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J é g . 
A költségvetés tárgyalása alkalmával a 

szabadelvű klübban a belügyminiszteri tárcza 
tételeinek vitatása közben egy tekintélyes 
kormánypárti képviselő felkérte  a belügy-
minisztert, hogy tekintettel arra, miszerint 
a jelen évben is kitörhet az országban a 
mult évben csak szórványosan fellépett  ko-
lera, sürgősen hasson oda, hogy a tél fo-
lyamán a községek kellő időben gondosan 
töltsék meg jégvermeikel jéggel, hogy szük-
ség esetén legyen elegendő mennyiség a ren-
delkezésükre, mert — mint köztudomású 
dolog — az ilyen járvány dühöngése al-
kalmával nagy mennyiségű jégre van szük-
ség s mint számtalan esetben lehetett már 
tapasztalni, bizony a jégvermek nem éppen 
elsőrendű gondoskodás tárgyát képezik a 
községeknél. 

Ugy mondjuk, hogy a belügyminiszter 
ezen figyelmeztetést,  illetve kérést oly lelki-
ismeretesen vette, hogy sietett ez irányban 
ngy intézkedni, miszerint a jégvermek a tél 
folyamán  jéggel megtöltessenek ; a hol ta-
lán még jégvermek sem lennének vagy el-
hanyagolt állapotban az enyés/et alatt ál-
lanak, ott ujak építtessenek, illetve a meg-
levők jó karba helyeztessenek, hogy a jár-
vány esetleges kitörése készületlenül még 
se találjon, hanem a legszükségesebb és leg-
természetesebb szerekkel ellátva érezzük 
magunkat. De ha komolyan is vette a mi-
niszter a kérést, ha meg is lesznek töltve 
az ország minden községeiben a jégvermek 
akár a község jó akaratából, akár felsőbb 
hatóságok kényszererővel bíró rendelkezé-
sei következtében, niétris nincs elé? biztosi-
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ték az eddigi tapasztalat szerint arra, hogy 
a nyár folyamán  a rekkenő hőségben, mi-
kor még a mély kútak vizei is langyossá, 
meleggé lesznek, nekünk elegendő mennyi-
ségil jegünk lesz gyógyitási használatra. 

Persze az eddigi tapasztalat szerint. S 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A k o s e s e l y f t a d - e g y l e t  M i t e » 

C s i k - S z e r e d a , 18J:l. febr.  4. 
Kedves Szerkesztő barátom! A polgári ol-

vasókörnek e farsang  folyamán  tartott tanezmu-
latságán sok más tánczkedvelő uraság példá|ára. 
minden arisztokratikus érzelmeim daczára világos 
viradatig én is tánczoltam. 

Hogy mi közöd neked és a korcsolyabálnak 
ehhez ? Azonnal megmondom. 

Hát bizony annyi közötök van hozzá, hogy 
ezzel a viradtig való tánczczal, néhány „arisztok-
rata" barátom szerint iszonyú bűnt követtem el: 
méltatlanná tettem magamat a „te bálodon" való 
megjelenésre. 

Hja! az ember soha sem elég okos az ő lé-
péseinek előre megfontolására,  s ez lesz temérdek 
bajnak az oka. 

így lett okozója a „polgár bál"-ban elejtett 
tánczlépéseim előre meg nem gondolása annak, 
bogy a korcsolya bálon megjelenni nem merészked-
tem. Ez a bátorsághiány lett ismét annak okozója, 
hogy a báli referáda  megkészitésére vonatkozó 
megbízásodnak személyes tapasztalatok alapján 
nem, hanem csnpa hallomás után vagyok kényte-
len eleget tenni. 

Tulajdonítsad e körülménynek, hogy tudósí-
tásom nem lesz a legkimeritőbb és leghívebb. Kü-
lönben kijelentem, hogy nem hiányzott nálam a 
jó akarat: egyszerűen nem írni, de egyszerűen 
rád hagyni a referádát;  s már-már le is csaptam 

itt rátérünk egyenesen a csikmegyei viszo-
nyokra. Lehet, hogy más megyékben is igy 
van s ez után is igy lesz, de hogy nálunk 
ezután másképpen legyen, tartjuk érde-i 
mesnek az érdeklődők és érdekeltek ügyei-
mébe ajánlani egy némely dolgot, különö-
sen a jégvermek épitése, a vermekben fel-
halmozott jég megőrzése s felhasználása  te-
kintetében, mert e dolgok körül lehet min-
denütt meglepő gondatlanságot az arra nem-
csak hivatottak, dc sőt kötelezettek részé-
ről tapasztalni. 

S épen ezért nagyon kell ügyelni mindig a 
jégverem épitésének keresztülvitelére és he-
lyének megválasztására. Sok község tapasz-
talhatta már, hogy bármennyit is reparál-
tatják, tataroztatják azt a jégveremnek ne-
vezet pajta-félét,  mégis minden nyáron jég 
nélkül vannak ; hiszen már kora tavaszszal 
vagy viz fakad  jégvermükben, a mi egy 
nap alatt sárt csinál az egész jégrakomány-
ból, vagy az eső szakad át lassan-lassan a 
szalma fédelen,  megrothasztja a bomlásra 
nagyon fogékony  fedélzetet,  mely melegé-
vel hathatósan fogja  a jég hidegségéi ellen-
súlyozni s az eredmény ismét csak sár és 
pocsék lesz. 

Azért nagyon ajánlatos száraz, teljesen 
vízmentes hely választása s ha esetleg ilyen 
a községnek, mint erkölcsi testilletnek tu-
lajdonában nem lenne, bérelni kell ilyen 
helyet s nem épiteni szükségkép a község-
nek olyas helyére, melyet a község más 
módon értékesíteni nem tud, n?ert ilyen ta-
karékosság mindig megboszulja magát. 

A jégvermet legjobb az igények és 
szükséghez mérten jó mélyen az ily száraz 
földbe  ásni, alját és oldalát tömören kővel 
kifalazni,  fülibe  egy kis cseréppel fedett 
kupalaku tetőt emelni, mert. tapasztalás sze-
rint az igy készített vermekben lehet a je-
get az olvadástól leginkább és leghossza-
sabban megóvni. Mikor pedig- a vermet 
meg akarják jéggel tölteni, mindenek előtt 

a kezembe vett tollat, mikor eszembe jutott, hogy 
te érdekelt fél  vagy, állván érdekeltséged abból, 
hogy mint korcsolyaegyleti elnök, a „te bálod"-on 
házi gazda valál, már pedig egyetlen házi gazda 
szerénysége sem enged' meg, bogy a saját mulat-
ságát megdicsérje. 

Érdekeltséged tudata tehát mégis meggátolt 
abban, hogy szándékba vett „irodalmi müködésem"-
ínel felhagyjak  s tégedet kitegyelek ama sze-
rénytelenség elkövetésének, hogy magadról írni 
légy kénytelen. 

Ugy-e háláB vagy ezért kedves szerkesztő 
barátom ? Remélem le is fogod  róni e hálát azzal 
iiogy „egyik órán" egy reggelig tartó muriban 
részesítesz, s ezzel megadod nekem az alkalmat, 
hogy másnap a jégen megjelent szép asszonyuk-
nak szokatlan hallgatagságomra vonatkozó kér-
désére, őszintén felelhessem  : „az éjjel nyughatat-
lanul aludtam s ez tesz ily szellemessé." 

Na de, hog) is beszélték nekem csak a kor-
csolyabál történetét ? 

Hát hallottam legelőször is azt, hogy a 
„nagy nap" estéjén (nem-e inkább a „nagy est" 
napján?) a mulatság kezdetéül kitűzött 8 óra 
(zóna) elérkezte előtt már alig győzték a fehér 
karkötős, figyelmes  rendezők a „Csillag" nagyter-
mébe bevezetni a sűrűn érkező hölgy vendégeket, 
kik mindannyian bájosak, szépek valának. Bájo-
sak, szépek, mert ilyenekké tette őket az az Íz-
lés és csíny, melyet beigazoltak a pazar fénynek 
mellőzése, az egyszerűnek, az indokolatlan fény-
űzés elébe helyezés által. 

Be volt ezzel igazolva, hogy nemcsak a fé-
nyes parkett és az ezen végig suhogó drága se-

a verem alját kell szalmával kibélelni, az 
után erre a jeget lehetőleg kis darabokban 
dobálni, hogy az összetörve, minden üreget 
megtöltve, annál tömörebbül összefagyjon  s 
annál jobbban ellentálljon a melegnek, az 
olvadásnak. A jég közé behintett só nagy 
hatással van annak szilárdítására és tömör-
ségére. 

Az igy elkészített jégvermek nagyon 
sokáig megtartják a jeget s nem igen ad-
nak panaszra okot, ha gondos felügyelet 
alatt állanak mindvégig. Hanem e tekintet-
ben is nagyon sok a kifogásolni  való a 
községekben. 

A hogy megtöltötték a lakosok, mint 
szokás falvakon,  közös munkaerővel a ver-
met, elfeledik  azt egészen ugy maguk, mint 
az elöljárók — tisztelet a kivételeknek — 
s mintha közük sem volna ahhoz, még a 
kulcsát is odaadják másnak pl a verem mel-
lett lakó községi lakosnak, ki boldog-, bol-
dogtalannak osztogatja a jeget, nem törődve 
semmit azzal, vájjon van-e az illetőnek ko-
moly szüksége arra vagy nincs; ha egy tál-
lal kérnek, cseberrel ad, kinyitja a legna-
gyobb kánikulában a verem ajtóját, tere-
ferél  ott, az alatt a jég olvad a meleg hatása 
alatt, mit bánja ő, hiszen már rég várja, 
hogy felszabaduljon  a megbízatás alól, már 
eddig is nyűg volt a nyakán a kulcs, mi-
nél hamarabb megürül a verem vagy sárrá 
lesz a jég, annál gyorsabban visszaadhatja 
a kulcsot az elöljáróságnak. 

