
VIII. évfolyam. Csik-Szereda, 1896. ár i s 1 . 1 . szám. 
í® Szerkesztőségi Iroda: 

Csik-Szereda 
Györgyjakab Márton 

könyvkereskedése, 
bov.í 

a lap szellemi részét illető 
közlemények, 

elöflietéil  pénzek ég hir-
detések küldendők. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

HVCEGKTEXJEÎ^IIK: 2vcxist ide3>T S Z E E D A N . 

Előfizetési  ár : RlCvaz tivro 4 írt. (KOlfüldrc)  « trt. Félévre . . 2 frt. Notryirdúvre . . 1 frt. Kfryi'ti  lap Ara 10 kr. 
Hirdetési dijak 

a ipgnlcjAlilian számíttatnak, 
llélypgdilúrt külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri ozikkek 
soronként 10 kréit kiizül-

tetn<!k. 

A gazdák hitelszövetkezete. 
Gazdáinkhoz kivártok szólni s oly in-

tézménynyel akarom őket megismertetni, mely 
javukat ÓH boldogságukat, erkölcsi és anyagi 
gyarapodásukat mozditja elő. Mindenki is-
merheti a székely gazda mostoha helyzetét, 
kinek a kedvezőtlen égalji és talajviszonyok 
miatt kétszeresen kell dolgoznia, fáradnia  a 
mindennapi kenyérért, s a hagyományos 
szorgalom, kitartás és munkaszeretet mellett 
is a puszi lilás képét mutatja ezen osztály. 
Már pedig egy egészséges és erős gazdaosz-
tályra szüksége van hazánknak. Ezen osz-
tály ősapái szerezték meg vérrel e drága 
hont, és ezen osztály ivadékainsik kell ezt 
munkájuk verítékével megtnrtaniok. 

A gazdák az élet küzdelmeiben magukra 
hagyatva egyenlőtlen harezot vívnak. Szem-
ben áll velök a hatalmas tőke, moly már 
lenyűgözte őket. A rendezetlen hitelviszo-
nyok között a földet  nagy adósságok ter-
helik, melyeknek kamatai sokkal nagyob-
bak, mint a föld  jövedelme Honfiaink  jobbjai 
igyekeztek feltárni  a nemzetnek e nagy se-
bét s a gazdaosztály érdekeinek védelmére, 
erkölcsi és anyagi gyarapodásuk emelésére 
a hitelszövetkezetek felkarolását  ajánlják. 
Csakugyan a bajoknak egyik főforrása  ab 
ban van, hogy hazánkban a gazdák között 
nem tudott tért hóditani a szövetkezés esz-
méje. Minden ember önmagában csak pa-
rány, mely önkicsinységben elenyészik. Is-
merjük a haldokló apa tanulságos meséjét, 
ki erős fiait  ágyához szólítván, egy csomóba 
kötött vesszőket adott nekik, hogy törjék el, 
ami nem sikerült nekik, és szét-izedve, egyen-
ként az erőtlen aggastyán is el lór delte azokat. 

Igy vannak gazdáink is, mindenki köny-
nyen elbánt velük s az uzsora egymásután 
ejtette őket hatalmába. „Segíts magadon, s 
az Isten is megsegít." Arany igazság ez, 
melyet az élet lépten-nyomon igazol. A bol-
dogulás alapja legyen az önerő, mely gazdá 

inkban eddig még nem ébredt fel.  Ne vár-
juk, hogy először kívülről jöjjön a segély. 
Nézzük a fák  díszét, a hatalmas tölgyet, ez 
S('"í Í1 I"1'80 n , e , e ő " ínytől, hanem belső 
erőitől izmosodik annyira, hogy a viharral 
daczolni tud. Merítsünk tehát először önma-
gunkból erőt, ezzel hódithatunk jóakarókat 
s barátokat. Alakítsuk meg tehát községen-
ként a gazdák hitelszövetkezetét. Az alábbi 
ismertetés szolgáljon tájékoztatásul. 

1. A h i t e l szöve tkeze tek haszna 
és cz é 1 j a. 

Mindnyájan tudjuk, hogy mások jóaka-
ratára, bizalmára, a mit gazdasági értelem-
ben hitelnek nevezünk, egyszer-másszor min-
denki reászorul. A veszély, haj, szerencsét-
lenség szüntelenül ólálkodnak az ember kö-
rül, de a gazdaság beruházást is kíván s a 
gazdánál előfordul,  hogy néha 100—200 frt 
kölcsönre szorul. — Pénzintézeteinknél kap 
ugyan, de pl. a gyergyós/.entmiklósiakban 
kisebb váltóösszeget 13 14°/o-ra adnak Kér-
dem, hogy nálunk a föld  ad-e ekkora száza-
lék-jövedelmet '/ Ily kölcsönök a gazdán nem-
hogy segitenének, lianeni ártanak. Mily sze-
rencsések azok, kik ily körülmények között 
6—70/o-os kölcsönnel segíthetnek magukon, 
s a hol már léteznek hitelszövetkezetek, ott 
ez a jótevő eszköz rendelkezésre áll. Azon-
ban nemcsak anyagi, hai: nt erkölcsi haszrt 
és ezélja ÍH van. A hitelszövetkezetek ugyanis, 
ha józan okossággal járnak el, gondoskod-
nak arról, hogy az általuk adott kölcsönök 
megfelelő  gazdasági czélokra, tehát a köl-
csönökre előnyösen használtassanak fel.  — 
Gazdaköröket létesít s emeli a földmivelők 
értelmét; terjeszti a takarékosságot; dínom-
dánom ni nem ad kölcsönt. Községeinkben 
a lakosok a szüntelen érintkezésnél fogva 
egymást ellenőrzik, minden lépését figye-
lemmel kisérik s ez arra ösztönzi a kölcsön-
vevőt, hogy a felvett  pénzt jóra fordítsa. 
Ebből látható tehát, hogy a hitelszövetkeze-
tek különös súlyt tesznek arra, hogy a köz-

vetetlen anyagi czélukat ugy foganatosítsák, 
hogy általa tagjaik értelmi és gazdálkodási 
képessége emeltessék. Ezzel használnak tu-
lajdonképen sokat s határozottan többet, 
mint a kö;:vetetlen anyagi előnynyel, melyet 
nyújtanak. 

2. H o g y a n c s i n á l j u k a hite l -
s s ö v e t k e z e t ' e t ? 

Ha valaki arra a meggyőződésre jutott, 
hogy mindaz, a mit fentebb  elmondottunk, 
való igaz, és hogy azoknak, kiket a jó sors 
kedvező helyzettel, több értelemmel áldott 
meg, keresztényi és hazafiúi  kötelesség gyá-
molítani az elhagyottakat; a ki ily meg-
győződést táplál, az kiválasztja községéből 
a jobbakat, azokat, kik becsülik a munkát, 
gyakorolják a takarékosságot, a kik szeretik 
embertársaikat, szülőhelyüket, összegyűjti 
őket s megismerteti a hitelszövetkezetek jó-
tevő czélját. Elmondja, hogy a hitelszövet-
kezet megadja a módot, a takarékosságra, 
olc.-ió hitelt nyújt, tehát lehetővé teszi az 
emelkedést, megtanít bánni a pénzzel is. 
Azokban az országokban, a hol e társula-

jtok el vannak terjedve, a szegény emberek 
gondviselésnek tartják ezeket, inert meg-
mentik az érdemest a bukástól, a nagy ka-
matos kölcsönöktől kiszabadítják s házától tá-
vol tartják a végrehajtót.. Ha megértettek ben-
nünket s bíznak törekvésünk nemes voltá-
ban, akkor a jelentkezők neveit egy ívre 
feljegyeztetjük  s lépésünk eredményéről ér-
tesítjük a „Hazai szövetkezetek hitelii^kete, 
mint szövetkezet" budapesti elnökse^K s 
kérjük a megbízott kiküldetését, a kinek 
megjelenésekor közgyűlésre hívjuk a gazdá-
kat, a közgyűlést legalább egy héttel előbb 
kihirdettetjük. Egy sarkalatos kérdés az is, 
vájjon a tagok mily összegig vállalnak fe-
lelősséget s mekkora legyen az üzletrész, 
vagyis a részvény ? Az üzletrészeket nálunk 
legtölebb 20 frtos  összegekben szabad meg-
állapítani s a heti befizetések  20 krnál na 
gyobbak nem lehetnek. Az egyetemleges fe-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A szép Tamás Mári esete. 

— Rajz. — 
Irta: Dobos András. 

