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FŐMUNKATÁESAK : Hochschi ld Lajos Gyergyóban. Vitos Mózesa központban. Embery Á r p á d Udvarhelymegyében. 

A Gyergyóban felállítandó  kő- és 
márványfaragó  szakiskola. 

I. 
A székelynek szép múltja van, a dicsőség 

fénye  aranyozza be, csodás tetteit hirdeti a tör-
ténelem, hősi nevét himes szárnyain hordozza a 
költészet. Jelene azonban sivár képet mutat. Olyan, 
mint a paszta, melyet az áldás, az eső nem jár, 
hol az éltető források  kiapadtak, sőt a gyökér is, 
melytől a természet kizöldül s uj életet nyer, né-
pünk életének talajában kezd kiszáradni. Áldás, 
reform  után sovárog minden tér. 

Pedig e nép nem csnpán a múlté, hanem jog-
gal várhatja a jobb, tűrhetőbb jelent és egy bol-
dogabb jövőt. A jövőben reá nagy nemzeti szerpe 
vár, hogy fentartva  Erdélyben a magyarságot s 
erőssége legyen az idegen tajok közt a nemzeti 
eszméknek s kulturának. 

Azon tul vagyunk már, hogy azt fejtegessük, 
mi szerint a székelység bajainak orvoslása, érde-
keinek támogatása, közgazdasági viszonyainak ja-
vítása nem partikuláris, hanem országos érdek. 

A székelységnek jobb létet s biztosabb jövőt 
azonban csakis az ipar meghonosítása által le 
remthetnek. 

Egy félszázad  óta írnak és beszélnek a ma-
gyar iparról s csak a legutóbbi időben fordult  le-
lénk a közvélemény s az országos ügyelem, pedig 
már kezdetben ia észrevehették volna, hogy e vi-
dék egyenesen predesztinálva vnn az iparra s a 
magyar iparban jelentékeny helyének kell lennie a 
Székelyföldnek  is. Teljes magyar ipar csakis ennek 
a vidéknek bevonásával képzelhető. 

Örülünk, midőn tapasztaljuk, hogy nemcsak 
a társadalom, hanem a kormány is belátta ezt s 
a Székelyföldre  is kezdi beültetni az ipari szak-
értelmet s kezdi lerakni az ipar alapjait. 

Mint lapnnkból olvashattuk, a kormán y 
figyelme  ujabban is Gyergyó felé  irányult s a ke-
reskedelmi miniszter hajlandó Gyergyó valamelyik 

községében egy kőfaragó  tanműhelyt állami költ-
ségen felállítani. 

Azt is megérthettük, bogy e mozgalom derék 
főispánunk  inicziátivájának köszönhető. Jól tud-
tuk, hogy a nemzetgazdaság is egyik kiváló erős 
oldala, s a nemzetgazdaság iránt nemcsak meleg 
érdeklődést, hanem ebben kiváló képességet is ta-
núsít, minek már számtalanszor fényes  tauujelét 
adta. S hogy ez igy van, megyénknek, de külö-
nösen a gyergyói résznek nagy szerencséje, mert 
ezen üdvös munkálkodása által a megélhetésnek 
uj, meg uj forrásait  fakaszthatja  fel  nálunk, ke-
nyeret adhat a birtokából kifogyott  szegény nép-
osztálynak s feltartóztathatja  a különösen Gyer-
gyóban nagymértékűvé vált kivándorlást. Megyénk-
nek, de különösen Gyergyónak hálája kiséri derék 
főispánunkat  ezen üdvös munkálkodásában. 

Minden intézmény csak ugy lesz életrevaló, 
csak ugy verhet gyökeret, ha kedvező viszonyokra 
talál, s ha valamely vidéken egyes iparágakat akar-
unk msghonositani, nagyon meg kell ügyelni ugy 
a természeti, mint a népéleti viszonyokat. Bizton 
allitliatjuk, hogy a kőfaragásnál  alkalmasabb ipar-
ágat nem szánhatnának Gyergyónak. Ezen ipar 
nálunk nem is ismeretlen, több községben ii/.ik ezt, 
mint házi ipart s a márváiiytaragást a szárhegyi 
és tekerőpataki bányákban 'neg is kezdték ; itt 

,tehát erre a népnél is meg van a természtes haj-
I lant és képesség. Vidékünk természeti viszonyai 
pedig erre az iparra oly ke'díe/ő feltételeket  tár-

' nak elő, hogy ezekhez hasuniót tán egy vidék sem 
az országban. 

Gyergyónak majdnem egész területét a Kár-
pátok és a Hargita borítja el hegyeikkel, melytk-

' ben a természetnek dus kincsei, jól értékesíthető 
' ásványai vannak felhalmozva.  Mindez azonban most 
j még holt és gyümölcstelen birtok s értéktelenül 
' fognak  a föld  alatt heverni mindaddig, mig a rneg-
i felelő  szakképesség meg nem honosul nálunk. Ide 
! szakét telein kell, mely a kincsek tárházát fel-
| nyissa, előhozza a föld  rejtekéből a sok értékes 

ásványt, melyek nagy mennyiségben és kitűnő 
minőségben találhatók. 

A sok hasznos ásványnak egész hosszú sorát 
említhetjük fel,  melyben a kőfaragás  kimeríthetet-
len anyagra találna. Ilyenek: az agyagkü, boinokkv, 
kvarcz, a fehér,  fekete,  veres és szürke márvány 
és más mészkő, gránit, viaszopál, faopál,  szerpen-
tin, szienit, tracliit. 

T 1 U l í t i Y . 

Tanitó gyűlés. 
Cs i k-Tusn ád, nov. 17. 

A „csiki róm. kath. laniló-egyesülel" alcsiki 
járásköre folyó  évi november 11-éit Csik-Szeotlé-
leken Ilaka .lózsef  elnöklete alatt tartotta rendes 
őszi gyűlését. .leien voltak Elles Elek kir. tan-
felügyelő,  Antal .lózsef  helybeli plébános, Incze 
Ignácz párlolö tag. A rendes tagok pár kivételé-
vel — mind. 

Gyűlést, megelőzőleg az odavaló plébános ol-
vasó szent miséi véguzett, mi alatt a már akkor 
szép számmal megjelent tagok négyes karban zen-
gették a „l.ebnrulok oltárodnál" és „Üdvözlégy 
Oltári szentség" kezdetű egyházi énekeket. 

