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Iparos szövetkezetek. 
(tis.)  M agyarország mezőgazdasági ál-

lam s igy nagyon természetes, hogy mint 
ilyenben a lö'suly a földmivelésre  és állatte-
nyésztésre van fektetve.  A nyers termékek 
ipari feldolgozása  csak az ujabb időben kez-
dett lendületet venni Hova tovább azonban 
mind inkább kezdik belátni, hogy a mező 
gazdaság iizése mellett az ipar fellendítése 
s ezzel együtt egy erős iparos osztály te-
reintése égető szükséggé vált, s ma már az 
is nyilvánvaló, hogy e kettő: a mezőgazda-
ság és ipar együttesen képezik azon funda-
mentumot, a melyen hazánk biztosan fen-
állhat és vagyoniing is megerősödhetik; e 
kettő egymásnak nélkillözhetlen kiegészitő 
része s csak is vállvetve teremthetik meg 
azon jóllétet, mely egy állam felvirágzásá-
nak, külső és belső megerősödésének „sine 
qua non "-ja. 

Itt, vármegyénkben tulnjdonképeni ipar-
űzésről még alig lehet szó; ha csupán csak 
a statisztikában feltüntetett  iparosok számát 
vennők tekintetbe, akkor azt lehetne hinni, 
hogy az ipar itt is széles, kiterjedett alapo-
kon nyugszik s az iparllzést illetőleg Csik-
megye, ha nem is legelső, de minden esetre 
legalább is közép helyet toglal el. Azonban 
ez a valóságban nem igy van, hiszen köz-
tudomású dolog, hogy a nagy számú iparos 
még a vármegyei szükségletnek is c-sak egy 
kis részét ké| jes kielégíteni s a mellett az 
ipari termékek nagyobb része minőség és 
csinosság tekintetében igen alantas színen 
áll. Hozzá tehetjük még azt is, hogy az ipa-
rosok többsége mesterségét csak mellékfog-
lalkozásnak tekinti s bármely más, némi kis 
előnynyel kínálkozó üzletért, vagy állásért 
képes azt elhanyagolni, sőt egészen el is 
hagyni 

Elismerjük, hogy ennek oka nem any-
nyira az iparosokban, mint inkább a mos-
toha körülményekben gyökerezik, melyek 
tényleg itt. vármegyénkben fenállanak.  Csik-
megye elszigetelt helyzete, a nagy és ha-
talmas konkurenczia, az olcsó közlekedési 
eszközök teljes hiánya, mind befolyással  vol-
tak és vannak a fentebb  említett állapotok 
előidézésére. 

Az iparosoknak, maguknak áll legin-
kább érdekükben, hogy ez állapotok meg-
változzanak, mert utóvégre is ez rájuk nézve 
életkérdés. Használják fel  tehát mind azon 
észközöket és módokat, melyeket számukra 
a törvény nem csak engedélyez, hanem egye-
nesen ki is jelöl s melyeknek segélyével ké-
pesek lesznek elhárítani és legyőzni azon 
akadályokat, melyek boldogulásuk útjában 
állanak. 

Ezenjalkalommal, egyebekről nem szólva, 
nz iparosok jelenlegi helyzetének jobbátéte 
lére és magának az iparnak emelésére hat-
hatós segédeszköznek tartjuk az iparos szö-
vetkezetek alakítását, melyek mindenütt, a 
hol felállitattak,  jótékony hatásunknak és 
eredményeseknek bizonyultak. 

A iparos szövetkezetek módot nyújta-
nak, még a szegényebb sorsú iparosoknak 
ia, a könnyű tőke gyűjtésére, a nyers anyag 
beszerzését olcsobbá és könnyebbé teszik, 
bizonyos mértékig a szövetkezet tagjainak 
olcsó hitelt eszközölnek, megkönnyítik a na-
gyobb vállalkozásokban való részvételt s elő-

segítik a kézműipart a térről mindinkább 
leszorító gyári iparral való versenyzést. 

Ezeket az előnyöket figyelembe  véve, 
valóban csak csodálkozni tudunk egyfelől 
azon meglogliat.lan közönyösségen, ínclvlyel 
az iparosok saját érdekeik, más lelől a/.on 
idegenkedésen melylyel a szövetkezetek iránt 
viseltetnek. 

A mint tudomásunk van róla és a mini 
az e lapok hasábjain is annak idején ein-
litve volt, a csíkszeredai ipartestület nicgki-
scrlette volt egy iparos szövetkezet szerve-
zését, de ez akkor a tagok közönyössége s 
jobb részben bizalmatlansága miatt nem si-
került, sőt mint némelyek állítják, az ilgy 
meghinsulását épen azok okozták, kiknek a 
testillet kebelében elfoglalt  állásuknál fogva 
leginkább rajta kellett volna lenniük, hogy 
a minden tekintetben hasznos és czélszerii 
intézmény létesüljön. 

A szövetkezetek ilgye rövid időn ismét 
felszinre  kerül, mert azok létesítését most 
már egy valóban hivatott közeg, a várme-
gyei iparfejlesztő  bizottság vette kezébe. 

Midőn e fontos  mozzanatra vármegyénk 
iparosságának figyelmét  felhívjuk,  kérjük 
őket, hogy vegyék fontolóba  a dolgot és ra 
gadják meg a jó alkalmat, mely helyzetlik 
javítására kínálkozni fog. 

Levetkezve az idegenkedést és bizal-
matlanságot, álljanak az iigy élére azok, kik 
vagyoni helyzetüknél és intclligcncziájiiknál 
fogva  hivatva vannak, hogy a többiek előtt 
jó példával járjanak. Fogadják el a nyúj-
tott segédkezet annál is inkább, mert. meg-
lehetnek győződve róla, hogy jóravaló tö-
rekvésükben az összes intézőkörük hatható-
san támogatni fogják. 

A szövetkezetek ügyének kedvező meg-
oldása teljesen az iparosoktól Ííigg c's attól 
van feltételezve,  hogy akarnak-e részt venni 
és mily mértékben saját érdekeik előmozdi-
tásiában? iMcrt bármilyen alakban is állit-
tassék fel  a szövetkezet, sok akadály magá-
tól el fog  enyészni, mely cz idő szerint a 
haladásnak útjában áll. 

Tudjuk, hogy mint minden uj dolog-
nak, ugy a szövetkezésnek is ez alkalommal 
is lesznek ellenségei, de bízunk a nagyobb 
rész előrelátásában és józanságában s bizunk 
különösen a fiatalabb  iparosok áinbicziójá-
ban és tevékenységében, hisszük, hogy együt-
tesen, vállvetett erővel képesek lesznek le-
győzni a csökönyösségét éa a jó ügyet dia-
dalra juttatják. 