Még ez is hagyján, de mikor a falunak 
az egész „ i n t e l l i g e n c z i á j a " a jég-
veremben tartja a városban hét elején ösz-
szevásárolt húsneműt, a melegben könnyen 
megromló eledeleket és italokat, melyek 
után a cselédek a nap minden pillanatában 
bejárnak, — nincs a világnak oly gondosan 
elkészített jégverme, melyben ily eljárás 
mellett a jég a nyár folyamán  át meg-
maradna. 

Ez az állapot nem tűrhető, ezen a 

lyem uszály uralkodása tehet sikerültté egy es-
télyt, de ezek nélkül talán könnyebben lehet fesz-
telenül, kedélyesen mulatni. 

Hallottam, bogy kedvesek, fesztelenek,  vígak 
voltak, Szerkesztő barátom, a ti vendégeitek. Ez 
a vigság, fesztelenség  annyira uralkodott felette-
lek, hogy a négyeseket ellejtve, alig szakadt vége 
az ezeket követő csárdásoknak. 

Hallottam egyiktöl-másiktól a jelen, volt höl-
gyeknek névsorát is, de hogy ezt itt fel  nem so-
rolom, ezért bocsáss meg nekem t. Szerkesztő ba-
rátom ! de hát ismered, hogy hamar feledek,  s igy 
esett meg velem, hogy a neveket felsorolni  hallva, 
összes kombinácziómból csak annyi maradt meg, a 
melylyel kieszeltem, hogy a négyeseket 36 pár 
tánczoita, de többre már visszaemlékezni nem tudok. 

Pedig hát kedves barátom! akkor még azt 
is kieszeltem, hogy a szép Juliska, Erzsike, Gi-
zella, Ilona, Mariska, Emmuska, Etel és Annuska 
stb. stb. ezt vagy azt a négyest melyiktekkel 
tánczoita. 

Esküt mernék tenni rá, hogy ha azokat a 
párodat, kik még most is eszembe jutnak, most 
felsorolnám,  te szerénységből nem adnád ki refe-
rádámat, inkább te készítenél egy másikat, enge-
met pedig a világ legindiskrétebb emberének ki-
kiáltanál. 

Hogy az írástól tégedet, a vádtól pedig 
magamat megkímélhessem, ezennel kijelentem, hogy 
a korcsolya estélyről mindent elfeledtem. 

De nem, egyet még' sem feledtem  el. Nem 
is feledem  el, hogy egy nem látott bálnak refe-
rádáját megírni többé nem vállalkozom soha. 

K 
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bajon segíteni kell, szükséges gyökeres or-
voslást eszközölni minden tekintetben, ugy 
a közegészségi bizottság erre hivatott kö-
zegének gondos ellenőrzése, a felülvizsgálat 
pontos megfejtése,  mint a. felettes  hatóságok-
nak kényszerítő intézkedése s a hanyag 
tisztviselők ellen büntetés azonnali és szigorú 
alkalmazása által; mert többé-kevésbbé 
komolyan félhetünk  atlól, hogy a kolera, 
mely az őszszel elkerült, de a mely ugy 
látszik, Budapesten a telet állhatatosan ki-
húzza, megunván magát a fővá  asban, ked-
vet kaphat nyaralni Csikországban is s 
akkor vajmi keserves állapotoknak néziink 
eléje azon községekben, melyekben még 
orvos sincs s melyekben még a legkezdetle-
gesebb orvosszereket 9em lehet találni. 

Azért eléggé nem ajánlhatjuk orvosaink 
figyelmébe  azt a körülményt, hogy a jég-
vermekre már most terjesszék ki figyelmü-
ket minden hozzájok tartozó községben, 
nézzenek utána, mily lelkiismereti dolgot 
csinálnak ebből az arra hivatottak s a hol 
hanyagságot, mulasztást észlelnek, ne kí-
méljék a fáradságot,  gyors orvoslás végett 
megtalálhatják könnyen az illetékes hatósá-
got s legalább a felelősség  nem fogja  őket 
oly nagy mértékben terhelni veszély esetén. 

Különösen hassanak oda, hugy a jég 
feletti  rendelkezési jog kizárólagosan illesse 
őket meg, csak az ők rendeletükre legyen 
a véremből meghatározott mennyiségben 
jég kiszolgáltatható s csak orvosi czélból le-
gyen a község jege felhasználható.  Egy kis 
újítás nem fog  e téren is ártani. A hol pe-
dig orvos nincs, ott a községi elöljáróság 
egyik tagja súlyos felelősség  terhe alatt le-
gyen a verem felügyeletével  megbízva, szük-
ségesetén ő adasson jeget a lakosoknak s 
egyszersmind őt terhelje a haszontalan vesz-
tegetésért, az esetleges jéghiányért a fele-

Különben adja az Isten, hogy mentől 
kevesebb esetben legyen szükségünk a jégre, 
hogy akár érintetlen legyen minden köz-
ségben egész nyáron a jégverem, miért na-
gyon nem busulnánk, mert ha nincs al-
kalom a jég használatára, nincs betegség 
köztünk, de igazán elcsüggesztene az a tu-
dat, hogy a legtermészetesebb és legszüksé-
gesebb gyógyszert is nélkülöznünk kell a 
legnagyobb veszély, a kolerajárvány idején, 
egyeseknek könnyelműsége, mulasztása miatt. 

d'Or. 
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Budapesti levél* 
.Sok míodenről. 

18'J3. loliniár 5. 
Minden müveit embernek kütolussí'ge, Iia inteligent 

társaságba jön, hogy magát bemutassa és igy a fennálló  tár-
sadalmi törvénynek — tisztelője lévén minden felsőbb,  alsóbb 
fórumnak  — én is hódolok ez előtt, l'rovíüzális hírlapíró vol-
tam, még pedig a liájos Erdély kincses városábau uiost pedig 
a népszínháznál minden egy*'bh vag} ok. Kopeső szívvel vá-
gyódtam az ország szivébe. A folyton  megújuló kolerás hírek 
daczára is örömmel jöttem ide. Valami különös vanzshatalina 
van reám nézve ennek az iljn Bpeanek. .Néhány évvel ezelőtt, 
midőn Amerikából haza vitorláztam, Antwerpenitől, hol partra 
szálltam, Brűsselho mentem, onnan egy ugrás lévén Páris — 
világkiállítás idenye volt — benéz nm, mind tíoloud Istók 
Debreczenbe; onnan a Doveren út az drrtkiís k.dük városába 
Londonba rándultam. Vegre Kőin Karlsrube, München, Mé-
csen át Budapestre jöitera, Mindezt azért említem, meii e 
szép tar daczára, a világ.árosok tása után is bőn és fenn 
dobogó szivvel léptein fo  és székvárosunk utczaira. Bárki 
mondja is az ellenkezőt a bonvágy ép olyan létező érzés, uiint 
a barátság vagy az isteni szerelem. Nag\or szerettem ezt a 
„mi" központunkat. Itt lüktet az élet. itt pezseg a vér és 
innen lehet „sok mindent' irni a jó vidéki olvasóknak. 

Az idő fővárosban  olvadékony hangái :.ban van. Csepeg, 
csurog a házfedelekről  ég az ég derülten u i olyog kékségével. 
A járt-kelők azonban meg-inylik a természet e liríkus han-
gulatát, mert az ég cseppjei az ember nyakába esuek és nem 
valami kellemes érzést okoznak. A régi ezupfos  goromba ház-
mesterek pedig, kik a ház előtt vágják, söprik a havat, 
kimélet nélkiil högyek, vagy urak finom  szövetjére dobják a 
fekete  tömeggé változott fehér  hópelyheket. l'alb hivei azon-
ban nagy erősen állítják, hogy ez a tavaszi idő nem tar-
tós. Lesz nekik egy kis igazuk, mert mir a nóta is azt 
mosdja: az ido változó. 