Ennek végeztével az iskolaterembe vonult 
testület linecs Mózes helybeli kántortanítónak a 
földrajzból  IV. oszt. növendékeivel tartott gyak. 
tanítását hallgatta meg. A tanitás befejeztével  a 
tanonezok elbocsáttatván B.ika József  elnök talpra 
esett beszéddel nyitotta meg a gyűlést. .Megnyi-
tójában kifejti,  hogy mily nagy lendületet adnak 
népiskolai tanügyünknek a tanitói tanácskozmá-
nyok; majd áttér a tanítások fölött  tartott bírá-
latokra, mint olyanokra, melyek az egyleti gyűlé-
sek sarkpontját képezik s szól az egyes bírálók 
magatartása s álláspontjaik mikéntjéről kifejezvén, 
hogy ekkor az észnek fegyverével  haiczolunk, mert 
érvek által emeljük nézeteinket érvényre, érvek 
által győzzük le az ellenkező véleményt; s a vi-
tatkozások csak ugy felelnek  meg czéljuknak, ba 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
F á r l o a j . 

• Folytatás.) 

Carnbicnek pedig nem történt semmi baja. 
A nevezetes és rettenetes párbaj ismeretlen ma-
radt volna ha Carubic maga nem mondja el a 
részleteket. Megjegyzendő, liogy ö gascogne-i szü-
letésű volt. 

Ha ezentúl azt mondták neki : 
— X. fügét  mutatott neked és te nem szól-

tál semmit. 
— Y. megfricskázott  és te csak feljajdultál; 

mit jelentsen ez ? 
Ó csak komolyan és fájdalmas  lemondás 

hangján igy szólt: 
— Mióta a vastag őrnagygyal volt affairem, 

megesküdtem, hogy nem verekszem meg többé. 
Carubic lett az „egészen kisült" második tanuja. 

Tripotot elmondja Carubicnek az esetet: 
— Röviden a dolog kövekezőleg áll: Bará-

tunkat egy nr, a kinek tele van a szája, eredeti 
embernek nevezte. Az az ur ült, mikor ezt a sér-
tést elkövette. 

— Ülve I . . Mikor állt fel  ? 
— Nyomban a kibivás ntán. 
— Világos, hogy meg akart minket sérteni. 

A becsület nemcsak meg van sértve, de meg is 
van támadva I 

— Szerencsére a fegyverek  választása tő-
lünk l'iigg,— szólt Tripotot. 

— Akkor pisztoly melleit vagyok, mert ah-
hoz értek ! — kiáltott „egészen kisülve". 

— Akkor lehetetlen ! Nem nyújthatunk se-
gédkezel egy gyilkossághoz. 

— I»eéu nem érlek a kard kezeléshez. 
— Az az ön baja ; első a becsület! 
— Az ördögbe! Minek mondlálok hát, hogy 

tőlünk függ  a fegyver  választása? 
Carubic sértődve igy szólt: 
— Semmi megegyezést! Ránk bíztad-e a 

becsületedet, igen vagy nem ? ha igen, akkor bízd 
ránk a dolgot. 

Mikor „egészen kisült" távozott, igy 
szólt magában. : 

— Ej mit.! Ezek untatnak örökös fecsegé-
sflkkel  a becsületről. 

S mivel épen a JouUVoy-átjárójánál volt. meg-
szólított egy arra menőt: 

— Uram, hogyan értelmezi ön a becsületet ? 
Az idegen, a ki diszmiiárus volt, igy vála-

szolt : „Olyan portéka ez, melynek ina már nincs 
kelete." 

A második igy felelt:  „A becsület annyi, 
mint meghalni zászlójáért." 

8 ismét egy másik: „Lejárat napján ponto-
san kifizetni  tartozásait." 

Az utolsó : „Becsület az, ha valaki nem árul-
kodik a biró előtt czimboráira." 

„Egészen kisülve" nagy zavarba jutott. 

— Uraim, ez nem az én nézetem, kedvein 
volna az egész tréfáról  lemondani. 

De e pillanatban a főfelügyelőt  pillantotta 
meg, a ki megvetéssel nézett rajta végig. Mintha 
csak azt akarta volna mondani 

— Mit ? Hát ön még él V ! 
— Átkozott főfelügyelő  ! mormogott magá-

ban ,.egészen kisülve" — ha ő nem volna, most 
együtt mulatnék rokonommal, a helyett, hogy élete 
ellen török! 

* 

Baraide vivőmesterhez indult és előadta neki 
az ügyet. 

— Nagyon helyes ! Belátom, liogy a becsü-
let meg van sértve. Hány év óta kezeli a kardot ? 

— Még soha sem volt kard a kezemben. 
— Helyes 1 Majd mutatok olyan vágást, mely 

kilencz esetben tiz közül sikerül. 
S álló egy óráig gyötörte a híres vágással. 

De aztán szentül meg volt győződve, hogy ő lesz 
a győztes. 

Estefelé  „egészen kisült" barátaival találko-
zott, a kik igy szóltak hozzá : 

— Minden jól megy ; holnap reggel eleget te-
hetsz vérszotnjadnak. Váljunk el, nehogy magunkra 
vonjuk a rendőrség figyelmét. 

S a két tanú végig sétált a boulevardon s 
minden arra menőt megállított, liogy elmondja neki 
a holnapi párbaj történetét. 

. . . Az ágya mellett égö lámpa fényénél 
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a vitatkozó fél  nem engedi magát tnlragadtatni, 
nem játsza túlzottan az oktatni vágyás szerepét, 
hanem benne csak az egyszerfi  eszmecserélő mu-
tatkozik ; ha ildomosság, eszélyesség és szerénység 
vezeti ilyetén föllépésében;  csak igy érheti el, hogy 
az ügy, melynek szolgál, diadalmaskodjék, hogy 
ellenvéleményese ne legyőzött tehetetlen ellenfél, 
hanem az flgynek  megnyert mnnkás ember marad-
jon; igy azt, hogy elvei melyekért küzd, elfogad-
tassanak. Szóval: eszmecseréinkben mindig magát 
az flgyet,  annak érdekét tekintsük s ne magunkat. 
„Ezen életelv mellett nagyon természetes, hogy 
a kedves „én" dicsvágyó érdeke szenvedni fog 
az flgy  javára, mig ellenkező esetben hírnevesek 
lehetOnk ngyan, de a védett ügynek nem fogunk 
nyerni híveket". 

Elnök megnyitója — láthatólag — hatással 
volt a tanítótestületre, mit a tagok viharosan ki 
törő éljenzéssel fogadtak. 

Ezután a mnlt Csik-Fitódon tartott tavaszi 
gyfilés  jegyzőkönyve olvastatott, mi ellen semmi 
észrevétel nem tétetvén, szokott módon hitelesít-
tetett. 

Most az Imets tagtárs által tartott gimn. 
tanitás bírálatára került a sor, mely bírálatban a 
többek között tevékeny és jelentékeny részt vett 
Tódor István, ki minden gyűlésen kiválóan ujabb 
jelét adja szakavatott, ügybuzgó egyleti munkás-
ságának. 