Göröcsfalva  arról ismeretes, hogy ez az egyet-
len község a magyar korona országainak területén, 
melyről az elsű millennium id>j<'ig a krónika n• ni 
jegyzett föl  semmi nevezetest. 

Csikmegyében vannak még jelentéktelen fal-
vak ; teszem föl:  Ajnád, Fitód, Kotormány, Pot-
tyond. Ámde, Ajnád 36 zsidó vendéglőjéről, Fitód 
fanyelB  búcsajáról nevezetes; és aztán: „Az nr 
Jézus szent angyala Kotormánynál lepottyan», s 
oda lett Pötty ond" — mondja a legenda, s mit a 
legenda tart, az nevezetes. 

Göröcsfalvában  eféle  nem történik. 
De mégis . . 
Mikoron azt bitté, bogy asszony életére is 

elég neki az a bnsz rendbeli rokolya, kurticson, 
fejrevaló  s mi egymás, a mit szerzett — mikoron 
gondolta, hogy a ládafiában  lévő 2í>0 frank  sem 
kutya, akkoron az történt, bogy Tamás Mári baza 
vetődött Brailából. Nyolcz esztendei szolgálat ntán 
hazajött Oöröcsfalvába. 

A falu  legénységének a szive nagyot dobbant. 
Hej, mert! . . Szeme kék volt, szemlldje 

fekete,  haja holló, arcza egy természeti ritkaság, 
me|y e kOlönböző színeket klasszikusan összeegyez-
tette. Termete méltó az arczához, ruhája módis. 

A leány szép volt. 
Legény bárom volt a faluban,  s mind derék. 
Kezdetben tartózkodók voltak Márival szem-

ben, különösen miután Teretye Péterné azt zuva-
tolta róla, hogy a falun  gyakran átutazó szolga-
biróval infámis  pillantásukat vált. 

— Eppega'! — mondja végre Kató Nagy 
.1 <ni»s Csáki Gergének, a legénnek — azt hiszem 
i>, unit ti mutnjnk vagytok. A leány takaros, pénz 
is Viln, s elviszik más faluba,  ba ti nem tesztek 
kezet reá. 

A szó fogott,  s Gergé még az nap vecsernye 
előtt (vasárnap volt) megszólította Márit a czim-
terem ajtóban. 

— Alászolgája iflleán  1 jébe bocs lett, bogy 
még meg sem ismeri a göröcsfalvi  paraszt legényt! 

Mári pedig megismerte s azt mondta: 
— Jó napot Gergé! nem szép magától, hogy 

meg sem látogat. Pedig bizony férjhez  menendő 
vagyok. 

— De nem nekünk! 
— Nem magának, ha nem kér. 
— Csakugyan ? 
— Ugyancsak I 
Ott a templom előtt szót annyira egybeke 

vertek, hogy Csáki Gergé este guzsalyasba ment 
Tamás Márihoz. 

A másik kettő is, mikor neszét vette a do-
lognak, elment az ablak alá leskelődni. Benéztek, 
s látták, bogy a leány nem harapja meg Gergét, 
sőt még csak nem is húzódozik tőle. 

— Ejisze hogy 
A másik együtt értett vele, s benyitván az 

ajtót, ott benn Máriéknál szerencsás jó estét kí-
vántak. 

— Leültették. 

A göröcsfalvi  egy néhány leány összegyűlt, 
hogy elsirassa Tankó Alózit, a kit vittek katoná-
nak. Tanké Álózi (a göröcsfalvi  három legény 
egyike) egy kicsit be volt rágva. Érzékenyeu, köny-
nyek kö/.ött búcsúzott el a fejérnépektől,  közben 
káromkodott s szidta a császárt., hogy inért viszi 
el katonának. Végtére beleuyugodott sorsába, s 
föltette  lábát a felbörcz  vasra, bogy szekérre ül-
jön. Akkor oda ment Tamás Mári, hogy fölsegélje, 
mert a csitkúk délezegek, Álózi pedig nem józan. 

— Mári te 1 — kérdi ekkor Tankó Alózi — 
ugyanbizon eljönnél-e hozzám feleségül  ? 

— Hogyne mennék, ba megkérsz. 
— S bát elvárnál-e utánam 3 esztendeig ? 
Mári egy keveset gondolkozott, s aztán azt 

mondotta, liogy 3 esztendő sok idö. Ö már most 
is idős leány, nem várhat oly sokáig. 

— Nem várlak el! 
— Akkor én nem megyek el katonának. Nem! 

És nem ment; — hanem a csendőrök vitték 
el. A katonaságtól párszor megszökött, s midőn 
megint visszavitték, a szolgálati fegyverével  ke-
resztül lőtte magát. 

Halálhíre nagyon rosszkor érkezett, mert a 
Tamás Mári lakodalmán a vőlegényt, Bilibék Palit, 

Lapunk mai számához egy fél  Tv melléklet van osatolva. 
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lelősségnél luí romfele  esetet lehet megkülön-
böztetni. A kötelezettség csak az Üzletrész 
erejéig terjedhet; azonban az ilyen intézet 
hitelhez nem igen íog julni s nálunk lét-
alapra nem vergődhetik. Terjedhet a tagok 
felelőssege  a közgyűlés által megállapított 
nagyobb összeg erejéig; ez már növeli a hi-
telképességet s ezzel bizonyos korlátok kö-
zött boldogulni is lehet; de teljes erőt le-
het kifejteni  a 3-ik móddal, vagyis a kor-
látlan szavatossággal. Es ha a szövetkezet 
élén derék, komoly, jellemes emberek álla-
nak, kiknek becsülelük legdrágább kincsük; 
az ügyvitel, ellenőrzés szigorú és lelkiisme-
retes: akkor ebben semmi veszedelem sincs, 
s az intézet felvirágzása  biztos. Igaz. hogy 
a vezérférfiakat  jól meg kell választani, mert 
tőlük ncincsak tiszta becsületességet, nem 
csak áldozatkészséget kívánunk meg, hanem 
arra való képességet is, hogy czéltudatosan, 
kellő 111l* > 11 (101 tMcLţţ'gr il és körülfekiutéssel 
j írjanak cl, kik fékezni  tudják a tulcsapongó 
A ágyakat, egyszersmind tettre és tevékeny-
ségre tudják ébreszteni azokat, kik nem sze-
retnek megmozdulni, tapadnak a régi rossz 
ösvényhez. Az igazgatóságba tehát a legki-
válóbbakut kell beválasztani, kikben a többi 
jó tulajdon mellett még szigorú pontosság 
is van. 

3. A h i t e l s z ö v e t k e z e t h i t e l e 
é s k ö 1 V- s ö n e. 

A szövetkezet éltető eleme, lét'nek fel-
tétele a hitel. Hitelforrás  után kell tehát 
nézni. Ez. sehol sem könnyebb, mint me-
gyénkben ; csak bizalom és jóakarat kell. 
A jóakaratot tel kell tételeznünk; mert azon 
osztály iránt, melynek elődei szerezték és 
gyűjtötték a megye gazdaságát, rosszakarat-
tal senki sc lehet. Ha skrupurózu (kodnak, 
akkor a bizalom nincs meg. Hát kiveszett 
volna n székely gazdákból a becsület, de-
rékség, szóval a jellem, hogy nem biznak 
bennük. Lehetetlen, hogy igy elfajultak 
volna az utódok, hogy ők ravasz uton el-
pazarolnák azt, a mit. az ősök drága véren 
szereztek De nem is kell bizalom felülről; 
csak a barát és testvér, csak magunk kö-
zött legyen meg. 100—200—3 JÜ gazda 
f><)  — 00 ezer kölcsönért képes vagyonával 
egyetemleges felelősséget  vállalni. Ha tehát 
a megyei pénzalapokban 900 ezer frt  van, 
melynek nagy része 40"/o os állampapírokba 
van fektetve,  ezt a községi hitelszövetkeze-
teknek lehet kölcsönül adni; ezek a papi 
rokuál vagyonban nagyobb biztosítékot nyújt-
hatnak s a gyiiniölc-özés mégis jótékonyabb 
és közvetetlenebb lenne. 

Akadhat továbbá oly humánus pénzes 

ember is, ki gazdatársai intézetében helyezi 
el pénzét, ha ez más pénzintézetekhez ha-
sonló százalékot ad. Az ily derék ember, 
humánitást is gyakorol és pénzét sem kocz-
káztatja 

Rendelkezésre állanak az üzletrészek is, 
melyek szintén tekintélyes összegre emel-
kednek. 

