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A milleninm és a madéfalvi  emlék ügye. 
i. 

A magyar állam megalapításának és 
fennállásának  ezredik évfordulójához  mind-
egyre közeledünk. A magyar nemzet törté-
nelmének e lélek emelő nagy eseményétől 
ngy szólva már csak napok választunk el. 
A „Hungária" gőzhajó, mely egy évezreden 
át hányatott a történelem nagy oozeánján, 
diadalmaskodott a haragos hullámok felett, 
már közel van a parthoz, hatalmas erővel 
hasítja a vizeket s nem sokára milliók öröm-
rivalgása közt vet horgonyt a pillanatra 
nyugtot adó révben. Ks a világ oda megy 
bámulni, de egyszersmind megvizsgálni, váj-
jon mennyire van megrongálva a gépezet, 
e l é g e r ő s - e a t ő á r h o e z , h o g y a 
r e á t á m a s z k o il ó k i s e b b e k e t in a-
g á h o z f  o g 1 a 1 j a, .szóval: van-e remény, 
hogy a magyar állam ezer éves hajója a 
második évezred viharaival is diadalmasan 
szembe szállhat. | 

Az ország minden részében lázas siet-
séggel foly  a munka, hogy a tervbe vett í 
ünnepély méltó legyen az alkalomhoz és a | 
nagy nemzeti múlthoz és eléressenek az ál-1 
tal mind azon czélok, melyek a munkála-
toknak is vezérfonalául  szolgálnak. I ' i. az 

• 1 

ezer éves nemzeti Ünnepély és az ennek ke-1 
retében rendezendő országos nemzeti kiállítás 
kettős lelndntot van hivatva megoldani. 
Egyik ezek közül : emlékeztetni a nemzetet 
az ezer éves mnlt nagy eseményeire, liogv 
a halhatatlan ősök nagy tettein, a haza-
szeretet ragyogó példáin lelkesüljön a mai 
nemzedék én azokból erőt, kitartást merít-
hessen n jíivőre. Feladata maradandó beesíl 
emlékekben kifejezni  Magyarország ezer éves 

küzdelmeit, hogy felbuzduljon  azok lálláu 
a késő nemzedék s hogy lássa a. művelt 
világ, hogy a magyar nemzet, hasznos tagja 
volt az európai nagy nép családnak. 

Csikvárniegye és népe a számtalanszor 
megtámadott, de általunk biin nélkiil soha 
meg nőm tagadható 14(10 éves dicső inult-
bau a keleti barbárság ellen diadallal küzdő 
magyar titánnak ugv szólva jobb karja, 
ügyelő őrszeme volt, é.s e feladatot,  annyi 
dicsőséggel, oly odaadó áldozatkészséggel ol-
dotta meg, hogy mi utódok arezpirulás nél-
kül, büszke önérzettel forgathatjuk  törté-
nelmi lapjait. 

Már most azt kérdeni, liogy az idegen 
itt járva bérezés kis hazánkban, azon a föl-
dön, melyből a mag\ nr történelemnek egy 
fémes  lapja Íratott, mélyítői a zsarnokság 
ellen kiizdők tábora annyi hőst kapott és a 
mely — hogy tovább ne menjek — 184S — 
4!)-ben 20,000 harezost álliiolt ki a megtá-
madott haza és szabadság védelmére, mit 
talál, a mi erről a fényes  nemzeti múltról 
legalább halvány tájékoztatást nyújtana?! 

A megtámadott s/.eiit vallás hősi védel-
mében elhullott bajnokok jeltelen sirokban 
pihennek a „Nagyerdő - valamelyik részén, 
a Xiz/.et és Xántus Ki",vszt."s diadalainak 
helyét kő sem jelöli stb. 

F.s a csiki székelység törléneléiiek leg-
kimagaslóbb, ránk utódokra nézve legdiesőbb, 
leglélekeinelőlib, de egyszersmind legelszo-
morítóbb eseménye a lörtéiieh'ui lapjain 
van megőrizve, n ^Sieiilicidiuin" vértanúi 
jeltelen sírban almzszák örök álmukat ab-
ban a földben,  a melynek ősi szabadságáért 
vérüket ontották és elhullóitok a Sivkovicsok 
fegyverei  alatt, .leltelen a sir, mert. az, el-

nyon.atás nehéz korszakában nem volt szil 
had a mártírok sírjához zarándokolni és 
tiltva volt a szabadság kálváriáján imád-
kozni. 

Kalap levéve hajlok meg azok előtt, a 
kik megpendítették, felkarolták  és a meg-
valósuláshoz segítették azt az eszmét, hogy 
a Miculicidiumban elvérzett nagy ősöknek 
emléket, kell emelni. A milleninm küszöbén 
állva, szégyenkedve valljuk be, hogy mi, 
kiknek története ugy szólva a dicsőség lán-
ezolatából áll, egészen megfeledkeztünk  a 
történelemről és multunkról. 

Szégyennek tartanám, ha a esik madé-
falvi  emlék, moly eddigi mulasztásunkat leg» 
alább részben helyre hozhatná, az eszme 
harezosainak minden törekvése, áldozatkész-
sége daczára sem lenne felállítható  az 1896-
bau bekövetkező milleniumra. 

( ' s ikvárniegye közigazgatási 
bizottsága iiléaérffl. 

C s i k - S z e r e d a , febr.  13. 
I Megyénk közigazgatási bizottsága által mai 
| nap tartott rendes havi ülés Madár Imre főjegyzS 
' elnöklete alatt, tartatott, meg, minthogy fő-  és al-
ispán urak betegségük miatt a megjelenésben gá-

j tolva voltak. 
j A gyűlésnek kevés nevezetes tárgya volt, a 
az időt nagyobb részben az előadói jelentések vet-

' ték igénybe. 
Az alispáni és árvaszéki elnöki jelentések 

rsak az ügyforgalmi  statisztikára szorítkoztak. 
A főorvosi  jelentés a mull havi egészségügyi 

viszonyokat ismertette, mely szerint a közegész-
ség állapot, tekintve, hogy az uralgott lieveny-

I fertőző  betegségek nagyobb részben megszűntek, 
] kedvezőbbek voltak az egészségügyi viszonyok a 
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Egy lielytt és pedig chronologikus sorrendben 
számolunk be mindkét mulatságról; egy helyti, 
mert mindkét mulatság egyformán  megérdemli, 
hogy egymás mellett s e helye:; foglalkozzunk 
vele, «-kronologikus sorrendben, mert különben nngv 
zavarban volnánk, sőt lehetetlen lenne egyikei 
előbb említeni meg, mint a másikat! 