Az érdekes és tanulságos eszmecserékke 1 meg-
ejtett bírálat után, a gyak. tanításra a gyűlés vé-
leményét elnök abban jelentette ki, hogy nz sikerült 

Kajcsa József  szentsimoni tanitó egy igen 
szépen sikerült szavalatot tartott, melyet a gyűlés 
lelkesült éljenzéssel fogadott. 

Tárgyaltatott Tamás Imrének még a mult 
gyűlésen tett s elvileg elfogadott  s a jeleni gyűlés 
tárgysorozatában is végleges elintézés végett fel-
vett azon indítványa, melyben az Alcsik járásköri 
tanító-egyesület könyvtárának létesítése czéloztatik. 

Gyűlés ezen indítványt egyhangúlag elfo-
gadja, a könyvtár alap javára fizetendő  évi tag-
sági dijakat évenként 20 krban állapítja meg, s 
befizetését  minden tavaszi gyűlés alkalmakor tette 
a tagokra nézve kötelezővé. Könyv- és pénztárno-
knl Péter Balázs csikszentmártoni tanítót válasz-
totta meg. 

Kajcsa József  felhozza,  hogy miután köztu-
domás szerint Baka János csikszentmártoni vete-
rán kartársunk már szinte negyedszázad óta min-
den gyűlésre való összejövetelünknél, valamint más 
ünnepélyes alkalmakkor a múltban ugy, mint a 
jelenben a legszívesebben, odaadó készséggel és 
ismert szakértelmével vezette s vezeti az egyesület 
énekkarát, sok szép darabot saját kezűleg dolgo-
zott ki és osztotta szét 'az egyes tagok között 

i ngyen ; ezek oly érdemek, a melyek az egylet 
részéről hálát, elismerést és köszönetet kívánnak, 
a mivel adózott is tényleg az egylet nevezett kar-
társa iránt, de ő jegyzőkönyvileg óhajtaná meg-
örökítve látni ezen elismerést,Jhálát és köszönetet. 
Todor ezzel kapcsolatban indítványozza, bogy az 
egyesület alakuljon dalkörré és ennek karnagyává 
is Baka János választassék meg. 

Gyűlés hálás elismeréssel és egyhangú nyilat-
kozattal mondja ki, hogy Baka Jánosnak emiitett 
a méltatott érdemeiért jegyzőkönyvi köszönet sza-
vaztassék, valamint azt is, hogy a jövő gyűlésen 
dalkörré alakul és a tagok köteiezőleg lépnek 
abba s karnagyává fogja  választani említett kar-
társat, ki most igazolt ok miatt nem jelenhe-
tett meg. 

(Folytatása következik.) 

Hál a csikzsögödi égettek javára. 
Bál, igenis kérem, ha Csillag nagytermébe 

valaki f.  bó 18-án, szombaton este bepillantott, 
mikor Mózner bácsi az utolsó csillárt is felgyúj-
totta s a fényárban  uszó terem közepén összefont 
karokkal legeltette szemeit a japáni sátor dekorált 
falain,  majd meg kényelmes pózéba vetette magát 
egy kaczár piros divánon, s szítta a kelet indiai 
trapikus növény világ balzsamos illatát — mon-
dom — ha valaki az e perezben üres terembe 
pillantott, eltekintve Mózner bácsitól, a ki Mózner 
nénivel együtt egy keleti bokor tövében gyöuyőr-
ködött müvők sikerén. A szemlélő csakugyan báli 
termet látott maga előtt s önkénytelen szaladni 
készült, hogy frakkot  húzzon s megjeleuhessék ott. 

Pedig hát ott nem volt bál, hiszen a meg-
hívó is mntatta, a helyi lap hasábjai is hirdették, 
bogy házias tánczestély készül. S ugy is volt, mert 
a szépen díszített bálhoz is beillő nagytermet este 
\ aü órakor egyszerűségben tündöklő bájos szil 
fidek  töltötték be, a felhangzó  muzsika hangjánál 
ropogott, pattogott a csárdás, szilaj kedvvel csa-
pott le Terpsiliore Istennő az első fordulójánál,  s 
aranyos napsugárba fiiröszté  szárnyait, játszi ke-
délyt hozott magával. 

Ha fehér  haíytymiak ragyogó napsugárba 
mártott tollával, szökdécselő hurik bájos vihogása 
mellett írhatnám meg ez estély minden szépségeit, 
akkor sem tudnám eléggé hü képét adni annak a 
tündöklő, pajkoskodó bakfis  világnak, a mely ott 
magához ragadja a hegemóniát, meghódított vént, 
fiatalt  egyaránt egyszerűségével, ragyogó fiatal 
kedélyével, s mulatott pajkos szeméremmel. 

Szeretném tovább irni e sorokat, regét mon-
dani a szép özvegyekről, titkos titkokat a bájos 
menyecskékről, megill«tö hizelgéseket a tündöklő 
arczu mamákról, na meg aztán dicsszavakat az 
ügyes rendezőségről, de hát mögöttem a lap ki-
hordó fiu,  ijjedteu számlálja a perczeket s türel-

metlenül várja a tollam alól gördülő sorokat, be-
zárom hát a dicshimnuszokat, a kik ott voltnnk 
tudjuk, hogy mi volt ott; gyönyörködtünk, élvez-
tünk, a ki pedig nem volt ott, de az elért nagy 
anyagi sikerhez hozzájárult, annak alább szente-
lek helyet. 

A nagy és szép erkölcsi sikert nyomon kö-
vette az anyagi is. A szegény tüzkárosult zsögö-
diek hozzájutottak ingyen, minden fáradság  nélkül, 
váratlanul egy igen szép összeghez, melyet a mu-
latság választmányi kara szerdán délután 1 órakor 
fog  az elnök Molnár Ákos lakásán kiosztani a 
G égett család között. 

Összes bevétel volt 222 frt  20 kr, melyből 
levonva a 41 frt  19 kr költséget, marad felosz-
tandó 181 frt  1 kr. 

