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F S I I i i v á a e l ő f i z e t é s r e . 
A „CSÍKI LAPOK" VII. évfolyamának 

jiilius —oktober havi .'J-dik negyedére uj 
• Kifizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt'.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 5} korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel íel-

kí'rjilk azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
ralékban vannak, liogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szcredában 
(íyörgyjakab Márton, Gycrgyó-Szcntmikló-
»«n Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1895. június hó. 
-A- „ G s U s i L a p o l s : " 

szerkesztője és kiadója. 

Gyergyó önmagáért. 
Azt mondja a franczia  közmondás: „ Loin 

des yeux, loin du coeur." Távol a szemtől, 
távol a szivtől. Ez a közmondás Gyergyóra 
is nagyon talál ; mert e vidék, mintha nem 
is a haza testéhez tartoznék, oly annyira tá-
vol esik azoknak a szivétől, kikre minden 
vidék sorsa, felvirágzása  bizva van. 

Vagy talán a gyergyói Kárpátok oly 
magas válaszfalat  emelnek, hogy ezen se 
szem, se sziv át nem hathat; a mi itt eb-
ben a körülkerített medenczében történik, 
arról tudomást nem vehetnek s veliink együtt 
nem érezhetnek. A föld  rögéhez tapadt mun-
kás, szűkölködő s a mindennapi kenyérért 
erőn harezot folytató  gyergyói székely szi-
vének a dobogása megtörik a Hargita grá-
nit falain  ; könnye pedig jéggyöngyökké me-
red a hóval borított csúcsokon. 

Tán nincs is multunk, mások szemében 
nincsen jelenünk a jogunk sincs a jövőre ? 

A niult ? A székely nép múltja az utó-
dok előtt a homályba vés/.; a régi fényes 
csillagok az emlékezetben kialudtak. A je-
len is puszta, sivár ; mint földünk,  melyen 
még a veríték se hoz gyümölcsöt. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A szőke apród. 

Irta Kóbor Tamás. 
A szőke apród volt az operaház egyetlen luil-

leriimja, n kinek nem udvarlója, hanem annak rendje 
és módja szerint eljegyzett vőlegénye volt. A leg-
szebb tagja volt a korpodi balletnek s az operai elő-
aJáson őt rendelték ki első apródnak. Az apród fe-
hér trikójában, kék selyem köntösében s hullámzóan 
leomló szőke hajával a legelragadóbb jelenség volt. 
Minden látcső az 6 gyönyörű arczának szegődött, 
melynek szenvedő, szinte bus kifejezésével  sajátsá-
gos ellentétben volt nagy kék szemeinek indulatos, 
olykor haragos nézése. Ilyenkor az ő vőlegénye fog-
csigorgutva állt a jobboldali földszint  bejárat oszlo-
pához támaszkodvu és látcsővel követte minden moz-
dulatát. Ennek a látcsőnek szóltak a szőke apród 
haragos tekintetei. 

A látcső azt mondotta: 
— Már megint kaczérkodol ? Nem kértelek-e, 

hogy ue szépítsd inagad annyira. Hogy iparkodj n 
tömegbeu eltűnni, liogy ezek a frivol  arezok ne ké-
jelegjenek látásodban? Óh, hogy nem verhetem 
mindegyiknek a szeme üregébe az ő átkozott látó-
masináját. 

A kék szemek pedig daezosan villogtak össze-
vissza. 

— Mi közöd hozzá ? Tán nem tudod, hogy 

Hát a jövő ? Ennek a napja másutt 
már rég felvirradt,  melegitő fénye  boldog-
ságot fakasztott  a szivekben, viiulást a föld 
niesgyéin. 

Gyergyó még mindig csak reményei-
nek hajnalát emlegeti s ebből niég a derengő 
fény  sem tiint fel  a látóhatáron. Egy-egy 
képviselőválasztáskor naiv reményünk s a 
szépen csengő szavak csalóka szilieket fes-
tenek elénk, de csakhamar eloszlik ez, mint 
a kis gyermekek mulatságára feleregetett 
szappanbuborék. 

Ne gondolja senki, hogy az a kis külső 
fény,  az a néhány kocsi, mit itt Gyergyó-
ban láthatnak, vagyonosodásról beszél. Ez 
ínég a régi jobb idők gyömölcse. Ttilajdon-
képeni vagyonosodásról szó sem lehet. A 
birtok egyik kézből a másikba, a pénz egyik 
zsebből a másikba jut s ott gyiil össze, hol 
ügyesebben s erősebben megszorítják. Ha 
egy gyergyói ember gazdagodik, tiz elsze-
gényedik. A vagyonosodásnak forrásai  rész-
ben már kiapadtak, részben kiapadóban van-
nak. Egykori kereskedelmünk s iparunk nap-
ról-napra szűkebb határok közé szorul. Most 
már csak a feljegyzések  bizonyitják, hogy 
Gyergyó-Szentuiiklóson számos jeles lakatos, 
kovács, asztalos, timár virágzó ipart, folyta-
tott. Hogy ez utóbbiak messze vidéken is 
keresett veres és fekete  kordován bőrt ké-
szítettek, melynek titkát csak ők tudták. 
Csak a feljegyzésekből  tudjuk azt is, hogy 
a gyergyósztmiklósi kereskedők a régi jó 
időkben évenkint 40 ezer ökröt, 10 ezer lo-
vat, 300 ezer jtthot szoktak felhajtani  Bécsbe. 

Az utóbbi időben a jobban fejleszlett 
vidékek mellett minden emberi ügyesség és 
törekvés daczára is a verseny Htjáról Gyer-
gyó teljesen leszorult. A régi időkben győz-
tek egyéni ügyességgel; ma győznek a kor 
vívmányaival. 

A Székelyföld  egy nagy területén, Szász 
liégen-, Maros-Vásárhely- s Udvarhelytől 
egészen a keleti határvonalig még régi primi-
tiv ösvényeken járunk. A közlekedés drájja ; 
lassú és rossz ; tavaszszal még életveszélyes 

ballerina vagyok ? csak nem csufitom  el magamat, 
mikor az a kötelességem, liogy szép legyek V Hogy 
ezeknek tetszem"/ Mi közöd hozzá megfizették  az 
árát, joguk van, liogy engem nézzenek. Iis én szé-
píteni fogom  magamat és kiállók az első sorba, mert 
nem akarom, hogy társaim köziil valaki elémbe vág-
jon és elhalászsza előlem az apródot. Ha te dühös 
vagy miatta ne jöjj a színházba. 

