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Takarékpénztáraink és 
a reform  javaslatok. 
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(Folytatás.) 

Térjünk át most a javaslatok má-
sodik csoportjára és mondjuk ki mind-
járt, hogy teljes alapon csakis ezek álla-
nak, mert végrehajtható alapos, egyön-
tetű reformot  csak törvényhozási uton 
lehet csinálni, ahhoz kétség nem férhet, 
de viszont nagy kérdés ám, hogy helyes 
és szükséges és ezen a téren oly messze 
menő átalakítást foganatositni,  a minőt 
egyik jeles szakember az ö dolgozatá-
ban proponál? 

Ezen kiváló figyelmet  érdemlő dol-
gozatban nagyon találóan és kétségbe 
vonhatlan igazsággal vannak kimutatva 
a létező összes visszásságok, a melyek-
ből egészen helyes következetességgel 
kimutatja az iró, hogy a jelenlegi ta-
karékpénztárak nem állanak azon a 
magaslaton, a melyen állaniok kellene, 
merttulajdotiképeni hivatásuktól eltérve, 
nem a náluk elhelyezett betétek biztos 
elhelyezése és szolid alapon való gyü-
mölcsöztetésére törekednek, a mi a ta-
karékpénztárak egyedüli czélja kellene 
legyen, a mint az külföldön  is található; 
hanem üzleti tevékenységük főczélja: 
minél nagyobb nyereséget szerezni a 
részvényeseknek, és azért a betéteket 
csupán üzleti tökének tekintik, melyet 
az elérendő, — akárhányszor csak lát-
szatos — nyereség kedvéért könnyel-
műen kezelnek és a biztonságra való 
kellő tekintet nélkül koczkázatos válla-
latokba, különösen pedig kétes értékű 
váltókba helyeznek el. 

A jelenlegi takarékpénztárak tehát 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA, 
Elcsapatásom a budapesti nem-

zeti színháztól. 
Irta: Hetényi Elemér. 

— Fizetek 1 — hangzott el brilszke han-
gon egyszer szobámban e büszke szó! 

Am ne örvendjetek hosszú türelemre kár-
hoztatott, epedő hitelezőim, nem az én ajkaim-
ról szállt légbe, ez a — ti füleiteknek  zeng-
zetes — szó, mert én rendelek ugyan, de soha-
sem fizetek. 

Más ajkairól rebbent el ez az édes ze-
néjii szó, a melynek karriéremet köszönhettem, 
a mig eló nem idézte bukásomat a végrehajtó I 

De térjünk a dologra. Egy napon meg-
esett velem az a hallatlan és soha nem remélt 
eset, hogy felpere»  lettem, felperes  lettem egy 
reggel a nélkül, hogy sejtelmem lett volna 
róla, felperes  én, a ki több vármegyék és még 
több szabad királyi és rendezett tanácsú vá-
rosok szabad, de mindig rendezetlen, örökös 
alperese voltam.  Éppen olyan szUletett örökös 
alperes volt évszázadok óta genby családunk 
minden tagja, mint p. o. az Eszterházyak szü-
letett örökös főispánok. 

Régi családi tradiczióim ellenére akként 
lettem felperes,  hogy volt nekem egyszer egy 
igen kedves igazgatóm, a kinek ez volt a röp-
szava: .Fizetek!" De — fájdalom  — ezen 
röpszava, csak röpke szó maradt, a mely ko-
moly valóra nem vált Egy nem szép napon 
megbukott és vele együtt .osztunk" mi, az ó 
hü tagjai. 

tulajdonkép csak bank- és pénzváltó-
üzletek. 

Habár van akárhány takarékpénz-
tár, melyre ezen jellemzés — legalább 
minden részletben — rá nem illik, mégis 
ezen jellemzést általánosságban, mint 
teljes igazságot fogadhatjuk  el. 

És nincs kétség, hogy ezt az iró 
is igy értette. I)e ha ezt készséggel el-
ismerjük is, más kérdés az: vájjon 
azon reform,  melyet ezen állapotok meg-
javítására ajánlatba hoz, okvetlen szük-
séges-e és nem származik e abból más 
veszedelem ? 

A javasolt reform  az lenne, hogy 
a takarékpénztárak a szoros értelemben 
vett bank és pénzváltó működéstől til-
tassanak el, ne legyenek többé u jelen-
legi hitel intézetek, hanem mint a szó 
igazi értelmében vett takarékpénztárak 
csupán a betétek teljesen biztos és szolid 
alapon való gyümölcsöztetői, kezelői. 
Üzleti tevékenységükben ne a hiteligé-
nyek kielégítése legyen czél, hanem a 
a betétek kifogástalanul  biztos elhelye-
zése és azért kölcsönöket csak első he-
lyen biztosított jelzálogra, vagy a buda-
pesti pénzpiaezon is értékesíthető első 
minőségű váltókra nyújthatnának kor-
látolt mennyiségben. 

Hogy ezen reform,  — mely hogy 
külfödön  bevált, az iró meggyőzően bi-
zonyítja, — a betevők biztonságát tel-
jesen biztositná, az kétségtelen. De ha 
a hazánkban működő négyezer egy né-
hány takarékpénztár létre jöttének okát 
jelenlegi üzleti tevékenységük nemzet-
gazdasági jelentőségét kissé mélyebben 
vizsgáljuk, méltán gondolkozóba eshe-
tünk, hogy lehetne, helyes-e nálunk, a 
mi viszonyaink között a takarékpénz-
tárakat csupán és kizárólag csak a be-

Volt azonban Ó-Budán állomásozó társu-
latunknak és X. ügyvédnek egy naivája, a kinek 
egyszer befűztem  a derekát s ez a naiva, ügy-
védjének elpanaszolta közös sérelmeinket. Az 
ügyvéd kifizette  a naivat és engem is. Csak-
hogy mig a naivat az igazgatótól esedékes 
összegen kivül, hirlapilag nem nyugtázott felül-
fizetésben  is részesítette, addig az én köve-
telésemből levont 2O'/0 ügyvédi honoráriumot. 
A pénzt nyugtáztam, zsebrevágtam és örilltem, 
mert úgyis keresztet vetettem követelésemre. 

Az ügyvéd azonban beperelte az igaz-
gatót a naiva nevében H az enyimben is. És 
én igy lettem tudtom és akaratomon kivUl 

ppen a .Pannónia' kávéházban gyö-
nyörködtem a „ nemzeti" jobbjainak „ csendes" 
szórakozásában, a midőn egy kézbesítő kér-
dezősködik utánnam s átad egy idézést, a 
melyen felperesként  szerepeltem. A szédülés 
fogott  el és a pinczér fogott  fel.  Midőn ma-
gamhoz tértem, kérdezték rosszullétem okát, 
de én szó nélkül rohantam a legközelebbi 
Györgyjakabhoz s megvártam, mig a gyors-
sajtón elkészítették eme legújabb névjegyeimet 

%a6érffy  %a(am6ér 
vzinéaz és 

-OK felperes. 

Azután a névjegyeket magamhoz véve, 
elsiettem ebédelni s utánna beállítottam a 
,Pannoniá"-ba. 

tevőt érdekének szempontjából refor-
málni minden más tekintetek mellőzé-
sével? Nálunk ma a takarékpénztárak-
nak kettő elhivatása van: a betétek 
gyümölcsöztetése  és a hitel  igények 
kielégítése.  Kétségtelen, hogy ujabban 
az utóbbi üzletágban az előbbihez fűződő 
érdekek rovására túltengés állott be. 
Vájjon a fejlődés  ezen irányát a taka-
rékpénztárak idézték-e elő, vagy pedig 
külső okok behatása ? Kétségtelenül az 
utóbbi, mert ilyen általános egyöntetű 
fejlődést  mesterséges uton előidézni nem 
lehetett volna. Egészen természetes 
fejlődés  tehát nálunk az, hogy a taka-
rékpénztárak  első  sorban hitelintéze-
tek és  csak másod  sorban takarék-
pénztárak.  És ha ez természetes fejlő-
dés nem az következik-e ebből, hogy 
a reformoknál  evvel számot kell vetni 
és óvakodni  olyan reformtól,  a melyik 
nem a két  üzletág  egyensúlyát  állitná 
helyre,  hanem a fennebb  első  sorban 
idézett  üzletág  érdekeinek  tulhajtását 
eredményezné  az utóbbi  t. /. a hitel-
igények  kielégítésének  rovására. 

Igaz, hogy van abban igazság, hogy 
a kölcsönhöz jutás könnyűsége előmoz-
dítja az adósság csinálási hajlamot, de 
még sem lehet azt mondani, hogy az 
egész országban, összes vidéki takarék-
pénztárainknál tapasztalható, fennebb 
jelölt fejlődési  iránynak ez volna oka, 
hogy ennyi pénzintézet  mind  csupán 
az emberek könnyelműségére  volna 
épitve. 

Minden intézménynek meg vannak 
előnyei és hátrányai, de nekünk a vi-
déki takarékpénztárakra még is csak 
eiső sorban mint hitelintézetekre  van 
szükségünk. 