Felülfizettek  Mikó Bálint 20 frt.  Becze An-
tal 10 frt.  Molnár József  kép viselő.|Kaszner Beniámin, 
Grünfeld  Lajos 5—5 frt.  Kaszab Soma, Friedman 
Jakab, (iái József  3 - 3 frt.  Telman Gynláné, Fe-
renczi István (Tölgyes), Miskov Péter őrnagy, 
Krbavacz százados, Hiktsi Gáspár, Albert Béniám, 
Leicht János, Domokos János, dr. Csiky József, 
Barta Ignácz, dr. Bocskor Béla 2—2 frt.  Zakariás 
L. Lukács 1 frt  20 kr, Dájbukát Zakariás, Dobál 
Gergely, Tamás János, Weér György, Madár Imre, 
dr. Molnár József,  Dániel József,  Nagy Sándor, 
Adorján I., Czikó Sándor, Györtfy  Ignácz, Szabó An-
tal, Szántó József,  Ágoston József,  dr. Fejér Antal, 
András Mózes százados, Lőrincz Ferencz, Pál Gá-
bor, Meskó Kálmán, Vajna Tamás, Novotny Ma-
riska, Ducha Bozséna, Márton Péter, Száva Lukács, 
Csedő István, Szebeni Menyhért, dr. Nagy Ferencz, 
Apponyi Károly 1 — 1 trt. László János, Potoczki 
József  (Szentgyörgy), Jakab Lajos, Kassay Lajos, 
Mánya Antal, Lakatos Mihály és Lakatos Mihályné 
50—50 kr. Végül a csíkszeredai első zenekar 5 
frt,  X. és Y. 1 frt  lő kr. 

Netnó. 

„egészen kisült" azzal töltötte az éjszakát, hogy 
egy pontra szögezte tekintetét, s közben felsó-
hajtott : 

— Holnap ilyenkor talán már nem leszek az 
élők közt I Átkozott főfelügyelő!  Nélküle nem 
volna megsértve a becsület! 

Reggel eljött a két tanú, hogy a szegény 
bűnöst elvigye a vágóhidra. És igy szólt magában : 

— Milyen legyen a magatartásom ? Ha szo-
morú vagyok, azt mondják, hogy félek.  Ha beszél-
getek, azt fogják  gondolni, bogy el akarom maga-
mat hódítani. Ha vig vagyok, azt hiszik, hencze-
gek. Milyen legyek hát? 

A kocsiban a tanuk bátorítani kezdték öt. 
— Nincs-e valami végső megbízásod szá-

momra — kérdezte Carubic balottkisértö arczczal. 
— Nincs. 
— Megírtad a végrendeletedet ? 
— Nem. 
— Kár! Mert sohasem lehet tudni .. . 
S ezt nevezték ők bátorításnak. 
Azalatt „egészen kisült" kidugta az orrát a 

kocsi ablakán s igy szólt magában: 
— Ha az ötödik járókelő öltözetében valami 

fehér  lesz — fehérneműjét  is beleértve — akkor 
jó előjelnek veszem. 

Az ötödik járókelő kéményseprő volt. 
— Ez nem számit, mert loglalkozásánál fogva 

fekete  — vigasztalta magát „egészen kisült." — 
Lássuk a következőket. 

A következő jelölt halottkisérő volt: szeren-
csére akadt már néhány ősz szál a bajuszában. 

.egé-— Meg vagyok mentve! — rebegett 
szen kisült." 

Elérkeztek a párbaj színhelyére. „Egészen 
kisült" Baraide vívómester csalhatatlan vágását 
használta. 

Csakugyan csalhatatlan volt. A kard pengéje 
átszúrta az ellenfél  bal tüdőszárnyát. 

De szerencsétlenségére a vívómester ép egy 
órával előbb „félig  kisültnek" is megmutatta ezt 
a szúrást s igy kard „egészen kisült" jobb tüdő-
szárnyába hatolt. 

Mind a két elleniéi meghalt: a becsületnek 
elég volt téve. 

Ugyanabban a pillanatban, mikor a két ellen-
fél  kiadta lelkét, a főfelügyelő  rettenesen hümmö-
gött s örömtől ragyogó arczczal kiáltott fel  : 

— Megcsíptelek végre ficzkó  I 
S két ujjával szájába nyúlt és nyelve he-

gyéről egy halszálkát vett le, mely akkor akadt 
torkán, mikor „félig  kisült" eredeti embernek ne-
vezte „egészen kisültél." 

Ezért hümmögött folyton  a szegény föfelü 
gyelö. Eszeágában sem volt „egészen kisőltet" 
ingerelni. 

A boldogtelan meghalt ok nélkül, csnpán 
csak a fötelügyelö  kedvéért, a ki nem is gondolt rá. 

Kilenczvenkilencz párbajnál száz közül ez 
az eset. 

Az emberek ma már csak a karzati közön-
ség kedvéért párbajoznak. 

(Vége.) 

K U I i O N F £ L E K . 
— Az égettek érdekében. Csik-Zsögöd község 

képviselőtestülete folyó  hó 12-én tartott ülésén f. 
hó 5-én történt tüzeset nyomorait enyhítendő több 
üdvös határozatot hozott. Nevezetesen a tüzkáro-
sultaknak szénát, gabonát és épületfát  ajánlott fel. 
Egyúttal Csik-Szereda város közönségének és tűz-
oltóságának a tűz tovább terjedésének megaka-
dályozása körül kifejtett  odaadó közreműködéséért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 

— Katalin ünnep. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnáziumi  ifjúság  állal folyó  hó 25-én rende-
zendő ünnepélyre nagyban folynak  az előkészületek. 
Az itjuság által eddig rendezett mulatságok jó-
hirneve és a meghívóban jelzett jótékony czél vár-
megyénk közönségének körében is akkora érdek-
lődést keltett, hogy ha az idö is kedvezni fog, 
egy minden tekintetben sikerült estélyre lehet 
kilátás. A mulatságra helyeket elöjegyeztetni és 
jegyeket váltani Györgyjakab Márton könyvkeres-
kedésében lehet. 

— Meghívó. A csiki róm. kath. tanitó-egye-
sülét felcsiki  fiók  körének Csik-Dáufalván  1893. 
évi deczember T-én tartandó gyűlésére a fiók  kör 
t. tagjait és az érdeklődő tanügybarátokat tisz-
telettel meghívom. A gyűlés tárgyai: 1. Gyakor-
lati tanítások. 2. Eluöki megnyitóbeszéd. 3. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.  4. Elnöki je-
lentés a nagy gyűlés megtartása iránt tett eljárá-
sáról, valamint a könyvtár ügyében kiküldött bi-
zottság működéséről. 5. A temetkezési segély-egy-
let létesítése tárgyában kiküldött bizottság jelen-
tése és az általa készített tervezet bemutatása. 
6. Felolvasást tart Puskás Tamás. 7. Szaval Pa-
láncz Sándor. 8. A gyakorlati tanítások zártkörű 
bírálata. 9. Indítványok. Cs.-Karcztalván, 1893. 
nov. 16. F e r e n c z Józsel köri elnök. 

