora termetes szivar, melynek előkelőségét 
nagyban emelte a félig  rácsavart ezilstüa papir. 

Minden valamire való és trafik  értő látogató szentül 
meg volt győződve, liogy ama termetes jószág nem más, mint 
egy „flor",  melynek ára a trafikban  két tifir.  Igy tiszteltük 
ezt a szivart ős illőktől fogva  s mikor Z. barátunk nagv lel-
kűén meg-megkinált vele, mindig sajnáltuk r&gyujtani azért, 
nehogy az íróasztalt ezen valódi bcciü tárgyától megfoszszuk 

De minden mulandó a nap alatt. 
Egyik napon Z. barátunk séta szánkázásra indul, de 

útközben megállítja egy szóra P barátja, ki maga is bánralói 
közé tartozott hosszas időn a ,Hor"-nak s kegyelettel utasi-
totta vissza mindig, ha azzal Z. barátunk megkínálta. 

— Hát János utóvégre is a tiéd lett a „flor"?  - kérdé 
legelőbb ii a kocsist, kinek szájában ugy állott egy vastag 
szivar, mint egy furulya. 

— Az lehetetlen ! — szól ijedten Z. barátnnk, hát te 
hogy jutottál hozza János ? — hogy merted ? — Mi ? . . . 

— Hiszen esztendeje, hogy ott állott az asztalon snem 
kellett senkinek — szól János — jó lesz már nekem s rá-
g) ojtottam. 

Azóta nincs már az asztalor a „flor",  Z. barátnnk 
garzon Íróasztalának legelőkelőbb disze. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L * ) 
Nyilatkozat. 

Folyó hó 16 án (szombaton a Csik-Szépvizén 
tartott tánczestélyen az a kósza hir jutott füleim-
hez, hogy én a feleségemmel  nem élek törvényes 
házasságban. Minthogy nem sikerült kitudnom, ki 
volt ezen aljas rágalomnak kolportálója. s nem 
tudtam az illetőnek hátán egy jó mogyorófa  botot 
eltörni, a mit pedig jog és méltányosság szerint 
tőlem megérdemelt volna, a nyilvánosság szine 
előtt kijelentem, hogy ezen hir nem felel  meg a 
valóságnak, s nem egyéb egy aljas r&galomni), 
mely csakis az emberek becsületén rágódó.hitvány 
társadalmi rákfenétől,  a szépvizi társas jó viszonyt 
megbontani akarótól származik, s legyen az b&r 
férfi,  vagy nő, egyaránt közmegvetést és társaság-
ból való kizárást érdemel. Különben tekintve, 
hogy a sár, melylyel érdemtelent dobálnak, az 
mégis bepiszkol, s hogy én is a piszkos rágalom-
tól teljesen ment legyek, hivatkozom Weiszmandel 
vasúti mérnök és Szebeny Péter urakra, nemkü-
lönben több kaszinói tagra, a kik előtt felmutat-
tam a kolozsvári ev. ref.  egyháznak Kolozsvártt 
1890. évben juniu9 18-án 431/90. szám alatt kelt 
esketési bizonyítványát, mely szerint én feleségem-
mel szül. Fodor Klárával törvényesen egybekel-
tem és nem élek vadházasságban. 

Az intelligens, becsületes, magyar társada-
lomtól várom én teljes rehabilitácziómat ezen pisz-
kos rágalommal szemben, mely más becsületes em-
ber legszentebb szentélyében gázol, a családi élet 
szentélyében, s bizton hiszem, hogy a csikszépvizi 
társadalom nem türi meg keblében az e fajta  élősdi 
férgeket,  hanem kiveti azt a közmegvetés és az 
én mogyorófa  vesszőm elé. 

Csik-Szépviz, 1895. február  20. 
Miiller  János, 

fakereskedö. 

*) Az e rovat alatt megjelentekért csak a sajtóhatóság 
irányában vállal felelősséget  a szerk. 

