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Kérünk illő komolyságot! 
Csik-Szereda rendezett tanácsa város-

nak képviselőtestülete folyó  hó 17-én d. ti. 
2 órára közgyűlésre volt összeliiva. 

Ez a körülmény magában véve nem 
valami különös, nem valami rendkívüli ese-

í^mény számba vehető dolog, hiszen ez a 
város ekzistálása óta minden évben számta-
lanszor megtörténik ; még az sem képezhet 
valami különös eseményszámba vehető dol-
got, hogy a közgyűlés progrannnjába igen 
sok érdekes tárgy volt felvéve,  hiszen 
ez is gyakran megtörtént már a város léte-
zése óta. 

Hát mi az, a mi rendkívüli esemény ? 
Mi az, a mi a tollat kezünkbe adja ? 

Megmondjuk. Nem rendkívüli, hanem 
— sajnos — régi idők, talán a város léte-
zése óta rendszeressé vált dolog. 

Az t. í., hogy a mi városi képviselő-
testületünk minden egyes közgyűlésen oly 
módon viselkedik, a mely magaviselet semmi 
képen össze nem egyeztethető a komoly-
sággal, a melynek nemcsak egy rendezett 
tanácsú város közgyűlését, de akár melyik 
kis község képviselőtestületét is miilliatlaniil 
kell, hogy jellegezze. 

Ugy látszik, sőt a hosszú idők óta meg-
ártott közgyűlések s ezek közült a 17-iki 

közgyűlés lefolyása  is arról tett tanúságot, 
ho gy városunk képviselőtestületének tagjai, 
vagy legalább is ezeknek nagyobb része még 
csak fogalommal  sem bír a tanácskozási és 
vitatkozási rendszerről. 

Ugyanis a tagok nagyobb része a köz-

A'CSIKILAPOK" TÁRCZÁJAT' 
-A. " b á n y á s z é l e t b ő l . 

— líajz. — 
.Sötét éj borítja a bányatelepet. A helység 

központján álló torony órája, az éj csemljében 
messze elhangzóan iiti el az éjfél  utáni órát s 
alig kongottak el az óra titések ; már nyílik a 
hegy lábánál álló kis őrház ajtaja, honnan az éji 
ör lép ki és megy sietve, a hegy oldalban felállí-
tott „tékához", hogy ébresztőt „tókáljon" a bánya-
munkásoknak. 

A „tóka", egy öl magas, két. lábon álló, feliil 
vízszintesen fekvő,  rúddal összekötött, laalkotmány. 
A ind közepéről zsinegre kötött kis deszkadarab 
himbálódzik a légben. A most odaérkezett éji őr, 
a lecsüngő deszka egyik végének, balkezével tám-
pontot nyújt, hogy a deszka mozdulatlan marad-
jon; mig a jobbkezében lévő fakalapácsut  felemelve, 
néhányszor gyöngéden reá üt a deszkára. Azután 
elkezdi szaporábban, de még mindig halkan s foly-
tatja gyorsabban és erőteljesebben majd teljes 
erejéből alkalmazza az üléseket, hogy végezetre 
épen olyan balkan fejezze  be a „tókálást", mint 
a hogy azt megkezdette. 

Alig hogy a tókálás elhangzott; az utcza 
két felén  végig vonuló munkás lakások, ablakai 
megvilágosodnak s ha az ablakokon betekintünk, 
láthatjuk miként öleli és csókolja meg családja 
tagjait s miként bncsnzik el tőlük, a munkába 
ietó b Íny ász; mert ki tudja, látják-e még egymást? 

gyűlést is csak olyannak tekinti, mintha 
„az esztena társaság" gyűlésére jelent volna 
meg. Az elnöklő polgármesternek szelíd, 
vagy haragos szavai egyaránt siklanak el 
az egyes „képviselő" urak fülkagylói  mel-
lett, senki sem képes őket rábírni arra, 
liogy valamelyik felszólalót  meghallgassák, 
liogy szólásra való jelentkezés rendjében a 
tárgyhoz szóljanak,'hanem egyik is, másik is 
belebeszél, belekiabál a szóló beszédébe és 
pedig olyan dolgokat, a mi minden egyéb-
hez tartozhatik, csak épen a tárgyhoz netn. 

A közgyűlés progranimjába hasztalan 
vannak az egyes tárgyuk sorrendbe felvéve 
és hasztalan kezdetik meg ez, vagy ama 
kérdésnek tárgyalása, mert akad nem egy, 
de tíz. sőt több „képviselő" ur, a ki a 
programúi első pontjának tárgyalása alatt 
az utolsó tárgyul kitűzött kérdést kezdi 
taglalni, s <vz elnök még pénzbirsággal is 
hasztalan fenyegeti,  mert hát neki szólani 
„jussa" van s cz az ő szemében elégséges 
ahoz, hogy a rendet és nyugodt tanácsko-
zást tetszése szerint zavarja. 

Hát ez egyáltalában nem járja, de nem 
járja még inkább az, liogy gyanúsítások is 
történnek, melyek a jobb érzést mélyen sér-
teni képesek. Igy pl. a 17-ki közgyűlésen 
előfordult  az, hogy midőn a mult évi költ-
ségvetésre és annak egyes tételeire hivat-
kozás történt, sőt nagyobb bizonyosság 
okáért egyes tételek abból felolvastattak, 
akadt olyan képviselőtestületi tag, ki lian-
irosan kiabálta: .hiába van aláírva a költ-
O " 

ségvetés, nem hiszünk az aláírónak". 
Az ntcza e közben megélénkült, egyik kezük-

ben bányabotot, másikban pedig kis lánczrúl le-
csüngő bányainécsest tarló, durva munkás öltönybe 
burkolt s a mécsesek kísérteties fényénél,  (eltűnő 
sápadt, arezokat mutató alakokkal; kik mindnyájan 
egy irány felé  tartanak s ez a telep északnyugati 
részén fekvő  „gyülekező ház", mely a fötárna  be-
menet mellett áll. 

A gyülekező ház, mely imént még sötétnek 
látszott a bevonuló munkások mécseseitől, pilla-
nat nuilva, teljesen kivilágosodik s a tágas helyi-
ség zsúfolva  van, egymással halkan beszélgető 
munkásokkal. A falon  csüngő óra fél  négyre mutat 
és megnyílik a szomszéd helyiség ajtaja, honnan 
a „bánya felölök"  lépnek be. A pillanatra beállott 
csend után, mindkét részről egyszerre lmngzik fel 
a hagyományos bányászköszöntés - „jó szereucsét!" 
A „fő  bányatélül*" a kezében tartott könyvet fel-
nyitja s felolvassa  a munkások névsorát; az adott 
feleletek  után megjegyzi az esetleg távollevőket, 
azután a falon  lüggö fesziiiet  elé térdel s miután 
mindenki e jelre letérdelt; üiinepélyes, komoly 
hangún mondja elő, a gyönyörű „bányászimát" 
melyet mindnyájan áhítattal utánna mondanak. 
Knnek végeztével minden munkás kezéhez kapja 
szerszámát s mire ez megtörtént: már hallszik a 
tóka négy ólát jelző ütése. A „vájárok", az illető 
bányafelörök  vezetése mellett, a bányabemenet felé 
tartanak s néhány perez múlva a gyülekezőház és 
a bemenet előtti tér ismét sötét és teljesen kihalt-
nak látszik. 

A sötéthez szokott szem azonban két egyént 

Olyan dolgok ezek, melyeket szó nél-
kül nem hagyhatunk. Nem először is azért, 
liogy szavunk jusson az illetők fülébe  és 
szolgáljon magyarázatul ahoz, hogy egy 
közgyűlés méltósága az előfordult  rakon-
czátlankodásokat meg nem engedi, azért 
a jövőre az ilyentől tartózkodjanak; nem 
hagyhatjuk ezeket a dolgokat szó nélkül 
másodszor azért, liogy szavunk jusson váro-
sunk érdemes polgármesterének fülébe  is és 
ezzel figyelmeztessük  komolyan, hogy mód-
jában áll a rendzavarókat nyomban a köz-
gyűlésen bírsággal sújtani s a bírság alkal-
mazása majd csak rendre szoktatja az elka-
patottakat, mig a szelíd intés, de még a 
fenyegetés  sem alkalmas az innoruialis álla-
potok megszüntetésére. 

Ennyit akartunk egyelőre és addig' is 
elmondani, míg oda nem leszünk kénysze-
rítve, liogy sokkal erősebb szavakkal mond-
juk el véleményünket abban a nem remélt 
esetben, lia jövőre több komolyságot nem 
tapasztalunk. 

l)e liiszsziik és reméljük, liogy most 
jelzett kényszerhelyzetünk nem fog  bekö-
vetkezni, hanem jövőben a közgyűléseken 
olyan eljárást, olyan magaviseletet fogunk 
látni, mely minden tekintetben kifogástalan 
leend. 

Ebben a reményűnkben csalódni sajnos 
dolog volna, de városunk képviselőtestületét 
e reményünkbení csalódásunk bizony rosz 
színben is tüntetné fel  ; ezért ismételten 
hangoztatjuk: k é r ü n k i l l ő k o m o l y -
s á g o t ! 

lát, a gyülekezőház túlsó oldala mellől előtűnni s 
a bányabemenet felé  haladni, hol megállanak s 
kezükben tartott mécseseiket meggyújtják. Ezek 
világáuál látjuk, hogy az egyik magas, mintegy 
25 éves csinos termetű bányamunkás, mig a másik 
körülbelő I 30 éves, alacsonyabb termettel biró bá-
nyász. Kz utóbbi most odaszól társához: 

— Visszatartottalak, csak azért, hogy még 
egyszer » utoljára elmondjam neked, Ingy én Annát 
szeretem s arra kérjelek, hogy ne járj többé hozzá. 

