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Tisztújítás előtt. 
Az uj század első esztendeje ugy 

látszik, liogy a választások jegyeben szü-
letett. 

Ezen évben, mikor az országgyűlés 
ül éves c/.iklusa lejárt s e/.zel együtt le-
járt a lefolyt  cziklusra megválasztott kép-
viselők megbízatása is s igy u|<5lag alka-
lom nyilt arra, liogy Magyarország vá-
lasztó polgárai legszebb • alkotmányos jo-
gaikat gyakorolhassák és szavazatukkal 
belülyannk és részt vehessenek az ország 
sorsáliak intézésében, kerülnek sorra ország 
szerte a törvényhatósági bizottságok, vá 
rosi és községi képviselőtestületek meg-
újítása valamint a törvényhatóságok, ren-
dezett lanácau városok, községek tiszti 
személyzetének választása is. 

Ez év utolsó negyedében volt és van 
alkalma az ország összes választó polgár-
ságának, hogy akaratát a közdolgok in-
tézésére érvényesíthesse u olyan férfiakat 
küldjön az illető testületekbe, a kiknek 
eddigi ténykedése, tehetsége és jelleme 
biztosítja a választó polgárságot arról, 
hogy az ország, a vármegye, a város 
illetőleg a községek sorsát ugy fogják 
irányítani, liogy az mindenek felett  a köz-
érdeket s ennek keretében egyesek mél-
tányos és jogos kívánalmait is lehetőleg 
kielégítse. 

A közelebbről lezajlott képviselő vá-
lasztások arról tanúskodnak, hogy választó 
közönségünk nagyobb s talán mondhatjuk, 
tekintélyesebb része felismerte  a helyes 
és a jelen viszonyok és körülmények kö-
zölt egyetlen helyes utat, a mely az or-
szág boldogulásához vezet és a melyen 
ezen ország mindennemű ügyeinek fel-
lendítése, magasabb színvonalra emelése 
elérhető. 

Teljes megnyugvással konstatáljuk, 
liogy a képviselő választások eredményé-
vel a vármegye közönségének kivánalmai 
ki vannak elégítve és a mandátumok 
olyan iérfiak  kezére bízattak, kik helyű-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A nyomorék. 
Irta Saohnrer AntaL 

Kis háromkerekű kocsin tolta egy piros 
képű mosolygó gyerkócz. A kövezet egyenet-
lensége által okozott zökkenésre fájdalmasan 
szisszent fel:  s amúgy is szeuveiló arczit még 
szánalmasabbá lón. Beesett szemeiben réve-
dező bágyadt sugár mélységet és jószívűséget 
mutatott. 

Fáradtan tekintett a nyüzsgő embertü-
megre. Cgyet sem vetettek rája. Miiithaesak 
valami olcsó árut vonna tova az a kis kocsi, 
a melyben ült. S ugy érezte magát a zajos 
emberek között, mintha egészen másvilágba 
tartoznék — mint a sárguló levél, mely válni 
készül az ágról, hogy. a szél elvigye társaitól 
messze, mesze 

Kgykor ó is telve volt életkedvvel s oly 
szépen tudott képzelete rajzolni a jövőről, mert 
érzelmes szive vo l t su képzelet ebbe mártotta 
ecsetét, azért voltak oly vonzók a színek. 

S most az álmok olyanok, mint az elnyűtt 
festett  vászon, a mely már nem tnd lelkesiteui. 

A vér, a vér Nyomorékká lón, bár 
hitte, hogy 'az átöröklés törvényei alól ó kivé-
tel lesz. A java kifejlődés  utján volt már, s 
egyszerre megakadt a rendes életműködés, 
egyik lába teljesen hasznavehetetlenné vált, 
vére elromlott. 

Gondolatait hangos kaczagái szakította 
meg, szive hangosan vert, s szokatlan élénk-
séggel veté fiil  szemeit a mellette elhaladó 

kef  minden körülmények között meg lóg-
ják állani és a legjobb akarattal Ingnak 
megtelelni azon oly impozáns módon meg-
nyilatkozott bizalomnak, a melylyel tneg 
tiszteltettek. 

Az a higgadt és józan törekvés, mely 
a képviselő választásoknál ineguyilalktizoll 
érvényesült a törvényhatósági bizottsági 
tagok választásánál is s igy az év végén 
bekövetkező vármegyei tisztújítás elé a 
legjobb reményekkel és a legnagyobb bi-
zalommal tekinthetünk. 

Es ezt annál inkább tehetjük, inert 
hiszen azon Iérfiak  nagyobb részének háta 
illegett, kik n törvény értelmében niegiire-
sedendő tiszti állásokra pályázni fognak, 
igen szép mult áll, érdemekben gazdag 
azép mult, mely a kötelességek pontos, 
hív és lelkiismeretes tcljesitese közepette 
telt el s mely egyben arról is tanúságot 
tesz, liogy ezek a férfiak  összes ereikkel 
és tehetségeikkel a legnagyobb .szorgalom 
mai és buzgósággal fáradoztak  a közérdek 
szolgálatában. 

Az évek hosszú során becsillettel és 
tisztességgel végzett eredményes munka 
a legjobb ajánló levél a további megbí-
zatás kiérdemlésére. 

Ilyen körülmények közölt a várme-
gyénél lontosabb és lényegesebb váto/.á-
sokról alig lehet szó H nem valami nagy 
jós tehetség kell hozzá, liogy azt állítsuk, 
hogy a vármegyei tisztújítás majdnem 
egyliangiiliig fog  lefolyni. 

Ezzel tehát tisztában vagyunk. 
Annál kevésbbé vagyunk tisztában 

azonban azzal, hogy mi lesz a városi tiszt-
újítással ? 

A ki figyelemmel  kisérte a legköze-
lebbi években Csíkszereda város életének 
folyását  a/, bizony nem sok örvendetes 
dolgot konstatálhat, hanem annál több 
megrovásra méltót Fejetlenséget, minden 
tervszerűség nélküli robotiiiunkát, egye-
netlenséget, melyek aztán nem haladást, 
hanem hanyatlást idéztek elő. Es ez saj-
nos, annál sajnosabb, mert a hanyatlás 

hölgyre, ki jókedvvel csüngött kísérője karján. 
— de le is hunyta azonnal, mert nem tudott 
tovább nézni, fájt,  különösen most fájt  a szive. 
Nem is vette öt észre, vagy talán azért uem 
nézett feléje,  mert megveti ily szánalmas álla-
potban ? I. 

Pedig ó volt szivének álma, boldogsága. 
Nem merte gondolni, hogy nem elég a szív 
gazdagsága és rajongó szeretete alioz, hogy 
boldog maradhasson. Fájdalmas mosoly ült sá-
padt arczára s tgész öregnek látszott ki nem 
fejlődött  alakjával. 

l'edig tiatal volt.... 
Lehunyt szemmel idézte a multak képeit 

maga elé, s mintha teljesen ott élne, nem tudutt 
semmit a körüle történtekről, csak néha egy-
egy zökkenésre ébredt fel  álmaiból.. . Szülei 
korán elhaltak, testvérei nem voltak, egy öreg 
anyókánál, ki némileg rokona volt szerzett ott-
hont magának s teljes reménységgel készült 
kiválasztott pályájára. 

Mikor először jutott a uagy ablakú sarok 
házba, árva szive mozgásba jött, uj világ nyilt 
meg előtte, a mely világnak meg volt a maga 
napja, mit szerelemnek szokás nevezni, voltak 
csillagai azok a szép, fekete  szemek, a melybe 
eltévedt a lelke az elsó pillantásnál. Szívesen 
fogadták  hisz előnyös helyzetben volt s arczán 
meleg életkedv mosolygott. 

Már az elsó találkozásnál, mintha össze-
forrott  volna szivük. A mint egyedül volt vele, 
szokott nvilt őszinteséggel beszélte el múltját, 
sorsát s ăzok a fekete  szemek szelíden mo-
solyogtak feléje,  mintha ajánlkoztak volna arra, 
hogy árvaságát beragyogják. Azóta hü barátok 

épen olyan időszakban történt, mikor az 
uj és sok tekintelben kedvezőnek mond-
ható viszonyok beálltával a haladásra, az 
anyagi gyarapodásra számos mód és al-
kalom kínálkozott.. 

Vajion ki az oka ennek a hanyatlás-
nak, ennek a visszaesésnek, ki az oka 
annak, hogy az állapotok oda fajultak, 
liogy ina már csaknem tűrhetetleneknek 
mondhatók'! 

Nem mondana igazságos Ítéletet az, 
a ki a hibát csali a tisztviselőkben ke-
resné, a ki a szomorú állapotokéi t az egész 
felelősséget  egyedül a tisztviselők nya-
kára hárítaná. 