KÖ2.GSAXDASÁG éti I P A R . 
Országos vásár.*) 

C s í k - S z e r ed a, febr.  17. 
A farsangi  sokadalom f.  hó 12-én a déli 

órákban kezdődött mes a szokásos marha vá-
sárral, mely tartott 13 ikán és 14 ikén is. Állat 
s különösen szarvasmarha kellő számban volt 
felhajtva,  vevők azonban csak mérsékelt szám-
ban jelentkeztek. E körülmény daczára is az 
árak meglehetős magosak voltak. Felhajtottak 
mintegy 2000 drb szarvasmarhát. 250 lóvat. 

Az árak következőleg alakultak : ökör párja 
200 frttól  280 Írtig. Egy pár ló 80 frttól  140 frtig. 

A kirakó vásár 15-én lett volna, ebbe 
azonban hatalmasan bele szólott az idő. A ki-
rakó vásárt megelőző napokban folytonosan 
hullott a hó s cz a megyénkbe vezető utakat 
majdnem járhatlanná tette s Csikót a világ többi 
részeitől u^yszólva elszigetelte; különösen Ud-
varhely felöl  a Nagyerdőn keresztül ütközött 
nagyobb akadályokba a közlekedés, ugy, hogy 
az iparosok közfül,  kik Udvarhelyről ţottfk  né-
hányan csak a délutáni órákban tudtak bever-
gődni, mikor már a sokadalomnak hire-helye 
sem volt. 

Az alkalmatlan idő hatása neg is látszott 
a vásáron. A máskor oly sűrűen beépített piaezon 
— melyen némelykor a hely miatt az árusok 
lormáliter össze s7oktak verekedni — most a 
sátrakat meglehetett számlálni Volt 2—3 szűcs, 
5 - 6 ruhakereskedő és szabó, 10—12 singes ke-
reskedő, 8—10 czipész. 2—3 pléhes s körülbelül 
ugyanannyi iazakas és gyolcsos tót; .neiány 
tímár és szíjgyártó. 

A csizmadiák — szívós természetüknél 
fogva  — most is a legnagyobb számban ruk-
koltak ki A kézdivásárhelvi szalonna és zsira-
dék árulók, az udvarhelyi kalaposok közül 
egyet sem láttunk a szokott helyük egészen 
üres volt. A vásárlókat a bejövetelben a rossz, 
idő szintén megakadályozta s igy a forgalom 
szerfelett  lanyha, a hangulat pedig egészen 
komor volt. 

*) Lapunk mult számából tárgyhalmaz miatt maradt ki. 
S z e r k . 
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Szám 2080—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi katóság közhírré teszi, hogy a háromszéki 
takarékpénztár, sepsi-szentgyürgyi czég végrehaj-
tatónak Jegesi József  és neje szül. Bocskor Mária 
csikdelnei lakósok végrehajtást szenvedők elleni 
1640 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék 
területén lévő, Csik-Delne község határán íekvő, 
a csikdelnei 703. számú tjkvben A -j- alatt foglalt 
végrehajtást szenvedettek nevén álló 1. r. : 205., 
206., 207., 208., 209. br. számú belső telekre 873 
frt;  2. r.: 1048., 1049. kr. számú szántóra 17 frt; 
3. r.: 2194. hr. számú szántóra 26 frt  s igy ösz-
szesen 916 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi márczius hó 18-ik 
napján délelőtt 9 órakor Csik-Delne község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/,-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. törvényczikk 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt magyar királyi 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Miről érdekelt értesíttetik. 
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
(kik-Szeredán, 1894. deczember 27-én. 

Szacsvay Imre, 
kir. törvényszéki biró. 

Melléklet a „Csiki Lapok" február  27., 9-ik számához. 
C § A B K O K . 

Ki hogyan tánczolja a csárdást ? 
(Pillanatfelvételek  a bálteremből.) 

A f ő v á r o s b ó l  v i d é k r e j ö t t g i g e r l i . 
A csárdás divatát többnyire ez a spéczi tereinti. .Azért 

ma oly fura,  képtelen és közel áll a vitustánczlioz. £s pökk-
hendi, mint a terjesztője, kezdődik snájJig bizalmatlansággal. 
Nincs az az izom, mely ne rezegne, a lassúján a léha beszéd 
járja, a táncz mellékes, a frissére  ugrik ki a táncz-zseni. Ott 
a czigánydobogón a stratégiai tér, toborzéko), rezeg, kiabál, 
nótát rendel, hányaveliségben példátlan, más időkben azt 
mondták volna: „örült", most pedig „hcrczig és sikkes". A 
területet uralja és végül Nádai Eodor Taszilójának mintát 
adhat Oly arczátlan, bogy patakzó izzadsági „váladékát" az 
ő „anyósának" vagy tánczosnőjének a batiszt-zsebkeudő-
jébe törüli. 