— Ásványolajforrás  Csikmegyében. A csik-
megyei havasok átkutatásával megbizottt geologus 
rábeszélésére dr. Otrobán Nándor brassói petro-
leumfinomitó  gyáros 1891-ben a csikgyimesi ha-
vasok nyugati oldalán ásványolaj-telep létezését 
állapította meg. Ezután egy angol társaság köz-
benjárásával a folyó  évben furatásokat  eszközöl-
tetett és ez évi október 25-éu oly kitűnő minőségű 
ásványolajat találtak 41 és fél  méter mélységben, 
hogy további furatások  eszközlését, és pedig na-
gyobb arányokban határozták el. Bemélik, hogy 
végre-valahára a sok hiu kísérlet után Magyar-
ojgzégon is találtak egy dus ásványolaj-forrást. 
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— Aranylakodalom. Ferenczi Antal székelyi 
gazda, 48-as zászlótartó őrmester és neje András 
Ágnes kilyénfalvi  lakosok t. hó G-án tartották meg 
aranylakodalmukat György János odavaló gazda 
vezetése alatt szépen felbokrétázott  lakodalmi me-
netben vonultak a templomba s a mise után az 
Qnneplők az öreg pár házánál néhány vidám órát 
töltöttek a ritka ünnep emlékére. Ezután ismét 
diszes menetben megkerülték Kilyénfalvát  s Újfalut 
s a kísérők és nézők sűrűen s szívből éljenezték 
a derék öreg párt. 

— Jótékonyczélu mulatságok. (' s i k-G y i-
m e s en a Zathureczki-féle  vendéglő nagytermében 
folyó  hóban a Madéfalván  1764. január 7-én 
legyilkolt székely vértanuk sir ja fölé  emelendő 
emlék javára tánczvigaloinmal egybekötött emlék-
ünnepélyt rendeznek. Az estély este fél 8 órakor 
szavalattal és felolvasással  kezdődik. Személyjegy 
80 kr, családiegy 1 frt  60 kr. — C s i k-T a p-
1 o c z á n a leányiskola tantermében folyó  évi nov. 
hó 25-én az ottani templomban építendő Szt. Lőrincz 
oltár és szobor javára zártkörű tánczestély fog 
tartatni. Belépő dij személyenként 50 kr. Kezdete 
este 7 órakor. Mindkét jótékonyczélu mulatságra 
felhívjuk  a közönség figyelmét. 

— Egy kérő Gyergyóban. Azt mondják, hogy 
a ki Gyergyót egyszer látta, soha se felejti  el, 
még álmaiban is ott virraszt a gyönyörű tájkép. 
Természeti szépségeinél csakis a leányai szebbek, 
s a ki ezeket egyszer látta, az már csakugyan 
Gyergyóról álmodik minden éjjel, talán épen 
leányaiért tartják ezt oly igen szépnek. Tul is 
megy leányainak a híre hét vármegye határán és 
pedig annál inkább, mert itt a gombostü-pénzböl 
is még mindig jócskán ki-kijut; a mi a mai háza-
sulandók előtt nagyra becsült dolog, mert mint 
a nóta mondja: „a legény egyik szeme a lányra 
néz, a másik pedig a telekkönyvbe vész." De, bogy 
a dologra térjek, Gyergyónak ez a jó hire most a 
mult héten is csalt ide egy kérőt, ki társas köreink-
nél széltében-hosszában a beszéd tárgya lett. Kin-
cses Kolo zsvár tájékáról jött, elegáns, ellenállha-
tatlan külsejű adonisz, göndör bajjal, éjsütét sze-
mekkel, csábító sasorral, antik ajakkal, szóval oly 
szépségekkel ékeskedett, miket csak a regényekben 
s az ezek nyomán keletkezett képzelödésekben és 
álmokban láthatnak a lányok. Ez az adonisz meg-
unva az egyedüli létet, vagy talán a jó házasság 
már életkérdéssé vált, egyet gondolt s kész volt 
a határozat, hogy megházasodik. Hallotta, hogy 
Gyergyóban sok szép és gazdag leány van, felvette 
tehát a lakkot, frakkot  és klakkot, a kolozsvári 
fiakerosnak  csak annyit mondott.- a vasútra, itt 
pedig a fiakerosnak  azt :Gyergyóba, ott is Ditróba, 
hol felfrissítve  az ellenállhatatlan szépséget, a fia-
kerosnak csak annyit mondott: Remetére. Scipio 
Africanus  nem lépett át nagyobb reménynyel 
Karthago kapuján, mint az adonisz Remete vetés-
kapuján s aztán annak a háznak a kapuján, hol 
három havasi tündér lakott. A kérő is elbámult a 
tündéreken, a tündérek is az adoniszon, csak a 
tündérek ovatos királya, az apa maradt nyngodt. 
Mint a mesékben, ngy most is a legfiatalabb  tet-
szett meg az adonisz úrfinak,  mert a bol a pénz-
beli chanse-ok egyformák,  ott a mérleget mégis a 
fiatalabb  húzza le. De az apa azt mondta, hogy a 
legfiatalabbat  nem adja. „Nem nagy baj", mondá 
a kérő, „akkor a középsőt." „Azt se", felel  az 
apa. „Még ez se nagy baj", válaszol amaz, „akkor 
a nagyobbat". „Azt majd meggondolom", lön a 
válasz. A szavak hátterében pedig az a gondolat, 
hogyha te az én telekkönyvembe nézesz, én is 
megnézhetem, hogy az a szép birtok, melyről be-
szélsz, nem a holdban van-e csupán ? Az apának 
hirtelen utja akadt, s mikor visszajött azt mondta 
a kérőnek, hogy ne Gyergyóban, hanem a holdbau 
keressen leányt, a hol a birtoka van. „Se baj", 
mondta a kérő, „három kosár nem a világ: kaptam 
én már többet is, van Gyergyóban más lány is, 
sőt menyecske is, ki takaros és vagyouos. Ado-
nisznnk erre Szent-Miklóson kopogott az ajtókon 
s 2-nek 3-nak is elmondta: Nagysám lábai elé te-
szem életem és vagyonom, melynek gyümölcsösében 
fél  nap sétálhat a kolozsvári zenehangjainál. Azon-
ban a hir olyan, mint a vészmadár, mely felette 
gyorsan jár s megtudták, hogy a birtok csak a 
holdban van. Igy adoniszunk karjain nem menny-
asszonyt, hanem gyergyói kosarakat vitt haza s 
egésa uton csengett-bongott a fülébe  a gyergyói 
lányok ezflsthangja,  hogy kérem ne a birtokát tegye 
le, hanem az ügyvédi vizsgát. Ha még egyszer 
Gyergyóba jön, bizonyosan diploma lesz a tar-
solyában. 

