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S z e r l c e s z t d és K i a d ó . 

A ml vasútunk. 
(Bs.)  Régen elismert dolog s nem is 

igen szorul bizonyításra, hogy a székely 
nagyon türelmes nép, érdekeinek védelmében 
nem sokat alkalmatlankodik mákoknál, meg 
elégszik azzal a mi osztályrészébe jut s bé-
kességben várja a jövendőt, mert jól tudja, 
hogy a sor minden dologban legeslegutól-
jára szokott a székelyekre kerülni, ha ugyan 
rájuk kertil valaha. Lemondással és csendes 
rezignáczióval nézi, hogy másokat kalácscsal 
traktálnak s neki még a morzsalékokból is 
szerfelett  kevés jut. Fátálista, mint a ti'rök, 
meg van győződve róla, hogy a mi előre 
meg van irva a sors könyvében, az amúgy 
is előbb-utóbb be fog  következni, a mi pe-
dig nincs meg irva, az bizonyára nem fog 
megtörténni. 

Ha egy pillantást vetünk hazánk köz-
lekedési térképére, meggyőződhetünk, hogy 
n szorosabb értelemben vett Magyarország-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Utazásom Crik-Szeredától Nancyig. 

— Padua, Ylczenza. — 
VI. 

Deczember 7 én reggel elhagytuk Velenczét. 
Csak most sajnálom, hogy nem töltöttem benne 
még egy napot. Az első nap annyira elfogta  figyel-
memet, hogy nem került időm arra, hogy kigyü-
nyörkődhettem volna magamat benne. Csak váz-
latos képet alkothattam róla ; szerettem volna ki-
színezni, kidomborítani ezt a képet, hogy ugy élt 
volna lelkemben, a milyen valóságban. De hátha 
nem lett volna tökéletes ez a kép a rovására leit 
volna a vázlatnak? Sok leányarcz az első pilla-
natra meglepő, szépsége elbájol s ha figyelmesebben 
megvizsgáljuk, ha ajkai mosolyra vagy kaczajra 
húzódnak szét, ha más arczélt választunk, az el-
bájolás szűnni kezd, a varázslat eltűnik és szinte 
bánjuk, miért vettük azt az arczot oly élesen 
szemügyre. Bánt a csalódás. Igy járhattam volna 
Velenczével is. Ez enyhiti sajnálkozásomat. 

A járáskelésben útazásunk előtti nap any-
nyira eltörődtünk, hogy bizony reggel kevésben 
mnlt, hogy el nem szalasztottuk a gyorsvonatot, 
melyen Padnába szándékoztunk útazni. Alig volt 
félóránk.  Ruháinkat íziben magunkra hánytuk és 
fatottunk  ki a vasútra. Vagy mit beszélek ? Azt 
gondoltam, szárazföldi  városban vagyok. Csak fu-
tottunk volna, de nem igen volt hol s merre. Ko-
csival nem lehetett helyrefitni  a késést; a velen-
czei gőzös pedig, mely a Grand Canalon siklik 

|nak, sőt az erdélyi részeknek is minden 
megyéje rendelkezik vasúttal s élvezi az 
olcsó közlekedés áldásait és előnyeit, egyes 
egyedül Csikmegye van kizárva a világ-
forgalomból  s e tekintetben még a szomszédos 
testvér székely megyéknél is hátrább áll. 
Udvarhelymegye főhelye  Székely-Udvarhely 
már évek óta, Háromszékmegye két neve-
zetesebb góczpontja Sepsi-Szentgyörgy és 
Kézdi-Vásárhely direkt összeköttetésbe ju-
tottak a vasúti hálózattal. Csikmegyére 
nézve azonban a vasúti összeköttetés még a 
mai napon is a jámbor óhajtások közzé 
tartozik. 

A kezdeményező lépések ugyan nálunk 
is meg vannak téve, ki lettek jelölve az 
összekötő vonalok, sőt Sepsi-Szentgyörgyöt és 
Csik-Szeredát összekötő vonal közigazgatási 
bejárása is megtörtént, azonban a tervek 
reálizálása a szükséges tőke hiányában a 
közel jövőben alig remélhető. A tények 
ugyanis a mellett tanúskodnak, hisz mái-
pár év óta rebesgetik, hogy a vasút kiépí-
tését a tavaszsznl megkezdik, de eljön a 
tavasz, el is mülik s it vasút kiépítéséhez 
kötött reményeink még Be tvalósulnak meg. 

A legutóbb tartott törvényhatósági köz-
gyűlésen, midőn a csiki vasút ügye tárgyal-
tatott, a felolvasott  mir.iszteri leiratban az 
volt hangoztatva, hogy a gyergyószentmik-
lós-csikszeredai és a sepsiszentgyörgy-csik-
szeredai vonalak eggyszerre fognak  kiépít-
tetni. Vármegyénk közgazdasági helyzete 
mindenesetre ugy kívánná, hogy a tervezett 
vonalak egyszerre és minél hamarább ki-

végig, épen az orrunk előtt szaladt el. Már ez 
meg szokott esni, ha az ember siet. Vártunk hát 
öt perczig s végre úton valánk a pályaházig. Egy 
paraszt bajszál és lekésünk. Még sem. Jegyekkel 
nem kellvén bíbelődnünk, a vonat sípolt s robog-
tunk ki a lagúnák városából. 

Háromnegyed órai útazás után megérkezénk 
Páduába, páduai szent Antal városába. 

Harczias, komoly és méltóságos külsejű vá-
ros. Magas, erős, mohlepte falak  kerítik be, me-
lyek arra a korra emlékeztetnek, a mikor az embe-
rek minden szirre-szóra ujjat húztak, harezot 
kezdtek és döngetni kezdték egymás városának 
a kapuit, hogy eressz be. mert hanem . . . Rende-
sen lövés volt a felelet,  melyre aztán ujra-meg-
ujra, innen is, onnan is a puskák, meg az ágyuk 
nyelve felelgetett.  Akkor gyerekjáték volt a háború 
a maihoz képest, a mikor ismétlő puskák, füstelen 
puskapor, dörgő hangú hatalmas ágyuk várják 
innen is, onnan is az ellenséget, hogy borzasztóbb 
pusztítást vigyenek véghez köztük, mint a legdü-
höngőbb döghalál. Ma már Pádua falai  körül is 
„minden csöndes." 

