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Bicskázás a parlamentben. 
Ki hinné a jámbor sógorokról, hogy 

őket ugy elfogja  a pulykaméreg ? ! 
A lapok a közelebbi napokban bőven 

iroak róla, hogy a bécsi osztrák parlament-
ben a képviselők egymást bicskával szur-
kálják össze, akár csak mint nálunk a fa-
lusi legények egy útszéli korcsomában esett 
táncz végével, ölre fogják  egymást a hír-
neves politikusok s vondozzák a kijárat felé, 
hogy dobják ki. Bele kapaszkodnak egymás 
hajába s tépik-nyövik, akár mint a kendert 
a falusi  kalákások. Lehurczolják az elnököt 
az emelvényről s az csak nagy ügygyel-
bajjal tud kifutni  a teremből ép bőrrel. Más 
napra az elnök deszka kerítéssel véteti körül 
az elnöki emelvényt. Ekkor keresztül ugrán-
doznak a korláton s széjjel szedik azt. Az 
elnök kezéből kiveszik a csengettyűt egyik 
nap, másik napon pedig az elnök a hozzá 
közeledőknek a fejőkhez  csapja azt. Alávaló 
gazember ! — Tolvaj ! - Komisz ! — Pi-
masz ! — Hunczut! — kiábálják egymásnak 

Szóval oly szép és érett magaviseletet 
tanúsítnak a német és cseh sógorok Bécs-
ben, a parlament termében, a melyet mi 
itthon a távolból, egész gyönyörűséggel ol-
vashatunk. 

Ha a mi parlamentünkben csak egy 
tizedrésze otrombaság történnék, mint a mi 
most Bécsben lefoly,  egész kéjelegve kiál-
tanák felénk  a szeretett sógorok, hogy bar-
bár magyarok! . . 

Hát mi most mit kiáltsunk feléjök  ?. . 
Annyi megjegyzést mi is most joggal 

koczkáztathatunk, hogy kár a nagy művelt-
séggel oly nagyra lenni ! A kik birokra 
kelnek. A kik ököllel verik egymást. A kik 
összetörik egymás fején  a székeket. A kik 
egymás haját, bajuszát és szakállát kitépik. 
A kik egymást bicskával megszurkálják : 
azok jövőben csak hallgassanak a nagy 
műveltségűkkel s ne henczegjenek a barbár 
magyarokkal szemben. 

És ez annál nagyobb megrovás alá 
esik, mert a németek és csehek magukat 
igen komolyan szokták venni s azt kivánnák 
tőlünk is, hogy mi is komolyan vegyük 
őket. Ők nem hevesek, indulatosok már fa-
ju'-.nál fogva  és mégis mire vetemednek. A 
magyarokról azt hirdetik, hogy azok vadak 
és indulatosak; de azok még sem vetemed-
tek soha ennyire. 

Most bíráljanak ! Bíráljon az egész vi-
lág ! Melyik nemzet népe érettebb az alkot-
mányosságra ? Magyarországé-e, vagy Ausz-
triáé ? A közös államnak melyik fele  ko-
molyabb és igy melyik fele  van hivatva 
arra, hogy a másik felett  fölényt  gyakoroljon ? 

Egy néhány sorból álló törvényjavaslat 
fekszik  a parlament asztalán, melyet a ma-
gyar országgyűlés már rég elfogadott.  Arról 
van szó, hogy a közös Ügyek rendezéséig 
egy évre fennmaradjon  a statűsqo. Ezért 
van a nagy háború és verekedés, mert a 
kisebbség ezt nem akarja, ő maga se tudja 
tulajdonképen, hogy valójában hát mit akar. 
0 valójában caak kormányválságot akar, de 
eljárásával valószínűleg tul lő a czélon, mert 
kormányválság helyett könnyen absolutiz-
must eszközölhet. A mit pedig igen jól meg 
is érdemelnek a szeretett sógorok, mert mint 
a jelen esetben bőven bebizonyították, nin-
csenek megérve a parlamentárizmusra. 

I A magyar kormány pedig nyugodtan 
vár a fejleményekre,  mert ha a szomszédban 
megbukik az alkotmányos szervezet, akkor 
nem lesz kivel alkudozni és egyezkedni a 
közös ügyekben, mert nem lesz alkotmányos 
egyezkedő fél,  a melynek, feltételét  Deák 
Ferencz nemzetünk bölcse, a kiegyezési tör-
vényben kikötötte és biztosilotta. Ekkor áll 
be annak szüksége mint következmény, hogy 
Magyarország a közös ügyeket érdeklőleg is 
saját parlamentje és kormánya utján ren-
delkezzék ; természetesen addig a határig, a 
meddig azok Magyarországot kizárólag ér-
deklik. 

így egyengeti tehát az osztrák parla-
ment kisebbsége az utat a mi önállóságunk 
felé.  Ok, mint mondják, maguknak keresik 
ugyan az önállóságot, de a követett uton 
azt talán hamarább megszerzik nekünk, mint 
maguknak. 

Ezért, nagy kíváncsisággal várjuk a 
bécsi parlamentben történendőket. Ott most 
a többség erőszakhoz nyúlt, mert határozatot 
hozott arról, hogy a ki a parlament ülésein 
zavarokat támaszt, egyszerűen kitiltják az 
ülésekről, sőt rendőrökkel ki is dobatják 
őket. Ez az erőszak hallatlan az igaz, de 
nenány nap alatt elválik, hogy mit hoz. 

= A osik-somlyói tanitó-kópezde ügye 
valahára jó uton indult a megoldás felé.  A most 
tartott status-gyűlésen Majláth gróf  püspök kijelen-
tette, hogy a jövő tanévre a képezdét 4 osztálylyal 
fogja  beállittatni s az ezáltal szükséges tanerftk 
fizetését  és egyéb szükségeseket sajátjából fogja 
hordozni. Minden esetre liáláa köszönettel fogadja 
pÜBpök urnák ezen nemes elhatározását az egész 
belső Székelyföld.  A bajosan vajúdó ügynek csak 
ezen intézkedés adhatott gyors megoldást. Elismerés 
illeti a nemes gróf  ezen elhatározását azért is, hogy 
egyik dicső hivatali előde, boldog emlékű Haynald 
által életre keltett s azután mostobáu elfelejtett  ké-
pezde ügyét vette nemes gondoskodásába. 