Csodálatosan jól értették egymást, igy, a sze-
mük villanásából. A lialal ember reszketve az izga-
tottságtól rohant a színpadra és várta a menyasz-
szonyát. 

Ökölbe szorított kezekkel rohant feléje,  mintha 
megakarná verni, de midőn a szőke apród mereven 
büszkén szegezte rá szemét, a fiatal  ember meg volt 
babonázva. Alázatosan, félénken  közelget hozzá és 
forró  csókokkal borította a feléje  nyújtott kezet. A 
szőke apród királynői méltósággal engedte csokolni 
a kezét, aztán odavezette őt a színpadi coutoir egy 
zugába. 

— Ülj le. 
— íiiza, (liza, meddig tart még ez a komé-

dia? Istenemre mondom már nem birom tovább. 
— A büszke, hideg tekintet ilyenkor meglá-

gyult, valami szivbe hasogató, szerető melegséggel 
nyugodott a fiatal  emberen. 

— Kiles barátom, nem telietek róla. Terhemre 
van ez az élet. de véges-végig kell állnom ezt a 
küzdelmet, vagy a mi boldogságunkból nem lesz 
semmi. 

is ugy, hogy mielőtt a nagy világba men-
nénk végrendeletet kell csinálmink. 

Ez az elmaradottság hova-tovább mind 
élesebben fog  kitűnni ; mert a ki egyszer a 
lejtőre jutott, rohamosan halad lefelé. 

Igaz, liogy bajainknak oka első sorban 
a székely érdekek iránt tanúsított közönyös-
ségben keresendő ; de az is igaz, hogy rész-
ben önmagunk is okai vagyunk. Gyergyó 
a saját érdekeinek, a saját ügyének mindig 
gyenge harezosa volt. Másokért a tűzbe is 
kész volt rohanni, de önmagáról mindig meg-
feledkezett. 

Azt mondják, minden szentnek maga 
felé  hajlik a keze ; mi a szenteknél szenteb-
bek ne legyünk s egy kis praktikus észjá-
rás hasznunkra lehel. Az izraeliták is addig 
zúgolódtak a pusztában, mig Isten nekik 
előbb mannát, azután fürjeket  adott. 

Mi ugyan ne zúgolódjunk, hanem mun-
kálkodjunk a magunk javáért is. „Segíts 
magadon, s az Isten is mcgsegit.fc  Olyan 
kipróbált elv, mely az emberi tapasztalás 
összes eredményét sziik keretben magában 
foglalja.  Az önerő minden fejlődésnek  a 
gyökere. 

G^ergyónak pedig épen egyik legna-
gyobb baja, hogy társadalmi ereje nagyon 
szét vau aprózva. Az az erkölcsi erő, mely 
csodákat művelhet, nálunk szétszóródva, ha-
tástalanul szunnyadoz. Az a nép pedig, mely 
önmagában gyenge, nem lehet erős kifelé. 
Gyergyónak azért nincs kellő súlya sem a 
megyénél, sem a kormánynál. Ily körülmé-
nyek között attól is kell tartanunk, hogy 
ha eddig már be nem állott, beáll azaz ál-
lapot, hogy a közügy önügyekké lesz s min-
den tehetség, minden befolyás  a közczél fen-
séges eszménye helyett az önérdeket fogja 
szolgálni. 

Holott Gyergyó jövője, e vidéknek fel-
virágoztatása elég szép és magasztos czél le-
hetne, hogy a széthúzó elemeket egy közös 
munkában egyesítse. 

Széniül hiszem, sokat ki lehetne itt 
vivni s a társadalmi erőt teljesen életre le-

A szőke apród földhöz  ragadt szegény embe-
rek leánya, a kinek keresetéből táplálkozott négy 
neveletlen gyermek. A fiatal  ember pedig egy elő-
kelő özvegy asszony egyetlen fia,  büszke, szigorú 
erkölcsi felfogással,  a ki hallani sem akart róla, 
hogy fia  egy ballerinát vegyen nőül. Ha egy szegény 
varróleanyl akarsz elvenni, semmi kifogásom.  De 
egy ballerinát; a ki naponta ezer ember előtt szinte 
meztelenül mutogatja magát — soha. Válasz közte 
és köztem. 

Ó ekkor választott. Választotta a szőke apródot. 
Egy este fölkereste  a színpadon és egy karika-

gyűrűt húzott az ujjára. A szőke apród könnyezve 
borult a keblére és megcsókolta a kezét. 

— (îiza. — mondotta — bocsássa meg nekem 
az Isten, a mit teszek. Elhagyom miattad ősz, édes 
anyámat, a kit ezzel sirba taszítok. De más mód 
nincs, ó nem egyezik bele házasságunkba és én ró-
lad nem tudok lemondani. 

— És mért nem egyezik bele édes anyád 1 
A fiatal  ember meg fogta  kezét és könyörögve 

szólt hozzá. 
— <iiza, lásd, olyan nagyon fáj  nekem anyám 

előítélete. Netn a szegénységedet, liaiiem azt kifo-
gásolja, hogy a színháznál vagy. Lásd, hiszen isme-
red társnőidet, az az előítélet olyan érthető. Ha is-
merne téged, tudom megbecsülne. De az az előítélet. 
Nézd olyan jó volna az ő áldását megszerezni és 
olyan könnyű. 

— Mi módon ? 
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lietne kelteni, lm Gyerpyonak lenne egy 
Horatius Coclese, ki oda kiáltott a húzódozó 
rómaiaknak : „Fegyverre, miénk a győzelem!* 

De hát miért mondom én ezeket? Azért, 
mert megvagyok győződve, hogy ha a gyer-
gyóiak ügyük érdekében m-m lépnek ki a 
hareztérre ; reményeik, vágyaik nem fognak 
teljesedni. A vasut ugyan jövőre nézve biz-
tosítva van : de a jövőnek szűkebb és bő-
vebb határai vannak, sőt ha akarják, ha-
tártalan is lehet. A libáni koosiutról azt 
mondják, hogy a mostani csekély előirány-
zat mellett nagyon későre fog  ez kiépülni. 
De még kultúrintézményeink, közegészsé-
günk, kereskedelmünk s iparunk is sok és 
•beesés anyagot szolg;illalhat a közös, az 
.együttes akezióhoz. 

