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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Ipari szövetkezet városunkban. 
Csíkszereda, 15)01. nov. 12. 

Egyfelől  azon nagyobb szabású tár-
sadalmi mozgalomnak, mely a marosvá-
sárhelyi ker. és iparkamarától kiindulva 
eddigi közönyösségéből felrázta  a Szé-
kelyföldnek  a tulságosságig türelmes 
lakosságát s a székelység ügyeinek tá-
mogatására és istápolására megnyerte 
majdnem az egész ország müveit közön 
ségét, másfelől  Hegedűs Sándor m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter ur székely-
földi  tanulmány utjának eredménye azon 
akczió, melynek érdekében a kereske-
delemügyi miniszter ur megbízásából 
dr. Horváth János, az Orsz. Központi 
Hitelszövetkezetipari osztályának főnöke, 
Szakáts Péter a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara fáradhatatlan  és 
ágilis titkára, végül Solt Adolf  111. kir. 
iparfelügyeló  fáradoznak  s melynek czéja 
a Székelyföldön  minél több ipari szövet-
kezet felállítása. 

Valóban üdvös és nemes ezél se-
gíteni az igazán szegény és nehéz hely-
zetben levő székelyföldi  kis iparosokon, 
kiknek aggodalmat keltő állapota és 
sanyarú helyzete minden érző magyar 
embert megindít és a kik valóban reá 
vannak szorulva a segedelemre. 

A nevezett urak a Székelyföldnek 
már több ipari középpontját felkeresték, 
értesüléseink szerint voltak Baróton, 
Sepsi-Szentgyörgyön, Kovásznán, Kézdi-
vásárhelyen, Brassóban és tegnap itt 
nálunk Csíkszeredában s mindenütt va-
lóban apostoli buzgósággal és a legna-
gyobb odaadással felelnek  meg megbí-

zatásuknak s teljesitik kötelességüket , 
s megvagyunk győződve, hogy az ered-
mény, ha iparosaink sa já t jól felfogott 
é rdekükben legalább részben akkora 
buzgósággal fognak  törekedni a szép 
tervek megvalósí tására, mint a mekkora 
lelkesültséggel já rnak el a kiküldött 
urak hivatásuk tel jesí tésében, bizonyára 
nein fog  elmaradni. 

A szövetkezetekkel s ezek között 
az ipari szövetkezetekkel is lapunk 
előbbi évfolyamaiban  többször foglalkoz-
tunk, éppen azért feleslegesnek  tart juk 
azokat itt ismét felsorolni,  az ipari szö-
vetkezet alakításainak módjához azonban 
hozzászólásunk vau és szokásos őszin-
teséggel e lmondjuk ide vonatkozó né-
zeteinket . 

A megindított mozgalmat iparos-
sainkru nézve üdvösnek tartjuk s me-
legen óha j t juk , hogy az e redményre 
vezessen. Ks ez a mi felfogásunk  sze-
rint nem is fog  elmaradni, ha maguk 
az iparosok azt igazán és őszintén akar-
ják , ha feltámad,  lelkükben és szivükben, 
az igazi felebaráti  szeretet , mely a szö-
vetkezetek alakí tásánál egyik legfonto-
sabb kellék s a szövetkeze teknek ugy 
szólva fundamentuma.  E nélkül nem 
alakitható és nem állhat fenn  szövetkezet , 
vagy ha fenn  is áll, eredményiiyel nem 
működhetik. Le kell vetkezni iparosaink-
nak az egymásiránti gyűlölködést , sze 
re te t lenséget és a mi l'ö fel  kell hagyni 
az ir igykedéssel s mindenek fölött  meg 
kell érteniük a szövetkezetek egyik leg 
főbb  a lape lvé t : „egy mindnyájáér t és 
mindnyájan egyér t " . A gazdagabb, mó-
dosabb siessen segí tségére a szegényebb-
nek, a szegényebb támogassa a módo-

sabbnak jóravaló törekvései t s igy kö 
zös akarat tal , közös törekvéssel segít-
senek állapotaik megváltoztatásán. 

Ilyen fönnáll  még egyszer üdvözöl-
jük a mozgalmat s azt minden rendel 
kezesre álló eszközzel a legszívesebben 
támogatjuk. 

Azt azonban ki je lent jük, liogy a 
megvalósításnak azt a módját, liogy a 
je len leg már teuálló s üdvösen működő 
hitelszövetkezet kelteiében alakit tasanak 
meg az iparos >kat támogató intézmények, 
igazán perliorreszkáljuk. 

Tudomásunk van róla. liogy milyen 
sok fáradságba  került a csíkszeredai 
hitelszövetkezetnek a jelenlegi színvo-
nalra való emelése, nem tartanok helyes-
nek és ezélszerüuek azt megbolygatni és 
az átalakítással a már eddig megnyert 
és kivívott e lőnyöket koezkáztittúsimk 
kitenni. Hagyjanak békét ennek a szö-
vetkezetnek, mely egyenlő mértékben 
szolgálja a kis gazdák és iparosok hi-
tel igényeit, hagyjanak békét , hogy mint 
eddig, ugy továbbra i.s folytathassa  üd-
vös működését . 

Az ipari .szövetkezetet csinálják 
meg az ipartestület kebelében, vaunak 
hozzá elegen és rendelkeznek e lég erő-
vel i. 

Ilyen törekvésükben készséggel tá-
mogat juk őket s miután ők ismerik és 
tudják saját bajaikat , nyoinoruságaikat, 
keressék ők maguk az orvoslásnak mó-
dozatait is s csinálják ineg itz ipari szö-
vetkezetet maguk között. 

Az ipari szövetkezetnek az ipartes-
tület keheiében van a helye. 

-- A képviselőház ülései. A képvi-
selőház november hó 4-én Apponyi Albert el-
nöklet,' alatti gyűlése elnöki bejelentésekkel 
kezdoilnti. Kínok bemutatta a kir. Kúria jelen-
tését a megtámadott mandátumokról s azután 
felsorolta  az összeférhetetlenségi  bejelentéseket 
s egyben jelentette, hogy összeférhetetlen  állá-
saikról lemondtak: Bogyay Máté, Dobieczky 
Sándor. Harkányi János báró, Hertelendy Fe 
renez, KapocstTy .lenö. Morzsányi Károly és 
Zselinszky Hóhért gróf  képviselők. Azután 
megemlékezett Erzsébet kir. fóherezegnö  eljegy-
zéséről. Indítványozta, hogy a ház az uralkodó-
házban beállott ezen örvendetes esemény felett 
örömének jegyzőkönyvileg adjon kifejezést  és 
hódoló szerencse kivánatainak tolmácsolásával 
az elnökséget bízza meg. A ház ehhez hozzá-
járult. Ezután megemlékezett Mac Kinley ha-
laláról s egyben indítványozta, hogy az ame-
rikai nemzetet ért e mély veszteség alkalmá-
ból a ház részvétének jegyzőkönyvében adjon 
kifejezést,  a ház ehhez is hozzájárult. Ezután 
megtörténtek a sorsolások Megválasztották ház-
jegyzoknek Teleky Sándor grófot.  Kubik Bélát 
és Huzáth Ferenczet s megalakították a ház 
bizottságait. A november hó 5-én tartott gyű-
lésben bemutatta Apponyi Albert gróf  elnök a 
honvédelmi miniszter átiratát, arról, hogy mely 
szövetkezetek vannak az állammal anyagi 
összeköttetésben. Azok a képviselők, kik az 
ilyen szövetkezeteknek igazgatói vagy igazga-
tósági tagjai ezen állásukban inkompatibilisek. 
Azután titkos szavazással megválasztották a 
válaszlelirati bizottságot. A titkos szavazáson 
az ellenzek nem vett részt. A válaszfelirati 
bizottság ülés után azonnal meg is alakult. 
Széli koimaityelnök indítványára elnökké I'er-
ezel Dezsőt választották meg, a tervezet elké-
szítésével pétiig Falk Miksát bízták meg. 

- - Uj püspökök. Már hosszabb idő óta 
három róni. kath. püspöki szék van üresedés-
ben. nevezetesen: a szombathelyi, a eyóri és 
a székesfejérvári.  A megüresedett állásokra 
most történt tneg a kinevezés, még pedig a 
mint azt a hivatalos lap november fi-iki  szá-
mából olvassuk a következőkép: István Vilmos 
dr fölszentelt  püspök szombathelyi kaptalani 
Itélynök es kanonok szombathelyi, sárvári és 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A szaglás fizikája. 

Szaglási szervünk egyike a legérzéke-
nyebbeknek, ennek érzékenysége felülmúlja 
minden más érzékszervünk érzékenységét. Va-
lamely anyagból igen kevés elegendő, hogy-
annak szagát felismerjük.  Így pl. a inerkap-
táuból (olyan alkohol, melynek oxigénje kénnel 
van pótolva, kellemetlen foghagyma  szagú ve-
gyület) egy milligramnak 4IK) milliomod része, 
a klórfeuolból  egy milligramnak 4 (i milliomod 
része. A pézsmából megérezzük egy milligram-
nak két milliomod részét, a rózsa olajból ugyan-
annyinak 20 ezred részét. Valamely anyagból 
ilyen kevésnek sem izét, sem súlyát nem tud-
juk felimerni,  sőt még kémiai reakezió utján 
sem sikerülne valamely anyagnak ilyeu cse-
kély mennyiségét kimutatni. 

Már ebből is beláthatjuk, hogy milyen 
mcgbecsülhetlen érzék szervünk az orr, daczára 
annak, hogy igen sok kellemes mellett kelle-
metlen érzeteket is kelt fel  bennünk. 

Milyen élvezettel szívjuk magunkba a vi-
rágok felséges  és pompás illatát, különösen az 
ibolyáét, a rózsáét, a jázminét, tubarózsáét, a 
jonkilláét, az akácz és narancs virágét, me-
lyekről konstatálva van, hogv kivívták az em-
berek osztatlan tetszését 

Nem kevésbé ingerlóleg hatnak különösen 
az inyenczekre némely étel félék  étvágy ger-
jesztő illatai. 

A mily kellemesek azonban ezek, épen 
olyan kellemetlen érzést kelt fol  mindenkiben 
egy némely nnyagok rosz, bűzös szaga. 