A falusi  gigerli. 
Az előbbi miuta nyomán indul. De amannak őrületes 

divatában, hogy ugy mondjam, meg van a divatnak grácziája, 
de az az éretlenség, a mit a falusi  gigerli produkál, rettene-
tesen bántó. Ez a speczi legtöbbnyire a báli ruhán is tul 
teszi magát. Iíendesen ott mulat legjobban, a bol a nappali 
közönséges ruhájában, olykor csizmában is toporzékolhat. 
Kurjant nagyokat és rendesen a lányok nemes ideáljait, áb-
rándjait rontja. A táncza a neveletlenség tobzódása. Az egész 
táncz előtte heczez, hogy tánezosnéja megemlegesse. A lo-
vagias férfi  nem létezik benne, de megnyilatkozik a rossz 
nevelésű duhaj legény uri külsőben. A lányok egy részének 
imponál ez a kihívó merészség és szerelnek vele tinczolui, 
mert Iegább — megemlegeti. O is, mások is! 

A kereskedő-segéd. 
A tánczában sem tud megfeledkezni,  bogy hivatása a 

hölgyek kiszolgálása. Iíendesen azzal tánezol, a kit a boltban 
is kiszokott előzékenyen szolgálni és ott is előzékeny. Meg-
figyeli  tánezosnője tánezhan való ügyességét és alkalmazkodik, 
elveszi legjezöjét és szigorúan vigyáz arra, hogy a virágot 
el ne veszítse hölgye. Akár egy zsebkendőt se. Iíendesen a 
hölgyének toállettjét dicséri, kiilüDöseii, ha ü mérte le a kel 
mét. A táncz nála nem élvezet, hanem czél i s akkor boldog, 
ba hölg)e mosolyogva jön legközelebb a boltjába é» ismét 
vele szolgáltatja ki magát. 

A jó fiu. 
Nem ugrik, de gyorsan megy akkor, ha neki tiinczosno 

jut és neji bánja akár ki leánya, ba fiatal,  ba vén, különben 
ritmus nélkül zötyög, de kitartó a tánezhan. Ostobaságokat 
beszél, de boldog, ba mosolyt fakaszt,  egész éjjzaka fáradha-
tatlanul robotol. Az anyák hálásan pislognak rá, mert tiulják-
hogy a legutolsó esetben a jó fiu  a petrezselyem árulás ellen 
megvédi leányát, a csárdást a jó fiu  gyűlöli, mert ebben fcsak 
cgy leány reiiuiárzióját lehet megmenteni Annyira nem vá-
l.^il ". szúk*.'» esetén a templom tornyával is eltán-
czulna. lluditani mm tud, de megbecsülhetlen. Olyan ő a 
tánczmulatságon, mint rossz darabban a potya-jegyesek. Ezek 
is teljesitik kötelességüket: tapsoluak. <1 is tánezol. a kikkel 
másként senki sem tánczolna kivilúgos kivirradtig. Es ő lel, 
kendezik legjobban, hogy milyen jól mulatott! 

A szerelmes pár. 
Egymásba simulnak és nem látnak semmit, csak egy-

mást Es egymásban mindent. A kezük egymásét keresi re-
meg és szivük 'lobogását kölcsönösen hallják. Ivi kritizálná 
ezt az édes együttlétet. Oly boldogok, hogy igazán nem te-
hetünk egyebet, mint pyülölni őket. Nekünk ez jól esik, ük 
észre se veszik. Kettőjükben létezik a világ, kettőjükön kí-
vül megszűnik. 

