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Tisztújítás előtt. 
Országszerre még mindig folynak  a 

törvényhatósági bizottsági tag választások 
kisebb-nagyobb izgalom mellett. A legtöbb 
vármegyében ezen választásoknál is politikai 
pártszempotok az irányadók, s igy a kü-
lönböző pártok egész erejüket latba vetik 
saját jelöltjeik győzelmének biztosítására, 
hogy az által a törvényhatóságok gyűlés 
termeibe is becsempészszék az áldatlan párt-
uralmat. 

Büszkeséggel mondhatjuk, hogy e te-
kintetben vármegyénk kivételt képez, hol 
;i törvényhatósági tagok választásánál sem 
eddig, sem a legközelebb folyt  választáson 
a pártszempontok nem domináltak, s a mult 
hónapban megejtett választások alkalmával 
is minden feltűnőbb  izgalom nélkül kevés 
kivétellel a régi tagok nyertek mándátumot 
a köziigyekbeni részvételre, s ezen aktus 
harmóniáját politikai szempontok nem za-
vartak meg mi onnan is kitűnik, hogy a 
választásokba alig folyt  be a választó jogo-
sult polgárság 3/3-ad része s egyetlen kerü-
let volt olyan, hol az aspiránsok sokasága 
miatt csupán személyi tekintetekből fejlődött 
ki nagyobb küzdelem a választók nagyobb 
részének belevonásával. Hogy pedig ez igy 
van, az legfőképpen  a vármegye élén álló 
férfiak  tapintatos, körültekintő és bölcs mér-
séklettel párosalt eljárásának tulajdonítható. 

De nézetünk szerint a politikának a 
vármegye tanácskozási termében nincs is 
mit keresnie manapság, mikor a politikai 
súlypont az országgyűlés termébe vitetett 
át és megszűnt a vármegyéknek követi uta-
sítás joga s azon régi szabadsága, hogy a 
kormányrendeleteket, sőt még a törvény 
végrehajtását is meghiúsíthassák, ha a pár-
tok kolomposainak filozófiája,  vagy érdeke 
ugy kívánja, vagy olyan ügyekbe is avat-
kozhassanak, melyek természetüknél fogva 
az országgyűléshez tartoznak, vagy pedig 

az alkotmányos kormány intézkedéseinek 
jogkörébe esnek. 

Az előzményekből kifolyólag  tehát meg-
nyugvással tekinthetünk a közelgő tisztuji-
tások elé, mert hisszük, hogy a bizottság 
tagjai, mellőzve a párttekinteteket, teljes 
objektivitással fogják  alkotmányos jogaikat 
gyakorolni, s míg az eddig szolgálatban 
állott tisztikar egyes tagjainál tekintettel 
lesznek azokra, kik teendőik poutos és lel-
kiismeretes teljesítése mellett nem a haszon-
lesésnek s pajtáskodásnak útvesztőjében ka-
landoztak, hanem egyedül a közjóra irá-
nyozták törekvéseiket, addig másfelől  a ké-
pesség ismerete fog  az uj pályázókkal szem-
ben e határozásaiknak irányt szabni. 

Nézetünk szerint a jó közigazgatás 
ideáljának csak azon állapot felel  meg, hol 
a feladatoknak  lehető legtisztább és tökéle-
tesebb felfogása,  a sikerre nézve kellő ga-
rancziát nyújt. Ehez pedig minden esetre 
szükséges nem csak az, hogy a hivatalno-
kok alkalmazásánál eme tulajdonságaik szo-
rosan megvizsgáltassanak és hivatalban ál-
lásuk egész ideje alatt a rá)uk bizott teen-
dők lelkiismeretes betöltésére szoristassanak, 
hanem az is, hogy minden igaz ok nélkül 
állásaikból ki ne szoríttassanak s igazolt hü 
szolgálatuk jutalmául a n.aguk és családjuk 
megélhetése élethossziglan biztosittassék. 

Sitjnos, hogy alkotmányunk keretében 
az utóbbi biztosítékot a vármegyei tisztvi-
selők garancziális törvények hiányában ma 
napság nélkülözik, midőn a közélet minden 
terére kiható munkásságukkal kell, hogy a 
folyton  szaporodó állami és törvényhatósági 
feladatoknak  megfeleljenek.  Pedig elvitáz-
hatlan igazság, hogy ott, hol a hivatalno-
kok gyakran változnak, elöljáróik akaratá-
nak ugyan nagyobb készséggel vetik alá 
magukat, de hivataluknak ritkán felelnek 
meg egész lélekkel és buzgósággal; mert a 
kiknek örökké félni  kell a pártok alakulá-
sától és szeszélyétől, azok gyakran még sa-

ját lelkiismeretüket is feláldozzák  a pártér-
deknek, s ott a független  birói nézet ura-
lomra nem vergődhetik; de másfelől  a szol-
gálatnak bizonytalansága mellett az érdem-
nek alacsonyabb fokról  magasabbra emel-
kedését sem várhatni, mivel hogy az állá-
sok nem a szakismerettől és tapasztalattól, 
hanem a pártok szeszélyétől tétetnek függővé. 

Innen van az is, hogy a fiatalabb  ge-
neráczió manapság a közigazgatási pályát 
kerüli s egyenesen hátat fordit  neki, mert 
nyilván való dolog ezen a téren eksziszten-
cziáját még a legszorgalmasabb hivatalnok 
is biztosítottnak nem tekintheti, valameddig 

' O 
az állam más törvényekkel nem fogja  a 
szolgálatot garanczirozni. 

Bár miként érvényesítse azonban a tör-
vényhatósági bizottság a közelgő tisztujitás-
nál akaratát, bizalommal nézünk a jövőbe 
mindaddig, míg a választott tisztviselők élén 
a jelenlegi fáradhatatlan,  munkás és a vár-
megye viszonyait és szükségleteit ismerő 
alinpánunkat szerencsések lehetünk láthatni 
és birhatni, a kinek szakismerettel párosult 
körültekintése mindig képes megszüntetni 
azon hiányokat, melyek egyik vagy másik 
alantas közeg téves fogalmából  származnak. 

O O 
s. Tauitó egyesüle te ink. 