Ugy legyen!! 

Ipar i s a t a k lakol A k a székely vár 
« megyékbe»!. 
Még alig egy hónap s újra itt lesz az idő, a 

mikor a szülőknek gyermekeik elhelyezéséről gon-
doskodnak kell. 

Nálunk még mai napig is a gyermekek ne-
veltetésére vonfttkozó  áramlat a tudományos pá 
lyák felé  irányul. Mindenki, a kinek módja vau 
hozzá s még olyanok is, kiknek anyagi ereje a 
12—13 évre terjedő neveltetési költségeket nem 
birja meg. a nélkül, hogy számot vetnének a kö-
rülményekkel, a nélkül, hogy tekintettel lennének 
gyermekeik szellemi tehetségére, gyermekeiket leg-
többször gimnáziumba adják és igen sokszor ezen 
lépésük tévességét csak akkor veszik észre, mikor 

azt megkorrigálni vagy már igen nehéz; vagy épen 
nem is lehet. 

Tagadhatlan, hogy a tudományos pályákon 
a valódi tehetségek igen sokszor szép és fényes 
káriert csinálnak, jövedelmező é.s tekintélyes állá' 
sok at biztosítanak maguknak, melyekkel a köztisz-
telet mellett még az anyagi gyarapodás is össze 
van kötve. 

Ugyan ezeket azonban megszerezhetik és 
sokszor t,«Ián kötuiyebeii é.s biztosabban azok is, 
kik hivatot.isággal iparos pályákra lépnek s ott 
kellő szorgalom mellett magukat a választott ipar-
ágban megfelelöieg  kiművelik. 

I'éldák bizonyítják, hogy az iparos pálya — 
alapos képzettségű és hivatásukat szerető iparosok 
mellett — oly előnyökkel jár, melyeket a kisebb 
honoratorok aligh.i élvezhetnek s melyek az ille-
tőknek a majdnem teljes függetlenség  mellett, mó-
dot nyújtanak az anyagi gyarapodásra is. 

Alkalomszerűnek találjuk tehát, hogy olva-
sóink figyelmét  felhívjuk  azon ipari szakiskolákra, 
melyek különösen a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és ipaikanura buzgólkodása folytán  a székely vár-
megyékben léu-sitetlek. 

lly.-nek Állami fa-  és fémipari  szakiskola 
Maros-Vásárhelyen (Agyagipari tanfolyammal). 

Államilag segélyzett vállalati szövötanmühely 
Csik-Szeredában. 

Állami kő- és agyagipari szakiskola Székely-
Udvarhelyen. 

Államilag segélyzett gyermekjáték-késztő tan-
műhely Gyergyó-Szentmiklóson. 

Államilag segélyzett vállati gyermekjáték-
készítő lanniiiV ly Maros-Vásárhelyen. 

Államilag segélyzett nőipariskola Sepsi-Szent-
györgyön. 

Építő-ipari téli tanfolyam  Maros Vásárhelyen 
(a fa-  és fémipari  szakiskolán). 

Mint e kimutatás tanúsítja, a kamara terü-
letét képező Székelylöklőn a kereskedelmi minisz-
ter támogatásával, szép számmal állanak már fenn 
ipari szakiskolák, tanműlyek és szaktanfolyamok. 

Az iskolák azonban czéljuknak csak ugy fog-
nak valóban megfelelhetni,  ha egyrészt a szülök, 
másrészt az iparos közönség bizalma azok felé  for-
dul, előbbiek az által, hogy gyermekeiket küldik 
azokba jő és szakképzett iparoaoká leendő nevelés 
végett, utóbbi az által, lingy az ipaií szakiskolá-
kat végzett ifjúságot  alkalmazza üzletkörében s 
ez által egyrészt tért nyit a szakiskolákat végzett 
ifjúságnak  ismeretei érvényesítésére, másrészt pe-
dig hozzájárul egy valóban nemzeti iparos osztály 
teremtéséhez. 

Az alkalom és mód önkényt kínálkozik, hasz-
náljuk fel  ezeket annál is inkább, mert ez a szü-
lők terhein is könnyít, a mennyiben a felsorolt 
szakiskolák és ipartanmühelyek tanulói nagyobb 
részint az állam ált?' anyagilag is támogáttatnak. 

Bár mily iskolára vouatkozóiag felvilágosítás-
sal készséggel szolgál a marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara titkári hivatala. 

L E T £ L E Z É 8 . 
A borszéki iskcla. 

B o r s z é k , aug. 2. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Nagy baj van! Óriási nagy baj! Tanügyünk 
állapota nem a legmegnyugtatóbb. Erről akarok 
megemlékezni. 

Hát olt kezdem, hogy van miodössz* 273 
tanköteles gyermekünk, hozzá van két tanítónk és 
két kis tantermünk. Tanszobáink oly kicsinyek, 
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hogy szerencsének mondható, ha a 273 gyermek 
kftzfll  140 beléjük fér  és nyer rendes oktatást. 

Ezen hiányok már az 1891. évben meg vol-
tak és az óta az iskolaszéki gyűlés többször elha-
tározta egy nj tanterem építtetését és egy harma-
dik tanerőnek beállítását. Azonban ezek a szép 
tervek még mindég csak papíron díszelegnek. Pedig 
ngy a tanteremre, mint a harmadik tanítóra nagy 
szükség lenne. Igen sok gyermeket a hely szűke 
és a tanitók elégtelensége miatt már a második 
harmadik, esetleg a negyedik osztályból az ismétlő 
tankötelesek közzé kell felvenni;  mert ugy a tan-
szobák kicsinysége, mint a tankötelesek tetemes 
létszáma okozza, hogy a gyermekeket csak 10, 9, 
esetleg 8 éves korába lehet az első osztályba fel-
venni, s innen van, hogy a 6, 7 és 8 éves gyer-
mekek nagyobb része nem nyer oktatást. Hát miért 
vannak azok a hatalmas rendeletek ? Tán azért, 
hogy szép szavaik által füleinket  gyönyörködtes-
sék, avagy azért, bogy fiileiuk  mellett elsurran-
janak ? 