(Sycrgyó közügyeit, köy,r>s érdekeit. a 
községeknek s/.iilia kellene hozniok, a niiiguk 
kebeléből tagokat kellene kikiildeniök, kik-
ből egy nagy gyűlés alakulna, mely rzél-
jüink énh'líélieii időnként munkálkodnék. 

Kg\'iitt. vállvetve kivívhatjuk jugus kí-
vánalmainkat de szétlurgái-sidva s veszte-
gelve, még alamizsnára se érdemesilenek 
bennünket. 

T A N I"  €i  V 
Évzáró vizsgák. 

A csikmeiry ei pnlu'ári Icán y iskuliiliiin az évzáró 
vizsgálatok mull lió 'J7. és "Js. 11j>j:• i11 folytak  le 
Szalió (iéza vániK'üvénk kiriilvi taiil'eliiüyelóje, Ma-
dár Imre incvyei fójeuyzó  és dr. .Mnlnar .lózsef  ino-
iryoi IVnirviis mini iskulnszéki kiküldöttek és más ér-
deklődők jelenlétében. Az elsii osztály vizsgáját, 
Heczi- Alllal :ilis|iáll, a ll.lllll.nllk osztál\ét pedilí 
Mikó Bálint főispán  urak vé»Í!» li-ill»atták. 

A vizsgák eredményéről altaláiiossáuhan csak 
jót mondhatunk, a liallutt feleletekből  ;i jelenlevők 
iiiestsrvózódliellfk.  Iioiry az iskola tanítónői lelkiisme-
retesen teljesitik kötelességüket. daczára annak. bony 
a lllllll év folytán  euyik tanítónői állás üresedésben 
levén, az azzal járó mákat is a inhhiek tölintték l>e. 

A vizsgák tart a alait kileltek állil\a a nó-
vt'lldékek kézi liiuiikái, rajzai i-s írásbeli dolgozatai. 
A. nói kézi munkák csinos kivitele, ezélszeriiséiro és 
gazdagsálra. a rajzuk szépsége arról győzlek meu, 
hogy a tanulók a gyakorlati téren is szakképzettség-
gel és tapintatosan vannak vezetve. 

l'sikvármeüve naiiy áldozatokat hozott ezen 
intézet érdekében ezzel szemben örömünkre szolgál 
koiistalálni, lii'̂ y az elért eredmények ezen áldoza-
tokhoz évről-évre méltóbbak lesznek és azon lnlszoil. 
mely a leáiiync\elés fellendüléséből  a vármegyére 
közvetve \issznháranilik. arányos a hozóit anyaid 
áldozatokkal. 

Mull 'J.M-án tartatott meg a leányiskola záró 
ünnepélye. 1-,'rröl azonban tárgyhalmaz miatt esak a 
jövó száiniinkhan számolhatunk be. 

L E V E L E Z E K . 
Főispáni látogatás 

K á s z o n - A l t i z , 1895. jun. 26. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Nem mulaszthatom el, hogy azon örven-
detes és ritka jelenségről, a melynek Nagy-Ka-
szon községe a napokban szemtanuja volt — 
becses lapját ne értesítsem. 

A mi szeretett főispánunk,  Mikó Bálint 
ur ö méltósága, k.-alcsiki jár. főszolgabíró  Szé 
kely Endre és megyei aljegyző Bartalis Ágos-
ton kíséretében f.  hó 24 én a községek, illetve 
a körjegyzői irodák megvizsgálása végett kiszál-
lott, a vizsgálat d. e. 8 órakor kezdődött. A 
lőispán ur az ügykezelés minden ágát a leg-
részletesebben megvizsgálta, a tapasztalt példás 
rend és a/ iigyek sürgős ellátásáért megelége 
dését nyilvánította, a minek mindnyájan csak 
örvendeni tudunk. 

A vizsgálat befejezése  után a ..Hitelszö-
vetkezet" megalakítását hozta javaslatba, mely-
nek (elállítása úgymond — a földmives  nép 
jólétére és vagyonosodására vezet Nagyon ör-
vendünk, hogy a főispán  ur ő méltósága keb-
lén hordozva a kö/ségek jólétét és előhaladá-
sát, megmutatja az utat és irányt; melyen ha-
ladva a javasolt czél elérhető lesz. 

Ezeknek bevégzése után lőispán ur ő mél-
méltósága kíséretével együtt Balási Lajos ven-
dégszerelő házához ment, hol fényes  ebéd ren-
deztetett tiszteletére 

A vendégszerető házigazda minden lehe-
tőt elkövetett arra nézve hogy a magás vendég 
lehető legjobban találhassa magát így többek 
között kirándulást is szervezett az ő kincses 
bányájába, a k.-jakabfalvi  fürdőre,  melyben a 
helybeli plébános Veres Antal is részt vett. 

\ természettől gazdagon megáldott für-
dőnek ugy kies fekvése,  mint hathatós gyógyító 
ereje azt hiszem ugv a szerkesztő ur, mint be-
cses lapja olvasói előtt ismeretes lévén, azért 
ennek -leírását, mely ugy is avatottabb tollat 
venne igénybe, mcllö/.öm és röviden csak a 
kirándulásról kívánok megemlékezni. Miután a 
lőispán ur ő méltósága a tulajdonos kalauzo-
lása és a társaság kísérete mellett megtekintette 
a fürdő  nevezetesebb helységeit, s végül a ven-
déglőt is, itt. egy asztal mellé ültünk, hol a po-
harak csengése és a szebbnél szebb toasztok 
fűszeretek  a kitűnő humorban levő társaság 
jókedvét Végre mint mindentől, ugy innen is 
válnunk kelle s miután s/ercctt főispánunkat 
szállására kísértük, bucsut vevénk tőle azon hő 
óhajjal, vaiha ő méltósága kászoni híveit minél 
gyakrabban meglátogatná, s igy sok ily kedves 
napot szerezne nekünk. 

Xitf/ij-Ktininni. 

KÍ7 L Ö N F É L É K . 
— Legújabb . A vasut építése még nincsen 

kiadva. Legutóbbi ntagán birok szerint azonban 
Gt'Pgersen kapná ki az esetre, ha lemond a kőrös-
mezei vasútépítésből kifolyólag  az állam elleti emelt 
pótköveteléséiöl. Ezért húzódnak ilyen sokáig a 
tárgyalások. 