= Állami gyümölcsfaiskola  a Székely-
földnek.  Mint a lapokból olvastuk, Sepsiszent-
györgyön állami faiskola  fog  jövő tavaszon felállít-
tatni a Székelyföld  részére. Földmivelési miniszter 
ur ez elhatározásán csak örömünket fejezhetjük  ki, 
habár Csikmegye euiez érdekeit a jelzett faiskola 
nem is lesz hivatva támogatni; mert nálunk a Gaz-
dasági Egylet által létesített és fenntartott  faiskola 
a mi igényeinket teljesen kielégítheti. Azt csodáljuk 
mégis, hogy a szeredai faiskola  — mint tudjuk — 
fel  volt ajánlva az államnak s még sem azt vette 
át a szükséges czélra, hanem egészen ujat szerzett 
be Sepsi-Szentgyörgyön. Hiába, mostanság minden 
állami intézménynek és gyámolitásnak Sepsi-Szent-
györgy lett a kizárólagos központja a Székelyföldön. 
El se lehetne sorolni hamarjában azt a sok állami 
iutézményt és kedvezményt, melyekhez Sepsiszent-
györgy az utóbbi években hozzá jutott. Hát Csíkban 
bár egyetlen egyet lehetne-e találni? Vájjon mi 
lehet annak az oka ? 

Nevelő intézetet kell állítani 
Csikmegyében. 

Nevelő intézet terve. 
Hetedik közlemény 

Tanári kar. 
Négy különböző iskola faj  agyán annyiféle 

tanerőt szükségei. Az elemi iskolai két lanitó be-
foglalható  a most fennálló  viszonyok értelmében is 
a képezdei tanítói karba, megfelelő  elbánás mellett. 
Kikötve, bogy ez a két tanitó igen megválasztott, 
képzett és tehetséges emberek kell legyenek, a kik 
irodalmaiig is már működtek. 

A kereskelmi iskolánál a kerekedeimi szak-
tárgyak, minők a váltójog, keresdelmi jog, keres-
kedelmi számtan s más mellékes kereskedelmi tár-
gyak, minők könyvvitelezés stb. három jól válasz-
tott szaktanárral a szükséges állások betölthetdk, 

mert magyarnyelv, irodalom, német nyelv, algebra 
s más általános jelentőségű, nem szakiránya tár-
gyakat a képezdészekkel együtt taualhatj&k a ke-
reskedelmi hallgatók is. 

A polgári iskola négy osztály mellett meg kiván 
egy matematikust egy természettudományi képesítésű, 
egy történelmi és két nyelvészeti, tehát összesen 
öt tanerőt. Ezek Kizárólag polgári iskolákra kell 
képesítve legyenek s ha pld. a mostani felső  nép-
iskolában egyetemet végzett ember lenne, az át-
helyezendő volna a képeidéhez. 

A négyosztályu tanitó-kédezdében szintén 
szükséges öt olyan tanár, a milyenről a polgárinál 
szólottnuk, kiket ba csak lehet a középiskola te-
réről kellene összeválogatni, hogy jeles tehetségű 
s nagy képzettségű emberekből alakuljon meg a 
testület. Idáig 15 tanerő szüksége merült fel.  Ezek-
hez jön egy peadagogus, ki egyúttal az intézet 
igazgatója is lenne s a képezdében a nevelés és 
tanítás tudományát adná elé. 

Következnek a specziális zakók tanerői. 
Szükséges két zenetanár, kik közül az egyik 

a világi, a másik az egyházi zenét kultiválná. — 
Ezek ugyan képezdei tanárok lennének, de köte-
leztetnék az intézet többi iskoláiban is az önként 
jelentkező ifjúságot  zenére és valamennyi iskolá-
hau az éneket tanítani. Szükséges az egész intézet 
számára két rajztanár, egy ipari tanár és egy 
gazdasági szaktanár, egy tornatanár, egy ipari ta-
nár és gazdasági szaktanár, egy tornatanár és 
két hitoktató, kik köteleztetnének az önkényt je-
lentkezőket latin nyelvben oktatni, s a tanitóké-
pezdében az egyházi szertartásokat, latin olvasást 
tanítani és az intézet vallásos életét kidolgozott 
szabályzat szerint vezetni. Ilyenformán  az intézet 
összesen 25 tanerőt kívánna meg. 

Kivehető a tanári kar összeállításában, hogy 
a jeles képzettség s kiváló tehetség alapföltételel, 
bogy valamely tanár ezen intézetnél alkalmaztas-
sák. Természetes, hogy ilyen embereknek megnye-
rése, s az intézetben való állandósítása csak ugy 
lehetséges, ha oly magas dotácziókban részesittet-
nek, hogy semmi indokuk ne legyen jobb után vá-
gyakozni. 

De gondolni sem szabad egy nagy modern 
intézetnél arra, mely intézet czéljaiban és benső 
termész?tében egyedül álló leendene egész Magyar-
országon s mint egy mintáját képezné a góczpon-
tositott népnevélésnek, bogy ezen, vagy azon a 
tanszakon sporlások tétessenek, mert ez nyilt ba-
kásnak vetné meg alapját. Az ország általános vi-
szonyaihoz mérten, melyet már volt alkalmam a 
„Csiki Lapok"-ban kifejteni,  feltüntetem,  hogy minő 
magasan képzelem a fizetéseket  megállapítani. 

1. Gyakorló iskolai tanítók: alapfizetés  800 
frt,  öt egymás után következő 100 frtos  őtődévi 
pótlék. 

2. Polgári iskolai tanítók 1200 frt  alapfizetés, 
160 frt  ötszöri ötödéves pótlék. 

3. Kereskedelmi iskolai és képezdei tanárok 
1600 frt  alapfizetéssel  ás 200 frt  ötödéves pót-
lékkal. 

4. Zenetarok 2000 forint  alapfizetés  és 200 
frtos  ötszöri ötödéves pótlék. 

5. Rajztanárok, ipar- és gazdaságtanár ugy 
mint a képezdei rendes tanárok. 

6. Hitoktatók tekintettel, hogy nem családos em-
berek, ugy honorálandók volnának, mint a polgári 
iskolai tanítók ötödévi pótlék nélkül. 

7. Tornatanár ugy, mint polgári iskolai ta-
nítók, pótlékkal. 

8. Az igazgatók 200 frt  pótlékot, az egész 
intézeti igazgatója 300 frt  pótlékot élvezne. 

Sokan megütközhetnek ezen a túlzónak lát-
szó felfogáson,  de csak azok, a kik soha sem hal-
lották, hogy Angliában hasonló intézetek tanárai 
1000—2200 font  sterling fizetést  háznak, a mi 
12—13 ezer frt  évi jövedelmet tesz ki, s hogy 
Németországban némely államokban egy-egy Schul-
meíater" 4—6 ezer márka fizetést  kap, a mi 
2400—3000 frtnak  felel  meg. Ehhez képest terve-
zett intézetünk nagyon is alkalmazkodik a magyar 
viszonyokhoz, s ha a tisztelt olvasó atáoa számit, 
látni fogja,  hogy egy garassal sem maija felül  a 
mostani áliami fizetéseket  hazánkban, csupán rend-
szere más, kissé kedvezőbb. 