Tehát: Városi líál! 
A mi kedves polgármesterünknek igen jó ölletei 

vannak, egyet gondol s rendez Városi Bált, összerán-
czoltatja a csíkszeredai intelligens mi osztályt, a szin-
tén intelligens polgári elemmel s az elért nagy er-
kölcsi eredményt pedig másnap, vagy harmadnap oda 
ülteti a városháza nagy tanácstermébe „ötvenkét 
szép nádszékre4 ! H.i kitánczolluk magunkat, jól 
esett, s ha megakniunk pihenni s leakaniuk illni 
a város ügyeinek bölcs elintézésénél, arra előbb 
tánczolni kell! — mondja a polgármester nr — s 
agy lön! Tavaly tánczoliunk azért, hogy a város-
nak legyenek székjei, bútorai! Az idén — egy 
Ujabb ötlet — tánczolliiiik azért, hogy legyen vi-
lágosság a város utczáin ! 

Soha hasznos, a kellemessel jobban nem volt 
kitalálva, összekötve, mint a Városi Hál rende-
zése által! 

Nem csak az előrelátható anyagi sikerért, 
hogy lesznek bútorai a városnak, lesz 30 - 40 
lámpával több utczáin, — szólnak e dicsériádák, 

nem ! — hanem szó'nnk azon nagy erkölcsi siker-
nek, a mii felmutatott  a Városi líil huslngyó 
kedden ! 

Nemesedik, llnoniodik az Ízlése a mi polgá-
rainknak, utat tör magának a városi liuiácslorem 
már szűk lalni közül s bevonul az eliie Iliink 
leimébe, ott is megállja a helyi'!, diszl ingű áll, 
emelkedett, a tonus, melyet oda bevisz, a kiiIsii 
kép, melyet ez estéről magával visz az ember, 
cseppet sem tér el más elile mulatságétól. 

Epén ugy, mint más bálokon, itt. is ragyoglak 
a szőke, barna grárziák, fehér,  kék, rózsaszín, 
haragos vörös mezekben, sziporkázott, a jó kedv, 
pattogott a csárdás, méltóságosan folyt  a Iranczia 
négyes, repüllek a párok a keringő ütemei alalt 
mulathatott itt, a ki akart! 

.lói esett látni, mint vegyültek a csíkszeredai 
intelligens úrfiak  a csinos polgár leánykák közé, 
a kiknek a gyémántn íl is ragyogóbb szempárjáik 
bizony nem csoda, ha lekötötték ökel egy egy 
tüzes csárdásra, avagy keringőre ! 

A négyeseket 40 pár táni'zoli.i virágos jó 
kedvben, nippali világosságban reggel IÍ órakor 
végződött a Hál! 

Hevét el Ili 4 frt  20 kr kiadás -I". frt  ÜS kr 
tiszta jövedelem l i s IrL ">á kr volt1 

Még egy évtized csak s összeiániv.oltai j.i ve-
lünk a polgármester ur a csiki vasutat is ! Adja 
az Istei)! 

Dini kollégám azzal végzi, hogy a polgár-
mester ur a csiki vasutat is üsszetánczoltatja ve-
lünk lassankint! 

Én meg azzal kezdem, hogy a csíkszeredai 
kaszinó választmánya ha még sok olyan kedélyes 
és élvezetes szép estélyt rendezne, mint a milyent 
február  10 én rendezett a „Csillag" nagytermében, 
ükkor ha nem is fizikai  világosságot, de társadal-
munk szellemi világítását hatalmason elémozditaná 
és ez iilő szerint egy üvegszekrényben elférő  könyv* 
tárát tágas csarnokban is alig tulná elhelyezni. 

Minden tekintetben kitűnően sikerült mulat-
ság volt biz az, lelket, szivet egyaránt neuiesittt 
érzést ültelve mindnyájunkba. 

Nagy reményekre jogosított már előre is a 
műsor, uem is csalódtunk benne, de igen is felttl-
multa az minden várakozásunkat. Egy hevenyében 
összeállított — inprovizáll dalárda — inprovizált 
karmester vezetése alalt, ugyancsak nagy gyakor-
lottsággal adott elő négy szép dalt, melyből az 
érzés melege s művészies összhang sugárzott ki és 
készitelte elő szivünket a ínüsor többi részére/ 

Mindannyian nagy kíváncsisággal tekintet-
űink a műsor 2-ik pontjára, jobban mondva a la-
punk társszerkeszlöje Molnár Ákos ur felolvasá-
sára. Az igazat megvallva, mi férfiak  ettől a min-
den izében humoros urlól valami humoros dolgot 
vállunk. Azonban csalódtunk, mert M A, ur mint 
mindig, ugy ezúttal is a szépnemuek kedvezett, 
egy valóban kitűnő disszertácziót tartva a szere-
lem élettanáról, a melyet nemcsak a szerelmes 
lányok és asszonyok, de mi agglegények is valédl 
élvezettel hallgattunk. 

A Nagy GyuU ur gordonka művészete eléggé 
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megelőző havinál; azonban kedvezőtlenebb any-
nyibati volt, mennyiben az influenza  az egész megye 
területén járványosán uralgott s különböző alakjai 
mutatkoztak, de szerencsére nagyobb veszéíylyel 
nem járt. 

Járványosán Csik-Szeutimrén uralkodott a 
kanyaró, hol január végéig IP betegiilési és 1 ha-
láleset fordult  elő. 

A megyei kőzkórházban 59 beteg ápoltatott, 
kik köziil meggyógyult 24, javultan eltávozott ti, 
elhalt I, további gyógykezelés alatt maradt 28. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint mult 
hónapban egyenes adóba .r<414 frt  80'/, kr folyt 
be, tehát 939 frt  fi  krral kevesebb, mint a mult 
évi januárban ; hadnientességi dijba fizettetett  285 
frt;  itt 88 frt  85 krrnl több, mint a mult év ha-
sonló időszakában. 