« 
M « 
M 
M 
M « 

M 
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M 
* 
* * 
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A „Kisbirtokosok országos földhitel-intézetével  szövetséges gyergyói első mezőgazdasági 
előleg-egylet mint szövetkezet" 

I, i?l í®sd®s köigytlésit gf̂  
1895. márczius 14-én csütörtökön d. e. 9 órakor 

Ditróban, az iskolaépület nagy termében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A t a n á c s k o z á s t á r g y a i : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Igazgatósági jelentés az 1894. évi iízlet eredményéről. 
3. Felügyelő bizottsági jelentés, s ennek alapján 

4 a beterjesztett zárszámadások felülvizsgálása  és a fel-
mentvény megadása. 

5. A felügyelő-bizottság  választása. 
6. Esetleges kérelmek elintézése és indítványok *) 

*) A közgyűlés tárgyai: 60. §. 1). az igazgatóság és felügyelő-bizottság  javaslatai ; valamint bármely egyleti tagnak indítványa, ha az a 
közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az igazgatóságnak Írásban bc lett adva. 

Gyergyó-Ditróban, 1895. február  hó 10-én. A k i g a Z g a t Ó S á g . 

Tartónk. (Vagyon.) VAGYON MÉRLEG-SZÁMLA. (Teher.) Követel. 

Fő-
könyv 
lapaz. 

207 
44 
55 

8 
20 
23 
83 

200 
101 

frt kr 

Pénzmaradvány . 
Váltótárcza . 
Kötelezvények 
Előre fizetett  házbér 
Ügyvédi költségek 
Kamathátrálékok 
Előre felvett  tiszti fizetések 
Értékpapír 
Felszerelések . 

216 
108215 

5790 
17 

175 
2 8 '2 

79 
200 
300 

82 
55 

50 
5(i 
30 
l(í 

67 

115283 50 

Fő-
könyv ! 
lapsz. I 

24 

183 :j 
'302 , 
I 5 3 i j 
Ina 

18 

Összeg o. é. 
frt frt 

Részvénytőke 
Tartalékalap , 
Takarékbetét tőkésített kamataival együtt 
Különféle  hitelezők 
Fel nem vett 7» osztalék 1893-ról 
Átmeneti kamatok . 
Részvény átirási bélyegilleték 
Befizetendő  tőke-kamatadó 
Nyeremény-egyenleg 

68117 
12270 
26852 

99 
122 

1525 
2 

74 
6218 

36 
91 
73 
83 
03 
99 
47 

2 
22 

115283 56 

Gyergyó-Ditróban, 1894. deczember 31. 
Puskás Antal, s. k. Vendl Aladár, s. k. 
Gaál Miklós, s. k. Ferencz András s. k. 

Fülöp István, s. k. Dobribán János, s. k. Köllő János, s. k. Bajkó Gyula s. k. Lázár János s. k. 

Szathmáry János, s. k. 
ig. elnük. 

Egartner Lajos, s. k. 
h. üzletvezető. 

alelnök. 
Ezen Vagyonmérleg, nyereség és veszteség, valamint forgalmi  kimutatás számlákat az iizlet fő-  és segédkönyveivel tételenkint össze-

hasonlítottuk, azokat teljesen egybevágóknak találtuk. 
Gyergyó-Ditróban, 1895. február  10-én. 

Takó János, s. k. Lukács János, s. k. Barabás Rajmond, s. k. 
_ _ l biz, tag. felügyelő  biz. elnük. felügy.  biz. jegyző. 

Sz. 698—1895. 
ki. ~ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felesi  ki járásához tartozó 

Jenőfalva,  Karczfalva  és Dánfalva  községek-
ből Karczfalva  székhelylyel alakitott körben 
a körjegyzői állás lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása: 400 frt 
fizetés,  40 frt  lakbér, 32 frt  iroda átalány, 
40 frt  uti átalány és a magán munkálatokért 
szabályrendelet szerint szedhető dijakból áll. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t -cz. 6. §-ában körülirt képesítési és ed-
digi alkalmaztatásukat igazoló okirattal fel-
Bzerelt kérelmüket hozzám 1895. évi mál'-
Cíius hó 10-ig küldjék be. 

A választás Karczfalván  1895. évi 
márczius 14-én fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. február  hó 0-án. 

3-3 
Mihály Ferencz, 

főszolgabíró. W v m AV/1WV111K1 OO l i o g y lO&WU. - f l l 

Nyomatott Csik-SzeredábaíM8í>5. a laptulajdonos és Kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


