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nek t. i. annyi vagyona, van, hogy abból a képviselet ajánlata szerint 1850 frtot, az
a kepét megválthatja vagy a megváltásra ez idő szerint létező 3-ik tanitó fizetését 400
Nincs súlyosabb s a kivetési alapnak
egy rőkét létesíthet, azt el nc mulassza.
frtot, a ma-holnap bcállitandó 4-ik tanitó
pár kategóriába sorozott volta miatt mindTudvalevő dolog, hogy ha az egész fizetését 400 frt, összesen Gf-öO vagy G450
inkább elviselhellenebb adó a szegény in*|i
(,'sikniegyében nem is, de a trvergyói köz- frtot és az előre nem látható kiadások és a
nyakán, mint a kepe. Nem szándékom anségei". közölt a legszegényebb ('soinal'alva, s tartalékalap felállítására számitott 550 vagy
nak hátrányait felsorolni, mintán az egész
mégis ennek községi képviselő lest iile. e és ;<50 Irtot kell fedeznie, vagyis összesen évi
kepe rendszer egy elavult s mégis élő hiba,
egy há/.tanáesa a közbirtokosság neveben fel- 70110 (hétezer) forintot.
de áll az, hogy a kepe rendszer sem az
ajánlóit egy oly alapot a keppinegváltásra,
Szüksége van tehát Gyergyó-Csoniafalva
igazságot nein érvényesiti — az adózó polmelyet
hu
az
ellenőrző
törvényhatóság
jóváközségnek
140,000 (száznegyvenezer) frt tőgároknak egyniásliozi vagyoni állapotát tehagy
,
(Jsomalalva
község
lesz
szegénysége
kére,
hogy
községi háztartásában zavar ne
kintve — sem meg nem bizhntó, kivetési
daezára
is
a
községek
között
egyik
boldoálljon
be,
hogy
gyermekeinek a kellő számú
módozatai miatt sem.
tanerőt megadhassa s hogy a kepét meggabb testület.
En ennél fogva a kepemegváltás szük1* i. az arányositási eljárás folyamán válthassa. Miután pedig 47,000 (negyvenséges voltát elfogadom, nemcsak, iln el- a kir. biróság által közbirtokossági, tehát a hétezer) forintja s illetve ennek megfelelő
odázhatlannak ismerem s ebből kilidyólag leiosztás tárgyául kijelölt területből mintegy tőke rendelkezésére áll, még 00 ezer frtra
óhajtom annak keresztül vitelét minél előbb, 700 — 800 hold teriiietről az erdőt Csoma- van szüksége, melynek behozatalára a birfőleg mintán, véleményein szerint, még most lalva közbirtokossága a kepe megváltásra tokosság képviselete u saját szükségleteiből
meg van a lehetősége székely községeink alapul felajánlotta. Ivei ajánlat a birtokos- való megtakarítás mellett nélkülözhető menylegtöbbjébe ii, a minek rövid kimutatását ság részérói nemcsak nagylelkű, de észszerű uyiségii erdőt ajánlott fel.
megkísérlem. Példával élek, n miből önként és igazságos, mert mig egyrészről a nyoTermészetes, hogy mintán az arányofog következni a lehetőség.
masztó tehertől, a kepétől megszabadítja a sitási eljárás olyan stádiumba jutott CsomaKI nem tagadható, hogy Csikmegve lakosságot, addig hu a felosztandó területből l'alván, hogy mu-holnap az aránykules meglegtöbb községének s illetve közbirtokossá- elvont erdőnek tulajdonát tekintjük is, — az állapítás s esetleg n, felosztás lehetséges lesz,
gának még ma is tekintélyes és ki nem aránykiiles szerint log minden birtokos a nem sok idő maradt, a most ínég közös, ugyhasznált közvagyon — melynek legtekin- kepe'iiegváltáslíoz járulni, —tehát, az elér- s/ólva gazdátlan erdő mennyisége és értétélyesebbje iiz erdőség — áll rendelkezésére. hető legigazságosabb módon.
kének megállapítására, s azért a felajánlott
S mert. ezen vagyon legnagyobb részben
Kn ezen a k ö z s é g életére o l y nevezetes 700 — 800 hold területen levő erdő a maxiközbirtokossági vagyon és mert az enlőhi- dologban nem tudtam a községi háztartást mum, a mit a b"'tokosság felajánlhatott, s
vataloknak megyénkbeni meghonosító-» után. és a nevelés iigyot felejieni a k:'pe megvál- ez ir- módosíthat ii szei'nt, a mint az erdőmelyért a megye intézőinek hálával tarto- tás mellett s oly módon ajánlottam a kepe hivatalnak kikérendő szakértői számításai
zik minden esikinegyei ember, a rendszeres megváltást, bog," azzal egyidejűleg a községi azt fogják feltüntetni, hogy a közbirtokoskihasználás mellett nem esak szükséget, nem liá/.tarlús minden gondja is váltassék meg. ságtól i'yen niennj Iségü erdőnek elvonása,
szenvedünk, de minél tovább gyarapodunk I'soinal'alva községnek u. i. oö.OOO frt re- annak megélhetését teszi kétségessé.
vagyonban, idején való, hogy az arányosí- gále -kártalanítási összeg készpénze, (iOOO
El fog menni tehát Csomafalva község
O
O
tás keresztfii vitele előtt, a birtokosság a még Irinyi iskola alapja van czidő szerint, melyközös vagyonból egy olyiui alapot teremt- hez évi 300 frt jövedelem járul egy havas- a legvégső pontiga lelie.tó'ség határ"' között,
sen, melyből a kepét megválthatja.
ból (Szarvas-gödör), a mi (>000 frt tőkének hogy községi háztnriását és nevelés ügyét
Igen szépnek tartom az eszmét, melyet felelne meg ü" o kamat mellett, tehát összesen a jövőre biztosíthassa, s hogy a kepét megMolnár József országgyűlési képviselő ur lel- 47,000 (negyvenhétezer) frt volna minden válthassa.
Nem lelteteken, hogy az erdőhivata1
vetett a képviselőházban, hogy az állam váltsa vagyona, a inul) nek jövedelméből a közmeg a kepét, de a magam részéről azt most ségi háztartás költségeit íí8')0 frtot, a kepe által adandó vélemény szeiint nein lesz leés a jövőben is lehetetlennek tartom s azért megváltási évi összeget az egyháziak részé- hetséges a most még közbirtokossági vagyonhangsúlyozom, hogy minden község, a mely- ről tett felszámítás szerint 2050 frtot, vagy ból 95 ezer forintot képviselő erdő elvonása.
Ez sem tántoritju el Csomafalva községwt
talra és azt mondani: minden lehetetlen. Ks ha a kenyere sincs; Pál már a ruháját is eladta; János
nyomot uság tilt, mivé lesz egy róiuai imperátor ? garasonként veszi a fát; István pedig lopott, mert
éhes volt. Nem hogy ö r ü l n é n e k , h o g y náA nyomorúság rabszolgájává.
A nyomorúság.
Es van-e még ennél szánalomra méltóbb osz- luk a n y o m o r ú s á g még nem t i s z Mi a nyomorúság ? A bőség hiánya. Ks mi tálya az emberiségnek? mert a nyomorúsággal t e l g e t t .
a bőség? A nyomorúság hiánya. Nincs világosan szemben nincsen „csak azért is".
De elmondok a nyomorúság viselt dolgairó
mondva ? Nem értheti-e mindenki ? fis még is.
egy
mesét:
Kívánni valamit, mert talán szegény valaki?
csak igen kevesen lesznek tisztában a nyomorúság üi/.oiiy kár jót kívánni az embernek a maga réX. Y.-nak szerény, de megélhető állása voltl
természetével; azért legjobb közelebbről tekiuteni szére, mert tudvalevő dolog, hogy a nyomorúság melynek jövedelme szűken szabva fedezte a sok
a dolgot.
mindig ellent mond. Kérni talán ? A nyomorúság gyermekkel megáldott család szükségletét. Egy
A mint a fennebbiekböl kitetszik, elméletileg siket. Vagy épen sirni ? A nyomorúság vak. Vagy napon felkeresi egy eddig nem ismert rokona, ki
a nyomorúság és a bőség elég közel volna egy- fenyegetni ? No akkor jaj neki! Mert akkor a nyomorúságban volt s kéri X. Y-t, hogy segítsen
máshoz. De nem igy az életben, vagy legalább nyomorúság diadalszekerét fogja húzni a tehetet- rajta, mert különben veszve vau, ha 24 óra alatt
nem minden viszonyok között. Mert az lehet, hogy lenség szorító fékei közt és az epedés metsző os- a szükséges összeget meg nem kapja.
a bőség palotája mellett a nyomorúság viskója torcsapásai alatt.
X. Y.-nak nincs módjában, hogy rokonán sehúzza meg magát; sőt az is, hogy a palota lakói
gíthessen,
de ez addig és oly kétségbeesett módon
Tehát látjuk, hogy a nyomorúság ur, még
egyszer olyan nyomorúságra jutnak, mikép ínég a pedig nagy ur, és azért még is mindenki olyan ostromolja azon ígérettel, hogy mihelyt ezen bajt
szomszéd viskót sem mondhatják maciikénak ; de szégyennel beszél a maga nyomorúságáról, és oly rendbe hozhatja, azonna1 távol lakó rokonaihoz
az a bőség már a lehetetlenség messze országá- megvetéssel a máséról, mintha az koldus-dolog siet s azoktól kérni fog és 3—4 nap múlva viszban lakik, mely a kunyhó szegény lakóit látogatná volna. Pedig ki hatalmasabb a nyomorúságnál, szaadja, hogy X. Y. nem az ö tulajdonát képező
meg, azaz világosan kimondva: a hol már egy- kinek ha megtetszik egy korona, akármely ürügyet pénzt ad rokonának azon biztos reményben, hogy
szer nyomorúság van, ott ugyan egy hamar soha kigondol és elveszi; fellök egy trónt s nrakodik pár nap alatt visszakapja s akkor rendbeu lesz
sem lesz bőség.
egész országokon. De azért apróbb dolgokat sem minden.
l)e a nyomorúság csak ezt Ieste s rögtön
Nem ogy kell venui, mintha a bőség lenne vet meg: kikergeti a gazdag embert házából, el
felfedezte
X. Y. tettét, mely aztán állásának elaz ur, sőt ellenkezőleg: a bőség csak a vasbékő, veszi a lát, elveszi a kenyeret, még a ruháját is
vesztését
vonta
maga után.
elveszi
az
embereknek,
ha
jó
szerével
nem,
ellomelyet a sors olykor a nyomorúság vasökleire is
Diadallal
vonult
be a nyomorúság mostan az
patja.
Az
emberek
pedig
nagy
titkolózva
megállafelrak; de ba attól megszabadul, akkor ama, nem
addig
boldogan
és
megelégedetten
élt X. Y. csanak,
szájuk
elé
teszik
kezoket
és
ugy
ságják
egytudom melyik római imperátor „nincs lehctetlen"jének ellenére elég hatalmas órra elé ütni az asz- másnak, hogy: Péternél van a nyomorúság, mert ládjához, mert kizavarta öt rokonától s azóta ál-
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elhatározásától, mert határozata nem az,
hogy ma váltja meg a kepét, hanem hogy
megfogja váltani.
A legroszabb esetben is elvonható a
közbirtokosság vagyonából annyi erdő, a
mi megér 50—60 ezer torintot, a mely
összegnek csak bVo-oa évi kamatja is 3000
frtot képvisel a igy 60 ezer forint tó'kének
93 ezer frtra való felszaporodása nem fog
elérhetetlen időt igénybe venni.
Csomafalva, község tehát s illetve annak
minden időben jóra való birtokossága számot vetett magával, hogy az arányomtás
után miből fogja előteremthetni a községi
háztartáshoz szükséges pénzt, mert évi bevétele, a regálé-kártulanitási összeg kamait
is beleértve 1700—1800 frt között áll s
csupán a politikai községi háztartásra 3800
frtot kell adnia, számot vetett, hogy miből
fogja fizetni a már is beállítani rendelt 4-ik
tanitót stb. stb., mert az amúgy is szegény
községnek szegény lakosságát a már itt adott
rövid számadás szerint is 100°/o-nál több
pótadó fogja terhelni, a mit meg nem bir,
s ez ébresztette fel a birtokosságot, hogy a
jövőbeni megélhetésről gondoskodni nagyon
is eljött az idő.
Csomafalva birtokosainak a képviselőtestület és egyháztanács tagjaiból alakult
képviselete, a fennebbiek szerinti határozata
értelmében a z e r d ő el a d h a t á s vagy az
e l a d á s r a s z á n t t e r ü l e t n e k — melyről az erdő eladható lesz — k i j e l ö l é s é r e a j o g o t k i e s z k ö z ö l n i a községi
elöljáróságot bizta meg, s ezen kivüi Portik
Lajos, ifj. Köllő Ignácz és Csata Miklóst
kérte fel s bizta meg, hogy azon határozatnak a szabály szerinti közhirré tétele utáni
időben Csikniegye főispánja Mikó Bálint ur
és alispánja Becze Antal urnák a határozatot szóbelileg is tolmácsolják és jóindukitu
figyelmüket ezen ligyre felhiva, jóakaratukat
kikérjék, biztosítsák, s igy egy székely községnek a bekövetkező nehéz időkben való
fennmaradását lehetővé tegyék.
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T A N Ü G Y .
Tanitói gyűlés.
Caik-Tinóid, 1893 ápril 28.