Befolyt  ezeken kivül hélyegdij és jogilletékbe 
269n frt  kr, fogyasztási  és italmérési adóba 
19492 frt  <; kr, dohányjövedékbe 15797 frt  * kr. 

A tanfelügyelő  jelentése szerint mult hóban 
az iskoláztatás valamennyi községben, kivéve S2e-
reda városát, rendesen folyt;  utóbbi helyen azon-
ban az influenza-járvány,mialt  a polgári leányiskola 
és városi eleiui iskolában a tanítás egy ideig szü-
netelt. 

Bejelentette továbbá a tanfelügyelő,  hogy a 
fsobányosi  fürészgyár-telepen  egy iskola felállítása 
iránt a kezdeményező lejtéseket megtette. 

Az építészeti hivatni főnök  jelentése szerint 
ugy az állami, mint a törvényhatósági utakon mult 
hóban a közlekedés akadálytalan volt. 

A brassó-tölgyesi uton Verebes. Szentsimon 
és Szentimre községek közelében némely helyeken 
az ut kiszélesítése 2*10 frt  7f>  kr költség összeg-
gel tervbe vétetett, valamint a dilró-putiiai uton 
hiányzó kilómeter kőoszlopok felállítása  iránt az 
intézkedés megtéletett. 

A zetalaka-gyergyónjfalvi  törvényhatósági 
•közút kiépítését is a kereskedelmi miniszter elren-
delte, még pedig oly képen, hogy az lS'.u ."». évben 
tíy.-Ujfaln  közt lévő Maros-Ilid és az azt követő 
útszakasz 9 r>;>() kim. hegyi részén a földmunka 

alá kerültek a folyó  ügyek, melyek közül fölem-
lítjük a következőket: 

Tudomásul vétetett s a kir. tanfelügyelőnek 
további eljárás végett kiadatni határoztatott a 
vallás és közoktatási miniszter abbéli körrendelete, 
hogy a községi elemi-, felsőnép-  és polgári iskolai 
tanítók és tanítónők a szorgalmi idő alatt enge-
dély nélkül állomásaikról el nem távozhatnak, sem 
pedig 8 napon tul terjedhető szabadságolási, A bi-
zottság tudomása nélkül nem nyerhetnek. 

A folyó  évben a megye területén lévő utakon 
teljesítendő építkezések biztosítása czéljából tör-
ténő versenytárgyalásokra és a foganatosítandó 
munkálatok felülvizsgálatához  a bizottság a maga 
részéről Böjrhy Kndre, «ir. Molnár Jó/.sef,  dr. Fejér 
Antal, dr. Lázár János és Lázár Menyhért kül-
dettek ki. 

A Szent-Péter egyházmegye tulajdonát ké-
pező bálványosi erdőségeknek egyszerre való érté-
kesithetése engedélyezése iránt üsedő István és 
Csiki József  ügyvéd által földmívelési  miniszter 
úrhoz beadott s onnan a bizottságnak beküldött 
folyamodvány  véleményauás végett az erdőrendé-
szeti bizottságnak kiadatott. 

A szenttamási elöljáróság ellen útadó össze-
írás körüli visszaélésért és Kein Adolf  szépvízi 
körjegyző ellen tölilinemil köLelességsértésérl folya-
matba lelt fegyelmi  ügyben hozott határozatok 
elleni felebbezések  viss/.ailtasitlal tak. 

Kzek s néhány adóügyi javaslatok elintézése 
után a gyűlés d. ti. 1 .1 órakor véget, ért. 

T A N I U Y. 
Tanító-egyesületi gyűlés Gy.-Srentmiklűson. 

A gyergyói róni. katli. tanitó-egyesület Myú | 

sét az egyesület — tekintettel az idő előbaladott-
ságára — a jövő gyűlésére határozta elhalasztani. 

8. A gyűlés elnökséget megbízza, lépjen érint-
kezésbe a csiki róni. katli. tanitó-egyesületekkel, 
a csikmegyei tanitó-egyesiileteknek egy általános 
tanitó-egyesületté való alakulása tárgyában. 

9. A jövő gyűlés székhelyéül a gyergyódit-
röi polg. tin iskola tűzetett ki; a tárgysorozat 
megállipitásávul a gyűlés elnökséget bízza meg. 
Több tárgy hiányában elnök a gyűlést bezárta. * 

A gyűlés a Lnurenrzy féle  vendéglőben tár-
sas ebéd követte, mely kedélyes hangulatban, szá-
mos felköszöni  övei fiiszerezve  folyt  le. 

A pohárköszöntök közül a főispán  ur által 
mondott tartalmas és lemliilel.es köszöntő nagy 
lelkesültséget keltett. IVW/ Aimlár, 

eK.veiületi fi'íjngyiö. 

I, K V R 1. K X É S. 
A tölgyesi olvasókör bálja. 

(i y e r g y ó T ö I g y e s, tVbr. 8. 
'IVk. Szerkesztő Ur ! 

Legyen szíves becses lapjában az alábbiakat 
kö/ölni 

A tölgyesi olvasókör folyó  évi január hő 
liri-éii az olvasókör pénztára javára zártkörű tánez-
eslélyt renilesvén, mely várakozáson felül  sikerült-
nek mondható s részi, vett benne 'l'ölgyes és vi-
dékének értelmisége, mit igazol azon körülmény, 
hogy a négyeseket :to -."> I pár tánczolta. 

A bevétel tetl, I."i t Irt •'.() krt, kiadás volt 
TÎ) frt.  "iU kr, maradt a kör pénztára javára 7'J frt. 

Fel ül fizetések  et. adtak II ászán Macbmed 5 
frt  ; itj. Török Antal frt;  dr. LV/.ár Jinos, Mik-
lós Lukács, Miklós Antal, Simon Márton, tiörög 
Gyula, Kaszán S/.ulejináu. Hugel József  és N. N. 
2— 'J  frt  Bogdán Ily János, Kerenczi István, Lázár 

iskolánál larlolia évnegyedes rendes gyűlését, mely-
nek különös jelentőséget kölcsönzött. hogy azon 
a megye íöispáii|.i, Mikó Bálint ur is jelen vo||. 