Megyei tanítóságunk — mi a nagy magyar 
hazában talán sehol sincs — 3 külön egyletet ké-
pez, u. m. a) a „Hivatalos tanító testülef-et,  b) 
a „Csíki róm. katli. tanitó egyesület"-et és c) a 
„Gyergyói róm. katli. tanitó egyesületu-et; s hogy 
ez miért van igy s hogy nekünk, tanítóknak, kik 
mindannyian egy ügy szolgálatában; egy czél felé 
törekedve, egy és ugyanazért az eszméért élve s 
lelkesedve, pgy és ugyanazon törvény rendelkezé-
sei s kötelmei alatt állva, miéi t kell 3 külön egy-
letben élnünk és dolgoznunk, 3 felé  gyüléseznŰDk : 
annak a megmondhatója, csak a jóságos Isten.*) 
Hisz megdönthetlen igazság : „Összevetett kis erők 
mily nagy tervet kivihetnek.u És találóan lehet 
ide is alkalmazni olvasó könyvükből ama gazdag 

*) De utána nyomban a Csikmegyei lanitóság. Szerk. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Nem jó a tűzzel játszani. 

— Irta: Ágoston Ignácz. — 
Molnár Ágnes szép leány volt. Hajfürtei  mint 

a holló tolla, szemei sötétek mint a pokol. Csak 
egyben nem hasonlított a pokolhoz, nem volt ré-
mítő, hanem inkább csábító. Ha igézetének el.só pár 
hullámgyüriijéból nem menekültél, elsodort a mély-
séges fenékig  : égtél, elkárhoztál. A mi aztán kaczér 
démonná tette ezt a szép tündért, az volt, hogy 
magáról mindezt tudta s igy valahányszor észre-
vette, hogy valaki horogra került, jóleső káröröm-
mel nézte annak vergődését. 

Egy pillantást vetett a tükörbe, aztán daczo-
san hátra vetette aranyos szép fejét,  szemeiben ma-
kacs tüz világolt s mintha minden rendben lett volna, 
pajkosan kacsintott a tükörben lévő hasonmására. 

— Igen, győznöd kell Ágnes, mert szép vagy. 
A te két szemed ne tudna megverni valakit? . . . 
Vgy-e, azt te magad se hiszed ? 

Kézdi Béla azt mondta, hogy az uj doktor, 
Madarassy Zoltán, ellenállhatatlan gavellér, no majd 
meglátjuk. Addig nem pihenek, mig a lábaimnál 
nem látom. Holnap Béla bemutatja: meg lesz az 
első tüz. 

Igy beszélt magához s mint a kinek esze-
ágában sincs kételkedni győzelmében, örömittasan 
legeltette szemeit páratlanul bájos alakján. 

Mégis mikor kerevetére dűlt, mintha kissé iz-
gatott lett volna • olyan furcsán  érezte magát. 

Alig várta a holnapot. Vájjon milyen lehet 
egy ellenállhatatlan fétfi,  mert hiszen ó csak olya-
nokat ismert, kik azonnal kapituláltak. 

Még a kis Szőcs Qizi is azt mondja, hogy 
nem látott oly gyönyörű férfit. 

Ka, de holnap ! . . . 
Bizony, ha valaki láthatta volna, elmesélhetné, 

hogy Ágnes pillái nagyon későre nehezedtek el s 
annál korábban nyíltak fel. 

Nagyon jól akart kinézni. Már kora délután 
hozzá kezdett toalettjéhez s csakugyan mikor az es-
télyre belépett senki sem tudta bámulatát elfojtani. 

Kézdi Béla Zoltánnak megadta már előre a 
kellő utasításokat s biztatólag intett. Zoltán már 
tudta kivel lesz dolga s habár eleinte habozott bele-
fogni  a veszélyes játékba, mikor Ágnest meglátta 
diadalmas inosolylyal az ajkán, gondolta magában: 
ejh, ugy látszik nem közöuséges harcz lesz, fel  ve-
szem a kesztyűt, én biztos vagyok, neki nem fog 
ártani a leezke s az.én Ellám meg nem neheztel 
meg érte, ha valamikor meg is fogná  tudni. 

Kézdi nem sokáig késett, még a programm 
el sem kezdődött, bemutatta Zoltánt. Sem Béla, sem 
Giza nem nagyítottak ; Zoltán, csinos, szép férfi  volt. 
Szép sötétkék szemei fölött  szénfekete  szemöld ive-
lód ött s sötét haja hullámos gyűrűkben omlott nagy 
hófehér  homlokára. 

Molnár Ágnes bársonyos arcza vérpiros lett, a 
mint Zoltán rápillantott. Volt abban a pillantásban 
valami, a mi ugy hatott rá, mint a villanyos ütés: 
fájt  és égetett is. Egy cseppet sem érezte jól magát. 

Zoltán észrevette b közönyös dolgokról kez-

dett beszélni, de szellemesen. Lassankint Ágnes is 
belezökkent a szerepébe s csak ugy sziporkázott 
szemének meg szellemének is a tiize. Kellemesen 
elcsevegték az idót s miután kikérte az engedélyt 
látogatásaira Zoltán, elválottak. 

— Nos doktor, hogy állunk — szólította meg 
Béla. 

— Minden a legjobban inegy, de ugy látszik 
valakit megéget a tiize. 

A mint láttam, mindkettőtöket. 
— Na már arról felelek.  Mikor érzem, hogy 

égetni akar, menekülök. 
— Hiszen ha lehetue! Hányan ugy tettük 

volna, de ha egyszer megbűvölt e szemével, nem 
ment meg semmi talizmánod. 

— Csak Ellám! 
— Még talán ő sem. De már mindegy én nem 

félek  ! 
Ágnes a tükör elé állott mikor hazaért, de 

már nem diadalittasan, csak ugy félszárnyszegetten. 
Gondolta, hogy ő is megmozdította a doktor szivét, 
de azt már érezte, hogy ő találva van. 

— Most már mindenképen le van győzve, 
érezte, hogy azzal a két sötétkék szemmel szemben 
nincs meg az a hatalma, mely eddig oly önhitté tette. 

Másnap, mindennap, minden pillanatban re-
megve gondolt Zoltánra, ha nála nem volt, akkor 
az ablakból leste. 

A doktort barátai unszolták, meg aztán mintha 
ő is szívesen tette volna, állandó lovagjává szegő-
dött s szívesen felkereste  Ágnest, de soha olyast 
nem szólott, melyből valami határozott vallomást 
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erkölcsi példát tartalmazó olvasmányt, melyben az 
apa fiaival  egy köteg veszszőt akar eltöretni, a 
mi, természetesen nem sikerül egyiknek sem, mig 
feloldva,  egyenkint a legkisebb, — tehát a leg-
gyöngébb — tördeli szét. Vájjon nem lennénk-e 
mi is, agy jogaink megvédésében, mint kéréseink 
megnyerésében erősebbek, ha együtt élve, együtt 
dolgoznánk ?! És kérdem, mire való, miért van e 
szétvonás, miért ez elkülönítés ? Vagy a íelekezeti 
tanítótól nem azt a kötelesség teljesítést, nem an-
nak az anyagnak és oly mérték, illetve terjede-
lembeni feldolgozását  kívánja-e a felsőbb  hatósága 
mint, mit megkíván az állami és községiektől az 
ő fensőbb  hatóságuk ? 