— Meghívó közgyűlésre. Az E. M. K. 
E. csikmegyei fiókjának  közgyűlése f.  bő 1-én nem 
lévén megtartható, iul. bó 10-én (szerdán) d. e. 
10 órára a megyeház tanácskozási kistermébe az 
egyesület minden tagját és az érdeklődőket van 
szerencsénk hazafias  tisztelettel ujabban is meg-
hívni. A közgyűlés tárgya: elnöki mpgnyító után 
titkári és péti/tárnoki jelentések előterjesztése, a 
számvizsgáló bizottság jelentése feletti  határozat* 
hozatal, tisztújítás és esetleg felmerülő  indítványok. 
Csík-Szei eda, 1695. jul. 3. M i k ó Bálint főispán 
e. elnök, P á I Gábor e. titkár. 

— A megyei állandó választmány 
junius hó •jK-iin a tiszti ügyészi állás betöltése érde-
kéből értekezletet tartott, melyen azon megállapodás 
jiitt létre, hogy az állás a f.  évi deezeniher hóban 
ugy is megejtendő általános választásokig hely elte 
sités utján töltsék be. Itt megemlítjük, hogy a tiszti 
ügyészi állásra ez ideig dr. Ifoeskor  Méla, dr. Osiki 
.lózsef,  dr. l'Vjér Antal és Nagy Sándor neveik 
enilogettotnok Iliiül pályázók. 

— Miniszteri biztos. A esik megyei alina-
mateit, a esiksonilyói r. k. lögynasiuinot, mint « 
lapok hasábjain rövideden már érintve volt, azon 
megtisztel» kiliin'elés érte. nogy igazgatóját fiit. 
liáiidi Vazult., a nagy ni. közi. miniszter ur, mint 
az ezredéves kiállítás elnöke, az enl. lóm. kalll. 
Stal ím gyinnasiiiiiiaihoz a történelmi vonatkozású 
adatok összegyűjtésére miniszteri biztosul kikül-
dötte, s valamennyi hatósághoz eziin/.elt ajánló 
levéllel ellátta. Kbböl kifolyólag  a m. kir. állam-
vasutak tek. igazgatósága, tán bővebb tanulmány-
útra akarván a biztosnak alkalmat nyújtani, öt a 
in. kir. államvasutak ö s s z e s v o n a l a i r a szóló 
szabadjegygyel tisztelte meg. Midőn e megtisztel-
tetések he/, ugy az igazgatónak, mini az egész 
tanári teslUk-tiiek gratulálunk, lehetetlen eltitkol-
nunk ebbeli ürömünket, hogy hazánk ezen leg-
félreesöbb  tanintézetének szerény, de áldásos mű-
ködése még a kormánykörökben is figyelmet  kelte; 
annál inkább vau tehát hivatva ugy az enl. r. k. 
Status, mini. ns. Osikmegye lek. törvényhatósága 
eddig is tapasztalható áldozatkészségét, fokozva, 
a székelység ezen megbecsülhetetlen kulturális 
intézetének emeléséie és további felvirágoztatására 
minden lelhető áldozatot meghozni. 

— ü j ügyvéd . Dr. Kánya .lános, Kánya 
József  csikdelnei lak"* földbirtokos  jeles képzett-
ségű fia,  ki ügyvédjelölti gyakorlatát dr. Györlly 
Gyu'a orsz. képviselő ügyvédi irodájában fejezte 
be, f.  hó 1-én Csik-SzeredAban ügyvédi irodáját 
megnyitotta. Gratulálunk. 

— A csikmegyei egyetemi ifjúság 
rendezősége értesíti mindazokat, kik tévedésből 
meghívót nem kaptak, de arra igényt tartanak, 
azt a „Csíki Lapuk" kiadóhivatalában jelentsék be. 

— Nyugdíjazás. S a l a m o n Alajos csík-
szeredai kir. adóhivatali ellenölt a m. kir. pénz-
ügyminisztérium, az állani érdekében teljesített 45 
évi hűséges szolgálatának elismerése mellett saját 
kérelmére véglegesen nyugdíjba helyezte. Őszinte 
szívvel kívánjuk, hogy a hosszú és pontos szolgá-
lat által jól kiérdemelt nyugdiját még hosszú évek 
során át erőben és egészségben élvezhesse. 

-— Hagyd itt a színházat kéi-három hónapig. 
Elj otthon a tieidnél, majd addig gondoskodom ró-
latok és aztán 

— Kltartassam innuainnt veled V 
—- l'e. tíiza Hiszen — — 
A szőke aprod három lépést hátrált, aztán kar-

jait összefogva  a mellén, hidegen, határozottan 
mondá 

— Nem túszom. Ma édes anyád a szegénysé-
gemet kil'oüasulná. volna bennem annyi jóság, hogy 
magam kérjelek ninmlj le rólam, tisztelned kell 
édes anyádat l'e hogy szememre lobbantja az éti 
tisztességes munkámat és becsületemben kételkedik, 
ezzel measértett engem és én elégtételt kivánok 
túle. 11a férfi  vagy megfogod  azt nekem szerezni, 
ha nem, akkor nem érdemelsz engem. Ks én meg-
maradok a színháznál csak azért is, inig a te anyád 
meg nem követ és oly méltónak nem tart hozzád, 
a milyen vagyok. Itt a gyiiriid, majd csak az édes 
anyádtól fogom  visszafogadni. 

— Ks ennél maradt. 
Lázas, daezos, ambiczióval iparkodott az 6 szín-

házi kartierjén előrejutni, fáradhatatlanul  gyakorolt, 
tűzzel, szinte rakunczátlantil tánuzolt és szépségével 
és tiizcsségével csakhamar magára vonta a figyel-
met. Csinosította magát, kaczérkodott, a nagy tö-
megből iparkodott kiválni és nem törődött az ó vő-
legénye elkeseredésével, inely vad és keserű szein-
reliá nyásókban nyi latkozott. 

— Semmi közön hozzá, hu féltékeny  vagy. Ha 
nem bízol bennem, akkor anyáddal egy nézeten 
vagy. 

A szóké apród kedvencze lett a közönségnek. 
A karbau az el só sorban tánczolt s nem telt bele egy 
esztendő bekerült a második kvadrillm. Már nem öltözött 
ki apródnak, de a színháznál és a habituék még 
mindég a szőke apródnak nevezték. 

