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A székelyföld  állapota. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara évi jelentésében bemutatja a székely-
föld  közgazdasági állapotát. A jelentésben 
egyetlen liclyet se taláhink, hol nyugodtan 
pihenhetne meg szemünk, ugy szóivá, min-
den lapján egy-egy sötét, elszomorító kép 
tárul elénk, mely aggodalommal tölthet el 
bennünket a székelység jövője iránt. 

A mezőgazdaság az egész országban 
súlyos viszonyok között vergődik s e hely-
zet az utóbbi évben még mostohábbá válto-
zott. Â terméseket megfelezte  a sok elemi 
csapás s a gabona áruk emelkedésében a 
a gaztiák nem lelhettek kárpótlást. Ü'y kö-
rülmények között pedig, midőn a gazdaem-
ber csupán a termelési költségekért fárad, 
gyengülnie, pusztulnia kell a gazdaosztály-
nak, melynek pedig nemzeti történelmünk-
ben kiváló szerepe volt a múltban s kiváló 
feladatot  ruház reá a jövő is. 

Ámde, ha a nemzet fájának  törzsében 
nincsen életerő, megsínylik ezt a galyak, a 
lomb H a virágok egyaránt. Igy a mező-
gazdaság súlyos helyzetét megérezte az or-
szágban minden társadalmi tényező. Legin-
kább megérezte azonban a székelyföld  nyo-
morúságos ipara, a mely remélt fejlődés  he-
lyett, ijesztő mérvben hanyatlik. Szintúgy 
megérezte a kereskedelem is s a székelyföld 
közgazdasági helyzete igy évről évre aggó-
dalmassabbá válik. 

Elszomorító állapotnak pedig nem csu-
pán belső, hanem főképen  külső bajokból 
ered s legfőbb  oka az Ausztriával fennálló 
kereskedelmi és vámközösségben rejlik. 

Az osztrák ipar versenyével nem tud 
iparunk megküzdeni s az Oláhországgal ki-
ütött vámháboru óta a versenyt rendkívül 
megérzi. 1885. év előtt kedvező állapotok 
állottak fenn,  a székelyföld  ipara nagyon 
jó és közeli piaezokat talált Oláhországban, 
de a vámháboru ezt egészen megváltoztatta. 
A székely iparosok elől a századok óta 
megszokott oláh piaezok elzáratván, ipnr-
czikkeiket keleten már nem értékesíthették, 
belföldön  pedig a kedvezőtlen közlekedés 
miatt tért nem foglalhatott  a székely ipar, 
a hol meg is jelent, mindenütt a hatalmas 
osztrák versenynyel találkozott, a mely már 
begyökerezve levén, ezzel, mint külömben 
is fejlett  és olcsón termelő iparral megküz-
deni nem tudott s igy rohamos hanyatlás-
nak indult. 

A korábbi években virágzott s házi-
iparilag űzött fonó-szövő  ipar, mondhatni, 
teljesen megsemmisült, mert az osztrák gyá-
rak magukhoz ragadták a nép szükségletét 
tevő s előbb saját maga készítette szőttesek 
előállítását és bár selejtes minőségben, de 
olyan olcsón szállítják a székely földre, 
hogy a nép előnyösebbnek véli ezeknek 
vásárlását, sem mint maga foglalkozzék  azok 
készítésével. 

Ennek hatása alatt maga a nép is lill-
teleiiné kezd lenni régi jó készítményeihez. 

Egyszerű, de szép és tartós szőtteseit ritkító | 
divatos kelmével cseréli fel  s igy maga al 
köznép is észrevétlenül belesodródik a divat 
hajhászatába. 

Ha történtek is lépések szövőgyárak 
alapítása iránt, a kísérleten tul nem mehet-
tek s fel  kellett hagyni minden e nemű jó 
szándékkal. 

A szepsiszentgyörgyi alsó székely szövő-
gyár is mely oly szép remények között in-
dult meg, jelenleg válságos helyzetben van 
s az osztrák verseny nyomását sokáig nem 
fogja  kibírni, ha még idejében védelem 
nem érkezik. 

A megsemmisülés sorsa jutott a szé-
kelyföldön  egykor virágzott, de jelenben 
már jóformán  csak az emlékben élő külön-
féle  bőr, fa  és sok más kézmű és házi-
iparnak. 

Az utóbbi időben állami támogatás 
mellett megkiséreltetett a gyermekjátékok 
készítésének a székelyföldön  való meghono-
sítása is. 

Ámde ez is, mondhatni, csak kisérlet 
maradt, mert az c czélból létesített tanmű-
helyek készítményei a sokkal olcsóbb osz-
trák készítményekkel versenyezni nem bír-
ván, a játékszer készítési o *.ípzett egyének-
nek kenyérkereseti forrásává  nem lehettek, 
s igy vagy megszűntek, vagy mint a gyer-
gyószentmiklósi tanműhely is a közeljövő-
ben megszűnnek. 

Az ipar terén szenvedett veszteségűnkért 
a székelyföldnek  semmi kárpótlása sincs, 
sinlődés, nyomorúság közölt sorvadoz ipa-
runk, hacsak a tervbe vett vasutak kiépí-
tése után nem jut egy kis életerőhöz. 

A gyáripar terén is az emiitett okok 
miatt alig látszik valami ujabb élet. Az ujon 
létesült egy pár gyári vállalat az erdőipar 
körében jött létre, de a tőke és a közle-
kedési eszközök hiánya miatt ezek is csak 
a jövőtől várják a biztató reményt. 

A kereskedelem viszonyai sem kecseg-
tetők, s a haladásról szólni sem lehet. Nagy 
hátrány, hogy a székelyföldnek  nincs egyet-
len kereskedelmi iskolája. A kereskedelmi 
kamara egy állami kereskedelmi iskola lé-
tesítése iránt mozgalmat indított s remélhető, 
hogy a magas kormány méltányolni fogja 
a székelyföldnek  ezen szükségletét. 

A közlekedési viszonyok javítására az 
első lépés megtétetett. Az 1895. évi VII. 
t. cz. a székely vasutak ügyét állami fel-
adatnak írja elő s a kiépíteni rendelt utak 
közül a Sepsi-Szentgyörgytől Csik-Szeredán 
át Gyimesig, vagyis a román határig ter-
jedő szakasz már a befejezéshez  közeledik. 
Kívánatos, hogy a székelyföld  közgazdasági 
viszonyainak tekintetéből égető szükséggé 
vált körvasút, azaz Csik-Szeredától Gyergyó-
Szentmiklóson át Szászrégenig vezetendő 
vonalszakasz szintén mielőbb kiépíttessék. 