— Köszönetnyilvánítás. Alantirott kedves kö-
telességet teljesítek, midőn a közművelődés nevében 
hálás köszönetet mondok főtisztelendő  Ferenczi 
Károly gyergyó-szentmiklósi lat. szert, plébános 
nrnak azon nemes tettéért, mely szerint a „türkösi 
róm. kath. dalárdát" 12 példány „Halotti Zsolozs-
mával" megajándékozni kegyeskedett. Isten fizesse! 
Tflrkös,  1893. november 15-én. Kóródy Mihály, 
róm. katb. lelkész. 

— Óriás termények. Az amerikai útjáról épen 
csak alig hazatért budapesti magkereskedő Mauth-
ner Ödön már is egy olyan kiállítással lepte meg 
a budapestieket, a meiy párját ritkítja és az An-
drássy uti üzlet kirakataiban kiállított termények 
oly szépek és olyan óriás nagyok, a minőket eddig 
még országos kiállitáson sem láttunk. Vannak ott 
101, 102 és 108 kilós óriás tökpéldányok, IP/s. 
sőt 137-i kilós kalarábok, melyek óriás sulyuk da-
czára sem fások,  hanem teljeseu zsengék, de lá-
tunk itt 17 kiló sulyu óberndorfi  répát is, melyet 
Friedmann péli termelő, 21 kilós olajbogyóalakn 
példányt, melyet Harkányi Károly gazdasága és 
23 kilós Mamuth-répát Józsa Sándor czeglédi gazda 
állították elő, természetesen Mauthnertől került 
magból. A hozamokra kitűzött arany dijakat a 
következők nyerték el: Lollok Gusztáv kengyeli 
kasznár, kinek ltiOO ! |-ölenként 940 mm olaj-
bogyóalakn, Politzer Fülöp dévaványai birtokos, 
kinek katasztrális holdankint 1007 métermázsa 
oberndorfi  répája és Bárány Gábor dobrai bérlő, 
kinek H',00 |-öles holdankint 1011 métermázsa 
Mamuth-répája termett a Mauthnertől beszerzett 
mag után. Friedmann péli termelő elkésett beje-
lentésévsl, neki 1101 métermázsa Mauthner-féle 
oberndorfi  répája termett holdanként. Ha tekin-
tatbe vesszük, hogy a mult tavaszszal majd a ro-
varok pusztították, majd hideg, szárazság viselte 
meg s répapalántákat, be kell vallanunk, hogy va-
lamint a kiállított termények súlya, ugy a hatósági 
bizonylatokkal beigazolt fenti  hozamok bámulatra 
méitók; mert bámulatosak volnának normális, jó 
időjárásban is és mindenesetre csak páratlan mi-
nőségű jó magvaknak kell az ilyen óriás eredmé-
nyeket érdemül betudni. 

Az e b a d ó. 
— Egy kuty&oaka tr&gédlája. — 

Nem messze azon térséghez, a hol egy hiéna termé-
szetit ember számos évekkel ezelőtt száz meg száz ártatlan 
székely embert leg)ilkoltatott, egy kis községben született s 
pár nap uinlva ugyancsak ott látta meg a napvilágot, mert 
bát luilni kell, hogy a kiről a nóta szól. a házi ebek szélesen 
kiterjedt famíliájához  tartozott s tartoznék talán most is, ha 
az ebadót ki nem találták volna. 

Igazán csinos kis állatka volt, sárgás azemecskéivel oly 
okosan tuitott nézni, hegyes végil farkát  oly hizelgőleg tudta 
billegtclui, liogy midőn vaczkúból kimászva a küszöbön ke-
resztül az első szobába begurult s két hátulsó lábára kupo-
rodva asszonyával szemben ügyelő állást foglalt  el, azonnal 
megnyerte annak tetszését s rögtön a házi kedvencnek sorába 
áváu zsírozott. 

Flórentinnek keresztelték — liogy miért nem Kiiczil-
linck, arról én itt 9záinot adni nem tudok — de elég az hozzá, 
hogy rövid időn Flörentiu névre hallgatott, 8 ha másként 
szólították, még csak a l'ülét sem mozdította. 

Yigau folytak  napjai, teljesen gondalan életet folyta-
tott, tejbe-vajba fürösztötték  cs sok olyan dolog meg volt 
neki engedve, a mit a háznál más, akár lelkes, akár lelketlen 
állatnak cl nem néztek volna. 

Azonban nincsen öröm üröm nélkül, szomorúan tapasz-
talta ezt Flórentin is, mert rövid időn a vidám, derült na-
pokat borúsok válták fel. 

A dolog ekkép történt. 
Egyszer a falu  pógára beállít a házhoz s igy szól: 
— Tiszteli a biró ur s kéreti a forintot. 
— Micsoda forintot? 
— Azt a forintot,  a mit a kulyácskáért kell fizetni 
A házi ur, ki épen ekkor lépett a szobába, rögtön fel-

kiáJ Uott: 
— Asszony, azt a kutyát el kell pusztítani! 
— Már miért kellene elpusztítani? 
— Azért kell elpusztítani, mert én ilveu dögért, még 

a Ilcrkópáternek sem tizetek egy forintot. 
— No ka maga nem fizet,  akkor fizetek  ín — mondi 

a liáz asszonya a tlórest a polgár kezéhez 20 krosokban azon-
nal leszámolta. 

Florentin megbotránkozással hallgatta a bangói beszé-
det s eleinte ugatással igyekezett annak mái irányt adni, de 
a komor pillantásokból észrevevén, liogy a dolog öt közvetlenül 
érdekli, fiilét,  farkát  leeresztve, kezdett kifelé  somfordálui,  de 
a mint a házi gazda lábai közOtt út akart surranni olyan rú-
gást kapott bogy az ajtóval szemben álló kerítésig meg sem 
állott s innen hemperedett a földre. 

A szomszédok, a kik a jelenetnek tanul voltak, azt 
állítják, hogy Florentin a szörnyű esés után igy monologizált: 

A—á —á-á—t—kos kaur—mány ! 
Flórentin egy-két napig fájutla  az oldalát, a bázi 

gazJa dult-fult,  aztán lassanként minden a rendes kerékvá-
gásba tért 

Azonban az idő rohanó járását megakádályozni senki 
nek sem áll hatalmában, még Flórentinnek sem. 

Nap-nap ntán telt s egyszer csak elkövetkezett u 
ominózus évforduló. 

A pógár ismét beállított. 
— Tisztelteti a biró ur, 8 kéreti a forintot. 
— Micsoda forintot  ? — kérdi a házi gazda, ki ekkor 

csak egyedül volt otthon. 
— Hát a kstyácskáért, az ebadót. 
— Jól tndom már; mondja meg, hogy mindjárt küldöm 

— mondá a házi gazda vészt jósló mosolylyal, miközben le-
akasztó a falról  fegyverét. 