— Azt nem telietem András! mi Annával 
egymást szeretjük s ha én felhagynék  is vele; ö 
még sem menne magához feleségül. 

— Az nem igaz Gábor! ha Anna téged nem 
látna, szives volna hozzám ? feleségemmé  lenne; 
de te engem egészen beíeketittettél előtte, azérl 
ntál engem. Mondj le Annáról s mi jó barátok 
maradunk. 

— Én soha semmit sem beszéltem magáról 
Anna előtt s mert szivemből szeretem őt, nem tu-
dok lemondani róla semmiképen. 

— Utolsó szavad ez Gábor ? 
— igeol 
— No hát akkor az Isten legyen neked ir-

galmas 1 
Ez utóbbi szavakat izgatottságtól elfojtott, 

alig hallható hangon mondá András s gyorsan a 
tárnába megy s csakhamar eltűnik Gábor szemei 
elől; ki még darabig csendeden és elgondolkozva 
áll a bemenetnél; de utóbb agylátszik Annájára 
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A .tüzeset Gy.-Szentmiklóson" ügyhöz. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Becses lapja ez évi 41. számában a gyergyó-
szentmiklósiitüzesettel foglalkozva,  a tízesetek okai 
kőzött arról is szives megemlékezni, hogy a mér-
nők által a kazán jónak találtatott; a lap 42-ik 
száma „Nyi Ittér" rovatban megjelent „Válasz" 
már ezen odavetett nyilatkozatot, mint a tüzeset 
okát tárgyalja és rám, a ki a kazánprobát meg-
ejtettem, hivatkozik; miért is szükségessé vált, 
bogy tájékozás végett a kazán vizsgálat czélját és 
az attól várható biztosítékot körül irjam, hogy 
legalább a nem szándékos téves felfogásokat  né-
mileg a helyes mederbe tereljem. 

A kazán vizsgálatok: a kazánnak a) elhelye-
zésére, b) anyagára és c) szilárdsági megvizsgá-
lására vonatkoznak. 

A kazán elhelyezése csakis (stabil) befala-
zott kazánoknál lehet vizsgálat tárgya, mert a 
(mobil) hordozható kazán minden felállításánál  a 
mérnök nem lehet jelen, ez tehát vizsgálat tár-
gyát nem is képezheti. 

A kazán anyagára és szerkezetére vonatko-
zólag megvizsgáltatik, hogy a kazán a rendes viz 
állással bírjon, a tűz- meg forrcsövek  öntött vas-
ból vagy sárga rézből ne legyenek és hogy a ka-
zán biztonsági szeleppel, megbízható feszély  mé-
rővel, táp készülékkel, megfelelő  próbacsapokkal, 
viz mutatóval, viz levezető csappal, végre búvó 
nyílással — melyen át a kazán tisztitható — bírjon. 

A kazán sziládságára vonatkozólag pedig, 
hogy a szerkezet az engedélyezendő légnyomást 
elbirja és szabályosan kezelve, a robbanás eshe-
tősége kizárva legyen. 

Ily vizsgálatot tart a mérnök rendesen 5 
évenkint egyszer, vagy azon esetben, lia a kazánon 
nagyobb javítások eszközöltetnek, megszemlélni 
tartozik a kazánt évenkint egyszer működése 
közben. 

Ezekből tehát látható, bogy igen furcsa,  de 
még nálunk mindig nem szokatlan azon okoskodás, 
hogy a kazán által vigyázatlanság vagy bármi 
okon történt baleset a mérnöknek tudatik be, 
vagy legalább is a mérnök nevét bevonják a do-
logba; ez ellen csak a remélhető jobb jövőhöz 
van apellálta. De hisz ezt már megszoktuk, mert 
volt rá eset arra is, hogy egy tervet megmutat-
tak nekem és jóllehet a kivitelt sem én, sem más 
mérnök nem ellenőrizte, de még nem is látta; 
még is az épület állandóságánál arra hivatkoztak, 
hogy a terveket a mérnök látta és jónak találta-

Az is történt már, hogy egy kész épületet 
Isten tudja miféle  anyagból és hogyan összehány-
ták és megkértek, hogy megtekintsem, s ezen 
egyszeri megtekintéssel konstatálni vélték az épü-

let állandóságát; igy a kazánok által okozott tüz 
esetnél is hivatkozni lehet a mérnökre, erre tehát 
azt lehet mondani, hogy „innen lőtték s tul esett." 

A kazán rendőrségi kihágások felügyelete  a 
közigazgatási hatóságok ügykörébe tartozik, a 
mihez a fennebb  emiitetteken kivül a mérnöknek 
semmi köze és minden kazántulajdonos felelős  ka-
zánjáért. 

A mérnök által a legkedvezőbb eredmény-
nyel megvizsgált kazán is a kővetkező nap ügyet-
len vagy rossz kezelés mellett felrobbanhat,  de 
ezért ahoz értő ember -a mérnököt okolni nem 
fogja  és nem is tudja, mert a mérnök csak arról 
felelhet,  a mit lát. 

A szóban levő kazán általam megvizsgálta-
tott és 4 légkör nyomásra rendes kezelés mellett 
alkalmasnak találtatott és jelenleg is alkalmas, de 
azért a közelébe vitt szalmát a kiesett szén vagy 
szikra meggyújthatja és ügyetlen szállításnál a 
kazán kereke az embert is elgázolhatja és mégis 
a kazán 4 légkör nyomással bír dolgozni. 

A t. levelező ur azonban a tüzeset minden 
általa képzelhető okát felsorolva,  köztük a valódit 
is szinte eltalálta, t. i. a kellő tüzrendőrségi fel-
ügyelet hiányát; de ez sem bizonyos, inert lehet 
a tüz oka véletlen eset is. 

A t. levelező ur valószínűleg hallotta, hogy 
ezen kazánnál a próba két ízben nein sikerült és 
csak harmadszor volt az sikerrel megejthető és 
talán ebből a kazán rozzantságára vélt következ-
tetni ; de ennek oka az volt, hogy a tulajdonos a 
kellő erősségű viz szivattyút nem szerezte be és 
nem volt mivel a próbánál kívánt 7° légkör nyo-
másra a viz a kazánba szivattyuztassék, ezen já-
ratlanságnak következményeként tehát megint igen 
vastag gyanúsítás, a kazánt rozzantnak nevezui, 
mert annak a kazán szilárdságához semmi köze 
nincs, lehet azért a cséplőgép rossz, lehet a keze-
lés a mérnök távollétében hanyag; de a kazán 
kellő a használati 4 ° légkör nyomáshoz elegendő 
szilárdsággal bír, én ezt tudóin és azért állítom is. 

Kitűnő tisztelettel 
I'n/i  Domokos, 

kir. inórnok. 

KIILÖNrÉLÉK. 
— Lapunk mai száma, miután a sok tárgy 

és hirdetés miatt <>gy féliv  mellékletet voltunk 
kénytelenek adni, rendes időnél egy nappal később 
jelent meg. A mellékleten előforduló  hirdetésekre 
felhívjuk  olvasóink ügyeiméi*. 

— Esküvő. E hó 23-án esküdtek örök hű-
séget egymásnak B a c z o n i István a helybeli 
csendőrőrs derék őrmestere és V i n c z e Amália 
kisasszony, Vincze András helybeli polgár kedves 

és szép leánya. Az esketést Ritay Béla ref.  lelkész 
végezte az ev. ref.  templomban szép nászközönség 
jelenlétében. Állandó boldogságot kívánunk e szép 
frigyhez! 

— Törvényhatósági közgyűlés. Vármegyénk 
tőrvényhatósági bizottsága folyó  évi október hó 
30-án délelőtt 10 órakor kezdődőleg tartja meg 
évi rendes őszi gyűlését. A gyűlés tárgysorozata: 
1. Az alispán félévi  jelentése. 2. Az 1893. évi 
szentesítést nyert XXVII. t,-cz. kihirdetése. 3—7. 
Miniszteri rendeletek és leiratok. 8. A vármegye 
alispánjának több folyó  ügyről való jelentése. 9. A 
közig, erdőrendészeti bizottság határozata Gyergyó-
Remete község tulajdonát képező Jegyeczeli vág-
terűleten való fák  eladása tárgyában. 10. A me-
gyei iskolaszék jegyzőkönyve. 11. A vármegyei 
közegészségügyi bizottság jelentése az alfalvi 
gyógyszertár ügyében. 12. Társtörvényhatóságokkal 
való levelezés. 13. Szterényi József  irata a gyergyó-
szentmiklósi gyermekjáték tanműhely felügyelő-
bizottságának újra alakítása iránt. 14. Lázár 
Menyhért igazgató jelentése a havasi javakról s 
ugyancsak az általa készített költségvetés a bor-
széki megyei székház berendezéséről. 15. A vár-
megyei gyámhatóság mérlege. 16. Községi ügyek. 

— Közbirtokossági gyűlés. Csik-Szereda és 
Martonfalva  közbirtokossága folyó  hó 22-én d. u. 
a városháza nagytermében ülést tartott, melyen a 
Csik-Zsögöd községgel való békés kiegyezés ügye 
tárgyaltatott. A közbirtokosság tagjai abban álla-
podtak meg, hogy az idevaló birtokosok illetményei 
szakittassanak külön, ennek fejében  aztán a köz-
birtokosság a regálé váltságról lemondanak azon 
feltétel  alatt azonban, hogy jövőre nézve Zsögöd 
az itteni birtokosokat pótadóval nem fogja  ter-
helni. 