A Porta Codalungát átlépve, benn voltunk 
a városban, s mentünk mendegéltünk egyenesen 
a város szivéig a Strada Maggiorén vagyis a főúton. 
Furcsák kissé Pádua utczái. A gyalog járók 
jobbra-balra árkádok hosszan íntó boltozatai alatt 
sétálhatnak. Nap heve nem lankasztja, eső nem 
veri, sár nem bántja őket. Azért az esernyősöknek 
nincs valami fényes  geseftjök.  Nem is igen lehet 
látni esernyős boltot. 

építtessenek, azonban ha ez a felmerülő  aka-
dályok miatt nem- történhetik meg, mi sem 
áll útjában annak, hogy a tervet legalább 
részlegesen megvalósítsák s kiépitsék azt a 
vonalat, a melyik legkevesebb költségbe 
kerül. Igen nagy előnyökkel járna és az 
égető szükségen némileg segítve lenne, s ha 
az megtörténnék, akkor talán türelmeseb-
ben bevárhatnék a többi vonalak kiépítését. 

NézetUnk szerint legkönnyebben való-
sitható volna s talán legkevesebb költségbe 
kerülne a sepsiszentgyörgy-csikszeredai vas-
út kiépítése. Az egész vonal a csíki rí .-zen 
a határszélig mintegy 32 kilóméter hosszú, 
olyan természeti akadály, melynek elhárítása 
nagyobb költségbe kerülne az egész vona-
lon nem furdul  elő s e vonal létesítése a 
forgalomra  nézve az egész megye területére 
majdnem egy napi különbséget eredmé-
nyezne. Ezen vonal kiépítése mellett szól 
ama körülmény is, hogy a magas kormány 
a gyimesi szoroson keresztül Oláhországgal 
tervezett összeköttetést nagy valószínűséggel 
szintén létre hozná, ha Csik-Szereda a vas-
úti hálózattal össze lenne kötve. 

Azon esetre tehát, ha. a tervbe vett 
vonalak egyik vagy másik ok miatt 
mind kiépíthetők nem lennének, az illetékes 
körök és engedményesek törekedjenek arra, 
hogy legalább a sepsiszentgyörgy-csikszere-
dai vonal építtessék ki, s ha ez megtörté-
nik, vármegyénk országgyűlési képviselői 
sürgessék a magas kormánynál a Gyimesen 
át összekötő vonal létesítését. Ezek által, ha 
nem is teljesen, de legalább részben a mos-
tani szomorú állapotokon segitve leend. 

— — — — • — — —  i 
A város szivében stácziót tartottunk. Vol 

is miéró. Egész csoport nevezetes épület termett 
előttünk. A Piazza deli' Unitá d' Italián (Egyesült 
Olaszország tere) emelkedik a „ L o g g i a d e l 
C o n s i g I i o" (tanácsház), szép reneszánsz kori 
épület, köröskörül árkádok és kofák,  még pedig 
elevenek és pörgő nyelvűek, mint mindenütt. 

Majdnem szembe van vele az egyetem, mely 
egyike a legöregebbeknek. 'Épen nagy ünnepök 
volt az egyetemi polgároknak; Galileo Galilei 
emlékére rendezték, a ki háromszáz esztendővel 
az előtt 1592. decz. 7-én foglalta  el a fizikai 
tanszéket a páduai egyetemen. Itt töltötte élete 
legboldogabb napjait, mert Pádua, mely akkor Ve-
lencze fenhatósága  alatt állt, meg volt kímélve a 
politikai zavaroktól. Velencze csak a politikai 
ügyekbe nem engedett beleszólást, a többiben, igy 
hát a vallási dolgokban is teljes szabadságot en-
gedett. Galilei egészen vizsgálatainak adta magát. 
Akkor jött rá arra gondolatra, mely miatt annyit 
szenvedett, de a melyet mégis mindig vallott, hogy 
„Eppur si move" (És mégis mozog a föld  t. i.). 
Az ünnep rendkívül fényes  volt. Igen sok külföldi 
vendég is jött., mint külföldi  egyetemek küldöttei, 
többek közt a budapesti és kolozsvári egyetemek 
részéről is. De ezt csak az olasz újságokból tud-
tuk meg, különben fölkerestük  volna honfi  tár-
sainkat. 

De még mindig nem láttuk Pádua legérde-
kesebb épületét a szent Antal templomát és sir-
ját Törtettünk hát tovább a város másik vége 
felé,  mig el nem értalt a „Piazza del Santot" (a 
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A tanítókról. 1 

E b. lapok f.  évi 2. számában R. N. tanitó J 

hálanyilatkozatáról van szó. Nevezett tanitó ez ( 
előtt 17 évvel a csíkszeredai felső  népiskolánál mii-
ködött s miután a népiskolai oklevél mellé a felső  ^ 
népiskolára szóló képesítést is meg nem szerezte, ^ 
állására pályázatot hirdettek. ( 

S mi lett az eredménye csak ? Az, hogy a ( 
ki ellen kifogást  tettek s ki a tanügy terén nem ^ 
maradhatott, ma egyik tekintélyes városban mint ( 
adópénztárnok működik — 1350 frt  (2700 korona) { 
évi jövedelem mellett. Bizony semmi panaszra nem ( 
lehet oka, sőt méltán hálával adózhatik a esik- ( 
szeredai iskolai hatóságnak eljárásáért. Utóbbi | 
időben önszántából is igen sok tanitó követte ez f 
ösvényt; sokan leléptek a tanítói pályáról még ] 
azóta, kik ma részint adótisztek, vasúti hivatal- , 
nokok, katona tisztek, magán tisztviselők moso- ( 
lyogva tekintenek le a nemzet napszámosi szép, ( 
de sovány állásra. S e bucsuzgatás a tanítói pá- ( 
lyáról oly rohamosan kezdett volt divatba jőni, , 
hogy egyik közoktatásügyi miniszterünk jónak s 
látta az uj pályaválasztás útjába magas rendelettel ( 
némileg akadályt gördíteni. j 

E körülmény világos bizonyságul szolgál arra , 
nézve, hogy a mo«tani tanitó nemzedék a képzelt- j 
ségnek és műveltségnek kellő magas fokán  áll, de , 
jellemzi ez egyúttal a megváltozott viszonyokat is, , 
t. i., hogy a megátalkodott fizetési  minimumból j 
(300 frt)  ez idő szerint uri embernek megélni teljes 
lehetetlenség. Be kezdették látni ezt maguk az j 
értelmesebb községek is, s jó irányú hazafias  lépé- \ 
sekről itt-ott hallhatni is hírt. Egy-két íecske ] 
ugyan még nem csinál tavaszt — mint moudani < 
szokás — de ez mindenesetre a társadalom és , 
hatóságok ébredésére mutat. S a társadalom és | 
hatóságok, községek valóban sokat tehetnek e | 
tekintetben, vagyis a tanítói fizetések  rendezésében | 
több figyelem,  több érdeklődés és kevesebb „nem | 
bánomság" mellett. 