Ezen felül  még olyan kötelezettségeket is 
szándékunk van tervezetbe fölvenni,  a minők a 
hasonló fizetésű  állami középiskolai tanárokra róva 
nincsenek. Túlzásnak csak Csikmegyében tűnhetik 
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(51, • hol a tanügy még eddig merészebb szem-
pontok alá soha sem helyeztetett s igy a követel-
mények minden oldalról igen szerények voltak. Ide 
kell venni azt is, hogy e tervezet a jövőnek szól. 

Kóródy  Miklós. 

A s e r d é l y i b a t h o l l k a s s t á t u s 
fCy&lésrffl. 

A katbolikus státus november hó 2&-én Ko-
lozsvárt a liczeum épületében tartotta ez évi nagy 
gyűlését, melyet Majláth Gusztáv gróf  püspök nyi-
tott meg. 

Beszédében a pápa és püspöki hatalom fontos-
ságát fejtegette.  Számot adott körútjáról s azzal vé-
gezte beszédét, hogy a támadások és kellemetlensé-
gek növelik a munka kedvét, a rágalmazások sze-
retetét. Jósika báró világi elnök indítványára a pá-
pának elküldték a szokásos üdvözlő táviratot. Ezután 
az Igazgatótanács jelentését tárgyalták és elfogadták 
az uj eskümintát, a melyek tárgyalásánál Simay 
státus-tag az uj esküt (a melyben a szabadkőműve-
sekre vonatkozó ismeretes passzus is benne van) az 
egész státusgy ülésre ki akarta terjeszteni. Ugrón 
Gábor ezt ellenzi, mert megbolygatná a státuegyülés 
tervezetét. Az iuditváuy fölött  napireudre térnek. A 
tárgyalást folytatják. 

Késóbb vett tuJósitásuuk előadja még, hogy 
a délelőtti ülés folyamán  letárgyalta a közgyűlés az 
évi jelentésnek a gyulafehérvári  főgimnázium  állami 
segítéséről, majd hosszabb vita után a marosvásár-
helyi gimnáziumról, a tanári nyugdijalapról és a 
gimnáziumi reudtartásról, szóló fejezeteit.  Követke-
zett a tanári szabályzatra vonatkozó fejezet  tárgya-
lása. Erre nézve némi eltérés merült föl  a püs-
pök és az igazgatótanács fölfogása  közt. Majláth 
gróf  püspök azt óhajtja, bogy a közgyűlés elé csak 
olyan javaslatok hozassanak, melyekre nézve a püs-
pök és az igazgatótanács előzetesen megállapodott. 
Ugrón Gábor uem ért egyet ezzel a fölfogással.  A 
püspök elnöke a tanácsnak és a közgyűlésnek is, 
de uem ura és nem parancsolója. Vétójogot a püs-
pök nem gyakorolhat. Fogarassy püspök idejében 
éppen az imént hallott fölfogás  miatt elkeseredett 
harczok folytak,  kéri tehát a püspököt, bogy ne ra-
gaszkodjék ehez a nézethez, mely nem felel  meg az 
autonómia természetének (Helyeslés). Majláth gróf 
püspök nem akarja az autonómia jogkörét kisebbí-
teni, de nem akar olyan helyzetbe jutni, hogy vala-
mely határozattól aláírását megtagadja, mint a bogy 
ez a tanári szabályzatnál megtörténhetnék. Kis Bá-
lint azt indítványozza, hogy a tanári szabályzat 
adassék VÍBSZB az igazgatótanácsnak azzal az uta-
sítással, hogy előbb a püspökkel jusson megegye-
zésre és azután kerüljön a szabályzat ismét a 
közgyűlés elé. Tódor József  dr. Ugrón fölszólalására 
azt iiiondta erre, hogy Ugrón félreértette  a püspök 
elvi kijelentését, mely nem azt teszi, hogy a püspök 
vétjogot akar gyakorolui, hanem aunyit tesz. hogy 
a püspököt ne hozzák kötelmeivel szembe kényszer-
helyzetbe és ne idézzenek elő olyan áldatlan össze-
ütközéseket, hogy a püspök és az igazgatótanács 
ellentétes véleményeiről kelljen a közgyűlésnek tár-
gyalnia. Majlátn gróf  püspök kéri, hogy ue folytassák 
ezt a vitát. Ezután beható vita indult meg a tanári 
szabályzat egyes részleteiről. Majláth gróf  püspök 
késóbb megjegyzi, hogy saját álláspontját eléggé 
megvédve látván, külön indítványt nem kiván fön-
tartani. (Élénk helyeslés.) Végül a közgyűlési sza-
bályzatot a lö-ös bizottság véleményével egyhangúlag 
elfogadta.  A délelőtti ülés két óra után végződött. 

A gyűlést délután folytatták  és a különféle 
jelentéseket vita nélkül fogadták  el. Ugrón gazda-
sági kérdéseket fejtegetett  és meglehetős derültséget 
keltett, mikor azt kifogásolván,  hogy miért tart fönn  a 
státus mezőgazdasági szeszgyárt, igy kiáltót föl: 

— Mi ugy sem tudunk versenyezni a fürge 
izraelitákkal. 

A gyűlés a többi tárgyat is békésen tárgyalta 
le. Kellemes csalódás érte a gyűlést az elálmositott 
iskolák ügyében. Azt hitték ugyanis mindnyájan, még 
L'grou is, hogy ez ügyben a kormányhoz fog  a stá-
tus föliratot  intézni. Annál nagyobb készséggel já-
rultak aztán Jósika báró indítványához, a ki azt 
javasolta, hogy egyenesen ő felségéhez  a királyhoz, 
mint legfőbb  kegyúrhoz intézzeuek föliratot.  Mert, 
úgymond a miniszter, a kormány ellen nem kell 
sérelmi politikát folytatni,  hanem érveket, adatokat 
kell fölhozni. 

Iskolai ünnepély. 
Alig mult pár hete, hogy a somlyói főgimnázium 

ifjúsága  lélekemelő módon ünnepelte meg az intézet 
uj védozentje, Szent-Imre herczeg emléknapját, ösze-
kapcsolva azon nagyjelentőségű fejedelmi  tény fölötti 
hála kifejezésévél,  melyszerint ö felsége  a magyar 
nemzet nevezetesebb 10 történelmi alakjának szob-
rokkal való megörökítése iránt oly bőkezüleg intéz-
kedett, B e hó 21-én hasonló szép ünnepély folyt  le a 
csiksomlyói tanitóképezdében is. 

Valahányszor ezen intézetek bármily czimen 
ünnepélyeket rendeznek, a közönség szívesen siet 
aaokon részt venni, mert mindig alkalma nyiiik egy-

egy czéltudatos és minden izében bazaflaB  nevelés-
nek sikeres eredményében gyönyörködhetni, mely 
legfőbb  bizonyítéka a tanárikar odaadó és lankadatlan 
törekvésének. 

A tanító képezde ünnepélye is, mely védszet-
jének Szent Cziozellének emléknapjára s a 10 szo-
bór fölötti  lelkesült öröin ujabbi manifesztállására 
rendeztetett, annyira látogatott volt, hogy a képezde 
tágas zeneterme nem birta befogadni  a helyből és 
vidékről megjelent díszes közönséget. 