A gyűlés lefolyása  a következő volt 
1. A megjelentek a szokásos szent misében 

vetlek részt, mely ulán csoportokra oszolva: a 
építtessék ki. mely munkálatra nz 1*9:). évre en-1 gyakorlati tanításokat hallgatták meg. Gyakorlati 
gedélyezett 10,000 frt,  a folyó  évre kiutalt r>(ln0 | tanilást tartoltak Iloclischild Lajos az I. osztály -

, , Manó, Nisszel Lőrinc/., Mühlfáy  Sándor. Siklódí 
evi lebrnár liu l en a gyergyószentmiklósi polg. fin  1 1 ; i i l n s i l I 1 0 | | < Ábrahám Máim, Lenczer Lipót, 

frt  és az 1890. évre kilátásba helyezett 
frt  államsegély erejéig versenytárgyalás tartassék. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén lévő fogházak  mult havi személyforgalma 
127 volt s ebből elitélt 1IG. Büntetés idejét ki-
áltatta -'>7, maradt letartóztatva fi'.». 

Bűneset följelentetett  32, melyek között 
súlyosabb beszámítás alá eső nem fordult  elő. 

A jelentések tudomásul vételiek s elintézés 

ismeretes a közönség előtt, erről csak annyit jegy-
zek meg, hogy méltó pontja volt a sikerült pro-
gramnak. 

Am ha minden ékes szólási tehetségemet ősz-
szeszedném, s oly ékesen tudnék irni, mint a hogy 
nem tudok, ugy sem tudnám eléggé méltányolni a 
Nagy S. Erzsike k. a. szavalási előadási tebetsé 
gét, valamint a Lázár Ilonka és Száva Blanka k a. 
színpadi ügyességet, kik a „Légyott" czimü víg-
játékot a Balló Gábor, Gerg»Iy Andor, C'solosz 
.lenő és Szepessy Elek nrak közreműködésével va-
lódi müvésziességgel adták elő. Mintha csak egy 
nagy városi színházban lettünk volna. 

Fejér Sándor urat már előbb kell vala em-
lítenem, a ki czigányzene kiséret mellett népdalo-
kat énekelt igazi magyaros érzéssel. 

Én azonban nem dicsérem meg, — mert 
rólnm — mindenki tudja, hogy bolondja vagyok a 
nótának, csak azt emliteui meg, hogy a közönség 
még harmadszor is hallani akarta. 

A rendezés körüli érdemek oroszlán része 
Csolosz Jenő és Balló Gábor urakat illeti, kik 
közül előbbi, a ki a dalárdát szervezte és vezette, 
utóbbi pedig, a rendezés körüli technikai teendőket 
teljesítette. 

A programul után kezdetét vette a tánez, 
mely igazi fesztelen  jó kedv mellett a hajnali órákig 
tartott s a melyen az első négyest 50 pár tán-
czolla. 

Nekem ugyan írnes reményem, hogy a Ka-
szinó bál jövedelméből valami nagy csarnokot 
építsünk, de arra van, hogy a kaszinó több ilyen 
élvezetes estét fog  szerezni. 

ban a magyar nyelvtanból, Kinic.z Kornél ;i |[. 
osztályban a számtanból Fai kas Imre a lil-ikban 
az ábrázoló mérlanból; Nyers Károly a IV-ik osz-
tályban a földrajzból. 

2. Ilorlischibl Lajos egyesületi elnök az ér-
demleges tanácskozást szép és tanulságos beszéd-
del nyitja ineg. Beszéde elején — az egyesület, 
nevében — őszinte háláját és köszönetét, nyilvá-
nítja l'öispán urnák azon érdeklődésért és jóindu-
latért, melyet az oktatásügy és ennek napszámo-
sai iránt a mai megjelenésével is tanúsított. A be 
széd következő részében a szakképzettség tovább 
fejlesztésének  szükségességét és az önképzés fon-
tosságát hangoztatva, a gyűlést megnyitotta. 

3. Barabás líajniond egyesületi jegyző a 
mult gyűlés jegyzökönyvét olvasta fel,  melyet a 
gyűlés észrevétel nélkül hitelesít. 

4. A gyakorlati tanítások megbirálása követ-
kezett. A gyakorlati tanításokat elnök mind dicsé-
retesen sikerülteknek ennncziálta. 

5. Medgyesy János Kemenes „Hite hagyott" 
cziinii költeményét szavalta. A mély érzéssel, köz-
vetlenséggel, a hallgatót igazán , megrázó szenve-
délyességgel tartott szavalatért a gyűlés Medgyesy 
Jánosnak jegyzőkönyvileg is elismerését nyilvá-
nította. 

<>. A gyűlés elhatározza, hogy a millenium 
alkalmából rendezendő orsz. kiállításon, a tanügyi 
csoportban, a gyergyói Wnn. katli. tanitó-egyesület 
is képviseltesse magát. A képviselletés módozatai-
nak megállapítására bizottságot küld ki. A bizott-
ságba megválasztanak: Ferenczy Károly, mint. 
elnök; továbbá Laczkó János gör. katli. esperes, 
az iskolák igazgatói és még löbh egyesületi tag. 

7. Az öuképzökörök teszik meg jelentései-
ket. A jelentések tulajdonképen a mult gyűlés ál-
tal kitűzött két fontos  tétel megvitatásából állot-
tak. Az egyik tételt a szent István társulat által 
legújabban kiadott abe-és könyv megbirálása ké-
pazte: a második tétel tárgya volt: tanítói ké-
pességünk fejlesztése  érdekében nem jobb volna-e, 
ha a tanitó-egyesület gyűléseit — a tanítások 
megbirálásának idejére — zárt jelleglleknek je-
lentené ki ? Az utóbbi kérdés végleges eldöuté 

Bogdán János. Volll Sámuel, Juliász Károly, Sírul 
Mihály, l>obribán Jakab. Mátyás AlberL, Várterén* 
Bogdán. I V/.ic./.iámi János. C/.itlia Miklós és Stricaki 

j József  J — I frtot;  K-ipdebö Vidor krt ; Csató 
| Sándor. Mobribán l'éter, Gencsi János és Török 
FJek r>u -öo krt. 