De mit is beszélek külön fen*őbb  hatóságok-
ról ? Hisz nem rendelkezik-e nekünk, felekezetiek-
nek az állam, nem Őrizteti-e ellen iskoláinkat és 
működéseinket az ő tanfelügyelői  által, nem hozza-e 
a törvényhozó testület a tan- és nevelésügyre vo-
natkozó törvényeket egyaránt ránk nézve ugy, 
mint hozza az állami és községiekre nézve ? De 
igen. Igaz, van némi eltérés, de csak ott és akkor, 
a midőn jogról és javadalmazásról van szó, hol 
legtöbb esetben mi figyelmen  kívül hagyatunk; 
azonban a követelményeknél, a kötelességek ki-
szabásánál, ott nem mellőztetünk, ott igen is nagy 
figyelembe  részesítenek. Igy van ez a javadalma-
zásoknál is. l'élda erre az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
8. §-a, hol szórói-szóra ez áll: Ha a tanító az 
1868. évi XXXVIII, t.-cz. 141. §-ának 3-ik be-
kezdése értelmében a kántori teendőket is végzi, 
a tanítói fizetések  megállapításánál a tanítói és 
kántori fizetések  együttesen tanitói fizetésnek  ve-
endők." 

Mily nagy volt az öröm, különösen a szegé-
nyebb dotáczióval ellátott kántorokra nézve, kik a 
törvény eme rendelkezésében egy jobb kor jöttét, 
egy szebb jövő hajnalának derükét látták feltűnni, 
a kik örömmel gondoltak arra, hogy hátrahagyandó 
családjaik anyagi gondjaiktól, különben, kínossá 
vált végperczeikre a törvény ezen intézkedése a 
megnyugvás édes balzsamát csepegteti. 

Igen, de jött csakhamar a nyogdij megálla-
pításakor az idézett törvényre vonatkozó, s azt 
— jó oldaláról — egészen megsemmisítő minisz-
teri rendelet mely kimondja, hogy a kántor-taní-
tóknál a nyugdíjba beszámítható fizetésül,  még 
csak nem is az összes jövedelemnek, hanem csu-
pán a törzsfizetésnek  fele  tudandó be, s ezzel el-
mondhatták az illír tű kántor-tanítók : „Adtál Uram 
esőt, de nincs köszönet benne." Igen, mert leg-
több kántor tanító e miniszteri rendelet értelmé 
ben megosztott fizetés  után, kevesebb nyugdijai 
fog  kapni, mint kapott volna a revízió előtti tör-
vények értelmében. 

Ez, s az eféle  intézkedések azonban, ha fáj-
dalommal töltik is el lelkünket, de nem zsibbaszt 
ják, vagy legalább is nem semmisitik meg ügy-
szeretetünket és munkakedvünket, mit bizonyít je-1 
len körülmény is, hogy t. i. tanitó.sá^utik tagjainál I 
nem csak a rideg kötelességérzet, de meg van a ' 
mnnka és ügyszeretet is. | 

Igen, mert ha ez nem volna, ha mi is közö-; 
nyösek lennénk, h.-i csak a kenyérért dolgoznánk, 
mit egy napszámos is könnyebben és bővebben' 
képes megszerezni, ha csak a rideg kötelességéi--! 
zet vezetné tetteinket, ha nem volna a nélkülö-! 
zéseket nem ismerő ügyszeretet és buzgóság: nem ' 

sokára talán karhatalommal kellene — ha még 
ngy is lehetne — egy ily népes gyűlést összehozni. 

Igen, mert ha számbavesszük, ha meggon-
doljuk, hogy ránk figyelmét  ily esetekben senki 
sem forditja,  ha tndjuk azt, hogy intéző köreink 
többre becsülik a falusi  korombirót vagy baktert, 
mert nekik a község érdekében tett egy órai szol-
gálatukat is legkevesebb 50 krajczárnyi napidíjjal 
dotálják, mint a tanitót, kit erre nem érdemesit-
nek: lehetetlen, hogy fel  ne jajduljunk. Hisz az a 
83 kr napi díj, melyet a tanító évi 300 frtnyi  fize-
téséből élvez, nem elég egy általa esetleg felfoga-
dott favágónak,  s ha az a tanító gyűlésre megy 
— különösen a távolabbi — legalább is 3 napi 
fizetését  kell magával vigye, hogy tagdiját és 
egyéb kiadásait is fedezhesse  s igy daczára, hogy 
honn maradott családjának a napi illetményből 
semmit nem hagyhatott: még egy napi többlet ki-
adást okozott. 

Vagy — kérdem — tán a község iskolájá-
nak ügye és gyermekeinék tanítása, nevelése nem 
a község érdeke ? és hogy a tanító ezen fáradt-
ságot nem a maga, hanem az iskola és nevelés-
ügy érdekének előbbrevitelére teszi: az napnál 
világosabb dolog. Mégis az 1884-ik évben jogtala-
nul elvett napi dijaink vis9zanyerhetéséért tett 10 
évi fáradozásaink,  kéréseink siker nélkül maradtak, 
pe.lig hogy nekünk van igazunk, bizonyítja azon 
körülmény, hogy a háromszékmegyei tanítótestület 
tagjai főispáni  rendelet alapján élvezik ily alkal-
makkor a napi dijakat; de mellettünk bizonyít 
Gy.-Szái hegy község tanítóinak a napi dijak meg-
tagadása ellen illetékes helyre beadott felfolyamo-
dására a nagyra, m. kir. belügyminiszternek 1888. 
febr.  29-én 13,572, sz. a. Csikmegye közönségéhez 
intézett határozata, mely igy szól: 

„Községi iskolai tanítóknak a községi 
pénztárból szolgáltatandó tanító-gyűlési napi 
dijakra igényük ugyan nincs, de ha egyes köz-
ségek ilyen dijakat ónként szavaznak meg s 
vagyoni viszonyaik ezt megengedik, akkor ezeu 
szándékukban hivatalból meg nem akadályoz-
hatók." 