Nem, mell a lis/.l viselőkön kivill olt 
van a másik közeg, az úgynevezett kép-
viselő testület, a melynek nein egyetlen 
joga és kötelessége csak a krit izúlás, liá-
néin kötelessége és pedig leglőbb köteles 
sége, hogy a város érdekeit sv.ivé't hor-
dozza, azoknak minden irányban való 
emeléséről gondoskodjék, ő maga is ke-
resse a Itala.iásra vezelő utakat és módo-
kat, gondoskodjék jövedelmi forrásokról 
•s mindenek felett  ellenőrizze tisztviselőit, 
hogy azok kötelességeiket, az egész vona-
lon pontosan teljesítitek, jóakaratú törek-
véseikben támogassa, a mulasztást és te-
!.. í '- ,leuséget pedig semmi körülmények 
között ne nézze és ne tiiijc el. 

Ezek szerint a város jelenlegi mize-
rabili* állapotaiért, nemesük a tisztviselő-
ket, hanem n képviselő testületet is ter-
heli a felelősség. 

A képviselő testület inegiijitása szin-
tén küszöbön áll, most Icliát a város vá-
lasztó polgárain van a sor, hogy képvi-
selő testületét olyan léniákból állilsa össze, 
kik szép hivatásuknak tudnak és akarnak 
is megfelelni.  !S ha ez megtörténik ezek 
majd gondoskodni fognak  olyan tisztvi-
selőkről, a kik a képviselő testület támo-
gatása melleit a város ügyeinek intézésé-
ben szorgalommal, buzgósággal fognak  el-
járni s azon lesznek, hogy (Jsikszcreda 
végre valahára a jelenlegi posványos álla-
potokból kiemelkedjék. 

lettek. Még alig került bele az ilju korba, ile 
szive megeredt arra. hogy forrón  tudjon sze-
retni. 

Naponkint találkoztak s az ifjú  szive min-
dig mélyebb szerelemmel csüngött a kedves 
arczu lánykán, de meri a kiket iihlöz a 
végzet, akkor érezteti hatalmát, mikor legér-
zékenyebben sújthat a boldogságba kinos 
sejtelmek vegyültek, a melyeket nem tudutt 
elűzni magától, mert testében kezdő érezni 
azok alapját, Kgy alkalommal is bontó sejtések 
kínozták. Hervadó ösz volt éppen. Fakó, sárga 
rózsa csüngött az ágról alá faiadtan  egyedül, 
abban a kertben, hol oly sokszor boldogok vol-
tak. Letépte helyétől s aggódó kétkedéssel 

• nyújtotta át a hölgynek s oly jól esett szivének, 
a mint az ajkak kedvesen mondották neki: 
.llervailtan is mily szép a rózsa". —Megnyu-
godott. De eljött a bervailás idője ő reá is, a 
kor, mely kezdetben képzelóilésnek látszott, 
rohamosan kegyetlenkedett. Mig járni tudott, 
még tűrte sorsát, mert naponkint láthatta ót. 
I>e mikor képtelenné lön a mozgásra érezte 
csak a végzetes csapás iszonyuságát. 

S hozzá nagyon csalódott is. Szépségének 
teljes fejlődésében  volt a lány. Körülrajongták 
ünnepelték, ugy liogy szive csakhamar közö-
nyössé kezdett válni a beteg nyomorék iránt. 

Uz eljárogatott hozzá, de később mindig 
ritkábban. Kerülte az árnyékot, mert szerette 
a fényt  s feledi  könnyen, nyugodtan 

Megállt a kis háromkerekű kocsi. Haza 
érkezett a beteg. Valahogyan bevánszorgott 
szobájába, a hol szeretett volna gondolataival 

Ez azonban csak akkor fog  bekövet-
kezni, ha városunk egész közönsége rajta 
les/., liogy a tisztviselők is megfelelő  anyagi 
javadalmazásban részesüljenek, mert soha 
bizonyításra nem szoruló axioma az, hogy 
a jó munkás méltó az ő bérére. 

Az országgyűlés különfele  bizot t -
ságai közül ilj. Molnár József  a csíkszeredai 
kerület képviselője a (i-ik, dr. Fejér Antal a 
csik-karczl'alvi kerület képviselője a S-ik bíráló 
bizottságba, dr. Gyortíy Gyula pedig a honvé-
delmi bizottságim választatott be. 

-= A havas i j a v a k igazgatói állá-
sá ra — mint biztos fonásból  értesültünk, dr. 
Csiki József  helybeli jónevü ügyvéd is pá-
lyázni lóg. 

A ka tona i b ü n t e t ő t ö r v é n y . A I'ol. 
Krt. jelenti: A közelmúltban elhangzott trón-
beszéd egy régi jogos közóhajról is megemlé-
kezett. kilátásba helyezvén az ósdi katonai 
büntetőtörvény reformátusát,  l'gy látszik, hogy 
a királyi Ígéretet gyorsan követi a tett, mivel, 
mint Bécsből jelentik, a közös hadügyminisz-
tériumban ezen hét elsó napjaiban megkez-
dődik az erre vonatkozó tárgyalás, a melyben 
a közös hadügyi és a magyar honvédelmi kor-
mány szakemberei vesznek részt. 

— K o r m á n y rende le t a t i sz tú j í t ás ra 
nézve . Az lS'.ir>. év utolsó felében  li évre 
megválasztott megyei tisztikar megbízatása az 
év végén lejárván Széli Kálmán miniszterelnök, 
iniiit belügyminiszter a közelebbi napokban 
általános körrendeletet intézett valamennyi tör-
vényhatósághoz. melyben az uj tisztikarnak 
oly időbeni megválasztására utasítja a törvény-
hatóságokat, hogy az uj tisztikar a jövő évi 
január hó l-én működését megkezdhesse. A 
miniszter elnök, mint belügyminiszter eme kör-
rendeletében kiváló sulyt fektet  arra. miszerint 
a varmegyék törvényben gyökerező nagyfon-
tosságú ^tisztújítási jogukat — minden más 
tekinteteket háttérbe szorítva — egyedül a 
kozigazgaias jól felfogott  érdekeinek kielégí-
tése czéljáhől gyakorolják s arra hívja fel  a 
vármegye közönsége ügyeimét, hogy ugy a 
megválasztott varmegyei tisztviselők minősíté-
sei illetőleg, valamint a választási eljárás elleu 
ellen esetleg benyújtott panaszok érileniében a 
közigazgatási bíróság lesz hivatva határozni. 

— A képvise lőház ülései . A képvi-
selőház november 1 l-én tartott ülésén fölol-
vasták, hány képviselőséget támadtak meg a 
Kúriánál. Krdeklüdést keltett Chernel György 
könnenili megbízólevele, melyről a kúria el-

szabadulni a világtól, nem emlékezni semmire, 
de szüntelen előtte volt a mult élénken, telje-
sen. Ám nem volt vád a szivében, csak mély 
fájdalom.  Lelkének felujult  fájdalma  növelte 
betegségét, ugy liogy e naptól fogva  szüntelenül 
fekvő  beteggé lón. Láthatólag veszítette ere-
jét. csak a szemek tartották meg mély tüzüket. 
Az orvosok lemondtak róla, mert belső szer-
veit rongálta immár a kór. 

Kgyik szép májusi napon különös vágy 
támadt szívében. Oly kedves volt a beszökő 
napsugár s mintha hívta volna őt. Szabadba 
vágyukodott. L'gy tették a kis kocsira s ismét 
tolta ugyanazon mosolygó gyerkócz. 

Kp lakodalmas menet vonult el az utczán 
menyekzós ruhában. S megismerte a menya-
szouyt hoszu csipkés selyem ruhájában. Mint-
ha öröm futotta  volna át urczát. odaképzelte 
magát vőlegénynek, s a kis (itt ösztönszerűleg 
tolta a menet után a kocsit, hogy tovább tart-
son a beteg illúziója, zavart álma. A templom 
elótt megállottak, mig benn ezalatt két BZ ÍV 

egyező .szerelmére uz áldás szállott alá. Mikor 
a .holtomiglan" elhangzott, a szegény nyomo-
rék arcza mintha megdicsőült volna, fölemel-
kedni látszott testével, minden izma megrán-
dult és vissza esett. 

Kijött a inenet a templomból, a kis kocsi 
utánuk indult, közbe nagyokat zökkent, de nem 
bántotta a benne ülót. A menyaszony többször 
visszapillantott, s borzadva látta, a mint két 
üveges szem mered rája mozdulatlanul, üresen... 