— Az erdélyi róm. kath. statusgyülést Löu-
liart Ferencz püspök folyó  évi november 8-ik és 
9-ik napjaira Kolozsvárra egybehívta. A status-
gyűlés tárgyait fogják  képezni: sz igazgató-tanács 
évi jeleutése s ennek kapcsán a nagyalmási ura-
dalom jövőben leendő kezelésének megállapítása; 
a zárszámadások megvizsgálása s a jövő évi költ-
ségvetés megállapítása: s az igazgató-tanácsból 
kilépő tagok helyeinek szabályszerű betöltése. 

— Borszék község Fülöp Lajos emlékének. 
Korszék község képviselőtestülete és elöljárósága 
a szerencsétlen véletlen által hirtelen elhalt F ü l ö p 
Lajos közs. képviselő emlékét folyó  évi szeptember 
25-én tartott közgyűlésében M o l n á r András 
képviselőtestületi tag indítványára jegyzőkönyvileg 
megörökíteni egyhangúlag elhatározta, különösen 
kiemelvén elhaltnak B o r s z é k község érdekében 
és előhaladására tett buzgó fáradalmait,  egyúttal 
elhunytnak özvegye és árváihoz részvét nyilatkozat 
megküldését határozta el. 

gondol, mert arcza kividámul és siető léptekkel 
indul a tárnába, hogy mielébb munkahelyén legyen ; 
mert-'Gábor szorgalmas munkás, ki elöljáróitól pi-
rongatást még soha sem hallott. 

A főbányafelőr  ezalatt körútját megkezdte 
a bányaüregekben s mint máskor, ugy most is, a 
főtárnant  végén fekvő  aknánál áll meg legelőször. 

Ez akna mintegy husz méter mélységgel bír 
s azon czélból lett leásva, hogy a felső  tárna az 
alsóval e helyen is összeköttessék ; azonban az 
elért mélységben viz fakadt  fel,  minek következ-
tében a további leaknázás félbenhagyatott.  A fő-
bányafelőr  tehát meggyőződést szerez magának, 
az aknát körulfutó  védtámfák  rendben létéről és 
biztonságáról s pontos vizsgálat után mindent rend-
ben találva; tovább siet, hogy a munkahelyeket 
is szemle alá vegye. 

A főbányafelőrt  útjában követve, elénk tűn-
nek a két méter magas és ugyanannyi széles 
bányaflregek,  melyek mindegyike egy-egy munka-
helyet képez. E munkahelyek vízszintesen egyenes 
irányban „hajtatnak" előre, ngy, hogy némelyik 
két-háromsziz méternyi hosszúsággal is bir. Min-
den egyes „hajtásában levő üregben rendszerint 
két „vájár" és egy „jungár" (vájártanoncz) dol-
gozik. A „hajtás" bányacsákányok, kőtörők és lő-
porral történik. A vájárok a köfuróval  mintegy 
hosz czentiméternyi lyukat fnrnak  az érczfalba  s 
azt lőporral teletőltve, a lyuk végébez gyuzsinort 
alkalmaznak, melynek másik végét meggyújtva: 
azonnal szaladásnak indulnak, hogy a történendő 
robbanást kellő távolságban bevárják. Ha ez be-

következett: lassan és óvatosan jönnek vissza; 
maguk előtt folyton  kopogtatva a kőtörővel az 
üreg felső  és oldalrészeit, hogy nem maradtak-e a 
robbanás folytán  egyes lazán álló kőlapok, melyek 
leválhatnának s esetleg szerencsétlenséget idézhet-
nének elö. Ha meggyőződtek, hogy nincs mitől 
tartani, vagy ha leütötték az ingó kőlapokat: ak-
kor nyugodtan tovább folytatják  muukájukat. 

A főbányafelőr  szemleutján a munkahelyek 
nagyobb részét már megvizsgálta s útját tovább 
akarja folytatui;  midőn szaladva jön elébe a bánya-
gyerek, — kinek kötelessége minden órában a 
tárnákban körülfutni  s az órát kikiáltani — azon 
jelentéssel, hogy a főtárnaut  végén fekvő  akna 
irányából, borzasztó halálkiáltást hallott; tehát 
valószínű, hogy olt valami szerencsétlenségnek kel-
lett történnie. 

Oda sietnek tehát mindketten az aknához, 
hol ezalatt a közeli üregekben dolgozó munkások 
is a hallott halálkiáltás folytán  összefutottak  s el-
bámulva látják, hogy az akna védtámfáinak  egyike, 
helyéről erőszakosan kimozdítva, az ut másik szé-
lére hányatott. Elöljárójuk intésére az útban fekvő, 
összefüggeszthető  bányalótrákat gyorsan lebocsátják 
az aknába; két munkás leszáll a fenékre  s mé-
cseseik segélyével a vízben megtalálják szeren-
csétlen végeit ért társukat s kötelet kötve dere-
kára, maguk után óvatosan felhúzzák  a tárna 
ntjába. Az élettelen alakban mindnyájan Qáborra 
ismernek és az időközben értesített és most oda-
érkező bányaorvos kijelenti, hogy a fej  felső  részén 

Ilátható mély zazás folytán  a halál rögtön beállt, 

de a nélkül is, az esés folytán  bekövetkezett szé-
dülés a szerencsétlennek, az akua mélyén levő 
vízbe való belefulását  okozta volna. 

A bűntény bejelentetik s a vizsgálóbíró meg-
győződést szerez magának arról, hogy az akna 
védtámfái  miden tekintetben elegendő biztonságot 
nyújtanak, hogy abba véletlenül beleesni ne lehes-
sen ; bizonyos tehát, hogy a hiányzó egyik támfa 
helyéről biinös kéz által kivétetett s az ott gyanú 
nélkül elhaladó Gábor, ugyanazon kéz által orozva 
az aknába beletasziltatott. 

A bünvízsgálat teljes szigorral vitetik ke-
resztül, de minden eredmény nélkül; mert nem 
találkozik senki, kinek csak legkisebb gyanúja is 
lenne, a gyilkos kilétére vonatkozólag s mert a 
legszigorúbb nyomozás daczára nem lehet reájönni, 
hogy kinek áldozata lett a szegény Gábor : a ha-
lóság kénytelen e bűnügyet befejezetlenül  hagyni. 

* 
Gábor erőszakos halála óta több mint két 

év múlik el. 
András mindent elkövetelt, hogy Annát meg-

nyerje és feleségévé  tegye, de hasztalan. Anna 
még mindig gyászolja Gábort és hallani sem akar 
arról, hogy felesegül  menjen, az általa ösztönsze-
rűleg mindig utált Andráshoz, kinek utóbbi időben 
természete és magaviselete annyira megváltozott, 
hogy munkás társai s elöljárói figyelmét  is ma-
gára vonta. 

Az eddig legjobb pajtásnak ismert András, 
ki csendes és barátságos természetével mindnyájak 
becsülését bírta: napról-napra kiállhatatlanabb^ 
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— Uj petroleum-források  Gyimesben. Egy lon-
doni czég álul a petróleum kutatás Gyimesbükk 
községhez tartozó Rakottyás nevü területen — a 
Thieme és Száva fagyárak  szomszédságában — 
folyó  évi angnsztns havában 3 kut ásásával kez-
dődött meg s ma már örömmel lehet jelenteni, 
hogy az eredmény eléretett; mennyiben alig 41 
méter mélységben a még nem várt és nem remélt 
petróleum nyugoti irányból előjött. Ezen örvende-
tes birröl a czég táviratilag értesítve lett; na-
gyobb bizonyság okáért egy üveg petróleum, mint 
„Első Székely Petrolenm" Londonba küldetett. 
Itövid idő alatt várják a czég megbízottját na-
gyobb befektetések  megtétele végett. 

— Halálozások. Bélafalvi  Ráduly Elek 
nyug. pénztári ellenőr élete 74-ik évében rövid 
szenvedés ntán, folyó  hó 2;t-áu d. u. 2 órakor az 
Urban elszenderQlt. Elhunyt egy becsülettel töltött 
élet alkonyán, mint ember és hazafi,  ki ugy a 
köz-, mint a magánéletben tiszta jellemért köz-
szeretetnek és becsülésnek örvendett. A megbol-
dogulnak földi  részei folyó  hú 25-én d. u. 3 érakor 
fognak  a rúm. kath. szertartás szerint a csíksze-
redai köztemetőbe örök nyugalomra tétetni; lel-
kéért pedig az engesztelő szent iniae-áldozal folyó 
hó 2G-án d. e. 9 órakor fog  a helybeli róm. kath. 
templomban az Egek Urának bemutattni. Az elha-
lálozott derék öreg urat, a mindnyájunk Ráduly 
bácsiját, leánya, veje és négy unokája gyászolja. 
— Csikszentdomokosi Sándor László Maros-Torda-
vármegye alispánját súlyos csapás érte, forrón 
szeretett neje széplaki Petrichevich H o r v á t h 
Berta bárónő élete CO-ik, boldog házassága 34-ik 
évében hosszas szenvedés után, folyó  hó 19-én 
reggel 0 órakor, a halotti szentségek áhítatos fel-
vétele után elszenderttlt. Pihenjenek csendesen ! 

— Tüzeset. F. hó 6-án Gy.-Szentmiklóson Sí-
monovics Gerő istállója kigyuladt és leégett. A tüz 
onnan származott, hogy az ott lakó özv. Lázár Ist-
vánné téglázott s a mint dolgát végezte a vasalóban 
maradt izzó szenet az istállóba vitte és faládába  ön-
tötte, a széntől a láda tüzet fogott  s erről a tüz az 
istállóra is átterjedt. A kár mintegy IO00 torint. 
Az épület biztosítva volt. 