Igen, csakugyan elfeledém,  hogy iskolánk 
államilag segélyezett közs. népiskola és tanítóink-
kal teljesen meg vagyunk elégedve, mert szorga-
lommal és munkássággal tanítanak és azon vanak, 
hogy a gyermekekből ügyes honpolgárokat nevel-
jenek s ez által ugy a szülők, mint az isk. szék 
elismerését a legnagyobb mértékben kiérdemeljék. 
Egyik tanitónkat azonban a hivatalos teendői az 
iskolától igen sokszor elszólítják ; mert ez a tanitó 
egyszersmind pap is. Hogy az iskolát sokszor el 
kell hagynia, azon nem lehet csodálkozni, inert 
egyházilag a bélbori róm. kath. hivek is hozzátar-
toznak s igy kötelességei által az iskolából gyak 
ran elszólít tátik. Különben, ha a fenti  község nem 
tartozna is ide, már inaga Borszék lakossága oly 
tetemes, hogy bizony igen sokszor kell a gyerme-
keket magukra hagynia. 

A vallás és közök, ügyi miniszter ur az 1891. 
évben 32661. sz. a. kiadott körrendelet tartalmazza, 
hogy csak abban az esetben lehelne lelkészt, mint 
tanítót alkalmazni, ha fizetés  kevéssége miatt eset-
leg rendes tanítót nem kapnak. Tehát a lelkészek 
alkalmazása, mint tanitó egy „ha" szócskához volt 
kötve. Az 1892. évben a helybeli isk. szék élt a 
miniszter ur e rendeletével, a mennyiben pályáza-
tot hirdettek és mert ezen állás elnyeréséért senki 
sem pályázott, ideiglenesen egy évre megválasztot-
ták, illetve kinevezték a lelkészt tanítónak. De 
már az 1893. évben a miniszter nr rendeletét nem 
vették figyelembe,  nem hirdettek pályázatot s igy 
az egy évi megbízatás két évre is kiterjedt. Hi-
szem azonban, hogy ezen tul az illető hatóság 
kissé óvatosabban fog  eljárni a tanítói állás be-
töltésénél, mert az ujabb uiin. rendelet szorosabb 
korlátok közzé lógta a lelkészeknek tanítói teen-
dőkkel való megbízatását. A min. urnák ez évben 
17360. sz. rendelete ugyanis azt mondja, hogy 
ezen tul lelkészeket, mint tanítókat csak abbban 
az esetben lehet alkalmazni, ha a végszükség meg-
kívánja és ha előzetesen a rendkívüli helyi viszo-
nyok indokolása mellett ebbeli kérvényüket a min. 
nrhoz felterjesztik. 

Borszék községének semmi nemű akadálylyal 
megküzdeni nem kell, ha az 18'J3. évi XXVI. t.-cz. 
rendeleteit tekintjük, mert eme törvény elrendeli, 
hogy mindenütt, hol a tauitói fizetés  még 300 frtra 
fel  nem emeltetett, emeltessék fel.  És igy, ha a 
200 frtos  állásra nem volt pályázó, lesz a 300 
frtosra. 

Különben a 17200. sz. min. rendelet a közs. 
és hitfelekezeli  iskolákról, illetve a lelkész-tanítók 
alkalmazásáról szól; de ha már az állam a fele-
kezeti iskolákat is ily szigorú rendszabályok által 
korlátozza az eddigi számi alan visszaélések miatt, 
mennyivel inkább követeli az úgyszólván állami 
iskoláknál az ilynemű rendelet szigorú betartását.! 

Borszék lakói szegények, földhöz  ragadt sze-
gények ; ugy annyira, hogy a 200 frtot  300 frtra 
kiegészíteni is alig képesek, annál kevésbé tudnak 
ínég egy harmadik tanerőt beállítani. Hogy Bor-
szék lakóinak anyagi viszonyai ily mostohák, azt 
maga az állam is nagyon jól tudja, s épen azért 
pénztárát ugy szólván rendelkezésünkre bocsátotta, 
a mennyiben Borszék lakóitól csak az állami adó 
átáni 5°/0-ot követeli, a hiányokat, legyen az bár-
mennyi, ö maga pótolja. Most tehát nincs más 
hátra, mint zörgetni és hiszem, hogy megnyítatik, 
ha lesz ki zörgessen. Akkor a 200 frtból  300 Irt 
less és az uj lanerö beállításának mi sem áll ut-

C S I K I L A P O K 

jában. Csak az a baj t. szerkesztő nr, hogy ne-
künk nem kell az állam pénze; a helyett, hogy az 
állam jószívűségét igénybe vennők, inkább hagyjuk 
a gyermekeket iskola nélkül felnőni. 

A borszéki tankötelesek érdekében sürgetjük 
az intézőket, hogy a szükséges lépéseket minél 
előbb tegyék meg. 

Szemfüles. 

32. scáur. 

F ü r d ő i é l e t . 
C s i k-Z sögö d, julius hó. 

Biíony, bizony megbecsülhetlen áldása a jó 
Istennek a viz és mégis sokszor hogy megvetjük, 
hogy dehonesztáljuk, pedig hát aligha tudnánk 
megélni nélküle. 

Vannak olyan emberek, kikről azt mondják, 
hogy víziszonyban szenvednek, kik nem tűrik a 
vizet még sarujokben sem, annál kevésbbé egye- zöttük egy, ki halomra dönti mindazon teóriákat, 

no meg az elmaradhatlan K a l a b e r b e n hO 
szövetségese és segítő társa. 

„Tres faciunt  collegium". 
Később negyediknek berukkolt egy derék 

öreg ur, ki hegyesre kikunkuritott bajuszával és 
mezei virággal felékesített  szalon rokkjával túltesz 
akárhány fiatal  emberen. A rossz nyelvű emberek 
azt beszélik, hogy ezeknek a mezei virágoknak 
nagy, igen nagy jelentőségük van; lehet, de én 
igazán nem tudom. 

És most eleget teszek annak az igazán kel-
lemes kötelességnek, hogy kinyilvánítsam, miszerint 
a kedélyes kis társaságnak vezércsillagai az oda-
tartozó hölgyek, ők képezik a középpontot, mely 
körül az egész kis világ mozog. Rokonszenves 
lényükkel, elkötelező modorukkal fényt,  világos-
ságot és meleget árasztanak az egészre. Van kö-

bütt. Egyik igen jó emberemről beszélik, hogy 
ilyen állapotban leledzik s állítólag reá vonatkozik 
a következő apró történet. 

Egy alkalommal az illető szolgálója az ur 
lakószobájából nagy jajveszékelések közölt rohan 
be az ebédlőbe. 