Bárha az illatok és szagok hatása alul 
magát senki ki nem vonhatja, mégis talán leg-
kevesebbet foglalkoztnk  ezen érzékünk fiziká-
jával s a mint Vashide és Van Melle, kiknek 
a szaglás fizikájáról  felállított  uj elméletét 
akarjuk az alábbiakban ismertetni, állítják, a 
szaglásról kevés kivétellel, még most is ugyan-
azok a nézetek állanak fen,  melyeket már a 
görögök vallottak. 

Ezen elmélet szerint a szaglás okozói 
azok a szagterjeszto anyagról levált részecs-
kék, melyek a levegővel az orrba jutnak es 
itt a nyálka hártya szagpálczikáit kémiailag 
izgatják. 

Hasonló elmélet uralkodott regebben a 
fényről  és a hóról is. ezeket is súlytalan anya-
goknak tekintették, mely anyagnak inegszam 
lalliatatlan részecskéi a fényt  vagy a h it szol-
gáltató testről leválva és az érző individium-
lioz érkezve, keltették fel  abban a fény,  ille-
tőleg a hő érzetét. 

Az az úgynevezett emisszió elmélet. 
A szaglas fizikájáról  fentebb  ismerteteti 

és jelenleg is fennálló  fennálló  felfogás  szin-
tén ilyen emisszió elmélet, melynek tételei a 
következő két pontban foglalhatók  össze : 

1. A szagot a levegő viszi és Imgv azt 
megérezzük, a szagló anyagot tartalmazó le-
vegőnek az orrunkba kell jutni. 

2. Ha a szagló anyagokat légmentesen 
elzárjuk, megszűnnek szagló érzékünkre Itatni. 

.Ma már kétségbe vonhatatlan tény, hogy 
ugy a hang, valamint a fény  és hó nem egyéb, 
mint rezgó mozgás, még pedig a hangot lényt, 
és meleget adó testek legkisebb részecskéinek 
rezgó mozgása. A hangadó testeknek ezen rez-
gó mozgását a levegő, a fény  és meleg forrá-
saiét pedig egy általunk nem érzékelhető, vég-
hetetlenül liliom, az egész világűrt betöltő anyag, 
az úgynevezett éther szállítja tova. 

A szaglas fizikáját  illetőleg épen ilyen 
álláspontra helyezkednek Vashide és Van Melle. 

Az emisszió elméletet a következő okos 
kodással igyekeznek megdönteni : 

1. A hangot viszi a szel, sót akárhány-
szoz a meleget is, jóllehet a jelenségekről Ír-
ván, már régóta uem említjük a levált anyagi 
részecskéket, lianeiu erélyról, energiáról szó-
lunk a mely bizonyos közegek utján terjed. 

2. Ha valemely fényforrást  át nem látszó 
edénybe zárunk, ez megszűnik érzékünkre hatni. 
Továbbá az egyes tárgyak átbocsátó ereje nem 
egyenlő a fény,  meleg, vagy épen a Röntgen 
sugarak iránt. 

A szaglas lizikajara a következő elméletet 
állilutlák lel 

A szag érzése uem a szagterjesztd anyag-
ról levált anyauTészécskeknék szagló idegünk 
végkészülékére valu kiiz\ellen halasából ke-
letkezik. hanem ki)/,vetett átvitellel rövid hul-
lámhosszúságú sugarak revén, melyek hason-
lók. ele nem azotuisok a lény. Itt), iiónlgeu-lcle 
vagy lilás sugarakkal. 

Vashide és Van Melle állításukat a kö-
vetkező állatukkal bizonyítják 

1. A tudomány történetéből kilünik. hogy 
csakugyan lassan éhiéiltiink uri.t a tudatni, 
hogy az erzeki észivveveshen nem maguk a 
testek hatnak közvetlenül, hanem a testet kör-
nyékező küs:ége a főszerep. 

2. A szagló idegek együtt erednek a látó 
iilégekki'l s az agyvelőben közös kezilo pont-
juk van s éppen chlien különbőznek a többi 
érzékszervi idegtől. Mivel ez a közös eredet 
emhriőlogiailag is be van bizonyítva, nagyon 
valószinii, hogy működés módja is hasonló. 

:t Az egy csoportba tartozó szagtei jesztó 
kémiái anyagoknak közös tulajdonságuk, hogy 
a spektrumban elnyelési csíkokat idéznek elő 
mely csíkok annál közelebb estiek a színkép 
végehez, minél nagyobb a testnek a fajsúlya 
E/t a törvényt K'ains.iy állapította meg. ugyan-
csak ö és Haycraft.  bizonyították. Iingv ez anya-
gok szaga is ugyanoly an sorban változik, mint 
a megfelelő  elnyelcsbeli csikók. 

4. A szagok a sugárzó meleget elnyelik, 
a mely körülmény Tymlall szerint a szagok és 
hősugarak között iennálló helsó kapcsolatra vall. 

5. A szagteijesztó anyagok ez uton sem 
snlyban sem térfogatban  nem veszítenek, vagy 
legalább is csak végtelenül keveset, legfeljebb 
lia könnyen illó anyaggal dolgozunk. Ezt a 
tényt már Haller konstatálta. 

li. Sok anyagot ismerünk, melyekből csak 
részecskék válnak le, más szóval párolognak 
és ínég sincs szagjuk, viszont sok anyag igen 
erós szagot terjeszt anétkül. hogy a részecskék 
leválása kimutatható volna. Furcsa, hogy a 

testek végtelen oszthatóságát épen a szagter-
jésztéssél akarjuk bizonyítgatni. A rég letűnt 
iilii tudósait felvilágosította  volna az egyszerű 
mérés, liogy a la tas nem leválott molekulák 
revén keletkezik. 

7. Vannak anyagok, melyek magukban 
veve igéit erós szagot terjesztenek, összeke-
verve azonban egymás szagát kölcsönösen meg-
semmisítik a nélkül, hogy egymásra kémiailag 
hatnának. I'élda erre a kávé és jodoform.  Azo-
nos ezen tünemény azzal, midőn egy hideg és 
egy meleg tost egymás mellett állva nem okoz 
"ízi ki Itatást, bárha különvéve mindenik ha-
tott idegeinkre. 

8. Stark és Dumancel kísérletei bizo-
nyítják, liogy az anyagok abbeli sajátsága, hogy 
az ügynevezett szagló .effluviumot"  megkötik 
az anyagok színétől is ftigg. 

ti. Az érzéki elfáradás  mindig csak egy 
bizonyos szagra vonatkozik, a szagló tehetség 
más szagok iránt pedig sértetlenül meg vau, 
épen ugy mint mikor a piros színtől fáradt  szem 
még teljesen érzékeny más színek iránt. 

Hl. Nem csak a levegő közvetíti a szag-
érzést. Vashide és Toulouse kísérletileg iga-
zolta. liogy akkor is lehet tökéletesen szagol-
ni. ha a szagterjesztó anyag oldata tölti ki az 
orrlyukukat. 

Az uj elméletet azért is helyesnek mon-
ja Vashide és Van Melle, mert semmiféle  tudo-
mányos adattal sem jut ellenmondásba. Walt-
lier már 1808-ban igyekezett a szagról dina-
mikai elmeletet állítani fel  és vallotta, hogy a 
szag is ugy terjed, mint a fény,  hó, a bang, 
jóllehet e jelenségek természetét még nem 
ismerte. 

Vashide és Van Melle már 4—5 év óta 
dolgoznak e feladaton,  gyűjtik az adatokat és 
bizonyítékokat. Elméletük uj teret nyit maga 
Ilii bebizonyul, liogy szagérzést keltő hullámok 
is vannak, a szaglás is bele kerül ama tüne-
mények sorába, melyeket rezgó mozgásból 
igyekezünk magyarázni. O. 
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felvidéki  Széchenyi Miklós gróf  pápai prelátus, 
esztergomi kanonok, jááki apát és a Pázmány-
intézet igazgatója győri, végtil Várossy Gy ula dr. 
pápai prelátus, czimzetes apát, kalocsai kano-
nok és a budapesti központi papnöveló intézet 
igazgatója székesfejérvári  püspökké neveztettek 
ki. A kinevezésekről szóló királyi kéziratokat 
Wlassics Gyula dr. vallás- közoktatásügyi m. 
kir. miniszter jegyezte ellen. A három uj püs-
pök folyó  évi november hó 11-én tette le az 
esküt Bécsben ó felsége,  a király kezébe. 

A megyei pénztárak és számve-
vőségek megszüntetése. A vármegyei pénz-
tárak és számvevőségek megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslatot, melyet a bizottságok még a 
mult országgyűlési cziklusban letárgyaltak, a 
belügyminiszter legközelebbi idóben ismét le 
teszi a ház asztalára és felkéri  az országgyü 
lést, bogy a javaslatot a belügyi költségvetés-
sel együtt tárgyalja le és miután deczember 
hóban tartatnak meg a vármegyei tisztujitások 
egyszersmind hatalmazza föl  a kormányt arra, 
hogy a jelenleg alkalmazásban levő pénztári 
személyzet szolgálati idejét rendeletileg egy 
évre bosszabbithassa meg. A törvényjavaslat 
elfogadásával  kimondják, hogy mind a két 
osztály személyzete egy évig rendelkezési álla-
potba helyeztessék. A kormány különösen azért 
fektet  nagy súlyt ezen javaslat mielőbbi letár-
gyalására és az uj rendnek életbeléptetésére, 
mert csak akkor lehet egységes kezelést meg-
honosítani az állami és törvényhatósági érté 
kek őrzésében és ellenőrzésében. A miniszter 
elnöknek czélja és szándéka, hogy minden arra 
való embert elhelyezzen, mert nem akarja, 
hogy a nyugdíj alapok megterheltessenek. A 
főispánoknak  utasításul fog  adatni, hogy az 
ezután üresedésbe jövó pénztári és számvevői 
állásokat se választás, se kinevezés utján ne 
töltsék be véglegesen, hanem csak ideiglenesen 
helyettessel. A pénzügyigazgatók utasítást kap-
nak, hogy a kir. pénzügyigazgatóságoknál üre-
sedésbe jövó pénztári és számosztályi állásokra 
való kijelöléseknél, a jelentkező törvényható-
sági hasonló állású alkalmazottakot, ha kellő 
minősítéssel bírnak, hozzák javaslatba, hogy 
elhelyezésük mielőbb végrehajtassék. A főispán 
ajánlatára a pénzügyigazgatóság által javas-
latba hozott embereket egyszerűen áthelyezik. 
A kinevezés egy évig ideiglenes jellegű lesz. 
Egy év alatt a pénzügyigazgatóság adóhivata-
lánál és számosztályánál el nem helyezett 
számvevőket és pénztári tiszteket tekintet nél-
kül eddigi rangfokozatokra  mai illetményeikkel 
járási számvevői szolgálattételre reudelik ki 
és az illetékes pénzügyigazgató rendelkezése 
alá helyezik, ezek azonban nem a szolgabírói 
hivatalokban, hanem az adóhivataloknál fognak 
működni, a honnan a járási számvevőt a fő-
szolgabíró előterjesztésére a pénzügyigazgató 
a szükséges munkakörrel és külső szolgálatra 
vonatkozó utasítással ellátja. A törvényjavaslat 
teljes végrehajtása 1903. január l-re várható. 