A változatos műsor sok élvezetet nyújtott a 
publikumnak. A programm Szent Czeczillia napjára 
irt és Tima Dénéa tanár által megzenisitett „Him-
nusz "-szál vezettetett be, mint az intézet énekkara 
orgouakiséret mellett elég szabatosan adott elő. 
Vágási János Szent Czeczilliáról, Király István 
.Boldogasszony anyánk" czimmel Tárkányitól és Nagy 
Árpád .Zengó szobor" czimmel Mindszenti Gedeon-
tól tartottak sikerült szavalatokat. 

Egyik kiemelendő pontját képezte az előadás-
nak a „ Czelli bucsu" melodráma, melyet harmó-
nium és hegedű kíséret mellett Zsögön Zoltán ké-
pezdész adott elő, s melynek összhangzatos sikeré-
ért az érdem első sorban Tima Dénes zenetanárt 
illeti; — a másik nevezetesebb része Karácsou 
József  képezdei igazgató beszéde volt a .Király és 
bonszeretu-ről, melyben költői hasonlatokkal bővel-
kedő s mély vallásos érzülettől áthatott szavakban 
dicsőitette a uemzeti érzület húrjait megrezgetö fe-
jedelmi magas tény horderejét. 

Néhány derült perczet szerzett még Meiszel 
Rezső jól sikerült „mouológu-jával s Gál Mihály 
erőteljes liaugon énekelt népdalaival s az ünnepély 
a fiatalság  által szépen előadott „Népdal egyveleg"-
gel végei ért. 

T n n i t ó i g y a i é s e l t . 
A „Csiki róm. kath. tanító-egyesület" kászon-

alcsiki jköre Csík-Tusnádon 1897. nov. 16-án tar-
totta őszi rendes gyűlését. Ezt 10 lis órakor néhai 
F ö l d e s József  képezdei igazgató lelki üdvéért 
a h. plébános ur által segédlettel végzett ünnepé-
lyes Requim előzte meg, mely alatt a jkör dalköre 
megható gyászénekeket énekelt. A kegyeletes gyász 
mise és „Libera" utáu a teljes számban megjelent 
tanítói testület a romlásnak indult iskolaépületbe 
vonulva előbb Tamás Imre tanító, azután Ferenczi 
Ignácz k. tanító gyakorlati tanításait hallgatta 
meg, melyek igen sikerüllek voltak. 

Ezután nyitá meg Baka József  jköri elnök 
a gyűlést egy igen szép lendületes, jól átérzett, 
vallásos és hazafias  szelleménél fogva  hatásos be-
széddel, melyet gyűlés általános tetszéssel fogadott. 

Ezután gyűlés a mult gyűlés felolvasott  jegy-
zőkönyvét, majd a kegy. püspöki leirat és tanfelü-
gyelői átiratot fogadta  el és vette tudásul. 

Majd Földes József  kép. igazgató és Bálint 
György n.-kászoni ktanitó halála felett  fejezte  ki 
jkörileg is részvétét. 

Ezután talpraesetten és ügyesen szavalt Fo-
dor N. fiatal  tagtárs, majd a Mohácsi vészt meg-
előző szomorú napok feslettségeit  összehasonlítva 
napjaink erkölcsi viszaesésével nagy szorgalommal 
kidolgozott s szép történelmi elmefuttatást  olva-
sott fel  Füstös N. szentgyörgyi fiatal  tanító. 

A jkör figyelmét  nem kerülte ki a k.-alcsiki 
jár. szolgabiróság főnökének  személyében történt 
változás sem, mely alkalomból a jkör biztató re-
ményének és óhajának adott kifejezést  arra nézve, 
vajha a tanítói illetékek beszolgáil tatása és a tan-
köteleseknek a maga idején valé beállításáról szóló 
intézkedések ngy hajtatnának végre, hogy ezek 
jövőben ne zsibbasztanák a nevelés-oktatás szent 
ügyét s ne tennék sokban sikertelenné ügybnzgal-
mát és munkásságát. 

Az indítványok során a jkör továbbá, mintán 
a közoktatási kormány a kántori jövedelmeket a 
tanitóiaktól elkülönítette s a kántor-tanítókat ez-
zel elütötte a kántori jövedelmek után élvezendett 
nyugdijaktól s igy a kántorok nyugdíjaztatások 
esetén kettős s egymástól nálunk alig elválaszt-
ható nehéz szolgálatuk daczára jóval kevesebb 
nyugdijat kapván, mint a csupán tanítók, — ér-
zékeny kárt és veszteséget szenvednek; — egy-
hangúlag elhatározta, bogy a kántori jövedelmek-
nek a nyugdíj alapját képező tanítói jövedelmek 
sorába leendő beszámítása és (elvétele végett ujabb 
mozgalmat indit, társulásra hívja fel  az összes szé-
kelyföldi  megyék sérelmes róm. kath. tanítóegye-
sületeit, együttes vagy hasonirányu kérésben fel-
kérik az erdélyi püspök ur ő Méltóságát, hogy az 
erdélyi róm. kath. státussal összeműködve hassa-
nak oda, bogy a kántortanítók kántori jövedelmei 
csatoltassanak vissza a tanítói jövedelmekhez s a 
kántortanítók ezen együttes jövedelmeik után kap-
ják nyugdijaikat; ha pedig ezt semmi esetre sem 
lehetne kieszközölni, akkor a k.-alcsiki esp. ker. 
papság által tárgyalt s utóbb Ferenczi Károly 
gyergyói alesperes által is kifejezett  módon és alapon 
létesíttessék róm. kath. kántori nyugdijalap vagy 

intézet, ugy, bogy a kántorok, mint ilyenek is e 
minőségben ssámukra kiszakított jövedelmeiknek 
szintén és hasonlóan tanitói jövedelmekkel — meg-
felelő  nyngdij élvezetében részesüljenek. Járáskör 
ennek keresztülvitelével Baka J. elnököt bízza 
meg. — Ezek s más kebli ügyek elintézése után 
a gyűlést, melyen a papság is kilencz tagban volt 
képviselve^ d. a. 3V< órakor zárta be. 

Ezekután Tamás I. tanítónál vidám kedély-
hangulatban élvezett közebéd volt, mely alatt Tó-
dor J. köszöntötte Veres Antal fnngens  alesperes 
urat, az alesperes nr a tanitói testületet. — Krre 
Koncz I. b. plébános tosztban adta tudtunkra, hogy 
gr. püspök ar ő méltósága a mai postával közbe-
jött intézkedése folytán  Ágoston Ignácz tusnádi 
káplánt türköxi lelkészé nevezte ki. Köszöntő és 
buxzuztató. Mire Ágoston I. élve az alkalommal 
tosztban röktőnözte a papságtól és taotestülettől 
bucsuzóját. 