A képviselőházban ép az idővel ellenkező mogorva 
hangnlat uralkodik. A millenium megünneplésére vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalását megszakították. Ha én képviselő 
volnék bizony én is magyar miskásan dühösködnék.J £ ma-
gasztos ünnep, mely a magyarság, a magyar nemzet létképes-
aégét fényesen  dektunentálja, megérdemli, hogy azzal gyorsan, 
li hatóan foglalkozzanak  a mérvadó körök. Neményi Ambrus, 
* millenium törvényjavaslata érdekében, szónokilag magvas 
limzédet mondott, de Gaál Jenő és a kiállítások ismert ve-
xérftrfia  Zichy Jenő gróf  sem maradtak háttérben, mert S 
is sok helyes módozattal álltak elő. Neményi beszédében kü-
lönösea hangsúlyozta azt, hogy az íú'ib.  évről 18%-ra elha-
lasztott onzágoj kiállítás ne csupán banális látványosság 
vagy esillogo vásár Jegyen, hanem * nemzeti mult egy kegye-
lte* emMktán. Sxerúite bele kell vonni az egész nemzetet. 
Történeti nevezetességű em'ékek ég műkincsek állítassanak 

ki. Egy ország sem olyan gazdag ilyenekben, mint a mi kis 
hazank és ennek bizonyítékát láttak a közelmúltban az Ötvös-
mUklállitáson. Neményi hangoztatta tovább azt is, hogy mi-
után a hazai vasutak ma már nagy hálózattal bírnak, hasson 
oda a kormány, hogy az országos kiállítás tartama alatt 
kivételes dgleszálitások lépjenek éleibe, mert ezáltal Magyar-
ország lakosságának bármily szerény vagyonú rétege könnyű 
szerrel és tömegesen látogathatja az ezredéves ünnepéllyel 
kapcsotatos kiállítást 

A nap egyik fó'eseményét  a Kisfiludy-társaság  tagvá-
lasztó gyűlése képezte. Mindenfitt  beszéltek e választásról, 
Beszéltek azért, mert Apponyi Albert gróf  taggá választása 
is kombináczlóba volt véve. Apponyi, mint szónok felolmnl-
hatatlan Az ő beszédei a stilisztikának, az oráczidknak re-
mekei. Öt ma az angolok Icgnagţolib szónoka Henry Geor-
gebise mnţja felni.  Apponyi, ha beszédeit összegyűjtené és 
kiadná egy valóban kiváló müvei szaporitáná az iro lalmat. 
Ez a mű nemcsak tannságos, de élvezetes olvasmány is volna. 
Apponyit, Ágai Adolf  ajánlatára meg is választottak, de az 
öt megválasztott tag közül a legkisaeob szavazati többséget 
nyerte. Nemzetünk büszkesége 17 szavazásra lett a Kisfaludy-
társaság tagja, holott Hegfdüa  István, egyetemi tanár, ki I: -
tin és görög fordításokkal  foglalkozik  18 szavazatot kapott. 
De sebig 1 Apponyi majd megmutatja, hogy előbb vívja ki 
az igazi szavazók, a nagy közönség rokonszenvét, mint a 
leguagyobb Kisialndista — Gyulai I'ál. 

A legnjab miniszterelnök, a jóképű Wekerle most 
Bécsben intézi a pénzügyeket. A király egy óránál tovább 
értekezett korunk legzseniálisabb pénzügyi kapaczitásával. 
Azután Steinbaeli osztrák pénzügyminiszterrel konferált,  sőt 
Kautz Gyula dr.-ral is megvitatta a pénzügyi dolgokat. We-
kerle mo-t nagyon népszerű ember nálunk. S méltán, nieú 
pénzegységeket tereiut. már pedig 3 pénzt közös mindnyá-
junk kedvencz gyermeke. A legideálisabb kőltő is szereti, 
ha poéuiáját pénzzel fizetik.  Ilogr is énekli Gáspár apó: Ila 
pénze van, mindene van. De mégis egyet nem lehet venni: 
a boldogságot. F :t nem árulják sehol, mert ez a szívben van. 

Két említésre méltó dolog történt meg e héten a fő 
városban. Az egyik a fegyvergyári  sztrájk. A munká-ok, mint 
mindig ilyen esetben több tizeiést és kevesebb munka időt 
kértek. A gyárigazgatósága azonban nein hajlandó a tulköve-
telök igényéit teljesíteni és azért a fegyvergyárban  most nem 
zakatól a gép ég nem izzanak a vasak, hanem alielyet zakatól a 
szrájkoló mtinkásnóp és izzadnak a kolompolok. 1500 munkás 
gyűlésezik, természetesen a rendőrség éber felügyelete  uiellett. 
A gyárigazgatóság tartja magát és ez tarthatja is, de vájjon 
az a sok szegény etuber meddig bírja? 

Ilogy vigat is írjak egy bál leírásival fejezem  be első 
levelemet Az atbléta bálról zeng az ének. Az athléták bál-
jának már napokkal előbb fényes  sikers jósollak. Dehoty is 
ne, mikor atblétai erővel és buzgalommal munkálkodott a 
bált rendező-bizottság, mely a főváros  számottevő itju-ágából 
került ki. A vigadó özszes temei valóban szűknek bizonyul-
tak, mert annyi bájos leány és szép asszony jelent meg a 
parketten, hogy a gáz és a villany csillárok elhomályosultak, 
ilanem ez alkalommal az athléták is gyenge legényeknek bi-
zonyultak, mert nem egy teljesen meghodolt a gyenge nemnek. 
Hiába ma már a házzsságok nem az égben, de a bálban 
köttetnek. IBskolozi Béniik. 

L E V E L E Z É S . 
Utazásom. 

Caik-Szeredátől Nánoyig. 
— Trieszt. — 

IV. 
A tengerparton tovább menve, a világító-

toronyhoz értünk. Fölmentünk. Ámbár a sok 
lépcső megviselte lábaink erejét, még se bántuk 
meg. A kilátás valami fenséges  volt. Végig tekint-
hettük a tengert, ráfektethettük  szemünket a vég-
telen sikra, elnézhettünk addig, hol az ég látszó-
lag egybeolvad a tengerrel. Ott abban a messze-
ségben aztáu könnyű volt lelkünknek fölemelked-
nie az égbe, a tengerek, száraz töldek, a világok 
uráhuz. Nem kell az embernek a tengerre meunie, 
hogy megtanuljon imádkozni. Kiég, ha a partról 
látja azt a végtelenséget, a melyben megtalálja a 
lélek a végtelenség végét, az Istent. Mikor a ten-
gert látod, borulj le ember és imádd a tengerek 
Urát; mikor a természet ölén jársz, borulj le em-
ber s imádd a száraz földek  Urát; mikor az égre 
emeled tekintetedet, borulj le ember s imádd a 
számtalan világok Urát. 

A toronyban hatalmas messzelátók álltak 
rendelkezésünkre. Fölfegyvereztük  hát vele sze-
münket s hol a tengerre, hol jobbra Miramáréra, 
hol balra Isztriára (ordítottuk. A toronyőr meg-
mutatta a hatalmas lámpa szerkezetéi, a különféle 
jeleket, melyekkel tudtul adja a liajóérkezéüt a 
kikölőbelieknek. Ezek a jelek zászlók s midőn 
valamely hajó feltűnik  a messze láthatáron, a to-
ronyőr olyan szinü lobogót tűz ki, a inilyeu a 
hajó lobogójáé. 

A toronyból lejövet bementünk a városba 
megnézni, mi benne szép és érdekes. Csak olyan, 
mint Fiúmé. A tengerparton modern, beljebb 
olasz. Zinzúgos, szük, lármás, rongyokkal, mikkel 
teleaggatott utczák, zsibongó olasz ficzkók,  tarka, 
barka köntösű olasz nők, köpenyeges olaszok. Kz-
a mit lépteu-nyouion találni. Föutczái, terei szé-
pek, rendezettek, de sem középületei, sem tem-
plomai nem oly érdekesek, hogy leírásukkal fá-
rasztanám az olvasók figyelmét. 

Mire Trieszt megtekintésével jóformán  végez-
tünk, elérkezett az indulás ideje. Tehát el, Velen-
czébe! Velenczébe, a legekszczentrikusabban s leg-
bizarabbul épült városba. 

Nem mesbze volt az éjfél,  hogy a vonat be-
robogott velünk az állomásra. Hossza töltésen kel-
lett menni jó ideig, mely a vízen épült várost ösz-
szeköti a száraz földdel. 

A ki elgondolja, mennyi különbséget beszél-
nek Velencze felől  azok, kik valaha látták; a ki 
elgondolja, mennyire elütő lehet, a velenczei élet-
mód a más városok életmódjától; a ki elgondolja, 
milyen furcsa  is lehet egy vizén épült város; a ki 
végre elgondolja, mily erős, hatalmas, szerepvivő 
város volt hajdanta: az könnyen megértheti azt 

is, micsoda érzelmek fogtak  el akkor, midőn Ve-
lenczébén leszálltam a vonatról. 

Első dolgunk volt. gondolás ntán nézni, a 
második csónakázni az utczákon, a harmadik s 
legfőbb  lefeküdni  s erőt, kitartást gyűjteni másnapra. 

Gondolást kaptunk nem egyet, de százat. Ah 
az olasz szörnyű szolgálatrakész egy nép '. A sok jó, 
mindenben rossz; az a szolgálatra készségben is, 
Nem sokban mult, hogy izekre nem téptek ben-
nünket. Oroszlán diszelkedik Velencze czimerében 
oroszlánnak emeltek két szobrot is a Márkás té-
ren, de csakugyan oroszlánok körmei közé kerül-
tünk ám! Végre sok küzdelem, dögönyözés, ol-
dalba lökés után gondolára jutottunk. Miután ki-
fújtak  magunkat, hozá láttunk a körültekintéshez. 

Nagyon igénybe kellene vnnem az olvasók 
képzeleterejét, hacsak megközelítőleg is akarnám 
elképzeltetni, milyen egry velenczei éjszaka. „íme; 
mondtam társamnak : „Egy éjjel Velenczében nem 
színpadon, hanem valóságban." 