Valamint, a romániai alattvalók részéről Ca-
ranfil  Constantin 2 Irtot; V. Adaiiut, Agopsa és 
llolUán főhadnagy  I — I frtot;  V. ('<ontu, E. B>-
tosanii, Jordachiii Irace.scu •> — 5 frankot:  N. I V 
pacin, Grigere .loachimn, B. Constantinescit, B. 
Alesandroirciii, Jorgu Stefanescu,  Tli. Apostola, 
Joaiiil Coc.esii és li. H^rcliiesu I - ' I frankot:  Ja-
kotiasn .loachimn :i frankot  M. Munteanu, Popescu, 
George Leonescu és Anton Gligoru '2—2 frankot. 

Ugy a megjelentek, mint a felülli/elök  fo-
gadják az olvasókör nevében hálás köszönetét a 
rendezőségnek. /'V/VMC.-Í hlnín, 

a kiír púiialániuki. 

K l I L O N F K I i E K . 
— Esküvő. Folyó liö lü-én Csik-Lázárfalván 

id. Miklosy József  örömapa házában tartották szük 
családi körben Drágöi Livinsz csíkszeredai kir. 
pénzügyőri biztos és özv. Madár Imréné szül. 
Miklósy Anna nrnő esküvőjüket. Az esketési szer-
tartást Bitay Béla csíkszeredai ev. ref.  lelkész 
végezte; megható, szép beszédet intézve az nj 
párhoz. Ai esketést ebéd követte, mely után az 
uj pár a nás/közönség kíséretében kocsikra ült és 
Csik-Szeredába hajtatott. Boldogságot kivánuuk ! 

— Uj aljegyző. Az igazságügyi miniszter 
S z i i c s y Géza nyíregyházi jogţyakornokot a 
c s i k s z e n t m á r t o n i kir. járásbírósághoz al-
jegyzővé nevezte ki. 

—• A sorozás Csikmegyében márczius 28-tól 
ápril 11-ig fog  tartatni. Az előállítandó hadköte-
lesek száma a csikszentmái-toni sorzójáráshati »64, 
a felcsiki  járásban 9<iG, a gyergyósztmiklósibaii 748, 
a tölgyesiben 201, a Csíkszereda városiban 27. A 
sorozó bizottság elnökei lesznek P o n g r á c z 
Vincze őrnagy katonai, B e c z e Antal alispán 
polgári részről. 

— Félévi vizsga. A csikmegyei gazdasági 
iránya felső  népiskolában az 1*9:)—4. tanév első 
felét  záró vizsgák f.  hó :i-án folytak  le teljesen 
kielégítő eredménynyel. A vizsgán jelen vullak: 
Éltes Elek kir. tanfelügyelő,  továbbá dr. Molnár 
József  megyei főorvos  és Madár Imre m. főjegyző, 
mint iskolaszéki tagok. 

— Szomorú tragoedia érte Csat ó Istvánt esik-
szentsiinoni-postaineslert. és családját. A szeren-
csétlen ember u. i. már régebben pénzzavarokkal 
küzdött, melyből ugy akart menekülni, hogy a pos-
tára érkezett pénzeket saját czéljaira fordította. 
A vizsgálat 1400 frt  hiányt derített ki, mit a 
szerencsétlen ember nem tudott előadói. A hely-
beli kir. törvényszék nevezett postamestert • hó 
10 én vizsgálati fogságba  helyezte, hol mint baltf 
juk, a sikkasztást be is ismşTte, 
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— Kit bál. Terpsychore szezonja meglehetős 
unalmas volt jó hosszú ideig a gyergyószentmik-
lósiaknak; csakis a végén derült tel, mint a bo-
rongós nap, mely alkonyatkor tisztul ki. Azonban 
ez az alkony igazán szép volt s két olyan gyö-
nyörű „tündéri éj"-jel záródott l>e, melyek soká 
emlékezet ükben maradnak azoknak, kik részesei 
voltak e két bál kellé,ueinek. Az egyiket rendezi e 
a kereskedői kör febr.  3-án, a másodikat, a gyergyó-
szentmiklósi ifjúság  febr.  0-án. Mind a kellő pom-
pásan sikerűit; ízlés és csinosság, fesztelen  vidám-
ság és kitűnő kedv uralkodtak bennök, melyek n 
táncosokat a reggeli órákig egyiilt tnrioliák. 
Ugy látszik, hogy itt. (íyergyó Szent,miklóson a 
farsang  égboltján csakis ez a két csillag Ind ja 
magát fentartani,  mert a többi nyomtalanul letűnt 
onnán, még a kaszinói bálé is, mely egykor oly 
vonzó fénynyel  ragyogott, lehullott, a láthatárról, 
talán épen azért; mert az utóbbi időkben erejét 
túlhaladó ragyogásával önmagát semmisité meg. 
Legsikerültebbek s legmaradandóbbak tehát azok, 
melyek az egyszerűség határain nem lépnek át, s 
mint az idei két bál is mutatja, e batáron belül 
is van kellem, jó kedv és siker. 

— Elnfik  jelölés. A gyergyószentmiklósi vá-
lasztó-kerület szabadelvű pártjának eddigi elnöke, 
Bolh Ferencz esperes-kanonok lemondván az el-
nökségről, a végrehajtó-bizottság a f.  hó In én 
tiy.-Szentmiklőson tartott gyűlésén telte meg ki-
nevezés végett ti központi elnökségnek előterjesz-
tését, mely szerint elnöknek egyhangúlag Lázár 
Menyhért hozatott javaslatba, ki óhajtotta volna, 
hogy sokoldalú elfoglaltsága  miatt maradjon ki a 
kombinációból, azonban a többszöri felkérésnek 
még is engedvén, a jelölteié»). elfogadta  s egyszer-
smind ajánlotta, hogy a gyűlés egy alelnök kine-
vezése végeit is tegyen javaslatot. Ilyenül kijelöl-
tettek: Csiky Dénes ós Császár József,  kik közül 
a központ. f«»g  egyel kinevezni. A kinevezés meg-
történte után a párt ismét, össze log iilni s újra 
megalakítja az állandó végrehajtó-bizottságot. 