= A havasi javak igazgatósági állása 
tudvalevőleg az általános tisztujitások alkal-
mával töltetik be. Azon körülményből, hogy 
az uj igazgatónak Csíkszeredában kell laknia, 
sokan azt következtették, hogy Lázár Menyhért 
országgyűlési képviselő, az eddigi igazgató nem 
aspirál többé ez állásra. Mint teljesen illetékes 
forrásból  értesülünk, cz a hír nem felel  meg 
a valóságnak, mert Lázár Menyhért igenis 
reflektál  az igazgatóságra s pályázni is fog  reá. 

= A petioziót, melyet Lázár Menyhért, 
a gyergyó-szentmiklósi kerület országgyűlési 
képviselője ellen beadtak, mint értesülünk, a 
Kúria hiány pótlás végett kérvényezőknek 
visszaadta. 

= A képviselőház felirati bizott-
sága Perczel Dezső elnöklésével nov. 9-én ülést 
tartott n melyen a kormány részéről Széli mi-
niszterelnök és a gyöngelkedó kereskedelmi 
miniszter kivételével a kormánynak Budapesten 
tartózkodó valamennyi tagja jelen volt. Elnök 
az ülést megnyitván, Kaik Miksa, a bizottság 
előadója, felolvasta  a választfelirat  általa kidol-
gozott tervezetét, melyet a bizottság általánosság-
ban, élénk helyesléssel elfogadott,  egyértelmű 
határozattal magáévá tévén Hieronyini Károly 
bizottsági tagnak azt az indítványát, melyhez 
a kormány nevében Széli miniszterelnök is 
csatlakozott, hogy az előadónak azért a mesteri 
gondosságért, melylyel eme munkálatban a 
bizottság összes felfogását  hiven visszatükrözte, 
köszönet és elismerés nyilvánittassék. A rész-
letes tárgyalás során a bizottság egy pár mó-
dosítással pontonként is magáévá tette e fel-
irat tervezetét és annak a képviselőház hétfői 
ülésében való előterjesztésére fölkérte,  illetve 
azzal megbízta az előadót. Egyúttal megvá-
lasztotta pótelóadónak, a ki az előadót aka-
dályoztatása esetén a felirati  vita folyamán 
helyettesítse, Kohonyi Gyula bizottsági tagot. 

= Uj titkos tanácsos. 0 felsége  gróf 
Apponyi Albertet a képviselőház ujon választott 
elnökét valóságos belső titkos tanácsossá ne-
vezte ki, a kit e hó 9-én a fővárosba  érkezte 
alkalmával igen sokan üdvözöltek és a kinek 
ily minóségbeni kinevezése a legszélesebb körök-
ben általános örömet okozott 

*= Ipari szövetkezetek alakítása. Dr. 
Horváth János az Országos Központi Hitelszö-
vetkezet ipari osztályának főnöke,  Sz. Szakács 
Péter a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara tevékeny titkára, Sóit Adolf  m. kir. 
iparfelügyeló  a kereskedelmi miniszter ur meg-

bízásából városunkban is kiszállottak, hogy a 
helybeli iparosságnak az ipari szövetkezetekről 
felvilágosításokat  adjannk s őket ilyenek ala-
kítására buzdítsák. Az értekezlet folyó  hó 11-én 
délelőtt féltíztől  kezdódőleg a városház nagyter-
mében folyt  le. Az értekezletre a helybeli iparos-
ság tagjai majdnem teljes számban megjelen-
tek. A kiküldött urakat Lakatos Mihály szö-
vetkezeti elnök mutattn be s felkérte  a jelen 
levőket, hogy az előadandókat hallgassák meg 
figyelemmel  és az adandó jó tanácsokat saját 
érdekükben kövessék és realizálják is. Szakács 
Péter kiküldetésük czélját fejtegette  hossza-
sabb beszédben, az iparosok egyik legnagyobb 
bajául az osztrák versenyt jelölte meg s ennek 
elhárítása czéljából az önálló vámterület tör-
vénybe foglalását  hangoztatta. Ezután buzdí-
totta az iparosokat az egyesülésre és biztosí-
totta óket, hogy a kereskedelmi kormány min-
dent megtesz a székely iparosok érdekében 
különösen, ha látja, hogy az iparosok maguk 
is akarnak sorsukon javitnni. Sóit Adolf  m. 
kir. iparfelügyeló  a kereskedelmi miniszter ne-
vében mondott néhány buzdító szót. Ezután 
dr. Horváth János ismertette kiváló alaposság-
gal és nagy részletességgel az ipari szövetke-
zeteket és azon intézményeket, melyek ilyen 
szövetkezetek kebelében felállíthatok.  Ezek 
közül küiönöseu kiemelte az .Ipari munka 
vállalatok és szállításokat", az .Ipari szakcso-
portokat", a számla és egyéb követelések be-
hajtását és értékesítését. Biztosította a meg-
jelenteket, hogy a kereskedelmi kormány haj-
landó a csíki iparosok érdekében minden lehető 
kedvezményt megadni sőt szükség esetén még 
rendkívüli intézkedéseket is fog  tenni. A lelkes 
előadást nagy éljenzéssel fogadták.  A kikül-
dötteknek a Szövetkezet nevében Lakatos Mi-
hály, az Ipartestület nevében Lux Sándor mon-
dott köszönetet. Végül még Szakács Péter tar-
tott lelkesítő beszédet, melylyel aztán az érte-
kezlet véget ért. 

A megyei tisztviselők értekezlete. 
Csikvármegye érdemdús alispánja, Becze 

Autul a nála elmaradhatatlan figyelemmel  éa gon-
doskodással, mely minden cselekményében, a ki-
vált a közügyekben mindig a kellő időben szo-
kott megnyilatkozni, azou alkalomból, hogy a vár 
megyei tisztikar megbízatása a folyó  év vécével 
lejár, a vármegye összes tisztviselőit f.  hó 10-én 
délelőtt Ö órára értekezletre hivlu össze a vár-
megye székhelyére. 

A kitűzött időben, alig egy pár — beteg-
ség. vagy halaszthatlan teendők által a megjele-
nésben akadályozott — tisztviselő, kivételével ugy 
a központi, valamint a külső tisztviselők pontosan 
megjeleutck a vármegyeház kisebb tanácskozási 
termében, s elnöklő alispán üdvözölve nz egybe-
gyűlteket, ismertette azon indokokat, malyek ac 
értekezlet összehívására indították s melyeknek 
legfontosnbbju  nz, hogy a tisztviselők nyilatkoz-
zanak meg az uj választások alkalmával, elfog-
lalói szándékolt álláspontjukra nézve. 

E rövid ismertetés utáu, annak előrebocsá-
tásával, hogy a megnyilatkozás első sorban az ő 
kötelességét képezi, megnyilatkozását azzal kez 
dette. hogy hallott beszélni korának elóhaladott-
ságáról és erőinek'meggyengüléséről. Az elévül-
hetién érdemeket árnyékként követő szerénység 
által diktált eme bevezetést azonban elnyomta a 
jelenvoltak dörgő cllemnondásn, mire leikos éljen-
zés kíséretében jelentette ki, hogy a bizalom ily 
impozáns megnyilatkozása után összes tehetségét 
és erőit ujhói is szívesen ajánlja fel  e vármegye 
küzönségéuek s az uj választáskor eddigi állásá-
ra reflektálni  kötelességének ismeri. 

Az egyhangú lelkesedéssel fogadott  kijelen-
tés után, a hivatali állás sorrendjének megfele 
lőleg Mihály Ferencz főjegyző,  Böjthy Endre ár-
vaszéki elnök. Dr. Bocskor Béla tiszti ügyész. 
Szántó József  I. aljegyző, Becze Imre II. ís Csi-
szér Imre harmadik aljegyzők, Kovács Antal és 
Birtlia József  árvaszéki ülnökök, mint központi 
tisztviselők rövid szavakban egymásután jelentet-
ték ki, hogy eddigi állásaikra szándékoznak pá-
lyázni. Gzutáu Fejér Sándor, Bartalis Ágost és 
Bogádi Gyula jelen volt főszolgabírók  hasonló nyi-
latkozata történt meg, mira a szolgabirók nyilat-
kozatára került a sor. 

A szolgabirók köziil Szász Lajos gyó-szent-
tniklósi szolgabíró, majd később Zakariás Lukács 
ezenimártoui szolgabíró is azt jeloutette be az 
értekezletnek, hogy jelenlegi állásuk mellett a 
tölgyesi főaolgabiróságra  is* pályázni fognak,  mig 
Veress Lajos és Lázár Miklós központi járásbeli 
és Dr. Sándor Gyula tölgyesi járásbeli szólgabirók 
eddigi állásuk megtartása iránti szándékuknak 
adtak kifejezést. 

A szolgabirók nyilatkozatának elhangzása 
után, elnöklő alispán annak hangsnlyozása mellett 
hogy sem neki, sem pedig az értekezlet bárme-
lyik tagjának czélja az egyéni elhatározásnak és 
az előhuladásra törekvésnek útjába állani nem 
lehet, azon remény ének ad kifejezést,  hogy azon 
ellentét, mely a tölgyesi főszolgabírói  állásra as-
pirálók között felmerült,  talán már azon idő alatt 
kiegyenlítést nyerend, a mig a még nem nyilat-
kozott tisztviselők elhatározásukat be jelentik, 
mert nem lenne jóhatással a választó törvényha-
tósági bizottsági tagokra, ha magában a tiszti-
karban ellentéteket tapasztalna, épen ezért jónak 
látja e kérdést a még nem nyilatkozott tisztvi-
selők megnyilatkozása után ismételten megbeszé-
lés tárgyává tenni. 