— Egy kis gyermek halála. Gyergyó-Tölgye-
sen Berkó Dávidnak Strul nevü 2 éves liacskája 
felügyelet  nélkül maradván, a Besztercze patak 
martjára ment játszani, játék közben a vízbe esett 
és belefúlt. 

— „Székely Hírlap." E czimén Maros-Vásár-
helyit — mint lapunknak írják — november hó 
közepén nj lap indul meg Rétby Dezső iparka-
marai titkár és Fenyvesi Soma dr. ügyvéd szer-
kesztésében. A lap első sorban Maros-Vásárhely 
város és Maros-Tordavármegye, általában pedig a 

válik társai előtt j izgatott és kötekedő lett s a 
legkisebb ok is elegendő, hogy azonnal czivódást 
kezdjen környezetével s az eddig a legjózanabb 
munkások közé számított András, ki midőn társai 
jól bepálinkáztak; rendesen csak vizet ivott: most 
minden szabad idejét a korcsmában tölti s nagyobb 
mértékben issza a pálinkát, mint bármelyik a 
munkások közül. 

Megtörténik már az is, hogy a tóka ébresztő 
hangja Andrást a korcsmában találja, honnan lá-
bain alig állva, indul a munkába. Figyelmeztetés 
és intés, mind hiába; ntóbb már rendesen ittas 
állapotban találják öt munkahelyen a bányafelörök  ; 
de talán még bíznak jobbulásában ; mert különben 
jelenteniök kellene a bányaigazgatóságnál, hogy 
András mint részeges munkás, a munkából elbo-
csáttassék. 

Éjjeli öt órakor a bányában már javában 
folyik  a munka. 

Andrást ma is ittas állapotban látjuk, a mint 
„vájár" társával, bizonyos távolságban munka-
helyüktől, várják az általuk folyamat  ba vett robban-
tás bekövetkezését. Ez csakhamar megtörténik : 
egy villanás, azután egy a bánya tárnáiban sok-
szoros visszhangot adó dördülés és a felrobbantott 
kőtömegnek számtalan darabokban való lehullása 
hallatszik. 

A két vájár mécseseikkel még ott állnak el-
foglalt  védhelyüken. Néhány perczig még várniok 
kellene, mielőtt a robbantás helyére visszatérnek. 

Székelyföld  és az erdélyrészi magyarsíg közgaz-
dasági, művelődési és társadalmi érdekeit fogja 
szolgálni. 

— Párbaj vétsége miatt vonta felelősségre 
a kir. törvényszék folyó  hó 21-én M o 1 n á r Ákos 
ügyvéd jelöltet, kit a mult év deczember havában 
P. S. honvéd hadnagy egy tréfás  megjegyzés miatt 
provokál tátott. A bizonyítási eljárás befejezése 
után B. I. kir. ügyész tartotta meg vádbeszédét, 
vádlott elitélését kérve. Ezután Molnár Ákos mon-
dotta el a hallgatóság feszült  figyelme  között ki-
válóan ügyes és a helyzet magaslatán álló védbe-
szédét, melyben a bíróság itélőszékét szembeállí-
totta a társadalom itélöszékével, hangsúlyozván 
azon sajnálatos körülményt, liogy egy önérzetes 
ember — ha lovagias ügye akad — az elitéltetés 
elől nem menekülhet; mert ha a törvénynek en-
gedelmeskedik : elitéli a társadalom, ha pedig ez 
utóbbit respektálja : elitéli a törvény, illetve a bí-
róság. Igy történt jelen esetben is. Molnár Ákos 
respektálta a társadalom szabályait s igy megsér-
tette az ország törvényeit, miért a kir. törvényszék 
Molnár személye szabadságán n é g y napi foly-
tonossági hiányt ejtett, melynek begyógyittatása 
végett közelebbről Szegedre zónázik. 

— Gyakornokok a postánál és távirónál, A 
kereskedelmi tárcza keretében a postánál és táv-
irónál alkalmazandó 103 postai és táviró-gyakor-
nokjelölt állásaira a kereskedelmi miniszter pályá-
zatot nyit. Pályázhatnak az 1H63. évi I. törvény-
czikk 14. §-a alapján, kik a középiskolát vagy 
ezzel egyenrangú tanintézetet érettségi vizsgálattal 
sikeresen bevégezték, 18 életévöket betöltötték és 
magyar állampolgárok. 

— Egy alispán párbaja. Ugrón János Ud-
varhelymegye alispánja, politikai összeszólalkozás 
miatt, okt. 22-én pisztolypárbajt vívott G y ar-
mat hi Dezső földbirtokossal.  Gyarmatid golyója 
Ugronnak átfúrta  kabátját, nadrágját és liátge-
rinczét súrolta. Gyarmatin a párbajban sértetlen 
maradt. A lelek kibékültek. 

— Uj gép, mely egyszerre szánt, vet és bo-
ronál. Debreczenben a napokban Német György 
ujlöldi tanyáján egy igen érdekes mezőgazdasági 
taláhuánynyal történt kísérlet. Egy debreczeni ru-
hakereskedü, ki egyúttal szakképzett gépész is, 
oly gépet talált tel, mely egyszerre szánt, vet és 
boronál. Ámbár a kísérlet meglepően sikerült, még 
tökéletesítésre van szükség, azonban remélik, hogy 
az éles eszii feltaláló  a tökéletesítéseket sikerrel 
eszközli s gépével a mezőgazdaságnak nagy hasz-
nára lesz. 

— A Qörgényszentimrei erdööri szakiskolát, 
melyet Bethlen András gróf  földmivelésülgyi  ui. kir. 
miniszter alapított — mint levelezőnk jelenti — a 

András azonban beszámitbatlan állapotában, türel-
metlen, várni nem akar és daczára társa intésének, 
gondatlanul indul a helyre vissza; a nélkül, hogy 
kötöröjével meggyőződést szerezne a felette  álló 
kőlapok szilárd vagy laza állásáról. Alig ér a 
robbanás helyére és alig akasztotta fel  mécsesét 
a kőfal  egyik nyílásába beleszúrt faszegre,  inidün 
egy kötömeg oldalról leválik; vájár társa, Audrás 
rémítő segélykiáltását hallja s oda sietve, a kő-
tömegtől félig  betemetve, mozdulatlanul találja 
Andrást, kiben ngy látszik, már nincs többé élet. 
Segítséget hozni, a vájár legelgő gondolata. Kiál-
tásaira a szomszéd üregek munkásai oda sietnek 
s nagy erőfeszítéssel  elmozdítják a szerencsétlennek 
testét eltakaró kőtömeget s elborzadva nézik An-
drást, kinek felső  testének jobb oldala teljesen 
össze van zúzva. A munkások, kik ilyen esetekhez 
már szokva vannak, bozzá látnak a test fölélesz-
téséhez; egyikük kulacsából pálinkát tölt a bal-
végzetű András szájába, melynek hatása hamar 
mutatkozik : András felnyitja  szemeit, magához tér 
s fájdalomtól  eltorzult arczczal, ajkai alig hallha-
tóan rebegik : 

— Az akna tánfáját  én vettem ki . meg-
lestem Gábort, mikor ott ment el nem vett 
észre oldalról megtaszítottam . beleesett 

. Anna öt szerette Isten igazságos I . . . 
Még néhány érthetetlen szót ballat. Azután 

szemei lezáródnak. Egy sóhajtás és nincs többé. 
Kiszenvedett. 

Erika  Viktor. 

napokban nyitották meg nagy'ünnepséggel. A föld 
inivelési minisztert Bedő Albert orsz. főerdőmest.er 
és miniszteri tanácsos képviselte. Jelen volt báró 
Kemény Kálmán val. b. t. t., a megye főispánja, 
Dósa Elek marostordamegyei főjegyző,  Geréb Béla 
marosvásárhelyi polgármester, Deák Lajos Maros-
Tordamegye kir. tanfelügyelője.  Az erdő kincstár 
képviseletében br. Feilitzsch Artliur erdőigazgató 
vezetése mellett a görgényi erdő tisztikar, köztük 
a trónörökös egykori kedvelt vadász-mestere, 
Pausinger József  közp. erdőrendező. Erdély nota-
bilitásai köziil is sokan vettek részt. Ott voltak: 
Gr. Teleki Sámuel, br. Vay Sándor és neje Wal-
dek grófné,  br. Bornemissza Andor, br. Huszár 
Károly, gr. Majláth László, br. Nikolics Miklós, 
Fáy Gyula orsz. képviselő, br. Nikolics Todor ás 
mások. Az ünnepélyt az iskola nagy tantermében 
rendezték. A teremben a néhai trónörökös hagya-
tékából a szakiskolának adományozott s a felsé-
ges királyi párt ábrázoló két bronz szobor fog-
lalta el a főhelyet.  Az iskolát Bedő Albert szép 
beszéddel nyitotta meg, utalt az iskola fontossá-
gára, a feladatra,  melyet betölteni hivatva van, a 
módra, a melylyel ezt a feladatot  gyakorlatilag 
megoldani törekszik. Majd a növendékekhez szó-
lott, kiknek a figyelmét  felhívta,  hogy milji sze-
rencse reájuk nézve, hogy a vadászatokat Görgény 
vidékén hazánk legelső vadászának Teleki Sámuel 
grófnak,  ki ugy is mint tudós, ugy is mint a fér-
fias  bátorság mintaképe, a világ nagy részében 
fényes  névvel bir, a vezetése alatt tanulhatják 
meg. Megnyitás után ünnepi lakoma volt, melyen 
az első felköszöntőt.  Bedő Albert tartotta az 
uralkodó pári a és családjára. Geréb Béla polgár-
mester gr. Bethlen András minisztert köszöntötte 
fel,  Deák Lajos Bedő Albertet, br. Feilitzsch Ar-
tliur erdöigazgató a küldöttségek tagjait és az 
Emkét éltette. A megnyitási ünnepély ezzel vé-
get ért 