Nincsen kellő figyelem  a tanítóság ügye iránt 
vármegyénknél is. Ez tény. Hogy a törvényható-
sági bizottsági tagokban egyenként meg van a jó , 
indnlat, azt akarjuk hinni s tapasztaljuk is, de j 
együtt, hivatalos gyűléseken nagyon sokszor ked- ( 
vezötlen határozatot hoznak. Pl. a tanítóknak pár j 
község a tanítói gyűlések alkalmára önszántából { 
napi dijat szavazott, valamint, hogy egyébb köz-
ségbeli tisztviselőknek is napi dij jár, ha a köz-
ség ügyében távol fáradoznak,  és a megyei gyűlés 
megsemmisítette e határozatot; s tulajdonképen 
a községek állottak szemben a megye törvény-
hatósági bizottságával a tanítók érdekében s végre 
is a magas kormánynak kellett utasítania a me-
gyei törvényhatósági bizottságot, hogy a közsé- : 
gek önkéntes jó akaratát s önadóztatását ne gá-

Szent-tere, a köznép egyszerűen ugy hívja szent 
Antalt, hogy a szent). Itt aztán előtte állottunk 
annak a kissé bizarr külsejű épületnek, a mely a 
legnevezetesebb Páduában. Ha az ember könnye-
dén nézi, nem tételezné fel,  milyen öreg tem-
plom, 1231-ben kezdék építeni, abban az évben, 
mikor szent Antal meghalt, hogy a szent tetemé-
nek méltó sirt emeljenek. Hogy a templom fiata-
labbnak tetszik koránál, az n»m a szentnek 
valami csodatétele, csak annak a tűznek köszön-
heti, a mely után 1749 ben megújították. Hatal-
mas épület, 115 méter hosszú, 05 méter szé-
les. Tetején hat knpola terjeszkedik szét, melyek 
csúcsíves elemekkel társulva, meglehetős esetlenné 
teszik a külsejét, belsejét egyaránt. 

Belépve, elfeledjük  azt a visszatetsző ha-
tást, melyet a külseje gyakorolt ránk s mély meg-
illetődés fogja  el a lelket a kereszténység egyik 
legnagyobb szentjének sírja előtt. 

Gazdag díszítésű az egész templom, de a 
szent sirja mégis kiválik. Négy oszlop és két 
relifekkel  díszített pillér választja el a főhajótól. 
Nem nagy az egész kápolna, de méltó a díszítése 
a uagy szenthez, ki a külön álló oltárban nyug-
szik. A falakban  a XVI. század neves művészei-
nek vésői alatt készült mély relifek  vannak be-
leillesztve, melyek a szent életének nevezetesebb 
mozzanatait ábrázolják. Miután röpke imát mond-
tunk el a szent Biijánál, elhagytuk a templomot. 

A templom előtti téren Gattameláta lovag 
szobra áll, mely két okból nevezetes, először, 
mert Donatellótól Olaszország egyik legnagyobb 

tolja, hanem az ily lépéseket — melyek a tanügy 
javára is esnek — épen előmozdítani igyekezzék. 

Történt, hogy egyik község a tanitói fize-
tést felemelte  és a megye gyűlése 1—2 titkos 
fellebbező  szavára nem a község nagy többségé-
nek, hanem ama kevés számú egyénnek kedve 
szerint határozott. Sok függ  az előterjesztéstől i 
természetesen, mert ugyan mi kifogása  lehetne a 
Gyergyóban lakó törvényhatósági bizottsági tag-
nak az ellen, ha pl. N. N. alcsiki község saját 
terhére nagyobb fizetést  szavaz tanítójának, ki 
arra érdemessé is tette magát; s viszont az Al-
csikon lakó bizottsági tag mily veszedelmet fedez-
hetne fel  a megyére nézve abban, hogy ha vala-
melyik község közönsége Gyergyóban tanítójának 
nagyobb jövedelmet biztosit ? ! Semmit! Nem is 
rossz akarat, nem is a tanítóság iránti ellenszenv-
ből foly  ez. Egy kis figyelmen  kivül hagyás az 
egész. Hanem az ily körülmények képesek dísz-
telenné tenni a tanitói pályát s fölébreszteni  az 
arról való távozási szándékot. Pedig ha nincs benső 
ragaszkodás, hivatásszeretet, lelkiismeretesség, ez 
sehol sem boszulja meg önmagát annyira, mint a 
tanitói állásnál, egész nemzedékek sinylik meg. 
A jelzett, könnyű szerrel, mintegy észrevétlenül 
való átsiklás a tanitói ügyeken, valóban nagy le-
hangoltságot, munkakedvet, csökkenést szül a ta-
nítók között. A kedvetlenséggel csak szükségből 
végzett munka, élet nélküli, félszeg  eredményű 
szokott lenni. 

Sietek megjegyezni, hogy korholás, kritizá-
lás, panaszkodás, békétlenkedés eszméje távol áll 
tőlem s e sorok csupán arra szánvák, hogy álta-
lnk a tanítóság ügye iránt — melylyel szorosan 
összefügg  a népoktatásügy gyorsabb fejlődése  — 
minden felé  nagyobb figyelem  keltessék s közérze-
lemmel, egyesítő szivvel egymást a hazafias  mun-
kában támogatva, annál szebb eredményt mutat-
hassunk fel  a magyar nemzet második ezred évé-
hez közeledvén. Józsa  Sándor. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

Székely-Udvarhelyről Dr. Solymosy Lajos főreál-
iskola igazgató a fent  nevezett czélra a G93. sz. 
gyüjtöiven 2 frt  50 krt küldött kiadóhivatalunk-
hoz. Ezen iven adakoztak: Dr. Solymosy Lajos 1 
frt,  Molnár Károly, Pálfi  Károly és Hlatki Endre 
50-50 krt. 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva . . 2 frt  50 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1389 frt  10 kr. 

Főösszeg . . 1391 frt  60 kr. 
azaz: Egyezerháromszázkilenczvenegy frt  60 kr. 

Fogadják a buzgó gyűjtők é? nemes szívű adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

művészétől való, aztán, mert az első bronz szobor, 
melyet a renészánsz alatt öntöttek. 