E közbevetett megjegyiéi után • távollévé 
Czikó Sándor kebli pénztárnok megbízásából nyi-
latkozott elnöklő alispán oly irányban, hogy ne-
vezett pénztárnok a tervbe vett éllamnsitáaig állá-
sát megtartani kívánja, mire Kovács György ellen-
őr telte meg hasonló bejelentését. 

A vármegye magán tulajdonát képező ha-
vasi javak igazgatója betegség miatt nem jelen-
hetvén meg. e javak gaadatisztje Ferenczi István 
és számvevője Dájbukát Jakab a végül BodA Jó-
zsef  pénztári ellenőr nyilatkoztuk, miudhárinau 
eddigi állásait megpályázását jelentvén ki. 

Megindokolta ezután elnöklő alispán azon 
eljárását, mely szerint az értekezletre a válasz 
tás alá nem eső. vagyis az életfogytiglan  kine-
vezett tisztvísélőket köztük ac orvosokat is meg-
hívta. Tette ezt azért, — úgymond — mivel fel-
tételezi, hogy o tisztviselőtársak nemcsak érdek-
lődnek választott tisztviselő társaik minden cse-
lekedet» iránt, de ezekkel együtt is éreznek és 
együtt működni óhajtanak. Kifejezést  is adott erre 
Dr. Veress Sándor inegyei főorvos  a maga és az 
orvosi tisztikar nevében annak, hogy a tiaztvise 
lók határozatával teljes szolidáritást vállalnak. 

Most visszatért sz elnök a tölgyesi Mázol 
gabirói állás betöllöltésének kérdésére a ismétel-
ten kérte az ellentélek kiegyenlítését, mire Zaka-
riáa Lukács szolgabíró kijelentette, hogy az egyet 
értést megzavarni nincs szándékában, s éppen 
ezért kinyilatkoztatja, hogy a tölgyesi főszolgabírói 
állátra nem fog  pályázni, hanem megmarad az 
eddig elfoglaltuál. 

Zakariás Lukács után Szász Lajos ismétel-
ten nyilatkozott és előbb tett nyilatkozatának fen-
tartását jelentette ki azon reményének adva ki-
fejezést,  hogy elhatározása az egyetértés megza-
varására irányult Bzándéknak nem fog  tekintetni. 

Becze Antal alispán erre készséggel ismerte 
el, hogy 8zász Lajoa eljárásában senki sem falá-
bat oly szándékot, mely miatt őt gáncsolni kelle-
ne, de viszont kényszerítve látja magát felhívni 
Szász Lajost, hogy ő is ismerje el, mikép az adott 
viszonyok között és akkor, midőn egyedül áll egy 
konkrét kérdésnél, legkevésbé sem veheti rossz 
néven, ha a tisztviselői kar az A álláspontjával 
ellentétbe helyezkedik és a mellé áll, ki a kér-
déses állást jelenleg is be tölti. 

Mihály Ferencz főjegyző  emelt szót ezután, 
hogy köszönetet mondjon az értekezlet nevében 
az ezt összehívó gondos elnökuek, s hogy felhív-
ja e melelt valameunyi liszttáreát, mikép a szoli-
dáritásról egyetlen perezre se feledkezzék  meg egy 
tisztviselő se, hanem férfias  egyenességgel működ-
jön mindenki közre a mai értekezlet legteljesebb 
eredményének kivitelére. 

Az értekezlet erre a főjegyző  felszólalásá-
nak helyeslése és elnökuek lelkes éljenzése mel-
lett véget ért. 

Erdély Kárpát-Egyesület. 
Az Erdély Kárpát-Egyesület (rövidítve 

E. K. E.) folyó  hó 10-én tartotta, meg évi köz-
gyűlését Kolozsvárt. Ez alkalomból a választ-
mány nevében Radnóti Dezsó főtitkár  terje-
delmesebb jelentésben számolt be az egyesület 
működéséről. E jelentésből adjuk a követ-
kezőket: 

* * * 

Az E. K. E. mult évi működését is a ki-
tartó és lelkes munkásság jellemzi. Ezzel inéltó 
tiszteletet és nagy népszerűséget szerzett ma-
gának az országban. Nagy vagyonual nem ren-
delkezik, de a mit a nemzet áldozatából ka-
pott, azt a legjobban és a legkörültekintőbben 
használta fel.  Így is évente negyven-ötven ezer 
koronát fordít  czéljainak megvalósítására. 

Működésének néhány jellemzőbb mozza-
natát az alábbiakban ismertetjük: 

Az egyesület  szervezete.  Az E. K. E. 
védője József  igost kir. herczeg, a ki folytonos 
érdeklődéssel kíséri az egyesület ügyeit és 
minden alkalmat megragad, hogy az E. K. E. 
iránt érzett élénk rokonérzéséilek tanújelét adja. 
Az E. K. E. tagjai a legmélyebb tisztelettel 
veszik körül védőjüket és a fontosabb  gyűlések 
alkalmával mindig a legmelegebb szeretet ta-
núsító távirattal fejezik,  ki hódolatukat. Az 
elnökség élén Feilitzsch Árthur báró orsz. kép-
viselő áll, ki mellett Radnóti Dezsó fótitkár, 
Merza Gyula főpénztáros,  Kovács Géza és Fo-
dor János titkárok buzgólkodnak. A központban 
külön turistasági, balneologiai, háziipari s szé-
kely szakosztályok és minden erdélyi várme-
gyében vármegyei osztályok szolgálják az E.K.E. 
czéljait. Budapesten Daniel Gábor orsz. kép-
viselő vezetésével egy nagyobb szervezetű szé-
kesfővárosi  osztály működik. Az E.K.E. .Erdély" 
czimmel havi folyóiratot  ad ki, melynek „A Mi 
Fürdőink", „Erdély Népei" és .Kerékpáros 
Turista" cz. önálló mellékletei vannak. A szé-
kesfővárosi  osztálynak „E. K. E." czimmel külön 
értesítője van. A tagok száma 5000. Az évi 
díj 6 korona. 

Erzsébet-zászló.  Dicsőült Erzsébet ki-
rálynénk emlékére az egyesület Urunk és ki-
rályunk ő felségének  engedelmével díszes Er-
zsébet-zászlót készíttetett, melynek költségeit 
a magyar asszonyok gyűjtötték össze. A zászló 
egy régi ApafTy-zászló  után készült, egyik ol-
dalán Erzsébet királynénk hímzett arczképével, 
másik oldalán az egyesület jelvényével. A 
zászlott az E. K. E. a jövó évben, a Mátyás 
szobor leleplezése alkalmával fogja  felavatni 
Auguszta kir. kerczegnó megígért személyes 
jelenlétében, a ki a zászló-anyai tisztet igen 
szívesen elfogadta.  (Folyt, kov.) 

A székely-egyleti Takarékpénztár 
váltsága. 

Nagy gazdasági veszedelem fenyegeti  Ud-
varhely-vármegye lakosságát az Ugrón Gábor 
által alapitott Székely-egyleti Takarékpénztár, 
már ki sem kerülhető bukásával. A veszede-
lem különösen azért imminens, mert az Albina 
ugyancsak Igyekszik, hogy Udvarhelyvármegye 
testéből minél nagyobb területet kerítsen ha-
talmába. Mig az intéző körök azzal foglalkoz-
nak, hogy milyen uton oldják meg a .Székely 
egyleti Takarékpénztár* válságát, addig az 
„Albina* kitűnően felhasználja  az időt s már 
eddig is több mint egy negyed millió koronát 
osztott ki udvarhelymegyei székely kisgazdák 
birtokaira sót azt is rebesgetik, bogy ezen 
pénzintézet öBszes tartalék alapját székely 
birtokosok között akarja szétosztani. Itt tehát 
gyors segitBég szükséges, mert ha a segítség 
késón érkezik, a szemfüles  oláh politika a 
Székelyföld  egy jó darabjára ismét ráteszi kezét. 

A Székely-egyleti Takarékpénztár vált-
ságáról a „Magyar hitel" czimli szaklap a kö-
vetkező figyelemre  méltó czikkelyt közli: 

„Míg a soproni építő- és földhitelbank 
bukásáról hasábos tudósításokat hoznak a la-
pok, a Bzékelyudvarhelyi „Székelyegyleti Ta-
karékpénztár* válságáról teljesen hallgatnak, 
pedig a soproni bank bukása korántsem béní-
totta meg annyira aunak az amúgy is vagyonos 
vidéknek gazdasági fejlődését,  mint a mennyire 
messze kiható Udvarhely vármegye felette  sze-
gény népére a székely egyleti takarák csődje. 

Ezt a takarékpénztárt ezelőtt 25 évvel 
alapította Ugrón Gábor s ó állapította a ké-
sőbb virágzó fóintézetnek  székely-keresztúri és 
parajdi fiókintézeteit  is. Most mind a három in-
tézet a csőd Bzélén áll a ezáltal Udvarhely-
megye lakossága, ha csak valami uton segély-
nem érkezik, koldusbotra jut. 

A csőd oka, az intézet igazgatóságának 
gondatlansága és az, hogy minden szakértelem 
híjával vállalkoztak olyan feladatok  végzésére, 
a melyekre egyáltalában nem hivatottak. A 
takarékpénztár vagyoni helyzete az intézet 
igazgatóságának gondatlansága folytán  teljesen 
megrendült. 

Az utolsó mérlegben vagyonnak kitünte-
tett 2,400.000 koronát tevő összegből tárgyi-
lagos becslést véve alapul, 800 ezer korona 
leesik ugy, hogy az 1.600.000 kor. pozitív va-
gyonból kellene 2,033.000 korona követelést 
kiegyenlíteni s igy a betétesek vagyonuk 40 
százalékát veszítik. A hiányt az igazgatóság 
Ugrón Gábornak adta ki kölcsön s Ugrón va-
gyona nem fedezi  az összeget, mert előlegesen 
más bankoknál már meg van terhelve. 