A kereskedelmi és iparkamara leg-
utóbbi jelentésében igaz és való képet nyújt 
a székelyföldről  s őszinte vonásokban mu-

tatja be a közgazdasági élet sebeit, me-
lyekre gyógyító szert sürget, ha nem akar-
juk, hogy lassú sorvadással az enyészet ut-
ján haladva, a megsemmisüléshez évről-évre 
közelebb jusson. Magyarország keleti vég-
várának minder kövét jól meg kell erősí-
teni, a legelső vihar ezt fogja  megostro-
molni, s ha ez ledől, a pusztulás utat vág-
hat magának az ország szivéig. 

(Js ikmvgye köz igazgatás i bizott-
ság ü l t é r ő l . 

O.-Szereda, nov. ü. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága Mikó 

Hálint főispán  ur elnöklete alatt ma tartotta meg 
rendez havi ülését, melyen a tagok közepes szám-
ban jelentek meg. 

Mindenek előtt felolvastattak  az egyes szak-
előadók jelentései, melyekből kiemeljük a követ-
kezőket. 

A megye alispánja az ügyforgalom  elösoro-
lása után megemlékezett a közelebbi napokban le-
zajlott képviselő-választások eredményéről s arról 
a kővetkező jellemző képet állította elő. 

„Hogy ez a szép alkotmányos jog menuyire 
devalválódott az annak tuditával nem biró nagy 
tömegnél, s bogy ezt a szép jogot egyesek czél-
jaik elérésére zsákmányolják ki, nimbuszát meny-
nyire elhomályosították : azt nem kell a t. bizott-
ság előtt bővebben indokolnom ; csak fájdalommal 
említem fa!,  ar.nuk igazolásául, hogy mi az azzal 
való élésre még éretlenek vagyunk. A közjogi el-
lenzék — elismeréssel constatáloui — e várme-
gyében is átlátta, hogy küzdelme ez idők szerint 
nagyobb átalakn'ásra kilátást nem nyújthat, s 
kezdi a talajt egyengetni a belreformok  harcz-
terévé; míg ezzel szemben váratlanul felütötte 
fejét  a vallási gyűlölet, hogy békességben sohase 
lehessüuk. 

Nem jól van ez igy. Nem köszöni ezt meg 
senki a kezdeményezőknek, mert következése lesz 
egymás gyűlölete mellett az elhagyatottság, me-
lyet 1867 óta tapasztalnunk és kényszerűen tűr-
nünk kellett." 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot elég kedvező volt a mult hónap-
ban, mert sem a tájkóri-, sem a járványos beteg-
ségek nem fordultak  nagyobb számban elő a meg-
előző havinál. 

A megyei közkói házban 61 beteg ápoltatott, 
kik közül meggyógyult ó9, elhalt 2, további 
gyógykezelés alatt maradt 2U beteg. 

A kir. pénzügyigazgató jelentesc szerint az 
adófizetések  eredménye a helyszínén történt ellen-
őrzés daczára is a mult évi hason időszakban el-
ért eredményhez képest kedvezőtlenebb volt, miért 
is 41 község elöljárósága és Szereda város pol-
gármestere ellen adóbehajtás körüli mulasztásért 
a felelősség  kimondását hozván javaslatba, azt a 
bizottság el is fogadta. 

A kir. ügyész jelentése szerint a szeredai 
kir. törvényszék területén lévő bírósági fogházak 
mult havi személyforgalma  183 volt és ebből el-
ítélt 155. A hó folyamán  G2 bűneset jelentetett 
fel,  de ezek közölt különös fontossággal  bírónak 
egy szándékos embeiölés, egy gyilkosság, két em-
berölés és egy halált okozott sértés kísérleteit 
lehet tekinteni. 

Az előadói jelentések tudomásul vétetvén, a 
folyóügyek  tárgyalására tért át a gyűlés, melyek 
közül megemlítjük a következőket: 

Gyimesbűkk köz«ég egy vasúti megállóhely 
berendezésének kieszkftzlését  kérvén, a folyamodás 
kereskedelmi miniszter nrhoz felterjesztetni  hatá-
roztatott, de a gyimes-középloki és gyimes-vámi 
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ţillomisok közelsége miatt a megállóhely létesítése 
javaslatba nem hozathatott. 

Adler Alfréd  fényképésznek  a tnsnád-alvégi 
fürdőn  engedély nélkül épített fényképészeti  mű-
terem lebontását elrendelő két elsőfokú  határozat 
ellen beadott fellebbezése  figyelembe  nem vétetett. 

Sándor Lajos tusnádi helyettes anyakönyv-
vezetőnek lemondása tndomásul vétetett, s Fe-
renczy Béla körjegyzőnek 80 frt  tiszteletdíjjal ren-
des és Barta Györgynek 60 frt  tiszteletdíjjal he-
lyettes anyakönyvvezetővé leendő kinevezése bel-
ügyminiszter urnái javaslatba hozatott. 

Pálfíy  András k.-altizi, Oál György bánk-
falvi,  Koncz József  szentmihályi anyakönyvveze-
töknek tiszteletdij-jk felemelése  iránti kérésük 
belügyminiszter urlioz pártolóiag felterjesztetni 
hat áraztatott. 

Zakariás Lukács tölgyesi szolgabírónak miut 
anyakönyvvezetőnek egy segédmunkás engedélye-
zése, esetleg megbízatásától való felmentése  iránt 
beadott kérésére a bizottság oly érteimii határo-
zatot hozott, hogy az egyéb közigazgatási ügyek-
kel elfoglalt  szolgabíró kezében a házassági ügyek 
vezetése továbbra is hagyassék meg, a születési-
és halálozási anyakönyvek vezetésére pedig a 
szolgabíró közvetlen felügyelete  és rendelkezése 
alatt megfelelő  tiszteletdíjjal államköltségen egy 
segédimtnkás alkalmzlassék, s ennek engedélye-
zése belügyminiszter urnái kikéressék. 

Tekeröpataki Tiuka Vaszi és társai az ottani 
közbirtokosságnak a legeltetési dijak szabályozása 
tárgyában hozott határozata ellen felebbezéssel 
élvén, a bizottság a neheztelt határozatot felol-
dotta, s ujabb, szabályszerű határozat hozatalát 
rendelte el, mert sem a birtokossági gyűlés nem 
lett kellő időben, s megfelelő  módon összehiva, 
sem a határozat hozatalánál a birtok aránylagos 
többség neui lett megállapítva. 

Végül Nagy Inne bizottsági tag kérdést in-
tézett az épitészeti-liivilláihoz a Z«5göd és Szent-
Király községek között kőhányás miatt veszé-
lyeztetett személybizlonság megóvása érdekében, 
s minthogy a vasutépitő-felügyelőségnél  és válla-
latnál ez érdemben tett lépések az alispán kije-
lentése szeriut sikertelenek maradtak, az óvintéz-
kedések elrendelése iránt kereskedelemügyi mi-
niszter urlioz felirat  küldése határoztatott el. 