Tudjuk pedig azt, hogy községeink fent  jelzett 
időig önként, vagy legalább zngo'iódás nélkül ad-
ták napi dijainkat, a mikor csak tisztán önérdek-
ből lett elvéve az. Ezen azonban nincs mit cso-
dálnunk, ha látjuk jelenben is a közönyösséget, 
melylyel találkozuük.'Még csak elvétve sem lehet 
— a szorosan vett tanítóságon és néhány papon 
kivül — más egyént látni gyűléseinken. Részben 
igaz, mi is vagyunk ennek okai, mert nekünk kel-
lene tennünk azt, hogy társulva, egyesülve az ösz-
szes tanítóság, tekintet nélkül a jellegre — mert 
mindannyian tanítók vagyunk — mi magunk men-
jünk gyűléseinket megtartani a m^gye székhelyére 
és mert bizonyára egy ilyen számban is tekinté-
lyes testület ott a helyszínén sokkal hamarabb és 
könnyebben kelthetné fel  maga iránt a figyelmet 
éi érdeklődést, niiut teheti azt a jelen körülmé-
nyek között. Igen, inert felteh«*'ö.  hogy ez esetben 
legalább a kíváncsiság, a látni és tudni vágyás 
hozzánk is elvezetne egy egy tisztviselőt, s ba ez 
évben egy-kettő, jövólien bizonyára tiz-husz lenne 
azok száma, kik üléseinken szívesen jelennénekj 
meg Ezt azért mondom, azért hiszem erősen,, 
mert bizonyára a mi megyei tisztviselőink sem le-
hetnek és nem is közöny ösebbek, mint pl. a szom-

széd Háromszékmegyéé, hol — midőn a megyei 
tanítótestület közgyűlését tartja — a megye szék-
helye és tisztviselő9ége mintegy ünnepet űl. Re-
méljük azonban, hogy ez nem sokára nálunk is 
meglesz — s ha igen — ez bizonyára megyei tan-
ügyünket egy pár évtizeddel vinné előbbre. 

P. 1\ 

lehetett volna kimagyarázni. Szemei lángoltak, bók-
jai szellemesek voltak, do mégis látszott egész ma-
gatartásán, hogy tartózkodó. 

A liódoláslioz szokott Ágnes napról-napra tü-
relmetlenebb lett. 

Ez egyszer ugy történt, hogy ő akadt horogra. 
Szive, mely még érintetlen volt, egyszerre minden 
melegével szeretett s viszont szerelemre vágyott. 
Nem tudta mit tegyen, mindenképen meg akart bi-
zonyosod ni arról, hogy Xultán öt szerette. Kelőnkön, 
zavarodottan fogott  liozza. 

— Mondja csak Zoltán, hány éves? 
— 28 vagyok, nagysád. 
— Üli, hagyja azt a hivatalos cziuizést, mondja 

csak ugy, Ágnes. De kérdem, őszinte akar-e lenni V 
— A legszívesebben Ágnes! 
— Tudom és hallottam, hogy igen nagy ga-

vallér volt már régebben is és nagyon sok kalandja 
volt; szóljon, igazán szeretett-e, vagy szeret-e va-
lakit ? 

— Talán arra lenne kíváncsi, kit szeretek ? 
— Ob, legkevésbé sem, csak szeretném tudni, 

hogy egy oly férfi,  ki meg vau szokva, hogy any-
nyian szeressék, vájjon mint érez ? 

— Ha, már csakugyun tudni akarja Ágnes, 
jól vau, megmondhatom, hogy most igazán és na-
gyon szeretek valakit. 

— Köszönöm Zoltáu ! A nevére nem vagyok 
kíváncsi, elég az, hogy szive nem égett ki, hanem 
még elég fiatal  arra, hogy szeressen s igy becsülöm. 

Zoltán szenvedélyesen tekintett rá s Ágnes 

tökéletesen meg volt róla győződve, hogy senki1 

mást nem szerethet, csak őt. 
De miért ez a különös viselkedés. 
Eleinte bosszankodott, majd, mikor egyre ké-

sett Zoltán a nyilatkozattal, gyanakodó kezdett lenni. 
Hátha netn A az a valaki, hátha Zoltán csakugyan 
csak ellenállhatatlanságát akarta bebizonyitnui. Erre 
a gondolatra elszorult a szive s ugy érezte, hogy 
akkor ót nem gyógyitja meg semmi sem, akkor ő 
nem csak le nem győzve, liauem el is van veszve. 

Zoltáu egyszer csak elmaradt. Sokáig nem jött. 
Gyanúja szörnyű valóra vált. Néhány nap múlva 
arauy szegélyű kártyát kapott: 

D£ MADARASSY ZOLTÁN 
és 

U Á B O S ELLA 
jegyesek. 

Csak nézte, bámulta, bambán, szótlanul a sza 
vakat s aztán iszonyút kaczagott, mintha szivének 
minden húrja egyszerre lehangolódott volna. 

Büszkesége megtört, nem akarta végig élni 
azoknak gúnyját, kiknek egykor kosarat osztogatott. 

Egy reggel ugy fogták  ki a Marosból. Zoltán 
boldogságának ékességébe egy megtört szív, egy 
elhamvadott élet keserűsége vegyült valahányszor 
e meggondolatlan játék jutott eszébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékszobor 

javára. A nevezett czélra Gyimes-Felsőlok kép. 
viselőteslütete 10 frf,  Középlok képviselőtestulpta 
5 frt,  Gyimesbükk képviselőtestülete 25 frt,  Töl-
gyes község képviselőtestülete 6 frt,  C*ik-Szé|,yiz 
és Csik-Szentmihály község képvisestület* 10— io 
frtot,  Kovács István m. kir. egy évi honvéd ön-
kéntestől Kolozsvárról a 892. sz. gyüjlöiven 8 irt 
60 krt. Ezen iven adakoztak: Kováts István í>0 
kr. Egy szegény öreg 48-iki honvéd 1 frt.  Bartlia 
István 1 frt.  Sperlágh Ignácz 1 frt.  Orosházi ta-
karékpénztár 1 frt.  Horváth Károly 1 frt.  Laitner 
60 kr. llozenberg vendéglős 50 kr. A. A. 20 kr, 
Insperger János 20 kr. Szikula Andor 50 kr. 
Hubay Árpád Szabadka 50 kr. Fridiik Nándor 
50 kr. Lövy Miksá Sz.-Szt.-Tornya 20 kr. 
Jelen számunkban ki van mutatva 73 írt 60 kr. 
Az eddigi gyűjtés 2G33 frt  90 kr. 