A részvényesek a napokban közgyűlést 
tartottak s ezen közgyűlésen elhatározták a 
a felszámolást.  A kir. törvényszék azonban a 
bejelentést nem vette tudomásul, mert a köz-
gyűlés nem volt szabályszerűen összehiva. A 
takarékpénztár a törvényszék végzését meg-
felebbezte  a táblához, egyben pedig uj köz-
gyűlést hívott össze november hó 17-ére. 

Az igazgatóság természetesen most mossa 
kezeit; a tagok közül egy sem akar hibás lenni 
s széltébeu hangoztatják, bog}- ők nem okai 
semminek. Ha valaki a társaság tagjává válik, 
tudja, hogy tőkéjét nem ő, hanem a társaság 
közegei kezelik; a tag már az üzletrész jegy-
zésekor aláveti magát az alapszabályok intéz-
kedéseinek és a közgyűlés által a többség 
uralmának. De, vájjon a hitelezőnek, kiről 
mindez nem mondható és ki azon hiszemben 
hitelezett, hogy a társasági vagyon rendesen 
és gondosan kezeltetik, vájjon annak, ha az 
igazgatóság gondatlan eljárása folytán  károsult, 
ne álljon jogában azért, mert a közgyűlés eset-
leg a feketét  fehérnek  deklarálta, az igazgató-
ságot a törvény rendes utján felelőségre  vonni? 

Nem áll jogában. Ugyanis azon ügyletek 
által, melyeket az igazgatóság a társaság ne-
vében köt, jogosítva és kötelezve a társaság 
lesz! „Harmadik személyek irányában az igaz-
gatóság tagjai a társaság nevében teljesített 
cselekvényekért és az elvállalt kötelezettsé-
gekért személyesen nem felelősek"  (188. §.) 
Az igazgatóság tagjai e szerint a hitelezővel 
semminemű jogviszonyban nem állanak, a tar-
tozás nem az igazgatók, hanem a társaság tar-
tozása és midón az igazgatók a rájuk bízott 
vagyont kezelték, nem a hitelező, hanem a 
társaság vagyonát kezelték, a kezelésért tebát 
nqm a hitelezőnek, hanem csak a társaságnak 
kötelesek felelni. 

Vannak ugyan egyes esetek, melyekben 
az igazgatóság tagjai a társaság hitelezőinek 
is felelősek,  igy pld. ha a hitelező az igazga-
ság tagjai által rászedetett (dolus) vagy csalárd 
és vétkes bukás eseteiben, midőn az igazga-
tóság tagjai ezen rászedés vagy azon cselek-
mények folytán  felelősek,  melyek a csalárd 
vagy vétkes bukás tényálladékát képezik. De 
ezen felelősség  nem a hitelező és az igazgatók 
közötti jogviszonyon, hanem a törvény specziális 
intézkedésein alapszik. De a hol a törvényben 
ily külön intézkedés nincs, tehát a hivatalnokok 
hűtlen kezelése esetén is, a hitelezőnek ai 
igazgatóság tagjai ellen mi joga sincsen*. 
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A íeoei közpiatáfl tottsáj üléséről. 
Caikaxereda, nov. 11. 

A köxigaxgatáaí bizottságnak mai napon Mikó 
Bálint főispán  ur elnöklete alatt megtartott ren 
dea havi üléséről nem aok feljegyezni  valót ta-
láltunk. Ai előadói jelentések leginkább az ügy-
forgalom  ismertetésére szorítkoztak, melyek kellő 
rendben rolytak és megfeleli  időben nyertek el-
intéiéat. 

A folyó  ügyekről a következőket jegyeztük 
fel:  A péniiigyminisater a jövő évi egyenes adók 
kivetésének ellenőrxéaére hiván fel  a biiottaágot. 
ex a járási hatóságokat alantos közegeiknek a 
munkálatok poutos teljesittetésére ég hatályoa 
ellenőrzésére utasította. 

Kozmás éa Kásion-Ujfalu  községek a ter-
hiikre kirótt közúti honájároláai költségek ellen 
felaiólaláaaal  élvén, kifogásaiknak  hely nem ada-
tott, mig ellenben Tölgyea község felszólalása 
figyelembe  vétetett • a kirótt öasxeg redukáltatott. 

Ai Uj-Tuauádon ujabban megejtett iskola 
axéki tagok válaaatása jóváhagyatott B utasitta 
tott a fősiolgabiró.  bogy ax üresedésben lévő ta-
nítói állomásnak axabályaxerü betöltése iránt, mint 
válBaitáai elnök, aürgöaön intéxkedjék. 

Sxépviii Miklós Dénes építkezési kihágásos 
ügyben két egybehangzó határosat elleni felleb 
beiéaivel elntaaittatott. 

Beim Simon és Rótb Albert tölgyesi lakósok 
épitkexési ügyében boiott alispáni határoiat jóvá 
hagyatott. 

Több várhegyi lakóa a Remete község hatá-
rán fekvő  ingatlanaik adója után a Remete köz-
iig által 1868ra kivetett köxaégi pótadó ellen 
felebbeavin,  annak megfizetésére  a bizottság által 
ia köteleitettek. 

Sxépvix köcaég 3 axékely tízes birtokossá-
gának ax .Áldomás" nevű erdóréaz vételára egy 
réaxének a birtokoaaág adósságai törlésére fordi 
táaa iránti határoxatát Dájbukát Antal azon okból 
fellebbexte  meg, mert a tiieai vagyon a Kúria 
által köabirtokoaaági vagyonnak mondatott ki. 

A bixotlaág a birtokoaság határozatát ax 
1808. Avi XIX. t.-cx. 64. § aa alapján vévén bí-
rálat alá, axt a fellebbexia  mellőzésével helyben-
hagyta, de kötelexte a birtokosságot, hogy a ki-
látásba belyexetl fakihasználási  idő meghosszab-
bításának kieaxköxléséért ax erdórendésxeti bizott-
•ághox forduljon. 

Káaxon-Altix éa Feltix községek ax ottani 
iskoláknál kit tanítónői állás javadalmazására 
államaegily kieaxköxléséért folyamodtak,  megje-
gyexvin, hogy már korábban s valláa éa közok-
tatási miniaaternél ax elemi iskolák államosítását 
ia kirelmexték Tolt, mihei azonban hoxxá járu-
lását a meghallgatott erdélyi róm. kath, püspök 
a maga résiéről megtagadta. 

A biaottaág a kérést a kit köxség képvise-
lete által leendi njabbi tárgyalás végett viBsxa-
adni határolta a felderíteni  reudelte axou körül-
ményt, bogy tulajdonképpen a két községi nép-
iskolának ki a tulajdonosa éa fentartója. 

A biiottaág axon értesülés folytán,  hogy az 
alcsiki járás orvoa községeit egészségügyi Bxem 
pontból a kívánalomnak megfelelóleg  nem láto-
gatja • a vizsgálatokat pontosan nem tartja meg : 
a fósxolgabirót  a mulasztások megvizsgálására s 
ax eredmény bejelentésére utasította. 

Exeken kivül több adó ügyet tárgyalt a bi-
xotlaág. melyek csaknem valamenynyien a pénz 
ügyigaigató referálása  szerint változatlanul nyer-
tek elintéxiat. 

Vigül kit fegyelmi  ügy nyert elintézést: 
•) Csalósiegí biró, Kóródi János, ki több-

rendbeli viasxaéléaért volt vádolva a a kivel azem-
ben egy eaetben mulasztás állapíttatván meg 15 
korona birsággal büntettetett volt meg. 

Exen másodfokú  Ítéletet a bizottság is, ax ax 
ellen magán vádló által beadott felebbexés  eluta 
sitása mellett, helybenhagyta. 

b) Konca látván tuanádi plébános, mint ax 
uj tuanádi kötségi iskola hitoktatója éa iakola-
axéki elnöke ellen ai iskolában néppárti gyűli 
aek tartásáért bevezetett ia megtartott fegyelmi 
vizsgálat rendjén, a vonatkoxú törvinyekben kö-
rülírt aulyoaabb beaiámitás alá eső fegyelmi  vit-
áig eaete merülvén fel.  ax iratok vileminyexia 
végett ai 1870, évi V. t. ox. 28. 8 a alapján ki-
adattak a megyei tlaxti&gyiunek. 

Katonai önkónykedés. 
A közös hadsereg állományába tartozó 

tartalékos legénységgel közelebb megtartott 
ellenőrzési Bzemle alkalmával a szemlét telje-
sített katonai közeg részéről két olyan cselek-
mény követtetett el hallomás szerint, melyek-
nek egyike még részben a fennálló  katonai 
törvényes szabályokkal is ellenkezik, addig a 
másika minden magyar embernek jogos felhá-
borodását kell hogy kihívja. 

A cselekmények egyike a mint értesül-
tünk ez: A 82-ik gyalogezredtől szemlére ki-
küldött Nősek nevil főhadnagy  Antal Gyula 
oik-szépvizi albirót, mint a községi elöljáró-
i g részérói hivatalból jelen volt közeget, szent-
mihályi Sípos Ferencz tartalékos katonával 
együtt minden előleges vizsgálat nélkül csen-
dőrökkel elfogatta  s a szeredai honvédségi hely-
őrségi fogdába  záratta állítólag azért, mert Sí-
pos Ferencz egy másik tartalékos katona he-
lyett jelentkezvén, nevezett albiró az elmara-
dott személy azonosságát a Sípos személyében 
igazolta volna. 

A másik cselekmény pedig az volt. hogy 
János Tamást, mint még ez ideig katonai szol-

gálat alatt nem állt póttartalékost, mivel ne-
vének szólitásakor a szolgálati szabályokban 
előirt .hier" helyett .jelen" szót hangoztatott 
7 napi elzárással büntette meg. 

Igaz, hogy a védtörvényhez kiadott uta-
sítás 3-ik részenek 16-ik §-a azt mondja, hogy 
a .nem tényleges legénységi állományhoz tar-
tozó egyének azon bűncselekmények miatt, 
melyeket az ellenőrzési szemle tartama alatt 
követnek el a katonai büntető fegyelmi  szabá-
lyok szerint büntettetnek s arra az ellenőrzési 
tiszt osztály parancsnoki fenyítő  hatalommal 
fel  van ruházva", s igy mindkét cselekmény-
nek általa lett nyombafii  megtorlása jogosnak 
látszik, de ha az az eset forog  fenn,  — a mint 
állíttatik, hogy nevezett albiró, mint ilyen s 
nem mint szemle köteles követte el a vissza-
élést, az esetben vele szemben hivatali hata-
lommal való visszaélést követett el Bronislav 
Nősek főhadnagy,  mert a hivatkozott utasítás 
88. szakaszának 19. pontja továbbá azt is mondja 
hogy7 .a szemle tartama alatt elkövetett nem 
katonailag büntetendő cselekmények a polgári 
hatóságok által fenyíttetnek  meg", már pétiig 
ez esetben Antal Gyula mint helyettes biró és 
a polgári hatóság jurisdikeziója alá tartozó egyén 
követvén el a vétséget, feljelentés  folytán  estik 
ennek lett volna jogában felette  ítélkezni. 