A gondola megindult velünk. Soha se gon-
doltam volna, milyen furcsa  egy jószág az a gon-
dola. Ha kereken járna, bizvást beillenék gyász-
kocsinak. Merő feketeség.  IJeboritva fekete  posz-
tóval, befestve  kiviil, belől koromfeketére.  A hajó 
derekán faépítmény  van, oldalt ablakokkal. Hason-
lít a födött  kocsihoz, csakhogy a bejárat nem ol-
dalvást van. hanem elül. Alacsony ajtó zárja be. 
Az első persze az volt, beleütöttem fejemet  a sze-
möldök-fába,  a mint beléptein vagy jobban mondva 
bemásztam. A sötétben megtaláltam a? ülést is, 
hanem először bizomy nem rá, hanem melléje ül-
tem. Ez a koporsó forma  építmény is merő fe-
keteség, ülés, faUzat,  padozat, csak az üveg nem 
fekete.  Nem is éreztem ám jól magamat benne. 
Azt gondoltam temetni visznek. Lpeu ütötte is a 
tizenkettőt Velencze valamennyi tornyában, ki vé-
konyon. ki vastagon. Mig fészkelődtem,  társam 
jóízűen kaczagott rajtam. Sejtette, hogy nem & 
legjobb érzelmek töltik el keblem belsejét. Előtte 
nem volt újság, mert már egyszer megjárta Velenczét. 

— Miért nem vettünk, édes Nagy ur, fe-
hér, piros vagy akármilyen színű gondolát, csak 
feketét  ne ? 

Akkor világosodtam fel,  hogy a gondolák 
mind feketék.  Egy XV. századbeli törvény szabja 
meg a gondolásoknak a fekete  szint. A törvény 
még most is él. Mint annyi jó, meg rossz törvény, 
ez is elmehetett volna oda, a hova amazok. 

— De hiszen én nem ülök itt ebben a sö-
tétségben ; — mondám társamnak — félek  tőle, 
hátha megesz. Kimegyek ; ha lehet leülök, ha nem, 
állok. 

Most gyönyörködhettem csakjegész teljességé-
ben a velenczei éjszakák valami rémes szépségben. 

Tessék is elképzelni! A hold egész fényében 
ragyog, bevonja azzal a kétes világosságával a 
falakat.;  csak sejtet, semmit tisztán nem mutat. 
Az idő mohától bevont falakat  megezüstözi, az 
omlásokat, repedéseket megszépíti, megregényesiti. 
A házak komor szemeket meregetnek, miért há-
boi gátjuk a bennök alvók nyn*aliuát. Az utczákon 
temetői csend. Kocsik, szekerek nem ütnek zajt. 
Járókelők lépteinek zaja sem kelt visszhangot. 
Csak a víz csobog, csak a gondolások lármája 
hallszik az utczaszögleteken. Aztán az a kilátás 
sem olyan, mint nálunk, mikor azt kiáltják : vi-
gyázz ! Van abban is valami rémes. Sok utczából 
ki, utczába be hajózás után megérkeztünk hote-
lünkbe. De most, hogy szilárd talajt éreztünk lá-
bunk alatt, nem gondoltunk a lefekvésre.  Hogy is 
tudtam volna elaludni, a nélkül, hogy meg ne néz-
zem a világ egyik leghíresebb és legszebb terét, 
a Márkus-teret, kivált inikor ott volt a szomszé-
domban. 

Miután csomagjainktól megkönnyítettük ma-
gunkat, kimentünk a Márkus-térre. 

Micsoda látvány! Micsoda érzés! Ott lenni, 
a miről oly sokat hallottam s olvastam! Látni 
azokat az épületeket, melyeket a képzelet mese-
szerűnek test le! A szent Márkustemplomot, a 
Dozse-palotát, azt a két szárnyas oroszlánt, azo-
kat a hosszú, ezer ablakos palotákat, melyek a 
teret bezárják! Nem lehet számot adni azokról a 
kavargó érzelmekről, melyekkel az ember eltelik 
enuyi nagyság, ennyi szépség láttára. Csak azt 
lehet mondadani: Gyere és bámuld az emberi kép-
zelet, az emberi kéz munkáját I A vaknak nem 
lehet megmagyarázni, mi az a szin; a süket-né-
mának nem lebet megmagyarázni, mi az a hang. 
A ki nem látta Velenczét, aDnak lehetetlen kép-
zeletet uynjtani arról, milyen az a tér. Csak any-
nyit lehet mondani: Nézd és bámuld! 

Talán reggelig is el néztem volna, ba az ír» 
el nem üti az egyet, ha a. hideg nem kezd bán* 
tani, ba testem nem kívánkozik pihenni s ha más-
napra is nem kell néznivalót hagyni. Ennyi ok 
haza hajtott bennünket. S álmodtam tündér va-
rosról, tündér városban tündér leányról, a ki leg-
szebb volt valamennyi tündér leány közt s a kit 
Margitnak hívtak. Dr. Kovát»  S. János. 

Olvasóköri bál. 
G y e r g y ó-T ö 1 g y e s, jan. 31. 

Tölgyes községében olvasókör alakniván, meg-
nyitási ünnepélyét e hó 19-én este tartotta meg 
felolvasás  és szavalatokkal a kör helyiségében, a 
„Korona" vendéglő nagytermében. 
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bajon segiteni kell, szükséges gyökeres or-
voslást eszközölni minden tekintetben, ugy 
a közegészségi bizottság erre hivatott kö-
zegének gondos ellenőrzése, a felülvizsgálat 
pontos megejtése, mint ,1 felettes  hatóságok-
nak kényszerítő intézkedése s a hanyag 
tiratviselok ellen büntetés azonnali és szigorú 
alkalmazása által; mert többé-kevésbbé 
komolyan félhetünk  attól, hogy a kolera, 
mely az őszszel elkerült, de a mely ugy 
látszik, Budapesten a telet állhatatosan ki-
húzza, megunván magát a fővá  jsban, ked-
vet kaphat nyaralni Csikorezágban is s 
akkor vajmi keserves állapotoknak nézünk 
eléje azon községekben, melyekben még 
orvos sincs s melyekben még a legkezdetle-
gesebb orvosszereket sem lehet találni. 

Azért eléggé nem ajánlhatjuk orvosaink 
figyelmébe  azt a körülményt, hogy a jég-
vermekre már most terjesszék ki figyelmü-
ket minden hozzájok tartozó községben, 
nézzenek utána, mily lelkiismereti dolgot 
csinálnak ebből az arra hivatottak s a hol 
hanyagságot, mulasztást észlelnek, ne kí-
méljék a fáradságot,  gyors orvoslás végett 
megtalálhatják könnyen az illetékes hatósá-
got s legalább a felelősség  nem fogja  őket 
oly nagy mértékben terhelni veszély esetén. 

Különösen hassanak oda, hogy a jég 
feletti  rendelkezési jog kizárólagosan illesse 
őket meg, csak az ők rendeletükre legyen 
a véremből meghatározott mennyiségben 
jég kiszolgáltatható s csak orvosi czélból le-
gyen a község jege felhasználható.  Egy kis 
ujitás nem fog  e téren is ártani. A hol pe-
dig orvos nincs, ott a községi elöljáróság 
egyik tagja súlyos felelősség  terhe alatt le-
gyen a verem felügyeletével  megbizva, szük-
ségeseién ő adasson jeget a lakosoknak s 
egyszersmind őt terhelje a haszontalan vesz-
tegetésért, az esetleges jéghiányért a fele-

Különben adja az Isten, hogy mentől 
kevesebb esetben legyen szükségünk a jégre, 
hogy akár érintetlen legyen minden köz-
ségben egész nyáron a jégverem, miért na-
gyon nem busulnánk, mert ha nincs al-
kalom a jég használatára, nincs betegség 
köztünk, de igazán elcsüjjsresztene az a tu-

i o Oo 
dat, hogy a legtermészetesebb és legszüksé-
gesebb gyógyszert is nélkülöznünk kell a 
legnagyobb veszély, a kolerajárvány idején, 
egyeseknek könnyelműsége, mulasztása miatt. 

d'Or. 
.Budapesti levél. 

•Sok mimlenrú'l. 
la<)3. február  5. 

Hioden müveit embernek kötelessége, ha inteligent 
társaságba jön, hogy magát bemutassa és igy a fennálló  tár-
sadalmi törvénynek — tisztelője lévén minden felsőbb,  alsóbb 
fornmnalc  — én is hódolok ez előtt. l'roviezális hírlapíró vol-
tam, még pedig a bájos Erdély kincses városában most pedig 
a népszínháznál minden egy>bb vagyok. Iírpeíö szívvel vá-
gyódtam az ország szivébe. A folyton  megújuló kolerás hírek 
daczára is örömmel jfittem  ide. Valami különös varazshatalma 
Tan reám nézve ennek az ilju Bpê tuek. -Néhány evvel ezelőtt, 
midőn Amerikából haza vitorláztam, Antwerpenből, hol partra 
szálltam, Brússelbe mentem, onnan egy ugrás lévén Páris — 
világkiállítás idenye volt — benéz r>m, mind lioloud Istók 
Debreczenbe; onnan a Doveren át az örökös k. dök városába 
Londonba rándultam. Végre Köln Karlsrube, München, Ué-
esen át Budapestre jöttem. Mindezt azi'rt említem, meit e 
szép tur daczára, a világvárosok tása után is hűn és fenn 
dobogó 9ziwel léptem fo  és székvárosunk utczaira. li.irki 
mondja is az ellenkezőt a honvágy ép olyan létező érzés, mint 
a barátság vagy az isteni szerelem. Nagvoc szerettem ezt a 
„mi" központunkat Itt lüktet az élet. itt pezseg a vér és 
innen lehet ,sok mindent' irni a jó vidéki olvasóknak. 