A „piccoló" bizonyos előkelő leereszke-
déssel hozza a rendes kapuezinert, mire én 
még előkelőbb leereszkedéssel kiáltok a fő-
pinczérre: 

— Tetszik ? — kérdi ó. 
— Cognacot!!! — mondom én. 
— Mjgyart? — gúnyolódik ő. 
— Francziát! 11! — mosolygok én. Most 

ó ájult el és én fogtam  fel,  a rendelt cognac-
kal megkínálva, hogy térjen magához bámul-
tából. 

— Szerződtették talán a .Magyar szín-
házhoz" ? — kérdi ő. 

— Oda ? Nem ! 
— Talán a „Vig''-hoz ? Oda sem! 
— Vagy tán a ,Nép"-hez? 
— Sem, sem! 
— Avagy éppen a .Nemzeti*-hez ? 
— Oda meg éppen nem I 
— Hátakkor? .Felperes lettem!" 

— vágtam ki büszkén. 
Két nap múlva a kávéház nevezetessége 

voltam. A kávés szerződtetett két hónapra 
ozsonnázni s a tükörablakokon eme hirdetés 
függött: 

.Délutánonként  3—8-ig 
ma éa mindennap 
itt  költi  el uzsonáját 

egy sstnósz felperes  I" 
Három napig . a l sós t ' játszottam a házi-

urakkal s a negyedik napon, az ezektől elnyert 
háromszáz forinttal  lellltem a nemzetiek-
kel ferblizni.  — Vesztettem 1 — Egymás-
után busz darab tízesem úszott el, mi-

Nem régiben történt, hogy egyik 
hírneves székelyföldi  fürdő  birtokosai-
nak szövetkezete kölcsönt keresett. 
Nem holmi bizonytalan jellegű iţj fürdő 
létesítéséről volt szó, hanem egy nagy-
hírű, a külföld  és az ország minden 
részéből látogatott, több, mint 50 év 
óta folyton  fejlődő  ; elismert és kellőleg 
kultivált üdülő- és gyógyhelynek, a mo-
dern kiváualmaknak megfelelő  tovább 
fejlesztéséről.  A fürdő  beruházásaival 
együtt megér egy fél  millió forintot. 
Adóssága egy krajezár sem volt és ke-
resett 100.000 forint  kölcsönt hasznos 
beruházások czéljából 50 évi törlesz-
tésre ; első helyen bekebelezve, nem 
csak a tulajdonképeni közhelyekre, ha-
nem egyetemleges jelzálogi lekötése 
mellett az összes birtokosok fürdői,  épü-
letes és puszta telkeinek. 

És a bankok, országos hitelintéze-
tek egyhangúlag megtagadták a köl-
csönt, mert egy magyar fürdő  jövőjét 
nem becsülték 100.000 forintra,  a je-
lenlegi viszonyokról nem is beszélve. 
Szerencsére a takarékpénztárak közt 
akadt egy, a melyik a kölcsön meg-
adását hazafias  tettnek és jó üzletnek 
tartotta, s nem csak 100.000, de 160.000 
forintot  adott. 

Mi lenne a takarékpénztárak hitel-
intézeti jellegének megszüntetése ese-
tén az eredmény ? 

Három érdek-csoportról van szó: 
A betevők-, részvényesek- és kölcsön-
keresőkről. A betevők  érdeke az uj 
rendszer mellett meg lenne védve a 
biztonság szempontjából, de viszont az 
intézetek szigorúan korlátozott üzleti 
működése miatt a betéti kamatláb a 
minimumra redukálódnék, a mint az a 

kor a huszonegyediket előrántom, kérdik part-
nereim, hogy mi történt velem ? Honnan van 
ennyi pénzem ? 

— Felperes vagyok! — mondom sze-
rényen. 

Gabányi elámul, Náday elbámul, Vízvári 
elájul, Gyenes kiegyenesedik, Hetényi össze-
görnyed és Zilahi, vagyis jobban mondva 
.Zsttl" leejti a monocliját és a .mester* (Új-
házi) elfelejti  behúzni a ezukasszát. 

Másnap felvittek  az intendásoshoz és 
háromezer forint  évi fizetéssel  s egy évi elő-
leggel szerződtettek a Nemzeti szinházhoz-
tiz évre. 

Az elBŐ két napon banketteztUnk, a har-
madikon lefoglalták  a fizetésemet  s a negye-
diken a következő levélkét kaptam: 

„T. Művész Ur! 
Mi ugyan szerződtettük Önt, mint a 

jelenkor páratlanul álló művészét, a ki egye-
dül nyomathatta igy névjegyeit: 

N. N. 
a ne.nzeti gzinház tagja és felperes, 

de, mert az Ön fizetését  bíróilag lefoglalták, 
ön elvesztette felperesi  mivoltát, a miért 
nekünk ön kellett. 

Ezennel felbontom  tehát a szerződést, 
mivel önben sem találtuk fel  azt, a mi ne-
künk nincs: egy felperes  színészt. 

Tisztelettel: 
F e s t e t i c h , s. k.* 

Igy tett tönkre egy végrehqtó, a kinek 
tartós exlexet kívánnák a jövő évre is. 
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hasonló rendszer mellett külföldön  is 
tapasztalható. A betevőkre tehát az ly 
rendszer részben elönynyel, részben hát-
ránynyal járna. 

Hogy a részvényesekre  csak hát-
ránynyal járna, azt alig szükséges bő-
vebben fejtegetni.  Hiába lenne biztosabb 
papir a részvény, értékéből mégis nagy 
mértékben veszítene, mert nyilvánvaló, 
hogy az osztalékok csökkennének. 

Nemzetgazdasági szempontból ez 
még magában véve nem lenne baj, ha-
nem baj lenne azon visszahatás, a mit 
ezen körülmény a hitelviszonyokra gya-
korolna. A bank- és pénzváltó üzletek 
a takarék betéteket mint forgalmi  tökét 
elveszítvén, természetes, hogy jövedel-
mök annyira csökken, hogy részvény-
társasági alapon fönn  nem állhatnak és 
az ebből származó káros hatást a harma-
dik csoport a kölcsönt  keresők  érez-
nék meg, mert a teljesen magán kézbe 
került bank és pénzváltó üzletek okvet-
len felemelnék  a kamatlábat, sőt ha el-
képzeljük, hogy lennének részvénytár-
sasági alapon álló bank és pénzváltó 
üzletek, ezek épen rá lennének utalva 
a kamatláb fölemelésére,  mert az igaz-
gatási és kezelési költségeket valahon-
nan csak elő kellene teremteni; inert a 
részvényeknek tekintve a koczkázatot 
és a belefektetett  pénz lekötött voltát, 
a ma létező kölcsön kamatlábnak meg-
felelő  °/.-ot legalább is jövedelmeznie 
kellene. A viszontleszámitolásra támasz-
kodni nem lehetne, nemcsak a koczká-
zat szempontjából, hanem azért sem, 
mert ezen pénz akkor legdrágább, mi-
kor a kölcsönt leginkább keresik az in-
tézeteknél. A kölcsönt keresők helyzetén 
pedig az uj rendszerű takarékpénztárak 
mindezekkel szemben nem segitnének. 
Az ezen intézeteknél fennálló  és szigo-
rúan betartandó elvek a betétek teljes 
biztonságát illetőleg természetszerűleg 
szükségessé tennék, és magukkal von-
nák a költsönök nyújtásánál a legmesz-
szebb menő óvatosságot a mi a kölcsönért 
folyamodók  nagy részének elutasítását 
vonná maga után. Köztudomásu, hogy 
jelenleg is a gyámpénztárak és a köz-
pontban lévő pénzintézetek, a vidéki 
takarékpénztáraknak absolute semmi 
konkurencziát nem csinálnak, pedig álta-
lanosságban sokkal olcsóbban adják a 
pénzt mint ezek, de hát a nagy fokú 
óvatosság miatt hozzáférhetetlenek. 

(Vége köv.) 

i „Gferoói  első Bezösaxdasáo e le ro l f i t " 
Már másfél  évtized óta csendesen mun-

kálkodik a gyergyói gazdasági elólegegylet Dit-
róban, mely azzal a czéllal kezdte működését, 
hogy a kisgazdák hitelviszonyát javítsa és ver-
senyt támaszszon a gyergyói pénzintézetek kö-
zött a kamatláb mérsékelésében. 

Fóczélja tehát az, hogy viBzouyaink kö-
zött a lehető legmérsékeltebb feltételek  mel-
lett nyújtsa a kisebb kölcsönöket is ; e szerint 
munkálkodásával oly mezőt termékenyit, me-
lyet az üzletre alapult takarékpénztárak drága 
kölcsöneikkel letarolnának s gyökerében támad-
nák meg épen azt az osztályt, mely Gyergyó 
népének gerinczét teszi. 