Kölcsönt csakis tagnak szabad adni. A 
ki ehhez fordul,  annak taggá is kell lennie, 
osztoznia kell a tagok kötelezettségében. 
Kellő biztosíték, betáblázáa, zálog, vagy ke-
zesség nélkül legkisebb összeg se adassék köl-
csön. A betétek és élvezett hitel után adjon az 
intézet 4 - S V o t ; kölcsönt pedig 7°/0 mellett 
nyújtson. A 2'U  nyereségből l'/o-ot fizessen 
a pénztárnok- és szolgának; 1%-bóI tarta-
lékalapot gyűjtsön. Az igazgatósági tagok 
tiszteleti állást viselnek. 

A tagok által megszerezhető üzletrészek 
megállapításánál tekintetbe kell venni az in-
tézmény nemes czélját, hogy ez nem nye-
részkedésre alakul s a részvényeket ne do-
minálja egy kisebb pénzcsoport, hanem meg 
kell nyerni részvényesül előbb minden ha-
zafias  gazdát s csak azután lehet a vagyo-
nosabb tagok között 2—3-nál több részvényt 
felosztani.  Ezen esetben is azonban egy tag-
nak csak egy szavazata lehet; mert meg 
kell valósítani azt a feladatot,  hogy a hitel-
szövetkezet kebelében kerül tessék az osztály-
és vagyonkillönbség; ebben mindannyian 
testvérek ; ez a gyakorlati kereszténységnek, 
felebaráti  szeretetnek magasztos köre, hol 
nyerészkedő kufároknak  nincsen helye. 

Székelyek! őseitek az elmúlt évezred-
ben megszerezték e drága hont, a ti köte-
lességtek ezt a tőzsgyökeres magyar faj  szá-
mára megtartani. Küzdeni nektek is kell ; 
nem karddal, hnnem munkával, értelemmel. 
A jövő évezred számára nem szuronyokkal 
és kaszárnyákkal biztositjuk a nemzet létét, 
hanem munkával és közhasznú jótékony in-
tézményekkel. Fogjatok hozzá, először is ala-
kítsátok meg a saját hitelsző vetkezeteket. Nyom 
talanul ne hagyjátok elreppenni az 1896. dicső-
séges szép esztendőt, mikor a honfoglalás  ezer 
éves ünnepét üljük. E nagy ünnep emlékét a 
hitelszövetkezetnél szebb és maradandóbb al-
kotással nem örökíthetitek meg. ^ 

(a giiriic-faUi  három legény egyikét) nagyon el-
szomorította, mivel Álózi igui jó barátja volt. 

Művel elfelejtették. 
* 

A mult év őszén Teretye Péterné ismét bő 
anyagot talált a temondára. Gfáki  Gergéék kapuja 
elölt és udvarán sok nép verődött össze. Ezekből 
ö köröket alakított, s azoknak yugta-buţta szent 
meggyőződéseit. 

— A mi szent, a szeut! Tamás Mári halálba 
Kergette Tankó Alózit, megölte az első urát Bi-
liliók Palit, megölte a második urát Csáki Gergét; 
meg! megölte őket, ez olyan igaz, mint a biblia! 
8 ez a kouiiszió itt még bonezol! Oh, hogy egye 
meg a . .! Felkeltene akasztatni tüstént, mert a 
dolog világos, mint a nap. 

Az emberek csóválták a f-jüktl,  inert ők is 
ugy gondolták, «le nem mertek szólni. Aztán néz-
ték továb'.i a komiszió miikölését. 

A komiszii) működőit. Az orvos bouczolt, a 
biró konstatált, a joggyakoi nok unta magát és 
pennájával dobolt •>/. asztalim. Időnkint kokét ti-
ro/ta a sarokban zokogó gyászos szép özvegyet, 
s midőn *gy ízben a gyásztátyol alól az is visz-
szavágutt, a dolog tetszett neki. Egyidejűleg azon-
ban a T-relyéné állal hozott halálítél-let helyben 
hagyta. A:mle neki nincs szavazata, s a tek. kir. 
törvényszék Tamás Márit bizonyítékok híján föl 
mentette. 

Göröcsfalvában  ezer év óla csak ez az eset 
történt; ez is helyi érdekű. 

A kamarai i l letékek. 
M.-Vásárhe ly , ápril 6. 

A „Közgazdasági Napló", a mely czimétöl 
eltérően nagyon is magán gazdaságot flz,  már na-
pok óta azzal a képtelen és minden alapot nél-
külöző váddal illeti a kereskedelmi és iparkama-
rákat, — szám szerint tizenkettőt, — hogy tör 
vénytelenül kamarai illetéket szednek olyan egyé-
nektől és vállalattól is, a kik és a melyek ezzel, 
az ö állítása szerint, nem volnának megróhatók. 

Habár az igy vádolt kamarák között a ma-
rosvásárhelyi is meg volt nevezve, mindaddig, 
mig e vád Altalánosságban mozgott, nem kíván-
tunk vele foglalkozni,  és pedig annyival kevésbé, 
mert a vádolt kamarák titkárai által a mnlt hó 
28-án tartott értekezlet, a vonatkozó törvények 
és rendeletek idézésével kimutatta, hogy a „Köz-
gazdasági Napló" vádjai nem egyebek a saját czél-
jait szolgáló rosszakaratú ferdítésnél. 

Minthogy azonban annak daczára a folyó  hó 
2 iki 81-ik számában különösen is foglalkozik  ka-
maránkkal és felsorolva  azon r e g á l é s fo-
g y a s z t á s i a d ó b é r l ő k e t , d o b á n y t ő z s -
déke t és v á s á r - v á m b é r l ö k e t , a kik kama-
ráuknak illetéket fuelnek,  állítva, hogy ezek jog-
talanul éa törvénytelenül vannak kamarai illeték-
kel megróva; ez észrevétel nélkül nem hagyható. 
Még ha ugy volna is, a mint azt a „Közgazda-
sági Napló" hamisan állítja, a kamarát ezért a 
legkevésbé illethetné vád, mert az illetéket nem ő 
rója ki, hanem a pénzűgyigazgatóságok, t. i. azok 
mulatják ki, hogy a kamara kerületében a tör-
vény és rendeletek értelmében kik és mennyi adó 
után tartoznak megfizetni  a kamarának a keres-
kedelmi miniszter nr Által engedélyezett knlcs 
szerint az illetéket. Ha pedig az év folytán  fel-
szólalás történik, a mennyiben ez jogosult, a ka-
mara annak mindig készséggel eleget tesz és törli 
a kifogásolt  illetéket. 

Ámde a „Közgazdasáp' Nap/ó"-ban felsorol 
tak közül soha egy sem foróu  i illeték-törlés vé-
gett a kamarához, még izgató czikkei után sem. 
Mit gondol a „Közgazdasági Napló" miért? Azért, 
mert azok jobban ismerik a törvényt és rendele-
teket, mint a „Közgazdasági Napló", tudják mire 
kötelesek, mire nem és mint jogi alappal nem bí-
rót, humbugjait ignorálják. 

Tekintsük azonban az illetékek szedését sza-
bályozó miniszteri rendeletet. Ez a részletezések 
után azt mondja: „Ezekhsz képest az iparkama-
rai illetékek kivetésének alapját az I., III. és IV. 
osztályú keresetadó és a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok és egylettk adója képezi." 
Hogy melyik rendelet mondja ezt, keresse ki a 
„Közgazdasági Napló" s abban a részleteket is 
megolvashatja. 

Csnpán a jelen konkrét esettel foglalkozva, 
a keresetadóról szóló lörvényczikk szerint: „A 
III-ik osztályba tartoznak: a) a haszonbérlők; 
b) a gyárosok és iparosok; c) bankárok, keres-
kedők és gyógyszerészek (utóbbiak a kamarai ille-
ték alól mentesek) s általában mindazok, a kik 
valamely haszonhajtó üzletet folytatnak  stb." 

A „Közgazdasági Napló" szerint az általa 
felsorolt  haszonbérlök bizonyára egy más törvény 
szerint fizetik  kereseti adójukat; a mit ő saját 
maga alkotott. Ezt mi nem ismerjük s ugy véljük, 
mások sem ismerik. 

Annak megítélésére, hogy mi értéke lehet a 
Közgazdasági Napló" közleményeinek, elegendő-

nek tartjuk felemlíteni,  hogy ebben főmunkatársa 
— a tényekből következtetve — egy állásából el-
mozdított, volt kamarai tisztviselő, a ki a „Köz-
gazdasági Napló" által a siker reményével felhasz-
nált adatokat, a mult év október havában indo-
kolása szerint egy általa szerkeszteni szándékolt 
pénzügyi munkához kérte el a kamaránktól, s ugy 
látszik más kamaráktól is. 