Az idő fővárosban  olvadékony hangnl ban van. Csepeg, 
csurog a házfedelekről  és az ég derülten 11 < olyog kékségével. 
A járó-kelők azonban meg-iiiylik a természet e lírikus han 
gulatát, mert az ég cseppjei az ember nyakába esuek és nein 
valami kellemes érzést okoznak. A régi ezopfos  goromba ház-
mesterek pedig, kik a ház előtt vágják, söprik a havat, 
kímélet nélkül högyek, vagy nrak finom  szövetjére dobják a 
fekete  tömeggé változott fehér  hópelyheket. Falb hivei azon-
ban nagy erősen állítják, hogy ez a tavaszi idő nem tar-
tós. Lesz nekik egy kis igazuk, mert már a nóta is azt 
mondja: az idő változó. 

A képviselőházban ép az idővei ellenkező mogorva 
hangulat uralkodik. A millenium megünneplésére vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalását megszakították. Ha én képviselő 
volnék bizony én is magyar mükásan dühösködnék.J E ma-
gasztos ünnep, mely a magyarság, a magyar nemzet létképes-
ségét fényesen  dekumentálja, megérdemli, hogy azzal gyorsan, 
b hatóan foglalkozzanak  a mérvadó körök. -N'eményi Ambrus, 
a milleninm törvényjavaslata érdekébeu, szóookilag magvas 
1>. B<édet mondott, de tiaál Jenő és a kiállítások ismert ve-
zérférfia  Zichy Jenő gróf  sem maradtak háttérben, mert ő 
is sok helyes módozattal álluk elő. Neményi beszédében kü-
lönös» hangsúlyozta azt, hogy az 1895. évről 1896-ra elha-
lasztott országos kiállítás ne csnpán banális látványosság 
-•agy csillogó vásár legyen, hanem a nemzeti mait egy kegye-
letes emlék tára. Szeriute bele kell vonni az egész nemzetet. 
J Grit-ncii nevezetességű emlékek és műkincsek állítassanak 

ki. Egy ország sem olyan gazdag ilyenekben, mint a mi kis 
hazánk és önnek bizonyítékát láttuk a közelmúltban az OtvBs-
müklállitásoD. Neményi hangoztatta tovább azt is, hogy mi-
ntán a hazai vasutak ma már nagy hálózattal birnak, hasson 
oda a kormány, hogy az országos kiállítás tartama alatt 
kivételes dijleszálitások lépjenek életbe, mert ezáltal Magyar-
ország lakosságának bármily szerény vagyona rétege könnyű 
Bzerrel és tömegesen látogathatja az ezredéves Qnncpélylyel 
kapcsolatos kiállítást 

A nap egyik főeseraényét  a Kisfiludy-társaság  tagvá-
lasztó gyűlése képezte. Mindenütt beszéltek e választásról, 
Beszéltek azért, mert Apponyi Albert gróf  taggá választása 
is kombinácztóba volt véve. Apponyi, mint szónok felűlmal-
batatlan Az ő beszédei a stilisztikának, az oráczióknak re-
meket Öt ma az angolok legnagyobb szónoka Henry Geor-
gebise mnţja felni.  Apponyi, ha beszédeit összegyűjtené és 
kiadná egy valóban kiváló müvei szaporitáná az irolalmat. 
Ez a mű nemcsak tannságos, de élvezetes olvasmány is volna. 
Apponyit, Ágai Adolf  ajánlatára meg is választottak, de az 
öt megválasztott tag közül a legkisseDb szavazati többséget 
nyerte. Nemzetünk büszkesége 17 szavazásra lett a Kisfaludy-
társaság tagja, holott Hegidüs István, egyetemi tanár, ki li-
tiu és görög fordításokkal  foglalkozik  18 szavazatot kapott. 
De sebaj I Apponyi majd megmutatja, hngy előbb vivja ki 
az igazi szavazók, a nagy közönség rokonszenvét, mint a 
legnagyobb Kisfaladista  — Gyulai l'ál. 

A legujab miniszterelnök, a jóképil Wekerle most 
Bécsben intézi a pénzügyeket. A király egy óránál tovább 
értekezett korunk legzseniálisabb pénzügyi kapacziu'uával. 
Azután Steinbach osztrák pénzügyminiszterrel konferált,  sőt 
Kautz Gyula dr.-ral is megvitatta a pénzügyi dolgokat. We-
kerle most nagyon népszerű ember nálunk. S méltán, meu 
pénzogységeket tereuit, már pedig a pénzt közös mindnyá-
junk kedvencz gyermeke. A legideálisabb kőltő is szereti, 
ha poémáját pénzzel fizetik.  Hogy is énekli Gáspár apó: Ha 
pénze van, mindene van. I)e mégis egyet nem lehet venni: 
a boldogságot F :t nem árulják sehol, mert ez a szívben van. 

Két említésre méltó dolog túrtént még c héten a fő 
városban. Az egyik a fegyvergyári  sztrájk. A munká-ok, mint 
mindig ilyen esetben több fizetést  és kevesebb munka időt 
kértek. Á gyárigazgatósága azonban neui hajlandó a tulköve-
telök igényeit teljesíteni és azért a fegyvergyárban  most nem 
zakatól a gép és nem izzanak a vasak, hanem ahelyet zakatol a 
szrájkoló mnnkásnép és izzadnak a kolomposok. 1500 munkás 
gvülésezik, természetesen a rendőrség éber felügyelete  mellett. 
A gyárigazgatóság tartja magát és ez tarthatja is, de vájjon 
az a sok szegény ember nuiddig birja? 

Hogy vígat is irjak egy bál leíráséval fejezem  \>e első 
levelemet Az athléta bálról zeng az ének. Az athléták bál-
jának már napokkal előbb fényes  sikers jósoltak. Dehogy is 
ne, mikor athlétai erővel és buzgalommal munkálkodott a 
bált rendező-bizottság, mely a főváros  számottevő ifjú-ágából 
került ki. A vigadó özszes termei valóban szűknek bizonyul-
tak, mert annyi bájos leány és szép asszony jelent meg a 
parketten, hogy a gáz és a villany csillárok elhomályosultak. 
Ilanem ez alkalommal az athléták is gyenge legényeknek bi-
zonyultak, mert nem egy teljesen meghódolt a gyenge nemnek. 
Hiába ma már a liázzsságok nem az égben, de a bálban 
köttetnek. IDskolozl Henrik. 

L E V E L E Z É S . 
Utazásom. 

C3ilt-Szeredát61 Nâncyig. 
— Trieszt. — 

IV. 
A tengerparton tovább menve, a világító-

toronyhoz értünk. Fölmentünk. Ámbár a sok 
lépcső megviselte lábaink erejét, még se bántuk 
meg. A kilátás valami fenséges  volt. Végig tekint-
hettük a tengert, ráfektethettük  szemünket a vég-
telen sikra, elnézhettünk addig, hol az ég látszó-
lag egybeolvad a tengerrel. Ott abban a messze-
ségben aztán könnyű volt lelkünknek fülemelked-
nie az égbe, a tengerek, száraz töldek, a világok 
urához. Nem kell az embernek a tengerre mennie, 
hogy megtanuljon imádkozni. Elég, ha a partról 
látja azt a végtelenséget, a melyben megtalálja a 
lélek a végtelenség végét, az Istent. Mikor a ten-
gert látod, borulj le ember és imádd a tengerek 
Urát; mikor a természet ölén jársz, borulj le em-
ber s imádd a s/.áraz földek  Urát; mikor az égre 
emeled tekintetedet, borulj le ember s imádd a 
számtalan világok Urát. 

A toronyban hatalmas messzelátók álltak 
rendelkezésünkre. Fölfegyvereztük  hát vele sze-
münket s liol a tengerre, hol jobbra Miramáréra, 
hol balra Isztriára fordítottuk.  A toronyőr meg-
mutatta a hatalmas lámpa szerkezetét, a különféle 
jeleket, melyekkel tudtul adja a hajóérkezést a 
kikölőbelieknek. Ezek <t jelek zászlók s midőn 
valamely hajó feltűnik  a messze láthatáron, a to-
ronyőr olyan színű lobogót tüz ki, a milyeu a 
hajó lobogójáé. 

A toronyból lejövet bementünk a városba 
megnézni, mi benne szép és érdekes. Csak olyan, 
mint Fiúmé. A tengerparton modern, beljebb 
olasz. Ziszűgos, szűk, lármás, rongyokkal, mikkel 
teleaggatott utczák, zsibongó olasz ficzkók,  tarka, 
barka köntösű olasz nők, köpenyeges olaszok. Ez-
a mit lépten-nyomon találni. Föutczái, terei szé-
pek, rendezettek, de sem középületei, sem tem-
plomai nein oly érdekesek, hogy leírásukkal fá-
rasztanám az olvasók figyelmét. 

Mire Trieszt megtekintésével jóformán  végez-
tünk, elérkezett az indulás ideje. Tehát el, Velen-
czébe! Velenczébe, a legekszczentrikusabban s leg-
bizarabbul épült városba. 

Nem messze volt az éjfél,  hogy a vonat be-
robogott velünk az állomásra. Hosszú töltésen kel-
lett menni jó ideig, mely a vizén épült várost ösz-
szeköti a száraz földdel. 

A ki elgondolja, mennyi különbséget beszél-
nek Velencze felöl  azok, kik valaha látták; a ki 
elgondolja, mennyire elütő lebet. a velenczei élet-
mód a más városok életmódjától; a ki elgondolja, 
milyen lurcsa is lehet egy vízen épült város - a ki 
végre elgondolja, mily erős, hatalmas, szerepvivő 
varos volt hajdanta: az könnyen megértheti azt 

is, micsoda érzelmek fogtak  el akkor, midőn Ve-
lenczébén leszálltam a vonatról. 