A pégár különösnek találta a dolgot, l t köszönést ia 
elfeledvén  kotródott a kapun kifelé. 

A gazda kilépett a házMJ, fitty  tyen tett egyet t pánwr 
a Flórentin nevet hangoztató. 

Flórentin épen a házi kuvaszszal incselkedett a csör 
előtt s a mint nevţt hallá, játszi szökelléssel közeledett gazdája 
telé, de vesztére, mert a fegyver  etdördült 8 lábai, melyekkel 
az előtt az ndvaron oly vigan szaladgált, rögtön áz ég felé 
állának. 

— Rúzst! — kiáltá a gazda, 
— Parancsoljon, instálom. 
— Vedd fel  azt a dögöt, vidd el a bíróhoz 8 mondd 

meg neki, hogy beküldtem az ebadót. 
Rózsi bámulva nézte gazdáját, szomorú pillantást vetett 

Flórentinre, de nem mozdult. 
— Hallottad mit parancsoltam, vedd fel  azt a kutyát 

a vidd el a bíróhoz s mondjad, hogy elküldtem az ebadót! 
— Ertem instálom — mondó Rózsi s a kutyát aur-

czába kapva esze nélkül szaladt a bíróhoz. 
A biró nem volt hon, a biróné pedig épen a szépen 

felsúrolt  első szobában rendezgette a holmit. Ide ment be a 
leány s megállván a szoba közepén igy szólt 

— Tisztelte a gazdára, s elküldte az ebadót. 
A biróné megfordult,  s meglátván a leáuy snrczából a 

szépen felsikált  főidre  potyogó vércseppeket, felkiáltott: 
— Mi van a surezodba. te istentelen? 
— Ilát az ebadó. 
— Miféle,  te égetni való — kérdé a biróné a mint 

sárkány rohant a cselédre kikapván a leány surrzából Fló-
rentinnek még meleg tetemét, azzal a leányt jobbról-balról 
püfölni  kezdte, mig az a nyitott kapun át elmenekült 

Hanem ez a szegény Flórentinnek semmit sem hasz-
nált, ő még is csak az ebadó áldozatja lett. 

Szánt 59—1893. 
r 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Delne község képviselő-testületének 

1893. november hó 16-án hozott határozata 
következtében a magas kormánytól bérletbe 
kivett kizárólagos szesz italmérési jogosultság 
íolyó évi deczember hó 14-én délelőtti 
10 órakor Csik-Delne községházánál az 
1894-ik évre nyilvános árverezésen a leg-
többet ígérőnek albérletbe fog  adatni. 

Ugyanez alkalommal albérlő u bor-, 
sör-, ezukor- és husfogyasztási  adó besze-
dési jogával meg fog  bízatni. 

Kikiáltási ár 700 frt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási 

ár 10%-át az árverezés megkezdése előtt az 
árverező bizottság kezéhez letenni. 

Az erre vonatkozó többi feltételek  ár-
verezés napján fognak  megállapitatni. 

Az elöljáróság: 
Csik-Delnén, 1893. november 17-én. 

Kinn Dénes , Benfi  Dénes, 
k jegyző. 1 - 2 k. biró. 

Hirdetmény. 
Az államkincstár által madéfalva  köz-

ségnek bérbe adott szesz italmérési kizáró-
lagos jogosultság, Csik-Madéfalva  község kép-
viselősége által az 1893. évi deczcmber 
hő 4-én délelőtt 9 órakor Madéfalva 
község házánál megtartandó nyilvános ár-
verezésen alhaszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2025 frt,  melynek 10"/o-a 
az árverelní szándékozók által előre leteendő. 

Egyéb feltételek  Madéfalva  község elöl-
járóságánál bármikor megtekinthetők. 

Csik-Madéfalván,  1893. nov. 20-án. 
Balázs Dénes, Tamás Elek, 

kjrgyző. 1—2 biró. 

Sz. 1907-93 . 
Árverezési hirdetmény. 

Csik-Gyimesközéplok- és Felsölok községek 
képviselő testületének 18'J3. november 11-én hozot 
együttes határozata szerint a magas kormánytól 
bérbe vett kizárólagos szesz italmérési jogosultság 
1893. deczember 2-án délelőtt 9 órakór Gyimes-
középlok községházánál, nyilvános árverezésen a 
legtöbbet ígérőnek albérletbe fog  adatni. Bérlőre 
bizatik a fogyasztási  adók beszedése is. 

Kikiáltási ár a két község egész területére, 
2667 frt  90 kr. 

Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 
10°/0-át az árverező bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  Gyiraesfelsőlok  község há-
zánál és Gyimesbükkben a körjegyzőségnél bármi-
kor megtekinthetők. 

Gyimesközép- és felsölok  elöljárósága, 1893. 
november 11. 

Rusz S. János, f  Tankó János, felsőloki  biró 
köijegyzö. általam R u 8 z néviró. 

2—S Antal János, középloki biró. 
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Árverezési hirdetmény. 
Csik-Verebes község képviselő-testületének 

1893. november 5-én hozott határozata következ-
tében, a magas kormánytól bérletbe kivett kizá-
rólagos szeszes italmérési jogosultság, valamint a 
fogyasztási  adók beszedési joga folyó  évi deciember 
hó l-én délelőtt 9 órakor Csik-Verebes község 
házánál nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
albérletre fog  adatni. 

Kikiáltási ár a fenti  összes jogokra nézve 
600 frt. 

Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 
10°/o-át az árverezés megkezdése előtt az árve-
rező bizottság kezéhez letenni. írásbeli zárt aján-
latok az árverezés megkezdése előtt megfelelő 
bánatpénzzel ellátottan szintén elfogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hivatalos 
órákban a község házánál bárki által betekinthetők. 

Az elöljáróság: 
Csik-Verebesben, 1893. november 5-én. 

GÁL JÁNOS, FERENCZY BÉLA, 
közs. biró. 2 - 3 kürjcgyzíi. 

Szám. 17—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Sztsimon község képviselő-testületének 

folyó  évi november hó 6-án 17 szám alatt hozott 
határozata következtében a kir. kincstártól ha-
szonbérbe kivett kizárólagos szesz italmérési jogát ; 
valamint a bor italadó, hus-, sör- és ezukor fo-
gyasztási adók beszedési jogát 1893. november hó 
29-én nyilvános árverésen 1894. január 1-töl 18ü4. 
deczember hó 31-ig (egy évre) a legtöbbet Ígérő-
nek albértletbe adja a község házánál. 