A kamara szívességet vélvén teljesíteni, meg-
engedte, hogy a „Közgazdasági Napló" ápril 2-iki 
számában közölt adatok a kérvényezőink kiadas-
sanak; a ki azt, a mint látszik, a „Közgazdasági 
Napló"-val szövetkezve, közös tőr vényt uJatlanság-
gal, bosszuállásból és előfizetők  fogdosása  czéljából, 
a kamarák ellen használta tel. 

A fentebbiek  tanúsága szerint a „Közgazda-
sági Napló" álla! tis/ián a saját önző czéljából a 
közönség megtévesztésére közölt és miuden jogi 
alapot nélkülöző rosszakaratú támadást a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara részéről a 
leghatározatabban visszautasítom. 

Ezek után még saját magához, a „Közgazda-
sági Napló" szerkesztőjéhez és tulajdonosához, 
Brann Sándor úrhoz van néhány szavam. 

A mnlt év nyarán, a mikor a „Közgazda-
sági Napló" létrehozása ügyében utazott, szeren-
cséltette alólirollat is látogatásával Maros-Vásái-
helytt s elmondván látogatásának czélját, a keres 
kedelmi és iparkamarákról nagyon hízelgőén nyi-
latkozott és a kamara kerületéből névsort kérve 
azokról, a kiknek létesítendő lapjából mutatvá-
nyokat küldlietne; kifejezést  adott annak, bogy 
lapja különösen a kamarák által képviselt érde-
keket kívánja szolgálni és azoknak szószólója 
óhajt lenni. Most ugyanazokról a kamarákról lap-
jában becsmérlőleg nyilatkozik. Kérdem: a két 
nyilatkozata közül melyiket tartja igaznak ? 

Sz.  Szakács  Péter, 
a marosvásárhelyi 

kereskedelmi é9 iparkamara 
titkára. 

[ IittkatoH JAuomié 
1823- 1896. 

Egy érdemekben megőszült kedves nri asszony 
haláról tettünk a frissen  kapott szomorú hír foly-
tán említést lapunk mult számában, hogy Csík-
vármegye polgári leányiskolájának volt derék igaz-
gatója, özvegy L a k a t o s Jánosné szül. Borszéki 
P. Károlina mult márczius hó 29-én megszűnt élűi. 
Nem mellőzhettük el tehát, hogy igaz részvétünk 
kifejezése  mellett utólagosan meg ne emlékezzünk 
az ö el nem muló érdemeiről, melyeket várme-
gyénk leánynevelésének érdekében és a haza szol-
gálatában kifejtett. 

Az elhuuytat ugyanis megyénk iskolaszéke 
az 1880-ik évben Csik Szeredában felállított  pol-
gári leányiskolához a vallás- és közoktatási mi-
niszter, valamint nevezetesebb tanférfiak  ajánla-
tára szavazattöbbséggel igazgató-tanítónővé válasz-
tott meg. Bár a kezdet nehézségeivel járt sokol-
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dahj gondoskodás |iiöbára tette mindi n erejét, oly 
sikerrel oldotta meg feladatát,  hogy az egy évi 
próbaidő lejártával állásában az iskolaszék és köz-
igazgatási bizottság által végleg megerősíttetett s 
12 évig teljesítette az igazgatással járó sokoldalá 
kötelezettségeket a vármegye megelégedésére. 

Ugy a nevelés oktatásban, mint az adminisz-
tiátiv teendőkben igazi szakéitőnek bizonynlt be 
s a leányiskola igazgatása mellett az ezen inté-
zettel paraleli felállított  szövőtanmühely felügyele-
tei is fáradságot  nem ismerő buzgalommal telje-
sítette. 

Tanítványai valamennyien mint édes anyju-
kat szerelték, becsülték s csaknem rajongtak érte. 

Harminczbárom évig működött a tanitás gö-
röngyös pályáján s még 18G7-ben az akkori kul-
tusz miniszter, Eötvös József  báró, 1872-ben pe-
dig Treíort miniszter megbízásából Gönczi Pál 
miniszteri tanácsos intéztek hozzá elismerő irato-
kat. Az 1865. évi budapesti kiállításon a házi 
ipari csoport rendezése kőiül — ngy is mint sa-
ját növendékei részéröli kiállító — szerzett érde-
mei méltánylásául a kereskedelmi minisztertől el-
ismerő oklevelet kapott ; Csikvái megye törvényha-
tósága pedig állásáróli lemondása, illetve nyugdí-
jazása alkalmával 1892. augusztus 30-án tartott 
üléséin n jegyzőkönyvileg fejezte  ki köszönetét és 
elismerését 12 évi sikeres működéséért. 

De a legszebben méltatja az elhunytnak ta-
nítónői és honleányi éidemeit Jakab Elek orsz. 
levéltári igazgató közelebbről a nyilvános téren' 
megjelent emlék-soraiban, mely következőleg szól: 

„A iiöi sziv legnemesebb erényeivel ékeskedő 
s a nőnevelés terén munkás és hosszú életnek sza-
bott határt a halál. Ismertem öt gyermek ifjúsá-
gától fogva.  Mikor Bem 1849. márczius 11-én 
Nagy-Szebent bevette, a honvédek mellére az első 
ibolyacsokrot e hölgy és Anna testvére tűzte. Fi-
testvérei is e sorokban küzdöttek. Az önkény-kor-
mány szomorn 12 éve alatt a n nizéttel együtt gyá-
szoltak. 1861-ben az alkotmány visszaállításakor 
együtt örvendettek s a hon felszabadulásakor  a 
boldogult a nőuevelés pályáját ví'asztotta műkö-
dése teréül, bogy ismereteit s lelkes honleányi ér-
zületét itju leánykák szivébe ültetve, át, a haza és 
nemzeti műveltségünk javára érvényesítse. 

Előbb Kolozsvártt volt felt  kezeli iskolai ta-
nító, majd Székely-Udvarhelyen, utoljára Csikine-
gyében, megkedveltetve mindenütt növendékeivel a 
hazát, telköltve bennük a tudás szomját s kifejt-
vén fogékony  sziveikben a maga igaz honleányi 
erényeit. A női iparnak leányiskolában való taní-
tása kérdésében, a fővárosi  női iparkiállitások ren 
dezésében A kormány többször megkérdezte, s az 
első női iparkiállitásnál biztosul öt nevezte ki. 
Az 1885-iki első országos kiállításnál oly feltü 
nést keltett tapló-íparmunkát székely udvarhely, 
tanítósága alatt a leányiskolákban meghonosított», 
s oly s/.ép tárgyakat: női kapókat, ablak párnákat, 
pamlagtámla-takarókat, kötőkosai nkat s más több 
díszmunkákat készíttetett, bogy a londoniak is 
sokat vituk magukkal a magyar kiállításról. 

Az irodalomnak buzgó barátja volt, minden 
közügynek tevékeny pártolója, szegény jövedelmé-
ből minden nemes czélra juttatott áldozatra kész 
szive. Mikor ezelőtt néhány hónappal a Budavá-
ron felállítandó  székely emlék-szoborra adakozásra 
hívtam fel,  már betegen feküdt,  örömét fejezte  ki 
hozzám küldött névjegyén, hogy figyelmeztettem 
rá s 4 frtot  zárt mellé, fájlalva,  hogy nem 500-at 
küldhet, kívánva a szép eszme fényes  ímgvalósu-
lását. Ez volt utolsó levélváltásunk. Én megígér-
tem, liogy halálakor m«gemlékszein s irok róla. 
Íme ígéretein teljesedése. Elete nemes, munkás é.s 
sikerrel áldott volt. Áldott lesz a jók közt emlé-
kezete. Teltei azon körben, a hol élt s a nevelés 
terén ez igaz és .leggyőzödés szülte sorok az iro-
dalomban fentarlják  nevét." 

Legyen áldott emléke s az életében kifejtett 
sokoldalú tevékenysége és honleányi erényei szol-
gáljanak példányképül tanítványainak. 

S. 

tekintetes főszolgabíró  ur becses figvelmét  arra: 
kegyeskedjék fenti  községek képviselő-testületeit 
összehivatni és abbeli óhajunkat teljesíteni, Ingy 
Csedő Domokos helyettes körjegyzőt jegyzőköny-
vileg biztosithassuk, vagyis: véglegesítése iránti 
aggodalmait eloszlatva, körünkben megmaraszt-
hassuk. „Uákosiuk." 