Ora ct laborn 
Imádkozzunk és dolgozzunk! állítsuk fel  e 

nagy élelczélt a uidsodík ezredév küszöbén. De 
nem dolgoztunk-e eleddig is, hogy a betevő falatot 
biztosítsuk ? Mindenesetre. 

Azonban a beles életelvet felállítjuk  most a 
közéleti küzdelemre: dolgozzunk a közerkölcsök 
megjavításának nehéz munkájában. 

Eunek a követelésnek, melyet hangsúlyozunk, 
meg vau a szomoir. aktualitása: még ha megtör-
tént volua is az iir.éut lefolyt  küzdelemben, hogy 
a közerkölcsök depravácziója kínosan tapasztalta-
tott abban, hogy a meggyőződést vették és elad-
ták volua, mi nálunk, — mint városunkra árnyat 
borító tünetet tagadnók le, bár nálunk is helyi 
tünetként a kérdés eléggé aktuális, — ki lenne 
azonban botor, hogy be ne látná, miként igenis 
óriási sülyedése következett be a közerkölcsöknek, 
hogy egész leplezetlenül beszélnek innét-onuét a 
lefolyt  küzdelemben az elvek pénzen való vásárló-
járól 1 

Mily szánandi sülyedés, hogy lehet tárgyalni 
visszaéléseket s például olyan dolgot, mely faktnm 
és megtörtént: egy oláh vidéki városkában beál-
lott husz polgár a választási urnához s egy közü-
lök kijelentette, miként szavazni fognak,  de csak 
kétezer forintért.  A jámbor oláh nép oly természe-
tesnek találta, hogy voksokot ilyenkor eladni szo-
kás, hogy naiv tudatlanságban egyenesen az elnök 
elé állottak. Tünet, a mely mindenkit nem politi-
likai következtetésre kényszerit, hanem ethikai 
magábaszállásra. 

Mert merhetlsn rombolást visz véghez a va-
lóság, kósza hír az erkölcsökben, hogy rendezet-
len módon a lélekvásárlás bűnét felfedjék  azok, 
kiknek kapzsisága mindenek felett  működik. 

A közéletnek nagy, általános cselekvéshez 
kell kezdenie s egy vonalon, a hol a közélet ke-
levénye felfakadt,  intenzív módno munkába kell 
szólítani mindenkit, a ki eldtt a tiszta erkölcs nem 
— chimera. 

A baj kétféle:  a köztudat mételyezve van, 
de tünetei nincsenek, csak inklináczió. Itt résen 
kell lenni, hogy a köztudatból e mérges romboló 
anyag száműzessék. Van azonban s ez a súlyosabb, 
a hol világosan kitört a súlyos kórság; itt mily 
önfeláldozó  tevékenység szükséges, hogy az elkö-
vetett vétek undokságát egész nagyságában a lel-
kiismeret érezze s ennek folyamán  a közmegvetés 
sújtson is, gyógyítson is. 

Lehetetlen, hogy annak, a ki veszteget, nyu-
godtan maradhasson lelkiismerete, hanem a köztu-
datnak megtévelyedne, mely gyorsan k*sz a maga 
bűnbocsánati czédulájával, ez az, a mi bűnre csá-
bit, mert hiszen más eszközök ntár alig vannak. 

A tehetség, jellein, tudás, buzgalom és becs-
vágy, a közéleti mult ma már alig kvalifikálnak  : 
kvalifikál  a zseb. És a köztudat, mely egyébként 
minden becstelenséget szigornan sujt, sőt sokszor 
elhamarkodott ítéletében, vagy tulszigoru, — eb-
ben a dologban hamar készen van s természetes-
nek találja. 

Ez ellen tenni kell. 
Micsoda eszközök s kiknél vannak, a kik 

a visszás és bűnös köztudatot visszafejlesztik  s e 
tekintetben a népitélet ethikai érzékenységét visz-
sza állítják ? 

Mi felvetettük  és a moralistáktól várunk vá-
laszt. 

Mennyi joggal vetettük föl  a kérdést, az ol-
vasóközönségre bízzuk döntését, ha kijelentik, hogy 
általános érdekéből a közerkölcsöknek e sorokra 
szűkség nem volt, — mi fogjuk  a legnagyobb örö-
met érezni. 

És bizony-bizony mondjak, nem lenne na-
gyobb örömünk, mintha tényleg nem lenne meg a 
fentebbi  soroknak az ö szomorú aktualitása. 

S f g n y i t ő  beszéd. 
— Tartotta Baka József,  csik-azentgyvreyi kántor-tanító a 
kászon-alcsiki jkör tanítóegyesületének 1896. okL 22-én Ki* 

szon-Újfaluban  tartott rendes üazi gyiilcsén — 
(Koljt. és vége.) 

Igaz ugyan, hogy a kepefizetésre  nézve már 
az 1801-ben Nagy-Szebenben Mitrovszky aláírá-
sával kiadott kepe konstitnezió 10-ik pontja is 
világosan kifejti,  „hogy ha a gabona terméketlen 
és meggátoltatik^ az időnek mostohasága miatt, 
tehát egy kalangya rozsért két vékát, hasonló-
képpen egy kalangya tavaszért két vékát tar-
toznak adni, s ha igy sem lehetne kijőni, tehát 
juxta comniunem aestimationem ségétio ejusdem 
temporis pénzül fizessék  bérüket." — Átlátva hon-
atyánk is, hogy a fenneiulített  visszás állapotok 
mennyire keserűvé teszik a tanítói pályát, meg-
hozták a községi, valamint a hitfelekezeti  tanítók 
fizetésének  rendezéséről szóló 1893. évi XXVI. 
t.-cz. 3., 6. és 6. §-ai alatt a következő törvényt: 
„A községi és bitfelekezeti  tanító fizetése  a mint 
eddig szokásban volt, állhat készpénzen kiviil ter-
mészetben kiszolgáltatott járandóságokból vagy 
földbirtok  jövedelméből is. 

Azonban a tanítói fizetés  egy részének ter-
ínényekbeni kiszolgáltatása csak oly feltétel  alatt 
engedtetik meg, ha ezen terményeket az iskola-
fenntartó  a tanító közbejötte nélkül szedeti be és 
előre megállapított időközökben és előre megálla-
pított mennyiségekben szolgáltatja ki a tanítónak, 
még pedig ugy, hogy az évi utolsó részletet leg-
később az év november hava végén átadja. 