— Mi bajod Kati ? — kérdik tőle. 
— Jaj Istenem, Istenem, milyen szeren-

csétlenség ! 
— Mi az te ? 
— Hát instálom, a tekintetes ur megbolondult. 
— Ne beszélj olyan ostobaságokat! 
Kárhozzam el kérem, ha meg nem bolondult; 

tisztára megbolondult; mert — vizet kér. 
Én ugyan nem hiszem, hogy ez igazán meg-

történt volna ; merő rágalomnak tartom az egészet, 
annyit azonban a magam részéről kinyilvánítok, 
hogy velem ilyen dolog semmi körülmények között 
nein eshetnék meg, inert én ugyan szeretem a bort 
is, de szeretem a vizet is s szeretem különösen 
az olyan vizet, mint a milyen a zsögödi források 
nyílásain buzog fel  az anyaföld  kebeléből, hogy a 
föld  gyermekei idő szenvedés, fáradság  s egyéb 
körülmények által megviselt testének és szerve-
zetének űdűiést és gyógyulást hozzon. Sokan is 
keresnek üdülést illetőleg gyógyulást e kitűnő vizek 
izmokat aczélozó és idegeket erősítő hüs hullá-
maiban. A három fürdő-medencze  közül a felső 
jódtartalmúval, a más kettő gazdag vas és szén-
sav tartalmával jeleskedik. 

A jelen szezonban a kitűnő v>zeken kivül, 
nagy vonzerőt gyakorol a látogatókra azon előnyös 
változás, melyen a fürdő  az uj tulajdonos ügyessége 
és áldozatkészsége folytán  keresztül ment, de leg-
főkép  azon kicsiny, de igazán kedves és kedélyes 
társaság, melynek tagjai már a szezon kezdetén 
állandó vendégekként itt megtelepedtek s részben 
még máig is uralják a helyzetet. Csupa előzékeny-
ség, csupa udvariasság mindenik ; és sutba dobva 
a feszességet  s más társadalmi ferdeségeket,  azon 
vannak, hogy egymásra nézve az itt tartózkodást 
minél kellemesebbé tegyék; semmi diskordia, 
semmi egyeuetlenség, olyan összhang uralkodik itt, 
milyennek páijit alig lehet találni. 

E társasághoz tartozik a Főnök ur. Alig 
hinné az ember, hogy a kissé morozus külső alatt 
oly aranyos kedély lakozik. Az ő állandó 8 ezer 
tolvaja és csirkefogója  elöl ide menekült. Rendes 
körülmények között azok igyekeznek szabadulni 
tőle, most meg ő szökött meg előlük. Alaposan 
lepipálta őket, a min azonban a jeles 8 ezer egy 
cseppet sem sajnálkozik. Viselkedésében azonban 
egy pár ellentétes vouás volt felfedezhető,  a pipát 
nagyon szerette, de azt már uem szerette, ha éne-
keltek, bogy : 

Ki járt itt, ki volt itt, 
Kinek a pipája maradt itt? 

Ö tudja, miért? 
Sorban következik az Őrnagy ur szintén sok 

szép tulajdonnal felruházva.  Kedélyes ember, a 
tréfát  megérti s épen ez adott talán okot a vele 
történt mirákulumra, mely a kis társaság tagjai 
között valóságos forradalmat  idézett elő. A ki azt 
hiszi, hogy én e csodás esemény miben létét e helyen 
elárulom, az nagyon csalódik, annyit azonban ki 
jelentek, hogy a mirákulum folyományaként  tartott 
k e r e s z t e l ő n és az ezt követő r a d i n á n a 
felizgatott  kedélyek lecsendesedtek sa forradalom 
minden súlyosabb kövélkezmények nélkül lecsilapult. 

A társaságba harmadiknak pompásan be-
illik a tanár ur a többieknek a kirándulásokban 

a mit az elkeseredett férjek  az anyósokra eddig-
elö felállítottak. 

Még csak egy sajátságos szokást említek fel. 
És ez az, hogy az erősebb nemen lévők a b o r s 
élvezésére adták magukat, kezdik 1 szemen s né-
melyik felviszi  10-12 ig. Még csak nem is gya-
nítom, hogy mily hatással van ez a szervezetre, 
némelyek azonban azt állítják, hogy nagyban elő-
segíti a liata'mas ásványvizek gyógyító hatását. 

A kies gyógyitóhely különösen délutánonként 
nagy lálog»tottságnak örvend s különösen üunep 
és vasárnap délutánokon annyi a veudég, hogy 
alig férnek  egymástól, igy történt az a mult va-
sárnapon is. Annyi volt a látogató, hogy az om-
nibusz egész éjszaka szállította őket, mégis többen 
voltak, kik gyalog mérték az utat, lehet, hogy 
szükségük volt a friss  levegőre. 

Mindenki jól mulat, csupán az omnibuszus 
lovak hajtják le busán fejüket  s komolyan óhajt-
ják, hogy a Wekerle kormány minél előbb bukjék 
meg s jöjjön helyébe egy olyan, mely a vasárnapi 
munkaszünetet a lovakra is kiterjeszti. 

Te pedig nyájas olvasó bizonyára óhajtod a 
czenzurát, hogy ilyen hiábavalóságokkal ne tegyék 
próbára a türelmedet. libilás. 

S z í n h á z . 
A Kömley Gyu'a színtársulata a mnlt hét 

folyamán  bevégezte itteni szereplését, a nélkül, 
hogy Kömley ur a nagyhangú ígéretekből akár 
csak egyet is beváltott volna. Valószínűleg ngy 
gondolkozott, hogy ezeknek az Ázsia szélén lakók-
nak jó lesz az ígéret is, azon kivül elégedjenek 
meg azzal, a mit kapnak. De hát édes ur, nem 
igy történt; a mi közönségünk nem elégedett meg 
s ön jónak látta ínég a szezon közepén els,z.e* 
l e l n i , itt hagyva társulatát a legváltságosabb 
helyzetben. Itt hagyott egy olyan társulatot, a 
melynek különben néhány igazán érdemes férfi  és 
nő tagja volt. Vájjon mit szól az ilyen eljáráshoz 
a központ ? Ez egyébiránt a Kömley ur dolga, vé-
gezze ö el, mi itt csak annyit konstatálunk, hogy 
fordult  meg itt nálunk már sok színigazgató ki-
sebb társulatokkal, gyengébb erőkkel, de egyik 
sem élt vissza a közönség jóhiszeműségével annyira 
mint Kömley ur. 