L E V E L E K É S . 
Cs.-Rákos, ápr. 11. 

Cüik-Rákos, Göröcsfalva,  Vacsáresi és Ma 
daras kör-községek jegyzői széke Csűrös Ferencz 
lemondása folytán  még márczius hóban árván ma-
radván, a felsőbb  hatóság intézkedett annak be-
lyettesseli betöltése iránt s igy Csedő Domokos 
személyében egy jóratörekvő, szorgalmas, munka-
bíró fitlal  helyettest kaptunk, ki a melléje adott 
segédmunkással együttesen, kitartóan igyekezik 
rendbe hozni az elárvásodott körjegyzői irodát. 
Dicséretére legyen mondva, ma-holnap bejelentheti: 
„rendben vagyunk." S mig egyfelől  örömünkre 
szolgál, hogy ügyeink vezetése ilyen szakavatott 
kezekbe került, másfelöl  elszomorit azon körül-
mény, hogy őt Gy.-Tekerőpatak nagyközség egy 
hangnlag jegyzőjévé választolta s e miatt üröm 
vegyülhet örömünk közé. . . 

Kötelességünknek tartjuk tehát, hogy ez uton 
felkérjflk  intéző köreink s különösen a csikszeredai 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Egy főispán  kitüntetése. A szomszéd 

Háromszék vármegye főispánját,  hatolykai P o t s a 
Józsefet  ritka kitüntetés érte, mennyiben ö fel-
sége a király a közelebbi napokban valóságos belső 
titkos tanácsossá nevezte ki. Nagy az öröm Há-
romszékraegye lakossága között és ezen örömben 
mi is szívesen osztozunk, midőn a székelység köz-
művelődési és közgazdasági felvirágoztatásán  fá-
radozó munkás férfi  buzgó törekvéseinek elisme-
rését látjuk. Vasárnap délben üdvözölték a kitün-
tetett főispánt  a vármegyei és városi hivatalok 
testületileg Sepsi-Szentgyörgy városháza díszter-
mében s tiszteletére disz-bankettet rendeztek. 

— Adófelszólamlási  bizottsági elnö-
kök kinevezése. A m. kir. belügyminiszter az 
udvarhely-csikmegyei pénzügyigazgatóság kerüle-
tében ez évre alakított adófelszólamlá«i  bizottság 
elnökéül vargyasi Daniel Lajosi, helyettes elnö 
kéi'l pedig csiktaploezai Lázár Doniokost nevezte ki. 

— Gazdasági tudósító kinevezés. A 
földmivelési  miniszter tölgyesi Miklós Lukácsot 
azon járás területére állandó gazdasági tudósítóvá 
nevezte ki. 

— Kántor választás. A csikszentimrei 
egyházmegyében Székely Ignácz halálával meg 
ürült kántor-tanitói állás betöltésére a választás 
folyó  hó 7-én történt meg élénk érdeklődés mel-
lett, mely alkalomból első helyen 143 szavalattal 
kozmási Halló Károly, második helyen 142 sza 
vazattal csiks/.enttamási kántor Gál Sándor, har 
madik helyen Márton Gábor leltek megválasztva 

— Halálozások. Csíkvárdotfalvi  I m r e 
Gergely a kolozsváii m. kir. adóhivatal segéd-péuz-
táinoka és az ottani tornavivoda titkára életkora 
36 ik és házassága 8-ik évében hosszas betegség 
után folyó  hó 9 én Kolozsvárit, — K ó k a i István 
községi tanító Csik-Zsögödben életének 52-ik, liá 
zasságának 20-ik é« tanítói működésének 25-ik 
évében folyó  hó 9-én tüdővészben elhalálozott s 
lemetése nagy részvét mellett folyó  hó 12-én tör 
tént. meg. — A gyergyószentmiklósi ipartestület' 
nek egy derék, értelmes és szorgalmas tagja hunyt 
el Troli áu Mihályban f.  hó 4-én. A megboldo-
gult az iparosokuak légi jó gárdájából volt s "évek 
hosszú során vezére volt a gyergyószentmiklósi 
iparosoknak, midőn előbb czéhmesterük, utóbb pe-
dig elnökük volt. Munkássága és takarékossága, 
községi és honpolgári erényei állal példányképül 
szolgált társainak. Mnnkás életének 63-ík évében 
éi le el a halál s temetése folyó  hó 6-án osztatlan 
lészyét mellett volt. Béke poraikra! 

— A csiksomlyói rom. kath. tanitó-
képezdében a jelen évi juniusban tartandó képe-
sítő vizsgálati a jelentkezni lehet április végéig. 
Csatolni kell keresztlevelet, orvosi bizonyítványt 
tanítói hivatalra alkalmas iestszeivezetröl, erköl-
csi magaviseletet is kitüntető szolgálati bizonyít-
ványt egy, legfölebb  kétévi tanítói gyakorlatról. 
A magánúton készülők csatolják ezenkívül az en-
gedély-okmányt. A vizsgálat dija az inlézet volt 
növendékeitől 10 frt,  magánúton készülőktől 20 
frt.  Tanilói oklevélért jár 1 fit,  kántori oklevél-
ért — azok részéről, kik kántori vizsgálatot is 
tesznek — 1 frt  s bélyegre külön 1 frt.  A dijak 
a vizsgálat elölt előre lefizetendök.  A vizsgálat 
megkezdésének napjáról minden jelentkező külön 
értesítést fog  kapui; ezért lakhelyét, a megye és 
utolsó posta kitételével, mindenki pontosan jelölje 
meg. Csík-Somlyó, 1896. április 4-én. Földes Jó 
zsef,  igazgató. 

— Elfogták  a tolvajt. Gyergyó-Szent 
miklóson ismeretes madár Gürbe András legény, 
ki csik nem régiben került ki a börtönből, hová 
ököriopás miatt zárták. Fogsága alatt a suszter-
séget tanulta s ugy látszik, itt megismerkedett 
valami Kalocsai nevezetű suszterrel, kit kiszaba-
dulása után Gy. Szentmiklósra hívott. A jébarát 
el is jött feleségestől,  itt üzletet nyitott, jól is 
folyt  dolga; mert külseje semmi gonoszságot sem 
árult el. Gürbe András volt műhelyében a segéd 
s nagy s gyanú, hogy karácsonykor az udvarokról 
elveszett sok tyúkot és libát ők csenték el. Mikor 
aztán a májszter attól tartolt, hogy a turpiságuk 
kisül, megszökött a községből s valamivel később 
oláh ruhába öltözve, a Záczáról visszajött a fele-
sége után s őt is elszöktette, Qdrbe András éa 

pajtására tehát ráillik, hogy kutyából nem lesz 
szalonna Régi szenvedélyük újra felülkerekedett 
bennük s mivel a tynk és libalopá-» jól folyt,  Görbe 
András avanzsiroztalla magát s legutóbb Tekerö-
patakról bárányokat lopott s bizonyosan újra fel-
vitte volna az ökör lopásig, de rajta csípték s a 
csendőrök bekísérték. Elől a nyakába akasztották 
a két lenyúzott báránybőrt, hátul az egész bá-
rányt s utána vitték a már megsütött fél  bárányt 
s igy hordozták meg az utczán. Ő pedig a lógó 
báránybőrökkel oly büszkén lépegetett, mint va-
lami dáma a drága boával. Az utána csődült gyer-
mekseregnek pedig azt mondta, hogy vissza akar 
menni oda, a honnan jött; mert a suszter szabá-
szatot még nem tanulta meg. Bizonyosan kap is 
annyi időt, hogy ezt a tanulmányát befejezhesse. 

— 50 korona pályadijat hirdet a „Ké-
pes Családi Lapok" legutóbbi számában. És ezt két 
okból teszi. Az első ok az, hogy az ifjabb  irói nem-
zedéket buzdítani óhajtja, a második ok pedig, hogy 
nagyszámú olvasóinnk igényeit akarja kielégíteni. 
E szépirodalmi pályázat humoreszkre szól, mely le-
het vig beszélyke, humoros rajz, vagy kedélyes han-
gon megirt életkép. A humoreszk tárgya szabadon 
választható, de csupán egy-két számra szabad ter-
jedni. A pályázati müvek beküldésének határideje 
I8ÍU1. május lfj-ika.  A pályubirák Tolnai Lajos el-
nöklete alatt ii .Képes Családi Lapok" belinunka-
társai lesznek. Miután tudjuk, liogy a „Képes Csa-
ádi Lapok" városunkban és megyénkben is el van 

terjedve, bizton reméljük, liogy innen is sokan lesz-
nek, kik az öo koronás pályadíjra versenyez nek, 
melyek a „Képes Családi Lapok' szerkesztőségéhez, 
Kudapcst, Vadász uteza 14. száin küldendők. 