Első dolguuk volt gondolás ntán nézni, a 
második csónakázni az utczákon, a harmadik s 
legfőbb  lefeküdni  s erőt, kitartást gyűjteni másnapra. 

Gondolást kaptunk nem egyet, de százat. Ah 
az oltsz szörnyű szolgálatrakész egy nép 1 A sok jó, 
mindenben rossz; az a szolgálatra készségben is, 
Nem sokban mult, hogy izekre nem téptek ben-
nünket. Oroszlán diszelkedik Velencze czimerében 
oroszlánnak emeltek két szobrot is a Márkás té-
ren, de csakugyan oroszlánok körmei közé kerül-
tünk ám! Végre sok küzdelem, dögönyözés, ol-
dalba lökés ntán gondolára jutottunk. Miután ki-
fújtak  magunkat, hozá láttunk a körültekintéshez. 

Nagyon igénybe kellene vennem az olvasók 
képzeleterejét, hacsak megközelítőleg is akarnám 
elképzeltetni, milyen egy velenczei éjszaka. „íme; 
mondtam társamnak : „Egy éjjel Velenczébennem 
színpadon, hanem valóságban." 

A gondola megindult velünk. Soha se gon-
doltam volna, milyen furcsa  egy jószág az a gon-
dola. Ha kereken járna, bizvást beillenék gyász-
kocsinak. Merő feketeség.  Bebori.'.va fekete  posz-
tóval, befestve  kívül, belől koromfeketére.  A hajó 
derekán faépítmény  van, oldalt ablakokkal. Hason-
lít a födött  kocsihoz, csakhogy a bejárat nem ol-
dalvást van , hanem elül. Alacsony ajtó zárja be. 
Az első persze az volt, beleütöttem fejemet  a sze-
möldök-fába,  a mint beléptem vagy jobban mondva 
bemásztam. A sötétben megtaláltam az ülést is, 
hanem először bizomy nem rá, hanem melléje ül-
tem. Ez a koporsó forma  építmény is merő fe-
keteség, ülés, falazat,  padozat, csak az üveg nem 
fekete.  Nem is éreztem ám jól magamat benne. 
Azt gondoltam temetni visznek. Epeu ütötte is a 
tizenkettőt Velencze valamennyi tornyában, ki vé-
konyon. ki vastagon. Mig fészkelődtem,  társam 
jóízűen kaczagott rajtam. Sejtette, hogy nem a 
legjobb érzelmek töltik el keblem belsejét. Előtte 
nem volt újság, mert már egyszer megjárta Velenczét. 

— Miért nem véltünk, édes Nagy ur, fe-
hér, piros vagy akármilyen színű gondolát, csak 
feketét  ne ? 

Akkor világosodtam fel,  hogy a gondolák 
mind feketék.  Egy XV. századbeli törvény szabja 
meg a gondolásoknak a fekete  szint. A törvény 
még most is él. Mint annyi jó, meg rossz törvéuy, 
ez is elmehetett volna oda, a hova amazok. 

— De hiszen én nem ülök itt ebben a sö-
tétségben ; — mondám társamnak — félek  tőle, 
hátha megesz. Kimegyek ; ha lehet leülök, ha nem, 
állok. 

Most gyönyörködhettem csak'egész teljességé-
beu a velenczei éjszakák valami rémes szépségben. 

Tessék is elképzelni! A hold egész fényében 
ragyog, bevonja azzal a kétes világosságával a 
falakat;  csak sejtet, semmit tisztán nem mutat. 
Az idő mohától bevont falakat  megezüstözi, az 
omlásokat, repedéseket megszépíti, megregényesiti. 
A házak komur szemeket meregetnek, miért há-
boi gátjuk a bennők alvók nyugalmát. Az utczákon 
temetői csend. Kocsik, szekerek nem ütnek zajt. 
Járókelők lépteinek zaja sem kelt visszhangot. 
Csak a viz csobog, csak a gondolások lármája 
hallszik az utczaszügleteken. Aztán az a kilátás 
sem olyan, mint nálunk, mikor azt kiáltják : vi-
gyázz ! Van abban is valami rémes. Sok utczából 
ki, utczába be hajózás után megérkeztünk hote-
lünkbe. De most, hogy szilárd talajt éreztünk lá-
bunk alatt, nem gondoltunk a lefekvésre.  Hogy is 
tudtam volna elaludni, a nélkül, hogy meg ne néz-
zem a világ egyik leghíresebb és legszebb terét, 
a Márkus-teret, kivált mikor ott volt a szomszé-
domban. 

Miután csomagjainktól megkönnyítettük ma-
gunkat, kimentünk a Márkus-térre. 

Micsoda látvány ! Micsoda érzés! Ott lenni, 
a miről oly sokat hallottam s olvastam! Látni 
azokat az épületeket, melyeket a képzelet mese-
szerűnek test le! A szent Márkustemplomot, a 
DozBe-palotát, azt a két szárnyas oroszlánt, azo-
kat a hosszú, ezer ablakos palotákat, melyek a 
teret bezárják! Nem lehet számot adni azokról a 
kavargó érzelmekről, melyekkel az ember eltelik 
ennyi nagyság, ennyi szépség láttára. Csak azt 
lehet mondadani: Gyere és bámuld az emberi kép-
zelet, az emberi kéz munkáját! A vaknak nem 
lehet megmagyarázni, mi az a szin ; a süket-né-
mának nem lehet megmagyarázni, mi az a hang. 
A ki nem látta Velenczét, annak lehetetlen kép-
zeletet nynjtani arról, milyen az a tér. Csak any-
nyit lehet mondani: Nézd és bámuld ! 

Talán reggelig is el néztem volna, ba a? óra 
el nem üti az egyet, ha a. hideg nem kezd bán* 
tani, ha testem nem kívánkozik pihenni s ha más-
napra is nem kell néznivalót hagyni. Ennyi ok 
haza hajtott bennünket. S álmodtam tündér vár 
rosról, tündér városban tündér leányról, a ki leg-
szebb volt valamennyi tündér leány közt s a kit 
Margitnak hivtak. Dr. KováU  S. János. 

Olvasóköri bál. 
G y e r g y ó-T ö 1 g y e s, jan. 31. 

Tölgyes községében olvasókör alakalván, meg-
nyitási ünnepélyét e hó 19-éu este tartotta meg 
felolvasás  és szavalatokkal a kör helyiségében, a 
„Korona" vendéglő nagy termé bea. 



Február . C S Í K I L A P O K . . szám. 

Az ünnepélyt, szép számú érdeklődő közön-1 
ség jelenlétében Dr. Lázár János nr, egyletünk 
derék elnöke egy igen szép, alkalmi és komoly 
felolvasással  nyitotta meg, melyben megemlékezett 
a hazánkban keletkezett első nemzeti Kaszinóról 
s igen szépen ecsetelte az olvasókörök hazafias 
és a közművelődésre kiható jótékonyságát. Szóval 
egy igen szépen átgondolt és értelmesen előadóit, 
tanulságos felolvasásban  részesült a közönség, 
melyért a felolvasót  zajos éljenzés és tapsvibarral 
jutalmazta. 

A programra második részét Miklós Branka 
kisasszony szavalata töltötte be, ki a „Honvéd öz-
vegye" cziraü költeményt szavalta el zajos tet-
szés között s kit szavalatáért derék elnökünk egy 
igen szép virágcsokorral lepett meg. 

Záradékul,Brassay József  egyleti tilkár sza-
valta el az „Elő szobor" czimü költeményt, mit 
a közönség tetszéssel fogadva,  zajos tapssal ju-
talmazott. 

Az ünnepélyes megnyitást követte a magas 
jó kedv, mely tánczban s Imniak fogyasztásában 
érte el netovábbját. A négyeseket 20 - 24 pár 
tánczolta. 

Az 50 kros belépti-díj mellett is a bevétel 
43 frt  50 kit tett ki. melyből levonva a fit 
83 kr kiadást, maradt az olvasókör javára tiszta 
jövedelem 18 frt  07 kr. 

Feliilfizetttek  : Kerenczi Albert, nr 1 frt  50 
krt. Bogdánfy  János, Csató János, Csíki Dénes, 
Haszán Maciimét, Kóródy Dániel, Mülilfay  Sándor 
urak 1 — 1 frtot.  Bajkó Mór, Görög Gyula, Kará-
csony János, Korpos Ádám, Dr. Lázár János, Lá-
zár István, Xiszel Lőriucz, Péter Dénes, l'ro-
liászka N., Simon Vendel, Simon Márton, Strul 
Mihály és Strucskó József  urak 50 — 50 krt, ösz-
szesen 15 trtot. 

l'erenrti  Jstaín 
az ulvasúkür penzüimuka. 