A „Csiki róni. kath. tanít ó-egyesület alc.siki
járásköre" folyó évi ápr. 25-én Csik-Ki tódon tartotta rendes tavaszi gyűlését, melyről e becses lap
olvasó közönségét kővetkezőkben ét tesitem.
Elnök : Baka József csik-szentgyörgyi kántortanító. Jelen voltak : Éltes Klek kir. tanfelügyelő,
Autal József szentléleki, Hosszú ferencz csikszentkirályi, Koncz István csiktusnádi plébánosok ;
Vitos Mózes nyűg. plébános, Kovács János s. lelkész, mint pártoló tagok. A rendes tagok teljes
számban.
Gyakorlati tanítást tartott Lacz János helybeli tanitó Vl-ik o s z t . tanítványaival az alkotmánytanból. Ennek végeztével a tanulók haza bocsáttatván a szentlélek segítségül hívásának négyes
karban való elzengése után — mi Iíaka János
kartársunk ügyes vezetése mellett mindig kiváló
szépen szokott sikerülni — kezdetét vette a tulajdonképeni gyűlés, mit Baka elnök lendületes beszéddel nyitott meg.
Megnyitójában különösen kiemelte néh. nsgos
Nagy Imre kanonok, mint e kis község szülöttéuek
a népnevelés terén felmutatott halhatatlan érdemét,
kinek meghálálhat lan jósága, adakozni szerető nemes szive áldozatkészségéből nyerte Fitód község
a valóban dis/.es iskolaépületet s tisztességes
fizetéssel biztosított tanitót.
Veress Lajos indítványozza, hogy ezen jól
átgondolt elnöki megnyitó beszéd jegyzőkönyvhöz
csatoltassék s valamely lapban közöltessék. Veress
indítványa helyesléssel vétetik tudomásul s teljesítésével gyűlés jegyzőt bizza meg. Továbbá a törtek tanításában általa legjobbnak vélt mód ismertetését mutatja be a következő négy pontban: 1.
Valódi és áltörtek, 2. törtek összehasonlítása egymással, ;{. törtek egyszerűsítése és 4. a legkisebb
közös többes kikerestetése.
A gy. tanítás, valamint Veress ismertetésére,
vonatkozó rövid tárgyilagos megjegyzések tétele
után, előbbi sikerültnek Ítéltetett, utóbbinak — tekintettel, hogy az egyletnek nem rendes tagja —
szives közreműködéséért a gyűlés osztatlan elismeréssel köszönetet mond.
Olvastatod a mult INikszentkirályon tartott
őszi rendes gyűlésről vezetett jegyzőkönyv Tamás
Imre jegyző áital, a mely minden pontjában helyben hagyatott,* hitelesíttetett.
Gyűlés Elles Klek kir. tanfelügyelő indítványára a jegyzőkönyvnek szorgalommal hűen való
összeállításáért jegyzőnek köszönetet szavaz.
Felolvas Vitos Mózes nyűg. plébános ily
Alólirott, hivatalos elfoglaltságom miatt
a kiküldetésben a távolság miatt tényleges czimü tételről »A tanitó-egyleti szellem.
Gyűlés ezen tudományos készültséggel irt
részt nem vehetvén, a nyilvánosság előtt terjedelmes lelolvasăst fesziilt figyelemmel hallcsatolom kérésemet kiküldött társaiméhoz, gatta s érte, valamint azért, hogy illető daczára
kérvén főispán ur ő méltóságát és alispán gyenge egészségi állapotának s az akkor uralgó
ur ő nagyságát, ugy az erdőrendészeti bi- fanyar, szeles, kellemetlen időjárásnak, oly szives
zottságot, hogy az erdő eladásra, vagy lega- készséggel jött, s látogatja mindig egyleti gyűléseinket, annak czéljait tanulságos felolvasásokkal
lább a birtokosság által felajánlott területről és épületes felszólalásokkal kívánja elősegíteni :
az erdőrendezőség által teljesítendő számi- jegyzőkönyvi hálás köszönetet nyilvánít s hatátások szerint lehetséges famennyiségnek az rozza, hogy e dolgozat jegyzőkönyvileg megöröeladhatásra kijelölését megengedni méltóz- kíttessék, s a lapokban közzététessék, hogy ezt a
tanitók és tanügybarátok gyönyörrel olvasva tanul
tassanak.
Hiányozhassák.
Köllő
Ignácz.
Tamás Imre szavalja a „lüuszkorusz Leánya"
czimü költeményt Bálinth Györgytől. Gyűlés szalandóan ott tartózkodik, egyik bajt a másik után valöuak éljenzés és viharos taps kísérete mellett,
zoditva a terhes családra; mert. az Isten 9 gyer- szavalatát jegyzőkönyvi köszönetre méltatta, s a
mekkel áldotta meg X Y.-t s igy együtt ll-en költőt — mini . ale.sik szülöttét — lelkesen éljeuezte.
A kiküldött hármas bizottság az egyesületből
nyomorkodnak.
alakult, méhészkor alapszabályainak elkészítéséi,
Naponként csak 44 darab kenyeret kell le- bejelentvén, az alapszabályt.ervezet Baka János
szelnie s ezenkívül a többi nélkülözhetlen étel és által felolvastatott, és kevés módosítással el is fogadtatott. A bizottságnak az alapszabályok korrekt
ruházat sem maradhat el.
módon való összeállításáért köszönetet szavaztak.
Eladósodott..
^ méhészkör elnökévé egyhangúlag megvá
Évről-évre jobban befészkelte magát a nyolasztatott Márton Ferencz nyűg. kir. járásbiró ;
mornság, mig végre a szülőitől örökölt vagyont a jegyzőnek Benedek Gábor menasági k. tanitó;
hitelezők elárvereztették s minden nélkül maradott. pénztárnoknak Márton László szentinártoni tanitó.
Baka János indítványozza, miszerint a méhészMinden nélkül, mondom, mert a nyomorúság
felbérelte az i r i g y s é g e t , mely aztán addig kör folyamodjék a törvényhatósághoz, hogy czéláskálódott X. Y. ellen, mig az időközben nehéz jainak sikeresebb elérhetése végett minden
községben egy iskolai méhes felállítását elősegítené.
küzdelemmel szerzett szerény állását is ismét el- Felkéri kir. tanfelügyelőt, hogy e benyújtandó kérveszítette.
vényt ott hathatós be'jlyásával támogatni szívesDe Istenbe vetett bizalom és türelem meg- kedjék.
Elnök jelenti, hogy a brassómegyei ált. taóvja a snjtott családot a kétségbeeséstől s talán
nító-egyesület
elnökétől a tanitók üzetéséuek rena nyomorúság is megunja egyszer ezt s elköltözik
dezése tárgyában készített s márcz. 6-án az ottani
az irigy szomszédhoz ; m e r t az I s t e n sem kir. tanfelügyelőség utján átküldött kérvényt jegynem s i e t , s e m n e m k é s i k , s n e m v e r i zővel az egyesület.nevében aláirta, s Györlty Gyula
országos képviselőhöz azon kéréssel küldötte fel
b o t t a l az e m b e r t .
márcz. 9 én, hogy azt az előkerülendő tárgyaláskor
*
ismert erélyével s szavazatával s minden kitelhető
Ilyen a nyomorúság. S most már megsza- módon védelmeze.
kasztom elmélkedésemet, mert a nyomorúságról
A gyűlés elnök és jegyzőnek ez értelemben
még elmélkedni is nyomorúság, már csak azért is, tett eljárását helyesléssel tudomásul vette.
Veress L. a „Budapesti Hírlap" ápr. 22-iki
mert ez olyan théma, a mely soha ki nem fogy
Lakits Vendel, mint a magyarországi
és az eleje a végéhez oly messze van, mint az számában
tanitók országos bizottsága elnökének az összes
ég a földhöz, vagy is: mint a bőség a nyomoru- tanitó-egyesületek elnökségeihez intézett felhívását
sághoz.
olvassa s ebből folyólag indítványozza, hogy az
utolsó perezben gyűlés a csikmegyei tanítóság ne*