— A pápa jubileuma. Azok az ünnepségek, 
a melyekkel a pápa püspökségének ötven éves 
jubileumát az egész világban, de különösen Rómá-
ban megülték, nagy ünnepi kouzisztoriummal fog-
nak hivatalosan befejeződni.  A pápa köszönetet 
fog  mondani az egész világ katholikus híveinek 
részvételükért, azon kivül encziklikát fog  kibo-
csátani. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara tudatja az érdekeltekkel, 
hogy a ni. kir. államvasutak kolozsvári és zág-
rábi üzletvezetőségei által kő- és agyagnemüek, 
kályhacsövek, vas- és bádog kályharészek, távirda-
oszlopok, szerszám-nyelek, növény-magvak és ül-
tetvények, tölgy- és fenyőíadeszkák,  léczek, zsin-
delyek és pallók szállítása iránt kibocsátott pá-
lyázati hirdetmények a kamara irodájában meg-
tekinthetők 

— Sirrablás. Fúthon a gr. Károlyi sírboltba 
ismeretlen tettesek október 23-án éjjel betörtek. 
A sírboltban, mely a templom alatt van, két ko-
porsót szakítottak fel.  Elrabolták a halottak ék; 
szereit. Gróf  Károlyi Gyuláné két ujját leszakították 
a gaz sirrablók s a gyűrűket róla elrabolták. 

— Bármely mennyiségbe bükkfa-szén  kapható. 
— Egy jó karban levő Singer-féle  varrógép eladó-
ból ? megmondja lapunk kiadóhivatala. 

N 1 ' I L T T Í1 R .* ) 
Válasz Cziffra  Mihálynak, illetőleg tollvivő 

bérenczének. 
E lap 41. számában felszólaltam,  azon tüz- -

eset miatt, melyei t'z. M. kihasznált cséplőgépje 
okozott. 0 erre való válaszul vad kirohanást in-
tézett hadi társzekerével. Azonban hiába keresüuk 
e társzekérbeu igaz tisztességes fegyvert,  ilyent 
egyetlenegyet sem találunk, mert az csakis a ne-
veletlenség, a szavak és tények elferditésének 
nemtelen és tisztességtelen eszközeivel van 
megrakva, melyeket igaz ügy megvédésére nem 
szoktak használni. No még a társzekér oldalán 
Cz. M. feje  mellett ott lóg a lóláb is, mert azt a 
választ egy tollvivő bérencze irta. A toll vivő bé-
rencze pedig a jobb haszon fejében  J a kulináris 
kifezésekért  felturkálja,  felkaparássza  az nndok 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vAllal S Szerk. 
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szemétdombot is. Az ilyen kéz önmagát és véden-
czét piszkolja be s a másnak [szánt szemét ott 
ragad a kezén ás az arczán. 

Cz. M.-nak ez alkalommal ilyen kézzel varr-
ták meg az ártatlanság köntösét s ebben jelent 
meg a nyilvánosság előtt a köntöséről azonban a 
kulináris foltok  nagyon is messze ellátszanak. 

A mi kötelességtudomásomat illeti, a valóság 
ntán mindig jártam oly lelkiismeretességgel, mint 
Cz. M. járt el cséplőgépje körül a közveszély el-
hárításában. 

Alaptalanul se állítottam pelengérre, hanem 
csak a megérdemlett szégyenpadra, melyre ezút-
tal nagyon is rászolgált. És nem rossz akaratból 
tettem, mert bármennyire hajhászsza is ő a vállal-
kozásokat, utaink soha se kereszteződnek. Hanem 
igenis tettem a tapasztalt gondatlanságra és a köz-
biztosság s a lakosság vagyonának könyelmü ve-
szélyeztetése miatt a felháborodott  közvélemény 
kifejezése  végett. 

Ő peisze különösen a tűzesetnél tapasztalt 
felháborodásról  mit se tud, mert csak akkor mert 
megjelenni, mikor a tüz fenyegető  jellege jó ké-
sőre elmúlt, s a nép tömeg eloszlott. Volt biz ott olyan 
jelenet, hogy a csendőröknek kellett közbelépni, 
a mi bizonyítja, hogyha ott akkor megjelenik, na-
gyon könnyen megeshetett volna, hogy meg-
perzselik. 

És felszólaltam  azért is, mert egy teljesen 
higgadt s tekintélyes egyének csoportja előtt fel-
hívattam, hogy ezen tüzeset tárgyában szólaljak 
fel,  mert rendkívüli dolog az, hogy egy ember — 
kijátszva a szabályt, megfeledkezve  az óvó intéz-
kedésekről, könnyelműen rettegésbe ejtse az egész 
községet, felháborítsa  a nyugalmat, egy esetleges 
tűzvésznek martalékául vesse oda az emberek va-
gyonát, különösen oly időben, mikor minden eleség 
a fedelek  alatt van felgyfijtve. 

Ű ez esetet — ártatlanságának hímes köntö-
sében — véletlennek nevezi s felelőséggel  senkit 
se terhel érte. 

Én azonban megmaradok előbbi nézetemben, 
hogy könnyelmű gondatlanság volt, [mit a követ-
kezőkkel bizonyítok : A községnek egyik első tiszt-
viselője ott a tüzeset alkalmával előttem és többek 
előtt állította, hogy ön figyelmeztetve  lett az ő 
részéről akkor, midőn K. L. birtokán volt a tüz, 
hogy a gép rostélyát csináltassa meg, mert még 
a laikus is láthatja, hogy az rossz s nem fogja 
fel  a szikrát. Ezt azonban elmulasztotta. A rendőr-
ségnél nem jelentette be az ujabbi cséplést. Saját 
gépmunkása előttem és egy másik tanú előtt ugy 
nyilatkozott, hogy csak egy kis kézi fecskendő  van 
a gép mellett, melylyel semmire se lehet menni, ha 
ett volna .egy alkalmas szivattyú, inondá a gép-
munkás, könnyen elfojthatták  volua a tüzet első 
lángjában. Mint a gép tulajdonosa elmulasztotta 
a gép felállítását  ellenőrizni, hogy a gép, a gabona 
és a szalma ne a házsor felé  és éppen a szél irá-
nyában álljon. A ki mindezt mellőzi, rászolgál a 
gondatlan elnevezésre. 

Azzal egy cseppet sem enyhit a dolgon, hogy 
elmondja, minő első rendű gyártmány és minő 
drága volt a gép. Azt pedig bölcsen elhallgatja 
hogy hányadik kézből és minő olcsón vette. Ide 
csak az tartozik, hogy az a gép most túlságo-
san elcsigázva használhatatlan állapotban van, s 
a ki látta, tudja, hogy az egész nyári munkája 
alatt ugy a rostélyából, mint az oldalából folyton 
ömlött a szikra. 

Ama szavain pedig csak mosolyognunk kell 
midőn ő Cz. M. egy szentkép-árus ártatlanságával 
ngy tünteti tel a dolgot, hogy csak szívességből 
csépeltet másoknak. Ugy-e tavaly nyáron is csak 
szívességből adta ki a gépet haszonbérbe? 

Azt is rám fogja,  hogy én azt írtam, hogy 
a gép nyolczszor okozott tűzvészt. „Olvassa el 
bárki a közleményt, meg fog  győződni, bogy a 
szóban forgó  esetben egyetlen egyBzer sem hasz-
náltam a tűzvész kifejezést.  Én ezt irtam: a 
nyári munkája közben — mint állítják 8-szor oko-
zott tttzet a körülötte levő gyúlékony anyagokban 
egy másik helyen pedig ngy említem, bogy 7 
gyúlási eset után, sőt mint a közleményem czime 
is bizonyítja a legutóbbit is tüzeset szóval jelöltem. 
Tudom én jól mi a külömbség a gyulás, tüz, tüz-
eset és tflszvész  kifejezései  között. Ö és tollvivő 
bérencze tehát elcsavarták az én szavaimat, s az 

irói tiszteségnek teljes hijjával voltak, midőn a 
saját elferditésükhöz  egy csomó gorombaságot s 
neveletlenséget fűztek. 

A gép által okozott tüzesetek közül kettő-
nél jelen voltam s mindenről személyesen meg-
győződtem ; az egész nyáron azonban nem 1 ehet-
tem folyton  a gépnél, de szavahihető emberektől, 
s a többek közt egy tekintélyes közigazgatási 
tisztviselőtől, ki előtt az ügy megfordult,  hallot-
tam, hogy 8-szor gyújtott a gép. Ezek alapján 
joggal Írhattam, hogy m i n t á l l í t j á k a gép 
körül 8-szor fordult  elő tüz. Ezt a gép rozzant 
állapota nagyon is valószínűvé teszi. 

A K. L. tanyáján előfordult  tüzet is annyira 
lefokozza,  hogy szerinte csak egy szekrényi szalma 
fogott  tüzet. A tény az, hogy az egy szál szal-
mától meggyúlt a szekérszalma, erről pedig az 
asztag árpa. Én ezt magam szemeivel láttam, de 
hivatkoztam a tűzoltóságnak ott megjelent tagja-
ira is, kik az asztagot oltották. 