Egyes takarékpénztárak az 30—100 frtos 
kölcsönöket 13—15°/, mellett nyi t ják, a mi 
meghaladja a gyergyói .kisemberek" vagyoni 
erejét, kézi munkájának jövedelmezőségét. Le-
het-e szó ily körülmények között egészséges 
baladásról ? A 13— 15°/,-ot nem kell-e barbár 
kamatnak neveznünk? Nem lidvös-e ily körül-
mények között a nemes verseny, mely a hu-
mánusabb irány felé  terelje pénzintézeteinket ? 

E verseny kifejlesztésére  törekszik a dít-
rói elólegegylet s örömmel látjuk azt a szilárd-
ságot, melylyel czélja felé  halad. 

A pénz hatalma elé korlátokat kell vonni, 
kttlőmben az elseper maga elől mindent; mert 
annak nincs szive, nem ismer könyörületet, a 
könnyek nem indítják meg. 

A nagy és drága tőkék összehalmozódása 
okozta Európa forrongását;  ezek hozták létre 
a modern rabszolgaságot, de ha a rabszolga 
nép föleszmél,  rettentő lesz a visszahatás. 

A szocziálizmns parazsai itt-ott már lán-
gokba is csaptak s az izgatott tömegek szen-
vedélyei vérezagot teljesítenek. 

Azt gondoltuk kezdetben, hogy édes ma-
gyar hazánkba nem fog  átcsapni a láng s a 
ezocziálizmus eszméi melegágyakra nem talál-
nak itt. A közelebbi évek eseményei azonban 
csalódást hoztak, s érezhettük, hogy Magyar-
ország is vulkán fölött  áll, különösen a ma-
gyar Kánaán, a nagy Alföld. 

Itt a székelyföldön,  a bérezés Ilonban, 
még csend van. Talán azért, hogy népünk ős-
időktől fogva  megszokta a mostoha sorsot, 
vagy a birtokban nincs meg az a nagy arány-
talanság, mint az Alföldön  V A nagy birtokok 
önkényei itt még nem juttatták meghasonlásba 
a népet. De ugy veszszilk észre, hogy népünk-
ellenálló ereje fogyni  kezd, mint a tölgyé, 
melynek gyökerei senyvednek. 

Ha a tető nem is ég fejünk  felett,  s a j 
veszély nincs is nyakunkon, az idők és ese-
mények intelmeit figyelmen  kívül nem hagy-
hatjuk. Föl kell fegyverkeznünk,  előre szervez-, 
kednünk, hogy a veszélyt elhárítsuk. 

A veszély pedig legelőször is a nagy tő-
kepénzt fenyegeti.  Valamint ez okozója lehet 
a társadalmi bajoknak, ugy ezek orvoslásában 
is hathatós szerepe lesz. Ne várja be tehát a 
tőkepénz, hogy a veszély előbb érzékeny csa-
pást mérjen rá, s ne legyen olyan, mint az a 
bizonyos fa,  melyből gyógyító balzsam csak 
akkor csepeg, ha az ember előbb fejszével,  a 
fát  magát megsebzi. A tőkepénz nyújtsa a bal-
zsamot önsebe nélkül is a társadalmi s köz-
gazdasági bajokra. Juthassanak a „kisemberek" 
is olcsóbb, mérsékeltebb hitelhez, mert nem 
jogosult, hogy7 ezek két, sót három annyi ka-
matot legyenek kéuytelenek fizetni,  még biz-
tosíték mellett is, mint azok az adósságcsiná-
lók, kik a pénzemberek klientelájához tartoznak. 

Nálunk a ditrói elólegegylet az, mely 
egyenlőséget tart a legkisebb és a legnagyobb 
kölcsön között. Azért ez áll oly alapon, mely 
legjobban megfelel  a mi viszonyainknak. 

Minthogy pedig ezt nem egy-két pénzes 
ember hozta létre, azért ez valósítja meg a 
szövetkezés eszméjét is. A legnagyobb bizto-
síték pedig egyedül a szövetkezésben található 
fel.  Itt nem csupán a tartalékalap, a részvény 
nyújt garancziát a közönséggel és a betétek-
kel szemben, hanem azonfelül  minden egyes 
részvényes részvényének ötszöröséig hordozza 
a felelősséget.  Azok tehát, a kiknek megtaka-
rított pénzük van, betétjüket a legbiztosabban 
csakis ilyen szövetkezetben helyezhetik el. 

Más takarékpénztár csakis a tartalékalap-
jával hordozza a felelősséget  ugy a betétekkel, 
mint a hitelekkel szemben. Ha egy ily inté-
zetnek pl. 60 ezer frt  tartalékalapja van, hitele 
pedig 20—30 ezer s betétje 100 ezer, ezutóbbi 
a leglelkiismeretesebb kezelés mellett is kocz-
kázatra juthat: mert esetleg a kölcsönöket 
nála felmondják,  s mihelyt ezek a tartalék-
alap felét  meghaladják, a törvény értelmében 
likvidálnia kell, vagyis a kulcsot a törvény-
széknek kell átadnia. A szövetkezeteket ily 
eshetőségek azonban nem érhetik, mert a rész-
vényeseknél mindenkor feltalálható  a legna-
gyobb garanczia. 

Társadalmi és erkölcsi szempontból pedig 
csakis a helyes alapon nyugvó pénzintézetek 
jöhetnek figyelembe  ; mert a szövetkezetekben 
az egyéni erők egyesülve sokszorosulnak s az 
egyesek nagy tőkéjével szemben az összeség-
nek még nagyobb tőkéjét teremtik meg. A 
szövetkezésen alapult egylet visszahat azokra 
az emberekre, kik alkotják ; átalakítja, fölemeli 
és megnemesiti őket, mert a több emberek 
egyesülére nem csupán gazdasági feladatot 
tölt be, hanem erkölcsit is. 

Ily szervezettel, ily czéllal működik 
ditrói mezőgazdasági előlegegylet is, melyet 
ma még sokan kicsi Dávidnak tekintenek, de 
hiszszük, hogy ez is legyőzi a Góliáthot. Ezt 
a meggyőződést kelti bennünk az a körülmény, 
hogy egész Uyergyóban legkisebb kamatra 
hitelez s továbbá, hogy mint a legutóbbi zár-
számadása mutatja évről-évre erősödik. 

Legutóbbi közgyűlésén örömmel észlel-
tük a fejlődést  és az előterjesztett Jelentések-
ből örömmel jegyeztük fel  a következő ada-
tokat. Az egyletnek 476 tagja van 1501 iizlet-
részszel és 150 ezer korona befizetéssel.  Tar-
talékalapja 54.513 korona, melylyel szemben 
az adósság számba nem vehető csekélység. A 
közönség bizalma évről-évre szilárdul, á mit 
az emelkedő betét bizonyít, mely 40 ezer ko-
rona emelkedést mutat; a hiteligény pedig oly 
fokozott,  hogy alig lehet kielégíteni, a mit a 
Gyergyóban legmérsékeltebb kamatnak, lehet 
tulajdonítani, mert az egylet az összes költsé-

gekkel együtt 8—9'/o százalékra nyújtja a hi-
telt. Az egylet élén Szathmáry János gyógy-
szerész áll, ki mint elnök elismerésre méltó 
képességgel, szilárd kézzel, előre látó szem-
mel vezeti az igazgatást. 

Ha a gyergyói pénzintézetek fölött  szem-
lét tartunk, el kell ismernünk, hogy ezek ki-
vétel nélkül a leglelkiismeretesebb kezelésnek 
örvendenek, az intéző egyének becsületessége 
minden irányban a legnagyobb biztosítékot 
nyújtja; azt azonban a legnagyobb sajnálattal 
kell látnunk, hogy a kölcsönök drágák, külö-
nösen a kisebb kölcsönök, mert a mezőgazda-
sági előlegegyletet kivéve, mindannyi 13—15°/0 
mellett hitelez. Nálunk épen a kisebb kölcsö-
nöket kellene enyhébb és mérsékeltebb fölté-
telek mellett kifektetni,  a mit a kisgazdák és 
a napszámosok is megbírnak. Az illető intéze-
tek visszatérítést találnának a nagyobb forga-
lomban és meg vagyunk győződve, hogy a 
kisebb °/u mellett is eléggé prosperálnának, 
mit a mezőgazdasági elólegegylet is bizonyít. 
Társadalmilag és közgazdaságilag pedig a nép-
nek nem eladósodását, hanem anyagi és szel-
lemi elóhaladását segítenék elő. 

A csüszeredai ipartestet közoiüése. 
A helybeli ipartestület mint egy 90 tag-

jának részvétele mellett folyó  évi április hó 4-ik 
napján Csik-Szeredában, a városház nagytermé-
ben tartotta meg évi rendes közgyűlését Tamás 
JAzsef  elnök vezetése mellett és Tamás  Béla 
igazgatósági biztos jelenlétében. 