vében kérje fel e megye orsz. képviselőit, nsgos
Györfty Gyula nr utján táviratilag, miszerint a
25,000 néptanító jogos kívánalmait — e törvényjavaslat tárgyalásakor — érvényre juttatni szíveskedjenek, bár annyiban, hogy a tanitók fizetés
minimuma legalább 400 frtban állapittassék meg,
mit a gyűlés megbízásából elnök és jegyző azonnal
teljesített is.
Tamás Imre kartársai ügyeimébe ajánlja a
„Népiskolai Tanügy" czimü szaklapot s indítványozza, miszerint kérje fel a gyűlés a plébános
urakat, mint. a népiskolák igazgatóit, hogy felhasználva a kegyelmes püspök ur engedélyét, a
jelesen szerkesztett tanügyi lapot, a hol az anyagi
viszonyok megengedik, az iskolai könyvtárak részére
rendeljék meg.
Az őszi gyűlés helyéül Csik-Szentlélek községe állapíttatott meg s tárgysorozatát annak
idején közzé fogják tenni.
Még pár ügy elintézése után elnök megköszönve a vendégek és tagok szives megjeleuését
a gyűlést, d. ti. .'! órakor bezárta.
Gyűlés után egy kedélyes és barátságos ebéd
követtkezett, melynek végeztével a tagok szétoszlottak.
Isten legyen velünk és ügyünkkel.
Tamás Imre,
j«'g\ zö.