A mult heti repertoár a következő darabok-
ból állott: 

Julius 21-én (kedden) „Paraszt kisasszony" 
K i s s János és neje jutalmául; 25 én (szerdán) 
Moliére klasszikus vígjátéka: „A fösvény"  ; 26-án 
(csütörtökön) N a g y Ida jutalmául: „Vasember"; 
28-án (szombaton) S z e l e s József  jutalmául: 
„Nagy Galeotto". Az utóbbit kivéve, a többi meg? 
lehetősen összevágó és élvezhető előadásokba, 
Echegaray felséges  drámáját bizonyos Radványi 
ur, ki E r n e s t o t állította pellengére, valóságos 
bohózattá tette. Egy )ó tanácscsal szolgálunk nekj: 
ne vállaljon el ilyen nagy szereiteket s ha szfik-L 
ségböl még is játszania kell, akkor a bátorságot 
ne a szeszes fluidumokból  merítse. 

Julius hó 29-én (vasárnap) 3 egy felvonásos 
darabot adtak, melyekkel egyszerre két bérjetet 
ráztak le a nyakukról s egyszersmiud legalább ez 
idő szerint bucsut vettek az illeni közönségtől. 

A mint már fentebb  emlitellűk, a társulatnak 
van egy néhány jóravaló tagja, kik hivataltsággal 
működnek pályájukon. Ilyenek: K i s s n é , Nagy 
Ida, T a r j á n Blanka, S z e l e s József,  K i s s Já-
nos. Kisebb szerepekben Z e n d y, V á r a d y, 
F e r e n c z i , kik teljes igyekezetlel azon voltak, 
hogy a társalat renoméját — a mennyire ilyen kO* 
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rülmények között lehetséges — megóvják és fen-
tartsák. Őszintén elmondhatjuk, hogy megérdem-
lették volna a nagyobb pártfogást.  Azonban, h«gy 
ez nem történt meg, annak nem a közönség, ha-
nem más valaki az oka, kit ök most már bizo-
nyára szintén megismertek. 

K V L O K F É L É K . 
— Vadász-majális. A csíkszeredai vadász-

társaság folyó  hó 15-én a csikzsögödi fürdőn  zárt-
körű nyári tánczvigalmat rendez, melyre a meg-
hívókat a legközelebbi napokban bocsátja ki a 
társaság. A majális elé már is nagy örömmel néz-
nek hölgyeink és nimródaink, s egyike lesz e mn 
latság a nyári szezon legkellemesebb mulatságainak. 

— Mikó Árpád orsz. gyül. képviselő nevét 
tartja közforgalomban  a közvélemény az udvar-
helymegyei főispáni  állásra. Nevezett képviselő Ma 
rostordamegyében a szomszédos fekvésű  .Tedd köz-
ségben időzik apósánál: Tu.man László nagybirto-
kosnál, hova bizalmas természetű levelet kapott 
Hieronymi minisztertől, a ki őt Budapestre fel  is 
kérette Ideje is, hogy az udvarhelymegyei főispáni 
kérdés végre valahára megoldást nyerjen. 

— Nyilvános köszönet. A csikmegyei egye-
temi polgárok által i mult évi julius S-dikán ren-
dezett estélyen a felülfizetésekböl  befolyt  29 frt 
.00 krt a rendező-bizottság központi tagjai a ma-
défalvi  emlékalap javára igénytelenségemhez, mint 
a madéfalvi  emlék-bizottság alelnökéhez beküldvén, 
midőn ezen szép összeg vételét nyugtázni szeren-
csés vagyok, feljogosulva  érzem magam a neines 
ifinságnak  ezen áldozatokkal járt hazafias  ügy-buz-
galmáért köszönetet mondani. A székely temető 
lelett emelendő emlékoszlop e buzgó munkásaira 
büszkék vagyunk, mert hazafias  lényiik biztosítása 
annak, hogy ök maguk az újraéledő székely nem-
zet szebb jövőjének eleven oszlopai. Csík-Somlyón, 
1994. julius 18. Bándi Vazul, a madéfalvi  emlék-
bizottság alelnöke. 

— Gyergyó-Szentmiklós ujabb hazafias  tette. 
A község képviselőtestülete ösztönöztetve hazaűas-
sága által, melylyel a nemzeti üdvös mozgalmakat 
mindenkor áldozatkészséggel támogatja, elhatározta 
a legutóbbi gyűlésen, hogy az „ Krdélyrészi Kár 
pát Egyesülef-nek,  mint az ország különböző ajkú 
polgárai kőzött az egymás iránti türelem s tiszte-
letnek és ragaszkodásnak társadalmi uton létreho-
zása, bensővé tétele s megszil.irditása mellett más 
humánus intézmények és ismeretek terjesztése czél-
jából is alakult testületnek alapító tagjai közé lép. 

— Iskola segélyezése. A b. e. Fogarassy Mi-
liály nőnöveldéjében létező polg. leányiskolát, mely 
a gyergyói nőnevelés előmozdításában fötényező-
kéut közreműködik s lehetővé teszi, hogy a gyer-
gyói szegényebb szülők is fensőbb  fokú  kiképezte-
tésben részesíthetik leányaikat, a község is éven-
ként 300 frltal  segélyezni fogja. 

— Villamos villágitás Gyergyó-Sienfmiklóson. 
Azt mondja egy klasszikus közmondás, hogy nincs 
ugrás a természetben. No annál nagyobb van a mi 
megyénkben s községünkben Gyergyó-Szentmikló-
son; mert megérjük még, hogy a bocskor korsza-
kából, melyben itt felejtettek  bennünket, a gőz-
kocsi epokháját átugorva, a repülő-gép korszaká-
ban fogjuk  magunkat találni; valamint a faggyú-
gyertya s a füstös  petróleum szakából a légsze-
szét elhagyva, átugrunk a villamos világítás kor-
szakába, ha ugyanis megvalósul az a terv, mely 
a gyergyószentmiklósi képviselőtestületet foglal 
keztatta. C'ziffra  Mihály a villamos világitásnak 
Gy.-Szentmiklós területén saját költségén leendő 
beállítására a képviselőtestületnek ajánlatot téve, 
állnak fentartására  60 évi időtartamra kizárólagos 
jog engedélyezését kérte. A képviselőtestület elv-
bén örömmel fogadta  az ajánlatot, mielőtt azonban 
áz behatóbb tárgyalás alá vétetnék, szükségesnek 
tartja előzetesen megismerni a felállítás  és beren-
dezés módozatait, a terheket, kötelezettségeket, 
jófeokat,  melyek vállalkozóra épen ugy, mint a 
községre és ennek egyes lakóira háramlanak, va-
lamint az időtartamot, mely a kért kizárólagos 
jogosultság megadása esetén annak fentartására 
vállalkozó ngy, mint a község és közönség hátrá-
nya nélkül megállapítható lenne. Ennek a terve-
zetnek a megállapítására egy szakértő meghallga-
tásán- kivül Lázár Menyhért, esetleg Ferenczi 
György elnöklete alatt 14 tagu bizottság külde-
t*t ki. 