S gyerkócz csak tolta utánuk a kis kocsit. 
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nöke jelentette, bogy az ellene beadott kér-
vényt visszautasította, mert az október 2-án 
végbement választás ellen november 3-án, te-
hát elkésetten kérvényeztek, tiz helyett hatan 
írták alá a kérvényt, ezek sem igazolták vá-
lasztói jogosultságukat, aláírásukat nem hite-
lesítették és a háromezer koronát sem mellé-
kelték. Apponyi Albert gróf  elnök kijelenti, 
hogy ha a Kúria valamely kérvényt alaki kel-
lékek hiánya miatt utasított vissza és ez a 
jelen eset, ugy a Kúria határozatának kihirde-
tése után tizenöt nappal tiz aláiró újra kérheti 
a képviselői megbízatás érvénytelenségét és 
ennek következtében Chernel képviselőt ma 
még igazolt képviselőnek kijelenteni nem le-
bet. Ezután fölolvasták  az igazolt képviselők-
nek névsorát. Hieronymi Károly bejelentette, 
hogy a szatmári képviselőséget tartja meg, a 
csaczairól lemond. Ezután Falk Miksa fölol-
vassa a képviselőháznak a trónbeszédre vála-
szoló fólirati  javaslatát, melyet ó készített. A 
válaszfelirat  minden tekintetben elfogadja  és 
helyesli a trónbeszéd összes szakaszait, melyek 
azokat a módozatokat foglalják  magukban, mi-
ként és milyen tervekkel kell az uj törvény-
hozásnak az ország érdekén dolgozni. A felirat 
főképen  a megoldásra váró gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozik  és első sorban a gazdasági 
kiegyezés lebonyolítását sürgeti, melynek füg-
gőben maradása évek óta bénitja gazdasági 
életünket. Súlyt helyez az általános vámtárifa 
újból való megállapítására és megelégedéssel 
veszi tudomásul a felirat,  hogy e kérdés meg-
oldásánál a kormány a termelés minden ágát 
összhangban szándékozik megvédeni. Nagy ér-
deklődéssel várja az országgyűlés az ujoncz-
jutalék megállapítására vonatkozó javaslatokat. 
Égető szükségnek mondja a válaszfelirat  az 
állami tisztviselők erkölcsi és anyagi helyze-
tének javítását. A fólirati  javaslatot a jobboldal 
éljenzéssel fogadta.  A november hó 15-én tar-
tott ülésben kezdődött meg a felirati  vita. Ho-
honyi Gyula a már felolvasott  feliratot  elfo-
gadásra ajánlotta. Ezután Kossuth Ferencz 
állott fel  szólásra, a kit a szélsőbal tapssal és 
éljenzéssel fogadott,  Kossuth röviden válaszolt 
Kohonyi beszédére, azután jelentette, hogy a 
szélsőbal alattvalói hódolottal, de férlias  nyílt-
sággal fordul  a királyhoz s az ó lovagias ér-
zületéhez, a melyet tiszta igazsággal akar a 
szélsőbal jutalmazni. Bizonyos, hogy a magyar 
nemzet az egyedüli erőssége az uralkodóház-
nak. (Zajos helyeslés a szélsőbalon). Első rendű 
föladat  a magyar nemzeti erő kifejlesztése,  nz 
erre irányuló munka szünetlensége. Ezt mondja 
a trónbeszéd s ezt mondjuk mi is a királynak. 
E helyett oly kapcsok közé jutottunk, amelyek 
arra látszanak hivatottaknak, hogy a két állam 
népeit állandóan ingereljék s összeveszítsék 
egymást törvény által, a mely kiegyenlithetet-
lenül ellentétes gazdasági érdekek harcza szá-
mára ad fegyvereket.  El kell hárítani a magyar 
államiság lényegének akadályát s létesíteni 
kell: az önálló magyar hadsereget, az önálló 
magyar külügyet, az önálló kereskedelmet és 
jegybankot. Erre Illyés Bálint felolvasta  a Kos-
suth-párt feliratát.  A néppárt nevében Zichy 
János gróf  beszélt, a néppárt felirata  szintén 
felolvastatott.  A november l(i-án tartott ülés-
ben az elnöki jelentések és a bíráló bizottsá-
gok felesketése  miatt a Kakovszky István által 
indított vita lezajlása után. Szederkényi Nándor 
Ugron-párti azt erősíti, hogy a trónbeszéd sem-
miben sem különbözik attól, melyet 18%-ban 
hallott az országgyűlés. Az ellenzék azt pana-
szolta akkor, hogy a képviselőház nem a nép 
akaratának kifejezése  és most is megvan ez a 
panasz. A trónbeszéd a gazdasági kiegyezés 
rendezését emliti: ezt követeli a függetlenségi 
párt is, de csak önálló vámterülettel. (Helyes-
lés a szélsőbaloldalon). Nyilatkozatot követel 
a kiegyezésre nézve a kormánytól és a több-
ségtől. Harmínczöt esztendő keserves tapasz-
talata megtanított arra, hogy az állami közös-
ség képtelenség; öt év óta se ki. se he, nz 
ajtófélfához  van szegezve az ország. Élesen 
bírálja a többség fólirati  javaslatát, melyet 
őszinteség hiányával vádol. Az önálló vámte-
rületért, az önálló magyar hadseregért, önálló 
külügyért a szóló pártja örökké fog  küzdeni. 
Benyújtja pártja fólirati  javaslatát, melyet Ku-
bik Béla jegyző olvas töl. Csávolszky Lajos 
beszélt utána. Azt a tanácsot adná a királynak, 
bogy alkossa meg újra azt a nagy magyar 
birodalmat, mely egyetlen biztositéka volna a 
Habsburg-család uralmának. 

Erdély Kárpát-Egyesület. 
(Folytatás.) 

Néprajzi Muzeum. Mátyás királyunk-
nak születési háza Kolozsvárt régóta omladozó 
állapotban volt. Ezt a házat szemelte ki az E. 
K. E., hogy abban összegyűjtse a népképzelet 
és népművészet alkotásait. Hosszas tárgyalások 
után Kolozsvár városa helyre hozatta a házat 
és átadta muzeumi czélokra az E. K. E.-nek. 
Az egyesület most már hozzáfoghatott  a mun-
kához, bogy megmentse a népéletből mindazt, 
ami érdekes és tanulságos. Az anyag nagy fárad-
sággal és nagy költséggel összegyűlt és az egye-
sület Jankó János drt., a budapesti néprajzi 
muzeum tudós igazgató-őrét kérte fel,  hogy azt 
rendezze és kiegészítse. Jankó a felkérést  elfo-
gadta és már hosszabb idó óta vezeti a mun-
kálatokat Kapcsolatosan a néprajzi muzeummal 
megindította az egyestllet az iparművészeti és 
képzőművészeti muzeum felállítását  is, melynek 

részére megszerezte Bethlen Gábor fejedelem 
második feleségének,  Brandenburgi Katalinnak 
egy rendkívül értékes és díszes skofiumos  szok-
nyáját, és Apnffy  Mihály és neje gyönyörű min-
tázatú festett  templomi székeit. Az egyesüle-
tet ebben a tevékenységében a Muzeumok és 
könyvtárak országos főfelügyelősége  lelkesen 
támogatja. 

Székely mentő akozió. Látszólag nem 
tartóznék nz E. K. E. czéljai közé a székelység 
megmentésének kérdése, de minthogy többi 
egyesületeink ezt a kérdést nagyon lanyhán 
kezelték és minthogy mindaddig nz E. K. E. 
másnemű működést a Székelyföldön  nem fejthet 
ki, mig a székelység bajain segítve nem lesz: 
hazafias  kötelességének tartotta, hogy ennek 
az ügynek elóbbrevitelét munkarendjébe fel-
vegye és teljes erővel annak megoldásán dol-
gozzék. Igy merült fel  aztán az az eszme, hogy 
mielőtt e kérdésben valamely lépés történnék, 
előbb számba kell venni a bajokat és keresni 
kell ezek orvoslásának gyógyító szereit. Széles 
alapon, nagy arányokban indította meg ezután 
az E. K. E. a székely mentő akcziót, melynek 
első felvonása  az a székely kongresszus lesz, 
melyet az egyesület a nyáron a Székelyföld 
valamely alkalmas pontján rendez. Ennek a 
kongresszusnak előkészítése nem az ismert csa-
pásokon, hanem egész gyakorlati irányban 
halad, s pedig ugy, hogy a kongresszus után 
uz egyes határozatok megvalósításához azonnal 
hozzá lehessen fogni.  A fölkért  egyes előadók 
nem uz íróasztal mellett készítik el előadói javas-
lataikat hanem az E K. E. anyagi segítségével 
szétmennek a Székelyföldön  és a helyszínén ta-
nulnyozzák a bajt és határozati javaslatukat igy 
állapítják meg. Ezeknek végrehajtását aztán az 
egyes kulturális és közgazdasági egyesületekre 
bízzák, melyek eljárásuk eredményéről uz éven-
ként ismétlődő kongresszusokon számolnának 
be. Az előadói javaslatok, ha idő közben elké-
szülnek, röpiratok alakjában is megjelennek, 
hogy mintegy előkészítsék a közvéleményt az 
egyes kérdésekről és a szakszerű bírálatnak is 
anyagot szolgáltassanak. Elsőnek jelenik meg 
a napokban Holfinann  Géza bányaigazgató tanul-
mánya a .Székelyföld  bányászata'-ról, azután 
következni fog  Barabás Endre tanár munkája, 
mely „A nemzetiségi bankok elterjedése a Szé-
kelyföldön  és az eddig folyósított  jelzálog köl-
csönök összege" czimet viseli. Mika Ottokár 
.A székely kérdés lokális megoldásának mód-
jairól" fog  értekezni stb. Hasonlókép tanulmá-
nyozzák a székely kérdés egyes részleteit más 
felkért  neves elóadók is. 