Ha az iskola-fentartó  a tanító terménybeli 
fizetését  nem a megszabott módon szolgáltatná ki, 
vagy a termés átlagos minőségének meg nem fe-
lelne, akkor a termény helyett auuak értékét kész 
pénzben lesz köteles fizetni.  A terménynek ára az 
1868. évi XXXVIII, t.-cz. 143. §-a értelmében ál 
lapittatik meg. 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy szen-
tesitett törvény által van segitve ügyünkön. De 
mit ér a törvény, ha végre nem hajtatik, s az ál-
lapotok maradnak a régiek ? ! 

Ugyanazért nagyon óhajtandó, s itt már az 
ideje is annak, hogy bajainkra orvosságot keres-
Bünk, a kóros állapotokat gyógyíttassuk, noha né-
melyek nem szívesen veszik, ha ezekről éppen 
maga a tanító beszél. Pedig ha maga a tanító 
nem tárja fel  fájdalmait,  ki fogja  nyomasztó hely-
zetét megérteni? Vannak ugyan, hála Istennek, 
rajtunk kivül is számosan, a kik értik helyzetünk 
sanyaruságát; de mert mi magunk nem mozgunk, 
azt jgondolják, rendén van a szénánk. A köz-
mondás is azt tartja: „néma gyermeknek anyja 
sem érti a azavát." 

Ilyen körülmények között egyszer már ne-
künk is illik felszóllalnunk,  szavunkat nyíltan 
hangoztatnunk; különben csak irott malaszt ma-
rad a sok ígéret, a a ránk nézve ia előnyösnek 
mondható uj törvény. 

Feltétlenül óhajtjak tehát, hogy az 1893-ik 
évben hozott, • a hitfelekeseti  tanítók fizetésének 

rendezéséről szóló XXVI-ik t. cz. §§-ainak érvény 
szereztessék, még pedig oly formán,  hogy a köz-
igazgatási-bizottság, mint a fizetés  behajtásáar 
nézve illetékes hatóság a nsgs kir. Tanfelügyelő 
ur közvetítésével büntetés terhe mellett rendelje el 
az iskola-fentartó  község elöljáróságoknak, hogy 
a kepét bizonyos meghatározott napokon a tanító 
közbejötte nélkül szedjék be a kepe-lajstrom alap-
ján, kiváló goudot fordítván  arra, ha vájjon kalan-
gyája megadja-e a két régi vékát, mert ellen-
esetben a pótlás a kepeszedő-bizottságot fogja 
terhelni; gyenge termés esetén pedig, vagy szemül, 
vagy a fizetésrendezésről  szóló jegyzőkönyvben 
felvett  átlagos számítás vétessék alapul; azon 
kepefizetők  pedig, kik természetben le nem rőjják 
tartozásukat, — köteleztessenek egy bizonyos na-
pou a községi biró kezéhez pénzértékben fizetni, 
még pedig az 1893-ik évben a fizetés  rendezése 
czéljából felvett  jegyzőkönyv átlagos számítása 
szerint; ilyen eljárást óhajtván az oszpora, vagyis 
a készpénz és fa-kepe  bejfizetésére  nézve is. 

Ezekben láttam általánosságban és röviden 
a kath. tanítók, illetve kántortanítók jelenlegi 
helyzetét leplezetlenül a világ előtt feltárni. 

És most, midőn — majd az inditványot 
során ez valóban elszomorító állapotok feletti  ta-
nácskozás és érdemleges határozathozatalra ked-
ves Pályatársaim becses figyelmét  tisztelettel föl-
kérném, — a gyűlést megnyitom. 

T a n i t ó - g y ü l é s . 
Cs.-Szenttamás, nov. 8. 

A csíki róin. kath. tanitó-egyesület felcsiki 
liókköre f.  hó 7-én Cs.-Ajnádon tartotta őszi ren-
des gyűlését, még pedig a vármegyei hivatalos 
tanító-testület csiki járáskörével egyidejűleg és 
együttesen. 

Gyűlést megelőzőleg gyakorlati tanítást tar-
tottak Búzás János és Szőke Márton tagtársak. 
Ezután a járáskörök külön-külön kebli ügyeiket 
intézték el. Fiókkörünk kebli ügyei közül felem-
lítem, hogy a mnlt gyűlés jegyzőkönyve felolvas-
tatván, elfogadtatott,  de ennek kapcsán megbeszé-
lés tárgyát képezte, hogy » mult gyűlésről tudó-
sítás miért nem küldetett? és az egyik határozat 
miért nincs „egyhangúdnak bevezetve. 

Jegyzőnek erre nézve tett felvilágosító  jelen-
tését a fiókkör  tudomásul vette. 

Az általános egyesületnek f.  hó 23-án tar-
tandó millenniumi d is/gyülésére fiók-körünk  a maga 
kebeléből szavalni felkérte  Kandó Katinka dánfalvi 
tanítónőt; a karének' k vezetésére és begyakorlá-
sára nézve határozta, hogy a hangjegyek az al-
csiki karvezetőlől megszereztessenek, s minden 
tagtárs a hangterjedelmének megfelelő  szólamot 
irja le s folyó  hó 15-én a Ködön felüli  tagtársak 
í's.-Szenttamáson Gaál Sándor vezetése mellett és 
a Ködön aluli tagtársak Szépvizen Puskás T. és 
Uuzás Jáuos tagtársak vezetése mellett gyakorol-
ják be. 

Jakab Lajos alesperes szt.-mihályi plébános 
inditváuyt tett az iránt, hogy az iskolai mulasztási 
kimutatások érvényesítése és erről az iskolaszéki 
elnökét leendő értesítés végeit a kir. tanfelügyelő 
ur kerestessék meg, mert beigazolt esetek szerint, 
a választási kimutatásoknak semmi eredménye nincs. 
Erre nézve Ráduly B. megjegyzi, hogy tudomása 
szerint a kir. tanfelügyelő  mindent megtesz, hogy 
eredménye legyen a mulasztási kimutatásnak. 

Több tagtárs megjegyzi, hogy az elöljárósá-
gok, némely községekben ez iránti kötelességeiket 
nem teljesitik. 

A gyűlés az indítványt elfogadta,  s a kir. 
tanfelügyelő  urat megkezdeui határozta s oly kép-
pen, hogy szíveskedjék közigazgatási uton oda hatni, 
miszerint a mulasztási kimutatások elintézéséről 
az illetékes iskolaszéki elnök urak értesíttessenek. 

A jövő gyűlés helyéül Cs. Somlyó jelöl-
tetett ki. 

A kebli figyek  elintézése után a fiók-körök 
közős gyűlést tartottak, melynek programmja az 
elnökök által akként lett megállapítva, hogy a 
mindkét kört érdeklő tárgyak felváltva  adassa-
nak elő. 