— Magyar Osztály-Sorsjáték. II. osz-
tályú sorsjegyeknek a III. osztályra való meg-
újítása n.iponként, de legkésőbb május 2-ig esz-
közöltetik. A sorsjegyek megujitása a sorsjegye-
ken jelzett elárusítóknál eszközöltetik és pedig a 
sorsjegy visszaszolgáltatása és a megújítási d i j : 
1 egész sorsjegyért 20 frt,  1 fél  iO frt,  1 tized 
2 trt éá 1 huszad 1 frt  b. fizetésével.  Teljes sors-
jegyeket (iiiiiiil a három osztályra érvényes sors-
legyeket) in ni kell megújítani és a 111. osztályú 
húzásán minden további nélkül résztvesznek. Hogy 
a su>-sjegy(u!ajdonosoknak épen a megújítási ha-
tárnap lejártakor (május 2.) való óriási tolongás 
elkrrültessék, ajánlatosnak mutatkozik, miszerint 
mindenki igyekezzék a III. oszlályu sorsjegynek 
minél előbb birtokába jutni. 

— Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
elh ii régen ismert líáziszer a pemelefü.  Ezen fű-
nek kivou.'il.'iból Rélhy Béla b.-csabai gyógysze-
rész ezukorkát készít, melyben a pemetefű  uiélláu 
dic-éit hatásossága kellemes ízzel párosul.' A pe-
metefű  c/ukorka miuden gyógyszertárban kapható. 
Egy doboz ára 30 kr. 

— 21 szekér kitűnő réti széna 
eladó a csendőr-laktanya mellett. 

— Egy jókarban levő csíir és 
istálló szabadkézből eladó; továbbá: keres-
tetik egy felelősséggel  eladható fejős  bival. 
Felvilágosítást ad a kiadóhivatal. 

S z e r k e s z t ő i i zen .e te l r . 
Eset. Ki olyan szépen ca kiinnyen tu>l irni, az nagy 

hibát követ cl, ha eredeti tehetsegét véka alá rejti. Nagy él-
vezetiéi olvastuk közleményét. Csak az írása volna olvasha-
tóbb! Minél gyakrabban keressen fel. 

B. K. K.-Vásárhely. Felhozott aggodalmai csak első 
tekintetre látszanak alaposoknak. Ez ügyet azonban, ez iilü 
szerint op| ortunitási szempontból nem leheljük viia tárgyává. 

K Ö Z G A Z D A S Á G és I P A K . 
Gazdasági boldegulásunk. 

Örömmel olvasta hazánk minden polgára a 
földmivelésügyi  miniszter ur expozéjából, melyet á 
költségvetés beterjesztésekor mondott volt, azt, -
hogy kormányunk a nép valódi bajain kész segí-
teni s első feladatául  a gazdasági népoktatást 
tűzte ki. 

llármlt mondjunk műveltségi állapotainkról 
s bárhova tekintsünk hazánkban, sajnos, de azt 
kell tapasztalnunk, hogy nemzetünk épen azon a 
téren vau a műveltségben igen alacsony fokon,  a 
mely téren él, t. i. a mezőgazdaság terén. 

Szembetűnő ezen elmaradottságunk akkor, 
ha látjuk a kevésbé agrár (föMmiveléssel  foglal-
kozó) nemzetek mezőgazdasági műveltségét. A ke-
reskedő angol nemzet, az iparos német és fran-
czia már évtizedekkel, hogy ne mondjam évszáza-
dokkal megelőztek a mezőgazdasági műveltség te-
rén is, holott bő keresetforrásaik  vannak keres-
kedelmük és ipaiukban ; mig a mi néninknek nem-
csak a haza földjén,  hanem a haza földjéből  kell 
megélnie. 

Vessünk csak összehasonlítás és okulásként 
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egy pillantást a franczia  mezőgazdasági szakokta-
tásra s akkor majd meggyőződhetünk roppant el 
maradottságunkról. Van Párisban egy gazdasági 
főiskola,  a hol 47 tanerő működik, van az ország 
különböző vidékein 3 gazdasági középiskola 66 
tanárral, továbbá különböző irányú gazdasági isko 
Iák számszerint 72, melyekben 466—470 alkat 
mázott tanerő van. Ezeken kivül 6 ?gyetemen 
gazdasági vegytani tanszék van és a tanitó-ké-
pezdékben oktató megyei gazdasági tanárok száma 
összesen 89, a kollégiumok és liczenmokban 60 he-
lyen tanítanak gazdászatot is és minden e lemi 
i s k o l á b a n a g a z d a s á g i o k t a t á s köte-
l ező ugy, hogy 1870-től togva nem neveltetik 
gyermek Francziaországbau, a ki gazdászatot ne 
tannlt volna. 

De a felnőttek  oktatása sincs elhanyagolva, 
mert van az országban 60 gazdasági állomás, 
melyekben különféle  kísérletek és vizsgálatok esz-
közöltetnek. A gazdasági szövetkezetek száma pe-
dig közel 1200 at tesz ki, mert régen belátták a 
Iranczia gazdák, bogy a szövetkezés az, melynek 
.•segélyével számos ellenségeinkkel sikeresen szembe-
száll liatnnk és melyek nemcsak a takarékosság 
erényére tanítják meg a gazdákat, hanem az any-
nyira nélkülözhetetlen elméletet átviszik a nép 

közé is, a mely különben annak megszerzésére nem 
nagyon iparkodik, sőt attól konzervatív természe 
ténél fogva,  idegenkedik. 

Nézetem az, hogy ily gazdasági szövetkeze 
tek alakitása az első teendő nemcsak minden vi-
déken, hanem minden járás, sőt községben. Ezen 
szövetkezetek hivatása volna a helyes gazda-
sági elveket, a jó gépeket, eszközöket, vetőmagot 
a néppel megismertetni s azokat a nép közé be-
vinni, terjeszteni. A hitel-szövetkezeteket ezekké] 
kell összekapcsolni, mert nagyobb érdeklődést és 
állandó közremunkálkodást csakis ugy lehet a nép-
től várni, ba a gazdasági szövetkezetek olcsó hi-
telt is nyújtván : az anyagi baszon kézzel fogható. 
Itten az volna a kérdés, hogy honnan kapja a 
szövetkezet a hitelhez szükséges tőkét. Megmon-
dom. Nem kell azt várnunk, hogy az állam, mint 
valami gyámoltalanoknak, szájunkba adja a fel-
adatot, hanem segítsünk magunkon. Rakjuk össze 
filléreinket,  mert a sok cseppből tenger lesz s ad-
dig is, mig a bizalom a szövetkezetek iránt fel-
ébred, nem tenne-e pl. megyénk a közjónak sok-
kal nagyobb szolgálatot, ha azon rengeteg alapot, 
tőkét, melyet most csekély százalékra helyez el : 
a nép felsegitése  végett a hitel, illetve gazdasági 
szövetkezetek megteremtésére fordítaná? 

Hármas czél lenne elé' -e : a közpénzek na-
gyobb és biztos kamatoztatása, a köznépnek a 
pénzbirtokosok rabigája alól való felszabadítása 
és a népnek gazdasági oktatása. Meg vagyok győ-
ződve, hogy vármegyénk vezető férfiai  nem zár-
kóznak el és készek a nép helyzetén, a hol csak 
lehet s ugy itt is segíteni, mert majd későn lesz, 
azért videant k"nzulesz! 

A kormányon lévő férfiaink  jól látják, bogy 
nekünk, magyaroknak az ipar és kereskedelem 
iránt nincs érzékünk, hiszen látjuk, hngy iparos 
és kereskedő polgártársaink inkább más nemze-
tiségekből, mint magyarokból állanak. Népünk fölil-
mivelő nép lévén, tehát nagy szolgálatot és elévül-
hetetlen érdemeket szereznek nemzetünk emelése 
körül kormány-férfiaink  akkor, midőn a nép zö-
mét alkotó földmives-osztály  szellemi s ez által 
anyagi fejlődésének  eszközeit megadják. 

Puskás  JenS. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D LAJOS. 