Kissé jobbra térve a templomtól a Viktor 
Emmánuel terére értünk. Ez a tér a páduaiak sé-
tahelye. Nagy elipszisz alakú tér, átmérői a sétá-
nyok, kerületét viz foly  a körül, az árok szegélyen 
pedig 82 álló szobor áll köröskörül; azoknak a 
híres embereknek a szobrai, kik egykor a pádnai 
egyetem hallgatói (auditoresz patavini) voltak s 
nagy emberekké lettek. A sok közt egy magyar 
ember szobrára is akadtunk, B á t h o r y I s t -
vánéi- a. Abbazziából maradt a zsebemben egy 
babérág, a lába elé tettem. Ezzel bucsut vettünk 
Báthory Istvántól is, meg Páduától is, mert a 
délelőtt ünk eltelt s délutánt Viczenzának szántuk. 

Délután félkettőkor  újra a vasúton valánk 
s robogtunk Viczenza városa felé.  Az est beálltáig 

: vagy két óránk volt hátra, iparkodnunk kellett, 
hogy az idő minden perczét felhasználjuk  a vá-

t ros nevezetességeinek a megnézésére, 
t Nem nagy város Viczenza, mégis érdekes; 
. nem csak szép középkorbeli templomai miatt, ha-
! nem számos figyelemre  méltó palotái miatt is, 
- melyeket Palladionak, Olaszország egyik legneve-
- zetesebb építőjének a müvei. 

Belépve a városba a „ P o r t á d é i Cas -
J t e l Ion*, Garibaldi tábornok szobra akasztotta 
- meg szemünket. Az öreget nagyra becsülik min-
>. denütt mert igen sok városban emeltek emlékére 
? szobrot. 
', Épen az mutatja, mennyire hátra vagyunk 
b művészet dolgában a külföldhöz  képest, bogy 

— Lapunk következő száma egy fél  iv mel-
léklettel a húsvéti szent ünnepek miatt a szokott 
időnél három nappal korábban, tehát husvétvasár-
napján fog  megjelenni. 

— Időjárás. A hosszú és szerfelett  kemény 
tél ntán mindenki azt remélte, hogy az idén ko-
rán fog  kitavaszodni s erre némileg alapot is szol-
gáltatott a február  közepén tul beállott igazán 
tavaszias, enyhe idő. Azonban minden remény 
csalóka; az időjárásban, mely köztudomásúlag sze-
szélyesebb, mint Éva anyánknak bármelyik leánya 
is. sohasem lehet bízni. A korai tavasz iránt táp-
lált vélemények nem bizonyultak helyesnek s Ju-
piter pluviusz akarata folyán  fehér  Húsvétot érünk, 
pedig Karácsony is alaposan felftr  volt. 

— Húsvéti szünidő. A csikmegyei gazdasági 
felső  népiskola, valamint a polgári leányiskola nö-
vendékei f.  hó 25., 2G. és 27-ik napjain végezték 
el a húsvéti szent ünnepek előtt szokásos szent 
gyakorlatokat s 28-án az ünnepekre haza bocsát-
tattak. A szünidő ápril 5-éig tart, ápril 6-án 
reggel 8 órakor a tanítás megkezdetik. 

— Ipartestületi gyűlés. A csíkszeredai ipar-
testület az 1892. évet bezáró reudes közgyűlését 
1893. ápril hó 4-éu délelőtt 9 órától kezdődöleg 
Csik-Szeredában a szokott helyiségben fogja  meg-
tartani a következő tárgysorozattal: 1. elnöki 
megnyitó ; 2. az 1892. évi számadások felülvizs-
gálására 6 tagu bizottság kiküldése; 3. titkári 
jelentés az elöljáróság mull évi működéséről; 4. 
a számvevöbizottság jelentése a pénztár és a testü-
leti vagyon állapotáról ; 5. a számadásokat felül-
vizsgáló és a közgyűlés kebléből kiküldött bizott-
ság jelentése s eunek alapján a felmentvény  meg-
adása iránti határozat; (i. tisztújítás; 7. az ipar-
testület kebelében felállítandó  szövetkezet ügye; 
8. a jövő évi költségvetés megállapítása; 9. az 
első toku iparhatóság 891—892. számú leirata, 
melynek kapcsán közöltetik, hogy a mult évben 
tartott közgyűlés 9. és 10 jkvi szám alatt hozott 
határozatait az első fokú  iparhatóság feloldotta  ; 
10. az iparhatóság 500—8j:í. számú leirata a 
gyűlések helyének ügyében ; 11. a m. k. kereskede-
lemügyi miniszter ur felhívása,  18'Jü-ban rendezendő 
milleniumi kiállitás ii^yíjj.i ; 12. Uijthe Sándor és 
Darvas Béla intitványai a szegődtető* és szaba-
dítás körüli eljárásra vonatkozólag. A tagsági di-
jak és kamathátrálékok befuetendők,  a kötelezvé-
nyek pedig minden adós által okvetlenül kicseré-
lendők lesznek. Az ipartestület helybeli tagjai 
tisztelettel felkéretnek,  hogy a tagsági dij és 
kamatbefizetés,  valamiut a kötelezvények kicseré-
lését a gyűlést megelőző napon szíveskedjenek 
eszközölni. Az indítványokat 8 nappal a gyűlés 
előtt írásban kell bejelenteni a titkári hivatalban. 

— Rendkívüli közgyűlés. A csiktusnádi fürdő 
birtokosainak szövetkezete április hó I6-án dél-
előtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart a csik-
tusnádi gyógyfürdőn.  A gyűlés tárgyai 1. Titkári 
jelentés. 2. A brassói nyuglijintézetttől törlesz-
tésre felveendő  kölcsön kötvényének kiállítása. 
3. A fedett  sétány és vendéglő tervének meg-
készitésére pályázat kitűzése. A szövetkezeti ta-
gok felkéretnek  a kitűzött időbeu való pontos 
megjelenésre, ha azonban akadályozva lennének, 
meghatalmazott által is képviseltethetik magukat. 

minden valamire való városban vau néhány szo-
bor ; a híres embereknek nemcsak születésük 
vagy tartózkodásuk helyén állítanak szobrot, hanem 
mindenütt, a hol meg tudják becsülni az értelmi 
nagyságot. Náncyban például, mely feO  ezer la-
kossal bir, hét nagy szobor van, nem számítva a 
mell szobrokat s márvány szobrokat, melyek a 
köztereket s templomokat ékesítik. Tehát annyi, 
mint Budapestnek. Pedig hát nekünk is voltak 
nagy hadvezéreink, nagy államférfiaink,  nagy 
költőink, nagy művészeink. 