A gyűlés megnyitása ntán Lakatos  Mihály 
titkár teijesztette terjedelmes jelentését a testü-
let elöljáróságának mait évi működéséről. A jelen-
tésből kiemeljük a kővetkezőket: 

A jelentés első sorban megemlékezik Er-
zsébet királynéknak,  hazánk védő asszonyá-
nak váratlanul bekövetkezett tragikus halálá-
ról s a közgyűlés tudomására hozza, hogy az 
elöljáróság igyekezett tehetségéhez képest nagy 
fájdalmának  és mély részvétének illő kifejezést 
adni. A megboldogult királnyé lelki üdvéért tar-
tott gyász isteni tiszteleten a testület ösz 
szes tagjai résztvéttek, s királyné szob-
rára a testület pénztárából 5 frt  utalványozta-
tott. Titkár indítványozza, hogy az ipartestület 
közgyűlése a megboldogult nagy királyné drága 
emlékét jelen alkalommal felveendő  jegyzőkönyv-
vében is örökítse meg. 

A jelentés további során megemlékszik a 
mait év utolső negyedében beállott zavaros po-
litikai helyzetről, a melynek kifolyásakép  elő-
állott törvényen kívüli állapot, az úgynevezett: 
ex-lex bénitélag hatott az ország egész közgaz-
dasági életére, s melynek káros bullámcsapá-
sait itt hazáuk távol keletén is meg lógják 
érezni az iparosok, különösen a most bekövet-
kező forszírozott  adóvégrehajtásban. 

A politikai helyzetből való kibontakozás 
uj kormányt állított az ország élére, melynek 
kebelében a kereskedelmi tárczát Hegedűs 
Sándor vette at, kinek mély tudománya, a nem-
zetgazdasági téren való bő ismeretei, páratlan 
munkaereje, kiváló nagy szorgalma és puritán 
jelleme garancziául szolgálnak arra, hogy a 
kézmű-iparosok helyzetében is előnyős változá-
sok fognak  beállani. Titkár, indítványozza, hogy 
az uj kereskedelmi miüiszter ural az ipartestü-
let jelen közgyűléséből feliratban  üdvözölje. 
Mulasztást követne el a közgyűlés, ha a volt 
kereskedelmi miniszter br. Dániel Ernő érde-
meiért, kinek nevéhez fűződik  a millenáris ki-
állítás fénye  és dicsősége, ki a kis iparosok 
ügyei iránt oly kiváló jóindulattal viseltetett, 
a jelen jegyzökönyvében a mély hálának és el-
ismerésének kifejezésével  nem adózna. 

A mult közgyűlés Ata beiratkozott 13 uj 
tag, elhalt 9 tag, s igy az ipartestület tagjai-
nak száma jelenleg 183, kik közül 94 helybeli 
és 69 vidéki. 

A mult év folyamán  a testület elöljáró-
sága eiőtt felszegődött  29 növendék, felszaba-
dult 86 tanoncz, kiadatott ugyanannyi szaba-
duló levél és 99 drb munkakönyv. A tanonezok 
létszáma a mult év folyamán  83, a segédek 
forgalma  pedig 161 volt. 

Az elöljáróság tartott Bt rendes és 17 
szabadító és szegődtető gyűlést, s ezeken in-
tézte el a testület folyó  ügyeit. 

A békéltető bizottságnak volt 18 ülése, 
melyekből azon meggyőződést lehetett meríteni, 
hogy a viszályokat leginkább a segédek erejét 
és munkaképességét meghaladó előlegek okoz-
zák, melyek mindkét részre kedvezőtlen befo-
lyással vannak s különösen a mesterek ez okon 
anyagi kárt. is szenvednek. 

A ház-alap • bezfltetett  10 krokkal 4« a 
lefolyt  farsangon  rendezett ipartestületi bál jö-
vedelmével a mult év folytán  is szaporodott, • 
jelenleg Í91 frt  73 krt tesz ki.*) Ezen alaphoz 
bevárandó lenne még szíves ígéret folytán  90 
forint. 

Az iparos tanoncz-iskola, mely a mait év-
ben két osztálylyal és 66 növendékkel állítta-
tott be. A jelen tanévben bárom osztályban 73 
növendéknek nyújtja a mai világban már any-
nyira szükséges elméleti ismereteket. A jelentés 
ezen intézményt, mint olyat, mely a kézmű-
ipar jövendőbeli fejlődésére  jelentékeny befolyást 
gyakorol, a testület tagjainak szeretetébe és 
meleg pártfogásába  ajánlja. 

A testület pénzforgalmáról  és vagyoni ál-
lapotáról a következő kimutatások nyújtanak 
tájékozást: 

összes bevétel volt készpénzben 669 frt 
16 kr. Összes kiadás 606 frt  86 kr. Maradék : 
89 frt  29 kr. 

Vagyoni állapot: 
1. Készpénzben 89 frt  99 kr. 
2. Kötvényekben 2108 frt  31 kr. 
3. Leltári érték 765 frt  40 kr. 
4. Hátrálékok 501 frt  69 kr. 
5. Házalap . 221 frt  73 kr. 
6. Bevárandó követelések . 132 Irt — kr. 

Összesen : 3818 frt  42 kr. 
A közgyűlés a jelentést tádomásul vette, 

s az abban foglalt  indítványokat határozottá 
emelte s ugy elöljáróságnak, mint a testület 
titkárának buzgó működéséért jegyzőkönyvi el-
ismerést és köszönetet- szavazott. 

Ezután a számvizsgáló bizottság terjesz-
tette elő jelentését, melyet szitén tudomásul 
vettek s a az elöljáróságnak a felmentvényt 
megadták. 

A tisztikar állásáról leköszönvén, a tiszt-
újítást a közgyűlés nagy többségének kívánsá-
gára titkos szavazással ejtették meg. 

Korelnökül felkérték  Soós  Lijos ipartes-
tületi tagot, a jegyzői teendők végzésére a tit-
kárt s ezek mellé kirendeltek 4 bizalmi férfit. 

A szavazás megejtése után korelnök a 
következő eredményt hirdette ki: 

Beadatott 61 szavazat, melyek közül sza-
bálytalan kiállítás miatt megsemisitettetett 4 
szavazatot. 

Az elnökségre kapott Tamás  József  32 
szavazatot, Szopos  Elek 93 szavazatot és 
Raoez Ignácz 2 szavazatot; a titkárságra La-
katos  Mihály 47, Balázs István 6 és Gál Jó-
zsef  2 szavazatot. E szerint elnök lelt : Tamás 
József,  titkár: Lakatos  Mihály. Az elöljáróság-
ba bejutottak, rendes tagokul: Orbán Gáspár 
(31), László József  (29), Haj  nád  János (97), 
Darvas Béla (96), Jakab  György (26), Filó 
Károly (24), Barta József  (23), Ranoz Ignácz 
(29), ifj,  Lux Sándor (92), László Lőrinci 
(19), Barosai Dénes (18) és Dóezi János (16) 
szavazattal, póttagokul: Böjté Sándor, Szopos 
Domokos é« Ruszaty András. A számvevő bi-
zottságba : Kövér  György, Gál József  és Vá-
rnái Károly választattak be. 

Az ujon választolt tisztikar helyét elfog-
lalván, még néhány indítvány tárgyaltatott le, 
mire a közgyűlés d. u. 5 órakor véget ért. 

Szeredai élet. 
Sabilifa. 

A „Sárdy ház" s a „Gyurkovics lányok" szin-
reliozatala ragadja meg c hét műsorából figyelmünket. 

A szerdára kitűzött Durand és Durand n g y u i i 
a Szláma Vilma betegsége miatt elmaradt Lili helyett 
előrántott darab volt s bizony a produkczló is en-
nek megfelelő. 

Jobb volt valamivel a csQtOrtfikfln  bematatott 
„Csalj meg édes". Szláma Vilma kedveseik adta He-
iolset az együgyű  falust  paraszt lányt, LArinczy Er-
zsike Uontbizotnét, Hetényi ügyesen Mesangeot. A 
többi szereplők is a darab niveaujához képest megfe-
lelők voltak, ez a niveau azonban nem volt valami 
nagyon magas. 

A .Sárdy házat" Géczynek ezen nagyhatású, 
kitűnő színmüvét dicséretre méltó jó előadásban lát-
tok kedden, 11-ikén. Lörlnezy Erzsike kiváló alakí-
tást nyújtott Balla Irén színésznő Bzerepében. Pa-
thetlkus hévvel mutatta be azt a küzdelmet, mely 
az első felvonás  végén keblében dul a jó s rossz 
között, míg végre elezánáara blija magát a rossz felé; 
megrázó hatással bűnös szerelmének egyes fázisait 
s a rettenetes véget. S bár a szavalás művészetének 
több része van a Kisasszony elért sikerében, mint a 
természetességnek, minden mozdulatából kilátszik, 
hogy kedvencz terrenoma a dráma s e szerepeit dol-
gozza B tanulmányozza átlegapróbb részletekig. Vá-
rady mint mindig , ha jó magyaros népszínműi ala-
kokról van szó, rokonszenvesen s különösen a vég-
jelenetben erőteljesen játszotta meg Sárdyt, a szerel-
mes öreg parasztot, Hetényi pedig typikns mulat-
tató elzüllött színészt mutatott be Kiss Soma szemé-
lyében. Sághy Rózsi mint Erzsike, Lőrlnczy Armnka, 
mint Mariska elég jól megállották helyűket eznttal 
első nagyobb szerepűkben. Gynró Margit Patyi Vera 

•) A. helybeli takarékpénztárban van elhelyezve. 
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kis szerepében elismerésre méltó alakítást nyújtott 
s dcrüJt perczeket szerzett színpadon létekor a pub-
likumnak. Bákos és Petre kettóa szerepükben, Geszti 
mint Garami jól beillettek az ensemblebe a a többi 
itt nem említett szereplőkkel együtt nyújtották egy 
jól sikerOlt elóadáanak a képét. 