Ezen programm szerint a közös gyűlés kö-
vetkezőleg folyt  le: 

Kertész István megható emlékbeszédet mon-
dott Kókai István csikzsögödi elhalt tanitó felett, 
miért a gyűlés forró  köszönetét nyilvánította. 

Ferencz Tamás szavalta Petőfinek  „A ma-
gyarok Istene" czimü költeményét, mit a gyűlés 
köszönettel fogadott. 

A „GönczyMéle füzetekre  nézve Lakatos 
Mihály jelentette, hogy a mult gyűlésen tett ja-
vaslatához ragaszkodik és megszerzés véget a 
tagok figyelmébe  ajánlja. 

Ezután egy figyes  felolvasásban  gyönyörköd-
tünk. Ugyanis Barabás Béla a gazd. felső  iskola 
szaktanára tartotta a nemzet gazdaságtani köré-
ből a tanitókot is érdeklő felolvasást,  mely nem 
esak tanulságos tartalmánál, hanem vonzá előa-
dásánál fogva  ia nagy tetszéssel Utálkozott. 

Hasonlóan figyelemmel  hallgatta a gyülás 
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Paláncz Sándor felolvasását  is a gyümölcsfák  be-
tegségei és ellenségeiről. 

Mindkét lel<-|vasás a jegyzőkönyvek mellé 
csatoiUtni bat.ái c/iatott. 

Az indítványok során Ferencz József  indít-
ványozta , hogy a törvényhatóság kéressék meg, 
miszeiint Paláncz Sándor tagtársat járási gyü-
mölcsfa  iskola felügyelővé  nevezze ki. Ezen indít-
vány beható vita tárgyát képezte. 

A gyümölcsfa  iskolák némelyikének elhagyott 
állapotát némelyek abban találják, hogy az illető 
községek elöljárói nem teljesitik kötelességeiket 
pld. rossz a kerítés, nincs alkalmas terület, mások 
pedig abban, hogy a tanitók mindenike a szak-
szerű kezelésre nincs képezve. Ezeken kell első-
sorban segíteni, s-akkor a tanitók feletti  felügye-
let is több eredményre vezet. Az indítvány elfo-
gadtatott. 

Továbbá indítványozásra kimondatott, hogy 
a gyak. tanítások bírálatánál mindenekelőtt az 
illető tanitó mondjon önbirálatot; a tanítótestüle-
tek egyesülésének eszméje megvalósittassék. 

A gyakorlati tanítások megbiráltatván, si-
kerülteknek nyilváníttattak. Gyűlés ntán közebéd 
volt, melyen mindkét kör tagjai nagy számban 
jelen voltak. 

A tagok közül némelyek a vasúti építési 
munkálatok megtekintése végett november 8-ra ott 
maradtak. 

A közös gyűlés sikerüléséért legnagyobb ér-
deme van Búzás János tagtársnak, ki az eszmét 
felvetette  és Lakatos Mihálynak — ki mint el-
nök — tapintatossággal vezette a gyűlést. A kö-
zös gyűlés erkölcsi sikere pedig abban áll, hogy a 
külömböző tanítóegyesületek társulása egy lépés-
sel előbbre, haladt. Ferencz  János 

Ji'gyzü. 

Iparkamarai közgyűlés. 
Marosvásárhelytt, 18'JG. nov. 1. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 
október hó 31-én Tauszik B. Hugó eluüklete alatt 
ülést tartott. 

Az elnöki közlések fontosabb  tárgyai a kővet-
kezők voltak: 

Az elnökség fölterjesztést  intézett a keres-
kedelemügyi miniszterhez a tervbevett székelyföldi 
vasutak kiépítése ügyében, s ugyanekkor ismételten 
kérelmezte az apahida—marosvásárhely—héjjasfalvi 
összekötó vasuti-vonalnak kiépítését. 

Deér Venczel kamarai kültag panaszt tett, 
hogy a gyergyóditrói iparos tnnonezok elméleti ok-
tatásban nem részesülnek; az elnökség fel  fogja 
hivui e körülményre a vármegye közönségének fi-
gyelmét. A kovásznai ipartestület zászló.szenteléai 
ünnepélyén a kamarát Czimbalmas Ferencz kamarai 
tag képviselte. 

A csikmegyei erdői par részv.-társaság vállalati 
betegsegélyzó pénztárának a létesítését a kamara 
pártolta. 

A székely- és csángófiuk  telepítése ügyében 
László Gyula másodtitkár n kővetkező előterjesztést 
tette : F. évi október hő 3-án 71) fiu  helyeztetett 
el különböző mesterségekre. Ezek közül Aradra '24, 
Békés-Csabára 10, Makóra 8, Czeglédre 8, Ktin-
Félegyházára 1, Váczra 2, Besztcrezebányára 3, 
Miskolczra 21 és Xagy-Knyedre 3 fin  ment. A 7'.) 
fiu  között volt csikmegyei 18, brassómegyei 22, 
háromszékmegyei 1 és udvarhelymegyei 38. No-
vember hó 7-én még 00 fiu  indíttatik el. Ez utóbbi 
elhelyezés nem volt éppen szerenesés. A tiuk egy-
része, — miként az ipartestületek sajnálkozással 
jelentik, — elhagyták mestereiket és hazajöttek. 
Különösen a brassómegyei csángófiukra  és az ud-
varhelymegyei székelyfiukra  van panasz. Legkitar-
tóbbak a csikmegyei fiuk,  kik között már másod-
éves tanonezok is vaunak, s kik mindannyian szé-
pen haladnak. E bajon segítendő, az elnökség nyom-
tatott körlevélben figyelmeztette  a szülőket a köny-
nyelmü eljárás káros következményeire, s egyszer-
smind fölhívta  óket, hogy gyermekeiket kötelesség-
szerűen kitartásra intsék. 