A templomok, paloták leírását elbagyom, 
rátérek arra, a mi legérdekesebb Viczenzában, a 
T e a t r o O l i m p i k o r a . Annyiban nevezetes ez 
a színház, hogy teljeseu az antik, a görög szín-
házak mintájára épült Palladio tervei szerint 
1484-ben fejezték  be építését és Szofoklesz  Oidi-
poszával szentelték fel. 

A színpadon nem kuliszák képezik a pers-
pektívát, hanem valóságos házak deszkából építve 
s az utczákon, melyek a házakat elválasztják, 
egész könnyedén lehet mozogni. Az ülőhelyekről 
nézve bámulatos csalódásba ejti a szemlélőt. Az 
Illúziónak, mely a színpadi hatásnak és csalódás-
nak az alapja, sokkal kevesebb dolga akad, mint 
a vászonra nagyjából megrajzolt kulisszáknál. 

Miután itt is befejeztük  szemlénket, valamire 
való nevezetesség nem maradt hátra ; időnk sem 
volt, mert egynegyed hatra az állomáson kellett 
lennünk, ha nem akartunk lekérni a Veronába 
menő gyorsvonatról. 

Dr. Kovács  S, János,  j 
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— A csikmegyei gazdasági egyesület méhé-
szeti szakosztálya f.  évi ápril 4-én d. e. 10 óra-
kor az egyesület helyiségében ülést tart, melyre 
a szakosztály tagjai, valamint az érdeklődők meg-
hivatnak. 

— Felségsértés. Csik-Tusnádon e hó elején 
a község korcsmájában Barta Ferencz, Korodi 
Ferencz, Lőrincz József,  Imecs Károly és Domo-
kos Elek községi lakosok heves szóváltásba ele-
gyedtek Balázs Mihály ugyanodavaló lakossal. 
Barta Ferencz a veszekedés közben megfeledkez-
vén magáról, ő felségéről  tiszteletlen szavakkal 
emlékezett meg. A felségsértőt  a csendőrök a 
csikszentmártoni járásbiróságuak feljelentették. 

— Tűz. E hó elején Csik-Gyimesen Deáky 
Péternek az úgynevezett „Sánczpalak"-ban levő 
fürészmalma  egészen leégett. A tüz keletkezésének 
oka ismeretlen. 

— A vérengző bíró. Szomorú kimenetelű vé-
res verekedés történt folyó  hó 2ö-án Csik-Csicsó 
községében. Az eset annál szomorúbb, mert tet-
tesek gyanánt egy községi albiró és esküdt, tehát 
oly egyének szerepeltek, kiknek minden tekintet-
ben jó példával kellene a község lakosai előtt 
járniok. Épen Virágvasárnapja volt s a község 
lakósai közül többen két külön társaságban a nagy 
korcsmában fogyasztották  a szesztartalmu fluidu 
mokat. Az egyik társaságban mulatott Pá l Dénes 
községi albiró, Pá l Félix esküdt, a másik társa-
ságban pedig K ó s a Dénes volt biró, F. T. köz-
ségi tanitó és Kopacz Ignácz (lovas). Az idö éj-
szakára fordulván  Kósa az F. T. tanitó társaságá-
ban 10 óra tájban hazafelé  indult s nyomban utá-
nok indult Kopacz Ignácz (lovas) is. Alig értek a 
lelkész lakig, midőn észrevették, hogy hatalmas ru 
dakkal felfegyverkezve  két egyén rohan utánok, 
kikben, midőn közel értek P á l Dénes albirót és 
testvérét Pá l Ignácz esküdtet ismerték fel.  Pál 
Dénes a kezében levő doronggal Kósa Dénest 
fejen  sújtotta, mire ez eleseit, de pár perez múlva 
feltápászkodván,  oda szól!: „üssetek még, hiszen 
nem haltam meg". Erre Pál Ignácz vágta fejbe, 
mire Kósa fején  súlyosan megsérülve eszméletlenül 
terült el. F. T. tanitó és Kopacz Ignácz Kósát 
védelmezték s e miatt ők is kikapták a részüket. 
A Kósa állapota igen súlyos. A tetteseket befog-
ták s beszállították a helybeli kir. törvényszék 
fogházába. 

— A bicskás. Szabó Sándor és Antal Béni 
csikmadéfalvi  legények f.  hó első napjainak egyi-
kén összeverekedtek. Egy darabig kölcsönösen 
agyabugyálták egymást, Szabó Sándor a puszta 
kézzel való müveletet nem látván elég eredmé-
nyesnek, bicskát rántott elö és társát oldalba 
szúrta. A bicskást meg fogják  büntetni. 

— Hirtelen halál. C'sikcsekefalvi  Kecskés 
Sándor 28 éves, keménytermetü ifju  legény, üt 
társával — kik a csobányosi gözliirészen dolgoz-
tak — f.  hó 22-én az erdőről hazatelé indult. Út-
közben ifj.  Dánéi Imrével, kit megfagyott  lábai 
alig birtak, az Uz vize mellett elmaradt. Ketten 
ballagoltak egy jó darabig, ugy ahogy lehetett, 
mikor Dánéi azt mondta Kecskésnek miatta ne 
késsék, hagyja el őt, s még ha siet, a többit is 
utóiérheti. Alig haladt Kecskés 2 kilómeternyire 
azon helytől, hol egymástól elváltak vala, az út 
szélére leült, mit elüíinenö társai is visszatekintve, 
szintén láttak. Mire azonban Dánéi odaért, Kecs-
kés aléltan elterülve feküdt  a földön.  Minden mó 
dot megkísértett — ami tőle ily körülmények kö-
zött kitelhető vala a megmentésre; — de nem 
sikerülvén, haza vánszorgott s éjfél  után 3 óra 
tájban meg is érkezeit. Ekkor hírt adatott, a le-
gény szülőinek ; de a mig — a községtől majdnem 
2 órányi távolságra — odaértek, a szerencsétlen 
ifju  hullája csonttá volt fagyva.  Mint az orvosi 
bon&olás alkalmával kitűnt, a szegény öreg szü-
lők egyetlen kenyérkereső fiának  hirtelen halálát 
— szivhüdés okozta. Temetése nagy részvét mel-
lett e hó 24-én ment végbe. 