Idővel kezdtek róla pikáns történeteket is me-
sélgetni és az ő szerencsétlen vőlegénye ki nem ke-
rült a párbajokból miatta. Mind vadabbul, mind el-
keseredettebben folyt  kettójök között a küzdelem, a 
látcső üvegjét majd ki verte a fiatal  ember lázas te-
kintete és azoknak a nagy kék szemeknek daezos 
visszapillantásába idővel valami beteges őrületes ha-
rag is vegyült. 

A gőgös özvegy asszony előtt nem lehetett 
róla beszélni. Elment többször az operába és nézte 
azt a lányt, a kit a tia el akar venni és látta az ö 
mind fokozódó  kaezérságát a csak megerősödött az 
ő ellenzésébeu. 

Hiszen már ugy emlegetik, mint a ki a töb-
bieket rontja. 

S mintha igaza lett volna. Támadtak udvarlói, 
a kiket nem utasított vissza. A vőlegénye már alig 
tudott vele egyedül lenni. A daezos játékból, melyet 
a leány kezdetben csak sértett büszkeségében űzött, 
veszedelmes valóság lett. Megfeledkezett  mindenről. 
Belemerült az árba, melyet csak látszatnak támasz-
tott. Megakarta mutatni, hogy ó tud rosszabbnak lát-
szani a többinél és mégis megmaradni illetetten, 
megközelíthetetlen nőnok. Játszott a tűzzel és maga 
sem vette észre, hogy vére meghevült tőle. Előadás 
után, ha vőlegénye karján kilépett a kapun, az ud-
varlóknak siirii tömegén vezetett keresztül az utja, 

végist szorított egy pár luozat kezet és egyik-másik 
tovább tartotta fogva  és frivol  jelentőséggel szorí-
totta meg. 

A szőke apród arczáról eltűnt a pirosság. Sze-
me k'iriil nagy kék karikák képződtek és sokszor, 
nagyon sokszor nyugliaiatlan tűz lobogott benniik. 
A hangja, ha beszélt, ingerült, rekedt volt. Sokszor 
elfogta  az érzékenység és sírt, sirt keservesen, — 
minden ok nélkül. 

Az ő szerencsétlen vőlegénye betegnek hitte. 
Egyre kérte szivreható szomorúsággal, hogy hagyja 
abba az emésztő, czéltalan játékot. Legyen ugy, a 
hogy lehet, elveszi édes anyja beleogyezésc nélkül 
is. Ilyenkor a szőke apród távolba vesző merő te-
kintettel hallgatta és csak szomorúan rázta a fejét 

— Nem lehet, nem lehet! Egy esztendő múlva 
már megint tánezosnő lennék ! 

Egyszer, midőn a szegény fiu  lábaihoz borult 
és ugy könyörgött neki, a szőke apród zokogva 
vonta karjait nyaka körül és szaggatottau mondta: 

— Nem megyek, nem megyek ! De leszek a 
te szeretőd a feleséged  ugy sem lehetek többé. 

És a szőke apródból inagántánczosnó lett, aa 
a szerencsétlen fiu  pedig kibékült az édesanyjával. 
És ininden este továbbra is ott van az operában é.s 
szomoni, síró sóvárgással nézi a szőke apródot, a 
kétségbeesett bravourral szemben egy sötét kapu 
aljba és lesi. mikor bontakozik ki a zsibongó tö-
megből az ő elveszett szerelmes angyala. 

Arra kíváncsi, kinek a kocsijába száll. 
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— Halálozás, ^sikszentroártoni A l b e r t 
Máté birtokos, folyó  1895-ik évi jnnius 2C-án, 
reggeli ' ',8 órakor, élete 49-ik és boldog házas-
sága 25-ik évében, hosszas szenvedés után a ha-
iniţi szentségek ájtatos felvétele  után elhunyt. A 
1,,'Mogultnak hűlt tetemeit folyó  évi jatiiu-* 29-én 
,1. u. 3 ónkor helyezték örök nyugalomra a esik 
szentmártoni köztemetőben. Az örök világosság 
irMiyeskeiljék neki! 

— Mentor. K czinien a jövő évi ezredéves 
kiállítást, meglátogatni akarók érdekeinek biztosí-
tására a fővárosban  a közi. ni. k. nagyniéltóságii 
miniszter nr pártfogása  alatt egy szövetkezett 
.ilaknlt. melynek czélja a kevésbé módos intelligens 
elemnek is módot nyuitaiii arra, liogy ama világra 
s/.úlú, hazánk ezer éves múltjáról tanúságot teendő 
dolgokat megtekinthesse. Mostantól szállítandó, 
nz havi lés/.leiben fizetendő  42 frttal  minden tan-
mryi, hivatalnok, iparos vagy gazda ember a ki-
állítás alkalmából biztosiihat magának 7 napra 
li*ztességes lakást, reggelit., eliéilet, vacsorát, a 
kiállítás és egyéb nevezetességek megtekintését, 
!•>• vagy villamosvasúti helyi közlekedési jegyet, 
sut szórakozást is a fővárosban.  A kiállítás alkal-
mival mindezek igen drága dolgok lesznek, mint 
a liogy rendesen történni szokoit, azért e csekély 
lakaiékosság (havi 4 fit  L'O kr, vagy heti I fit) 
meg nem ál lhat Bővebb felvilágosítással  készségesen 
szolgál a „Mentor" vállalat megbízott ja Haydn .1. 
Hugó tanár t'sik-Soiiilyön. 

— A 10 krajezáros ezüst váltópénzek. 
Köszönöm  a hely be!i Adóhivatal szivrs felvilágo-
sítását, a melyben azonban vajmi kevés köszönni 
való van. Azt mondja az adóhivatal, liogy a köz-
véleményt én zavarom fel  felszólalásommal.  Emlé-
kezzék csak arra, hogy ezelőtt másfél  hónappal ezen 
ügyben a közigazgatási bizottságban interpellálták 
a pénziigyigazgaló urat. 1)<> választ nem adott.. 
Kii a nyilvánosság előtt kérdeztem az adóhivatalt, 
telelt is, de még sem mondta meg, hogy a 10 
ki ost el lehet e fogadni  fizetési  eszközül. Mert ha 
o az államkó/.eg* nem fogadja  el az állampénzét, 
m in t e d d i g t e t t e , akkor liogy fogadja  el 
más ember? L)e ha már nem fogadja  el, akkor 
ne is bocsásson ki, s a kitől el nem fogadja  állami 
adóba, legalább arra ne küldjön végrehajtót az 
adóért. Bámulom az adóhivatal financ/.iális  bölcses-
ségét s adótörvényekben való jártasságát. I)e még 
is kénlpznem kell, liogy ha meg volt ezen törvé-
nyes intézkedés, miért nem alkalmazta eddig is s 
miért zavarta fel  most a népet., mikor a kérdéses 
pénz bevonása küszöbön van. Nem veszi talán 
rossz néven t. adóhivatal, azon kérésemet, hogy 
csak fogadja  el a 10 krosokat, mert az a §. nem 
imperative rendelkezik s csak a pénz olvasás 
könnyebbségééi t, az adótárnokok könnyebbségére 
Jett hozva. Kn azonban nem magyarázom a tör-
vényt mo9t, mert a megyéből többen folyamodtak 
ezen sérelem miatt a pénzügyminiszterhez, s ez — 
remélem megmagyarázza. S z é k e l y G ó b é . 