Az- elnökség általában tapasztalván, hogy az 
akczió vezetésénél irányadóul szolgáló .Útmutató* 
nem felel  meg kellóen a gyakorlatnak, uj szabály-
tervezetet dolgoztatott ki, mely fóleg  az érdekelt 
székely vidékeken az ügyvezetés gyakorlatiasabb 
szervezését czélozza. E szerint a székely vármegyék 
kisebb kerületekre osztatnak. E kerületek központjai 
a BzolgLbirósági székhelyek lesznek, hol az ipar-
fejlesztő  bizottságok, illetve főispánok  által kijelölt 
kerületi-bizottságok működnek. E bizottságoknak 
működési területén minden egyea községben egy-két 
közege lesz, a lelkészek, tanítók és községi elól-
árók aoriból választva, kik a M ülőkkel állandóan 

érintkezésben állván, ezek teendőiben eljárnak, s 
illetve tanácsosai és támogatással szolgálnak. E kö-
zegek szedik be a fiuktól  a folyamodványokat  és 
azokat meghatározott időben a kerületi-bizottságnak 
beterjesztik. A kerületi-bizottságok a folyamodó  fiuk 
nyilvántartási jegyzékét, — mely a fiuk  előképzett-
ségére, fizikai  fejlettségére  és ipari hajlamaira vo-
natkozó adatokat is tartalmazza, — a kijelölt ha-
tárnapig elküldik a kamarának. Ugyanegy időben 
elküldik a kamarának az ipartestületek és a tanon-
ezokat felvevő  iparosok jegyzékét. A kamara igy 
tájékozván magát mindkét részről, felosztja  a je-
lentkező fiukat  ugy, hogy az cgyvidékbeliek lehe-
tőleg ugyanegy városba jussanak. Ekkor kiküldi a 
kamara ez ügyekkel foglalkozó  tisztviselőjét a ke-
rületi-bizottságok székhelyeire. A kamara tisztvise-
lője itt személyesen megvizsgálja a fiukat,  kikér-
dezi hajlamaik felöl,  s a szülőket is közvetlenül tá-
jékoztatván gyermekeik jövendő helyzetére nézve, 
a bizottság segédkezébe mellett beosztja a fiukat  az 
iparosokhoz. Ezeknek megtörténte után, körülbelül 
két héttel később a fiuk  elindíttatnak állomásuk he-
lyére. Az elhelyezés ily módon minden évben két-
Bzer eszközültetik, április és szeptember hónapokban. 
Az elhelyezett fiukat  a kamara állandóan felügyeli, 
s e végből a kamara tisztviselője minden évben 
egyszer meglátogatja őket. 

Az uj utmutatást a teljes ülés jóváhagyás 
végett fölterjeszti  a kereskedelemügyi miniszterhez. 

A kamara 18'J7. évi költségvetése Uű84 fr 
47 kr bevételben ós 9571 frt  kiadásban állapit 
tátott meg. 

Szakáts Péter titkár a kiállítás látogatására 
eszközölt folrándulásokról  részletes jelentést tett. R 
szerint a kamara összesen 10 felrándulást  rendezett 
1030 egyén részvételével. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések. A m. kir. pénzügyminisz-

ter csik-jenőfalvi  Antal András adóhivatali ellen-
őrt pénztárnokká, Körmendi Oszkár számellenőrt 
számvizsgálóvá nevezte ki. 

— Meghívó. A csíkszeredai Oltáregylet 
saját czéljaí javára, folyó  hó 14-én Mikó lika 
őméltósága védnöksége alatt a BCsillagu-vendéglő 
ben tánc/.vigalommal egybekötött Hangversenyt 
rendez. Műsor: Élőkép. Rákóczi Ferencz elfoga-
tása. Hunyadi László. Erkeltől. Zongorán előadja 
Baktsi Erzsi őnagysága. Madár az erdőben. Tau-
bertöl. Énekli Lojczl Mariska k. a. Szaval Élthes 
Irma k. a. Rapzodia. _ Liszttől. Zongorán előadja 
Deutsch Jenni k. a. Élőkép. A fonó.  Kezdete 7 
órakor. Belépti díj személyenként 60 kr. Az es-
télyt ez úttal Dapsi Frigyesné és T. Nagy Im-
réné rendezik. Fölöslegesnek tartjuk olvasóink 
figyelmét  ez estélys-e felhívni,  mert a jelekből 
ítélve, akkora közönség fog  a Csillagban össze-
jőní, milyet ritkán láttuuk. Különösen az élőképek 
iránt nyilvánul nagy érdeklődés, melyekben vagy 
3ú-en fognak  szerepelni, megfelelő  jelmezekben. 
Alig lehet most egy házhoz belépni, hol jelmeze-
ket ne szabnának, varnának avagy próbálnának. 
A kereskedésekből már minden felhasználható  kel-
mét összevásárollak a szereplők a jelmezekhez. — 
A varró műhelyek ugy tul vannak halmozva 
megrendelésekkel, hogy alig képesek eleget tenni 
a keresletnek. Szóval az oltáregylet igen szép 
estének néz elébe. 

— Vasúti váróhely engedélyezése. A 
kereskedelmi miniszter Csik-Szentiinre község ké-
részéi- emegengedte, hogy a székelyvasutaknak azon 
községbeni megálló helyén egy váró helyiség léte-
síttessék, s a további intézkedések megtételére az 
államvasutak igazgatóságát utasitottA. 

— Katal in estély. A esiksomlyói r. kath. 
főgymnasinm  ifjúsága  az intézet védszentjének 
Szent Katalinnak névünnepe alkalmából 1896. évi 
november hó 24-én a helybeli internátus nagyter-
mében az „Irternátus Segély-alap" javára sziui 
előadással egybekötött zártkörű tánczestélyt ren-
dez, mire a meghívók már kibocsáttattak. A ren-
dező bizottság 27 nyolez és hetedik osztályos ta-
uulókból alakult meg, melynek élén Jakab Antal 
és Balló István főgyronasiumi  tanár urak állanak 
Előadatik: „A bárom kalap, Vígjáték 3 felvonásban. 
Irta Henneqnin, fordította  Sz. K. Személyek: Dup-
raillon Edgár Bándi Ignácz, Izabella, neje Sprencz 
Helén k. a. Lncza, leánya Földes Anna k. a. Sil-
vester Szopos Lajos, Témidart Adolf  Gál Zsig-
mond, D'Hervey Pál Bátory Oszkár, Annette 
Szopos Bózsika k. a. Baptiste, inas Filep Imre. 
Történik Párisbau. Belépti dij: személyenkint I-ső 
hely 1 frt,  Il-ik hely 60 kr, állóhely 26 kr, Kez-
dete esti 7 órakor. Vendéglősről gondoskodva leás. 

— Halálozás. Csik-Szereda város egyik 
szorgalmas polgára, Gáspár Audrás halt el (. bó 
9-én egy heti súlyos szenvedés után baleset kö-
vetkeztében. Az elhunyt az erdőre fáért  járván, 
hazajövet a lejtős uton egyik lova elütötte s oly 
szerencsétlenül esett el, hogy a terhes szekér 
mindkét kereke derekán ki resztül ment s hátgp-
rinczét eltörvén, az életnek megmenteni nem 
lehetett. — Csik-Taploczáról vettük az alábbi gyász-
jelentést : Alólirottak legmélyebb fájdalommal  tu-
datják, hogy a fonón  szerető férj,  gondos édes 
apa, jó testvér, sógnr, lelkiismeretes és pontos köz-
ségi elöljárónak: Győrpál Lajos községi bírónak, 
életének 41-ik, boldog házasságának 17-ik évében 
— hivatása teljesítése közben ért merénylet folytán  — 
történt elhunytát. Hűlt tetemei folyó  hó 5 én d. 
u. 4 órakor fognak  a usik-tapluczai róni. kath. 
temetőben elhelyeztetni és a szent mise-áldozat 
f.  hó 6 án fog  az egek Urának bemutattatni. Béke 
poraira! Csik-Taplocza, 1806. uov. hó 4. Neje: 
Györpál Lajosné szül. Köllő lîpgina. Gyermekei: 
Borbára, Jgnáe/, Veróuika és Erzsike. Testvére: 
Györpál János. 