Örvendetes tényként említi a jelentés, 
hogy a kongresszusi költségekre az E. K. E. 
védője, József  Ágost kir. herczeg 200 koronát 
küldött és e nemes példán buzdulva, egyéb 
adományokból is befolyt  2000 kor. (Folyt. k»v.) 

Esküdtszéki tárgyalások. 
— Első uu|t. — 

Csíkszereda, nov. 18. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mtut esküdt-

bíróság a hozzáutalt bűncselekmények elbírálásá-
nak ez évi második turnusát ma kezdette meg a 
vármegyeház gy üléstermében. Az első napi tár-
gyalás iránt a közönség élénk érdeklődést muta-
tott, de — mert nem tudni mi okból — a terem 
karzata elzárva volt, a tárgyalási helyiségben 
szűkre szabott területre kellett szorítkozni mind-
azoknak, kik kíváncsiak voltak a szőnyegre ke-
rült bűncselekmények epizódjait meghallgatni, 

Egy gyilkossági drámának megtorlása nyert 
az első napon befejezést,  mely Ditro község ha-
tárában ez évi junius hó 23-án a községiül 14 
kilométernyi távolságbau játszódott le. Az annak 
idején az ozeu lap liasábjiiiu is megemlített eset 
a kővetkező volt: 

Ditrói Fülöp Tamás és Orosz Utván egy aa 
épületeik között elfolyó  palák vizéuek s egy át 
járónak használata miatt régebb idó óta perben 
állottak s idóközben írásbeli egyezségei is kötöt-
tek azon feltétel  mellett, hogy a melyik fél  azt 
be nem tartja 500 frtot  tarrozik a másiknak fizetni. 
Időközben az egyezBéget Fülöp megszegvén, Orosz 
őt ismét beperelte, miből ujabb súrlódások, sót 
még verekedések is támadtak egymás között. 

Fülöp Tamás ekkor feltette  magában, hogy 
megboszuljn inngát mire csaklumar került is al 
kalom. Orosz látván ugyanis junius 23-án kis lei-
val elincnt a 14 kilóméter távolságra lévő föld-
jére szántani azon szándékkal, hogy az nap haza 
nem tér, vagyis addig olt ül, mig munkáját el-
végzendi. Véletlenül Fülöp Tamás azon tájékon 
járván, inogláita ellenfelét  a haza meuve lgoácz 
fiúnak  azt mondotta, hogy most van alkalom bo-
azujok kitöltésére. 

Erre a fiu,  ki mint mezőőr egy forgó  pisz-
tolylyal birt, a figyelmeztetést  komolyan véve, 
pisztolyába tölléuyt vásárolt a apjával, a ki egy 
jókora botot vett magához elindultak ai Orosz 
István felkeresésére,  kijelentvén, a Hu apja előtt, 
bogy ő Oroszt lelövi. 

Holdvilágos csendes nyári este lévén, a szán-
tásban kifáradt  Orosi Utván kis leányival a sze-
kér derekába hosszan egymás mellé lefeküdtek 
és elaludtak. Ily belyzetbeu találták őket ai is-
tentelen szándékkal oda sompolygott apa és flu. 
A« apa mintegy 30 lépésnyire a szekértől meg-
állott, hogy ha aflu  Oroszt nem tudná ártalmat 
lanná tenni a ót megtámaduá, neki a bottal uon 
nal Bogitségóre siethessen, de erre nem volt szűk-
ség, mert a fiu  közvetlen közelből a 0 millimé-
teres pisztolyból az alvónak egyenesen a kopo-
nyájába bocsátotta a gólyót, ugy hogy ai agy. 

velő összeroncsolódott, a koponya belsejét vér-
ömleny boritotta el és ai alvó ember minden jaj 
szó nélkül legott kiszenvedett. 

Minthogy ai esetnek egyetlen tanuja sem 
volt, a bűncselekmény felderítése  nehéz volt 
aaonban a csendőrségnek még is sikerült csak-
hamar a bűntény szálait meglelni s a tetteseket 
elfogni  és kihallgatni, a mikor bár aa apa atéuy-
elkövelését tagadta, a fia  töredelmesen bevallott 
mindent. 

Ennek a bűnténynek a megtorlása került 
tehát a mai tárgyaláson napirendre melyre vád-
lottakon kiviil 10 tanút idéztek be éa hallgattak 
ki, kiket netn annyira a gyilkosság ténykörülmé-
nyeire, — mert annál jelen nem voltak — hanem 
a haragos felek  között addig előfordult  czivódá-
sokra s az azokból vont következtetésekre nézve 
hallgattak ki. 

Aa esküdtszék következőleg alakult meg: 
Elnök Perjéssy Mihály tszéki elnök, szavazó 

bírák Kovács I;ajos, Csipkés Árpád, jegyző Borsai 
Mór, közvádló Sztupjár Samu kir. ügyész volt. 
A meggyilkolt Orosz István neje és gyermekei 
képviseletét Csedó István, a védelmet Fülöp Tamás 
felett  Hartha lgnácz és Fülöp lgnácz felett  Dr. 
Nagy Béni teljesítette. 

Esküdtek voltak: Kopacz Lukács, Krausz 
Mihály, Böjté Lajos, Fülöp István, I'otoczki Pál, 
Lázár Márton, Uyörpál János, Györffy  Sándor, 
SZABZ István, Potoczky Alajos stb. 

Mint orvos szakértők jelen voltak : dr. Dob 
ribán Antal járás orvos és dr. Mezei Oéaa Ditró 
községi orvos. 

Elsőbben is vádlottak hallgattatlak ki. Fü-
löp Tamás nz apa most is czinikus inódon ta-
gadta biinrészesaégét, mig fia  lgnácz. bár két 
előbbi vallomásától eltéróleg a megöltai szándé-
kot ezúttal tagadta, de tettét most is beismerte, 
a mi jó hatással volt ugy az esküdtszék tagjaira, 
mint a hallgatóságra. Ezután a beidézett tanuk s 
ezek között az elhaltnak, valamint Fiilöp Tamás-
nak neje hallgattatván ki, az utóbbi nem valami 
épületes módon nyilatkozott férjéről,  a ki vele 
szemben is többnyire durváu viselkedett s miután 
még a bonvéd puskamüves mint fegyverszakértő 
éa a két orvos is kihallgattatott s ezek megerő 
Miiették azon ténykörülményt, hogy a pisztoly 
közéiből minden czélzás nélkül alkalmas volt, 
főleg  a főre  irányzott lövéssel egy emberélet 
kioltására; elnök a tanú kihallgatást befejezettnek 
jelentvén ki, azokat egyenkiut vallomásukra ineg-
eskettette. 

Ezután Bariba védő a tárgyalás elnapolását 
és védencze érdekében annak bizonyítására, hogy 
Orosz István őt folyton  üldözte a megveréssel is 
fenyegette,  ujabb tanuk kihallgatását indítványozta, 
mihez hozzá járult védő társa Nagy Béni is. Ezt 
az indítványt azonban a közvádló ellenérvei után 
a törvényszék elvetette, mi ellen védők Betnmi 
aégi panaszt jeleutettek be. 

Most Sztupjár kir. ügyésa állott fel  s azon 
benyomások után, miket a kihallgatások folyamán 
merített a gyilkosság vádját elejtette s tettesük-
kel szembeu a Bzándékos emberölés vádját kérte 
alkalmazni s ez alapon rájuk a bűnöst kimondani. 

A vádnak ilyeténképpeni módosítása mind-
két védőt meglepte s hogy a védelemre ez irány-
ban készülhessenek eló, isinét a tárgyalás elna-
polását kérték, mire a törvényszék vissza vonult 
g 10 pereznyi tanácskozás után a kérelmet eluta-
sította, mi ellen ujabb semmiségi [innaazt jelen-
tettek be védők. 

Ezután közvádló az általa szövegezett kér-
dést terjesztette elő, mihez Bartlia védő ügyvéd 
kiegészítő kérdést nyújtott be s miután a törvény-
szék a kérdések összeállítására vissza vonult s 
negyedóra múlva azt felolvaata  s Csedő ügyvéd 
aa elhalt családjának kárkövetelését előterjesz-
tette, a vád- és vidbeszédek vették kezdetüket. 

Sztupjár Samu közvádló mindenben követ-
kezetes és szépen megokolt vádbeszédét azzal 
kezdette, hogy a bűncselekményt egy gyarló em-
ber meggondolatlan tette képeavén, szinte szánal-
mat éroa magéban, midőn egy fiatal  embert lát 
maga előtt, kit tulajdon édes apja Bodort bele a 
szomorú tett elkövetésébe éa a ki töredelmes 
vallomásával a biróaág feladatát  nagyban meg-
könnyítette. Mindazouáltal, minthogy erro néave 
a szándékosságot és apjára nézve a felbujtási 
teljeseu bebizonyítva, illetve aaoknak tényét meg-
állapítva látja, kéri őket a szándékos emberölés 
bűntettében vétkeseknek kimondani. 