Főösszeg ~27Í2~frF50  kr. 
Azaz: Kétezer hétszáz tizenkét forint 50 kr. 
Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 

ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 
— A tél. A három napos havazásnak nipg 

lett a következménye, a tél csipös hideggel állott 
be, még pedig egy héttel korábban, mint a mult 
évben. A meleg öltönydarabok nyugvó helyükről 
előkerültek s a szánok nyilsebességgel sikmnlanak 
tova a ropogós havon és a kis gyermskek igazi 
örömmel húzzák fel  szánaikat a magasabb halmok 
és dombokra, hogy ingyen szánkázhassanak, nem 
törődve az orrbetöréssel és a kapandó náthával. 

— Tisztújítás Szereda városban. A 
vármegye alispánja a napokban intézkedett, hogy 
a jövő január hó 12-től megkezdöleg számitolt 6 
évre Csik-Szereda városában a tisztújítás az újra 
alakult képviselőtestület által végrehajtassék, mi-
nek határnapjául jövő deczember hó 16-ikának 
délelőtti 10 óráját tűzte ki. 

— Ki tün te t e t t tar tományfőnök.  Annak 
idején örömmel említettük tel S imon Jenő szent 
Ferencz rendi tartomány főnöknek  Ő íeNége állal 
a „Ferenaz Józsefe-rend  lovagkeresztjével lett 
kitüntetését. A mint értesültünk, Bausznern Guidó, 
Fogaras vármegye főispánja  folyó  hó 17-én tűzte 
fel  a kitüntetett mellére a becses adományt, mely 
alkalommal Simon Jenő emberbaráti szeretetének 
az által adott kifejezést,  hogy egy Kogarason lé-
tesítendő szegény menedékház alapjára lOuO frtot 
ajándékozott. 

— Gazdasági tudósitó kinevezés. A 
(öldmivelési miniszter a tryergyószeuimiklósi járás 
területére, a megbízatásáról lemondott Bajkó Mó-
íicz helyett P u s k á s Jenő gvergyóalt'alvi felső-
népiskolai szaktanítót állandó gazdasági tudósítóvá 
kinevezte. 

— A szolgabírói hivatalok megvizs-
gálása. Mikó Halminak, megyénk derék és hu-
mánus főispánjának  első és legfőbb  gondját képezi, 
hogy megyénkben a közigazgatás pontos és igaz-
ságos legyen; azért a közigazgatási hivatalokat 
éber figyelemmel  kiséri, s ezek mindig maguk fö-
lött érzik a főispán  uinak — ha nem is könyör-
telen, de szigoruau őrködő kezét. A mult héten a 
gyergyói szolgaim-óságuknál tartott vizsgalatot, 
egy-egy helyen több napot is töltve, rés/.letesen 
megvizsgálta a hivatalok ügymeneteit s hisszük, 
lényegesebb kifogásolni  valót sehol sem talált. 

— Házasulandók felmentése  a hirde-
tés alól. A csíkszeredai kir. ügyészségtől az éT 
folytán  az aszódi javító intézethez áthelyezelt ír-
nok csikszentmártoni Bidiga György csíkszeredai 
Vincze Júlia kisasszonynyal a napokban tartja 
meg esküvőjét s minthogy szabadságideje igen rö-
vidre van szabva, erre való tekintetből a megy -
alispánja kérésükre a hirdetés alóli fölmentéi, 
megadta. 

— Csikmegye pere Romániában. Ro-
mánia a maga részére külön Justicia islenno' 
kreált, ki a szemkötö alól ki-kipisloghat, főkép  lm 
az oláh pátriota a magyarral áll szemben ; ilyen-
kor az oláh Justicia ugy szuggerálja a bírót, hogy 
a magyar panaszos még elvétve sem nyerheti meg 
perét, ha a napnál fényesebb  lenne is az igaz-
sága. Csikmegye is oly ügyét vesztette el a bákói 
elsőfokú  bíróságnál, melyet a nemzetközi szerző-
dés biztosit neki. A keresztesi és solyomtői hava-
sok, melyek 1200 holdat tesznek ki, a revindikált 
birtokhoz tartoznak, a legutóbbi határkijelölésnél 
azonban román batárba esett. Ilyen esetekben a 
kölcsönös tulajdonjogot nemzetközi szerződéssel 
biztosította a két áílam ; mindennek daczára Ghika 
herczeg a megye fentebbi  havasát egy, Mihály 
vajdától kiállított állítólagos adománylevél elavult 
jogánál fogva  elfoglalta  s a megyét kiszorította. 
A bákói birós&g Románia királyának nevében, a 
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nemzetközi szerződés nyilt megsértésével a kér-
déses birtokot Ghika herczegnek ítélte azon ok 
alapján, hogy idegenek náluk ingatlan tulajdon-
jogát nem élvezhetik. Most a másodfokú  bíróság 
előtt van az ügy, hol deezember 2-án lesz a tár-
gyalás. Ennek az Ítéletére kíváncsiak vagyunk ; 
ha ez is megsérti a nemzetközi szerződést, akkor 
majd felhívjuk  alkalmas módon az ország figyel-
mét a román törvényszékek veszedelmes üzelmeire. 

— Szerencsétlenség a s.-szentgyörgyi 
óvóképző intézetnél. Vérfagyasztó  hír futotta 
be Sepsi-Szentgyörgy városát és mindenki arról a 
nagy szerencsétlenségről beszélt, mi f.  hó 23-án 
(szombaton) este fél  tíz órakor a kísdedóvó-képzö 
intézet háló helyiségének udvarán történt. Midőn a le-
fekvés  ideje eljött, a benlakó képezdei növendékek 
(számszerint 26 on), igazgatónőjük vezetése alatt 
átjöttek éjjeli szállásukra. Lefekvés  előtt 15 nö-
vendék kimenő utjául a szint használta, a hol nem 
volt hó. Abban a pillanatban iszonyú recsegés-ro-
pogás között ö s s z e o m l o t t a t e t ő z e t , két-
ségtelenül a ránehezedő nagy mennyiségű hótömeg 
súlya alatt. A tetőzet alázuhanásának robajába 
velőt rázó sikoltások vegyültek s a következő pil-
lanatban hét növendéket borított maga alá az ösz-
szeomlott faalkotmány.  Egyik növendék, B a l á z s 
Anna azonnal szörnyet halt, egy é l e t v e s z é -
l y e s e n m e g s é r ü l t , a többi öt növendék ki-
sebb-nagyobb sérülést szenvedett. 