— Színház. Egri Kálmán színtársulata jelen-
leg Borszéken működik. Előadásainak sorozatát 
julius hó 2G-án a nl,róbali;izassáRu-gal kezdette 
meg. Az előadás minden lekintet.bin fényesen  si-
került s a bemutatóból joggal következtethetjük, 
hogy a társulat csakugyan megérdemli a páltfo-
gást. Egrinél vannak: Kónay Karola, M á l r a y 
Margit, G e r g e l y József  a népszínház volt te-
noristája, L i p t a y Lajos, M á t r a y János, B a-
I o g Árpád, O I m o s s y Rezső stb. 

- - Nyilvános köszönet. Csikzsögödi Nagy 
Ferencz ur vármegyei kiadó, a lövétei tüzkárosul-
tak részére 3 frtot  s alulírott mint tűzkárosult 
részére 2 frtot  adományozott kezemhez, miért 
ezennel köszönetemet nyilvánítom. H.-Lövétén, 
18114. julius 28-án. Bartalis Ferencz. 

— Gyújtogató villám. Folyó hó 1-én az es-
téli vihar alkalmával az égi tüz id. András József 
csikszenfmiklósi  lakos istállójába csapott s azt fel-
gyújtotta. Az istálló a benue elhelyezett takar-
mánynyal együtt elhamvadt. 

— Tüz. Gyergyó-Szenimiklóson juIiii-> :50-án 
esti 8—9 óra tájban a község közepe táján sűrű 
füstoszlop  és hatalmas lángnyelv csapott, fel  a le-
vegőbe. Az embereket rémület fogta  el; mert a 
tüz ijesztő jeleggel s veszedelmes helyen ütött. ki. 
hol sűrűen sok gazdasági épület állott egymás mel-
let. Ferenczi Lajos székely gazda istállója isme-
retlen okból, de legnagyobb valószínűség szerint, 
gondatlanságból belülről meggynladt s mire a tűz-
oltói segítség érkezhetett volna már nagy lángok-
ban égett s ál harapódzott a szomszédos e.sürre is. 
A megérkezett tűzoltók s mások, különösen az 
iparosok, kereskedők s hivatalnokok emberfeletti 
tevékenységet tanúsítottak ugyan a tüz megféke-
zésében, mindazonáltal 10 gazdasági épület esett 
martalékául. A leégett épületek mind fából,  egy-
máshoz közel voltak építve, a nagyobb résznek 
belsejében száraz takarmány, tehát gyúlékony 
anyag volt. A meggyuladt istállóban bennégett egy 
kancza. a gazdasági épületekben 40 szekér széna, 
ő szekér bükköny, 5 szekér tavasz-szalma, ló után 
való 1 száll, 1 szövőszék, 3 öl fa  s más gazdasági 
eszközök. A kár 3000 frtnál  löhbre rug. Összesen 
0 gazda károsult s ezen kivül Lázár jjukács kö-
zeli gyümölcsös kertje az oltás alatt összerongál-
tatott. A tűzvésznek a lakóházakra való átterje-
dését gátolták a szélcsend, bőséges viz közel léte, 
oltási igyekezet és a jó oltó szerek. Éjfél  után 1 
óra tájban végződött az oltás, melyben részt vett 
a gyergyószentmiklósi tűzoltó-egylet 3 fecskendő-
vel, továbbá Szál hegyről hozlak egy nagy kitűnő 
fecskendőt  é.s számosan jöttek vele; Alfaluból  szin-
tén hozlak fecskendőt.  Ott működött továbbá 

j Czilfia  Mihály helybeli kereskedő újonnan hozatott 
I kitűnő fecskendője  is. Egyesek jöttek később Te-
' keröpatak, Ditió, sőt liemete községéből is. A tüz-
| esetből azt a meggyőződést merítettük, hogy 
j Gyergyó-Szentmiklóson a tűzrendészet gyenge lá 
bon áll, a tüzollói egylet nemcsak számban, ha-
nem képességben, sőt jó szerekben is megfogyat-
kozott. Az egyletnek megszilárdítása, begyakorol-
tatása, felszerelése  nagyon is kívánatos volna. 

— Játékból szerencsétlenség. Julius hó 2;>-án 
Borszéken a fürdő  és üzletszolga személyzet kö 
zül báróin súlyosan összeégett. A dolog ugy lör-
lént, hogy este a lámpát egy cselédleány meggyúj-
totta lakásukon, de mert nem volt benne petró-
leum, az égő lámpába petroleumot akart tölteni. 
Két férficseléd  játékból csipkedni kezdette a lányt, 
ki persze védte inagát, de a közbe begyült s szét-
hányta magát a lámpa és az égő petróleum vala-
mennyihez eljutott. A segélykiáltásra több cseléd 
szaladt össze és lepedők segélyével sikerült őket 
a halálos veszélyből elég korán kimenteni. Mind-
hármat a kórházba szállították. Felgyógyulásuk-
hoz, egynek kivételíve', van remény. 
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(leorgeseii, (Bukarest) 2 sz. D. M. .loneseu, institutor, 
(Bukarest) 1 sz. Vizi Dénes k. tanitó, (Bukarest) 3 sz. 
Lukáts .lanka, magánzó, (Brassó) I sz. Oetávia M. 
Stáneseii, kereskedő, (Brassó) 7 sz. C. I'. Aluteánu, 
hivatalnok. (Bukarest) 2 sz. X. Klieseii. hivatalnok, 
(Bukarest) ."> sz. Wladimir Contaeiizene, hivatalnok, 
(Bukarest) :5 sz. Sophie Contaeusene, hivatalnok neje, 
(Bukarest) I sz. F. Senaline, hivatalnok neje, (Bu-
karest) 1 sz. Dr. Hósz Mibályné, járásorvos neje, 
(Xagy-Lak) 1 sz. Csató Béni, pénzügyőri biztos', 
(Nyíregyháza) 2 sz. Eliza Lccea. magánzó, (Bukarest) 
I sz. Dr. Kii ;'.ly iiué, orvosné, (Budapest) li sz. Moritz 