A ini a másik faktumot,  János Tamásnak 
a „jelen" szócskáért való letartóztatását és 7 
napi elzárással való megbüntetését illeti, bár 
ezen cselekménye is a főhadnagy  urnák a tör-
vényesség színezetével bír, mindazonáltal az a 
méltányosság követelményeivel sehogy sem 
egyeztethető össze akkor, midőn egy olyan pót-
tartalékos egyénről van szó, a ki katonai ki-
képzésben egyáltalán még nem részesült s nem 
volt alkalma arra, hogy a katonai szabályok-
kal megismerkedjék s a „hier* szócskát meg-
tanulja és jelentőségét felfogja,  minek ily ellen-
őrzési szemléknéli feltétlen  használatát egyéb-
ként az idevonatkozó szabályok sem írják elő 
pedig a szemlére kötelezettek minden egyéb 
kötelezettségeit magukban foglalják. 

Törvényhatósági bizottsági tag 
választások. 

A lapunk mult számában közlötteken ki 
vül megválasztattak törvényhatósági bizottsági 
tagokul: 

Csik-Szentsimonon Bálint Lajos lelkész, 
Koródy János csatószegi és Veress József 
Szentsimoni bírák. 

.Rákoson Murányi Kálmán fóesperes,  Lá-
zár Árpád kereskedő. 

Taploczán Balázs Dénes nyug. jegyző és 
Csedó Domokos községi jegyző. 

Szépvizen Kein Adolf  körjegyző és ifj. 
Deák Elek biró. 

Kászon-Ujfaluhan  Ujfalussy  János. 
Madarason ifj.  Antal János és Kovács 

János szeredai rendőrkapitány. 
A gyergyó-szentmiklósi I-ső kerületben 

Simon Balázs, Blénesi Albert, Jánosi György, 
a Il-ik kerületben Pál Venczel és Simon Ádám. 

Menaságon Baky Károly bíró és Zöld 
Antal s.-jegyzó. 

Csik-Szentgyörgyön Tompos Pál, Gál 
György, Hodor András és l'uskás Lajos. 

A tusnádi választó kerületben Lőrincz 
János kozmási körjegyző, tusnádi Iinets Dénes 
és Barta György. 

A k.-altizi kerületben András Lajos és 
Pálffy  András. 

Szent-Domokoson Dániel József,  Karda 
Péter. 

A csomafalvi  kerületben: Csata Miklós 
és ifj,  Portik Lnjos. 

Az alfalvi  kerületben gróf  Mikes János 
s.-lelkész és Lőrincz Vilmos jegyző. 

A szárhegyi kerületben Oláh Alajos és 
Czimbalmos Lajos. 

A ditrói választó kerületben Gál Miklós, 
Csiki Bálint, Fülöp Ákos, Biró Sándor. 

A karczfalvi  kerületben Kovács Lajos. 
A gyergyó-ujfalvi  kerületben Nagy Albert, 

Dobribán István és Kgyed András. 
A tekerópataki kerületben Zatureczki Bá-

lint és Pál Lajos. 
A remetei kerületben Mélik Bogdán és 

Puskás Antal. 
A szentmártoni kerületben Gagyi Dénes 

aljáráshiró és Miklós István. 
A szenttamási kerületben Ágoston József 

ÓB Bara János. 
A tölgyesi kerületbeu id. Török Antal és 

Ferenczi István. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Mikó Árpád buosuzója. Mikó Árpád 

marostordamegye volt főispánja  folyó  hó 2-án 
és 5-én vett bucsut a kormányzása alatt álló 
Marosvásárhely szabad kir. város és Maros-
tordavármegye tisztikarától. A város részérói 
a helyettes polgármester HolTbauer Aurél in-
tézett a távozóhoz lendületes beszédet, a vár-
megyei tisztikar érzelmeit pedig Hajdú főjegyző 
tolmácsolta. Mindkettő rámutatott azokra az 
érdemekre és arra a szeretetre, melyeknek 
a főispán  hivataloskodása alatt ugy a székely 
fővárosban,  mint a vármegyében részese volt. 
Mikó Árpád ékes beszédben köszönte meg a 
tisztviselői kar támogatását s kérte a tisztvi-
selőket, hogy továbbra is tartsák tneg jó em-
lékezetükbe. 

— A osik-szépvizi Iparos olvasókör 
a folyó  évi október 20-án tartott közgyűlésé-
ben dr. Fejér Antal ügyvéd és országgyűlési 
képviselőt az egylet disztagjává választotta tueg 
s az erról kiállított jegyzőkönyvet egy küldött-
ség nevezett országos képviselőnek Szabó Fe-
rencz köri elnök vezetése mellett f.  hó it-án 
nyújtotta át, melyet a képviselő megköszönvén, 
az egylet tagjait további szeretetéről és jóin-
dulatáról biztosította. 

— Papi kinevezések. A gyulafehérvári 
róm. kath. püspöki hatóság Csik-Szentmiklósra 
Koróili Mihály csik-szentimrei és Csik-Szépvizre 
Kovács M liály esicsói lelkészeket nevezte ki 
s ezzel mindkét egyházmegyében a plebánosi 
állások a községek megelégedésére nyertek be-
töltést. 

— Kinevezés. Az erdélyi püspök Do 
mányáncz I'etert a nagyszebeni Terez-árvaliaz-
nak huszonöt év óta kiváló huzgóságu tanitójat 
a csik-sotulyói róm. kath. tanítóképző intézet-
hez rendes tanárrá nevezte ki. 

Gyaszrovat. Gencsy István, tudomány-
egyetemet vegzett tanarjelólt, a fiatal  Írónem-
zedék egyik telietséges tagja folyó  évi nov. 
5-én, életének 25-ík, boldog házasságának elsó 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Xagyra-
töró lángszelleniét nem bírta tneg porhüvelye 
s visszaszallott Ilonába, a csillagok közé. 

— Uj postahivatal. Gyimes-Középlokon 
a vasúti pályaudvarra áthelyezett s ujjon be-
rendezett postahivatal folyó  hó 11-én a foiga-
lomnak megnyittatott. 

— Inseg kölcsön. Az idei rendkívüli 
sok esó által elóiilezett terméketlenség s ennek 
következtében beállott szegénység legkivált 
vármegyénkben a lakosságot még a közszol-
gáltatások lerovására is képtelenné tevén, a 
végpusztulás kikerülése szempontjából a gyer-
gjó-ilitrói székely társaság a megyei hatóság 
közvetítésével egy szépen megokolt kéréssel 
fordult  a kereskedelmi kormányhoz agyergyó 
vidéki népnek oly mérvű állami kamatmentes 
kölcsön engedélyezése iránt, melyből legalább 
20 ezer métermázsa tengeri és rozs beszerez-
hető lenne, felelősséget  vállalván annak a ki-
jelölt ezélra való felhasználása  s a megtérítés 
biztosítása felöl. 

— Katalin-bál. A helybeli iparos ifjú-
sági önképzőkör saját czéljai javára folyó  évi 
november hó 2,'t-ik napján Kozák Daviil sepsi-
szentgyörgyi zenekara közreműködésével az 
„Arany-Csillag" vendéglő nagytermében zárt-
körű Katalin-Balt rendez. Az élvezetesnek Ígér-
kező mulatságra, melynek jóhirét már az előbbi 
évekből ismerjük, felhívjuk  olvasó közönségünk 
figyelmét  s kérjük, hogy tömeges megjelené-
sükkel az iparos ifjúság  jóravaló törekvését 
már csak a jótékony czél érdekében is támo-
gatni szíveskedjenek. 

— Erzsébet királyné nevenapja. A 
csik-somlyói rmn. kuth. t.-uiiióképzó-iutezei h'rziié 
bet királyné nevennpju alkalinaval ünnepélyt ren-
dez. Délelőtt H órakor az ifjúság  misére meuy. 
mise után fél  11 órakor kezdetét veszi az iinne 
pély. melynek imisora a következő : 1. Gyászdal 
énekli az ifjúsági  énekkar. 2. Ünnepi beszéd, 
tartja Száva József  tanúr. 3 Szavalat. 4. Himnusz, 
énekli uz ifjúsági  énekkar. Külön meghívok beire» 
ez uton hívja meg az intézet igazgatósága a tan 
iiay buratait és a szüléket. 

— Estély. A esik somlyói tanítóképezde 
az idén szentjeitek Szent Czecziliáintk ünnepét az 
eddigieknél sokkal fényeseliben  fogja  incuünne 
pclni. Az eddigi szokásos ünnepélyen kivül vu 
sáriiiip. e hó 24 én fényes  eslélyt rendez, a gya-
korié iskola helyiségében, a inelv iránt nagy ér-
deklődés mutatkozik s a melyre kulim meghívó 
kat is bocsátanak ki. 

— Csőd. Ifj.  Jakab János esik-szepvizi 
kereskedő ellen a csíkszeredai kjr. törvényszék 
a csődöt megnyitotta. Csódhiztos Jerzsák János 
kir. törvényszéki biró. Tömeggonilnok dr. Fejér 
Antal ügyvéd. Helyettese dr. Zakariás Manó 
ügyvéd. Bejelentési határidő 1901. deczember 
31. Felszámolási tárgyalás 1902. január 29. 

— Hal- és vadestély. A Csillagban ez 
idén újra felelevenítik  a régi jó hirü szombati 
estélyeket. Az első mármost szombaton 1901. 
november hó 10-án lesz. Hal- és vadestély s 
azután fog  utána következni a többi. Asztalok 
fentartását  és szervirozását d. u. 5 óráig kell 
megrendelni. A terem egyrésze tánezra lesz 
fennhagyva.  Remélhetőleg ezen kedves társas 
összejövetelek, mint régebben ugy most is sok 
közönséget fognak  a Csillagba vonzani. 