Dr. Nagy Béni a Fülöp lgnácz védője rövid, 
de igen sikerült beszédben szólott védencze mel-
lett, hire9 jogtudósok felfogásának  czitálásával 
igyekezvén kimutatni, hogy mily esetekben van 
helye a szándékos cselekméuy vádjának s miután 
védenczével szemben a szándékosság ténye ez 
alkalommal is, sem bizonyítva, sem megállapítva 
egyáltalában nem letteaalapou el sem marasatalható. 

Bartha Ignáca a Fülöp Tamás védője hosa 
szasabban terjeszkedett ki a vád érvényteleníté-
sére. Bebizonyítani igyekezett, hogy miután még 
a lövést elkövetett fiúval  szemben sem nyert iga-
zolást az ölési szándék, annál kevésbé pedig aa 
apára nézve a felbujtás  ténye a mindkettő kirán-
dulásának csupán csak aa illető megfenyitése, 
jobban megveréae volt a czélja: védenciének a 
felbujtás  vádja aluli felmentését  kérte. 

Ezután as esküdtek a kérdésekkel visaia 
vonulván félórai  tanioskoais után elóterjeaatétték 
verdiktjüket, mely szerint mindkettőt az ember-
ölés bűntettében hibásnak találták, mire aitáa a 
törvényszék meghozta Ítéletét a Fülöp Ignáczot. 
mint tettest 6 évi a apját Ffliöp  Tamást, mint 
felbujtót  11 évi fegyházra  itélla, mibe mindkettő 
belenyugodott. 

Az E. M. K. E. egy havi élete. 
T. alelnök-főtitkár  jelentése a* Igazg.-vilasztmány 

1901. október 12-én tartott ülésén. 
Igen  T.  választmány! 

Van szerencsém jelentésemet az egyesület 
lefolyt  havi életéről tisztelettel a következők-
ben megtenni. 

A mult választmányi gyűlés óta tartott 
a direktórium Béldi Ákos gróf  elnöklete alatt 
két ülést u. m. szept. 25-én és f.  hó 12-én. 

A F. M. K. E. főtitkára  kérésére a F. M. 
K. E. könytára részére az Emke eddig megjelent 
évi jelentéseit megküldöttük. 

Algyógyi székely fóldmives  iskola. Az 
iskola évzáró gyakorlati közvizsgálata folyó 
évi szeptember hó 22-én folyt  le Algyógyon, 
melyen az Erakét Bánfiy  Ernő báró, Lészay 
Ferencz kir. tanácsos, Polcz Rezsó és Sándor 
József  t. alelnök-főtitkár  képviselték; a minisz-
ter kiküldötte Magyar Kázmér kir. földraives 
iskolai tanfelügyelő  volt. — Háromszékmegyei 
árvafiu-  és szeretetház igazgatósága értesítvén, 
hogy az Algyógyon már elhelyezett 12 árván 
kívül, folytatólag  most ismét 4 árva áll ren-
delkezésre, kik a 12 élet évet elérték: e tárgy-
ban megkerestük a kir. fóldmivelésűgyi  minisz-
ter urat és a földmives  iskola igazgatóját. A 
miniszter ur tekintettel az ügy sürgős voltára, 
táviratilag értesített a felvétel  megengedéséről, 
azzal a feltétellel,  ha a felszereléseket  az egye-
sület adja. Tekintettel, hogy a választmány 
által e czélra megszavazott összeg egy része 
még rendelkezésre áll: a kiutalás iránt elnö-
kileg intézkedtünk. 

Népiskolák. Aranykuti Emke-iskola gond-
noksága 1901—902. tanévi költségvetése indo-
kolására hivatott fel  s Mózsu Áttila gondnok-
sági elnököt, a ki ezen tisztéről lemondott, 
értesítettük, hogy a direktórium a lemondást 
nem fogadta  el. Ugyanezen iskola gondnokságát 
megkerestük a tanítói lakásban levő kemencze 
lebontása, valamint egy bádog kemencze felál-
lítása tárgyában véleménye közlésére. — Ma-
eyar-nagy-sombori Elnkeiskola gondnoksága be-
küldvén 1900—901. évi számadását, rendben 
találtatott. Bíró Béla apát-plébános a Nemes-
féle  200 K.-s alapítvány kamatai kiosztásáról 
jelentést tett. — Dr. Sántha Albert abosfalvi 
róm. kath. iskolaszéki elnök köszönetét fejezte 
Ki az abosfalvi  iskola számára megszavazott 
200 korona segélyért, mely által tényleg az 
iskola segélyeztetik. — Ördögkuti ev. ref.  egy-
házközség is megköszönte a megszavazott 100 
korona segélyt, mit a beküldött nyugta ellené-
ben átkezeltünk. 

Szakoktatás. Szászvárosi József  müncheni 
szobrász-növendék munkáiról fényképeket  kül-
dött s egyben segélyének Vl-ik részlete is ké-
résére előbb utaltatott ki. — Szász István bu-
dapesti minta-rajzÍ8kolai növendék megköszönte 
a kiutalt segélyrészietet s egyben rendkívüli 
hallgató minőségben való felvételéről  felvilá-
gosítást ad. — Hunyadmegyei választmány aján-
latára a nagy-rápolti munkatauitónőnek meg-
szavazott 200 korona elküldetett azzal, hogy 
a tanításban nagyobb eredmény éressék el. — 
Ungváryné Kiss Mária m. munkatanitónőnek 
vándortanitási utja támogatása végett a kultusz-
miniszterhez szóló kérését pártolólag felterjesz-
tettük. — Reményi Antal jogtanácsossal kö-
zöltük, hogy a haditengerészet gépészeti osz-
tályába való felvételnél  a német nyelvismeret 
hiadya, miatt nehézségek merültek fel. 

Óvódák. Brassói áll. óvódák felügyelő-
bizottságát a Nagy istván 4000 koronás és gr. 
Bethlen András 1000 koronás alapítványának 
a fiókválasztmánytól  hozzánk beérkezéséről ér-
tesítettük, megjegyezve, hogy egyesületünk 
csak 1902. szeptemberben lesz köteles a kama-
tokat folyósítani.  Hasonlóan értesítettük a fiók-
választmányt is. — Beszterczei Emke óvó fel-
Ugyeló-bizottságát értesítettük, hogy az óvó-
épület emeleti lakosztályát 720 korona bérért 
Horváth főhadnagynak  kiadhatja. — Hunyad-
megyei választmányt a Hunyadmegyei gyermek-
menhelyek 600 korona segélyének elszámolása 
rendjén felhívtuk  a menhelyek működésének 
figyelemmel  kisérésére valamint az Emke-men-
helyeknek állami iskolákhoz tétele tárgyában 
kérdést tettünk. 

Népdaloskörök, népkönyvtárak és ifjúsági 
egyesületek''. Szebenvármegyei választmányhoz 
a nagyszebeni ev. ref.  énekkar Emke-könyv-
tára részére megrendelt könyvek elküldettek. 
— Szucsáki Emke-népkönyvtár és dalosköri 
alapszabályai megerősíttetvén, a megszavazott 
népkönyvtári és dalköri felszerelések  megkül-
dettek. — Pákéi daloskör panaszt emelvén, 
hogy a Gönczi J. József  szegedi zászlógyáros 
czég a daloskör lobogójára a 6 koronát már 
egy éve megkapta, de isinételt sürgetéseire 
sem szallagot, sem pedig választ nem kapott, 
ennek alapján nevezett czéget sürgősen meg-
kerestük, bogy az összeget haladéktalanul küld-
je be a központhoz. — Emke ifjúsági  egyesü-
letek alapszabályaiból több mennyiségű pél-
dányt klildtUnk a besztercze-naszódmegyei, 
udvarhelymegyei, brassómegyei, hunyadme-
gyei, maros-tordamegyei és alsó-fehértnegyei 
tanfelügyelőségekhez  beérkezett megkeresések 
alapján. Egyik segélyezett iskolánkhoz tanköny-
veket küldtünk, egy ifjuBági  könyvtár szerve-
zésére is előjegyezvén. — Szilágyvármegye 
törvényhatósági bizottsága beküldte a dr. Petri 
Mór szerkesztette „Szilágyvármegye mono-
gráfiája*  czimll mű I. kötetét. (Folyt. k»v ) 
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Felhívás 
Magyarország összes tanítóihoz és tanitó-

egyleteihez. 
A párkányvidéki róm. kath. tanitóegylet 

a tanítók, s különösen a kántortanítók nyug-
dijsérelme Ügyében országos mozgalmat indít. 
E mozgalom részesévé kívánja tenni Magyar-
ország összes tanitóegyleteit az által, hogy tel-
jesen elkészített s csak kitöltésre és aláírásra 
váró memorandumokat klild az egyletek elnö-
keihez, kik azokat a gyűlések megtartása után 
illetékes helyeikre, nevezetesen Magyarország 
herczegprimásához, az összes püspökökhöz, a 
képviselőház elnöke utján a parlamenthez, s a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 
felterjeszteni  kegyesek lesznek. Ennek kapcsán 
előre is felhívunk  minden tanítót, legyenek 
résen! Folyó évi nov 18—30-ika között meg-
tartandó kerületi rendkívüli gyűléseiken föltét-
lenül megjelenjenek! Megjelenjenek még akkor 
is. ha az pénzáldozatukba kerülne. Az idő rö-
vid, miért is a gyűléseknek fentjelölt  időben 
való megtartását szorgalmazzák s a memoran-
dumokat a gyűlések színhelyéről azonnal küld-
jék fel.  Ne hagyják e mozgalmat nemtörődöm-
ségükkel meghiusulni! Saját magunk és csa-
ládunk jobb jövőjéről van itt szó. Ha össze-
tartunk győzni fogunk.  Jól megérdemelt követe-
lésünk a memorandum ezen alábbi öt pontjá-
ban foglaltatik: 