— Székelykereszturi országos bikavásár. Az 
ndvarhelyvármegyei gazdasági egyesület kérelmére 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur megen-
gedte, hogy Székely Kereszturon minden év már-
czin.s 1-én országos tenyészbikavásár tartassék. 
Tudomásunk szerint az egész országban ez az 
egyedüli országos vásár, melyre csakis tenyészbi-
kák hajtatnak fel;  s ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy Székely-Keresztur szerencsés fekvésénél 
fogva  nemcsak a székelyföld  központja, hanem 
Romániához is közel esik s igy biztos kilátás le-
het arra, hogy a tiszta magyar faj  tenyészállatok 
már is nagy előszeretettel vásáríó romániai te-
nyésztő közönség ezen vásárokon fogja  tenyész-
anyagszükségletét beszerezni. Nem mulaszthatjuk 
el az ország összes tenyésztőinek figyelmét  ezen 
vásárra különösen felhívni.  A gazdasági egyesület 
a maga részéről is mindent megtesz arra nézve, 
hogy ezen vásár jó hírneve mtadenkorra megalapit-

tassék. Saját kebeléből vásárrendező bizottságot 
alakított. Gondoskodott arról is, hogy ezen vá-
sárról a romániai vevő közönség is tudomást sze-
rezzen. Elhatározta azt is, hogy a vásárral kap-
csolatosan minden évben tenyészbikakiállitást ren-
dez. Őszintén óhajtjuk, hogy a székely anyamegye 
gazdasági egyesületének üdvös törekvéseit megfe-
lelő siker jutalmazza. 

— Orvosi. Legközelebb megjelenik Eckstein 
Bernát ur Budapest, fürdő-uteza  4. sz. kiadásában 
az „Orvosok országos czimtára." A kiadó felkéri 
a t. orvos és gyógyszerész urakat, miszerint pontos 
czimüket vele tudatni szíveskedjenek, mely czirn 
ingyen közöltetik. Azon t. nrak, kik erre vonat-
kozó kérdőíveket vettek, tisztelettel felkéretnek 
azokat kitöltve visszaküldeni. 

-A. IsJls l u t r i . 2 n l z á . e a . 
Urdun 1893. tebr. 1. 
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— Vereskeresztegyleti gyűlés. F. év január 

30-án a „Vereskeresztegylet" csíkszeredai fiókja 
évi rendes közgyűlést tartott kevés számú tagnak 
részvétele mellett. A közgyűlésen özv. Lázár Dé-
nesné és Vajna Tamás eínökök lemondván, mint-
hogy az elnökséget továbbra megtartani semmi-
esetre hajlandók nem voltak, lemondásuk elfogad-
tatott ugyan, de helyettük elnökök nein választat-
tak, hanem határoztatott, hogy nevezettek az el-
nöki tisztet bár addig viselni szíveskedjenek, mig 
az egylet taţjai aláírás útján határozni lógnak a 
felett,  hogy a/, egylet leioszt:issék-e, vagy ne r 
Indokoltatolt e/.en határozat az által, hogy ha a 
felosztás  mondatnék ki, a ji-lenleg in>"_'levö ininingy 
700 frtnyi  vagyont, a közpoiiiba beküldeni k-dlene. 
mig ellenben az egylet lentartása eseten továbbra 
is gyakorolható lenne ama sok jótékonyság, me-
lyet az egylet eddig is itten gyakorolt. Igy a, most 
lefolyt  közgyűlés is 43 frt  (i8 krt adott át. Klthes 
Jakabné egyleti tagnak, hogy ezen összegen a sze-
redai szegénysorai elemi iskolai tanuiók és óvo-
dába járó gyerekek között kiosztandó ruhadara-
bok vásároltassanak be. Ennek folytán  lem.miluit 
elnökök tisztüket az egylet sorsának eldöntéseig 
elvállalni szívesek voltuk. Ezzel a közgyűlés 
véget ért. 

— Hímen. F. évi február  hó 5-én délután 3 
órakor vezette oltárhoz Ferenczi Béla Csik-Tus-
nád, Verebes és Lázárfalva  fiatal  munkás körjegy-
zője Tódor Imre tusnádi birtokos szép és mivelt 
leányát, Borbálát. Őszintén gratulálunk e frigy-
hez s zavartalan boldogságot kívánunk az egy-
m á s é r t s o k a t k ü z d ö t t párnak. 

— Tisztújítás. A felcsiki  hat község: Ma-
darás, Dánfalva,  Karczfalva,  Jenüfa'va,  Szentta-
más és Szentdomokos közös ügyét intéző kuldött-
ségi bizottság képviselőtestületének tisztujitása 
Csik-Karczfalván  mnlt hó 20-án vitetett keresztül. 
Eddig volt hat községi jegyző, szenttamási Ágos-
ton József  körjegyző elnöknek, helyébe jegyzőnek 
karczfalvi  körjegyző Kovács János általáuos köz-
akarattal választattak meg. 

— Tánczestély. Csík-Szpn'győrgyőn mult 
28-án az odavaló róm. katli. iskola javára táncz-
estélyt rendeztek. Az estély a vidéken tartatni 
szokott s ehhez hasonló czélu ii.ulal ságok egyik 
legsikerültebbje volt, melynek a reggel vetett vé-
get. Felülfizettek  : Benedek Gábor 20 krt; I'otyó 
Juliska kisasszony, Sándor János, Darvas Ftrencz, 
Gözsy Árpád, Szacsvay linre, Székely Károly sl., 
Antalfy  Gábor, Molnár Ákos, Dr. Beteg Antal, 
Nagy Gyula, Leicht Károly, Fitzus József,  Bálint 
Lajos, Dr. Csiszér Miklós, Dr. Molnár László és 
Bodó József  40 —40 krt; Mezei Imre és családja, 
Soós Lajos 50—50 krt ; Tompos Pá', Balásy Sán-
dor és Pongrácz Mihály 60—60 krt; Markaly An-
tal, Rosenfeld  Dávid, Kabdobó Péter, Tompos Já-
nos, Kánya Imre csiks zentgyörgyi közs. biró és 
Potovszky József  1—1 frt;  Gergely Péter k. j. 
1 frt  50 krt ; Govrik Gerő ur 2 frt  és Hodor 
András ur 3 frt.  Tiszta jövedelemkép maradt az 
iskolának 30 frt. 
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Sz. 759. — 1893. 
ai. 

H i r d e t m é n y . 
A Csíkszereda székhelyijei rendszeresített 

felcsiki  útbiztosi állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Az azt elnyerni óhajtók kötelesek igazolni, 
lliogy az 18!)l. évi juníus 17-én 19'Ji. bgy. szám 
' alatt alkotott szabályrendelet 3. § ban részletesen 
felsorolt  képesítéssel birnak, esetleg pedig a meny-
nyiben még vizsgát, nem tellek volna, megfelelő 
előképzettség mellett kötelezni magunkat, hogy a 

j kinevezéstől számitolt egy évi idő alatt képesítő 
I vizsgát tesznek. 
i Hasonló képesség mellett az 1S73. évi Il-ik 
t. cz. feltételei  szerint minősített altisztek első 
séggel birnak. 

A feltétlenül  Csik-Szeretlában kötelező lakás 
mellett, ezen útbiztosi állás évi 400 írttal és a 
kezelése alatti kíépitett utak minden kmtere után 
3 frt  30 kr, a kiépítetlen közutak kmtere után 
pedig 1 frt,  65 kr útiátalánynyal javadalmaztatik. 

A kinevezésnél kizárólag csak csikvármegyei 
születésű és odavaló illetőségű egyének vétetnek 
figyelembe. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik azen állást 
elnyerni óhajtják, hogy a tennebbi kellékek sze-
rint felszerelt  pályázati kérésüket hozzám folyó 
évi márczius hó l-ig nyújtsák be, minthogy a ké-
sőbb érkező folyamodványok  bírálat nélkül vissza-
utasiltatnak. 

Csik Szereda, 1893. január hó 27;én. 

1 - 3 Becze Antal, alispán. 

: Jis2Ía  Ur:  egé§i 
£ Titkos betegségek, kiütések, sápkor, 
5 (28—0) általános 

| levertség, gyöngeség 
• eltűnnek, lia 

I sl  T é r tiszt sl! 
Rendszerünk pontos használata 

esetén: jótállunk a határozott ered-
ményről! 

Tudakozódásokhoz levéljegy csatolandó. 
O l T l e e H a n i t a s " P a r i i * 

30. F a n b o a r g Mon tmar t r e . 

177—1893. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csik vármegyében fekvő  Gyergyó-Szent-

Miklós tulajdonát képező .Somlyópataka" 
nevű erdőrészben kijelölt 414 kat. hold te-
rületen levő, mellmagasságban kéregge^ 
együtt 40 ctm. vastagságot elért és szakér 
tőilek 40502 tömör köbmeterre becsült, ke" 
reskedelmi czólokra alkalmas luczlenyő (abies" 
exoelsn) törzsekből álló fatömeget  kihasz-
nálás végett eladja a versenytárgyalás útján 
legtöbbet Ígérőnek. 

• -í • 
Az erdőterület kihasználásának ideje 

kezdődik a versenytárgyalás jogerőre emel-
kedésékor és tart 189G. évi deczember 31-ig. 

Ezen eladandó fatömegnek  becsértéke 
3^000 o. é. írtban (70000 korona) van meg-
állapítva. 

A versenytárgyalás megtartása — mely 
csak Írásbeli zárt ajánlatok útján eszközöl-
tetik — a jelen 1893- évi ínárczins 8- ik 
napjának délutáni 3 órája tűzetik ki ha-
táridőül, mely napnak déli 12 órájáig a sza-
bályszerűen kiállított és 3800 frt  (7600 ko-
rona] bánal pénzzel felszerelt  Írásbeli zárt 
ajánlatok az alant irott községi elöljáróság-
hoz czimezve s annak megjelölésével, hogy: 
„Ajánlat a somlyópataki kihasználás végett 
eladandó erdőre" téritvény mellett adandók be. 