— A somlyói tanítóképezde alkalmi 
ünnepélye. Mint évenkint rendeden történni szo-
kott, a csiksomlyói tanítóképezde ifjúsága  ez év-
ben is, vagyis e hó 22-én szent Cziczellének, mint 
az intézet vedszentjének emlékünnepe alkalmából 
programinszerü ünnepélyt tartott. Bár a szeles, 
havas idő sokakat távol tartott az ünnepélyen való 
megjelenhetéstöl, mindazonáltal a képezde ra,z-
terme ezúttal is megtelt előkelő közönséggel, a 
hol ennek alkalma volt ismét P. Tima Dénes ének-
tanár dicséretes btizgóságának s a tanulók törek-
vésének elismerésre méltó eredményét, konstatál-
hatni. A miisor nagyobb részben vallási vonat-
kozású darabokból volt összeállítva, de voltak ke-
délyderitő pontjai is a népdalokban, melyeket a 
közönség megismételtetett. A hegedű játékot jelm 
tanévben kezdették a képezdén rendszeresen kul-
tiválni s már is szép eredmény éretett el neliány 
tanulóval, kik köziil a nVaráz>látyolL,-ból Petres 
Gyula 111-ad és Both Mihály il-od éves növendék, 
az „Ave Máriá"-ból pedig két előbbi, továbbá 
Éltes Lajos és Kóry Venc/el .ll-ad éves növen-
dékek adtak elő egyes részleteket kettős és né-
gyes karban meglehetős sikerrel. Ugy a szavala-
tok, mint az énekek egyáltalán a várakozásnak 
megfelelő  sikerrel adattak elő s különösen Gál 
Imre II od éves növendék részesült nagyobb elis-
merésben Mindszenti Gedeonnak „Nyugodjatok 
meg" cziinü költeménye elszavalásával. 

— A gy.-szentmiklósi „szegény ta-
nulókat segélyező egyesület" második társas 
estéjye az „if.usa.g-  rendezése mellett e hó 23-án 
tartatott meg a Laurenczy féle  teremben. Közön-
ség mosl is szép számmal vett részt a jótékony-
czélu estélyen, melyen a buzgó rendezőség élén J 
Lázár Jánosné, Koparz Lukácsné úrnők és Vákár } 
Matild, Fejér Véri és Nagy Etelka úrhölgyekkel 
együtt kellemes estélyt szereztek dr. Fejer Dávid 
ur sebészeti szakavatott tudományos munkájának 
felolvasásával  és a kitűnően sikerült „Jó parti" 
czimii néma képlettel. A buzgó házi asszonyok a 
jótékony czélt emelendő, fagylaltot  is árusítottak 
el, mely a bevételt tetemesen emelte. A négyese-
ket 30—35 pár tánczolta. A mulatságnak éjjeli 
Vj3 óra vetett véget. Alábbiakban közöljük a je- i 
len volt hölgyek névsorát. A s s z o n y o k : özv. i 
Fejér Józsefné,  Lázár Menyhértné, Szász Ignáczné, | 
Nagy Tamásné, Orel Máténé, Csiky Kálmánné, 
Lázár Jánosné, Kopacz Lukácsné, dr. Dohribán 
Ántalné, Giacomuzzi Baptisztné, Kálmán Istvánné, 
ifi.  Giacomuzzi Jánosné, Lázár Péterné, Simon 
Ádámné, Nóvák Jánosné özv. L e á n y o k : Szász 
Etelka, Fejér Véri, Vákár Matild, Lázár Emma, 
Lázár Stefi,  Bocsánczy Jolán, Csiky Ilona, Lázár 
Piroska, Csiky Anna, Nagy Etelka, Nóvák Anna, 
Eránosz Janka, Vákár Blanka, Nóvák Marcsa, 
Nagy Bella. Az estély bevétele 60 frton  felül  volt. 
A harmadik s egyszersmind e szezonban az utolsó 
társas estély e hó 30-án lesz. 

— E. Deér Kálmán úrtól a kővetkező 
sorokat vettük: 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
Becses lapjának f.  hó 20 iki számában meg-

jelent közleményre, nem kutatva a tudósító ur 
ironikus irányának okát, kötelességem a kővetke-
zőkben reflektálni. 

As „Iparos önképzőkör" javára Lefkovits 
Samu fodrász  legény rendezett estélyt, s hogy 
előadásával mennyiben lett a megjelent közönség 
kielégítve, azt tudósító ur szíves volt el is ismerni. 

Ugy nekem, mint Laurenczy Vilmosnak a 
több f i a ta l  ifja  legény-nyel egy kategó-
riába helyezése ellen kifogásom  nem lehet, a meny-

nyiben mi magunkat igenis fiatal  legényeknek 
érezzük, habár hiszszük, hogy tudósító ur ezen 
minősítése nagyon eltér egyidejű „Jótékonyczélu 
társas estély" czimü tudósítása hangjától. 

Minthogy nem szokásom senkitől valamit 
magamnak vindikálni, ki kell nyilvánilanoin, hogy | 
a ködf'átyolképek  kitűnően sikerült mutatványáért 
kiérdemelt tapsvihar is Lefkovits  Sainut illeti, ma-
gamnak csak annyi részem volt a dicsőségben, 
hogy a készülék az én tulajdonom s a jótékony 
czél érdekééit szívesen oda kö!c-önözlem, s némi 
utasítást adtam annak kezeléséről, a mit jövőben 
sem fogok  megvonni, sőt közreműködni is, kivált-
képea ha jótékony czélról van szó. 

Kiváló tisztelője 
E. Deér Kálmán. 

E sorokat csak azért közéltük, hogy meg-
győzzük róla felszólalót,  mikép tévesen tulajdonit 
olyan czélzatot tudósításunknak, mint a milyet fel-
szólalásából kiérteni lehet. (Szerk.) 

— Párját ritkító kegyetlenséget köve-
tett el — a mint a „Sz. N u-bnl olvassuk — egy 
Sznruj Miklós nevű papolczi lakoson két zágoni 
ember. Utóbbiak a gyulafalvi  havason gombát 
szedni voltak, hol Szoruj Miklósra bukkantak rá 
s azon való haragjukban, hogy előlük a l a s k a -
g o m b á t elszedte, a szerencsétlent megkötözték 
és m e g f  é r fi  a t 1 a n i t o tt. á k. Az igy meg-
csonkított nyomorult ember valahogyan bevánszor-
gott a gyulafalvi  fürésztelepre,  hol szerencsére egy 
orvos tartózkodván, gyors orvosi segélyben része-
siltetett, s remélhető életben maradása. Szoruj a 
tetteseket névleg nem ismeri, csak annyit tud, 
hogy zágoniak s egyik magvar ember, a másik 
oláh czigány. Most naponta több gyanús embert 
kisérnek át a csendőrök Zágonból Papolczra, de 
még eddig a gyanúba vett emberek közül egyre 
sem ismert mint tettesre rá. 