— A frit-légy  pusztította el idei zabvetésiiiik 
nagy részót, !>ok helyen a mezőn egész földekben 
alig lehet egyebet látni burjánnál a zab vetés 
helyén, (íazdáink többféle  okát találgatják a zab-
vetés bajának, de a budapesti rovartani állomás 
megállapította, hogy a hajt frit-légy  (Osctins prit 
hernyója okozta. A csíkszeredai gazdas. felsőnép-
iskola zabvetésc is ezen bajnak esvén áldozatul, 
Madár Mihály igazgató a zabvetés tövén talált apró 
sárgás hernyókat a rovartani állomásnak küldőt*» 
be, honnan azon választ nyerte, hogy a beküldött 
hernyók a frit-légy  álezái. A fellépése  ellen való 
védekezésre azt ajánlja az állomás, liogy kalászos 
növény után ne vcssiiuk újból kalászost. Ez a véde-
kezés az iskola zabvctésóvcl szemben nem bir ér-
tékkel, mert az iskola elpusztított zabvetése most 
sem kalászos után, hanum lólior titán következett. 
A gazdák vigasztalására tehát csak annyi szolgál-
hat, hogy a baj okát tudjuk. 

— Államsegély. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter Márton Anna gyergyó-alfalvi  szövő-
nőnek tanonezok képzése czéljából a folyó  évre 
200 frt  államsegélyt szavazott meg. Á g o s t o n 
Juliánná csikszenttamási szövőnőnek pedig egy 
szövőgépet adományozott. 

— Székely fiuk  az iparos pályán. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a mult 
hó folyamán  5 székely fiút  helyezett el iparos ta-
nonezságra. A kamaránál jelenleg 74 Üres hely és 
30 elhelyezést kereső székely fin  van nyilvántartva. 

— Adakozás a csiksomlyói interná-
tus i segély-alap javára. (lyergyó-Kemeto köz-
ség, Zomora Dániel 10—10 frtot.  (Jcrgyó-K'ilyén-
falva  község, l>eák István, Takó János, .lakabfy 
Miklós 5—f>  frtot:  dr. Fejér Dávid 2 frtot.  (ismé-
tolt adakozás); (iencsi Alajos, Szentpéteri Kris-
tóf,  Rótli-teslvérek, (iái Ignácz. Kosdás Antal, k'utz 
Márton, Simon 'Jergely, Csergő (iyula, Jánosi János, 
Dobribán Antal, l'uskás József,  N. N. ((Jy.-Újfaluból) 
1—I frtot-;  Málnási Oergely, Dobribán János, l'us-
kás Antal, K'oós Márton. Klekes J. Márton, lialázs 
Gergely id., Vargyas Máté, Lukács Márton, Ágoston 
Antal, Imets János, Puskás Jenő, Kiss Antal, Do-

mokos Sámuel, Olajos Farkas, K'ajtár Károly 50- 50 
krt. Málnási Antal, Avéd-testvérek 40 -10 krt. lin-
rabás Kerencz, Székely András, Balla József,  Halázs 
András 30—30 krt. Forenczy Ferenc/, Nagy Albert, 
lakah Károly, Pfeifer  Lajos 20 20 krt. Salamon 
Joákim, N. N. ((Sy.-Kilyénfalváii),  Ambrus István, 
Orb áll Jálios, Kotló Sándor, Csata István, Kogdán 
Kristóf,  Csaţa Mihály, I'ortik József,  Kokay Alajos 
10—10 krt. Csomafalváról  többen 5—5 krt. Fogad-
ják mindnyájan a nemesíigy érdekében tett áldozat-
készségükért az intézet hálás köszönetét. H á n d i 
Vazul, internátus! igazgató. 

— Eladó. Kgy pálilika főző  50 literes kígyós 
csövii üst rézcsappal eldaó, hol? Megmondja a 
kiadóhivatal. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. 
Clóg, Budapest, IV., K'oronalierczeg-utcza 17., nz 
eddigelé sérvkölök és betegápolási eszközök készí-
tésére létező gyárán kiviíl egy nagyszabású, a mo-
dern technikának teljesen megfelelő  műhelyt nyitott. 
Budapest, IV., Régi posta-utc/a 4. szám, földszint, 
melyben orvossebészeti nczéláruk, testegyenészeti 
készülékek, Hessiiig-reiidszorii elismert, miiderék-
fiizók.  nyújtó- és járógépek, valamint minden e szak-
mába vágó aezélánik stb. készíttetnek. Szenvedők, 
kiknek ily készülékekre szükségük van, (elkéretnek, 
szíveskedjenek fenti  czégtöl költségelőirányzatot 
vagy képes árjegyzéket kérni. í'zleti elv S/.igoru 
pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak. I 

S z e r k e s z t ő i •ü . z . en . e t e l c . 
Ii. I. li i'nik helyben. A vers Hcliâ y sem válik be, 

még igen sukal kell tanulni s még löliliut fţyukorolni  magái. 
Iiogv elérliesst! azon e/.éll, liugv verse •iţoiiilaidsha» meg-
jelenjék. Kríis akarattal, szorgalommal és kiia'tássat ininileiil. 
el lehet érni. Kiilönüien akkor, lia megfelel»  tehetség is van 
hozzá. I'i liál vsak előre. 

It. 1/ umak helyben. A két «ls<> strófa  megjár 
olvasii kiíxlien azonlian olyan gyanúsan esengettek, a sorok 
t'iilciml>e, mini ha azokat már régen-régen valahol olvastuk 
volna. A harmadik versszak el ronţja az egészet. Neiu kö-
zölhető. 