Tanitik gyűlése Gy.-Remetén. 
A gyergyói róm. kath. tanítóegyesület évne-

gyedes közgyűlését f.  évi november 17-én Gyer-
gyó-Remetón tartotta, melyen a tagok majdnem 
teljes számban jelentek meg; részt vett továbbá 
a községi elöljáróság is. A gyűlést istentisztelet 
előzte meg, mely után a tagok csoportokba oszolva 
a gyakorlati tanításokat ballgaták meg. Tanítot-
tak : Molnár Károly a természetrajzból az ötödik 
fiúosztályban,  MolnárKárolyné a földrajzból  a negye-
dik leányosztályban, Gecző Róza a beszéd* és érte-
lemgyakorlatokból az első leányoAZtályban, Petres 
Sándor a számtanból a második fiúosztályban, 
Ferenci József  a nyelvtanból második osztályban. 
A tanítások meghallgatása utáu a tagok összegyűl-
vén, emelkedett szellemben mondott beszéddel nyi-
totta meg a gyűlést. A megnyitó keretében nagy 
hatással emlékezett meg azon korszakot alkotó és 
lélekemelő fejedelmi  tényről, melylyel ő felsége  ke-
gyes volt elrendelni, bogy hazánk legkiválóbb alak-
jai ő Felsége pénztárából a művészet remekei által 
is megörökíttessenek. Ezzel az egész nemzetnek, 
de legkivált a nemzeti szellem barczosinak, köztök 
a magyar tanítóknak lelkesedését és hálaérzetét 
lángra gyújtotta. Elnök szavaira a gyűlés e nagy 
esemény fölött  örömtől áthatott hódolatát fejezte 
ki jegyzőkönyvében. A mnlt gyűlés jegyzőkönyvé-
nek fololvasása  és hitelesítése után Olajos Farkas 
főjegyző  részletesen beszámolt azon intézkedések-
ről, melyekkel az elnökség a mnlt gyűlés határo-
zatait végrehajtotta s felolvasta  a nagymélt. köz-
oktatásügyi miniszternek beterjesztett s az egye-
sületnek mult évi működéséről szóló jelentését. A 
gyűlés az elnökség intézkedéseinek eredményében 
megnyugodott; azonban a gyergyóalfalvi  kél tanító 
tagtársnak azon űgyébeu, hogy a mezőreudőri ta-
nácsban a népbizalmából tisztviselői állást töltöttek 
be, mely csakis tanítás idején kívül kívánta mun-
kálkodásukat, a kormány ettől eltiltotta őket s 
ezen rendeletnek enyhítése érdekében az elnökség-
nek felterjesztései  sikertelenek levén, a lépéseket 
befejezetteknek  nem tekinthette, az erre vonatkozó 
határozatot az indítványok során hozta meg. 

A gyakorlati tanítások bírálata sokoldala és 
élénk eszmecsere keretében folyt  le igazságos szi-
gorúsággal. A bírálók végeredményül azon örven-
detes kijelentést tették, hogy e község tanitói és 
tanítónői, kik jobbárra ujak, dicséretes sikerrel 
oldották meg feladatukat  s odaadó igyekezettel 
állanak szembe azon óriási nehézségekkel, melyek-
kel találkoztak. 

A bírálatok kapcsán természetesen szóba ke-
rültek a községnek tanügyi mizerái is. Valóban meg-
döbbentő hiányok észlelhetők itt. A községnek kö-
zel 6 ezer lakossága van s a szegénység oly nagy, 
bogy nem képes iskolát fentartani.  Iskolaköteles 
gyermekeinek száma pedig legnagyobb a megyé-
ben, az óvodásokkal együtt ugyanis 1800 iskolás 
gyermek vau, kik közfll  a mindennapi iskolára 
kötelesek száma ezer. Ezek közül is azonban csak 
600 at fogadhattak  be a szük helyiségekbe» a hol 
valósággal ugy össze vannak szorítva, mint a 
skatulyában a halak s igy rendszeres tanításról 
alig lehet szó. Egy-egy kis szobában ISO—130 
gyermek van összezsúfolva  s még igy is 500-at 
vissza kellett utasítani, sokat az iskola kapájából 
el se lehet távolítani; a szülők pedig folyton  a 
plébános és a tanítók nyakára járnak 4s zúgolód-
nak, hogy gyermekeiket kiűzik az iskolából. E baj 
épen most fekszik  a közoktatási kormány előtt > 
bizton meglehetünk győződve, hogy épen a nem-
zeti eszme kibontakozásának napjaiban egy ily aag) 
községet nem juttatnak szellemi elsülésbe, mindaz-
által, hogy a magas kormány, a nyilvánosság részéi ül 
is fel  legyen hiva, hogy a sürgős orvoslás minden oldal-
ról hangoztatva legyen, a gyűlés felkérte  as elnö-
köt, hogy a remetei iskolák bajait ugy a „Csiki 
Lapok" — mint egyik országos lapban fejtse  fel. 

A bírálatok után Sántha Albert könyvtáros 
olvasta fel  beható és érdekes jelentését a könyv-
tár állásáról. Több életrevaló eszmét és javaslatot 
pendített meg, melyek a határozat alapján a vá-
lasztmány elé kerülnek. A jelentés általános tet-
szésben részesülvén, jegyzőkönyvi elismerésben ré-
szesült. Az egyes önképzőkörök jelentései után as 
indítványok kerültek ssőnyegre. Ezek között fel-
említendő Fereneiy Károly esperes ker. tanfelttgye-
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lőnek az alfalvi  tagtársak fentebbi  ügyében tett 
javaslata, mely szerint itt igazságtalanság forogván 
fenn  s midőn a törvény a tanítót anyakönyvezetővé, 
kántorrá, statisztikussá teszi, melyek csakugyan a 
tanitás rovására vannak s az emiitett.foglalkozás-
tél pedig eltiltja, akkor két mértékkel bir, ily eset-
ben kénytelen az egyesület az országgyűlés elé 
fordulni-  A batázozat egyhangúlag ily értelemben 
hozatott meg. Már d. u. 2 óra felé  jár*, az idő, midőn 
az elnök befejezhette  a gyűlést. 

Jelenvolt. 

Felhívjuk lapunk azon t. előfi-
zetőit, kik előfizetési  dijaikkal hát-
ralékba vannak, hogy azt mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. 

KÍÍLÖNFÉLÉK. 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap 

javára . A nevezett czélra Gyergyó-Ujfalu  köz-
ség 10 frt,  Gyergyó-Csomafalva  község 5 forint, 
Aradvármegye főpénztára  3 frt  60 kr. 
Jelen számnnkban ki van matatva 18 frt  60 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3709 frt  82 kr. 

Főösszeg: 3728 frt  32 kr. 
Azaz: Háromezer hétszáz kuszoayolc forint  32 kr. 