1. Mondja ki a törvény, hogy minden ta-
nító bírjon egyenlő nyugdíjjal, egyenlő szolgá-
lati idő után. Fenmaradliatna a tanítónak azon 
joga, hogy megfelelő  több befizetéssel  egyes 
tanítók nagyobb nyugdíj összeget biztosithas-
sanak maguknak, mint ez az eredeti elsó nyug-
díjtörvényben is meg volt engedve, ha pedig 
ez nem volna keresztülvihető, akkor, 

2. ha már a tanító kántorjavadalma miatt 
nem juthat a tanítói fizetés  kiegészítéséhez, 
ugy méltányos és igazságos csak akkor lesz 
az eljárás, ha kántori jövedelme viszont betu-
dódik a nyugdíj jogosultságnál is. 

3 A földjavadalomnál  ne a kataszteri jö-
vedelem szolgáljon zsinórmértékül, hanem a 
tényleges jövedelem, mint az a papi kongrua 
ezéljából eszközölt fóldjövedelem  számitásnál 
történt. 

4. A kántortanitöi nyugdijkérdés megol-
dása körüli nehézségeket lényegesen megkö-
nyitené az, ha a kántortanitöi javadalmazáshoz 
tartozó földek  mind kántortanitöi jelleggel ru-
háztatnának fel,  azonban a földekre  bekebele-
zett azon kötelezettséggel, hogy a főtanitó  tar-
tozzék a kántori teendőket is teljesíteni. 

5. A tanítók szolgálati ideje 35 évre re-
dukál tassék. 

A kétezernyí memorandum már is készü-
lőben van s legközelebb szét fog  küldetni. Fel 
tehát kartársaink, ne csüggedjünk! Legyünk 
résen! s akkor: .Lesz még egyszer ünnep a 
világon*. 

Isten velünk I 
A Párkány  vidéki  r. k.  Tanító-

egyesület  tagjai. 
Tanító gyűlés. 

A csiki róm. kath. tanító egyesület fel-
csiki fiókköre  folyó  évi október hó 30-án Csik-
Madéfalván  tartotta rendes őszi gyűlését, me-
lyen a tagok majdnem teljes számmal jelen 
voltak s mint vendégek részt vettek, a helyi 
elöljárók és iskolaszék tagjai is. 

Szent-mise után a gyűlés kezdetét vette, 
a mikor a tagok a László Gáspár kántor-taní-
tónak az I-só osztályban a beszéd- és értelem-
gyakorlatból a jobb- és bal kéz s a II. osztály-
ban a számtanból a 11 számfogalmát  tárgyazó 
gyakorlati tanítását hallgatták. 

1. A kör dalárdájának a Himnusz előadása 
után Káduly Benjamin üdvözölvén a megjelent 
tagokat és vendégeket a gyűlést egy tőle meg-
szokott lendületes beszéddel megnyitotta, mely-
nek tárgyát az „erköksi nevelés képezte". A 
megnyitó tanulságos voltánál fogva  a jegyző-
könyvbe szórói-szóra bevétetni és a lapokban 
közzététetni batároztatott. 

2. A mult gyűlés jegyzőkönyve észrevé-
tel nélkül hitelesíttetett. 

3. A méhész egylet alapszabály terveze-
tének elkészítésére kiküldött bizottság egyik 
tagja által a tervezet olvastatván, annak minden 
pontjának tárgyalása után megejtetett körtisztvi-
Belöinek a megválasztása és pedig egyhangú-
lag a következőkép: Elnök: Paláncz Sándor, 
jegyző: Pálosy Géza, pénztárnok Gál Márton 
és ellenőr Xántus Dávid. 

4. Elnöknek azon jelentése, miszerint bol-
dogult Földes József  igazgató ur síremléke, a 
mely tanítványai közadakozásából állíttatott, 
fölszenteltetett,  tudomásul vétetett s Karácsony 
József  és Xántus Elek uraknak ez ügyben tett 
fáradozásaikért  jegyzőkönyvi köszönet szavaz-
tatott. 

Elnöknek, azon előterjesztésére, mely sze-
rint Püspök urunk ő méltósága a nyári szent-
gyakorlatok alkalmával azon óhajának adott 
kifejezést,  miszerint tétessék gyűlésünkön meg-
fontolás  tárgyává, hogy van-e valami hasznunk 
ezen lelki gyakorlatokból és helyesek-e ugy a 
mint eddig tartattak? s van-e még valami kí-
vánni valónk? Egyhangúlag kimondatott, hogy 
annak megtartását továbbra is a kör minden 
tagja obqjtja, mivel kimondhatatlan azon lelki-
épülés, azon nyugodtság, melyet az azon reszt; 
vevó tanitó érez, távol a mindennapi nyomasztó 
gondok ós bajoktól, a miért is e helyen is a 

3 évi szentgyakorlatok nagy költségeért gyer-
meki köszönetet mond. 

5. Pálosy János szavalta Tárkányinak 
.Honfiak"  czimü költeményét a melyet a gyű-
lés köszönete jutalmazott. 

0. György Balázs felolvasott  a .testi fe-
nyítésről*. Az ügyesen, érdekesen összeállított 
és tapasztalataiból vett munkáját a gyűlés é!-
jenzéssel fogadia. 

7. Minthogy 1902-ben nyugdíj törvényünk 
revízió alá jón Káduly és Császár kartársak 
fölkérettek,  hogy a mi hajainkat egy memo-
randum alakjában juttassák kerületünk képvi-
selőjéhez a ki a többi csiki képviselőkkel egye-
temben annak orvoslásáért illetékes helyen 
annak idején fölszólalna. 

8. A megejtett bírálatok alapján László 
Gáspár gyakorlati tanítása sikerültnek nyil-
váníttatott. 

Elnök a jelenlevők figyelmét,  kitartását 
és ügy buzgóságukat megköszönve, annak ki-
jelentésével, hogy a jövő gyűlés Csik-Taploczáu 
fog  tartatni, a gyűlést bezárta. 

Csik-Szentdomokos, 1!R)1. november 5-én. 
Császár  Donát, jegyző. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Lajmnk zártakor  az utolsó pilla-

natban meffdObbenesnel  resszitk  a h irt, 
hof/i/  vá rónánk  polgármestere  Él III  ex 
Jakab  meghalt. 

— Főispáni beikta tás . Maros-Tonla 
vármegye és Marosvásárhely szab. kir. város 
főispánjává  közelebbről kinevezett Sándor János 
főispánnak  állásába való beiktatása Maros-
Tordamegye törvényhatósági bizottságának f 
hó lü-iki ülésében nagy ünnepélyességgel tör-
tént meg. 

— Kinevezések. Ö felsége  A király Száva 
Antal szolnoki járásbirósági aljegyzőt a hely-
beli kir. törvényszékhez és Szabó István deési 
törvényszéki aljegyzőt a topánfalvi  járásbíró-
sághoz albirákká, a belügyminisztérium veze-
tésével megbízott miniszter elnök a budapcst-
lipótinezei elmegyógy intézetnél megüresedett 
gondnoki állásra Stemmer Olivér angyalföldi 
ehncgyintézeti gondnokot nevezte ki. 

Csibertics Imrét, a helybeli gazil. felső-
népiskola derék és szorgalmas tanárát az er-
délyi róm. kath. status igazgatósága a maros-
vásárhelyi róm. kath. főgimnáziumhoz  tanárrá 
nevezte ki. Gratulálunk. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter csik-szépvizi születésű Balázs 
Béla lázárfóldi  tanitót a magyar pádéi elemi 
iskoláhiiz helyezte át. 