— Óriási erdőkárok. Lapunk mult szá-
mában megemlítettük, hogy Szent-György-Bánkfalva 
községeknek a Moldovával határos erdőségeiben 
nagymérvű tűzvész düliüng. Nemcsak ezen köz-
ségek erdőségeiben dult a bősz elem, hanem ugyan 
egy időben ütött ki a tűz, Mindszent, Sz.-Lélek, 
Csomorlán, Pállalva, IHne községek, „Borda" és 
„Pricske," továbbá a Vármegye, „Keresztes," 
„Solyointár" nevü és a „Csobányos," valamint 
a Csik-Szentmiklósi erdőipar társaság egyház-
megye határszéli erdőségeiben is, hol az erdő-
hivatal s z e m é l y z e t e s a községek lakosai napok 
óta a tűz lokalizálásával foglalkoznak  s több ezer 
frtra  megy az ez által okozott kár. A mint mond-
ják a tüzek a határszéli oláh pásztornépek .-.-.áii-
dékos gyujfngatásaiból  eredtek, hogy az állal 
gelő-terüleleiket bővíthessék. 

— MeghiVÓ. A gyergyói róni. kath. tanii,>-
egyesiilet f.  évi november hó 18-ánd. e. fél  11 urá-
tól kczdődőleg a gy.-tekeröpataki népiskolánál tartja 
évnegyedes rendes közgyiiléóót, melyre a t. tagokat 
és a taniigybarátokat tisztelettel meghívjuk. Táraj-
sorozal: fél  U órakor szent mise hallgatás. :>. (iva-
korlati tanítást tartanak: Vild József  a beszéd* és 
értelemgyakorlatokból az I. osztályban; Miklós llcr-
min k. a. a természettanból a VI. leányosztályban ; 
Forika Ágoston a nyelvtanból a III. fiúosztályban. 
3. Elnöki megnyítrt. 4. Jegyzőkönyv felolvnsás.  5. 
A gyakorlati tanítások megbirálása. 0. Sánta Albert 
felolvasása.  7. Horváth Mihály szavalata. 8. Önkép-
zöküri jelentések. U. Indítványok. — tíyergyó-Szent-
Miklősou, 1890. évi október hó 30-án. Vérles Lajos, 
elnök. Olajos Farkas, főjegyző. 

— A néptanitók fuvar-  és napidijai. 
A m. kir. belügyminiszter szigoi u rendeletei adott 
ki a vármegyék közönségeihez az évenként tar-
latni szokott tanítói gyűléseken megjelenő tanitók 
napi és fuvardíjainak  megtérítése tárgyában, s 
mpghagyia a vármegyéknek, hogy a tanítóknak 
ily czélra szolgáló fuvardíjai  a községek költség-
vetésében évről-évre elüirányoztassanak, továbbá 
gondoskodás történjék arról, hogy a községi taní-
tók az egyesületi ülésekre való utazásaik tarta-
tnál a a községek mérsékelt, naponkint és fejen-
kint legalább 1 — 1 frt  napi díjjal láttAssanak el. 

— Lóheremagtermesztő gazdák figyel-
mébe. Tekintettel a lóheremag árak ezidösze* 
rinti etn-lkedésére és az arankamentesitett mag 
jóval elönyösebb értékesítésére, felhívjuk  gazdáink 
ügyeimét az „Erdélyi Gazdasági Egylet" he r e -
ma g t i s z t. i t ó-i n t é z e t é r e, mely a tisztítást, 
arankamentesitést és plouibozást a legnagyobb 
pontossággal és jutányosán eszközli. — Bejelen-
téseket elfogad  és minden felvilágosítással  kész-
séggel szolgál: „Az erdélyi gazdasági egylet t i t-
k á r i-h i v a l a 1 a," Kolozsvárit, Belközép-utcza 
11 -ik szám. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Pályázat. 
A csikszentdomok osi róm. kath. elemi nép-

ískolánál egyik rendes tanítói állás megüresedvén , 
arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Évi jövedelme: 
1. 300 frt  készpénzfizetés  havi előlegezés 

részletekben a község pénztárából. 
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2. Az orgonázásban jártas és szűkség esetén 
vasár- és ünnepnapon, isteni tisztelet alatt, kántori 
teendőket is végezni képes pályázó, a község pénz-
tárából, fenti  összegen kivfll,  még évi 65 frt  segély-
ben részesül. 

3. Egy kis veteményes kert, (az iskola előtti 
kert fele.) 

4. Csinos lakás az iskolaépületben, mely áll 
két szoba-, konyba-, kamara-, pincze-, nyári konyba-, 
kat-, és a szükséges gazdasági épületekből. 

Költsége az iskosaszék által kijelölt osztály 
t&DÍtiSfl 

Pályázhatnak tanitóképezdét végzett, még nem 
okleveles róm. kath. vallásn tanítójelöltek is.-

Szükséges okmányokkal felszerelt  folyamad-
ványokat folyó  évi november bó 25-ig alól-
irtnak szíveskedjenek megküldeni. 

Csikszentdomokos, 1896. évi nov. hó 8-án. 
Varga Ferencz, s. k. 

lelkész, iskszéki elnök. 

Sz. 6353—1896. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csicsó község részéről közhírré tétetik, hogy 

a nagyméltóságú iöldmivelésügyi m. kir. miniszter 
ur 39285—1896. számú magas rendeletével el-
adásra engedélyezett Tolvajos oldal 232. kth. te-
rületen törzsenkénti bemérés alapján telvett 27000 
köbméter fenyőfatömeg  folyó  évi november hó 26. 
napján délelőtt 8 urakor Csicsó község házánál 
nyilvános árverésen el fog  adatni. Ezen falomeg-
ből 75". o haszonfára  esik, a többi tűzifa.  Kikiál-
tási ár 33000 frt. 

Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-
sel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek  meg-
tekinthetők a felcsiki  főszolgabírónál,  Csicsó köz-
ség házánál, az erdőre vonatkozó bővebb felvilá-
gosítások pedig a csíkszeredai in. kir. erdöbiva-
talnál tudhatók meg. 