•Adler, kereskedő, (Brassó) I sz. Reimer Marttya, 
I gyógyszerészné, (Fcketelialom) 1 sz. Z érmen Anna, 
| gyógyszerészné, (Feketehaloin) 1 sz. Botskai La-
josné, kereskedóné. (Nagy-Várad) 2 sz. Dr. Kemény-
Domokos, II. földbirtokos,  (Maloinl'alva) 5 sz. Dr. 
Kemény l'ál n. földbirtokos,  (M.-Toluit) 1 sz. fíold-
nery Fereneziié, hivatalnoknő, (Budapest) 3 sz. Veisz 

j Tini, kereskedóné, (Budapest) 2 sz. Vilma (i. l'opp, 
magánzó. (Brassó) 4 sz. l'ototzky Gergely, kereskedő, 

'(Nagy-Sitik) 1 sz. Reinort Dániel, kereskedő, (Xagy-
Sink) I sz. I'ráger .luliiis, magánzó, (Bukarest) I sz. 
Özv. Jenei Viktorné, egyetemi tanár özvegye, (Ko-
lozsvár) I sz. Özv. Szentes Mártonné, birtokos, (Ko-
lozsvár) 1 sz. Heim I'éter, neje é.s fia,  miniszteri 
tanácsos, (Budapest) •"! sz. Friedriek Iliid és neje, 
fényképész,  («ialaez) I sz. Benkő Sándorné, birtokos, 
(K.-Vásárhely) 2 sz. Vasile Belőni és társa, bankár, 
((ialaez) l sz. Kónya Klementiue és fia,  gyógyszerész, 
(Jássy) -l sz. Klein Jakab, műépítész, szaktanár, 
(Temesvár) 1 sz. Somov, magánzó, (Bukarest) 1 sz. 
Bocskor Mihály, kir. táblai biró, (Kolozsyár) 1 sz. 
Átutazók 40 sz. Személyszám összege 992. 

Fürdővendégek névjegyzéke . 
Csik-Tusnád. 

Szentiványi Károly, kir. törvényszéki biró, (Sze-
ged) 2 személy. Konstantin Zemlcdnszi, Rennis 
Kitzku, tanulók, (Caraeál) 2 sz. Albert Colién és 
családja, kereskedő, (Braila) •"> sz. Georges Gvérona, 
((ialaez) 1 sz. Friedinann L. Lajos és neje, n. ke-
reskedő, (Budapest) 2 sz. Lencsés Ambrus, uradalmi 
erdész, (Budapest) 1 sz. Özv. Gáspár Antalné, bir-
tokos, (Vásárhely) I sz. Özv. Tellmaim Józsefné, 
birtokosné, (Vásárhely) 4 sz. Kttore de Vico, orvos, 
(Galnez) 4 sz. Constant Márinek, professzor,  (Galaez) 
ű sz. Krány, birtokos, (Bukarest) 4 sz. Xeufeld  Béla, 
tánezmester, (N.-Várad) 1 sz. Kondráth Vilmos, asz-
talos, (Berotlialom) I sz. Özv. Csiki Jánosné és fia, 
magánzó, (Kolozsvár) 3 sz. Veisz József,  kereskedő, 
(Kolozsvár) li sz. Kis Jánosné, birtokos, (Deés) 1 sz. 
Sylvin Demián, birtokos, (SzászvároR) 1 RZ. Burchárd 
Bélavári Gusztáv, birtokos, (Budapest) 0 sz. Székely 
Dénesné, magánzó, (Székely-Udvarhely) 3 sz. Leon 
Márkus, magánzó, (Brailla) 1 RZ. Iaaác Leibovitz, ma-
gánzó, (Brailla) 1 RZ. Konstantin Gheorghiu, hivatal-
nok, (Bukarest) 3 sz. Ifj.  Jakab István, takarékpénz. 
vezérigazgató. (K.-Vásárhely) 6 BI. M. D. Mouolé, 

K ¥ I L I I É B.*) 

Gyakorlott könywezeto, 
ki egyszersmind magyar, német levelező s 
pénzintézeti ügyekben is járlas, szerény fel-
tételek mellett hasonló minőségben állást 
változtatni óhajt. Jelenleg egy fűrész  telepen 
van alkalmazásban. Czim a kiadóhivatalban. 

4-8 
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerit. 

Egy 2 3 gim. osztályt végzett, 
jó házból való fiu 

felvétetik  Gál József  kereskedésében. 

Sz. 1432 — 1894. 
ki. 

Pályázati hirdetés. 
A Csik Szereda városában üresedésben 

lévő rendőrkapitánysági állásra, melylyel 
700 frt  évi rendes fizetés  150 frt  «zállás-
pénz élvezete van egybekötve, ezennel újból 
pályázat nyittatik. 

Felhívatnak mind azok, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, oktuányolt folyamodvá-
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nyaikat folyó  augusztus hó 30-áig 
Csikvármegye alispánjához annál inkább be-
nyújtani siessenek, mivel ezen tul beérke-
zendő pályázati kérvények hivatalból vissza 
fognak  utasíttatni. 

Csik-Szereda, 1894. augusztus hó 5-én. 
Csedő István, 

1—S polgármester. 

788. szám. 
á. 1894. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m 

kir. minisztérium az 1894. évi jnlius hó 24-én 
kelt 48780. szánni rendeletével a héjjasfalva-
gyimesi 96 — 98. km. szakasz szabályozását 
5838 frt  63 kr összeg erejéig engedélyezte 

A fentemiitett  munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czéljából az 1894. évi atlg. 
lió 25-ik napjának délelőtt 10 órájára 
a csikvármegyei m. kir. államépirészeti hi-
vatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elvál-
lalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után számítandó, s a részletes feltételekben 
előirt 5%-nyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat kitűzött nap d. e. 9 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igyekez-
zenek beadni, mivel a későben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1894. atig. 1-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti hivatal. 

Szám 654-1894. 

Szám 412—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy salamási 
Bajás György végiehajtatónak ditrói Bajkó István 
Barabásé és neje végrehajtást szenvedők elleni 38 
frt  tőkekövetelés és jj. iránti végrehajtási ügyében 
A csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) területén levő, a gyer-
gyóditrói határban fekvő,  a gyergyóditrói 91. sz. 
tjkben A f  1 rsz. 157., 158. hrsz. 411 frt,  2. rsz. 
7542. hrsz. 33 frt,  3 rsz. 11893. hrsz. 2 frt,  4 
rsz. 16226., 16228. brsz. 2 frt,  5. rsz. 17160. hrsz. 
7 frt.  6. rsz. 17168. hrsz. 7 frt.,  7. rsz. 17468., 
17469. hrsz. 7 frt,  9. rsz. 24902. hrsz. 4 frt.  10. 
rsz. 260S1., 26082. hr. 5 frt,  11. rsz. 26084. hrsz. 
5 frt,  12. rsz. 28040. hrsz. 1 frt,  13. rsz. 29579. 
brsz. 3 frt,  14. rsz. 29600. hrsz. 8 frtban  az ár-
verést ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1894. évi szeptember hó 19-ik napján delelött 8 
Órakor Ditró község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°,0-ái. vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvdékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez lekenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál tatni. 