— Gyászrovat . Megye szerte nagy rész-
vétet keltett az ősrégi nemes Bocskor család 
gyásza, mely esik-szentniártoni üzv. Bocskor 
Ferenczné, született fancsali  Fancsaly Polixéna 
elhunytával sújtotta. Az általánosan tisztelt 
matróna életének 72-ik, özvegységének 14-ik 
évében folyó  hó 10-án reggel fél  ö órakor hunyta 
örök álomra fáradt  szemeit vigasztalhatatlan 
gyermekei gyöngéden ápoló karjai közt. Földi 
részeit f.  hó 17-én délután 2 órakor szentelték 
be a r. k. egyház szertartása szerint, nagy-
számú résztvevő közönség jelenlétében. Azu-
tán nz élő virágokkal borított koporsót gyász-
Jiocsira helyezték és a csik-somlyói plébánia 
templom kerítésébe szállították, hol uz elhuny-
tat férje  mellé helyezték öröknyugalomra. Lelki-
üdvéért az engesztelő szentmise áldozatot a 
csíkszeredai templomban f.  hó 18-án, reggel 
9 órakor mutatták be. Az elhunytban Bocs-
kor Antal tszéki jegyzó és Bocskor Erzsike 
édes anyjukat gyászolják. 

— Egy reinénytelyes ifjú  életet ragadott 
el a halál a korai sirba, messze idegenben, 
távol hazájától, távol szeretteitói, hova gyó-
gyulást ment keresni s hol megtalálta az örök 
életet. Geczó Albert gépészmérnök, Geczc Elek 
s neje Sárosy Veronika fia  halt meg Meránbnn 
e hó 10-án, 24 éves korában, hosszas szen-
vedés után. Temetése ugyanott 17-én délután 
4 órakor történt meg. 

— Solnay .lános kézdi-polyáni gör. kath. 
fóesperest,  a Solnay Sándor ügyvéd és Solnay 
Dénes Bzentdomokosi gör. kath. lelkész nagy-
bátyját súlyos veszteség érte. Hitves társát, 
szülelett Kristóf  Károlinát folyó  hó 14-én 02 
éves korában ragadta el a halál oldala mellől, 
kivel boldog családi életet élt. Halálát gyá-
szolják: leánya Solnay Mari, férjezett  Sándor 
Jánosné csik-szentgyörgyi gör. kath. lelkész s 
ezeknek 5 gyermeke, mint unokái. 

— Lelkész választás. Koródi Mihály 
csik-szentimrei lelkésznek csik-szentmiklósi plé-
bánossá való kinevezésével megürült állás be-
töltése ezéljából Csik-Szentimrén a választás 
folyó  hó 14-ére volt kitűzve, Hosszú Ferencz 
szentkirályi plébános, szentszéki ülnök elnök-
lete alatt, mely a mint halljuk, egyetértés 
hiányában a kívánt eredményre nem vezetett. 
Három jelöltről volt ugyanis szó, nevezetesen 
Sántha Albert, Nagy Antul és Báiint Vilmosról, 
kiknek megválasztásában a többség családi és 
rokoni érdekek kielégítésére irányzatot vélvén 
felfedezni,  a választási jogáról lemondott s 
egyenesen püspök ur ő méltóságára kívánta 
bízni egy tetszés szerinti egyénnek a kineve-
zését, mig 0 személy ennek daczára is válasz-
tási jogával élve az elől jelzett 3 személyre 
adta le szavazatát. Ezzel kapcsolatosan meg-
említhetjük, 'hogy Koródi Mihály most már 
csik-szentmiklósi plébános holnap, csütörtökön 
fogja uj állomását elfoglalni  s bivei az ó fo 

gadtatására nagyban készülnek és fényes  ban 
kettet rendeznek az uj lelkiatya tiszteletére. 

— Katalin-bál. A csíkszeredai iparos 
iljuság önképzőkörének folyó  évi november hó 
23-án rendezendő báljára igen sokan készülnek, 
különösen a polgári osztályból, de a mint ér-
tesültünk a jótékonyczélu mulatságtól a hiva-
talnoki osztály sem vonja meg támogatását s 
különösen az arany fiatalság  teljes számban 
ott lesz. A rendezőség mindent elkövet, liogy 
ezen bálja is méltó legyen az ezelőtti években 
rendezettek jó hírnevéhez, de különösen abban 
fáradozik,  hogy a megjelenő közönség igényei 
minden tekintetben ki legyenek elégítve "és 
hogy a közönség jól mulasson. Hisszük és re-
méljük, hogy a derék iljak fáradozását  minden 
irányban siker fogja  koronázni. 

— Az E. M K. E. közgyűlése Az 
Erdély részi Magyar Közművelődési Egyesület 
evi rendes közgyűlését folyó  hó 10-éiiKolozs-
váron. a városház nagytermében tartotta tneg. 
olt azon a helyen, a hol ezelőtt 17 évvel meg-
alakult. E jelentőségteljes kulturális egyesület 
iránt az érdeklődés az idén nagy mértékben 
nyilvánult és a közgyűlés igen nagyszámú kö-
zönség előtt folyt  le. A közgyűlést liéldi Ákos 
gróf  délután 4 órakor nyitotta meg lendületes 
beszéddel, melyben konstatálta, hogy az egye-
sület anyagi és erkölcsi felvirágzása  a be.ke, 
egyiná.' megértése és becsülése jegyében foly-
ton elóre halad. Valóban csodálatos azon ál-
dozatkészség. melylyel a nemzet még a gaz-
dasági váltság és pénzügyi pangás idején is 
istápolja. Az egyesület ugy igyekszik meghá-
lálni a társadalom buzgó és öntudatos támo-
gatását, liogy fajunkat  szeretve, de nem gyű-
lölve senkit, templomot emel az emberi és nem-
zeti közművelődésnek és a nemzet áldozatából 
egyetlen egy fillér  sem fordittatik  haszontalan 
czélra. Köszönetet nionil az igazgató választ-
mánynak. a direktóriumnak és a tisztikarnak 
s beszédét a király éltetésével végzi. Elnök 
indítványára üdvözlő táviratot küldöttek Apponyi 
Albert grófnak,  mint nemzeti eseményeink ve-
zér munkásának és az egyesület örökös tisz-
teleti tagjának a legmagasabb kitüntetés alkal-
mából. Meghallgattak még a főtitkár  és szám-
vizsgáló bizottság jelentősét s végül elhatároz-
ták, liogy a jövő évi közgyűlést Nagy-linveden 
pünkösd második napján fogják  megtartani. 

- Hangverseny. A csik-somlyói r. k. 
tanítóképző intézet ifjúsága  zene szertárának 
kiegészítése ezéljából l'.HII. évi november hó 
23-an (szombaton) a gyakorló iskola díszter-
mében hangversenyt rendez, a következő mű-
sorral 1. Erkel F. Hunyadi induló, előadja az 
intézet zenekara. 2. Arany J. Walesi bárdok, 
szavalja Simó Benedek. 3. Wagner. Xászkar. 
Lohengiin operájából, előadja az énekkar. 4. 
Haydn J. tteremidv, kvartett, előadják Lacz 
Kálmán, Kalivoda Dezső, Albert József  és (iá-
bor Gyula. 5. Itália, duett, éneklik Benedek 
Imre és Bercczki László. Harmonitimon kiséri 
licke András, li. Gahányi Kakas ülőn, mono-
lóg, előadja Hallay Imre. 7. Schubert. Sere-
náde, előadja a zenekar. 8. Yradier, La-Palo-
ma, előadja a zenekar. 9. Br. Eötvös J. Vár 
és kunyhó, szavalja Varga Ferencz. 10. Nép-
dalok, énekli az énekkar. II. Tréfás  jelenet, 
előadják Kalivoda Dezső és László Ambrus, 
12. G. Braea, La-Serenata, énekli Hallay Imre. 
Hegedüli kiséri (labor Gyula, harmoniumon 
Kászoni János. 13. Melodráma, szavalja Györ-
biró István, kiséri a zenekar. 14. Induló, Ját-
szil a zenekar. Kezdete este fél  8 órakor. Be-
lépő jegvek ára; számozott ülőhely 1 korona 
(Ml fill.  Ülőhely 1 korona. Állóheiy 00 fillér. 
Jegyek előre válthatók Györgyjakab Márton 
utódánál Csíkszeredában. Feliiltizetéseket kö-
szönettel fogad  és hirlapilag nyugtáz az iljuság. 
Az érdekesnek Ígérkező mulatságot ajánljuk a 
tisztelt közönség figyelmébe  és támogatásába. 

Hal- és vadestély. Szép számu tár-
saság gyűlt össze e hó lli-án este a Csillag 
nagytermébe a hirdetett hal- és vadestélyre. 
mely estély megfelelt  régi jó hírnevének. A 
pontos s jó kiszolgálás mellett az ifjak  ele-
gendő teret talállak tánczolási hajlamuk kielé-
gítésére is s igy mig a vendégek egy része 
fehér  asztal mellett élvezte az élet örömeit, 
addig a fiatalság  a terem másik részében vig 
muzsika hangja mellett áldozott Terpsielioré-
nek, a táncz múzsájának s igy tartott a mu-
latság, melynek hamarosan valószínűleg ismét-
lése lesz a késő éjjeli órákig. 