KIADÓ- És LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

03 

CTJ 
c 

a> 
bO 

-£2 
co 

."Q3 

J Q 
- O 
CTJ 

6 0 
CD 

Bécsben és Budapesten személyesen tett bevásárlásomról haza térve, 

bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki közönséget tudatni, hogy 

áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó párisi és berlini divat után vá-

lasztottam; ugymind : 

Női Jackettek B frttól  30 frtig.  Női vállgallérok 1 frt 
80 krtól 40 frtig,  utóbbiak posztóból, selyemből, plüschből 
és bársonyból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  méterje. 
Nagy választék a legizlésesebb női diszkalapokban, párisi 
Model minta szerint 1 frttól  15 frtig. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemii közönség máshonnan 

hozatná, avagy városunkba elterjedt házalóktól megrendelné, kérem be-

cses látogatásával megtisztelni szíveskedjen s meggyőződést szerezni hogy 

a legmagasabb igényeknek is megfelelő  divatos czikkeket olcsón és csak 

á legjobb minőségbe tartom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kérve, továbbra is magamat ajánlva 

mély tisztelettel 

B A R C S A Y K. 
Csik-Szereda. 

I Sirkoszoru ás érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat. I 
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Nyomatott CsikSzeredában 1896. laptljdonos és kiadó Györgyjakab Mrton könyvnyomdába 



Melléklet a „Csiki Lapok" április 15-i 16-ik számához. 
Szám 235—1800. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A- gyergyószentiniklösi kir. járásim-óság, mini 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyö-
salaniási Itájás György végrehajtatúliak gyergyó-
iljtiúi Bajkó István (Barabás fia)  végrehajtást szen-
ved» elleni 48 frt  1 kr tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő, Gy.-Ditró község határán fekvő, 
a ditrói 91-ik számú telek jegyzőkönyvben A f  1. 
rendszám alatt foglalt  157., 158. helyrajzi szám 
alatti ingatlanra az árverést 411 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árbau elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlan az 1896. évi május 
hó 27-ik napján «I. e. !> órakor Gyergyó-Ditró köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltás áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvailékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek n bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szeulmiklóson, 189G. évi február  hó 
17-ik napján. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljhini. 

Hirdetmény. 
Van szerencséin a t. közönség b. figyel-

mébe hozni, hogy a K.-Jakabfnlva  község-
től 6 kilométer távolságra fekvő  ., l>orárnycka 

dűlőben fekvő  fenyves  erdős területen, kő-
sziklahasadékból felbugyogó,  kristálytiszta, 
dr. Lengyel Béla budapesti egyetemi tanár 
által vcgyelcmzett és általa is kellemes iiditő 
élvezeti és gyógyhatásúnak kijelentett „Ba-

1-forrás"  savanyu vizemet a forgalomnak 
átadtam. 

A „Balás-forrás"  vize literes üvegek-
jen a forrásnál  készen bedugaszolva és ku-
>akolva üveggel együft  üvegenkint 8 kraj-

czárért, maga a viz literenkint 2 krajezárért 
dngaszolás és kupakolással együtt bármily 
mennyiségben kapható, a megrendelésekre 
a szállítást is szivesen elvállalom. 

A „Balás-forrás"  főraktára  Csik-Szere-
dában Nagy Gyula ur kereskedésében, hol 
a viz Üveggel együtt literenként 10 kraj-
ezárért, üveg nélkül 4 krajczáréit kapható. 

Kiváló tisztelettel 
Kászon-Impér, 1896. ápril hó. 

Bálás Simon József, 
2 - 3 savanyuvis-tulajdonos. 

Sz. 133-189G. 
tlkvL 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy remetei 
id. Mélik István végrehajtatónak odavaló Laczkó 
(Imre András) János végrehajtást szenvedő elleni 
166 frt  tökekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, 
Remete község határán fekvő,  a remetei 120. sz. 
tjkvben foglalt  912., 217. brsz. alatti 160 frt, 
2826. hrsz. alatti 2 frt,  5914. hrsz. 11 frt,  13587., 
13588. hrsz. alatti 5 frt,  19796-19798. hrsz. a. 
8 frt,  2-2870. hrsz. alatti 7 frt,  26556. brsz. alatti 
2 frt,  118a/3. hrsz. a. 160 frt,  1902. brsz. a. 2 
frt,  5578. brsz. a. 1 frt,  22938. hr.oz. alatti 4 trt, 
21130. brsz. a. 4 frt,  6266., 6273, 6276. brsz. a. 
5 frt,  8893. hrsz. alatti 4 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra az árverést fennebbi  becsérték ekb<n 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi 
június hó l-s5 napján d. e. 9 órakor Remete köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságttg) miniszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadekképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a élteimében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gy -Szentmiklóson, 1896. évi január hó 
11. napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljliiró. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Szentlélck község részéről közhirré 

tétetik, hogy a községi képviselő-testület 
határozata folytán  a községtulajdonát ké-
pező 100 drb jó minőségű épületnek való 
és kifaragható  fenyőfa,  a község háza szóm 
szédságában eladó, melynek árverezése lotyó 
évi április lló 19-én <1. n. 2 órakor tör-
ténem! a községházánál. 

Kikiáltási ár darabonkint 1 frt  50 kr, 
tehát 100 drb 1.50 frt. 

Kötelesek árverezni óhajtók a kikiál 
tási ár 10V,-At  az árverés megkezdése előtt 
letenni, a vételárt pedig az árveréstől szá-
mítva -8 nap alatt a község pénztárába be-
fizetni 

Miről árverezni kívánók ezennel érte-
síttetnek. 

Cs.-Szentlélek, 1896. április 8. 
Kőszegi Károly, 

k. biró. 

társult községekben — utóbbi székhelylyel 
- a körjegyző i á l lá» üresedésbe jő-

vén, ezen állásra pályázatot nyitok. 
Ezen körjegyző javadalmazása áll évi 

400 frt  fizetés,  lakás, 30 frt  irodai átalány-
ból és a magán írásbeli munkálatokért sza-
bályrendeletileg megállapított dijakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, kellően felszerelt  pályá-
zati kérvényüket, folyó  évi április 30-ig 
íozzáin beadni, mivel a később érkező kér-
vények figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Cs -Szenfniárton,  18ÍIG. április I. 

Sz, 390/896. 

Arlejtési hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága a helyi kép-

viselő testület folyó  évi február  28-án kelt 
íatározata alapján közhirré teszi, hogy a 

csikcsicsói róm. kath. papi laknak kijaví-
tása f.  évi április lió 19-ik napján <1. u. 
2 órakor tartandó nyilvános árverésen a 
községházánál árlejtés utján ki fog  adatni 

A javítás tárgyát képezik: a háznak 
cseréppel való födése,  ablakok, ajtók rész-
beni újjáalakítása, részbeni javítása, két 
szoba padolás, meszelések, ajtók, ablakok 
festése  és más kisebb javítások. 

Kikiáltási ár 450 frt. 
Árlejtők tartoznak a kikiáltási ár 10%-át 

az árlejtés megkezdése előtt az elöljáróság kezé-
hez befizetni. 

Egyéb feltételek  a körjegyzői irodában 
a hivatalos órákban befekinthetők. 

Csik-Csicsó, 1896. ápril hó 1-én. 
Tompos Károly, Kelemen János, 

kjegyző. 2—2 biró. 

Sz. 3072/896. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármogyébcn a 896 frt  fizetéssel 

és 100 frt  lakbérrel javadalmazott l evé l* 
(Aruoki álliÍM lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, ed-
digi szolgálatukat és az 1883. évi I. t.-cz. 
13. §• u'olsó bekezdésében irt képesítésüket 
igazoló okmányokkal felszerelt,  pályázati ké-
relmüket a vármegye főispánja,  méltóságos 
Mikó Bálint úrhoz 1896 évi április lló 
30-ÍkáÍ£ nynjtsák be. 

Cs-Szcrcda, 1896. évi márcz. 29. 
Alispán helyett: 

Mihály Ferencz, 
2 - 3 főjegyző. 

Sz. 389/896. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága a helyi kép-

vi-e!"-'cstület f.  évi február  28-án kelt ha-
tározata alapján közhirré teszi, hogy a köz-
ség tulajdonát képező „Hargita alji fürdő" 
a hozzá tartozó felszerelésekkel  a folyó  évi 
fürdői  idényre 1896. évi lUájns lló 3-áll 
délután 2 órakor Csicsó községházánál 
nyilvános árveréo utján bérbe fog  adatni. 

Ez évi kikiáltási ára 150 frt. 
Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-

tási ár l0°/„-át készpénzben az árverés meg-
kezdése előtt az elöljáróság kezéhez lefizetni 

A feltételek  a hivatalos órákban a kör-
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Csik-Csicsó, 1896. ápril hó l-én. 
Tompos Károly, Kelemen János, 

kjegyző. 2—3 biró. 