O. M. ügyvéd birtokán kiütött tüzeset alkal-
mával a néptömeg eloszlása előtt se Cz. M-t, se 4 
pár ökrét, se 4 béresét sem én, sem más nem 
láthatta. Haneui a község főbirájának  az embe-
rekhez intézett azon felhívását  hallottuk, hogy 2 
frt  dij mellett álljanak elő szekerekkel. 

Különben felesleges  itt minden bizonyítás. A 
ki látta a gépet, a tüzeseteket és ismeri Cz. M-t 
tisztában van az ő nagyképüsködésével, ártatlan-
ságával és a közjót szem előtt tarló magavisele-
tével. Áldják is öt mindenfelé,  majd meggörbül, 
annyi áldás száll reá. 

És lehull róla rögtön az ártatlanság köntöse, 
ha elmondom, hogy megjelent a község elöljáró-
ságánál s ártatlansági bizonyítványt kért, latba 
vetve még eskiidözését, becsületszavát is, a hol 
azonban azt nyerte válaszul, mikép adhassunk mi 
ártatlansági bizonyítványt, mikor a járásbíróság 
bekérte ellene a rendőri nyoinozatot. Erre csak 
azt mondhatjuk, hogy ha az ő ártatlansága oly 
szembetűnő volna, ilyen megalázásnak nem lett 
volna kitéve. 

Vegyen fel  inkább szőrcsuhát s hintsen ha-
mut fejére,  hogy máskor óvatosabb lesz a közbiz-
tossággai szemben, nála elfér  a bünbánás, inert a 
sürü házak közt levő gyár az ő kezében úgyis 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Csik-Szentmártonon, 1893. évi augusztus 

hó 18-án. 
O r T o a y , 

kir. jbirú. 

Sz. 121!)—1893. 
tíkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Lázár-fivérek  kereskedő czég végre-
hajtatónak remetei if|.  Balázs Bertalan és ditrói 
Csergő Lajos végrehajtást szenvedő elleni 442 frt 
98 kr tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében,a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság területén lévő lteinete 
és Szentmiklós határán fekvő,  a gyergyóremetei 
1443. számú tjkvben A f  alatt foglalt  1. rend 
18858—18800. hrszra 6 frt  93 kr, 2. rend 21399. 
hrszra 1 frt  15 kr, 21400. hrszra 1 frt  15 kr. 
21401. hrszra 1 frt  15 krt, 21402. hrszra 1 frt 
15 kr, 21424. hrszra 1 frt  15 kr, 21425. hrszra 
9 frt  24 kr, 21420. hrszra 9 frt  24 kr, 21427. 
hrszra 9 frt  24 kr, 3. reud 2221!), hrszra 33 frt, 
4. rend 20041. hrszra 3 frt  40 krban, a remetei 
2759. sz. tjkvben foglalt  A -j- 1. rend 29287. 
hrszra 8 frt  47 kr, 2. rend 117., 118a hrsz. alatti 
belsőségre l<i8 frt  47 krbau, továbbá a szentmik-
lósi 311. sz. tjkvben foglalt  A y 2. rend 5261., 
5262. hrszra 8 frt,  reud 1002;). hrszra 24 frt, 
4. rend lü3U(i. hrszra 4 trt, 5. rend 115(io—115G1 
herajziszáuira 17 frt,  Újrend 11794. berajziszámra 
10 frt.  7. rend 1179(5.. 11797., 11798., 11799. 
hrszra '.13 frt,  16. rend 14389. hrszra 17 frt,  19. 
reud 12424. hrszra 19 Irt, 20. rend 12096. hrszra 
G frt,  23. rend 10892, hrszra 2 frt,  24. rend 
11795. hrszra 10 frt,  25. rend 11793. hrszra 12 
frtban  ezenuel megállapított kikiáltási árban özv. 
(.'sergő Lajosné javára bekebelezett életfogytiglani 
haszonélvezeti jog sérelme nélkül az árverési el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1893. évi november hó 13-ik napjan d. a 8 órakor 

» ;n; „ I,i,•„ i . , , (íverevó-Kemete község hivatalos házánál és toly-rettegessel tolt, el a lakosokat, hogy a gondat- ^ j j | 8 9 3 n o v e m b e
8

r h ó | 4 . é n d . e . 8 órakor 
lanság esetleg egy óriási veszedelemnek lesz 

Válaszában azonban két tényt mégis sikerült 
bebizonyítania. Először, hogy cséplőgépje 8 helyett 
12 marhaerövel dolgozott; másodszor hogy ő és 
tollvivő bérencze gorombaságuk gőzével kettő 
kelyett 24 ugyanolyan erővel dolgoztak. 

Csíkszeredai piaezi árjegyzék. 
— oktúlier lió lH-áii. — 

Uuza tiszta hektoliterenként li frt  75 Itr. Huza közepes 5 fi  t 
— k r - Kozs A Irt 50 kr. Árpa-I írt — kr. Töroklmza 3 !'rt ao 
kr. Zal> I" frt.  80 kr Uorsó 6 frt.  — kr. Lencse t-t frt.  Fii-
szulyka 4 Irt — kr. Kása 14 Irt — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marbahus(klgrauimouként) 41 kr. Sertéshús 4 I kr. Ber-
bécsbus — kr. Szalma (inétcnuázsúnként) 2 frt  50 kr, 
Széna mm. 5 trt — kr. Ókor párja 380 frt  — kr. Tehén 
párja 130 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — írt 40 
kr Tilzil'akbin. (I méter) 2 trt kr. Malacz darabja S frt 
60 kr. Lud a frt  40 kr. Bárány 2 frt  50 kr. Uaike pária 
«O kr. ü tojás 10 kr. 

Szám 290O — 1 «'J3. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy kászon-
altizi özv. Lázár Lászlódé végreliajtatónak kászon-
feltizi  Kapusi Domokos végrehajtást szenvedő elleni 
1300 frt  tökekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a csikszentmártoni kir. járásbíróság) területén lévő 
Kászon-Al- és h eltiz község határán fekvő  a 
kászon-al- és feltizi  1200. sz. t jkvben foglalt  1084. 
hrsz. alatti egészben 1704 irt becsértékü ingat-
lannak fele  részére 852 frtban,  14,195/,. hrsz. 
alatti egészben 24 frt  becsértékü ingatlannak fele 
részére 12 frtban  és az 1472. sz. tjkvben foglalt 
1085. hrsz. alatti egészben 4 frt  becsértékü ingat-
lannak fele  részére 2 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1893. évi deczember 
hó 15-lk napján d. e. 9 órakor Kászon-Altiz község-
házánál megtartsndó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak 

Gyergyó-Szentmiklóson ezen kir. jbiróság tkvi osz-
tályánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át vagyis végrehajtató 
és birtokos társak kivételével készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és az 1881, évi november bó 
1-én 333J. sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rende-
let 8. §-ábau kijelöli óvdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 170. ij-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

Ívelt Gyergyó-Szentmiklóson 1893. évi aug 
hó 15-én. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
K ö l l ő I g n á c z 

kir. aljbiró. 

Szám 3414—1893. 

H i r d e t m é ny. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1893. a laptulajdouos és k iadóűyö^kab Márton könyvnyomdájában. 

Id. Bájás György és társainak Gyergyó-
Ditró község összes birtokosai ellen réti és 
szántó földi  fekvő  jószágok tagosítása iránt 
beadott kérés tárgyalása Gyergyó-Ditró köz-
ség házánál 1893 évi november bó 28-ik 
liapjúu (1. e. 9 órakor log megtartatni. 
Mire az érdekelt birtokosok a 359 —1893. 
I. M. szám alatt kiadott utasitáa 41—47. 
§§.-bnn foglalt  jogi következmények terhe 
alatt oly figyelmeztetéssel  idéztetnek meg, 
hogy a meg nem jelent felek  ugy tekintet-
nek, mint a kik a tagosításba bele egyeznek. 

A kérés eme kir. törvényszéknél 
megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szeredán, 1893. évi szeptember 

hó 26-án. 
S n c s v a y I n r e , C tao loas , 

h. elnök. jegyző. 



Melléklet a „C S IK I L A P O K " október 25-ik számához. 

Szám 1841—1893. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy gyergyö-
remetei ifj.  Balázs Bertalan végrehajtatnunk gyergyó-
ditrói (Szőcs) Kolcsár Demeter végrehajtást szen-
vedő elleni 28 frt  és 45 frt  tökekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járás-
bíróság) területén lévő Gyergyó-Ditró község ha-
tárán fekvő,  a gyergyóditrói 588. sz. tjkvben fog-
lalt 2. rend 1312. hrsz. 29 frt,  3. rend 809(1., 8097. 
hrsz. 52 frt,  4. rend 11167. hrsz. (i Irt, 5. rend 
11532. hrsz. 5 frt,  6. rd. 11534. hrsz. 5 frt,  7. 
rd. 15691., 15692. hrsz. 11 frt,  8. rd. 15751. hrsz. 
5 frt,  9. rd. 15756. hrsz. 4 fit,  10. rd. 23il76. 
hrsz. 6 frt,  II. rd. 22982. Iirsz., 12 rd. 29286. 
brsz. 8 frt,  13. rd. 29722/,. hrsz. 8 Irt, 14. rd 
30427. hrsz. <> frt,  15. rd. 304114:,. hrsz. 4 frt, 
IC. rd. 30470. hrsz. 4 frt,  az 1133. sz. tjkvben 
foglalt  A f  1. rd. 7518. hrsz. 7 frt,  2. rd. 2:1987., 
23988. hrsz. 2 frt,  3. rd. 23992. hrsz. 2 frt,  4. 
rd. 24014. hrsz. 6 frt,  5. rd. 30440., .,0441. hrsz. 
liO frt,  »i. rd. 30457., 30458., 304Ü8. hrsz. (14 frt, 
az 1141. sz. tjkvben A f  1. rend (23964. hrsz. 
10 frt,  2. rd. 30531. hrsz. 8 frt,  az 1587. sz. 
tjkvben foglalt  A f  1. rd. 2881G„ 28817. hrsz. C 
frt  és az 1(179. sz. tjkvben foglalt  A j 1, rd. 
10633., 10(i39., 10640. hrsz. a. foglalt  ingatla-
nokra 19 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1893. évi november hó 
8-ik napján d. e. 8 órakor Gyergyó-Ditró község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át végrehajtató és birtokos-
társak kivételével, kik bánatpénz nélkül is árverez-
hetnek, készpénzben, vagy az 1881. évi LX. L-cz. 
42. §-ába jelzettárfolyammal  számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy-
miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1*81. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a bánat-
pénzének a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson. 18!»3. évi aug. 
bő 15-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
I C ö l l ó I g n á c z 

kir. aljáráüliiró. 