Fogadják a nemesszivű adakozók a szent 
flgy  nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Áthelyezések, ö felsége  Dózsa Kálmán 
csikszentmártoni kir. járásbirónak törvényszéki 
bírói minőségben a csikszeredai kir. törvényszék-
hez- kért áthelyezését engedélyezte. — A magy. 
kir. pénzügyminiszter Pé ter Árpád csikszeredai és 
Wéger János temesrékási adóhivatali tiszteket sa-
ját kérelmük folytán  kölcsönösön áthelyezte s mind-
kettő iţj állomás helyét már el is foglalta. 

— A megyei ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztása ügyében az augusztus havi tör-
vényhatósági közgyűlésen hozott határozatot érte-
sülésünk szerint a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter jóváhagyván, most már nem áll ntjában semmi 
akadály annak, hogy a sok szegényszfilö  által 3 
hónapon át annyira várt segítség a megyei neve-
lési pénztárból felvehető  legyen. 

— Az u j orgona javára ujabban adakoz-
tak özv. Risznerné ő nagysága ivén: dr. Bocskor 
Béla 6 frt,  Fuszl Ernő főellenőr  3 frt,  Demény 
Béla csendőr százados 2 frt  60 kr, Simkovits Jó-
zsef  táncztauitó 1 frt  60 kr, Koncz őrnagy, pa-
rancsnok 1 frt  6 kr, Hacker Mihály főhadnagy, 
Kozma Lajos főhadnagy,  Fuszl Ernesztina, Eiszner 
Ödön tanár 1—1 frt,  N.N. 70 kr, Fülöp Anna, N. N. 
26—26 kr, Barabás Róza, Mánya Berta, Keresztes 
Mariska, Fülöp Ilona, Köllő Amália, Mihály Erzsike, 
Málnásy Erzsike, Józsa Mariska. Kristó Juliska, Les-
tyán Erzsi, Lázár Iza, Barabás Eleonora, Sándor 
Margit, Balló Verónika, Simó Ilona, Sprencz Gi-
zella 10—10 kr, Minier Erzsike, Vizoly Anna, 
Szőts Elizke 6—6 kr. Eddigi gyűjtés . . 60 frt. 
Jelen számukban ki van mutatva . . . 20 frt. 

összesen 80 írt. 
Fogadják az adakozók az Oltár-egyesfliet  köszönetét. 

— Halálosások. KéZdi-vásárhelyi Kiss 
Dénes szentegyh.-olábfalvi  birtokos, Csik Szent-
miklós, Borzsova és Delne községeknek körjegy-
zője, csikvármegyei törvényhatósági tag életének 
42-ik, boldog házasságának 16-ik évében f.  évi 
november hó 28-án éjjeli 1 órakor, három hónapi 
szenvedés után mellhártyalob és szivbaj következ-
tében megszűnt élni. Hűlt tetemei f.  hó 30-áu d. 
a. 2 órakor helyeztettek nagy részvét mellett örök 
nyugalomra a csik-szépvizi havi-boldogasszony ká-
polnája kerítésébe. Nyugodjék csendesen. 

Özv. V á k á r Lukácsáé szül. Bétháty Kövér 
Katalin a halotti szentségek áhítatos felvétele  után 
életenek 83-ik, özvegységének 46-ik évében f.  hó 
93-án éjjeli 11 órakor az Urban elhunyt. Hűlt te-
temeit november hó 25-én d. a. 3 órakor helyez-
ték örök nyugalomra. Béke poraira! 

— Korcsolya-pálya megnyitás. Mint 
halljak, a helybeli koresolya-egylet a napokba nyitja 
meg pályáját az első zenekar közreműködése mel-
lett, less azonkívül világítás 200 lámpionnal, «0 
fáklyával,  végül tűzijáték egy angol vegyész által, 

. utóbbit megelőzőleg lesz az emlék tárgyak kihúzása; 
mindezekért a belépő dij 26 kr személyenkint. A 
megnyitást falragaszon  tudatják. 

— Oltár szentelés. Csik-Szentkirály hit-
községnek november 21-én szép és kegyeletes 
ünnep* volt £ templom egyik ékességét ősi idők' 

óta Árpádházi szent Erzsébet kis oltára képezte,' 
de mint mindent, ugy ezt Is a mulandóság emésztő 
foga  észrevétlenül meg őrölte ngy, hogy többé a 
hozzákötött magasztos eszmét nem fejezte  ki. A 
jámbor lelkek buzgósága â régi helyett egy, a 
jelennek teljesen megfelelő  uj oltárt emelt ugyan1 

azon drága magyar szent tiszteletére. Irt napon 
ezen uj oltárt áldotta meg Búzás Mihály tb. ka-
nonok főesperes  szentbeszéd bevezetése mellett. 
Elragadóan mondta el Árpádházi szt. Erzsébet rö-
vid élettörténetét és csodák által kitüntett magas 
erényeit. A hivek meglehetős számmal vettek — 
különösen a nők — részt az ünnepélyen. 

— Fillérestély. A csiksomlyói jótékony nő-
egyesület humánus czéljai előmozdítása érdekében 
a téli évadban tartani szokott társas estélyeit nov. 
7-én kezdette m"g, még pedig elég szép eredmény-
nyel és igen előkelő közönség részvétele mellett. 
Az estély rendezését Bogádi Gyuláné nrnö vállalta 
magára s ez alkalomból igen érdekes műsort ál|i-
tott egybe a közönség gyönyörködtetésére, mely a 
Várakozásnak bőségesen megfelelt.  A vidékről töb-
bek kőzött ott láttnk: Pauszné, Mikó Ilka őnagy-
ságát, Weér Györgyné, Papp Domokosné, Szabó 
Gézáné, özv. Lárencz Albertné úrnőket. Endes Ida 
ő nagyságát, — Weér György, Szabó Géza, Lázár 
Miklós, Sándor Árpád urakot. A helybeli intelli-
gens közönség soraiból «okán voltak jelen, mig 
némelyek távollétükkel tündököltek ; a főgimnázium 
és tanítóképezde ifjúságának  jó nagyrésze pedig 
ott szorongott az estélyen, kik az egyes sike-
rűit előadásokat falrengető  tapsokkal ismételtet-
ték meg. A műsor „Nyitányu-nyal vette kezedetét, 
mit az ifjúság  zenekara adott elő művészi sikerrel. 
Ezt követte Szász Jolán kisasszony „Monologja" 
ki egy kissé szapora, de bátor előadásával szere 
pét kitűnően oldotta meg. Hegedű szóló-ban kü-
lönböző dalokat adott elő Kerekes Károly VI. o. 
tanuló, a ki művészi játékával bámulatra ragadta 
a közönséget. Az ifjúsági  zenekar közreműködé-
sével .Betyár táncz"-ot lejtett Gombos József  Vl-od 
osztályú tanuló betyáros jelmezben és fokossal  a 
kezében, anynyi ügyességgel, hogy a közönség s 
különösön a fiatalság  határozott kívánságára a 
tánczot ismételnie kellett. Érdekes részletét ké-
pezte a műsornak az „Elkényeztett férj"  czimü 
egy felvonásos  vígjáték, mit Pál Gizella k. a. és 
Császár Gyula VIII-ad oszt. tanuló adott elő. 
Mindkettő kitűnően érvényesítette szerepét s a 
közönség hálás is volt érte, mert zajoson megtap-
solta a sikerült előadást. A műsor „Élőképek" 
bemutatásával végződött, mely görög tüz mellett 
sikei ültén mutatta be a megelőzött vígjáték férj-
hősét, a durczás menyecskéjét s a komorképü 
anyóst. Az estély derék rendezője mindenképpen 
büszke lehet az estély sikerére, mely minden te-
kintetben megtelelt a várakozásnak. 