— A gyergyószentmiklósi takarékpénztárak. 
F/ jMfnzinlézelekre  a mull év nagyon kedvező volt 
zárszámadásaik meglepő jó eredményekel mutat 
niţk fel.  A 111ult. évben felállítóit  Népbank 7 hónap 
ni án- is aránylag nagy forgalmat  és nyereségei ért 
el. Készvényeinek értéke hirtelen a zenilhre emel-
kedett. 5o frtos  névértékű részvényeit már most 
1 50 Irton veszik, osztalékul 4 IVlol adol.l egy rész-
vény után. A két régebbi takarékpénztár, szintén 
nagyobhmérvfl  kiadásai mellett 12—14 frt  oszta-
lékot állapitutt meg. Eredményeiket pedig főkén) 
a kisebb kölcsönöknek köszönhetik ; meri mig 
nagy kölcsönt 7 - 8" „-ra adja, addig a kisebbeket 
12 —l3°.„-r.i. <-íyergyó viszonyai szeriül pedig ez 
utóbbiak a legfömegesebbek. 

— Köszönetnyilvánítás. A „fJyergyöszentmik 
lósi l)alegyktJ állal I m>4. évi január hó 27-én 
rendezett tánczestélyéu feliílfizellek  Vákár laikác.s 
2 írt, Dendyuk Ru lolf  l frt,  Csergő Uynla (Újfalu) 
l frt,  dr. Fejér Dávid I frt,  (iái János (Segesvár) 
•'•n kr. .lancsó Ödön 50 kr, Sándor Cergely 5«> kr. 
ilerza Vilmos, Lázár Viktor, Száva Márton, Ma-
daras Istvánné, Laurenczy Rezső, Urmánc/y Ver-
tén, Ijázár Jenő, Miklósi Béla, Dorubar.h Antal 
40—41) krt, Albert Antal 20 kr. Összesen in IVl. 
40 kr. Fogadják a dalegylet háláját és köszönetét. 

— A kászonujfalvi  társaskör I8i)i. január 
23-án egy alapítandó olvasókör alapja javára fel-
olvasás, ének és szavalattal egybekötött zártkörű 
tánczestélyt rendezett. A programai minden egyes 
pontja igen szépen sikerült, a mulatság csak a 
késő reggeli órákban ért véget igen szép ered-
ménynyel. Felülfizettek  : Bartlia Ignácz kir. ügyész 
í Csik-Szereda) 5 frt;  inéit. I'.tlási Lajos 4 l'rt 
(K.-Impér); főtiszt.  Veress Antal pleb. (Nngy-
Kászon), főtiszt.  Veress István pleb. (K.-IJjl'aln), 
Bocskor Károly (K.-Altiz), Szász Lajos szolgabíró 
(Csik-Szereda), Kovácsi Bálint postamester i Kászon-
Ujlalu), Bálás S. József  (K.-Ini|»ér), Málnási Kristóf 
(Fttrdö) 1 — 1 frtot;  főtiszt.  Szántó Viktor pleb. 
(K. Jakabfalva),  tiszt. Papp Tamás káplán (Nagy-
Kászon), Udvard Károly (M.-Kászon), Udvard Sán-
dor (N.-Kászon) 50-50 krt; Sükösd Károly (Kézdi-
Vásárhely) 30 kr. Fogadják ezottal is a nagyra-
becsOlt Mülfízetök  szívességükért a rendező-
bizottság bálás köszönetét. 

— A MgykáazMÍ műkedvelő-társulat mult 
bé 28-án az iskola javára egy mlodeu tekintetben 
jt«n jól sikerült tánczmolatságot rendezett. Vígan 

és fesztelen  mulatott az egész közönség ki világos 
viradtig. Az anyagi siker is teljesen kielégítő voli. 
Az iskola nevében itt e becses lap hasábjain is 
hálás köszönetet mond a rendezőség a mélyen 
tisztelt felülfizet  üknek. 1'elüUizettek: Ralázsy La-
jos 2 frtot,  Veress István k.-ujfalvi  plébános, Veress 
Aulai nagykászoni plébános. Kremczki Károly, 
(Kézdi-Vásárhely), Málnási Kristóf,  I —1 frtot-
Kedves István 1 frt  20 kr, Dávid Márton posta, 
mester, Izsák Lukács 50— 50 kr. Dombi József 
i>u kr. Lázár László *<) kr. Szántó Viktor jakab-
falví  plébános :>0 kr, lianc/. Jánosné 2ii kr. 

M Y I I i T I K » . * ) 

i) éves, 16 markos, kitűnő arabs 
mönncí fedeztetett  csikozó kancza 
eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

*) K roral aluli iiiO{yrlrnti-krrl semmi felelősséget 
nem vállal a SierK. 

Szálll UJ —18H4. 
Vlltói. 

Á r v e r é s i l i i rde tn i f tny . 
Alulirl bírósági végrehajtó az issl.évi LX. 

t.-cz. M»J. S » értelmében ezennel közhírré t.eszi. 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság Is'.M. évi 
JS-I. p. szánni végzése köveikeztében dr. Weiden-
Irld István ügyvéd által képviselt Simnlyai Mihály 
és lia czég javára llenedek (Időn ellen ILIS Irt n3 
kr s jár. erejéig foganatosilnil  kielégítési végre-
hajtás utján leloglall és 3l)J IVl 17 krra becsült 
bolti árnezikkek, fejlők  t's méteres árukból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 4 JOI -- ISIKI. szánni végzése folytán  l'.iS 
frt  <>;• kr tőkekövetelés, ennek 1-S!i:;. évi október 
liö in ik napjától járó (>";» kamalai é.s pedig ösz 
szesen ti7 frt  '.) I krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csík-Msidarasou a helyszínén leendő 
eszközlésére 1894. évi február  hó 26-ik napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kit űzetik és ahhoz a 
Venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az éiinteii ingóságok az ISo 1. i'-vi LX. l. cz. 
Hl7. és 1118. !j-:l érielllléiiell készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek bei-sáron alul is el fognak 
adatni. 

Kell Csik-Szeredán, Isţil. évi február  hó 
10-ik napján. 

Forcncy, 
kir. jbir. végrehajtó. 

Szám hi; — 1M«»4. 
vhlój. 

Á r v e r é s i lii n l e t m ó n y . 
Alnlirt. bírósági végrehajtó az IHM. évi LX. 