Ssombaton s Vasárnap került szinre Herczeg 
Ferencnek szenzáczió számba menő vígjátéka a 
Gyurkovics lányok. Mozgalmas volt a szinpad, érde-
kes az elAadás elejétől végig s a közönség rokon-
szenve folytonosan  fordult  más és más leány felé  a 
szerint^ hogy melyik volt épeu akkor férjhez  menendő. 
De állandóan megmaradt Lőrinczy Erzsike mellett, 
ki sickeseo játszotta Katinkát s különösen Szláma 
Vilma mellett, ki temperamentumos pajtán Miczijóvel 
igazán bájos képett nyújtott, gyönyör (1 táncza, fesz* 
telen, természetes játéka pedig mint mindig, itt is 
megtenné a maga frenetikus  hatását. A másik két 
nagy leányt Ügyesen játszották meg és pedig Sárit 
Kovácsné, Ellát Lőrinczy Araoka, a kisebb lányok 
szerepében Borzási Rózsikn. Gyúró Margit, meg a 
kicsike kis Kovács Ilonka pajzánkodtak kedvesen a 
színpadon. Hetényi kitűnő alakot teremtett Uorkay 
szerepében s nemcsak játékával, de szép tánczával is 
elragadta a közönséget, bárha ez elragadtatásban 
nagy része volt tánezosnőinek Szláma Vilmának s 
Lórinczy Erzsikének k Várady temperamentumosán 
adta a féltékenykedő  baraczk lek várral férjnek  fogott 
ezredest, Rákosi ügyesen Sándorffyt,  Czegléainé 
GyuTkovicsnét, Geszti Kemény Tónit, Gidát Kovács 
s Janót Petre. Közönség minőkét este nagy számban 
volt s várakozásában nem is csalatkozott. 

Hétfőn  a tüzkárosultak javára adatott Felhő 
Klára a czimszerepben Szláma Vilmávul. E fiatal 
rokonszenves művésznő könnyed kedves játékával, 
behízelgő szép hangjával e szerepében is belopta 
magát a közönség kegyeibe, inelv sQrtt tapsokban 
adott elismerésének kifejezést  s ebben bő része volt 
méltó partnerének Váradynak is, ki gyönyörűen el-
énekelt dalaival ez este igazán brillírozott. Kivülök 
nagy tetszést aratott még szép szavalatával s érzel-
mes játékával Lőrinczy Erzsike, miut Eva és Rákos 
János, ki nemes pathoaszal s elismerésre méltó 
ainbiczióval domborította ki Aba Audrás jellemét s 
érzelemvilágát. Lőrinczy Aranka kedvesen adta Aran-
kát, Gyúró Margit Ügyesen, a pattagó szóbő gazd-
asszonyt. Romvári Tenger Ádám, Petre Csik Vendel 
szerepeben jóizQ magyaros alakokat mutattak be, 
Borzasi Rózsika pedig élénk pajkossággal adta Gergőt 
a molnárinast. 

Hetényi e darabban ls a szokott buzgalmat 
fejtette  ki, hogy szerepének, Istóknak szint és érde-
kességet kölcsönözzön. Különben csütörtökön lesz 
jutalom játéka. Egy jól s érdekesen összeállított pot-
pourrí, hangverseny egyveleg, inelv bizonyára nagy 
élvezetet fog  szerezni azoknak, kik e fiatal  tehetse-
ges szinész iránt, kinek egy mulattató humoreszkjét 
inal tárczarovatunk hozza, az által adnak kifejezest 
méltánylásuknak, hogy jutalomjátékáu meg fognak 

1'elenni. Mert hát jutalomjátékon zsúfolt  ház, ez egyik 
eghőbb álma a színésznek! 

K Ü L Ö N F É L É K 
— • törvényhatóság tavaszi ren-

d e s közgyűlése előreláthatólag május hó elad 
napjaiban fogván  megtartatni, a megyei állandó 
válaiitmány a közgyűlés tárgyait ápril 22-ére 
öasiebivott ülésében fogja  előkészíteni. 

— El jegyzések . If],  S z á v a Zakariás 
háromszék-zabolsi kereskedő eljegyezte B a r t h a 
Gergely kereskedő kedves leányát T e r é z t 
Csik-Szépvizen. — T r o h á n Kálmán, csikcsicsói 
kereakedA e hó 16-án váltott jegyet Kósa Dinea 
fíbirA  leányával, Ágnessel. 

— Segéd jegyző vá lasz tás . Csík-Mena 
aág községben rendszeresített segédjegyzői állás 
a napokban töltetett be, melyre több pályázó 
közül csikdelnei Zöld Antal községi biró válasz-
tatott meg egyhangúlag a ki u.int több helyt 
alkalmaiott helyettes és segédjegyzA a községi 
közigazgatás terén megfeleld  jártassággal bir. 

— Halá lozások . F. Iió 14-én Caik-Sze-
redában meghalt özv. K e r e s z t e s Alajosné 
síül. Bocskor Juliánná 66 éves korában, a ki-
nek halálával a 'iszteletre méltó matrónák és az 
áldott lelkű jótékony assaonyok száma egygyel meg 
apadt. Keresztes Károly m. kir. bonvéd ezredes 
hadbiró édes anyját, Teleki Vilmosné pedig nagy 
anyját veesitette el benne. Tetemeit f.  hó 17-én 
szentelték be Csik-Sieredában a azután Csik-
6zentdomokoara szállították eltemetés végett. A 
beszentelésnél nagyszámú köiunaég volt jelen s 
képviselve volt a vármegye, a törvényszék s a 
tisztikar, de még többen lettek volna jelen ha a 
besientelés nem oly korán, banem d. e. 11 órakor 
tartatott volna, a mint ax a gyászjelentésen 
jelesve volt. — C s e h Gáspár ügyvéd caikazent-
mártoni lakóst f.  hó 14-én temették el általános 
részvét mellett. — S á r o s i Mihályné szül. 
Potoczky Verónlka élete 60 ik évében 8 évig 
tartott kinos szenvedés után f.  bó O-én meghalt. 
Nyugodjanak békében I 

— A tanítói flietésok  kiegészítése. 
Wlassics Gynla közoktatásügyi miniszter a köz-
ségi és felekezeti  iskolai tanítói (zetés-kiegé-
?zitések és kárpötlékok czimén kijáró államse-
gélyek folytatólagos  kintalványozása tárgyában 
fontos  rendeletet adott ki. E rendeletben meg-
hagyja a közigazgatási bizottságoknak és a fe-
lekezeti iskolák fentartóinak,  hogy az erre vo-
natkozó kimutatásokat április végéig terjeszszék 
föl.  A kiegészítést a miuiszter ezentnl nem bi-
zonyos számn évekre fogja  folyóvá  tétetni, ha-
nem mindaddig, míg akár az iskola, akár a 
tanító tekintetéb6l beálló valamely változás a 
módosítást szükségessé nsm teszi. 

— E m l é k ü n n e p é l y . A csík-aomlyól róm. 
kath. tanitóképzó-intézet ifjúsága,  az 1848-iki 
törvények Mentesítése alkalmábából folyó  évi áp-
rilis hé ll-én a következő műsorral emlékünne-
pélyt tartott. ]. .Hymnus* Kölcsey tói férfl  né-
gyes ; előadva as Ifjúság  ének kara által. 2. Fel-
olvasás Lakatos líra tanár által. 3. ,Ai elbuj-
dosó" régi népdal; férfi  négyes. 4. .Két órásáig 
ölelkezése* Petófltól  Szavalta: Györbiró látván, I. 
éves növ. 6. .A bonvéd tüzér temetése" Soprán 
asoló, énekelte: Pap István, I. éves növ. bármo-

nlumon kísérte: Salamon Márton, II. éves növ. 
0. .Rendületlenül' Arany Jánostél, szavalta : Bá-
linth Sándor, II. évei növ. 7. .Népdalok*, kettós; 
énekelték: Palavios Jósaef  és Gábor Ferenci, 
III. éves nSveadékek; hármoniumon kisérte Ko-
váca Béla II. éves növ. 8. .A múltból* Irta éa 
szavalta: Zsögön Zoltán, III. éves növ. 9. Régi 
népdalok, férfl  négyeselőadta as ifjúság  énekkara. 
As élvezetes éa siépen sikerült előadások tapssal 
lettek jutalmazva. Ugyan az alkalommal tartot-
tak emlékünnepélyt a tanítóképző-intézeti gya-
korló iskolai növendékek ia, 8 pontból álló mű-
sorral , mely szintén igen azépen aikerüll, 

— A s Ol tá regyle t tavaszi mulatságára 
serényen folynak  ai előkészületek. — A választ-
mány nagyon szerette volna hogy ezúttal as 
egész tiszta jövedelmet odaadhassa a taploczai 
tfiikárosnltaknak.  — Űe mivel ai uj orgonát még 
idei október elsA felében  kell kiflietnl  s a hátra-
lévő összeg még as árnak egyharmadát teszi ki, 
ezt a jámbor óhajtását nem valósíthatja a választ-
mányt; hanem a llaata jövedelem felét  örömmel 
felajánlja  majd as égetteknek lölsegélésére. Hogy 
mekkora legyen ei az összeg, az most már a 
nagyérdémü közönség szivea pártolásától függ  és 
mi hisszük, hogy az ez alkalommal még a szo-
kottnál ja melegebb éa tömegesebb leaz. 