Távollevő versenyzőknek postán ér-
kező — a fennebbi  czimmel és megjelöléssel 
ellátott — ajánlatai ugyanazon napon dél-
utáni 3 óráig még elfogadtatnak. 

További feltételei  a versenytárgyalás-
nak alant irott községi elöljáróságnál bete-
tők. 

Községi elöljáróság 
Gyergyó Szentmiklóson, 1893. jan. 25. 

Simon Balázs Gencsi Alajos 
biró. közs. jegyző. 

185—1893. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csik vármegy ében fekvő  Gyergyó-Szent-

Miklós tulajdonát képező „Kupás-Czohárd" 
nevü erdörészben kijelölt 487 kat. hóid te-
rületen levő, mellmagasságban kéreggel 
együtt 40 ctm. vastag és azon felüli,  54810 
tömör köbmetert kitevő, kereskedelmi czé-
lokra alkalmas luezfenyő  (abies excelsa) tör-



Febrr . C S Í K I L A P O K . . szám. 

zsekből álló fatömeget  kihasználás végett 
eladja a versenytárgyalás útján legtöbbet 
Ígérőnek. 

Az erdőterület kihasználásának ideje 
kezdődik a versenytárgyalás jogerőre emel-
kedésekor és tart 1898. évi április 30-áig. 

Ezen eladandó fiitömegnek  becsértéke 
59000 o. é. frtban  (118000 korona) van 
megállapítva. 

A versenytárgyalás megtartására — mely 
csak Írásbeli zárt ajánlatok útján eszközöl-
tetik — a jelen 1893. évi márczius hó 
9-ik napjának délutáni 3 órája tilzetik ki 
határidőül, melv napnak déli 12 órájáig a 
szabályszerűen kiállított és 5900 frt  (11800 
korona) bánatpénzzel felszerelt  írásbeli zárt 
ajánlatok, az alant irott községi elöljáróság-
hoz czimezve s annak megjelölésével, hogy : 
„Ajánlat a kupásozohárdi kihasználás végett 
eladandó erdőre" téritvény mellett adan-
dók be. 

Távollevő versenyzőknek postán ér-
kező — a fennebbi  ezimmel és megjelölés-
sel ellátott — ajánlatai ugyanazon napon 
délutáni 3 óráig még elfogadtatnak. 

További feltételei  a versenytárgyalás-
nak alant irott községi elöljáróságnál bete-
kinthetők. 

Községi elöljáróság 
Gyergyó-Szentmiklós, 1893. jan. 25. 

S i m o n B a l á z s G e n c s i A l n j o s 
biró. közs. jegyző. 

Nyeremény tulajdonosok 
k e r e s l e t n e k ! 

Q - a z d A t l a n 2 i v l s z m i l l i ó f o r i n t 
h . e v e r k a m a t o z a t l a n n l , 

eddig még fel  nem vett eorsjegy fő-  éa melléhnyareményten. 
A „T e 1 g r a p hu sorsolási lap szerkesztő-

sége vállalkozott arra, li o g y az i l l e t ő mit 
sem s e j t ő tényleges birtokosokat felku-
t a s s a és őket a nyeremények birtokosává tegye. 

A sorsjegybirtokosok kéretnek, hogy sorsje-
gyeik minőségeit, sorozatait és számait a „Teleg-
raph" szerkesztőségének saját érdekükben is le-
véllilg közölni szíveskedjenek, hogy az illető nye-
reménytulajdonosokat ily módon felfedezhesse. 

Előfizetési  ár a „Telegraph" czimü hatodik 
évfolyamban  megjelenő, hiteles sorsolási lapra 

egész évre csak egy forint, 
előfizetőinek  még egy nagyszerű előnyt is nyújt 

t. i. évenként 

2 0 c L r l o 

jó-sziv sorsjegyet 
sorsol ki előfizetői  között. 

mely sorsjegyek negyedévenkint sorsoltatnak ki és 
20.000, 30 000, 40 000 koronás 

főnyereményekre  játszanak és egy nyereménynyel 
okvetlenül kisorsoltatnak. 

Oly sorsjegybirtokosoktól, kik a lapra elő nem 
fizetnek  10 kr válasz-bélyeg kéretik. 
B ^ » 5 cLr"b J ó - s z i - 7 - s o r s j e g r y " M l 
kisorsolásában és szétosztásában 

É r t é k p a p í r s p e l s u l á c z l o . 
Az árfolyamok  jelenlegi változásai bő alkal-

mat nynjtanak, a tőzsdén haszonnal való operaióra. 
Tőzsdei megrendeléseket is lelkiismeretesen eszkö-
zöl 

a „ T l i e l e g r a p l i " 
kiadóhivatalának bank- és váltó üzlete. 

L u s z t i g n i k i t a 
Budapest, Váczi-körnt 43. sz. 

1—5 Állapíttatott 1885-ben. 

A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetével  szövetséges gyergyói 
első mezőgazdasági előleg-egylet, mint szövetkezet" 

YIII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1893. évi február  lió 23-án (csütörtökön) délelőtt 9 órakor Ditróban, 

az iskola épület nagytermében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás t á r g y a i : 
1. Igazgatósági jelentés az 1892. évi üzlet-eredményről. 
2. Felügyelő-bizottsági jelentés, s ennek alapján 
3. A felterjesztett  zárszámadások felülvizsgálása  és a felmentvény  megadása. 
4. Az alapszabályok módosítása.*) 
5. Esetleges kérelmek elintézése és indítványok.**) 

*) Alapsz. 33. §. A közgyűlésen minden egyleti tagot, — tekintet nélkül üzletrészeinek szá-
mára — egy szavazat illet. Szavazatok akár személyesen, akár pedig valamely — erre meghatal-
mazott — egyleti tag által gyakorolhatók; azonban minden egyes egyleti tag, csakis egy megbí-
zást fogadhat  el. 

Választásoknál és személyt illető kérdésekben öt egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak 
van helye, egyébként a szavazás nyíltan történik. 

**) A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 34. §. h) az igazgatóság és felügyelő-bizottság  javasla-
tai; valamint bármely egyleti tagnak indítványa, ha a közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az, az 
igazgatóságnak írásban be lett adva. 

Qyergyó-Ditróban, <893. január hó 29-én. 
1—3 Az i g a z g a t ó s á g . 

f g r , Ji 

közvetitek kölcsünképen földbirtokra,  házakra 
Magyarország nagyobb vidéki városaiban 3000 
írttól fél  millióig következő feltételek  mellett: 

30 évi törlesztésre 6°/0 mellett 
42</, „ B.tíö°/o 
50 „ „ 5.40°/„ „ 

Ezen törlesztési részletekben a kamatok keze-
lési és töke törlesztés bennfoglaltatik. 
Értesítéseket és felvilágosításokat  ad a 

„Telegraph* 
kiadóhivatalának bank- és váltó-üzlete 

LUSZTIG MIKSA 
Budapest, váczi-körut 43. szám. 

Alapittatolt 1885 ben. 

Jóminőségü kükiillőmenti 

S L S z t s u l i " b o x o l r 
kaphatók Kertésznél (Román) Csik-Szere-

dában : nagyban 24, kicsinyben 28 kr 
literenkint. 

Szám 3 —18'J:í. 

Í  4 m r ü ¥ l  ia^aré^énzUr 
a z i e 9 2 - i k i \ i z l e t é T r r á l 

M L é?i f i a i n  közgyűlését 
( í y e r g y ú - S / . e n t m i k l ó s o n 

1893. évi február  hó 19-én délután 3 órától kezdőriőleg 
a „kereskedői-kör" helyiségében tartja meg a következő 

t á r g y s o r o z a t t a l : 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, a szavazati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés határozatképes, a közgyűlési jegyzőkönyv hite-

lesítésére három tagnak megválasztása. 
4. Igazgatósági jelentés az 1892-iki üzletévről, zárszámla és a nyeremény fnloszt.ás  előterjesztése, 

ugy szintén az igazgatóság által tett több intézkedés és határozat., valamint több indítvány 
tárgyalása. 

5. A felügyelő-bizottság  előterjesztése. 
6. A felmentvények  megadása. 
7. Hat igazgatósági, három felügyelő-bizottsági  tag, továbbá elnök, vezér-igazgató, ügyész, titkár, 

pénztáros és könyvelő választása. 
Az alapszabályok 19. § a szerint: hogy a közgyűlés határozatképes legyen, legalább 400 

részvény képviselete és 20 részvényes személyes jelenléte megkívántatik. A szavazati jog akár 
szemelyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott megbízott által, kinek azonban 
részvényesnek kell lenni — gyakorolható; ily meghatalmazást azonban csak távollevő vagy meg 
nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő-részvenyesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk 
vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai  által, erkölcsi testületek megbízottjuk által gyako-
rolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Ennél fogva  a t. részvényesek értesíttetnek, miszerint szavazataik gyakorolhatása végett 
„lgazolo-jegy»-üket — a törzskönyvi kivonat szerint — részvénybemutatás nélkül, 1893. évi febr. a? V'- l 8 " l k n a p , á n a délelőtti hivatalos órák alatt az erre felkért  felügyelő-bizottságtól atvenctiK, 

A «Gyergyói Első Takarékpénztár Bészvénytársasig" igazgatósága nevében : 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. január hó 19-én. 

G ö r ö g J o a c h i m s. k., I * á z á r J á n o s s. k , 
elnök. titkár. 

Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1893. 