— Az „Oltár-egylet" e hó -20-án tartott 
estélyének bevétele 221 frt  20 kr, kiadás 98 frt  37 
kr. Tiszta jövedem 122 frt  83 kr. Feliilfl  zettek : 
Mikó Ilona ó nagysága 10 frt,  Mikó Bálint 5 frt, 
Dósa Kálmán járásbiró, Csik-Szentmárton 5 frt, 
özv. Weérné, Weér György, Weér Györgyné, Baktsi 
Gáspár 2—2 frt,  X. X. 1 frt  60 kr, Meskó Kálmán, 
legifj.  Deák Elek 1 frt  50—1 frt  50 kr, Gyárfás 
Lászlóné 1 frt  40 kr, dr. Fejér Antal, Fuszl, Jakab 
Gyula, Riszner Ödön, Aponyi Károlyné, Madár Imre 
főjegyző,  Csik-Somlyó, N. N., Domokos János, Lázár 
Miklós, Jakab Lajos esperes-plébános 1 — 1 frt, 
Szőllősi 70 kr, dr. Császárné, N. N., Keresztes, 
N. N., N. N., Helvig G. János, Fejér Miklós-
Csik-Szépviz, Bariczi József,  Zsigmond András, Lû  
kács Kristóf  Szépviz, Szász István, Ambrus Péter 
50—50 kr. Szultán Gergelyné 40 kr, Szultán Lázár, 
László Domokos Szentsimon 20 —i 0 kr. 

— A vörös kakas rákapott Csik-Szent-
mihály községére. November hó 11-én kigyuladt a 
Pécsi Mihály sütőháza, azon okból, hogy a szapuló 
katlan tüzétől az átmelegült farészek  hajnal táján 
lángra kaptak. E hó 20-án pedig a Tódor József 
által lakott Ráoz Imre-féle  telken gyúlt meg a csűr, 
mintegy esti 8 óra tájban s rövid időn négy szalmás 
épület, a benne lévő takarmány nyal együtt elégett. 
A hirtelen oda csődült népnek is 4 tüzfecskendőnjBk 
sikerült legalább a többi szomszéd épületeit meg-
menteni, melyért elismerés illeti ugy a szentmibályi; 
mint a szópvizi és szentmiklósi községi bírókat. Ez 
utóbbi égést szándékoB gyújtásnak tulajdonítják, de 
az legkevésbbé sem valószínű, hanem inkább vigyá-
zatlanság volt annak oka. 

— Csikmegye halad. Szereda kezd városi 
szint ölteni. Mutatja ezt a szentkirályi téglagyár-
nak lapunk hátsó oldalán közölt hirdetése, a mely 
egy faraktár  felállítását  hozza a közönség tudo-
mására. A kinek baja volt a favágókkal  az öröm-
mel' ragadja ez életre való vállalatot, a melynek 

\ árai elég szolidok arra, hogy általános felkarolást 
nyerjen. Idáig az ölbe rakott fának  V» része csak 
2 araszos volt, a felvágott  csutakot ha nagyobb 
mennyiségben volt ellopdosták, a felvágónak  1 frt 
20—1 frt  60 krt kellett fizetni  s e mellett jó 
megtraktálni, hogj a téli időben mindég legyen 
csutak és még igy is hányunkkal esett meg, hogy 
egy-két napig forgácsai  kellett tüzelni. Ettől meg-
szabadulnánk jövőre ha meg állapodnék a faraktár. 
Ki hitte volna, hogy lesz idő mikor nálunk is font 
számra mérik a fát  s hogy a szentkirályi sikulus 
mondja mindezekre. 

— Véletlen halál. Csekefalvi  Miklós Jó-
zsef  november 20-án szolgája Bodó Gáborral tűzi-
fáért  az erdőre menvén, midőn megrakott szekerek-
kel haza indultak s egy lejtős oldalon az erdőlő 
útba igyekeztek, hirtelen a szolga által hajtott ök-
rök a meredélyen befelé  tértek, a terhes szekér 
felborult  s Bodó Gábor oly szerencsétlenül került a 
feldőlt  szekér alá, hogy annak terhe agyon nyomta 
H még útközben elhalálozott. 

— TeljeB üzletfelosztás  miatt ritka 
alkalom nyílik é k s z e r e k , a r a n y - és ezflst-
áruk r e n d k í v ü l i j u t á n y o s beszerzésére 
a 30 év óta Budapeslen Kossuth-Lajos utcza 17 sz. 
alatt lennálló B e n e d e k G á b o r és T e s t v é r e 
ékszerész- és órás czégnél. A legizlésesebben és 
legdivatosabban készült ékszerebből, ezüstárukból, 
mint 13 próbás ezüst evőeszközök, gyertyatartók, 
girandolok, tálak, kávés- és teás- készletek, valódi 
svájczi órákból felhalmozott  áruk b á m u l a t o s 
o l c s ó n irott jótállás mellettvásárollhatók most 
ezen elsőrangú czégnél. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYEBGTÚBAN: 

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 12167—1897. 
I. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A k.-alcsiki főszolgabírói  járásban Csik-Szent-

márton 6zékhelylyel, egy járásorvosi állás áthelye-
zés folytán  megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezén 'évi öt-
százötvenöt (665) frt  fizetéssel,  .egyszázötven (160) 
frt  utazási átalánynyal, a vármegye törvényható-
sága által adott hatvanöt (65) frt  40 kr. segély-
összeggel és pyngdijra való jogosultsággal egybe-
kötött állást elnyerni óhajtják, hogy áz 1883. évi 
I. t.-cz. 9. §-ában és belügyminiszter urnák 1893. 
évi szeptember 30-án 80099. szám alatt kelt kör-
rendeletében irt minősítését igazoló okmányokkal 
felszerelt  kérvényeiket, a vármegye alispánjához 
czimzetten legkésőbb folyó  évi deczember hó 
31-ig nyújtsák be. 

Csik-Szeredán, 1897. évi november hó 29. 
Becze Antal, 

1 —3 alispán. 