V á I a s z.
S/ász I.ijos i'iMiiItiika|ilt:iii}' urnák. —

Csik-Szereda város rendőri mizériáit jól ismerem. Duhajkodó borvitézek éjjeli kurjautásairól,
makaó-biblia kedvelő zsebmetszök műveleteiről, az
utczán éjjelenként hangzó orditozásokról tudomással birok. A kutyák is u g a t t a k meg néhanéha S z e r e d á b a n, de megharapni még uem
volt bátorságuk, csak ugy jó távolból jelezték, hogy
m é r g e s e k.
Am a tek. szerkesztő ur nem volt ilyen szerencsés. A szeredai dühös ebek (már t. i. négy
lábúak) — miként az meg is volt irva — majd
megharapták.
En mert ily szerencsétlen nem voltam : nem
is jajdultam fel soha. Minthogy azonban a t. rendőrkapitány ur rendőrsége szennyesét a maga tisztátalan voltában kiterítette a közöuség elé e lapok
hasábjain: feljogosítva érzeui magamat annak kritizálására és az iuieziativát megadva látom arra,
hogy azt bárki megtekinthesse, a kinek idegzete
kibírja a szemlét. Mint nyilt. kérdéshez bátor leszek az igen tisztelt kapitány ur engedelmével
hozzászólani. Megígérem, hogy rendőri kihágást
nem követek el.
Hogy mit tapasztall igen t. kapitány ur vidéki ismeröseiuél, azt nem kutatom, de hogy mint
irja — a szeredai rendőrség gyámoltalan, azt aláírom, mert magam is ugy tapasztaltam.
Hogy Cs.-Szereda város közigazgatásának
rozzant omnibusza csak ugy döczögve halad, az
igaz. Pedig azt. mondja kapitány ur, hogy -a kerekek jók (a 4 rendörszolga), csak a szekér rozzant, félrejáró. Lá'.ja kérem, ennek talán épen a
rud az oka, meg a kormányos.
Vagy azt tetszett talán érteni, hogy a kerekek száma kevés ? ! Ez esetben bocsánatot kérek !
de ugy hiszem egy szekérbe elég négy kerék, még
ha rozzant is. Hiszen községeinkben majdnem mindenütt egy, két kerék van s mégis jól megy a
szekér !
Nemcsak a közönség finomodó Ízlésére nincs
semmi gond fordítva — a mi különben senkinek
sem jut eszébe — hanem a kötelességteljesítés is
sok tekintetben non kuraintis módon megy. CsikSzeredábau a csendőrség rendes szolgálatot teljesít., van rendőrkapitánya és 4 rendőre, de, azért a
közrend téren sok kívánni való van.
A vendéglősök nem tartják be a zárórát; a
házsárdjáték napirenden van. A szomszéd községekből különösen vasárnap ide csődülő falusi legénység — miként ezt a „Székely Nemzet" is
feljegyezte — trágár beszédekkel, káromkodásokkal
és orditozásokkal traktálja a publikumot; a bordély házakban az 1892. évi augusztus 11-én kibocsátott miniszteri rendelet ellenére tetszés szerinti időig tarthat a bor és muzsika szó melletti
múlatás ; az utczákon a szájkosár és bárcza nélkül
szabadon kóborló kutyák nappal is veszélyeztetik
a járó-kelők testi épségét. Az utrendöri szabály
vonatkozó §-a minden második ház oldalán ki van
ugyan tüggesztve. ile azért az uton áldogáló s a
közlekedést akadályozó szekerek eltávolítására, vagyis a törvény végrehajtására semmi intézkedés
nem tétetik.
Mindezek igen apró, de annál nagyobb veszélyekkel járható dolgok s a törvény intencziója
világosan arra irányul, hogy a bekövetkezhető
veszély p r e v e n t i v rendszabályokkal elhárittassék.
Mert nem szükséges talán magyarázni, hogy
a záróra be nem tartás és tiltott kártyajáték szülik a súlyos beszámítás alá eső bűnök nagy részét.
Verekedés, rablás, csalás stb. mind az emiitett
bölcsőből kelnek ki. A kutyák kóborlásából pedig
elő áll a veszettség, melynek következményeiről talán
túlságos naivság lenne bővebben értekezni. Hogy
mégis a rendőrkapitány ur a „nagyrabecsfiit bő*
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rökről" fitjmálúdva beszél: azt nem ér tem. Jobb1
— A csikmegyei tanítótestület csiki járáslenne, ka nem csak beszélne, banem foglalkoznék ( köre 1893. május 13-án Csik-Szeredában a polg.
KÖZÖNSÉG KÓBÉBÖI/.)
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is egy kissé közelebbről a „bőrökkel (értem a
leányiskolánál gyűlést tart, melynek tárgyai a kö- Csik Szereda város tekintetes tanácsához, mint
kóbor kutyák bőrét.)
elsőfokú iparhatósághoz.
Ezek ntán én abban a meggyőződésben va- vetkezők : 1. A helybeli tanítónők gynk. tanítása
gyok, hogy bizony az ázsiai állapotok nem a vi- 2. Elnöki megnyitó beszéd. 3. A mult gyűlés
Az iparos- és kereskedő-tanonezoktatás az
szonyokban rejlenek, hanem a rendőrség erélyte- jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesitése. 4. A 1884. évi ipartörvényben szabályozva lévén, azon
lenségében. Mert egy 1789 lakossal l>iió városba gyak. tanítások megbirálása. 5. A kiküldött bizott- kérdést vagyok bátor a tkts hatósághoz intézni,
talán mégis elég egy csendőőrs, egy rendőrkapitány ság javaslata az ismétlő iskoláról. G. Kertész Istbogy a csíkszeredai kereskedő tanonezok ezen törés 4 rendőrszolga. Csakhogy az élet nem az irován
vándortanító
felolvasása
a
gyümölcsészet
kövény alól kivételt képeznek-e? Mert tndtom szedában van, hisz oda még a kóbor kutyák sem
réből, illetve előadása a gazd. egyesület kertjében. rint a kereskedő tanonezok még ez ideig tanonczmernek felmenni!
Mégis talán jobb lett volna eltemetni a sze- 7. Indítványok. 8. A gyülésekrőli kimaradások skolába nem jártak, oktatásban nem részesültek.
metet és ki nem terileni. Akkor azok a jószivü igazolása.
Igy lassanként elfelejtik a n : t az elemi isvidéki ismerősök kevesebb szánalommal is beérték
— Halálozások. Szomorú hírt vettünk Csik- kolákban tanultak is, és tapasztaltam, hogy névolna.
Szentmártononról. B e c z e János oda való derék