— Szekely egyesületi választmányi 
Ülés. A székely egyesület központi választ-
mánya e hó 2-án Bedő Albert elnöklete alatt 
ülést tartott. Ennek az ülésnek egyik legfon-
tosabb tárgya volt az egyesület tulajdonát ké-
pező marosvásárhelyi székely muzeum ügye. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
a muzeum épületét hivatalos helyiségül akutja 
megszerezni. A székely egyesület választmánya 
hajlandó is az eladásra, de azt kiköti, hogy 
ti kamara az épületben székelyföldi  ipartermé-
kekből állandó raktárt tartson. A kamara által 
felajánlott  és a székely egyesület választmánya 
által elfogadott  összeg 20000 korona sót a 
választmány ezen összegért, a tárgyaknak azon 
részét, melyek iskolai czélokra alkalmasok, 
hajlandó átadni u marosvásárhelyi ipari szakis-
kolának. Ugyanezen ülésen bejelentette Bene-
dek Elek titkár, hogy Csikmegyéhól és Három-
székmegyéból beérkeztek a cseléddijazásra ki-

irt pályázatok. Az egyesület ugyan is e két 
vármegyében 10—10 negyven-negyven koronás 
pályadijat tűzött ki, oly cselédek jutalmazá-
sára, kik mindig a vármegyéjükben laktak. 
A pályázatok megvizsgálására a választmány 
egy bizottságot küldött ki. Több kisebb nagyobb 
fontosságú  Ugy megvitatása után négy munka-
nélküli székely iparosnak szavazott meg segélyt, 
ínég pedig kettőnek 25—25, kettóuek pedig 
40—40 koronát. 

— Tanitó gyűlés. A gyergyói róm. 
kath. tanító-egyesület őszi rendes közgyűlését 
l'.KM. évi november 20-án (szereda) d. e. '/,9 
órától kezdodóleg a gyergyó-csoinafalvi  nép-
iskolánál fogja  megtartani, melyre a tagtársa-
kat és a tanügy barátait tisztelettel meghívjuk. 
Tárgysorozat: 1. Reggel fél  kilencz órakor 
szent-mise hallgatás. 2. Gyakorlati tanits'ist tar-
tanak : Martliy Ferencz a számtanból I. vegyes-. 
Székely Ferencz olvasmánytárgyalásból II. ve-
gyes osztalyban. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mult 
gyűlés jegyzökönyvének felolvasása  és hitele-
sítése s jelentések. 5. A gyak. tanítások bírá-
lata. G. Étiek próba. 7. A könyvtár — és pénz-
tarvizsgáló bizottság jelentése. 8. Jelentés az 
„Erdélyi egyházmegyei r. k. általános tanító-
testület' alakuló gyűlésről, Páll Albert által. 
9. Szaval: Miklós Branka. 10. Önképzóköri 
jelentések. 11. Méhészeti ügyek. 12. Indítvá-
nyok. Gyergyó-Ditró, 1901. november 6. Józsa 
Sándor,  elnök. Molnár  Károly,  főjegyző. 

— Oltaregyesületi jubileum. Az Ur-
nák 1870. évében, Árpádházi szent Erzsébet 
ünnepén, feledhetetlen  emlékű Erzsébet király-
nénk névnapján, Jézus szentségi imádására és 
a szegény templomok segélyezésére megalakult 
Kézdivásárhelyi Oltáregylet dicsőséges fenál-
lasának és áldásos munkálkodásának 25 éves 
jubileumára, melyet templomi ünnepséggel és 
diszgyüléssel f.  évi november 19. és 20. nap-
jain tartunk meg, az egylet buzgó tagjait és 
az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívjuk. 
Kézili-Vásárhelyt, 1901. november 1. Biró 
Szentkereszty  Stephanie,  elnök. László Jó-
zsef  jegyző. 

Egymásután kétszer (és pedig augusz-
tus 2-án ÍK),000 kor. és aug. 25-én 100,000 
koronát) nyertek főnyereményt  azok, a kik a 
Budapesti Takarékpénztár és orsz. z.-k. rész-
vénytársaságnál a Ferencziek-terén, a Király-
bazárban vásároltak osztálysorsjegyet. A ke-
reslet sorsjegyek iránt ezen intézetnél ismét 
rendkívül élénk, miután az uj húzás már no-
vember 21-én kezdődik. A sorsjegyeket és a 
nyereinényjegyzéket bérmentve és költségfel-
számitás nélkül küldik, valamint a legkisebb 
megrendelést is pontosan intézik el, miért is 
ezen intézetet a legjobban ajánlhatjuk. Egész 
sorsjegy ára 0 frt.  fél  sorsjegy 3 frt,  negyed 
sorsjegy 1 frt  50 kr.nyolczad sorsjegy 75 kr. 

— Csalódásoknak elejet veendő s 
a forgalomban  lévő számos hamisítványra való 
tekintettel e lapok egyik legközelehbi számában 
közhírré lesz téve, hogy mely helyeken kap-
ható a köhögés, rekedtség és elnyálkosodas 
ellen évek óta bevált EREDETI RÉTHY-fele 
pemetefü-ezukorka  es mely helyeken árulnák 
utánzatokat. Ez utóbbi helyek, mint megbízha-
tatlan" kerülendők, 

— Blindenkinek, ki az illatszer készít-
mények iritnt érdeklődik, szives figyelmét  felhív-
juk lapunk inai száimiban megjelent és a Meltxer 
téle jonevii illatszerekről szelő hirdetésre. 

A „Magyarság" uziméhez híven valóban a 
inntrvarság lapja. Cziltkei, tárczái s összes rovatni lel-
kesen szolgálják u magyarság ilgyét Szabadelvű a 
s/.ó nemes értelmében, nem hajhássza a szeuzácziókdt, 
u pikantériákat, pilluimtra sem tévesztvén szem elöl, 
liogv uz újság gyermekeknek is kezébe kerülhet. A 
Magyarság vezért-zikkeit és tárczáit a felelős  szer-
kesztő, Benedek Klek és a főszerkesztő,  GyOrffy  Gyula 
orszúgyillési képviselő mellett kipróbált crok írják, 
nevezetesen : Bedő Albert, Juucsó Benedek, Gaál Mó-
zes, Jnkab Ödön, Petelei István, Földes Géza, Leo-
gyei Luura, stb., s az ország ínindeu részéből a köz-
élet számos jelese ir czikkeket a „Magyarságba". A 
nugv gonddal szerkesztett újság az egyetlen, mely 
napirenden tartja a székely kérdést az ország szivé-
ben. minden nap délután jeleu meg s a legszegényebb 
ember is megrendelheti, mert mindössze 14 korona 
uz előlizetési ára egész évre. Megrendelhető havi 1 
korona 20 fillérrel  is. A „Magyarság" a legolcsóbb 
napilap. Kiadóhivatal Budapest, VIII. ker., Szent-
királyi ut-cza 28. b. sz. Melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

— Csikmegyei füzetek. A Vitos Mó-
zes által szerkesztett és Györgyjakab Márton 
utóda, Dresznándt Viktor kiadásában megjelent 
Csikmegyei füzetek  czimü folyóirat  összes szá-
mai kaphatók Györgyjakab Márton utóda Dresz-
nándt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért, 
díszes vászonkötésben pedig 14 koronáért A 
jeles müvet, mely Csikinegye mindennemű vi-
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapunk olvasóinak 
szives figyelmébe,  olyan munka ez, melynek 
nem szabad egyetlen csikmegyei ember könyv-
tárából sem hiányoznia. 

Laptulajdouos: 
G Y Ö R G Y I A K A B Ö R Ö K Ö S E . 

Z ü B O T 
előnyös árban, nagyobb es kisebb 
mennyiségben is veszek. [230] 4 5 

Adler József,  Csíkszereda. 
®®®®®®®®®®®®®®o®8 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban nz újonnan 

nagyközséggé alakult Csik-Karczfalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhívom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy nz 1883. évi I. t.-cz. 6. §. illetve 
az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában körülirt el-
méleti képzettségüket, továbbá az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 73. f-a  értelmében magyar hono-
ságukat és nagykorúságukat igazoló-okmányok-
kal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó é v i 
deosember hó 18-ikáig annál is inkább adják 
be, mert a későbben érkezők figyelembe  nem 
fognak  vétetni. 

Ezen állás javadalmazása: 
1. Készpénz fizetés  800 korona. 
2. Természetbeni lakás. 
3. Jegyzői iroda fűtése,  világítása és irodai 

kellékekre. 120 korona átalány. 
Klilön küldönczöt kap; a magún munká-

lataiért és utazáséiért a szabályrendeletileg 
megállapított dijakat élvezi. 

A választás folyó  év deczember 20-án 
délután 2 órakor fog  megtartatni Csik-Karcz-
falva  község házánál. 

Felcsiki főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 7-én. 

Fejér Sándor, 
[247] 1—3 főszolgabíró. 
[244] 1 - 2 

Pályázati hirdetmény. 
Alólirott korházi-bizottság ezennel pályá-

zatot hirdet a Gyergyó-Szentmiklóson újonnan 
épült 30 ágyra berendezett nyilvános jellegű 
kórháznál betöltendő következő állásokra. 

1. Kórházi igazgató, kinek legalább két 
évi gyakorlatot vagy kórodai gyakorlatot fel-
mutató orvos-doktornak kell lennie. Tisztelet-
dija évi 600 korona. 

2. Kórházi rendeló-orvos, kinek legalább 
két évi gyakorlatot felmutató  orvos-doktornak 
kell lennie. Járandósága 1200 korona évi fizetes 
s egy szobából és előszobából álló bútorozott 
lakás a kórházban., 

3. Gondnok. Évi fizetése  1000 korona. 
Mindezen állások főispáni,  illetőleg alispáni 

kinevezés utján töltetnek be s 1902. január 
1-én lesznek elfnglalandók. 

Pályázni óhajtók felhivatnak,  hogy kellően 
felszerelt  kérvényeiket folyó évi november 
30-ig alólirott elnökségnél adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1901. október 28-án. 
A .Gyergyói Kórház* nevében: 

Dr. Fejér Mihály, Lázár Menyhért, 
k. b. jegyző. k. b. elnök. 

Sz. 5982/901. 
ki. 