I. cz. In.'. jj-a értelmében ezennel közhírré leszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 18<)4. évi 
317*. p. szánni végzése köveikeztében (îutlinanii 
Adolf  ügyvéil által képviselt Fürst Jakab s fiai 
czég javára Benedek (Vlön ellen 177 frt  (»<! kr s 
jár. erejéig foganatosított  biztosítási végrehajtás 
utján lefoglalt  és (>85 frtra  becsült bolti meteres 
áruczikkekből álló ingóságok, miután az 5In Isa.s. 
végrehajtói sz. alatt kibocsátolt igény hirdetmény 
folytán  igénylő nem jelentkezett, nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 317 —1894. számú végzése folytán  177 l'rt 
(Wi kr tőkekövetelés, ennek 1H:I3. évi szeptember 
hó 15-ik napjától járó (.",,,-os kamatai és pedig 
összesen «4 Írtban bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Csík-Madarason a helyszínén leendő 
eszközlésére 1894. évi februir  hó 23-ik napjának 
diMött 10 órája határidőül kiliizetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1&81. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  melleit, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredán. 1891. évi február  hó 
6 ik napján. 

SzfillfiMjr  F e r e n e z , 
kir. jbirésági végrehajtó. 

Szám 72-18114. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi ni. 

kir. minisztérium az 181)4. évi január lló 
14-én kelt 88.4It.'í ISÍI.Í. szánni rendeletével 
ii gy.-tekerőpatak-ujlalu zelelaki törvényha-
tósági közút szakaszán lévő l>4 — l.r»!l. 50. 
szelvényei közötti l'ölil és a Maros-hid épí-
tési munkálatait .'51,018 írt 17 kr összeg 
erejéig a/. 1SÍ)4. és IS')."», évre engedélyezte. 

A fentcmliti-tt  munkálatok loganatosi-
tásának biztosítása ezéljáhól az 18114. ÓVÍ 
uiárczius hó 10-ik n a p j á n a k I I ó r á j á r a 
a esikniegyeí in. kir. állaniépilészcti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
1 á rgyaIás h i rdet te t i k. 

A versenyezni óhajlók leihivatnak, hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó, az engedélyezett költ-
ség után számítandó s a részletes feltételekben 
előirt f)°.i  iivi bánat pénzről a kir. adóhivatal 
által kiállított, nyugtával ellátott zárt aján-
lataikat kiliizött nap 10 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek be-
adni, mivel a későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a ne-
vezett magy. kir. államépitészeti hivatalnál, 
a rendes hivatalos órákban, naponkint meg-
tekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1894. február  8-án. 
A csikmegyei m. kir. építészeti hivatal. 

Kerestetik egy fclffifgye.lő,  ki az erdő-
munkálatokban némi jártassággal bir s jó 
bizonyítványai vannak, magyarnyelv és Írá-
son kívül más nem kívántatik. Evi javadal-
mazása 500 forint,  lakás és fűtés,  kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, 1894: lllál'CziUH 
1-ig folyamodjanak  alattirtakhoz. 

Gyergyó-Alfalu,  1S94. febr.  !). 
Ávéil János. Kútli Testvérek. 

1- :i 

Sz. í r . - í s í i i . 
eln. 

Pályázati hirdetmény. 
A borszéki (izlet és lilrdő intézetnél 

üresedésbe jött főraktárosi,  gazdatiszti s esel-
leg egy másod raktárosi állásra — a hátra-
lévő 5 évig terjedő időre —• pályázat 
nyittatik. 



ru . C S I K I L A P O K . m. 

Felhívatnak mindazok, kik ezen állások 
valamelyikére pályázni kivánnak, hogy az 
alább megjelölt kellékekkel felszerelt  kérvé-
nyüket folyó  évi február  lió 20-ig tartó zá-
ros határidőben alólirt elnökséghez adják be. 

A főraktárosi  állás javadalmazása évi 
800 frt,  a gazdatiszti állásé évi 700 frt  s 
végiil a másod raktárosi állásé évi 600 frt 
havi utólagos részletekben; ezenkiviil min-
denik állás a megfelelő  természetbeni lakás 
a szabályszerű járulékok u. in. : tűzifa, 
petróleum, kert stb. élvezetével van egybe-
kötve. 

Pályázóktól megkívántatik, hogy ma-
gyar honpolgári, erkülcsi, keresztelés!, to-
vábbá számadási és könyvviteli képessé-
güket igazoló elméleti s gyakorlati bizonyít-
ványaikat folyamodványaik  mellé csatolják-
A megválasztandó főraktáros  és gazdatiszt 
évi fizetésüknek  egyszeressét készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírokban, esetleg 
annak kétszeressét tehermentes ingatlanban 
— a borszéki fürdő  és üzlet javára beke-
belezve — tiszti biztosíték gyanánt letenni 
köteleztetnek. 

Megjegyeztetik. hogy idegen pályázók 
folyamodásai  csak azon esetben fogadtatnak 
el, illetve vétetnek tekintetbe, ha Ditró és 
Szárhegy községek illetékes birtokos pályázói 
közül, az üresedésbe jött állásokra megfelelő 
képességgel biró egyén nem pályáznék. 

Gyergyó-Szárhegy, 1894. január 30-áu. 
A borszéki fürdő-  és üzlet igazgató választmány 

elnöksége 
Császár József,  Fii lop József, 

2-í elnök. jogv/". 
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M E G H Í V Ó . 
A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetével  szö-
vetséges gyergyói első mezőgazdasági előleg-egylet, 

mint szövetkezet" 

IX-ik évi rendes közgyűlését 
JfíM.  {pl  tmhriiiis lui ii-én {hétfőn)  (lilelütl  !) órá-
tól  keidre,  Ditrúhaii — it központi  iskola  nagytermé-
ben — tartja  mty/,  melyre a tagok  tisztelettel 

meghívatnak. 

A tanácskozás tárgyai : 
1. A közgyűlés megnyitása és a határozat-

képesség megállapítása.') 
2. Az igazgatóság 1893. évi jelentésének 

tárgyalása, a mérleg elfogadása. 
3. A felügyelő  bizottság jelentése és intéz-

kedés a nyereség felosztásáról. 
4. A ielmentvények megadásit. 
5. Az igazgatóság lemondása ás 
ti. ennek következtében nj választás három 

évre. 
7. Kérvények és indítványok.•') 

') A közgyűlés zártkörű s az egylet, azi.n 
rendes tagjaiból áll, kik a legközelebbi üzletév 
— deczember ;tl-én — részvényesek voltak. 
(Alapsz. öG. £.) 