(!. F urnák. Miután a/, ügy egészen magán tcriuészi-tii, 
lapunk remles rnvat.1lian nem adhatjuk közre, ny illírben azonlian 
szívesen. Mi azonban azt hisszük, teljesen megfelelne  a i-/él-
nak, ha az illet" bíróságnak felmentő  végzését Imziiií ilyen 
ulon nyilvánosságra 

Kőszegi urnák O-Toplirza. Az ün által küldőit, 
úgynevezett „beszély" egyáltalában nem beszél s nem is 
ismerünk olyan műfajt,  melynek cziiue alá besorozhatnok. 
Küldjön jobbat, ezt nem knzütjiik. lvc/irat e hétig a kiadó-
liivalallian átvehető. 

a. foglalt  ingatlanra 12 frlban,  az 529., 530., 531-, 
534. hrsz. a. egy testet képező ingatlanra 12 írt-
ban ; a 921., 922., 923, 924-, Iirsz. a. foglalt  egy 
testet, képező ingatlanra 24 írtban ; az 1176 lirsz. 
alattira 8 frtban  ; az 1682. hisz. alattira 2 frt, 
az !701l., 1770. hisz. alattira 2 frtban,  az 1833., 
1X34 , 1835. hrsz. alattiakra 14 frtban,  az 1970. 
hrsz. alitli:a 12 frtban,  a 2043. Iirsz. alattira 2 
forintban.  a 2238. és 2239. hrsz. alattira 9 forint-
ban, a 2390., 2391.és 2392. hrsz. alattiakra 14 
forintban,  a 2370a. hrsz. alattira 2 forintban,  a 
2394a. hrsz. alatti«a 6 foritnhan,  a 2474. hrsz. a. 
6 forintban,  a 2499. hrsz. alattira 9 forint  a 
hrsz. a. 8 forintban.  a 4503., 4504. hrsz. alattira 
43 Horintban, a 4766. hrsz a. 3 frtban,  az 
5186. hrsz. a. I Inban, a 1837. hrsz. a. 2 frtban, 
az 5277. hrsz. a. 4 frtban,  az 5323. hrsz. a. 4 
frtban,  az 5727. hisz. a 1 fiiban,  a 6354. hrsz. 
a. 9 frtban,  a 6478. «482. hrsz. a. 6 írtban, a 
7100 lirs/. a. 7 írtban, a 7106. hrsz. a. 6 frtban, 
a 7114. hrsz. a 2 fiiban,  a 7234. hrsz. a. 2 frt-
ban, a 7252. hrs *. a. 4 frt  ban, a 7312. hrsz. a. 
3 frtban.  a 747». Iirsz. a. 31 frlban,  a 7480/j. 
hrsz. a. II litbaii, a 7554. hrsz. a. 8 fitban,  a 
7630,i. hisz. a. I hibán, a 8764. hrsz. a. 15 írt-
ban. a 8960. hrsz. a 5 írtban, a 9314. hrsz. a. I 
írtban, a 9316. hrsz. a. 9 írtban, a 9345., 9347. 
hrsz. a. 1» frtban,  a 95»0:„ »5»l., 9592., 9593. 
hrsz. a. II fi  I biin, a 9929. és Ü930. hrsz. alattiakra 
6 I rt ban. a lminrt. hrsz. a. 4 írt ban, a 10018. 
hrsz a. 5 fit,  a I<1810 hrsz. a. 2 frtban,  a 10944. 
hrsz. a. :i Irlbau, a 10946. hrsz. a. 8 frlban,  a 
10919., 1H950. hrsz alatti ingatlanra 5 frtban 
ezennel ni'-gáil.ipilolt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és li'><ry a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1895. évi julius hó 20-ik napjanak d. e. 9 óra-
kor K. .lakahtalwi község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól iŝ  eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok hecsáráiiak IO"/„ át. készpénzben, vagy az 
1881. IjX- t-e/.. 42 ij-ában jelzett árfolyammal 
számitól t és a/. 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt iga/.sáíiiigyiniiiiszieri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldölt ke-
zéhez letenni, avagy az 1S72 : LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt 
átszolgált atni. 

Cs. Mártonon, 1895. évi április 19-én. 
Bocskor, 

kir. albiró. 

felku1s  SZKHIilCSZTt): 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

fóvi  nkatárs gykugyúban •. 
H O C H S C H I L D L A J O S 

KIADÓ- é.s LAPTIT.A.IDOiS'O-;.-
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 201—1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a nagyváradi kir. törvényszéknek 8735/95. 
és a brassói kir. járásbíróság 1895. évi 4713. sz. 
végzése következtében Feldheim Izrael fia  s társa 
nagyváradi czég és Kamner Károly brassói lakés 
javára k.-jakabfalvi  Kazacsay Béla ellen 38 frt 
21 kr, 99 frt  51 kr s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás után lefoglalt  és 403 frt 
90 krra becsült bútorok, hordok, sertések és 
külömbféle  bolti áruczikkekből álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1566/1895. számit végzés folytán  38 
frt  21 kr, 99 frt  51 kr tökekövetelés, és járulékai 
erejéig K.• Jakabfalván  Kazacsay Béla lakásán 
leendő eszközlésére 1895. évi julius hó 10-ik nap-
jának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, liogy az érintett ingóság az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1895. évi junius 
lió 23-ik napján. 

Gondos István, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 1145—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Orbán An-
tal k.-jakabfalvi  lakos végreliajtalónak Orbai Ist-
ván k.-jakabfalvi  lakos végrehajtást szenvedő el-
leni 41 frt  liátrálék tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a csikszentmártoni kir. járásbíróság) terüle-
tén lévő, K -Jakabfalva  község határán fekvő  és 
k.-jakabfalvi  176. sz. tjkvben foglalt  s Orbai lát-
ván nevén álló ingatlanokra u. m. A f  497. hraz. 

Sz. 2002 — 189"». ki. 