Csik-Szeredán, 1866. november 2-án. 
Fejér Sándor, 

1—2 főszolgabíró. 

rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a- bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szeredán, 189&. deczember 9. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kozmncza, 
kir. tszéki biró. 

184 
1896 sz. 

Hirdetmény. 
Alantirt intézet igazgatósága — alap-

szabályának 11. §. 2-ik bekezdése értel-
mében — közliirré teszi, hogy a betétek 
után eddig fizetett  C százalék kamatot a 
jövő 1897. év január hó első napjától kez-
dődőleg 5 százalékban állapította meg, — 
azonban olyan betétekre nézve, melyek 3 
évig kötelezőleg bennhagyatnak, — s ez 
iránt a tulajdonos folyó  évi deczember hó 
25-éig betéti könyvecskéjének bemutatása 
mellett nyilatkozatot ad, — a régi 6 szá-
zalék kamat változatlanul fennhagyatik,  — 
ennek hiányában mint egyszerű betét 5 
százalék kamattal fog  kezeltetni. 

Gyérgyó-Tülgyesen, 1896. évi október 
hó 20-án. 

Jelzálog Hitelbank 
részvénytársaság. 

3—3 Ifj.  Török  Antal,  vezérigazgató. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közliirré tétetik, hogy a magas 

kincstár tulajdonát képező a csik-gyimesi 
belépő-állomás raktáráu levő, s az azoknak 
idejében létesitett határszéli őrkunyhók ki-
egészítéséül szolgáló felszerelési  tárgyak, ne-
vezetesen 77 téli pokrócz, 77 nyári pok-
rócz, 77 szalmazsák, 77 szalmapárna, 14 
fehér  fenyőfa  pad, 7 fegyverállvány,  7 cse-
ber fenyőfából,  7 kártya fenyőfából,  7 fii 
rész, rámával, 7 függő  lámpa, 7 fejsze,  7 
vashorog, 7 ivókanna bádogból, 7 szemét-

lapát és 154 vászonlepedő, a nagyméltóságú 
földmivelésügyi  magyar kir. miniszter urnák 
folyó  évi augusztus hó 6-án 42,21 l—III/l . 
szám alatt kelt magas rendelete folytán 
folyó  évi november hó 22-én (va-
sárnap) délelőtt 10 órakor a be-
lépő állomás vezetői-lak udvarán 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek a 
vételár azonnali lefizetése  mellett el fog 
adatni. 

Az árverési feltételek  iránt érdeklődők 
forduljanak  a belépő-állomás vezetőjéhez, 
kitől a hivatalos orák alatt kellő felvilágo-
sítást nyernek. 

Csik-Gyimes, 1896. október hó 4-én. 
Gelencsér Gyula, 

2—2 belépő állomásvezető. 

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detáilista (keresztény) vegyes ke-
reskedő-segéd 19—23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
czégnél deczember 15-ére Csik-Szt-
Domokoson. 
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Aranyozó- és vágó-gépekkel. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a mai 

kor minden igényeinek megfelelő 

I KÖNYVKÖTÉSZETET 
§ rendeztem be, templom-utezai lakátomon, Bori»fit  András ur há« 
0 zábau. Elvállalok mindenféle  hivatalos, üzleti, iskolai és imakönyveket, 
5 s minden névvel nevezhető munkát a legegyszerűbb fűzéstől  a leg-
" díszesebb kiállítású kötésig minden versenyt kizáró olcsó árakon. 

Egyedüli törekvésem lesz a n. é. közönség igényének minden tekintetben 
eleget tenni, pontos időre és a legjobb kivitelben. 

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását  s magamat jóindulatába ajánlva, 
maradok 

Sz." 4009—95. 

Csik-Szeredában, 1896. november hóban. 
Kiváló tisztelettel 

Létz János. 
ooo o oooooooooooooot 

telkvi. 
r 

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

könyvi hatóság k'jzbirré teszi, hogy Csikmegye 
árvapénztára végrehajtatónak László Antal csik-
madéfalvi  lakos végrehajtást szenvedő elleni 61 frt 
26 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyébeu a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, Csik Aladéfalva  község határán fekvő,  a csik-
madéfalvi  292. sz. tjkvben foglalt  ingatlanoknak 
nemcsak végrehajtást szenvedő László Antal fél 
rész jutalékára, Iianem az 1881. évi 60. t.-czikk 
156. §. a) és d) pontjai alapján az A. alatti társ-
birtokos László Anlalné szül. Molnár Juliánná 
másik félrész  jutalékára is, azaz az egész ingat-
lanokra és pedig az 1. rsz. 713. I., 713/2. hrsz. 
belsütelekre 360 frt,  a 3. rszám 1428. brszámu 
szántóra 34 frt,  a 6. rsz. 2302 b., 2304/b. brsz. 
szántóra 35 frt,  összesen 429 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árl an elrendelte, s hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1896. Avi deczember 
hó 22-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-Madófalva 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 36 Irtot, 
3 frt  40 krt, s illetve 3 frt  50 krt készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sx, a. kelt igazságügyminiszteri 

MELIK ANTAL czég Gyergyó-Ditróban. 
Szerencsém van a n. é. közönségnek szives tudomására juttatni, hogy 

üzleti raktáromat a kereslet kivánalmai szerint ujabban lehető leggazdagab-
ban rendeztem be s ezentúl még dúsabb választékban kaphatók nálam igen 
jutányos áron a legkitűnőbb czikkek u. m. 

Kartonok méterenként 20 krtól 40 krig. 
Mosó parkettek „ 25 „ 50 „ 
Női ruhaszövetek „ 50 „ 2 frtig. 
Hárászkendők darabonként 50 „ 5 „ 
Posztókendők. 

Továbbá szintén nagyon dus választékban vannak készletben : 
Női felsők  és legújabb divatú diszkalapok, férfi  kalapok, 

nyakkendők, ingek valamint női és férfi  czipők, s mindenféle 
rövidáru. 

Vidéki megrendelések azonnal és pontosan foganatosíttatnak. 
Női szövetmintákat kivánatra ingyen és bérmentve ktildök. 

Koporsó-raktáromat szintén nagyobbítottam. 
Raktáron tartok nagy számban különféle  fa-  és érczkoporSÓkat, 

temetési szereket, u. m. szemfedeleket,  lepedőket, sirkoszorukat, szalagokat stb. 

Festett fakoporsó  ára 4 frtól  30 frtig. 
Gyergyó-Ditró, 1896. október hó. 

Hazafias  tisztelettel 
H É L I K A N T A L , 

3—3 kereskedő. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1890. a laptulajdonos éa kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