A közgyűlésen minden rendes egyleti tagot 
egytől tiz ixszvénynyel egy szavazat illet; tizen-
egytől busz üzletrészszel kettő; huszonegy és 
ennél több részvénynyel biró tagok hármat sza-
vazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyíltan történik; 
azonban választásoknál és személyt illető kérdé-
sekben, öt egyleti tag kívánatára, titkos szava-
zásnak van helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig 
— erre írásban meghatalmazott —oly egyleti tag 
állal gyakorolhatók; kinek a közgyűlésen az 
56. értelmében — megjelenni joga van. 

A meghatalmazottak annyit szavazhatnak, a 
hány szavattal megbízójuk bir; de mindenki csak 
egy tag megbízását fogadhalja  el. (Alapsz. (íl. §) 

3) A közgyűlés tárgyai: (Alapsz. ("•(>. h) 
pont az igazgatóság és felügyelő  bizottság javas-
latai, valamint bármely egyleti tagnak indítványa; 
ha a közgyűlést megelőzőleg tizennégy nappal ez 
írásban az igazgatóságunk be lett adva. 

Gyergyó-Ditrúban, lö!l4. január hó 2*J-én. 
2 - " A z i g a z g a t ó n á l . 

MC CORMICK 
fűkaszáló-  és aratógépek a legjobbak a világon. 

-Î - KITÜNTETVE TÖBB KIÁLLÍTÁSON-
Petroleiiiu-inotorok, gőz- és járgány cséplőgépek, ekék, boronák, rosták, 

.trinrök, sor vető-gépek, kézi vetőgépek, kukoricza-niorzsolók, s zeesko- és 
1 répavágók, (lará)ó-gépek, malmok, ugy mint mindenféle  gépek, szerszámok és 
.eszközök a gazdaság számára legjobban és legolcsóbban kapható : 

M Ü L L E R és W E I S Z N Á L 
BUDAPEST, VÁOZI KÖRÚT 76. 

a n y i a g r a t i p á l y a u d v a r k ö z e i e b e n . 

^ A még eddig felülmúlhatatlan  valódi 
Itt .4 L . Á R T S 1 K - I É I i E 

PAT KÁN YIRTÓ-P OGÁCS A 
azon rendkiviili pusztító szer, a melv rohamosan ki i r t patkányt , egeret, 
és vakoililokot <1 nélkül, hogy más házi állatoknak kárt okozna. 

Ezen patkál iyir t szer sem Pliosphort, sem Strycllilillt, sem Amí-
II i kit Illót, vagy más méregként ható szert nem tartalmaz, tehát házi állatoknak 
teljesen ártalmatlan. 
1 kis csomag áni használati utasítással 1 5 kr, ÍIO fillér;  1 nagy csomag 

ára S O kr. «<> fillér. 
Viszont elárusítók megfeleli)  kedvezményben részesülnek. 

Próba rendelmények. melyek 4 kis-, vagy 2 nagy csomagból állanak, legczélsze-
riibben 80 kr eline beküldése meüelt ajánlott levélben portónieutesen eszközöltetnek. 

tizen pnlkányirlú-pogácsa valódi és mindig friss  minőségben kapható Magyarország 
minden nagyobb fiiszer-  és gyógyáru kereskedésében. 

A L A R T S I K 
az igazán liáinuliiliH liatnsti |> ilkúnyirlii-|ing:ii-sa fi-lialálnja.  — S A. UJhohtt, (l-Vi-tér.) 

Kaki ár Székely-Udvarhely: tíál .lán»s; Székely-Keresztur: Koth .láuos, Széli Géza 
és Nagy l'éier: Szászrégen l'rőnius Károly Maros-Vásárhely liucher Kiroly; Maros-
Ludas .láni-lii l>emeter Erj«ibetvjros : S/.i ntpétery Antal Segesvár : Misselbacher J. 15.: 
Madgyes l|>sen l. és Timii Sepsi-Szentgyörgy Dézs.v .lános; Fogaras Schul Henrik; 
Brassó: 'IVuisHi és Tartler uraknál. Csik-Szeredában Albert, lialáy.s ö — 5 

Szám 1—1804. 
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XIV-dik évi rendes közgyűlését 
(í y crgy ó-Szei itmíkl óson 

181*4. f eb rua r  hó IS án «1. u. Ü ó rá tó l kezdőt lő leg 
a L a u r e n c z -y-fél  © n a g 7 t e r s m . b e n 

tartja meg 
u k ő v e t k e z ő t:'u,u:ys<ir.»/.:ittnl 

1. I'^luüki megnyitás. 
2. Három tagú bizottság kinevezés:- duök által, a szavizati jogok igazolásának 

számbavételére. 
3. Iv/.en bizottság jelentése folytán,  ha a kö/.gvillés határozatképes, a közgyű-

lési jegyzőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása. 
4. Igazgatósági jelentés az lSÍ)3-iki ü/.letévről, zárszámU és a nyeremény-fel-

osztás előterjesztése, úgyszintén az igazgatóság által tett intézkedések, határozatok és 
indítványok t á rgy al ása. 

5. A felügyelő  bizottság előtcrjenztése. 
(i. Filmeutvények megadása. 
A/. i\h>pszabál\ok 19. § a szerint n. közgyillcs határozntk-pességéhez, legalább 

400 részvény képviselete és 2» részvényes személyes jelenléte megkívántatik. A S7.avu7.ttti 
jog akár személyesen, akár két tauu állal aláirt felhatalmazással  ellátott megbizott állal 
gyakorolható, kinek azonban részvényesnek kell lenni. Ily meghatalmazást csak távol-
levő, vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

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

Kmiélfogva  a t. részvényesek értesittc-fuek,  mis/.eriut szavazataik gyakorolhatása 
végett, igaz ol ó j e g y ü k e t — a törzskönyvi kivonat szerint — • rész vény bemutatás 
uélkiil 1804. február  15., 1<>. és 17-én a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre fel-
kért felügyelő  bizottságtól átvehetik. 

„Gyergyói ElsH Takarékpénztár Részvény-Társasig" Igazgatósága: 
Gyergyó-Szcntmiklóson, 1804. január lió 27-éíi. 

GÖRÖG JOACHIM, CSIKI DÉNES, 
elnök. titkár. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