Sz. 943-1893. 

Árverezést hirdetmény. 
Csik-Szent király község képviselő-testületének 

1893. évi október hó 14-én hozott határozata kö-
vetkeztében, a magas kormánytól bérletbe kivett 
kizárólagos szesz italmérési jogosultság folyó  évi 
november hó 12-én délután 2 órakor Osik-Szent-
király község házánál nyilvános árverezésen a leg-
többet ígérőnek albérletre fog  adatni. Ugyanez 
alkalommal leendő albérlőre fog  ruháztatni a bor-, 
sör-, ezukor- és husfogyasztási  adókuak beszedési 
joga is. 

Kikiáltási ár 2000 frt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 

10%-át az árverezés megkezdése elölt az árverező 
bizottság kezébe letenni. írásbéli zárt ajánlatok 
az árverezés megkezdése előtt megfelelő  bánat-
pénzzel ellátva szintén elfogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hivatalos 
órákban a község házánál bárki által betekinthető. 

Az elöljáróság: 
t'sik-Szentkirály, 1893. október 14. 

BOCSKOR DÉNES, ALBERT BÉNIÁM, 
biró. 2—3 k. jegyző. 

P Á L Y Á Z A T . 
Gyergyó-Ditró nagyközség hódosi I., II. 

oszt. vegyes iskolájánál a lemondás folytán 
megüresedett tanitói állás betöltése czéljából 
ezennel pályázat hirdettetik. Az évi java-
dalmazás : 300 frt  fizetés  és 30 frt  lakbér. 
Az állásra képezdét sikerrel végzett ifjak  is 
pályázhatnak. A kellően felszerelt  folyamod-
ványok a gyergyó-ditrói róni. kath. iskola-
székkez folyó  évi Október hó 31 ig beter-
jesztendők. 

Gyergyó-Ditró, 1893. október 12-én. 

Az i sko laszék i e l n ü k s é g . 
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'Szám 3711 — 1893. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy id. Mé-
lik István remetei lakos végrehajtatónak ifj.  Laczkó 
Péter s társai mint Laczkó Péter s neje örökösei 
végrehajtást szenvedő elleni 389 frt  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Gy.-Remete köz-
ség határán fekvő,  a gyergyóreinetei 305. sz. tjvben 
1. rsz. 716., 717. brsz. a. felvett  ingatlanra 168 
frt  S5 kr, a 2. rsz. 1405. hrszra 10 frt  39 kr, a 
3. rsz. 1172. hrszra 4 frt  62 kr, a 4 rsz. 4189/,. 
hrszra 1 frt  54 kr, az 5. rsz. 7415» 7416. hrszra 
5 frt  77 kr, a 6. rsz. 8530, hrszra 2 frt  31 kr, 
a 7. rsz. 11497. hrszra 4 frt  33 kr, a 8. rsz. 
21692» hrszra 1 frt54kr,  a 9. rsz. 21692'' hrszra 
1 frt  54 kr, a 10. rsz. 22949. hrszra 4 frt  33 kr, 
a 11. rsz. 26244. hrszra 2 frt  09 kr, a 2U245. 
hrszra 3 frt  8 kr (előbbivel kapcsolatosan), a 12. 
rsz. 20680/,. hrszra 4 frt  62 kr, az 1001. sz. 
tjkvben 1. rsz. 4859., 4860. hrszra 3 frt  84 kr, 
a 2. rsz. 5727., 5728., 5729. hrszra 34 frt  65 kr, 
az 5. rsz. 25907., 25908., 25910., 25915., 2591G., 
25917., 259i 8. hrszra 15 frt  36 kr, az 1799. NZ 
tjkvben 1. rsz. 20843., 20844., 20845» 208451» 
20846» 20846b hrszra 27 frt  70 kr, nz 1871. sz. 
tjkvben l.rsz. 22475.,22476., 22477» 22477b 22478 
hrszra az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1893. évi deczember hó 4 ik 
napján d. e. 9 Arakor Gyergyó-Hemete község hi-
vatalos házáuál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingallauok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 17o. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. évi szept. 
bó 28-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
JCÖ11Ő  I g - n á c z 

kir, albiró. 

Hirdetmény. 
Csik-Szépviz 3 tízes székely birtokosság 

folyó  évi október hó 15-én hozott határo-
zatnál fogva  közhírré teszsztlk, hogy az 
njonnan épiilt templomban felállítandó  Lurdi 
Szííz Mária szobra oltáiára a vállalkozni 
akarók folyó  hó 31"éíg a rajzaikat és költ-
ségvetést 500 írton alól adják be s az ár 
lejtés november hó 5-én megtörténni, 
mikorra érdekeltek és szakértők tisztelettel 
meghívatnak. 

Felvilágosítást, ez ügyben alatfirtak  saját 
házuknál készséggel nyújtanak. 

Csik-Szépviz, 1893. október 17-én. 
Bal á s Lajos , Miklós J ' z s c f , 

•'I t. b. jegyző. 3 t. b. elnök. 

Sz. 943-1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csík-Mindszent község képviselő-testületének 

1893. évi október hó 15-én hozott határozata kö-
vetkeztében a magas kormánytól bérletbe kivett 
kizárólagos szesz italmérési jogosultság folyó  évi 
november hó 16-án délután 2 órakor Csik-Mind-
szent község házánál az 1894-ik évre nyilvános 
árverezésen a legtöbbet ígérőnek albérletbe fog 
adatni. Ugyanez alkalommal albérlő a bor-, sör-, 
ezukor- és husfogyasztási  adó beszedési jogával 
megfog  bízatni. 

Kikiáltási ár 700 frt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár 

10%-át az árverezés megkezdése elölt az á r e -
rezö bizottság kezéhez letenni. írásbeli zárt aján-
latok megfelelő  bánatpénzzel ellátva elfogadtatunk. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hivat.Mos 
órákban a község házánál bárki állal betekinthet ő. 

Az elöljáróság : 
Csik-Mindszent, 1893. október 15. 

NAGY DÉNES, ALBERT BÉNIÁM, 
li. biró. :t k. jegyző. 

Sz. 5542—1892. 
arány. 

Hirdetmény. 
Marosán Miklós és társainak Gyergyó-

Remete község összes birtokosai ellen réti 
és szántóföldei  fekvő  jószágok tagosítása iránt 
beadott kérés tárgyalása Gyergyó-Rernete 
községházánál 1893. évi november hó 
14-én d e. 9 órakor fog  megtartatni. 
Mire az érdekelt birtokosok a 359—1893. 
I. M. szánni utasitás 41—47. §§-ban foglalt 
jogi következmények terhe alatt oly figyel-
meztetéssel idéztetnek meg, hogy a meg 
nem jelent felek  ugy tekintetnek, mint a 
kik a tagosításba beleegyeznek. A kérés 
ezen kir. törvényszéknél megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből : 
Csik-Szeredán, 1893. évi szeptember 

lió 26-án. 
Hutesvay Imre, 

h. elnök. 
Csolosz, 

legyzü. 

Rég elismert jó órás. 
O S E R E L I A S 

órás, látszerész is villanyos sürgöny felállító 
CSIKSZEREDABAN 

(az alispáni lakás átellenében) 
Ajánlja újból berendez ett Schwarzwal di fali-

ingó-, ibrssztö-orák, óralánczok, optikai sze-
rek és villanyos csengő készülékek raktárát. 

Minden e szakmába vágó munkák, vala-
mint arany- és ezűstnsmüsk kijavítását — bár-
milyen régiek is — elvállalja s azokat a 
legmeglepőbb olcsó árak mellett gyorsan 
készíti. 

Kéri az érdekelteket a régi pártfogás  fen-
tartására. 

Sz. G654—1893. 

ai. 

HIRDETMÉNY. 
A Csik-Szereda székhelyivel rendszere-

sített felcsiki  utmesteri állásra pályázat hir-
dettetik. 

Azon magyar honpolgárok, kik azt el-
nyerni óhajtják, ez iránti folyamodványukban 
kötelesek igazolni, liogy az 1891. janrár 
17-én 1994. bgy. sz. alatt alkotott szabály-
rendelet 3-ik §-ában részletesen felsorolt 
képesítéssel birnak, esetleg pedig a mennyi-
ben még vizsgát nem tettek volna, megfelelő 
előképzettség mellett kötelezni magukat, hogy 
a kinevezéstől számított egy évi idő alatt 
képesitő vizsgát tesznek. Kötelesek továbbá 
tanulmányaik kimutatása mellett életkorukat 
hiteles anyakönyvi kivonattal, testi alkalmas 
voltukat megyei főorvosi  bizonyitványnyal 
és józan erkölcsös magaviseletüket a járási 
vagy városi hatóság által hitelesített községi 
bizonyitványnyal igazolni. 