B. Á. földbirtokos, Becze Antalnak, vármegyénk alispán- melyike mái- az egyszeregy-et sem tudja.
Már most, ha egy ilyen tanoncz a három,
jának testvérbátyja m. hó 28 án tüdő- és mellhártyalob következtében 03 éves korában néhány vagy négy évit eltöltötte, ki fogja segéddé fölEgy szókely ember tréfaja.
napi szenvedés után hozzá tartozóinak és ismerő- szabadítani, miután ez csak a tanoncz-iskola sikeres
Idvarhelymog)ónk egy kis falujában, Uugonfalván seinek legnagyobb fájdalmára elhalálozott. A meg- végzéséről kiállított bizonyítvány alapján törtörtént ez az székely ember jelemző szomorú története. Tör- boldogultban gyermekei, testvérei és ismerősei a tén'íetik ?
ténetünk hőse lledő Pisla nevii székely, a kinek egyéniségben hangyaszorgalommal munkálkodó gondos családÉs milyen kereskedő válik az ilyeu tanona székely észjárást frappansul jellemző okosság, számítás apát, a szerető testvért és a becsületes jó embert
és humor nyilvánult mindig. Különben szorgalmas és mun- gyászolják. Földi- részeit igen nagy részvét mellett czokból ?
Ma, midőn a kereskedőtől is többet kiván a
kás ember volt, a ki két keze munkájával becsülettel sze- m. hó 30-án délután 4 órakor helyezték örök
rezte kenyerét Mindig jó kedélyre azonban a napokban nyugalomra a csikszentmártoni sírkertbe. A meg- társadalom a kiló ezukor, kávénak, vagy a méter
valami sötét, tcrlies bánat nehezedett. Olyasvalamit érzett, boldogultnak kiszenvedett tetemei nyugodjanak bé- kretónnak kimérésénél, nagy bűn volna ezen államintha szeretne megszökni az élet elől. llanem az ö székely kében, a szerető gyermekek és rokonok sajgó fájpotot tétlenül elnézni és én csodálkozom, hogy a
észjárásával ezt sem cselekedte meg olyan bolondul, mint dalmát enyhítse a Mindenhatónak minden sebet
tkts hatóság eddig ezt figyelmen kivül hagyta.
begyógyító
véghetetlen
kegyelme.
—
Mult
hó
30-án
uiások. Nem akarta, hogy mint más szegéuy ördögöt, csak
ugy Isten nevében minden pompa nélkül tegyék a gyep alá délután 4 órakor városunknak is egy derék polIdeje tehát, hogy ez ügyben is rend legyen
Beállított hát a földesúrhoz, a ki épen pénteki ebédjét gárát, id. B a r c s a i Károlyt helyezték el örök s a tkts hatóság hivatása, sőt törvény szerinti
nyugalomra a helybeli köztemetőbe. Barcsai Káfogyasztotta. Osi szokás szerint megáldotta az ehédrt;
roly mult hó 28-án délután G ólakor hunyt el több kötelessége, hogy ezen bajt orvosolja.
— Jó egészségére kívánom uramnak a riélehédet!
A kereskedö-tanonezok is megférhetnek az
heti szenvedés után. Valami szervi baja volt, me— Köszönöm l'ista. J ' szívvel látunk téged is.
lyet nagy mértékben elősegített nejének pár héttel iparos tanonczokkal, s ha főuökeik ezt nem akar— Megettem én édes urain az utolsó falatomat már. ezelőtt történt elhalálozása feletti buslakodás. Szor- nák, ugy külön iskolai oktatásban részesittethetnek
galmas, munkás ember volt, a rárótt kötelesséHanem egy kéréssel jöttem volua.
geknek ugy gyermekeivel, mint másokkal szemben ottan, melynek költségei a főnökök által lenne
— Mi légyen az Pista '!
hordozandó.
- Megkérem aláson uramat, hogy vasárnap négy ökör- mindenkor igyekezett megtelelni. Elhalálozásával
fájdalmat
okozott
ismerőseiuek
és
gyermekeinek,
Miután pedig a csikmegyei kereskedelmi tárrel vitessen ki engem a temetőbe.
kik beune a szerető édes apát siratják. Temeté- sulat is létezik, sőt alapszabály szerint vagyonának
— Tréfálsz te Pista ?
sén, melyen a szertartást Domokos János helybeli
— Nem én, moit az egyszer uram !
plébános végezte két pap társa segédletével, iparos jövedelméből épen a kereskedő tanonezok iskolázÉs ezt ugy niondoia, li»gy még mosolygott is hozzá.
társai majdnem teljes számban s ezeken kivül tatási költségeinek fedezésére is kell áldozzou, nem
Az öregúr trélának vette a dolgot és megígérte, hogy ismerősei közül is igen sokan jelentek meg, hogy i ütköznék nehézségekbe a rendszeres oktatás, mely
megadják az elhunytnak a végtisztességet. Nyu- 1 dúsan termené gyümölcsét.
vásártap kiküldi a temetőbe.
godjék békével! — H o t li Mihály gyergyószent- |
Innen l'istahá a sirásohoz ment.
Meg vagyok győződve, hogy a csíkszeredai
llallod-c Gágyör koma. Van ueken egv jó sznk- miklósi köztiszteletben részegült iparos, több egyetanoncz
tartó kereskedők e tekintetben is hivamányom (téli kajál) és egy uj sapkám. Neked hagyom, Iu sületek választmányi tagja életének ű.'í ik éves kotásuk
magaslatán
állanak s nem akarják magukat
rában
ápril
hó
25-pii
délután
4
órakor
hosszas
gödröt ásol nekem a teiuelúhe.
— Ások én annak idejében l'Nlahá. Pe még ráérünk. szenvedés ntán elhunyt. Temetésén az összes ipar ! azon kellemetlen helyzetbe hozni, hogy később
— szorgos volna liáiívöi- tiani. Vasárnapra készen kell egyesületek zászlók élén veitek részt.. B 'ke poraira ! ; restelniök kelljen az általuk kiképzett tanonezok
hogr legyen, mert beleakarok feküdni.
tudat lauságát.
Egy érdekelt.
— Tüz Csikgyimesbűkki (Balahányos pata— Tréfál kend körös/.l'.
— Nem én — mo-ít az egyszer nem tréfálok
kán lakó), Szűcs Péter posztó-ványolója és cser*) K/en rovat alatt megjelent közleményekért csr'c a
,löl van jól no! Nagy bolond ked Ibit elébb csak töretöje április hó 24 ikére virradó éjjelen az sajtoliatósággal szemben vállal felelősséget
a Szcrk.
haljon meg, a/.lán lesz giidör.
épületben elhelyezett nagymennyiségű törött és
— Kezel rá tiam I
IV ¥ I I i T T E R . * )