[2W] 1 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
CBikvármegye felcsiki  járásban az ujonna 

nagy községgé alakult Csik-Jenófalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhivom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1H83. évi I. t.-cz. 0. §. illetve 
az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §.-ában körülírt elméleti 
képzettségüket, továbbá az 1886. évi XXII. t.-cz. 
73. §-a értelmében magyar honosságukat és 
nagykorúságukat igazoló-okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó évi deczember 
hó 18-káig annál is inkább adják be, mert 
a későbben érkezők figyelembe  nem fognak 
vétetni. 

Ezen állás javadalmazása: 
1. Készpénz fizetés  800 korona. 
2. Természetbeni lakás. 
3. Irodai átalány 60 korona. 
4. Természetbeni kiszolgáltatandó iroda 

fűtés,  világítás. 
Külön küldönczöt kap; a magán munká-

lataiért és utazásaiért a szabályrendeletileg meg-
állapított dijakat élvezi. 

A választás folyó  évi deczember 20-án 
délelőtt 11 órakor fog  megtartatni Csik-Jenó-
falva  község házánál. 

Felcsiki főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 7-én. 

Fejér Sándor, főszolgabíró. 
Szám 9652/901. 

polg. 
[248] 1 - 3 

Hirdetmény. 
Néhai Baktsi Gáspár volt csíkszeredai kir. 

közjegyző 4000 korona óvadékára, a melyet a 
budapesti „AltalánoB óvadék bank részvény-
társaság* Baktsi Gáspár kir. közjegyzővel kötött 
szerződés értelmében tulajdoni és kamat élvezeti 
jogának fenntartása  mellett letétbe helyezett 
nevezett Óvadék bank részvénytársaság tulaj-
doni igényét bejelentvén alólirott kir. törvény 
Brók az 1874. évi XXXV. t.-cz. 47. §-u értel-
mében ezennel felszólítja  mindazokat a kik e 
biztosítékra az 1874. évi XXXV. t.-cz. 173. 
illetve az 1886. évi VII. t.-cz. 40. §-a értelmében 
törvényes zálogjoggal bírnak, hogy a követe-
léseiket ezen hirdetménynek a „Budapesti Köz-
Iöny'-ben való utolsó megjelenésétől számított 
3 hó alatt jelentsék be, mert különben azok 
tekintetbe vétele nélkül fog  a biztosíték kiadása 
iránt intézkedés tétetni. 

A kir. törvényszék: 
Csíkszereda, 1901. október 26. 

Csipkés, kir. tarvényszéki biró. 

Sz. 5982/901. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban a lemondás 

folytán  üresedésbe jött Csik-Dánl'alva körjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek és felhivom  mind 
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi I. t.-cz. ti. 'illetve az 1!KX). évi 
XX. t.-cz. 3. §-ában körülirt eméleti képzett-
ségüket, továbbá az 188(1. évi XXII. t.-cz. 73. S. 
értelmében magyar honosságukat igazoló-okmá-
nyokkal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó 
é v i d e c z e m b e r hó 18-ikáig annál inkább 
adják be, mert a későbben érkezők figyelembe 
nem fognak  vétetni. 

Ezen állás javadalmazása: 
1. Készpénz fizetés  800 korona. 
2. Lakbér 120 korona. 
3. Irodai átalány 00 korona. 
4. Természetben kiszolgáltatandó iroda 

fűtés,  világítás. 
Külön küldönczöt kap; a magán munká-

lataiért és utnznsáiért a szabályrendeletileg 
megállapított dijakat élvezi. 

A választás folyó  év deczember 21-én 
délelőtt 11 órakor fog  megtartatni Csik-Dánf.ilvu 
község házánál. 

Felcsiki főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 7-én. 

F e j é r S á n d o r , 
J24H} 1-i) főszolgabíró. 

Sz. 850—11X)I. f-"^!  1 l 
kj. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott birtokossági elnök ezennel köz-

hírré teszi, hogy Csik-Szentlélek község tulaj-
donát képezó „Nyikiiluj-  erdői-észből 988 tö-
mörköbméter gömbölyű lucz fenyő  haszonl'a 
21617—1900. számú magas rendelettel zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen egyszerre való eladása engedélyez-
tetett. 

Kikiáltási ár 19(17 korona azaz Kgyezer-
kilenczszázhetvenhét korona. 

A versenytárgyalás 1901. evi n o v e m b e r 
h ó 19-én d é l u t á n 2 ó r a k o r Csik-Szentlélek 
község házánál tartatik meg. 

Árverezni kívánók felhívatnak,  hogy a 
kikiáltási ár 10"/0-át készpénz gyanánt az ár-
verező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zárt-
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt szintén fenti  összegű bánat-
pénz, vagy megfelelő  értékű ovadékképes ér-
tékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá 
mokkái tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlat tevő 
az árverési és szerződési feltételeket  ismeri s 
magát azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el 
uem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

AZ árverezési és szerződési feltételek  alól-
irott birtokossági elnöknél és a csíkszeredai 
in. kir.járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Szentlélek, 1901, október hó 11). 
Ba log I m r e , 

íd. bjrlukossági elnök. 

Sz. 8326-901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Csiky 
Józset tönieggondnok által képviselt Jakab és 
Társa czég elleni birói önkéntes á r v e r é s i ügyé! 
ben R csikszere lai kir törvényszék területén 
levő Csík CJÍCSÓ község halárán fekvő  a r.-ik 
csicsói 501. sz. tjk. A f  22. rendsz. 430Ü. hrsz. 
szántóra 251 korona, 27. rendsz. 5219,, 5'22'J., 
5221., 5222., 5223. hrsz. kaszálóra 429 korona, 
28. rendsz. 5224., 5225 hrsz. szántóra 13 kor., 
31. lendsz. 240.,243. hrsz. belsőségre 800 korona, 
33. rendsz. 4592 a/, hrsz. kaszálóra 42 korona, 
31 rendsz. 4592. o,. hrsz. kaszAlóra42 koroná-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban, azzal 
bogy az ingatlanokkal az azok után járó kö/ös 
erdő és legelőből játó illetmény is eladottnak 
tekintetik. A végrehajtási árverés joghatály ával 
biró az Árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok a/. 1902. Avi jsnuár hó 9-ik 
napjának 9 órakor déleltttti Csik-üsicsó község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatui fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10u/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t -cz. 42. § Abao jelzett árfolyam-
mal BZ&mitott és az 1881. évi november bó 1-éti 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügytninisleri rende-
let 8. §-Aban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt AtszolgAltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. október bó 21-én. 
Geczö Béla , 
kir. tvszki biró. [246] l - l 

A valódi PEMETEFU-CZUKORKA kék papirdobo 
zokban kapható s m nden dobozon a készítő : 
RÉTHY BÉLA aláírása olvasható. Eltérő készít-
mények mint hamisítványok visszautasitandok. 
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Âk i ü C b i r t o k á r a " M r e n d k í -
v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
írjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet",) elige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához, ^a-io 
•aooo*xxxx3ocxxxxx# 

ZÁBOT 
m i g y b a n é n k l u e b b n r n y i a á e b e i i 
l e e n n g y o b b n n p i á r a k b n i i v e n * 

-i„ Propper Mózes 
liszt és termény-üzlet, Csíkszereda. 
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MELTZER 1LL ATSZERESZETE 
NAGT-SZEBEU, 

DISZNÓDI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA. 
A.1ÁNL.IA I.KU.IOIill MlNDSKlU NKK KI.ISMKIÍT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
F Q Q - , Í I A J - j B A . T Ü S J 5 - é s J l U i r A K E l - f e , 

FOtiPOUAIT. SZÁJVIZKIT. FOtíl'ÁSZTÁIT. HAJOLAJAIT. HAJKEN'ÖCSEIT 
B A J ( S Z K Ü T Ő 1T. B R I L L A N T I X T , 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTÖ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, ARCZFESTŐ és FÜSTÖLÖSZEBEIT stb. stb. 

.MIMiKM-'KI.I-: MINosKliliKN. 
A szétküldés lelkiiarr.ereteser. éa a legnagyobb íi3kr=su;5 ir.eliett tSrtánik. 
Külíníaen ajăr.lhatc kisebb hslyeker. lak; -.-aaigükr.ak, papi—zaknak, 

:":'.dbirt.okD3cknak etb. etb. atb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, [••»!] :i 12 

i:r-.*ébrt-iit<-:<i  '!.',.  X.Mi  Y-S/.l.liJ'.S.  Ki-.séhcl-iilr-.ii  -.'.». ,s,v. 
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KÖ N Y V K Ö T E S Z  E T 
CSIKSZEEEDABA.IT, 

VÁ1MTCZA i'li4. HÁZSZÁM ALATT. AZ KV. RIÎF. TFMl'LQM L'PVAUÁN. 
Van sze rencsém a városi és vidéki k ö z ö n s é g figyelmét  fel-

hívni három év óta fennálló  s jól berendeze t t 

Könyvkötészetemre. 
Elvál la lok minden e s z a k m á b a vágó m u n k á l a t o k a t a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyén leml l közönség szives pár t fogását  k é r v e , 
vagyok kiváló tisztelettel 

uiöi, I, Szemerjay Ferencz, 
k ö n y v k ö t ő . 

XIsL-CLpt-vog,el P e r e n c z 
f é r f l . s z a " b c - \ i z l e t e  B r a s s ó b a n 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből inérlékutáni elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. Ki .Ivező iisszekötteteSeim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis mar olcsó árakat még 15—20'Vo-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40—50 korona. 
1 zakó-öltöny liliom kamgarn szövetből 4S—til) korona. 
1 zakó-öltöny tinóin angol szövetből . . . ,",(',—(jş korona. 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből .V>—70 korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből (iö—(KJ korona. 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, liliom angol szövetből 
1 tinóin téli kabat 
1 linóin téli kabát angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág tinóin angol szövetből 

70—"JO korona. 
H5—r,r, korona. 
IU I - !lö korona. 
1:2— Itf  korona. 
10—-- korona. 

BC Jótál lás k i fogásta lan  k i v i t e l ó i t . "Mg 
Gyors kiszolgálás. VersenynelkOli árak. 

Kiváló tisztelettel 

[MI 2n-:« Hauptvogel Ferencz. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. - - ^ Í ^ E K ^ B 