Hasonló képzettség mellett az 1873. 
évi II. t. cz. feltételei  szerint minősített s 
csikvármegyei illetőségű kiszolgált altisztek 
elsőbbséggel birnak. 

Ezen utmesteri állás évi 400 frttal  és 
a kezelése alatti kiépített utak minden kilo-
métere után 3 frt  30 kr, a kiépítetlen köz-
utak kilométere í.tán pedig 1 frt  65 kr évi 
uti átalánynyal javadalmaztatik, köteles lévén 
a kinevezelt egyén állandóan Csik-Szeredá-
ban lakni. 

Felhívatnak teliál mindazok, kik ezen 
állást elnyerni kívánják, liogy a fcnnel'hi 
kellékek szerint felszerelt  és kizárólag saj:H-
kezitleg irt pályázati kérésüket hoi.záui folyó 
évi november 10-ig nyújtsák be, mint-
hogy a később beérkező folyamodványok 
visszautasittfttnak, 

Csik-Szereda, 1893. október 10-én. 
B e e s e Antal , 

8 - 3 aUipAo, 



Október 25. C S I K I L A P O K . 43. szám. 

Szám 22—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Szentmárton és Csekeíalva közsé-

gek képviselő testületének folyó  évi október 
hó 15-én hozott határozata következtében a 
két község tulajdonát képező 10-ik házszám 
alatti korcsmaházat két egymásutáni évekre 
folyó  évi november hó 8-án délután 2 
ÓTákOF ugyanazon ház emeleti szobájában 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe fog  adatni. 

A kikiáltási ár 240 frtban  állapiltatik 
meg, melynek 107.-át kötelesek árverezni 
szándékolók az árverés megkezdése előtt az 
elöljáróság kezéhez lefizetni,  írásbéli zárt 
Ajánlatok az árverés megkezdése előtt bánat-
pénzzel ellátva szintén elfogadtatnak,  az ár-
verezési feltételek  a körjegyző irodában hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

A két község elöljárósága : 
Csik-Szentmárton és Csekefalván,  1893. 

évi október hó 19-én. 
Albert Máté, Koncsag Ist vau. 

biri. biró. 
Sándor Izsák, 

1—2 körjegyző. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Zsögöd község képviselőtestületé-

nek 1893. október 13-án hozott határozata 
következtében, a magas kormánytól bérletbe 
kivett kizárólagos szeszes italmérési jogo-
sultság, valamint a fogyasztási  adók besze-
dési joga folyó  év november 13-án (lél-
ntán 2 Órakor Csik-Zsögöd községházánál 
nyilvános árverezésen a legtöbbet ígérőnek 
albérletre fog  adatni. 

Kikiáltási ár a fenti  összes jogokra nézve 
1200 forint. 

Kötelesek árverezni kivánók a kikiál-
tási ár 10'/o-&t az árverezés megkezdése elolt 
az árverező bizottság kezéhez letenni. írás-
béli zárt ajánlatok az árverezés megkezdése 
előtt megfelelő  bánatpénzzel ellátottan szin-
tén elfogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hiva-
talos órákban a községházánál bárki által 
betekinthetők. 

Az elöljáróság : 
Csik-Zsögödben, 1893. október 13-án. 

Sz. 943—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csikszentlélek község képviselőtestületének 

1893. évi október hó 15-én hozott határozata kö-
vetkeztében a magas kormánytól bérletbe kivett 
kizárólagos szesz italmérési jogosultság folyó  évi 
november hó 14-én délután 2 órakor Csikszentlélek 
községházánál nyilt árverezésen a legtöbbet ígérő-
nek albérletbe fog  adatni. Ugyanez alkalommal 
albérlő a bor-, sör-, ezukor- és borfogyasztási  adók 
beszedési jogával is meg fog  bízatni. 

Kikiáltási ár 500 frt. 
Kötelesek árverezni kívánók, a kikiáltási ár 

10»/0-át a z árverezés megkezdése előtt megfelelő 
bánatpénzzel ellátva szintén elfogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott feltételek  hivatalos 
órákban a község házánál bárki által betekinthető. 

Az elöljáróság: 
Csik-Szentléleken, 1893. október 15-én. 

KŐSZEGI KÁROLY, ALBERT BÉNIÁM, 
biró. 2—3 k. jcgyzíi. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 4714—1893. 

Mai napon' kelt igazgatósági üléstlnk 
határozata alapján értesítjük a t. közönséget 
arról, hogy a Hitelintézet-Részvénytársaság 
Gyergyó-Szentmiklóson mai naptól kezdve 
az uj takarékbetétek után 5%-botfizet; 
a korábbi betétek pedig 1894. évi január 
hó 1-től kezdó'dőleg szintén 5 V k a l gyümöl-
csöztetnek, a meliett, hogy mindkét esetben 
a tőkekamat adót az intézet hordozza. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1893. okt. 19. 
A Hitelintézet-Részvénytársaság 

i-n Igazgatósága. 

László Ignácz, 
k. biri. 2—3 

Albert Béniim, 
k. jegyző. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy, Remete, Vár-

hegy és Salamás községek hozzájárulásával, 
összesen 17,288 lelket kitevő lakossággal és 
Ditró nagyközség széklielylyel rendszeresí-
tett körállatorvosi állás újból üresedésbe jővén, 
annak betöltésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állatorvos javadalmazása évi 850 frt 
fizetés  és természetben kiszolgáltatandó lakás, 
a melyért köteles Szárliegyre hetenként két-
szer, líemetére hetenként egyszer. Várhegy 
és Salamás községekbe havonként egyszer 
saját költségén kis/állani és a gyógykezelést 
díjmentesen végezni; rendkiviili kiszállások-
nál a fuvar  előállitásán kivül a szabályren-
deletileg megállapított napidíjak fizettetnek, 
valamint magánosok által az előirt luisszemle 
dijak is. 

Felhívom mindazon végzett állatorvo-
sokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az oklevéllel, születési és honossági bizony-
lattal, valamint az eddigi gyakorlatot és 
szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványaikat,  hozzám 1893. november 
20 ig bezárólag adják be. 

Választási határnapul folyó  évi 110V. 
22-nek (1. e. U óráját liizöni Ditró község-
házához ki. 

Gy.-Szentmiklóson, 1893. okt. 17-én. 

Nagy Tamás, 
1 — S főszolgabíró. 

Ad. 1373—1893. 

Árverési hirdetmény. 
Csikmegyei Kászon-Altiz 228 tagból álló kö-

zönségének ugy nevezett „ T e l i é r - l c ő l " sa-
vanyuvize az eddigi haszonbérlő elhalálozása miatt 
1893. évi november 18-án délelőtt 10 órakor egymás 
után következő hat évre — s esetleg többre is — 
a legtöbbet ígérőnek írásbeli versenytárgyalás és 
szóbeli árverésen a község házánál haszonbérbe 
adatik. 

Ezen savanyúvíz a községtől mintegy 4 ki-
lóméterre, a F e h é r k ő nevű kies völgyben feny-
ves erdők alatt egy hold 1293 Q-ül községi ka-
száló területen van s dr. Lengyel Béla budapesti 
egyetemi vegyelemző rendes tanár ur okmánya 
szerint következő alkatrészeket tartalmazza: 

„A kászonaltizi Fehérköi-forrás  föalkatrészei 
s z é n s a v a s n á t r i u m , s z é n s a v a s m é s z 
és s z é n s a v a s m a g n e s i u m ; kisebb meny-
nyiségben k o n y h a s ó és b o r s a v a s n a t -
r i n m, szénsav tartalma Igen nagy. Ezekből a 
Fehérköi-forrás  vizet szénsavban gazdag égvényes 
földes  savanyúvíznek kell tekinteni, és mint ilyet, 
a hasonló jellemű ásványvizek jelesebbjei közé 
sorolni." Ezek a vegyelemzési okmány szavai. 

Ezen savanyúvíz területein, mely kaszálót és 
erdőt is tartalmaz, van a fokút  S z e n t I s v á n-
f o r r á s  néven, perczenkint egy liter vízzel, szi-
lárd anyagu épületbe, mellette hasonló anyagú 
raktár s erre építve három szobás faház,  csinosan 
elkészítve, külön mosásra használható és ismét 
siitöház egy mellék szobával, ezeken kivül külön 
istálló és tágas szekér szín. 

A kikiáltási ár egy évre 200 frt,  melynek 
10" o bánatpénzét akár írásbeli, akár szóbeli ár-
verés esetén hozzászólni akaró az árverés meg-
kezdése előtt az árverelési bizottsághoz beadni 
köteles. 

Bővebb feltételek  a kászonaltizi körjegyzői 
irodában minden hivatalos órában megláthatók s 
kívánatra írásban is közöltetni fognak. 

Felkéretnek vállalkozni kivánók, hogy az irt 
időbe és helyen megjelenni szíveskedjenek, esetleg 
bánatpénzzel ellátott nyilatkozatokot addig küld-
jék íueg. 

Kelt Kászon-Altizen, (Csikmegye) 1893. évi 
október 19 én. 

A község elöljáróság: 
BOCSKOR KÁROLY, BODÓ FERENCZ, 

k. jegyző. 1—3 biró, 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1893, a lsptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