töretlen cserrel teljesen elégett. A tüz keletkezéA sírásó tréfának velte a ilolgoll és lelrsapolt.
sének
oka
valószínűleg
rósz
szándékú
gyújtogatás.
Innen liedö l'ista elindult és lonzáha velle a falut.
TTálasz.
Holdngogot, boldogtalant ünnepélyesen meghívóit a temetesre. Kzen feltevést megerősíti az, hogy a bezárt ajtót
Tekintetes Gözsy Árpád gyógyszerész urnák
— öltözzenek l'. l vasárnapi inodra kómám, játom (drusza), a tűzhöz síelők a szoba közepén találták meg. Az
Helyit.
sógorom, szomszédom mondogatta mindenfelé.
elégeti cser több községi lakosé volt.
11a
Ön
a
nyílttéri
közleményben
jelzett
eme .. .
— Nagy holmid ez a l'ista — mondták a székelyek,
— Tavaszi mulatság. Uyergyó-Szentmiklósün „más helyen is szükséges lépéseket-' kifejezés alatt
Pedig ne.ii bolondozott.
Esie felére hazakerült. Klőkcresett egy kötelet
a mozgalom indult meg az iránt, hogy a szegény lovagias elégtétel adásra való kihívást értett: nem
tanulókat segélyező egyesület által rendezett négy irigylem a felfogását, mert abból ilyet értelmezni
lajtórjára felkötte magát. Iteggel halva kaptak.
Vasárnapra csakugyan készen \oll a gödör és a.: egész túisas estélv befejezéséül egy nagjobb szabású csak ön lehet képes.
Azonban e kil'ejezésbőj s magiból a nyilatfala őszinte részvét mellett négy ökrös szekér vilin 1" a te- mulatság rendeztessék az egyesület javára. Az
kozatom egész szelleméből Önnek következtetnie,
metőbe.
estély megtartása május hó 13-án lenne s a ren- tudnia kelleti azt, de tudta is, hogy a szükséges
A mindenható f.íMró (igy szólliita az Istent) nyu
dezőség — mint halljuk — Szász Etelka, Osiky lépések alatt csakis bírói eljárás igénybe vétele
gosztalja meg szegényt.
értendő, de persze Ön ezt most félre magyarázza,
K—l " Ilona, Kis Anna, llomfeld M uic/.i, Osiky Anna, mely szintén csak az Ön terhére esik.
Laureiiczy Beria, dr. Ü ibribán Antal, Kritsa KonNyilatkozatára pedig a következőkben találja
rád, Orel Dezső, Merza Vilmos, E. Deér Kálmán válaszomat Én hetyke kereskedő solia sem volés Cziffra János tagokból állana. Mint jól sikerült tam, de igenis szerény. Ezt tudja mindenki, a ki
K I I L O N F K L É K.
— Kinevezés. Ö felsége a király Almási mulatságnak igérkezöt előlegesen is ajánljuk a csak ismer s tapasztalta Ön is, midőn üzletembe
rám rontott.
Almássy Zsigmond csendőr tiszthelyett est a helybeli kö/.önség tigyelmébe.
Mindamellett., őszintén becsülöm Önben a
esendői őrs parancsnokát május 1 én badnagygyá
— Tánczestóly. A gyergyószentmiklAsi szenevezte ki. Gratulálunk a derék tisztnek s a jó gény tanulókat segélyező egyesület utolsó társas gyermeki szeretet nemes érzését, de csakis azt,
barátnak!
ez pedig eljárását nem mentheti.
estélye a Laurenczy-féle nagyteremben folyó évi
Mivelt. ember ily módon nem léphet föl.
— Misk&w Péler honvédőrnapy, a helybeli április hó 29-én tartatott meg. A buzgó és fáradTudom, hogy mindenki nevelése és műveltséhonvédzászlóalj parancsnoka hat heti szabadságra
Karlsbadba utazott. Távolléte alatt a parancsnoki hatlan rendezőség valóban e fényesen sikerült es- géhez kép t cselekszik ; de tudom azt is, hogy
teendőket a kitűnő katona és társadalmi életűnk- télyért a közönség teljes elismerését érdemelte ki. müveit és l o v a g i a s ember soha botrányosan
ben közkedveltségnek örvendő egyén, Bajkó Péter Ily sikerült estély ez évadban egy sem volt. A goromba nem lehel, mint Ön volt velem szemben,
százados teljesíti.
nagyterem zsúfolásig megtelt szép közönséggel s a ki e mellett, még jogrendet is sértett.
Én becsülelemet nem keresem a bíróságnál,
— Esküvő. Egyszerű családias jellegű fskűvő a mulatság a legvígabb hangulatban egész éjjeli
folyt le május 1-én dr. Molnár József köztisztelet- fél 3 óráig tartott. Az estélyen Zakariás Jenő inert az megvan és tiszta; azt Öa beszennyezni
ben álló megyei főorvos nr házánál, fia: dr. Mol- l'etöfi „Hazáról-1 czimü költeményét szavalta el nem képes; de keresem a bíróságnál az Ön rakonczátlansága és jogtalau eljárása által megsértett
nár László csikszentmártoni
ügyvéd mondta ki a
„boltomiglag-holtodiglana-t Nagy Krisztina ö nagy- hatásosan és tetszés mellett. Volt még az esté jogrend megtorlását.
Tehát azt hitte, hogy én lovagias elégtételt
ságának, helybeli kedvelt óvónőnknek. A bájos lyen nyeremény tárgyaknak ingyenes kisorsolása
megasszonyl fél 11 órakor hozta a vőfély dr. Csi- összekötve talány megfejtéssel, táncz kisorsolás fogok kérni Öntől ? Kérem magyaráztassa meg
szér Miklós csikszentmártoni orvos a Molnár ház- is volt, melyen a nők választottak tánezost. Az magának a lovagiasság logalmát; mert l o v a g i a s hoz, kísérve a menyasszony édes anyja által, kit estélyen három négyes volt, mindegyiket 38—40 s á g és b e t y á r k o d á s között igen nagy küMolnár József orsz. gyűlési képviselő hozott kocsin. pár tánczoita. Az estély tiszta jövedelme a cse- lömbség van.
Az esketési szertartás, mely a menyasszony valVagy ha már az iizv. Gőzsyné őnagyságáva!
lása után, reformál ns vallása szertartás szerint kély 20 krajezár belépti dij daczára a felül- történt kellemetlenség Öut sértette, l o v a g i a s
tőrtént, Bitai Béla, helybeli ref. lelkész végezte, fizetésekkel együtt 39 frt volt. A jelen volt kö- e l é g t é t e l t v e t t Ön fellépésével ?
igazán megható szép beszéd kíséretében. 12 órakor zönség fogadja az egyesület leghálásabb köszöVagy ha azt akart az üzletembe való betoebéd volt, mely ntán a társaság kocsikra Qlt s le- netét.