Sz. 1133/1896. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye kászon-alcsiki járásban ke-

belezett Kászon-Jakabíalva és K&szon-Ujfalu 

í—3 
Székely Endre, 

löszolgabiró. 

Sz. 30í>f>/89(>. 
ni 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága 

a folyó  évi márczius hó 9-én 194—896. 
kib. számú határozatával, a kézdivásárlicly-
szeiit királyi törvényhatósági közút 19., 129. 
53-1 kilométer szakaszára a folyó  1896. év-
ben s/ükséges 380 drb 2 köbméteres ka-
vicshalom szállítását 1937 frt  50 kr, a Sepsi-
szentgyörgy-szeredai törvényhatósági közút 
62—81. kilométer szakaszára szükséges 6f>5 
drb 2 köbmétere 9 kavicshalom szállitását pe-
dig 3166 frt  50 kr s végül a csikszereda-
tölgycsi törvényhatósági közút 5—24. kilo-
méter szakaszára szükséges 290 drb 2 köb-
méteres kavicshalom szállitását 1136 frt 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fent  cinlitett munkálatok kivitelének 
biztosítása az 1896. évi április hó 18 ik 
napjának délelőtt 9 órájára a vármegye-
házban levő hivatali helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek. 

A versenyezni óhajtókat felhivoni,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, (mely 
az egész munka-csoportra együttesen, vagy 
pedig mindenik engedély tárgyát képező 
munkára külön-külön, vagy pedig egyik 
munkának csak egy részére is tehető) a ki-
tűzött nap délelőtt 9 órájáig hozzám annyi-
val is inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezetteket figyelembe  nem fo 
gom venni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
ajánlatokhoz az engedélyezet költség 5's-nak 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A részletes feltételek  a megyei szám-
vevőségnél a rendes hivatalos órákban na-
ponként megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1896. márcz. 30. 

2—2 
Becze Antal, 

alispán. 
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Valódi párisi gyártmány, eredeti csomagolásban, 
jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata SEC-

rint teljesen biztOB és ártalmatlan. 
Gnnimi úshalhólyag tui'/.Honkint Ki edrfi  cso-

magolásban 1 — fi.— 
Capottcs americana (rövidI '2- - íj — 
l'árisi női 9zivacska 2•— 
Irrigátor . . 1-80 !>•-
Kredeti pes9arinm orlnsiviim (Poliponis , Mon-

zinga tanár szerint i vezetőiéi 1.S0 í'.SO 
Szab. havibaj elleni kiilclc't „Diana-Öv" 3.50 - b. -

minden hölgynek nélkiilözliotlen ! 
Cvtljtemény nraknak . . . 3. 10. -
lő frtnyi  megrcmlelésní:! 10-15°/» árkedvezmény Meg-

rendelések pontosan és discrúien es/.közülieiiiek. 
^ I J E T I J . ( : s 4 s z- királyi szab. kötszer-

Budapest, IV. Koronaherczeg-utcza 17. és Páris Rue 
Martelle 39. - Árjegyzék ingyen zárt borítékban. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyergyói 
"Iső takarékpénztár végrehajtatónak remetei György 

Alajosné sz. ívácsan Katalin végrehajtást szen-
vedő elleni 95 írt tőkekövetelés es jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a csikszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, Remete község határán fekvő,  a remetei 257. 
sz. tjkvben foglalt  5175. hrsz. alatti 9 frt,  8224. 
hrsz. alatti 4 frt,  8229. hrsz. alatti C frt,  9050, 
hrsz. a. 4 frt,  10388. hrsz. a. 90 trt, 10399. hrsz. 
a. 8« Irt, 14755., N756. hrsz. a. 294 frt,  16004. 
hrsz. a. 4 frt,  16598., 16599. hrsz. alatti 48 frt. 
2:1545. hrsz. a. 13 frt.  24423-24428. hrsz. alatti 
111 frt,  24787 — 14792. hrsz. a. 29 frt,  29091. 
hrsz. a. 2 Irt becsértékü és a 3271. sz. Ijkvben 
foglalt  6oO, 002. hrsz. alatti 1C1 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra a fennebbi  becsértékekben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban, a 14755., 1475G. 
hrsz. a. ingatlanra özv. Uzsika Vasziné sz. Uakk 
Todoszia javára bekebelezett életfogytiglani  ha-
szonélvezeti fog  sérelme nélkül az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat lanok az 1896. 
évi május hó 18-ik napján d. e. 9 órakor Remete 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapítod kikiáltási áron alól is eladatnifognak. 

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatla-
nok becsáráuak 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt iga/ságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 

elhelyezéséről kiállított szab.t'v -zerü elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1896. január hó 10. 
Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

FEHÉR A. ADOLF 
bőr és czipö-felsőrészek  gyári raktára 

—— nagyban és kicsinyben V 
BUDAPEST, 

VIII, kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z i p é s z-kellékek 

és saját, készitményü 
czipő felsőrészekből 

Nagy képeo árjegyzékem most jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállítás alkalmával lei-
jövendő czipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlom börraktáromat megtekintésre. 
Megrendelések postán és vasúton csakis után-

vét mellet t azonnal eszközöltetnek. 

GTÖRGTJAKAB MÁRTON 
KÖNYVNYOMDÁJA, KÖNYV-, PAPÍR- és ÍRÓSZER-KERESKEDÉSE 
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> jánlom a mai kor kívánalmainak megfeleló'leg  berendezett 

K Ö N Y V N Y O M D Á M A T , 
melyet közelebbről, liogy a fokozott  igényeknek megfelelhessek,  dlisan berendeztem a legujabb-féle  belükkel s ezekhez 
tartozó eszközökkel; gyorsaság szempontjából a már meglevő g y o r a s a j t ö mellé vettem 

A T E G Y A M E R I K A I G Y O R S S A J T Ó T , ^M 
melyen gyászjelentések, meghívók, névjegyek stl). encmii nyomtatványok e g y Óra alatt készülnek el. 

Továbbá ajánlom nyomtatvány-raktáromat a ftdő  papság, községi és körjegyzők 1). figyelmébe. 

K Ö N Y V K E R E S K E D É S E M 
dúsan be van rendezve mindennemű iró és cgyébléle papirokkal, nemkülönben Írószerekkel, melyeket kifogás-
talan minőségben igen jutányos áron szolgálok ki; a közeledő vizsga alkalmára ajánlom VÍZSga-lapjaimat, ugyszintén 
a jótanulás és magaviselet megjutalmazására igen alkalmas jutaloiu-gyanánt 

a - s c z a . 3 a c 1 . - u . 

már három kiadást ért, nagy közkedveltségnek örvendő imakönyvet, nemkülönben a „Llirdi GyÓgybalzsam" és a kisebb 
tanulók részére „Ártatlanok Őrangyala" cz. imiikönyveket. Továbbá raktáron van a „Halotti zsolozsmák és szer-
tartások könyve" és a ..Ministráló könyv" magyar betűkkel; „Élet-könyve, mint állandó házi orvos" 
stb. stb.-félék. 

A saját kiadásomban megjelenő „Csiki Lapok" kiadóhivatala is nálam van, hova az előfizetések  és hirdetések 
küldendők; a lap előfizetési  dija egy évre 4 frt,  fél  évre 2 frt,  negyed évre 1 frt.  Ugyszintén a kiadásomban megjelenő 
„Csikmegyei Füzetek"-et is ajánlom a t közönség b. figyelmébe,  mely Csikmegye monográfiájaként  szerepel ; eddig 
10 füzet  jelent liieg; fii/etje  20 kr. 

Végül a ii. érd. közönség b. figyelmét  lelhivom igen nagy választékban levő 

NORINBERGI CZIKKEIMRE, 
melyeket jóliirnévnek örvendő gyárakból rendelek meg, tehát kifogástalan  jóságukért és előállíttatásukért kezességet vállalok, 
e melleit p.-dig ,j,t.„ jutányos áron árusítom azokat. 

Kc re.n a n. érd közönség b. pártfogását,  melyet, kiérdemelm a pontos és igen méltányos kiszolgálás, illetve a meg-
bízásoknak - nyomda, szakban - lelkiismeretesen teljesítése által legfőbb  kötelességemnek lartandok, vagyok 

kész szolgája 

Györgyjakab Márton, 
könyvnyomdász és könyvkereskedő. 

Nyomtott CsikSzeredában 189. laptjdono és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdába 