Árverési hirdetmény. 
(Jy.-Tölgyesen clliait Musulin János 

kiskorú árvái és özv. Musulin Jánosné tu-
lajdonát képező alábli megjelölt ingatlanai 
az 1895. <>vi j u l i u s hó 2 3 - á n d. e . 10 
Ól'Ókor aiattirt főszolgabírói  hivatalnál tar-
tandó árverésen örökáron el fognak  adatni 
és pedig I) az alsótölgyesi 17. és 25G. sz. 
tjkvben Af  7", 7\ 8Ş, 8\ hrsz. alatti ingat-
lan 000 frt  2) az alsótölgyesi G6. szánm 
tjkvben 128.. 129, lG2J4f  140", 146", V , 
142. hrsz. a. ingatlan belső' rajta lévő' kő-
ház és melléképületekkel G500 frt,  3) alsó-
tölgyesi 83. sz. rjkvben 180, 181", 18l\ 
181';, 182,'. hrsz. alatti belső a rajta lévő 
két "ház és melléképületükkel 1200 frt  ki-
kiáltási áron kiilöii-külön. 

Árverezni .szándékozó köteles lO°/0 bá-
natpénzt az árverés megkezdése előtt betenni, 
írásbeli és bánatpénzzel ellátott zárt aján-
latok is elfogadtatnak. 

Egyéb fellételek  a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A járási főszolgabíró. 
Gy.-Tölgyesen. 189.'». junius 21-én. 

Lázár János, 
l íi fiiazülgaliir». 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikvacsátcsi község tulajdonát képező „11-
lancz" erdörészbeii a csíkszeredai in. k. erdőhiva-
tal által 107,, levonásával kiszámított és keresztül-
vitt becslés szerint 768 m • fenyöépületfa  a vasúti 
trancz vonalhoz mintegy 2 kilométer távolságra 
fekszik,  könnyen kiszállítható, nyílt árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek folyó  évi julius 8-án d. e. 9 
Órakor Csik-Vacsáicsí község házánál el fog  adatni, 
inelyre az árverezni kívánók azzal hivatnak meg, 
niikép a versenyt árnyalás megkezdéséig kötelesek 
a kikiáltási ár IO°/0-lékával ellát ol t írásbeli zárt 
ajánlatokot a küzségbiró kezére átadni. 

Kikiáltási ár II00 frt  leend. A többi részle-
tes feltételek  Csík-Rákoson a körjegyző-irodába a 
hivatalos órákban betekinthetek. 

Csik-Vaesárcsi, 1895. junius 20. 
Fodor János, Csűrös Ferencz. 

bíró. 2 2 körjegyző. 



Julius 3. c s í k i l a p o k . 27 . uAm. 

Sz. 1335/1895. 

Hirdetmény. 
Csik vármegye m;ig;ín tulajdonát képező 

azon bárom siiviinyuviy, forrán,  melyek a 
gyergyi'i-tölgyesi szolgabírói" járásban IVe.sze-
kár patakon, Vajdos patakon óh Haragos ha-
vason a Bélboi-lm vezető nt, mellett feksze-

nek, az 1895. évi szeptember ln'> ) -tői szá-
mított 10 egymás iiti'mi ívre nyílt árverés-
sel a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adatnak. 

Az árverés .'!()(M) frt  kikiáltási ár mel-
lett f.  évi julius hó 22 ÓII «1 e 9 óra-
kor tartarik meg (Jycrgy/«-Tölgyesen a 
gazdatiszti irodában és 300 frt  bánatpénz 
letétele mellett kivélel nélkül mindenki ár-
verezhet. 11a azonban a legtöbbet igérő ide-
gen illetőségű, avagy a vármegyében kellő 

biztosítékkal nem bír, köteles nyomban az 
első évi bért lefizetni,  esetleg kifogástalan 
kezesek által biztosítani Julius hó 20 ig zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak  megfelelő  bánat-
pénzzel felszerelve,  s azok Csik Szerctlábau 
ahilirtlioz adandók be, valamint ott tekint-
hetők meg a részletes leltételek is. 

Csik-Szeredán, 1895. évi junius 21 én 
Becze Antal, 

2 3 alispán. 

A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokokosai szövetkezete alapszabályai 16. §-a értelmében 
folyó  évi julius hó 14-én reggeli 8 órától kczdődőleg Tusnádlürdőn a fedett  sétány helyiségében 

e aa. d. e s I ö z g r 37- t j l 1 é 3 t o 
tart 

Felkérem 

T Á R G Y A I : 
1. Titkári jelentés. 
2. A megvizsgált számadás és mérleg elfogadása. 

A Rezső-forrásra  Koppmann által épités alatt levő hideg fiirdőrőli  intézkedés. 
4. Kelili llgyek. 
5. Indítványok. 
szövetkezeti tag urat. szíveskedjék vagy személyesen, vagy meghatalmazottja által a gyűlésen megjelenni. 

<\sik-Tusnádfiirdön.  1N95. junius 2S-án. M i k ó B á l i n t , 
szövetkezeti elnök. 

CSELEKVO-V AGYON . Vezér-mérleg 1894. junius 1-től 1895. május 31-ig. SZENVEDO-VAGYON 

frt kr frt kr 
| J 

frt  * kr frt kr 

Készpénzben 1170!) (>5 Bekebelezett adósság a brassói ál-
Értékpapírokban . 14400 — talá nos nyugdij-intézetnek 50000 -

Künn lévő követelésekben 2:5N1 5 1 Ftlrdő alapoknak 1900 4H 
Ingóságokban 1 "(ifi 15 Szövetkezet alaptőkéjének 99000 — 

Fekvőségekben 91)000 Rovatai visszatérítésébe 3ööf> 
Regale-kaniat (54S — Bánatpénzek . 121« — 

Beruházásokba 120524 59 2504N9 90 Tartalékalapnak . . HHfi48 42 2504.S 9 90 
250489 90 2504N9 90 

1 i 1 
C'sik-Tiisnádffirdő.  1S95. junius 4-én. 

BOGDÁN EMIL, NAGY JÓZSEF, VAJNA TAMAS, 
pénztárnok. 

KONCZ ISTVÁN, 
igazgató. igazg. tag. igazg. tag. 

A felfigyelő  bizottság által megvizsgáltatván lő- és niellékkönyvekkel egybehangzónak és helyesnek találtatott. 
Brassó, 1S95. junius 20-án. 

BOCSKOR ÁDÁM, KONOPASEK, D11- OTROBÁN NÁNDOR, 
felügyelő  bizottsági tag. felügyelő  bizottsági tag. felügyelő  bizottsági tag. 

Párisi Legszebb magyar divatlap. 

9 V,0 

is-
Bitatványszámokkal szolgál a „l'tsti llirlap" és „Párisi Divat" kiadóhivatala váci-körnt 78. 
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