— UtlevéL A belügyminiszter körrende 
letben hívta föl  a Romániába utazók figyelmét 
arra, bogy ntlevelüket a román konzulátusnál 
okvetlenül láttamoztassák, mert K nem látta-
mozott útlevelekkel Oláhországba senkit sem 
eresztenek. A konznlátns Bndapesten van s így 
a vidékieknek is itt kell láttamoztatni az út-
levelet. Jé lesz ezt megjegyezni, mert nem va-
lami nagy mulatság az, ha a batárról a szegén; 
turistát visszaküldik, kitanítva SITA, hogy az 
útlevél a maga eredeti állapotában mit sem ér 

— Nagy já rás-ke lés van most az ügy-
védi irodákban. Tanácsot kérni mennek ugyanis 
a taploczai tüzkároaultak kőiül atok, kiknek le-
égett épületei biztosítva voltak. S ezt nagyon 
helyesen oselekaiik, mert a biztosító társaságok 
egyoldalulag becsültetvén meg a károkat, uéha 
nevetségesen csekély összegeket igéinek egy-egy 
földig  leégett házért vagy csűrért a biztosított-
nak a biztosítási összeggel szembeu, kívánatos 
volna, ha a hatóság interveuiálna, bogy a sze-
rencsétlen emberek a kellő útmutatásokkal ellát-
tassanak s ez uton legalább káraiknak megfelelő 
kárpAtlásbau részesüljenek. 

— A osik-szópviai o l tá r -egyle t folyó 
év ápr. havának 22-én (szombaton) a Deák György-
féle  nagyteremben saját pémtára gyarapítására 
liangversenynyel egybekötött Zártkörű  táncz-
estélyt  rendez a következő műsorral: Műsor: 1. 
.Nyitány* a csikz.eredai első senekar által. 
9. .Hymnusiaz éjbez" (Beethoventől) éuekli a 
vegyesksr. 3. .Kewlári Bucsu* (Melodráma) sza-
valja Bőjthy Clarisse k. a., zongorán kiséri Dáj-
bukát Antalué Ansga. A szóló részeket éneklik: 
Graef  Berta és Zakariás Ilonka k. a., Zakariás 
Lukács, Zakariás Péter és if].  dr. Zakariáa István 
urak. 4, .Felolvasás", tartja Németh Gyula lel-
kész nr. 5. „Népdal kettős', éneklik: Zakariás 
Mariska k. a. Szebeny GerA ur; zongorán kíséri 
Zakariás Anna k. a. 6. .N'orma* (Bellinitöl) zou-
goráu négykézre előadják: Zakariás Irma és Ilonka 
k. a. 7. „Monolog" előadja: Graef  Berta k. a. 
8. .Dalra" (Rossinitól) énekli a vegyeskar. 

— A taploczai tűzvész epizódjai-
ból . Taploczának e hó O-én történt égése alkal-
mával András Ferencz caikvárdotfalvi  lakos a 
helyett, hogy oltaui segített volna, halászni akart 
a zavarosban, a ellopott egy vizes kártyát. Útköz 
ben Nagy István esik-várdotfslvi  lakossal talál-
kozott e ki csúnya cselekedet láttára felháborod-
ván, felszólította,  hogy vigye viasza ai ellopott 
tárgyat. András Ferencz azonban e helyett a 
kezébeu volt fejszével  neki támadt Nagy litván-
nak s azt összevissza vagdalta és oly súlyos se-
beket ejtett rajta, hogy szegény ember bizony 
vagy 0 hétig nyomni fogja  azok miatt az ágyat. A 
lettest a osendArség letartóztatta, ki a cselekmény 
elkövetéiét beismerte. 

— K e l l e m e t l e n meg lepe t é s r e ébredt 
fel  Lássló József  caikzsögödi lakOB legérdesebb 
éjjeli álmából. Felébredt ugyan, de látni nem lá-
tott, mivel fejét  lekével betakarták, • azután üt-
legelni kezdték. Nagy nehezen sikerült magát 
támadói kesébAI kiszabadítani a a folyósóra  ro-
hant, a tettesek utána a folytatták  megkezdett 
munkájukat, mely László Józsefnek  4 fogába,  a 
isten tudja mily hosazu ideig tartA betegségébe 
keriil. A csendőrség a feljelentésre  a nyomozást 
bevezette a annak elkövetéséért szintén zsögödi 
lakos Vorzsák Ferencczet s fiát  Vorzsák Károlyt 
vette gyanúba, kik azonban következetesen taga-
dásban vannak, daczára annak, hogy sértett ha-
tározottan állítja, bogy őket felismerte.  A vizs-
gálat fogja  megmutatni, mennyiben van igazsága. 

— Vőlegények és a Budapestre 
rándt l lók figyelmébe  ajánljuk uon remek azép 
ékszereket és ezüstárukat, melyek a kolozsvári 
prot. szeretethái javára rendezett sorsjátékból 
visszamaradtak és B e n e d ek Gábor éa Test-
vére ékszerészeknél, Budapesten, Kosnth Lajos-
uteza 17. szám a. bámulatos olcsó eladásra van-
nak kiállítva. Eien megbízható ozég, melynek 
tulajdonosa 30 évi fennállás  után a magánéletbe 
vonul vissza, feloszlásban  van és f.  é. augusstns 
l-én teljesen megszűnik. Ennek következtében ai 
összes arany és drágaköves ékszereit, ezüstárait 
és svájczl zsebóráit még a beszerzési áron 
alnl is eladja. EvOkészletek 13 pr. e s ü s t b AI 
grammja faoonnal  együtt 6 kr. 8—& 

K Ö Z G A Z D A S Á G « » 
Értesítés. 
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A gazdasági ifllet  által 1899. ápril. 26-án Cslk-
tartandA 

Tenyészbika  vásárról. 
I. A vásár a gazdasági iskola udvarán 

tartatik, hol a jelölt napon reggel 8 órakor az 
eladásra avagy vizsgálatra állítandó bikáknak 
a szükséges vezetőkkel jelen kell legyenek. 

3. á bizottság által alkalmasnak talált 
bikák tenyész igazolványnyal láttatnak el B a 
bejelentett szükséglet mérvéhez képeit a gazda-
sági egyesület által megvásároltatván szók ára 
a tulajdonosoknak szabályszerűen bélyegeit nyűg-
tatványra nyomban kifizettetik. 

3. A megvásároltbikák a községek megbízot-
tainak a vételár egy negyed részének lefizetése 
mellett átadatnak. A vételár hátra maradd része 
másfél  év alalt lesz az egyesület pénztárába 
befizetendő,  melyről a községi megbízottak kö-
telezvényt adnak. 

4. Az egyesület telepéről ezúttal eladandó 
tenyészbikákra nézve is a fentebb  irt eladási 
feltételek  irányadók. 

6. Mintán az egyesület csak azon tenyész-
tőktől fog  vásárolni, kik sz egyesületnek leg-
alább évdija* tagjai, azon tenyésztők, kik az 
egyesületnek nem tagjai, ha megvizsgálandó te-
nyészbikájuk után igazolványt akarnak nyerni, 
kötelesek az igazolványért az egyesület pénz-
tárába egy forintot  a vizsgálat megkezdése előtt 
befizetni. 

6. Azon községek elöljáróságai, melyeknek 
tenyészbikára van szükségük, a képviseld tes-
tület meghatalmazásával, valamint azon tenyész-
tők, kiknek eladó bikáik és bika borjaik van-
nak, előlegesen vagy legkésőbb a vácár napján 
reggel 8 órakor az egyesület irodájában jelent-
kezzenek. Az elöljárósági megbízottak hozzák 
magukkal a kOzség pecsétjét. 

A vásár ezzkőzlésével az állattenyésztési 
szakosztály bízatott meg, melynek Becze Antal 
e elnök nr elnöklete alatt tagjai: Bara János, 
Élthes Jakab, Imets János, Barabás Béla (elő-
adó) Kovács János, Sándor Gergely, Tompos 
János, továbbá Csiszér József  állami és Keresz-
tes Antal megyei állatorvosok. 

Csik-Szereda, 1899. ápril. 10-én. 
A gazdasági  egyesület  igazgatósága. 

gyére, hogy a sertéstartó gazdák az említett 
védekezési módot figyelmen  kivül hagyták és 
a regulákat be nem tartották. 