kísérte az aj párt Csik-Szentmártonra. Tartós boldogságot kívánunk az ifjú párnak 1

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget
nem vállal
» Szerk.

CSIKI

Május 3.

18. szám.

LAPOK.

Hirdetménj',

lakodás ntán is venni, vett-e ön ilyet ? mert a fel- nek részt, kik az árlejtés megkezdésével a bánatjelentés a kritikus időn tul adatott he 1 És hiszi, pénzt árlejtést vezető kezéhez lefizetik.
A szóban forgó munkálatokra vonatkozó műhi,gy megfelel ezen eljárása az Ön fogalma szerint
2 drb két éves
szaki müvelet és részletes feltételek, a rendes
is a lovagiasságnak ? !
Az én felfogásomat, mely e tekintetben kü- hivatalos órák alatt, a kir. törvényszék elnöksélönben is történetesen általános felfogás, nem be- génél megtekinthetők.
Csik-Szeredán, 1893 április hó 24-én.
folyásolhatja egyesek véleménye s igy ez ügyben j
Csik-Karczfalván, Kovács János körjegyzőnél
a privát kérdezösködésekre kapott feleletek — ha
A kir. törvényszék elnöke:
hirlapba tétetnek is — az Ön eljárását és köte<3-yá.rfáe László. eladó.
lezettségeit nem menthetik, meg nem szüntethetik.
Ezzel ezen ügyet e helyen magam részéről
is befejezettnek nyilvánítom.
Hartj Géza.

Tisztán kölcsönös.
Részvényei nincsenek.
Az összes nyeremény a biztosítottak javára esik.