Szám 1101—1897. á. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1897. évi augusztus hó 6-án kelt 
37045. számú rendeletével fenyéd-zetelaka-gy.-te-
keiőpataki 86—159. szelv. kőzöttj szakasz útbur-
kolatát és kavicsolását, valamint 28 drb műtárgy 
építését 25461 frt  77 kr összeg erejéig engedé-
lyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1897. deczember 14-ik nap-
jának d- e. II órájára a Csikmegyei m. kir. ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes fettételekben  előirt 6°/o-nyi 
bánatpénz letételéről szóló adóhivatali nyugtával 
felszerelt  zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e.' 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye; 

1 kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szeredán, 1897. november 13-án. 
Csikmegyei m. kir. épftétzotl 

hivatal. 



Deczember 1. C S Í K I L A P O K 49. ssám. 

Sz. 2516—1897. 
ki. 

Pályázat. 
CsikSzereda rendezett tanácsa városban a 

gazdasági tanácsosi és pénztárnoki állás lemondá-
folytán  megüresedvén, arra pályázatot hirdetek. 

A gazdasági tanácsos évi javadalmazása 300 
forint. 

A pénztárnoké évi 500 frt. 
Felhivatnak mindazok, kik ez utóbbi állást 

elnyerni óhajtják, hogy életkorukat s eddigi alkal-
maztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt  saját-
kezüleg irt s szabályszerflleg  bélyegzett pályázati 
kérvényüket folyó  évi deczember 9-ig alólirott 
polgármesterhez adják be. 

A pénztárnoki állásra vonatkozólag adóhiva-
tal vagy pénzflgyigazgatóságnál  szolgált egyén 
előnybe részesittetik. 

Csik-Szereda, 1897. november 22-én. 
Élthea Jakab, 

2 3 polgármester. 

Sz. 413—1897. vh. 

Árverési hirdetmény 
csikszentgyőrgyi Soós Lajos elleni csődügy^en. 

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. LX. t. 
cz. 108. § sa érielmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1897. évi 
7360. p. sz. végzése következtében Kammer és 
Jekelius s társai csődkérők javára csikszentgyőr-
gyi kereskedő Soós Lajos elleni csődflgyben  a 
csíkszeredai kir. törvényszéknek 6862—1897. sz. 
alatt 1897. november hó 4-én felvett  csődleltár 
1—268. tétel szám alatt összeirt és bírói zár alá 
vett bolti áruczikkek nevezetesen : Vattmold, oxford, 
gyolcs, takács, karton, szőttes, szatin, parkét, iu-
lett, kendők, bárász darabok, harisnyák, kesztyűk, 
zsinorok, külömbőző tflk,  faszeg,  főszerek,  vas-
áruk, gyufa,  dohány és pénztárczák, talp-bőrök, 
mérlegek stbbiből álló ingóságok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek megtartására 1897. évi decz. 
21-ike és következő napjai tűzetnek ki határidőül, 
mindig d. e. 9 órakori megkezdéssel Csik-Szent-
györgyörgyön Soós Lajos lakásán. 

Mihez venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok kész-
pénzfizetés  mellett fognak  eladatni a legtöbbet 
ígérőnek. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. nov. 27. 
Gondos István, 

kir. bir. vhtó. 

Eladó három darab igen 
kitűnő vadászkutya (kopó). 
A három darabnak az ára 
együttesen 45 frt.  Bővebb 
értesítést ad a kiadóhivatal 3 - 3 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

való gyors és biztos batásu szer, emberek-
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz 
ára 35 kr. Postaszétküldés legalább 3 do-
bozonként. Kapható 

A csikszentkirályi téglagyár közhirré teszi, 
hogy Csik-Szentkirály községben a téglagyár 
telepen faraktárt  nyitott, a hol ugy hasábfa,  mint 
csutakokba fürészelt  fa  kapható házhoz szál-
szitva az alábbi árakban: 

1 köbméter hasáb bükkfa  2 frt  — kr. 
1 „ csutakba fürészelt  bükfa  2 „ 40 „ 
1 „ hasáb fenyőfa  1 „ 20 „ 
1 „ csutakba fűrészelt  fenyőfa  1 „ 40 „ 
A rendelés vételétől a megrendelt mennyi-

ség beszállitva lesz. 
Csik-Szentkirály, 1897. november 26. 

Szentkirályi téglagyár. 

1 — 10 

TtLsil Frig-yee 
gyógyszertárában 

C B i k-S z é p v i z e n , 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerüleg meg-
engedett sorsjegyeknek, részlet-
fizetésre  való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confidentia"  czimen: 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdö-utcza 4. 

1—5 szám intézendők. 

K Ö H Ö G É S , 
rekedtaég és etnyálkáapdág ellen a legjobb határa 

azer t RÉTHY-féle 

pemetefü-czukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr, 
6 dobozzal 1 frt  60 krért] 

bérmentve küld « 

RÉTHY BÉLA 
fjógysxerési  Btkte-Cgabán. Caak akkor nlód], ka mlafea dobol faaaUa  aláinUoB UtkatA. 

A „The Gresham" 1 
A N G O L É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G 

Xjond.op/ba.Ti 
(alapí t ta tot t : 1848. évben) 

folyó  évi szeptember hó 1-étől kezdve életbe léptette az uj 

Jelzálog-kölcsön biztos i tás i módozatot, 
a mely lehetővé teszi minden föld-,  vagy bázbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, bogy egy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése által, csekély díjfizetés  ellen 
nében családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztés-
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesei 

maradjon a családnak. 
Ilyen jelzálog-kölc9ön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi dij ellenében 

azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerződő félnek  a kölcsön-törlesztési 
időtartamon belül bármikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget 
az illető kölcsönadó pénzintézetnek azonnal visszafizeti  és a családot a tehermentes birtok 
élvezetébe juttatja. 

Ezen biztositásnak megkötésénél teljesen mindegy, bogy a kölcsön mostani avagy régibb 
keletű, mivel az évi díj csak a még hátrálékos időtartam alapján számíttatik. 

A feltételek  világosak és mindenki által könnyen megérthetök. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes fölvilágositásokkal  szolgál: 
a „Tl ie Grenham*' a n g o l é le tbiztoni tó támasáíg 
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
9 12 Kolozsvárit, Trencsón-tér 1. sz., (saját ház.) 

Elsőrangú hazai gyártmány. 

Fontos C 7 i 1 m 

E L S Ő M A G Y A R 

tf 
RÉSZVÉNYTÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni. 

R é s z l e t e s ^ e g r y z ^ I c l E e l 
és szakszert! fel  világosi tással díjmentesen szolgálunk. 
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P00000000| Szecskavágók Morzsolok. 
Nyomatott Csik-Szeredában a l»|>tnl»j<lnnn« é? kiadó GyOrgyjakab Márton könyvnyomdájában 1«97. 