— Második zarándoklat Rómába. Április hó 
6-én igen válogatott magyar társaság fog  indulni 
Rómába, D^ssevfly  Sándor csanádi püspök veze-
tése alatt, hogy a pápát jubileuma alkalmából üd-
vözölje. A zarándoklatban az előkelő világi kö-
rökből igen sokan vesznek részt. A rendezőség, 
melynek élén Dr. Kiss János a szent István-tár-
sulat igazgatója, Dr. Várady Árpád a csanádi 
püspök titkára, továbbá a m. kir. államvasutak 
városi menetjegy-irodája állanak, még néhány nap-
pal meghosszabbították a jelentkezés határidejét. 
Menetárak oda és vissza az I. osztályban 140; 
a II. osztályban 110; a III. osztályban 75 frt, 
mely összegben a teljes ellátás és kalauzok dijai 
is benn foglaltatnak.  Jelentkezések Dr. Kiss Já-
noshoz (Budapest Lövészutcza 13.), Várady Ár-
pádhoz (Temesvár), vagy a menetjegyirodához 
(Budapest Mária Valleria-utcza) intézendök, a 
hol magyar és német nyelvű részletes programmok 
akárhány példányban kaphatók. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara köztudomásra hozza, hogy 
a nagyszebeni országos tébolyda fehérnemű  és ru-
házati szükségleteinek biztosítására és a kolozs-
vári m. kir. dohánygyár részére szükséges faanya-
gok szállítására, valamint a m. kir állámvasútak 

vonalain összegyűlő ócska vasak eladására vonat-
kozólag kibocsátott árlejtési hirdetmények a ka-
mara irodájában megtekinthetők. 

— Hirdetmény. A nméltóságu kereskedelem-
ügyi m. kir. minisztérium az 1693. évi márczius 
hó 9-én kelt 89911.—1892. számú rendeletével a 
kolozsvár-szász-régen-tölgyesi államút 208—209 
szakaszán levő út-szabályozás helyreállítását 624 
frt  38 kr összeg erejéig engedélyezte. A fentem-
iitett munkálat foganatosításának  biztosítása czél-
jából az 1893. április hó 15-ik napjának d. e. 11 
órájára a csikmegyei m. kir államépitészeti hiva-
tal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. A pályázatok nevezett hivatal-
hoz ápril 15-ének d. e. 10 órájáig adandók be 
5 százalék bánatpénz csatolása mellett. 

Törvényszéki esnrnok. 
C s i k-S z e r e d a, márczius 24. 

Köztudoinásu dolog, hogy városunkban min-
den év szeptember 29-én az úgynevezett Szent-
Mihály vására szokott megtörténni. Igy volt ez 
a mult esztendőben is. Minden ily alkalomkor ki-
sebb, nagyobb rendzavarások, kihágások szoktak 
történni. Igy esett meg ez a mult esztendőben is 
azon kis különbséggel, hogy ekkor egyik erkölcsi 
kihágás oly elfajulást  nyert, melynek hosszas bűn-
vizsgálata a már irt napon nyert jogérvényes el 
intézést. 

Néhány ifju  ember ugyanis különféle  czimek 
alatt (pedig ilyeuek legkönnyebben találhatók) 
összebarangolta a város korcsmáinak egy jó ré-
szét, (pedig Csik-Szeredában korcsma csaknem 
minden háznál található) s e nemes foglalkozás 
közben itt is, amott is derekason fogyasztotta  a 
konzorcziumi híres — lőrét. Ám, azt mondják, 
hogy még a disznóláb is elsül, ha — megtöltve 
van. Nem azért csúfolták  tehát, különösen a 
korcsmákban mért konzorcziumi lőrét bornak, hogy 
attól is berúgni ne lehetett légyen, főleg,  ha nya-
kig töltötte magát abból az illető. Be is rúgtak 
tehát többen a nevezetes vásári napon, de nagy 
veszedelmére leginkább berúgott volt L. Béla 
napi dijas. 

Ily berúgott állapotban is még több kellett 
a jóból érdekelt berúgott társaságnak s igy egyik-
ből a más korcsmába vándoroltak. A vizsgálat nem 
derítette ki, hogy vájjon azért volt-e e vándorlásra 
szükség, mert az előbbi korcsma „minden csepp bo-
rát kiilták, s felrúgták  a száz akós hordóját", a 
mint^ilyeténképen valamelyik költő éneklé, — elég 
az hozzá — mentek jobb tanyát keresni. IJtköz-
a Balló Elek szentimrei székely gazda szekerének 
ernyője „beleütközött" a tanyakeresök valamelyi-
kének pálezájába, s az akéut inzultált székelylyel 
L. Béla összetűzvén, szépen nyakon lőtte. — Szé-
pen, mert hisz csiiuyán lőtte volna, ha a székely 
nyakára, ősi szokás szerint, jó vastag szövetű s 
kellő nagyságú gyolcs nyakkendő nem lett volna 
csavaritva és ennek is azon göcsét nem találta 
volna a revolver golyója, mely a kendő összekötése 
által képződött. Így történhetett, hogy csak 18 
nap alatt gyógyulhatott súlyos, testi sértés ejtetett 
a székely nyakán. Különben a szakértői nyilatko-
zat. szeriül is, a gégét összeroncsolhatva, halált is 
okozhatott volna. 

E hősi tényekre azonban L. Béla — állítása 
szerint — teljes részegsége miatt, vissza nem 
emlékezett, de hogy ő cselekedte meg, az bebi-
zonyítást nyert. 

Ily felvonulással,  érkeztek a V. A. korcsmá-
jába, hol azonban a korcsmáros bort L. Bélá-
nak, gavallér módon igért fizetségre  sem adott. 
Ezért aztán, vagy más okból tovább bandukolt 
L. Béla, mig elérte a Sz. E. kis boltját, hol az 
árus kis menyecskének elénekelhette volna, hogy 
„befordultam  a boltjába, rágyújtottam a pipámra", 
ha t. i. képes lett volna ezt megtenni, de bizony 
nagyfokú  „borközi állapota" miatt sem énekelni, 
sem rágyújtani nem tudva, kitántorgott az utczára. 

És ez a tántorgás volt a L. Béla legnagyobb 
baja, mert neki talált esni az ott álldogáló 3 szol-
gálónak, s talán nem a legrendesebb módon ka-
paszkodott szoknyájukba, mert mig kettő közülük 
elszaladt, a harmadik „szemtelen disznónak" ne-
vezte az egyensúlyt mindenképen fentartani  ipar-
kodót. 

Ez a hízelgő elnevezés aztán elég volt arra, 
hogy L. Béla a már elveszített testi egyensúly 
pótlásául elveszítve esze egyensnly&t is, mely ket-
tős veszteség hatása oda összpontosult, hogy négy 
izben lőtt a könnyen sértődő szolgáléra. 