Kelt Gyergyó Szentmiklóson, 1894. évi május 
hó 25-ik napján. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 
3CÖ11Ő Ignácz 

kir. atjliiró. 

nyilt és zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár C767 frt;  mely összegnek 
megfelelő  10% bánatpénz minden esetben 
befizetendő. 

A részletes feltételek  hivatalos órák alatt 
bekinthetők. 

Csik-Karczfalván,  1894. augusztus 5. 
Kovács János, Gidró Ignáoz, 

körjegyző. biró. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy Gyergyó-
Tekerőpatak község Forika János biró által vég-
rehajtatónak alfalvi  Barin István és neje végrehaj-
tást szenvedők elleni 550 frt  tökekövetelés és jj. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő, a gyergyóall'alvi határban fekvő 
a gyergyóallalvi 1094. sz. tjkvben A f  1. rszán. 
3273., 3274., 3275. hrsz. 403 frt,  3. rsz. 5209 
hrsz. 33 frt.  5 rsz. 5765, a hrsz. 8 frt,  (i. rsz. 6328. 
hrsz.7 irt, 8. rsz. 8133. hrsz. 6 frt,  9. rsz. 8447. hrsz. 
2 frt,  13. rsz. 11624. hrsz. 4 frt  14. rsz. 12040. 
hrsz. 5 frt,  15., 16. rsz. 13537/a hrsz. 162 frt  50 
kr, 18 rsz. 14313. hrsz. 24 frt,  19. rsz. 15065. 
hrsz. 1 frt,  24. rsz. 20104 hrsz. 7 frt;  26. rsz. 
21190a,, hrsz. 2 frt,  27. rsz. 22081. hrsz. 8 frt, 
28. rsz. 24015. hrsz. 8 frt,  29. rsz. 25782. hrsz. 
5 frt,  31. rsz. 26387. hrsz. 2 li t, 32. rsz. 27165. 
hrsz. 8 frt,  34. rsz. 29311. hrsz. 17 frt,  az alfalvi 
3097. sz tjkvben A f  I. rsz. 3276., 3277. hrsz. 
3 frt,  2. rsz. 3885. hsz. 3 frt,  3. rsz. 6338. brsz. 
10 frt,  4. rsz. 10014. hrsz. 3 frt,  5. rsz. 10C50. 
hrsz. 6 frt,  6. rsz. 10095. hrsz. 9 trt, 10096. hrsz. 
7 frt,  10295. hrsz. 1 frt,  10296. hrsz. 2 frt,  7. 
rsz. 16400. hrsz. 49 frt,  8. rsz. 17594. hrsz. 29 
trt, 9. rsz 19074. hrsz. 5 frt,  10. rsz. 19534. hrsz. 
9 frt,  11. rsz. 20476., 20477. hrsz. 12 frt,  12. 
rsz. 25871. hrsz. 4 frt,  13. rsz. 29223. hrsz. 31 
frt,  14. rsz. 13537/b hrsz. 162 frt  50 kr, az al-
falvi  1766. sz. tjkben A f  1. rsz. 9647., 9648. hrsz. 
24 frt,  2. rsz. 10007. brszra az árverést 4 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. 
évi szeptember hó 22-ik napján délelőtt 9 órakor 
Gyergyó-Alfaln  község hivatalos házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/,-át készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t -cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi május 
hó 25-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
K f i l l ö  I p - n á c z , 

kir. aljbiró. 

Sz. 982—1894. 

Hirdetmény. 
A megyei tkts törvényhatóság által jó-

váhagyott határozattal Csik-Karcztalva köz-
ség részére egy uj iskola épitése vétetett 
tervbe. Ennek folytán  vállalkozóknak tudo-
mására hozatik, hogy az épités biztosítása 
ezéljából f.  évi szeptember hó 7-én 
délelőtt 10 Órakor ezen község házánál 

Haszonbérbeadás. 
Csik-Szentkirály községében és ha-

tárán fekvő  és Gróf  Károlyi Sándorné ő 
nagyméltósága tulajdonát képező és a csik-
szentkirályi 67. számú tjkben 1—9. rend-
számok alatt foglalt  ingatlanok 

45 hold szánté és kaszáló, 
1894. évi szeptember hó 
3 órakor Csik-Szentkirál 
zánál tartandó nyilt árverésen 1895. évi 
április 24-től szamitandó 6 évre haszon-
bérbe fognak  adatni. Mely alkalomra, 
a haszonbérbe venni szándékozókat ezennel 
meghívom. 

Az á rverési feltételek  alólirottnál bár-
mikor megtekinthetők. 

Csik-Szeredában, 1894. évi aug. 6-án. 
Baktsi Gáspár, 

1 4 kir közjegyző. 

2-án <lélutAn 
on a község há-

8 A Bras _ Brassói Portland-Czement Gyár 
OBraasó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb 
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U felelősség,  mellett folyton  egyenlfi  és 
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Csik-Szeredában kapható: 
O A L B E R T R A L Á Z N urnftl. 
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vasúti állomáshoz szállitva, a C1 
legolcsóbb árban. 

Az a l c s ik i b a n k r é s z v é n y - t á r s a s á g 

rendkívüli közgyűlését 
Csik-Szentmártonon, 1894. augusztus 29-én délután 2 órakor 

tartja Üzleti helyiségében, melyre a részvényesek meghívatnak. 

T Á R G Y A I : 

1. A szavazatszedő- és jegyzőkönyvliitelesitő bizottságok megválasztása. 
2. Az alaptőke felemelése  és az alapszabályok módosítása. 
Az alapszabályok 42. §-ának kivonata: A közgyűlésen minden részvényes vagy 

személyesen, vagy meghatalmazottja által, — kinek azonban szintén részvényesnek kell 
lennie — gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban minden részvényes a gyűlést 
megelőzőleg 3 nappal részvényét szelvényeivel együtt a pénztárnál elismervény mel-
lett letenni. 

Az alcsiki bank részvény-társaság igazgatósága. 
Csik-Szentmárton, 1894. augusztus 4. 

Cseh Vilmos, s. k. Dr. Molnár László k. 

Nyomatott Caik-Saeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