— Karácsonyi remények. Alig 14 nap 
választ már el a magyar osztálysorsjáték nagy nye-
reményhuzásától, mely f.  évi deezember 6—14-ig 
ejtetik meg és melyen 214'JÜ nyeremény kerül 
4.332,000 korona összértékben kisorsolásra. Hogy 
ezen oly óriási esélyekkel biró sorsjátékon oly egyé-
nek is játszhassanak, a kik egy egész sorsjegyért 
40 frtot  áldozni nem akarnak vagy nem képesek, a 
magyar osztálysorsjúték sorsjegyei igen elmés mó-
don tizedekbe (á -1 frt)  és iiuszacíokba (íi 2 frt)  van-
nak beosztva. Elgondolható tehát hány emberről 
gondoskodik Fortuna istenasszony ezen húzásnál, a 
mennyiben a kisorsolásra keriiló közel 4'/a millió 
részben az egész sorsjegyek tulajdonosai között, 
másrészt azonban a tized és huszad sorsjegyek bir-
tokosai között is feloszlik,  ugy, hogy a több mint 
100,000 szerenesés nyerő azon helyzetben lesz, hogy 
boldog karácsonyt ülhet és szeretetét övéi iránt 
gazdag ajándékokkal bizonyíthatja. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. ezég, 
Budapest, IV., Koronalierczeg-uteza 17., az eddiaelé sórvkö-
tók (-9 betegápolási eszközök készítésére létező gyá-
r án kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen 
megtelelő műhelyt mitott, Budapes t , IV., Rostély-utcza 
(Károly- laktanya 15.) meljbpn nrvcnsehc>zeli aczéláruk, 
testegyenészeti készülékek, Hesaing-reniUzerü elismert 
müderékfüzők,  nyújtó- és járógépek, műlábak és mü-
kezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk, villany-
gúpek, kötöszeiek stb készitleunk. Szenvedők, kiknek ily 
készülékekre szükségük van, felkérctnck,  szíveskedjenek fenti 
czégtó'l költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. 
Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készü-
lékek havi részletekre adatnak. Ismétcladóknak enged-
mény. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgilas, lcgjutányo-
sabb árak. 2 - 1 0 

Hirdetmény. 
Zsögöd község halárában a k ő é s fŐ-

vény kihasználása, a vadászati jog, 
valamint a község tulajdonát képező cserép-
gyár használata az 18Í)6. évre nyilvános 
árverésen bérbe adó 

Az árverési feltételek Zsögöd község 
házánál a hivatalos napokon megtekinthetők. 

Árverezni szádékozók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10°/Ü át, az árverezés megkezdése 
előtt bánatpénzképen az elöljáróság kezéhez 
letenni. 

Az árverezés Zsögöd község házánál 
f.  1895. évi deezember lió 27-én délután 
2 Órakor fog megtartatni. 

Az elöljáróság : 
Székedi Károly, 

2—3 biró. 
Szám 3792-1895. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDOSO-i: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 6244 — 1895. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak 2047 lelket szám-

láló nagyközségben a községjegyzői állás 
üresedésbe jővén, annak betöltésére ezennel 
pályázatot hirdetek, s felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1883-ik t.-cz. 6. §-ában körülírt minősítés-
ről szóló oklevéllel honossági és erkölcsi, 
valamint eddigi szolgálatukat igazoló bizo-
nyítványokkal felszerelt folyamodványaikat 
hozzám 1895- évi deezember 31-ig be-
zárólag adják be. 

A jegyző javadalmazása évi 400 frt 
fizetés, természntbeni lakás, 50 frt irodai, 
25 frt utazási átalány és a magán munká-
latokért szabályrendeletileg megállapított 
dijak élvezete. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. nov. 24-éu. 
1—3 Nagy Tamás. 

főszolgabíró. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói 
takarékpénztár végrehajtat ónak ISajkó Istvánné sz. 
Lörincz Ágnes, Lőrincz Lajos és Biró Sándor vég-
rehajtást szenvedők elleni 310 frt  tökekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járás-
bíróság) területén lévő, D;iró község határán fekvő, 
a ditrói 20. sz. tjkben foglalt  0815. hrsz. a 3 frt, 
7709. hrsz. a. 3 frt,  11813. hrsz. a 1 frt,  11863. 
hrsz. a. 4 frt,  14268. hrsz. a. 2 frt,  16G85—16688. 
hrsz. a. 95 frt,  28032. hrsz. a. 3 frt,  35656. hrsz. 
a 5 frt,  3*6988. hrsz. a. 2 frt,  30990. hrsz. a. 1 
frt,  3(i992. hrsz. a. 3 frt,  36994. hrsz. ». 3 frt 
becsérlékii. továbbá a 194. számú tjkvben foglalt 
11072 — 11075. hrsz. a. 139 frt,  1 ltiVO., 11709. 
hrsz. a. 10 frt,  1 1977. hrsz. a. 6 frt,  12099. hrsz. 
a. 2 frt,  12157. hrsz. a. 11 frt,  12276. hrsz. a. 
11 frt,  1 siii31. hrsz. a. 6 frt,  27710. hrsz. a. 6 
frt.  29370. hr«z. a. 9 frt  becsértékü egész ingat-
lanokra az árverést fennebbí  becsértékben ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. évi decz. hó 
3-ik napjan d. e. 9 órakor Diu ó község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ábau jelzettárfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyei gyó-Szentmíklóson, 1895. évi szept. 
hó 6-ik napjáu. 