L. Béla vádlót ennek a szerelmi kalandnak 
megtörténtét a megindított vizsgálat rendén beis-
merte, s csupán azzal védte magát, hogy ekkor is 
részeg levén, nem tudta, hogy mit tesz; s azt is 
gondolta, hogy a revolver lezárva van, s igy az 
nem sül el, de midőn a ravaszát elhúzva, az még 
is elsült és a lány nem jajgatott, azt hitte, hogy 
nem találta, s igy lőtt aztán arra négyszer, de 
csak ijesztésből; azt megölni vagy neki nagyobb 
bajt okozni szándéka nem volt. A végtárgyaláson 
már azzal is védekezett, hogy mindazt, mit a 
vizsgálat kezdetén bevallott onnan tudta és mondta 
el, mert a csendőrök a tényeket kinyomozták s 
azokat letartóztatásakor elejébe tartották s igy 
volt képes azokat a vizsgálóbírónak is elmondani. 

Vádlott e védekezését azonban a bíróság el 
nem hitte ; de nem hitte el a kihallgatott tannk-
azon vallomását sem, melylyel igazolni kívánták 
azt, mikép vádlott teljesen beszámithatlan állapot-
ban volt, hanem a kinyomozott körülmények és 
ezekből levonhatott következtetések, valamint az 
orvosszakértők beadott véleménye alapján, a kir. 
ügyész nagy figyelemmel  és gonddal megokolt ité-
letinditványához képest a két rendbeli emberölés 
bünkisérletében bűnösnek kimondotta és a túl-
nyomó számban megállapíthatott enyhítő körülmé-
nyekre való tekintettel s mert vádlott itassági 
állapotát is s bár a beszámitása nem kizáró, de 
azt majdnem teljesen megközelítő nagy fokban  — 
megállapítottnak találta, vádlottat két évi börtönre 
és öt évi hivatalvesztésre, a szabadságvesztés 
büntetésből azonban 5 hónapot, a 6 havi vizsgá-
lati fogság  által kitöltöttnek mondott ki. 

Ez ítélet vádlotnak kihirdettetvén, védőjével 
Dr. Bocskor Béla ügyvéddel rövid értekezésre 
visszamaradt, melynek megtoi ténte után vádlott 
az ítéletben való megnyugvását jelentette be, bi-
zonyára, belátván azt, hogy hasonló cselekedetek 
még akkor is elég szigorú büntetést vonnak ma-
gok utánt ha a védelem = mint ezen esetuél is 
történt — annyira lelkes volt is, hogy a hallga-
tóság tetszésuyilatkozatát liivja ki. Vádlott nyi-
latkozata után az ítéletet a kir. ügyész is tudomá-
sul vette, mi szintén a hallgatóság tetszésével talál-
kozott. L. Béla esete bizonyítja, hogy soha sem 
volt jó a nagyon sok „italos." 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
A. J. körjegyző nrnak Csík-SzenttamiB. Olvastuk a 

lapunk mult számában megjelent „székely verokcclési virtus'-
czimü hírükre beküldött aznu helj reigazitó sorait, miszerint — 
mint ön irja — czikkiró nr igen rosszul betűzte ki feladvá-
nyát, milőn ok nélkül rábélyegzi egy békés és a kor inlö 
szavának ismeretében erkölcsben haladó kézségre ama botrányos 
cselekményt, mintha szenttamási atyafiak  veitek volna össze 
életveszélyesen egy legényt — nem igaz — tiltakozom ama 
czikk eilen. Az ott történt, hol — elég sajnos — termőtalaja 
volt a közel múltban az oly és még nagvobb tényeknek. A-ou 
községben, hová valók a ezikkbeu említett egyének, tessék 
czikkirónak alaposan megtudni. 

Egyébiránt köszönjük szives helyreigazítását, melyet — 
mint láthatja — mindco változtatás nélkiil közre adtunk. S 
mert a raiveltséget — mint öii irja i /.:kke végén nem öröküllift 
a személy halálával, azt mindig ápolni kell Ami kérjiik, 
ápolja községében a műveltséget, hogy legalább saját papju-
kat ne támadják ki hivei, a mint ez közelebbiül megtörtént 
llsik-Szenttamáson. 

K Ö Z Ö N S É G K O R É B Ó L * ) 
Köszönetnyilvánítás. 

Alólirottak. forró  kösznetünket fejezzük  ki 
Dr. Mülfay  Sándor gyergyótölgyesi orvosnak azon 
önzetlen és lankadatlan buzgalmáért, melylyel 
egyetlen szeretett leányunk életét mentette meg. 

Toplicza, 1893. márczius 2l-én 
Lorándy  Tivadar  és neje. 

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményekért csak a 
sajtóhatósággal szemben vállal felelősséget  a Szerk. 

| i s ú a Ur:  e$é§z§é$! 
Titkos betegségek, kiütések, S&pkór, 
(35—0) általános 

levertség, gyöngeség 
eltűnnek, ba 

a- -vér tiszta-1 
Rendszerünk pontos használata 

esetén: jótállunk a határozott ered-
ményről ! 

Tudakozódásokhoz levéljegy csatolandó. 
„Offiee  Hanitas" P a r i s 
30 Faabonrg Montmartre. 
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Márczius 29. C S I K I L A P O K 13, nám. 

Sz. 201—893. 
Arlejtési hirdetmény. 

A csiktufmádi  gyógyfürdő  birtokosai 
szövetkezete igazgatósága által folyó  év 
Április hó 16 án reggeli 10 órakor 
Tll9nádfiirdőn  a következő építkezések s 
munkálatok fognak  árlejtés útján kiadatni: 

1. A „Rezső" • forrásra  egy tartány s egy 
tartány és egy hideg fürdő  készítése. 

2. A „Csolnakázó tó" elkészítése ez 
alkalommal fog 

3. A mészárszék is egy évre kiadatni. 
Felhivatnak mindazok, kik a fennirt 

munkálatok valamelyikét elvállalni akarják, 
hogy a fenti  időben Tnsnádfürdőn  a „I Iá-
romhuszár* vendéglőjében jelenjenek meg, 
de az árverezés megkezdése előtt a?, első s 
másodiknál kötelesek két-kétszáz forintot,  a 
3-iknál 50 frt  bánatpénzt letenni. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak  a 
kitűzött napon reggeli 10 óráig, ha ahhoz 
bánatpénz4 csatolva leend. 

Az 1-ső s 2-iknál a tervek április 
10-étől kezdve a szövetkezet pénztárnoka, 
méltóságos Vajna Tamás urnái Csik-Szere-
dában bármikor megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1893. márczius 24-én. 

1 - 3 Az igazgatónál;. 

Fürdőbérbeadási hirdetmény. 
A csicsói H a r g i t a i f ü r d ő  a hozzá 

tartozó épUletek haszonélvezetével együtt 3, 
esetleg 10 évre bérbe adandó. 