Sok helyütt mog a községi elöljárót érheti 
szemrehányás azért, hogy a betegség meggállá-
sára előirt törvényes intézkedéseket nem teljesiti 
azzal a kötelességtudással, amelyet a birói pálcát 
viseló embertől minden polgártársa joggal elvárhat. 
8ót amint sok esetben bebizonyosodott, a biró a 
betegséget egyenesen eltitkolta, mi által feleba-
rátait is a veszedelembe sodorta. 

Ennek a kis írásnak az a czélja, hogy meg-
magyarázza a sertés tartó gazdának a leghelye-
sebb módot, miképpen leltet a bajt elkerülni, ha 
pedig elkerülni már nem lehetett, hogyan kell 
ellene védekezni. Ei az írás a községi birónak 
is megmutatja, hogy komát, sógort nem ismerve 
mit kell neki, mint falu  elsA emberének, a tör-
vénynél fogva  cselekednie, hogy a gondjára bi-
•ott lakAsaágot a veszedelemtől és kártAI megóvja. 

Szívesen ajánlom neked olvasóm, hogy ezt 
az írást imélelteu ugy forgasd,  mint a bibliát. 
Tanuld meg és szívleld meg a benne foglalt  jó 
tanácsokat, azután önmagad és ember társaid jó-
voltáért kövesd, tartsad be és másokkal is tar-
tassad be. Mert csak akkor kíméled meg maga-
dat is, felebarátodat  is a kártól és veszteségtől. 

Hogy a sertésvész ellen valA védekezés 
sikereB legyen, a sertéstartó gazdának ismenre 
kell a beteg állaton mutatkozó azokat a jeleket, 
a melyekből a nyavalyát gyanitaui lebet; azután 
ismernie kell a betegség természetét, mert a 
betegség ellen való védekezés csak akkor lesz 
eredményes, Ita azt szorosan a baj természetéhez 
alkalmazzuk. Világosság okáért tehát ezt az irást 
három részre osztottuk: 

as első leírja a baj iamertetó jeleit (tüneteit): 
a második megismerteti a baj terméasetét; 
a harmadik pedig a védekezési eljárást 

adja elő. 
Foyt ktv.) 

S z e r l c e s z t â l -CLzenetels. 
D. S. Békás. B. közleményét nyilttérben jövő 

számunkban adjuk közre. 
I<. J. Catk-Somtyó. A beküldött czikkeket leg-

nugyobb sajnálatunkra, térszaki' miatt jelen számunk-
ban nem közölhetjük, később pedig talán nem lesz 
aktuális. Kérjük b. véleményét. 

KIADÓ LAPTULAJDONOS : 

GYÖRGYJAKA.B HÁBTON. 

HIVATALOS RESZ 
A sertésvéss ellen való védekesés. 

Útmutatás  községi  elöljárók  és sertéstartó 
gazdák  részére. 

Három év előtt, 1895-ben Magyaroszágon a 
sertések között egy addig nálunk alig Í B m e r t 
ragadós betegség lépett feli:  a sertésvész. Már 
azelőtt is előfordult,  hogy a sertések tömegesen 
megbetegedtek, nagy részük el Í9 pusztult. Ezt 
az elhullást azonban egy másik ragadós betegség 
okozta: a sertésorbáncz, melyet jól uieg kell kü-
lönböztetni a sertésvésztAI. A sertésorbáncz mint 
bizonyos fertőzött  talajhoz kötött betegség szokott 
jelentkezni, míg a sertésvész mindig csak ragá-
lyozás utj ln terjed. A aertéaorbáncz ellen oltással 
is védekezhetüuk, de az igy beoltott sertések még 
mindig megbetegedhetnek sertésvészben, másfelől 
pedig ujabban a sértésvész ellen is beoltják ai 
egészséges sertéseket, melyek viszont az oltás 
daczára orbánezbau betegedhetnek meg. 

A sertésvész az elmúlt három esztendő alatt 
roppant nagy pusztítást vitt végbe az ország sertés 
állományában. Kiszámíthatatlan összegre, millió 
meg millió forintra  rug a kár, amelyet ez a ve-
szedelmes betegség kivált s kisgazdáknak okozott. 
A veszteséget fokozta  as bogy a Bertésvész miatt 
elrendelt korlátozások és zárlatok következtében 
a gazda sokszor még az egéaszséges disznót sem 
adhatta el. Jószágát nem vihette vásárra, mert a 
vásárt betiltották ; nem szerezhetett annak árából 
kenyérre, ruhára való költséget. Biz ez nagy 
csapás volt, mert való igaz az a szólás, hogy a 
disznó a szegény ember tehene I 

Azt mondja a példaszó, hogy a halál ellen 
nincs orvosság I Hát bizony még sertésvési ellen 
sem találtak föl  biztoB gyógyító szert, ámbátor 
nagyon ia sokan törték njár a fejüket  olyan szer-
uek feltalálásán,  amely ezen nyavalya ellen 
segítene. 

Ámde ne higyjük azt, bogy azért, mert biz-
tos gyógyító sier még nincsen, ne vólna mód 
arra, hogy a baj ellen sikeresen védekeiheBsünk. 
Vau bíiony, még pedig egy igen egyszerű, mind 
amellett legjobb sikerrel kecsegtető mód. S ei 
a mód előzetesen is megmondva, a következő: 
arra kell törekedni, hogy a betegséget as egész-
séges állatok kőié be ne hurozolják; ha pedig 
már vannak beteg állatok, akkor a betegségnek 
terjedőiét kell meggátolni. 

Ai a legnagyobb baj éa aiért terjed el a 
nyavalya kétségről könégre, vármegyéról-várme-

VERESS SÁNDOR dr. 
orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 — 3-ig. Fogorvosi és fogmtlvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
3 - * 

Az elismert jó minőségű és gyárt-
mányú 

Liliom vászon és házi vászon 
Csifemegy  e részére egyedüli raktára 
BARCSAY K. 
női és férfi  divatáru házába kapható: 

Liliom vászon 7 frt  20 kr, házi 
Vászon 5 írt 95 kr, egy vég 23 
mtr (vagy 30 rőf),  úgyszintén lepedő 
vásznok a legjobb minőségbe, egy 

szélybe 60, 75, 90 kr métere. 

8z. 6108/898. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint. telek-

könyvi hatóság hOzhirré teszi, bogy a Három-
széki takarékpénztár részvénytársaság végre-
haj tatónak Jegesi József  és neje Bocskor Mária 
végrehajtást szenvedő elleni 1640 forint  tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csik-szeredai kir. törváyszék (a csík-
szeredai kir. járásbíróság) területén lévő Csik-
Delne község határán fekvő  a csik-delnei 703. 
sztjkvben A f  r s z - (205., 206., 207., 208, 
209.) hrsz. ingatlanra 873 frt  kikiáltási árban 
ezennel elrendeltetik; megjegyeztetvén, hogy a 
Bocskor Zsuzsa árverési vevő által 250/98. adok 
és 218/98. trvszéki I. n. czikk alatt befizetett 
87 frt  30 kr bánatpénz a végrehajtási tömeg-
hez csatoltatni elrendeltetik és hogy a tOblet 
költség megállspitáea iránti tárgyalás az 1881. 
LX. t.-cz. 186. §-a értelmében ezen uiabb ár-
verés megtartása az érdekelt kérelmére elfog 
rendeltetni és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan 
az 1809. évi április hó 29-ik napján d. e. 
9 ó r a k o r Csik-Oelne község házánál tüzelik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáránsk a jelen szám alá érkezett ké-
relemhez képest modositott árverési feltételek 
értelmében 20°/o-át vagy készpénzben, vagyis 
az 1881. LX. t.-cz. 48. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó l-én 
3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságflgyimiuisz-
teri rendelet f)§-ában  kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt át szolgáltatni. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatáság. 
Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi deczember 

hó 30-ik napján. Geoső Béla, 
kir. törv. biró. 
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Csík-Zsögöd község arányosított közhelyeit az általános helyszínelés! állapot^sze-
rint fóltüntetőCrik-Zsögöd  község 220. az. tlkjkve arányosítás következtében az 1869. 
évi 2579. s z á m ú szabályrendelethez képest » 45041/1889.1. M számú rendelet 
alapján átalakittatik é s e ^ e l e g y i d e j ű l e g mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI. r-cz.kkek a t í n y l e g 0 g 
birtokos tulajdonjogainak bejegyzését rendelik, az 1892 XXIX. t. cztkkben szabá-
lyozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatoMttatik^  ^ á t a | a k i t á g i c | 5 n i u n k á l a t hitelesítése és a helyszíni eljárás 

G a i k-Z s ö g ö d községben 1899. évi május ho 16-en fog  kezdődni 
8 májas hó 16, 18, 19, 22, 23, 26, 26, 28, 30-án, junms 1, 2, 4 6, 
8, 9, 11, 13, 16, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27-en, vegul 29-en és a követ-
kezd napján foly'attatni. 