Kir.járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Sz. 3908—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói 
takarékpénztár végrehaj tatónak Csubuk Demeter 
(Jakabé) várhegy-fü'pei  lakós végrehajtást szen-
vedő elleni 35 frt  tőkekövetelés és jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság') területén 
lévő, Ditró, Várhegy községek határán fekvő,  a 
ditrói 2032. sz. tjkvben foglalt  22679/,., 22681. 
hrsz. a. 172 frt,  22679/,. hrsz. a. 160 frt,  22683. 
hrsz. a. 125 frt,  22691. hrsz. alatti 41 frt  becs-
értékü egész ingatlanokra az árverést a fennebbí 
becsértékben ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1895. évi deezember hó 6-ik napján 
d. e. 9 órakor Várhegy község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal 
síámitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklósou, 1895. évi szept. 
hó 6. napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 
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Sz. 5689—1885. polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel 

közhírré teszi, hogy a „székely vasutak" czél-
jára Csik-Zsöftöd  község határában kisajátí-
tandó ingatlanokra nézve a kisajátítást elren-
delte s annak foganatosítása  végeit a nevezett 
község házánál megkezdendő s a helyszínén 
folytatandó  tárgyalás határnapjául 1895. évi nov. 
hó 28-ik napjának d. e. 9 óráját azon hozzá-
adással tűzte ki, hogy arra a kisajátító nevében 
a tn. kir. államvasutak igazgatóságát, a távolle-
vők és ismeretlen lartózkodásuak számára gond-
nokul kinevezett helybeli ügyvéd dr. Bocskor 
Bélát, továbbá a kisajátitási összeírásban foglalt 
tulajdonosokat, ugy nem különben az összes 
telekkönyvi érdekelteket, illetve ezek törvényes 
képviselőit hivatalos felzeteken  egyénenkint 
megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdeklettek, hogy el-
maradásuk a kártalanítási eljárás feletti  határo-
zat hozatalát nem gátolja s az egyéni külön 
értesítésnek meg nem történte vagy a tárgya-
lásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. A kir. törvényszék üléséből. 

Csik-Szeredán, 1895. nov. 
Weér György, 

b. elnök. 
Pildner Károly, 

3—3 jegyző. 

Sz. 4463—1895. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki járásához tartozó 

Gyimesbükk, Gyimes-Felső- és Középlok 
községekből alakított gyimesi közegészség-
ügyi körben az orvosi állomás betöltendő 
lévén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 600 frt évi fizetés, 40 
írt lakbér, a pályaorvosi teendők ellátásáért 
kereskedelemügyi miniszter ő nagyméltósága 
által az épités tartamára is engedélyezett 
300 frt mellékjövedelem jár. A községekkel 
és a Gyimesbükk területén levő fiirésztele-
pek tulajdonosaival egyezség utján megál-
lapítandó látogatási-látlelet és bizonyítvány 

kiállítási dijakon kivül körorvosa védhimlő-
oltásért és ujra-ohásért az országos érvényű 
dijakat felszámithatja és a bíróságok felhí-
vására végzett szakértői mOködésekért a 
zsokásos dijakat igényelheti. Székhelyén a 
halottkémlést és husszemlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni s községeit havonkint 
kétszer beutazni és akkor a jelentkező be-
tegeket ingyenesen ellátni tartozik. A ma-
gán látogatásokra felektől fuvart követelhet. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint az 
1883. évi I. t.-cz. 9. § a értelmében eddigi 
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérélmüket hozzám 1895. évi deczember hó 
6-ig nyújtsák be. 

A választás GyimesbUkkön 1895. év i 
deczember hó 7-én fog megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. november 6. 

3—3 Mihály Ferencz, 
főszolgabíró. 

Sz. 414/95. 

Hirdetmény. 
Csíkvármegye mint magán erdőbirto-

kos erdőségeinél lakhelylyel Zsedánpatakon, 
rendszeresített, évi 20U frt fizetés, 40 frt 
lótartási átalány, szabad lakás, 3 hold rét 
és husz szekér ttlzifa járandósággal javadal-
mazott erdőőri állás betöltendő lévén, fel-
hívom mindazon erdőőri szakvizsgával biró 
egyéneket, kik azt elnyerni óhajtják, hogy 
magyar honpolgárságukat, erkölcsi magavi-
seletüket a a magyar nyelvnek bírását iga-
zoló bizonyítványokkal felszerelt és saját ke-
zűleg irt pályázati kérésüket 1895. decz. 
végéig terjedő záros határidő alatt hozzám 
adják be. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. november 17. 
Csikmegye havasi javai igazgatósága : 

Lázir Menyhért, 
igazgató. 

Védjegy. 7-2, •m 

F E R E N G Z -
Yértu 

(Sósborszesz) 

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
2£apla.ató: 

Csik-Szeredában: Gö/ay Árpid gyógytárában és Nagy Gyula kereskedésben. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A , ifj.  Derzsy Antal, Farczády K. K., GáJ János. 

Gergely János és Málhé János kereskedőknél. 
Sz.-KeresBturon : Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

VÉRTES LAJOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 

H I K E E T M E 1 T 
A magyar osztály sorsjáték második osztalyának húzása deczember 6-án kezdődik és de-

czember 14-éig tart. 
Vételsorsjegyek — a mig a készlet tart — és pedig: 

egy egész sorsjegy 80 koronáért, 
egy tized sorsjegy 8 koronáért és 
egy huszad sorsjegy 4 koronáért 

az ismert elárusitöknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágositással  szolgálnak. Meg-
rendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1895. november i-én. Magyar Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
~ Már ~ 

hó 

aa-

ejtetik meg a 
MAGYAR OSZTÁLY-SORSJÁTÉK 

37- e r e m I n - j r l i v L z a s a , 
melyben 2 1 4 9 9 pénznyeremény kerül 

M Q - i l l i Ö 3 3 2 . 0 0 0 k o r o n a 

összértékben kisorsolásra, többek között egy 600,000 koronás jutalom 400,000, 200,000, 
100,000, 50,000 stb. stb. koronás nyereményekkel. 

A legnagyobb nyeremény 
a legszerencsésebb esetben 

s o - r s î e o ^ T T ^ V ^ Ă r a T - 1 egész 40 frt.  1 tized 4 frt. 5 0 I S J e g ^ y e j s : a i a i - i féi  = *|10 20 frt.  1 huszad 2 frt. 
(Portóért 5 kr, ajánlott levelekért 15 kr, nyeremény-jegyzékért 10 kr fizetendő.) 

Ajánlja és szétktlldi postautalvány ellenében vagy utánvétellel is 
HEINTZE KÁROLY, főelárusitó, 

P* Hogy a tisztelt közönség kiilünbözó számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásokhoz jusson, 5, vagy ennél 
ásárliisánál a legkülönfélébb számokat állítom össze tetszés szerint egész, fél,  tized és huszadokból. ^fca 

\J,\J\J\J  ö l ű . s í u . ü u r u u a s i iyere i i i t j i iy t í i i&t j i . 

Egy millió korona. 

több sorsjegy 

Sürgöny-czim: Lottoheintze Budapest. 1 - 2 

Nyomat,ott. Cpik-S/eredáhan 1896. a laptulajdnos én kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