F e l t é t e l e k : A 3 évi bérletnél évi 
300 frt  kikiáltási ár mellett a savanyu vizek 
és kénes szénsav-barlang vegyelemeztetése 
és jó karba helyezése. 

10 évi bérletnél C00 frt  évi kikiáltási 
ár és vegyelemeztetés mellett megfelelő 
épitkezés. 

Megjegyeztetik, hogy a meg levő épü-
leteken kivül még egy 10 vendég-szobával 
biró háznak épitése folyamatban  van, s az 
folyó  évi junius vegéig a forgalomnak  szin-
tén átadható. 

Bővebb felvilágosítást  ad a csikcsicsói 
körjegyző ez évi április 16-ig. 

Arlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmárton és Csekefalva  közsé-

gek közös képviselőtestületének határozata 
és felsőbb  hatósági jóváhagyás folytán  a 
két község által egy emeletes iskolaház fog 
épittetni. A két község ezen építéshez a szüksé 
ges követ, téglát, homokot és fát  fogja  adni. 

A kikiáltási ár 13686 frt  86 krban 
állapíttatott meg. 

Ezen építésre ezennel árlejtés hirdette-
tik és annak a Csik-Szentmárton és Cseke-
falva  községek közös házánál leendő meg-
tartására határnapul folyó  1893. évi ápri-
lis hó 3-ának délutáni 2 órája tUzetik ki. 

Ennélfogva  mindazok, kik a fennebb 
leirt építkezést elnyerni óhajtják, kötelesek 
lesznek az árlejtésnél megállapított 13686 
frt  86 kr összegnek 10°/o-át az árverező 
bizottság kezébe akár készpénzben, akár 
óvadékképes értékpapírokban az árlejtést 

megelőzőleg letenni, mely összeg a legkevesebb 
árért vállalkozótól, mint biztositék benntar-
tatik, a többi pályázóé pedig visszaadatik. 

Az építési tervezet u. m. tervrajz, költ-
ségvetés, előmérték és a feltételek  a esik* 
csekefalvi  körjegyzői irodában bármikor 
megtekinthetők. 

A két község elöljárósága. 
Csik-Szentmárton és Csekefalván,  1893. 

márczius hó 9-én. 
Albert H á t é K o n e s a g látván 

biró. "biró. 
Sándor Izsák 

körjegyző. 

Magas jutalékot, 
esetleg ua'bett flsetiit  adunk tgynőieknek,  kik tör-
vényileg megengedett Borsjogyok récsletflzeté*  mellett 

eladásival foglalkozni  hajlandók. 
Fővárosi váltóüzlet társaság Adler és Társa 
2 - 6 B u d a p e s t e n . 

(í 

\ (35-52) ( E S 3 C Ó K ) 
visszaesés nélkül gyógyítható. 

i A tudomány eme csodás sikere ezer és 
ezer alkalommal bebizonyult. 

Bővebb értesítést ad postabélyeg be-
küldése mellett 

„Office  San 1 tas" P a r i s 
30, Fanbonrg Montmartre. 

w 3 i i 

Szám 9—1893. 
eln. 

í i í t t ő -

4 §l§v |afarétyémlár  §é§zMnykírsasá$ 
O-yergryó-SzezitnallElóeozi 

1893. évi április lió 12-én délután 2 órától kezdődőleg 
a „Kereskedői Kör" helyiségében 

R e n d k í v ü l i K ö z g y ű l é s i 
tait 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 számba-

vételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés határozatképes, a közgyűlési jegy-

zőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása. 
4. Lemondás folytán  megürült két igazgató tagsági állás betöltése. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint: hogy a közgyűlés határozatképes legyen, legalább 
400 részvény képviselete és 20 részvényes személyes jelenléte megkívántatik. A szavazati jog 
akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott megbízott által — kinek 
azonban részvényesnek kell lenni — gyakorolható. Ily meghatalmazást azonban csak távol-
levő vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

töő-részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gond-
nokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai  által, erkölcsi testületek megbízottjuk 
által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott 
részvényes legyen. 

Ennél fogva  a t. részvényesek értesíttetnek, miszerint szavazataik gyakorolhatása 
végett „ I g a z o l ó-j e g y"-űket — a törzskönyvi kivonat szerint — részvény bemutatás nélkül, 
1893. évi április há 10, II ós 12-ik napján, a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  felügyelő-
bizottságtól átvehetik. 

A „GYERGYÓI KLSÖ TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG" IGAZGATÓSÁGA. 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. márczius hó 21-én. 

G5rög Joacli im 
titkár. 1 - 2 

Csiky D é n e s 
elnök. 

Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben 
ne részesülnének bárki ajánlatával egemben! '• 

o « 

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

és két testű, váltva forgató  iker ekéket Lancz boronákat, két vagy három 
tagu rézsút boronákat- Kézi és lóerejü, szórva és sor-vetb'gépeket. Legújabb 
kaszáló- cs aratógépeket, kévekötővel és a nélkül. Kézi, lóerejü és gó'z-
ceéplőgépeket. Szénaforgató,  gyűjtő és snjtolókat. Járgány vagy gőzzel 
hajtható egy- és kétkövü őrlő malmokat szitaszerkezettel. 

A legújabb tégla, cserép és agyageab' sajtoló gépeket, egy vagy két ló, 
vagy gőz általi hajtásra, mely óránkint 200 — 1000 téglát készíthet. 

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

Valódi Wertheim-kasszákat.: 
Nro 0 0 fél  l-es 2-ös 3-as 4-es 5 ös 
70 frt"  85 frt,  100 frt,  120 frt,  140 frt,  160 frt,  180 frt, 

mindenik b é r m e n t v e a megrendelő házához szállitva. 
Templom berendezéseket és forgatható  vaskoronáju harangokat, az 

orgona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készült 
harang állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva, 
a harang réznek kilóiát 1 frt  80 krért számitva. 

Tűzoltói fecskendőket,  személyi felszereléseket  és egyéni ruházato-
kat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u. m. : 
börsapkát 90 kr, karövet 25-40 kr, sisakot 2 Irt 80—3 frt  60 krig, riadó-
kürtöt 3 frt  50—5 írtig, jelző sipokat stbbieket rendkívül olcsó árban, 
valamennyi budapesti szállító árainál sokkal olcsóbban! 

B I E M E B E D E 
1—10 EleO Székely Gép- és Tüzoltóazerek raktára 
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Árjegyzékek, minták és költségvetések Vérmentesen küldetnek! 1 + 
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Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 