Árlejtési hirdetmény.
A csikszenttamási róm. kath. hitközségben a
templom tornyának átalakítása, villámhárítóval
való ellátása, a templom födelének kijavítása, a
falak meszelése és egyéb kisebb javítások (u. in.
a toronyba lépcsők, templom- és kerítés ajtók készítése, a templomon levő kis torony átalakítása,
a torony alsó részein levő kiszögelések pléhveí
fedése, a toronyra uj kereszt alkalmazása szükségessé válván, ezen átalakítások és javítások eszközlésére 1723 frt 9 kr kikiáltási árral árlejtés
hirdettetik. Ezen árlejtés helyéül Csik-Szenttamás
község háza, idejéül pedig 1893. évi május 23-lk
napjának délutáni 2 érája tűzetik ki.
Az árlejtés csakis zárt ajánlatokkal történik
s vállalkozni szándékozó köteles biztosítékul a kikiáltási összegnek 10%-át, azaz 172 frt 31 krt
készpénzben vagy értékpapírban ajánlatához mellékelve alattirt épitö-bizottságnál az árlejtést megelőzőleg letenni, mely biztosíték a legkevesebb
árért vállalkozóknak, mint nyertes pályázónak a
mnnka teljes befejezése után, a többi pályázónak
pedig az árleltés után azonnal visszaadatik.
Vállalkozó csak szakértő építész lehet. A
vállalkozási feltételek, rajz, tervezet, költségvetés
a csikszenttamási róm. kath. lelkészi hivatalnál
bármikor megtekinthetők.
Csík-Szenttamáson, 1<S.)3. május 2.

Fejér Endre
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az ERDÉLYRÉSZI ALIGAZGATÓSÁG Kolozsvárit.
^XXXXXXXXXXXXXXXXIXXIXXXXXXXXXXXXXX:
Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben
ne részesülnének bárki ajánlatával szemben!!
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Gazdaközönségünk, Egyházmegyék és Községeknek!
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Ajánlok kerülő, Vklats. Gubitz és Sack léle ekéket. Hegyvidéki váltó
és két testii, váltva forgató iker ekéket I.áncz boronákat, két vagy három
tagu rézsút boronákat. Kézi és hicrcjii, szórva és sor-vetögépeket. Legújabb
kaszáló- és aratógépeket, kévekötővel és a nélkül Ké/i. lócrcjii és gőzcséplb'gépekat- Szénaforgat('), gyűjtő és sajtolókat. .lárgiíny vagv gőzzel
hajtható egy- és kétkövii örlo malmokat szitaszcrkc/cttcl
A legujabb tégla, cserép és agyagcs'j sajtoló gépeket, egy vagv két ló,
vagy gőz általi hajtásra, meiy óránkint 2oo —lOon téglát készíthet.
Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket.
Tűzmentes és betörés ellen biztos pénz és okmány-szekrényeket.
Valódi Wertheim-kasszákat.
Nro O
o lel
1-cs
2-ös
3 as
4-cs
í> ös
—
70 frt. ~ 85 frt.
100 frt.
120 frt.
140 frt." Í60 frt, 180 frt,
mindenik b é r m e n t v e a megrendelő házához szállítva.
Templom berendezéseket és forgatható vaskoronáju harangokat, az
orgona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készült
harang állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva,
a harang réznek kilóját 1 frt 80 krért számítva.
Tűzoltói fecskendőket, személyi felszereléseket és cgvéni ruházatokat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u. m.
börsapkát 90 kr. karövet 2ö —40 kr, sisakot 2 Irt ,-0—;i l'rt (in krig, riadókürtot
Irt ön — "
. ) írtig, jelző sípokat stbhiekct rendkívül olcsó árban,
valamennvt budape-ai szállító árainál sokkal olcsóbban !
E D E
G lo
Kist' S-4UeIy Gép- éa Tausaóecerek raktára
Síétely-üdvarhelyen

Xií

Árjegyzékek, minták és költségvetések Vérmentesen küldetnek!
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A JÉGBIZTOSÍTÁS
időszakának közeledtével a t. cz. birtokosság és a gazda-közönség
becses figyelmébe ajánlj tik a

MAGYAR
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Prospektusokkal és tüzetesebb felvilágosítással szolgál
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Biztosit.
emberéletet a legkülönbözőbb
és legelőnyösebb módozatok szerint.
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Biztosítéki

Ágoston József

lplbOsz,

a

A l e g n a g y o b b és l e g g a z d a g a b b
p é n z i n t é z e t
a v i l á g o n .

FRANCZIA

BIZTOSÍTÓ

E h a z a i tár.-aság élén állanak : Micsinyci és beniczci Benitzky Ferencz ur valóságos
belső titkos tanácsos, Pestmegye lőispánja stb., stb. mint elnök O módy Vilmos ur az
igazgatóság elnöke és Vas Emil Ferancz ur vezérigazgató.
'
A lolyó évi jégidényben a következő kiváló előnyöket cs kedvezményeket engedé-

>

xisaxaíi

délycz.hetjük :
1. Áz ajánlatban feladott egységárak kár esetén semmi leszállítás alá nem esnek,
még akkor sem, ha a termények piaczi ára a kár idején alacsonyabb volna is.
2. Aratási, cséplési és fzűretelésí költségek csak teljes (100%) kár esetén vonatnak le.
3. Oly lelek, kik az I—IV. osztályú termesztményckből legalább 10,000 írtnyi érté-'
ket biztosítanak, valamint a gazdasági együseletek tagjai, tekintet nélkül a biztosított
érték nagyságára, 5°lU-ss díjengedményben részesülnek.

Sz. 437—1893. eln.

Árlejtési hirdetmény.
A csikszeijtmártoni kir. járásbirósági épületnél szükséges 1215 frt 82 krral előirányzott, átalakítási és helyreállítási munkálatok foganatosítását
a nagyméltóságú magy. kir. igazságügyminiszteiinm
14007/1893 I. M. szám alatti rendeletével engedélyezvén. ezen munkálatok biztosítása czél iából

4. A biztosítási dij szeptember hó 30 án lejáró váltóval fedezheti.

TÜZKÁK ELLENI BIZTOSÍTÁSOK is a legelőnyösebben köttetnek s az előforduló
károk méltányosan és gyorsan rendeztetnek.
Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgálnak e hazarész leutöbb helységében
létező ügynök-égek, valamint az alólirt vezérügynökség, hová a biztosítási bevallások,!
valamint ü g y n ö k s é g e k elvállalása iránti ajánlatok intézendők.
Ttljes tisztelettel

az 1893. evi május hó 24-en dele ött 9 órakor a

csíkszeredai kir. törvényszéki elnökség irodiiában
zárt ajanlatokkal összekapcsolt árlejtés tarlatik.
Binat|iénzíil az előirányzott költség összegének 5%-a szolgál.
A bánatpénzzel ellátóit írásbeli zárt, ajánlatok
az árlejtés hapcii «lélelőit y óráig nyújthatók be,
a s/óhéli ai lejtésiu n csuk azon versenyzők vehet-

^

A MAGYAR FRANCZIA biztosító részvénytárs. ság érdél/részi vezórügynöksége Kolozsvárt!
C s e r m á k G y u l a titkár.
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Nyomatott Csik-Szeredában (iyörgyjakab Mártonnál 1893.