A kikiáltási ár 10:t9 frt  70 krban állapita-
tik meg, melynek 100/0-át árverezni szándékozók 
kötelesek az árverezés megkezdése előtt az árve-
rező bizottság kezéhez lefizetni,  írásbeli zárt aján-
latok bánatpénzzel ellátva, szintén az árverés 
megkezdése előtt elfogadtatnak,  az árverési felté-
telek a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A község elöljárósága: 
Csik-Sztsimon, löi)3. november 0 án. 

Bodó József,  Veress Ignácz. 
k. jegyzű. 2-2 liii" 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Tusnád község képviselő-testületének 

1893. évi október 29-én hozott határozata értel-
mében a magas kormánytól bérletbe kivett kizá-
rólagos szesz italmérési jogosultság folyó  évi no-
vember hó 26-án délelőtt <> órakor Csik-Tusnád 
község házánál nyilvános árverezésen a legtöbbet 
Ígérőnek albérletre fog  adatni. Ugyanez alkalom-
mal leendő albérlőre fog  ruháztatni a bor-, sör-, 
ezukor- és husfogyasztási  adóknak beszedési jng.t is. 

Kikiáltási ár 1800 frt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 

10 százalékát az árverezés megkezdése előtt az 
árverező bizottság kezébe letenni. írásbeli zárt 
ajánlatok az árverezés megkezdése előtt, megfelelő 
bánatpénzzel ellátva szintén elfogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hivatalos 
órákban a község házánál bárki által betekinthető. 

Az elöljáróság: 
Csik-Tusnád, I8;i3. október 2;». 

Árverést hirdetmény. 
Csik-Várdotfalva  és Csobotfalva  községek 

közös képviselő-testületének 1893. évi november 
hó 12-én hozott határozata következtében, a ma-
gas kincstártól bérletbe vett kizárolagos szssz 
itabnérési jogosultság 1894-ik évre, nyilvános 
árverésen Csik-Várdotfalva  község házánál 1893. 
évi deczember hó 13-ik napján délelőtt 10 órakor 
albérletbe adatik. 

Ugyanekkor albérlőre fog  ruháztatni a bor-, 
sör-, ezukor- és busfogasztási  adók beszedési 
joga is. 

Kikiáltási ár 2480 frt  b3 kr. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 

10 százalékát bánatpénzül az árverezés megkez-
dése előtt, az árverező bizottsághoz lefizetni. 

írásbeli zárt ajánlatok a megfelelő  bánat-
pénzzel ellátva, az árverés megkezdéséig elfogad-
tatnak. 

Az idevonatkozó feltételek  a hivatalos órák-
ban, Csik-Várdotfalva  község házában bárki által 
megtekinthetők. 

Csik-Várdotfal  ván; 1893. 
Becze Ferencz, Csiszér Pál, 

tijegyző. csubotfalvi  liiró. 
1—2 

november hó 13. 
Domokos Ignácz, 

várilotfali  biró. 

? I I 4 = 0 0 c l r b I I ? 
nagy, kék zománczolt pléh-fazék  van rak-
táromon, melyeket előnyösen alkalmilag vet-
tem s fele  áron elárusítom. Ajánlom olcsó-
ságánál fogva  különösen zsírnak, melyben 
a zsír sem nem avasodik, sem nem rozs-

dázik meg. 
Tisztelettel: 

a— Gál József . 

Á Gyergyói Első Takarékpénztár-
Részvénytársaság' m a

 tartott igazgatósági 
gyűlésén elhatározta s ezennel tudomásul 
hozza, hogy tekintettel a pénzpiacz kamat-
lábjának emelkedésére, az uj betétek ka-
matlábját folyó  évi november hó 1-től, a 
régi betétekét pedig a betevők jelentkezése 
nélkül 1894. évi január hó 1-től — egye-
bekben az eddigi feltételek  mellett — 5°0-ra 
emeli. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. okt. 30. 
3 - 3 A z i g a z g a t ó s á g . 
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Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben 

ne részesülnének bárki ajánlatával szemben ! 
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FERENCZY BÉLA, 
kürjegyzü. 2 - 2 

BARTHA GYÖRGY, 
k. biró. 

x * 

Ajánlok kerülő. Vidais, Gubitz és Sack féle  ekéket. Hegyvidéki váltó 
és két testű, váltva iorgató iker ekéket. Láncz boronákat, két v;igy három 
tagu rézsut boronákat. Kézi és lóerejü, szórva és sor-vetőgépeket. I.egujabb 
kaszáló- és aratógépeket, kévekötővel és a nélkül. Kézi, lóerejü és goz-
cséplogépeket. Szénaforgató,  gyűjtő és sajtolókat. Járgány vagy gőzzel 
hajtható egy- és kétkövü őrlő malmokat szitaszerkezettel. 
S z e c s k a v á g ó k a t 2 k é s s e l 3 0 f r t ó l  G O f r t i g ,  u g y a n a z 

« l o l » r e n d s z e r i ! 3 k é s s e l 3 » f r t ,  4 k é s s e l 4 0 IVI 
A legujabb tégla, cserép és agyagcső sajtoló gépeket, egy vagy két ló, 

vagy gőz általi hajtásra, mely óránkint 200—1000 téglát készíthet. 
Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket. 
Most már tökéletesen kijavított és telelősség mellett adhat.) petró-

leum- és benzin-motorokat 2. 4, ü, s, lo lóerőre, a melyek gépész nélkül 
líránként és lóerőnként ö-től 7-ig fogyasztanak. 

1 ii/mentes és betörés ellen biztos pénz- és okmány-szekrényeket. 
Valódi Weribcim-kasszákat 

Nro I» 0 fél  l-es 2-ös :3-as 4-es fi-ös 
70 f.  t. 85 frl,  100 f r t  I 2 0 f r t  Í40 fr t  160 fr t .~  180 frt. 

mindenik b é r m e n t v e szállítva. 
Templom berendezéseket és forgatható  vaskoronáju harangokat, az 

orgona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készüli 
harang-állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva, 
a Ihinnij;  réznek kilóját I írt  70 krért számítva. 

Tűzoltói lecskendöket, személyi felszereléseket  és egyéni ruháza-
tokat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u m. 
bőrsapkát iio kr, karövet 2.")—40 kr, sisakot '2-ii Irtisr, riadókürtöt 
.'! Irt knól ."i írtig, jelzősipokat stbbieket rendivül|olcsó árban, valamennyi 
budapesti szállító árainál sokkal olcsóbban! 

B I S M E B E D E , a-m 
Első Sí-éli-:-;;,' Gép- éa Tüzoltöszerek raktára Székely-Udvarhelyen. 
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Árjegyzékek, minták és költségvetések kármentesen küldetnek! 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1893. a laptulajdouos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