A tervezet hitelesitéeének, valamint általában a helyszíni eljáráH foganatosí-
tása végett Gecző Béla kir. trvszéki biró és Kritsa Izidor kir. trvszéki telekkönyv-
vezetőből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  leihivatnak : 
1. Az összes érdeklettek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy 

meghatalmazott által jelenjenek m-g és az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekjegyzőkönyv vé*-
leges átalakítása ntán a téves átvezetésből eredhető kifogásokat,  jóhiszemű harmadik 
személyek irányában, többé nem érvényesíthetők. 

2 Mindazok, h kik a trlekjeg» zőkCnyvben előforduló  bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatódig kiküldöttje előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama  alatt |elenjenek meg és hz elő-
terj<-szténeike iytr/ol,) okiratokni mutassák föl  : 

3. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek-
könyvi bekeiielez. sre alktilinas okirataik ninctenek, liogy az átírásra az IM86. 
XXIX. t.-cz Ift.  1H. és az 1889. XXXVIII t. czikk 5, 6, 7, és 9, § ai értelmé-
ben szflkséges  adatokot megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy odahassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismer|e el és a tulajdonjog bekebele-
zésre engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikot ezen az uton nem érvénye-
síthetik és a bélyeg és illeték elengedést kedvezménytől is elesnek és 

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog avagy megszUnt egyéb jog van nyilván könyvileg bejegyezve, ugy szintén 
az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonossal, hogy a bejegyzett jognak 
kitörlését kérelmezzék, illetve hogy kitörlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1899. április hó 6-án. 

Geczó Béla, 
1 - 3 
Sz. 249/899. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmihály község elöljárósága fel-

sőbb jóváhagyás alapján, árlejtés ntján kiadja 
a csikajnádi templom melletti kerítést felépí-
tésre, a csikszentmihályí község házánál és a 
csikszépvizi körjegyzői irodában naponként be-
tekinthető feltételek  mellett. 

Az árlejtés 1689. é v i áp r i l i s h ó 28-én 
d é l u t á n i 2 ó r á t ó l kezdőleg Csik-Szentmihály 
község hivatalos házánál fog  megtartatni. 

Mely árlejtésre az áriejteni kívánok azzal 
hivatnak meg, bogy a kikiáltási ár 794 frt  75 
krnak 10°/, bánátpénzét az árlejtés megkezdése 
előtt az árverező bizottságnál befizetni  tartoz-
nak, azon vállalkozni szándékozók, kik zárt 
ajánlatokat kívánnak beadni az árlejtés meg-
kezdése előtt a feltételekben  körOlirt és a ki-
kiáltási ár 10°/, ellátott zárt ajánlataikot az 
elöljárósághoz czimezve beadhassák. 

Község elöljáróság. 

Csik-Szentmibályon, 1899. évi ápr. 10-én. 

Kle in Adolf,  Konoz An ta l , 
körjegyző. k. biró. 

Sz. 5—1899. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Csicsó község elöljárósága által 

közhirré tétetik, hogy a község tulajdonát 
képező .Hargitai büdös-fürdő"  ez évimá-
jus 14-én d. u. 2 órakor Csicsó köz-
ség házánál 10 egymásntáni évre nyilt 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Évi kikiáltási ár : 350 frt.  A feltételek 
Csicsó körjegyzői irodájában a hivatalos 
órákban megtekinthetők. 

Csik-Csicsón, 1899. április 11-én. 

Tompos Károly, Kósa Dénes, 
kjző. 1 - 9 birő. 

kir. trvszéki biró. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikmindszenti iskola építésére 

2865 frt  20 kr kikiáltásási árban folyó 
évi május hó 7-én délután 3 óra-
k o r a csikmindszenti község házánál 
nyilvános árlejtés tartatik. Szakértő árlej-
tők a kikiáltási ár 10°/,-át az árlejtés 
megkezdése előtt bánatpénzül letenni tar-
toznak. A terv és költségvetés a helybeli 
lelkészi hivatalnál megtekinthető. 

Csik-Mindszenlen, 1899. ápr. 17-én 
1—2 Az iskolaszék. 

Sz. 4202—899. 
III. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikmegye nevelési és kölcsönki-

segitő pénztáránál elhalálozás folytán  üre-
sedésbe jött pén'/.tárnoki, s az ezen állás 
betöltése ntán netán üresedésbe jövő el-
lenőri állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

A pénztárnoki állás évi 1000 frt  fize-
téssel és évi 200 frt  lakbérrel, az ellen-
őri állás pedig évi 700 frt  fizetéssel  és 
150 frt  lakbérrel javadalmaztatik. 

Felhívom mindazokat, kik ezen a 
vármegye törvényhatósági bizottsága által 
választás utján betöltendő tiszti biztosíték-
hoz kötött állások egyikét vagy másikat 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I 
t.-cz. 1 és 18 §-ában előirt képesítésüket 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérésüket 
a vármegye törvényhatósági bizottságához 
czimzetten, hozzám f.  évi május hó 
1-SÓ napjáig annál is inkább nyújtsák be, 
mert a később érkező folyamodványok 
nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A pályázatba világosan kiteendő, hogy 
csak a pénztárnoki, vagy pedig az eset-
leg Üresedésbe jövő ellenőri állás elnye-
réséért is folyamodik  a pályázó. 

Csik-Szereda, 1899. ápril 13-án. 
Becze Antal, 

allBpán. 

Sz. 3856,899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságánál egy 

újonnan rendszeresített szolgabírói állás 
betöltendő lévén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen 
évi 1000 írt fizetéssel  és évi 200 forint 
lakbérre] javadalmazott állást elnyerni 

óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-«z-ben 
előirt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  év 
ápril hó 26-ik napjáig annál is in-
kább nyújtsák be, mert a később érkező 
folyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

Csik Szeredán, 1899. évi ápril hó 5. 

Becze Antal, 
2—2 alisp&u. 

II k e l l o l v a s n i l JL 

Hol lehet legjobban és legolcsóbban vásárolni ? 

Trohán József 
vas-, fűszer-,  liszt- és konyhaedény kereskedésében 

Csik-Szeredában, a „piacz' soron, 
hol minden, a vasáruhoz tartozó áruezikkek a legjobb minőségben 

és a legolcsóbb árak mellett található: 
úgymint valódi rud-vas, a legjobb zomíuiczolt öntött vas és pléhedény, 
úgyszintén ásók, lapátok, kapák, mindennemű ekealkatrészek, 

épület- és butorvasalások, fűrész-  és fúrészreszelók. 

Lánczok.drót- és patkószegek 10°jo-kal olcsóbb, mint bárhol. 
Építkezéseknél és magán vállalatoknál különös kedvezményt biztositok. 

Vidéki megrendelést gyorsan és pontosan eszközlök. 

Kiváló tisztelettel 

1 - * T R O H Á N J Ó Z S E F . 

Mindennemű vasak nagy választékban. 
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V an szerencsénk közzé tenni, hogy a helyi piaezon, a takarék, 
pénztár közvetlen szomszédságában, egy a kereskedelmi bíróságnál be-
jegyzett 

„Pénzváltó-Bankot" 
nyitottunk. A hol mindennemű idegen pénzek, ér tékpapírok, 
bel- és külföldi  sorsjegyeket napi árjelentés szerint veszünk és 
eladunk, vagy közvetítünk. 

Mindennemű szelvényeket (couppon) nagyon csekély levonás-
sal beváltunk. 

A piaezon pénzbehajtást s minden e szakmába vágó meg-
bizást elvállalunk. 

„OSZTÁLYSORSJEGYEKET" 
mindig készletben tartunk, s megjegyezni kívánjuk, hogy ha a sors-
jegyek irodánkban vásároltatnak, a vevőt a postaköltségek nem terhelik. 
Feleink által vásárolt sorsjegyek számát nyilvántartjuk, a húzásokat 
figyelemmel  kísérjük, s az esetleges nyereményről a legnagyobb titok-
t a r t á s s a l azonnal értesítjük, sőt fizetjük  is. 

A közelebbi húzás már májUS hó 18., 19-én lesz, a melyre 
'Vad sorsjegy ára csak 75 kr. 

A mélyen tisztelt közönség szíves jóindulatába ajánlva magunkat 

Gál József  és Balázs Dénes. 
2 - 3 
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A lóhere-védjegyű kerti magvak a legjobbak 

Z A F H A T Ó Z : 

Frommer A. Hermann utóda 
magnagykereskedésében BUDAPESTEN és minden jobb vidéki 
füszerkereskedésben,  u. m : Trohán József  Csik-Szereda, Amira JánOS 
Csik-Szentmárton, RáCS és Társa Csik-Karczfalva,  Jakab Péter 

Gyergyó-Ditró stbi. 
m a g v a k I s l / tCmé m l n á s ó g r á s e s l z a l s ó p e e e l E I 

Gazdasági magvakat legoleaAbban ajánl F B O H H E B A. 
H f i B H A N l V  utóda Kudapentrn. 

Képes árjegyzéket, mintát, ajánlatot, kivánatra ingyen és bérmentve. 
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Nyomaton Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Qyörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