— Iskolai ünnepély. A csik-somlyói 
r. k. tanitókepzö-intézet védőszentjének, Szent-
Czecziliának tiszteletére a gyakorló iskola ter-
mében 1901. évi november hó 24-én (vasárnap) 
délután 3 órakor ünnepélyt rendez, a követ-
kező műsorral : 1. Ima. Wébertől. Klóadja az 
intézet énekkara. 2. ünnepi beszéd. Tartja Ko-
todi Mihály IV. éves növendék. 3. Hullámok 
felett,  keringő. Előadja az ifjúsági  zenekar. 
4. Szent Czecziliii. irta Kassay Lajos tanár. 
Előadja Györbiró István IV. éves növ. 5. Ave 
Mária Stella, előadja az ifjúsági  énekkar. 0. 
Készlet Vörösmarty Csongor és Tünde czimü 
drámai költeményéből. Fejedelem: Bardócz 
Endre IV. éves, Csongor: Yitos Domokos I. 
éves, Tudós: Földes Zoltán III. éves, Kalmár: 
László Ambrus II. éves növ. 7. Az ifjú  vágya, 
P. Tintától. Előadja az ifjúsági  énekkar. 8. A 
zene hatalma. Felolvassa l'ap István IV. éves n. 
9. luduló. Játsza az ifjúsági  zenekar. Az ünne-
pélyre az érdeklődőket ez uton is meghívja a 
rendezőség. 

Egymásután kétszer (és pedig augusz-
tus 2-án 90,000 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 
nyereményjegyzéket 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 I frt  50 kr.,nyolczad sorsjegy 75 kr. 

Laptulajdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 5982/901. [2441] 2-9 
" k i . 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárinegye felcsiki  járásban az ujonna 

nagy községgé alakult Csik-Jenófalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhívom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 0. §. illetve 
az 1900. évi XX. t.-ez. 3. §.-ában körülírt elméleti 
képzettségüket, továbbá az 1880. évi XXII. t.-cz. 
<3. g-a értelmében magyar honosságukat és 
nagykorúságukat igazoló-okmányokkal felszerelt 
kérvényükét hozzám folyó  évi deczember 
bó 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 00 korona. 
4. Természetbeni kiszolgáltatandó iroda 

fűtés,  világítás. 
Külön kiildöuczöt 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. 

Fe j é r Sándor, főszolgabíró. 
Szátll 9052/901^ [248] 2-8 

pulg. 

Hirdetmény. 
Néhai Baktsi Gáspár volt csíkszeredai kir. 

közjegyző 4()Ü0 korona óvadékára, a melyet a 
budapesti .Általános 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-
szék az 1874. évi XXXV. t.-cz. 47. §-a értel-
mében ezennel felszólítja  mindazokat a kik e 
biztosítékra az 1874. évi XXXV. t.-cz. 173. 
illetve az 1880. évi VII. t.-cz. 40. §-a értelmében 
törvényes zálogjoggal bírnak, liogy a követe-
léseiket ezen hirdetménynek a „Budapesti Köz-
lény-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 20. 

C s i p k é s , kir. törvényszéki biró. 

Sz. 5024 -1901. [254| 1—3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos községben az újonnan 

rendszeresített, illetve rendszeresítés alatt álló 
segédjegyzó anyakönyvvezető helyettesi állásra, 
mely az állam és község által meg ajánlott 
500 korona tiszteletdíjjal van egybekötve, ezen-
nel pályázatott hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állast elnyerni óhajtják, hogy eddigi 
alkalmaztatásukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám a 
folyó  evi deczember hó 20-ig annyival 
is inkább adják be, mert a később érkező kér-
vények figyelembe  vétetni nem fognak. 

Felcsiki  főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 13-án. 

F e j é r Sándor, főszolgabíró. 
Sz. 0271-1901. [250] 1—3 

kiT 

Pályázati hirdetmény. 
A csik-szépvizi körjegyzőség és anyakönyvi 

kerületben az újonnan rendszeresítendő Begéd-
jegyzó anyakönyvvezető helyettesi állásra, mely 
az állam és községek által kilátásba helyezett 
400 korona tisztelet díjjal lesz egybekötve, ezen-
nel pályázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy eddigi 
alkalmaztatásukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám f. 
év deczember 20-ig annyival is inkább 
adják be, mert a később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nein fognak. 

Felcsiki  főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 13-án. 

Fejer Sándor, főszolgabíró. 



November 20. C S Í K I L A P O K 47. szám. 

Sz. 5982/901. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban nz újonnan 

nagyközséggé alakult Csik-Karczfalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhivom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
obajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. ti. S- illetve 
az 1900. évi XX. t.-cz. 3. Ş-âban körülírt el-
méleti képzettségüket, továbbá az 1880. évi 
XXII. t.-cz. 73. f-a  értelmében magyar hono-
ságukat és nagykorúságukat igazoló-okinányok-
kal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  év i 
deczember 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 lakik-. 
3. Jegyzői iroda fűtése,  világítása és irodai 

kellékekre. 120 korona átalány. 
Külön küldönczöt kap; a magán munká 

lataiért és utazásaiért 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, 
fnszolpnbiró. [247] 2 - 3 

[244] i - t 

Pályázati hirdetmény. 
Alólirott korházi-bizottság ezennel pályá-

zatot hirdet a Gyergyó-Szentmiklóson újonnan 
épült 30 ágyra berendezett nyilvános jellegű 
kórháznál betöltendó 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 rendelő-orvos, kinek legalább 
két évi gyakorlatot felmutató  orvos-doktornak 
kell lennie. Járandósága 1200 korona évi fizetés 
s egy szobából és előszobából álló bútorozott 
lakás a kórházban. 

3. Gondnok. Kvi lizetése 1000 korona. 
A kórházi alapszabály értelmében meg-

kívántatik, hogy a kiuevezemló gondnok egy-
évi fizetésének  megfelelő  készpénz, vagy érték-
papirbeli biztosítékot tegyen le a kórházi bizott-
ság elnökének kezéhez, vagy pedig kétszer 
annyi értékű birtokot kebeleztessen be első 
helyen a kórház javára. 

Mindezen állások főispáni,  illetőleg alispáni 
kinevezés utján töltetnek be s 1902. január 
1-én lesznek elfoglalandők. 

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. jcgyzö. k. ti. elnök. 

Sz. 5982/901. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban a lemondás 

folytán  üresedésbejött Csik-Dánfalva  körjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek és felhivom  mind 
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi I. t.-cz. (í. 'illetve az 19U). évi 
XX. t.-cz. 3. S-ában körülirt emeleti képzett-
ségüket, továbbá az 1880. évi XXII. t.-ez. 73. jj. 
értelmében inugyar honosságukat igazoló-okma-
nyokkal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó 
évi deczember 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 60 korona. 
4. Természetben kiszolgáltatandó iroda 

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

lataiért és utazásáiért a szabályrendeletileg 
megállapított dijakat élvezi. 

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

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

Fejér Sándor, 
[24h] 2 - 3 íős/.ol^ulóró. 

Hirdetmény. 
A megyei közkórház 1002. évi 

élelmezésére vonatkozólag a kórházi 
bizottság elnökségének megbízásából Ar-
iejtést hirdetek. Árlejtési és élelmezési 
feltételek  a kórház igazgatósági irodájá-
ban naponta délelőtt 12 óráig megte-
tckintlietök. 

A szó- és Írásbeli ajánlatok tárgya-
lását folyó  lió 28-án délelőtt 9 órakor 
tartom meg. 

Veress Sándor dr., 
j -_>r,71 1 — 1 kórházi ]£LI/L':i' <V 

ZABOT 
• a g y b a n é n k l n e b b t n e n y i n é g b e n 
l e g n a g y o b b n a p i á r a k b a n v e n z 

[239] 4-« Propper Mózes 
liszt és termény-üzlet, Csíkszereda. 

12105—1901. szám. 
III. 

IVilyázat i hirdet mény. 
Csikvármegye magán javainak kezelő Ili 

vatalanal alkalmazott tisztviselők kiiziil az igaz-
gatónak, pénztárnoknak, ellenőrnek, számvevő-
nek és gazdatisztnek megbízatása folyó  év vé-
gén lejár, miért is ezen állásoknak újra leendő 
betöltése érdekében ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak Csikvnrinegyéhui illetékes 
és lakós székely honpolgárok, ha az alapsza-
bályokban előirt minősítéssel bírnak. 

A képzettségre megkívántatik : 
a) az igazgatónál: jogtudoinányokhani el-

méleti képzettség és gyakorlati jártasság ; a 
gazdászat, erdészet és számvitelijein gyakorlati 
és az ntlminisztráczió terén kellő jártasság : 

b) a pénztárnok és ellenőrnél középisko-
lai végzettség, a pénztári kezelésben és szám-
vitelben kellő gyakorlati jártasság, vagy szak-
képzettség : 

e) a gazdatisztnél gazdásági szakképzettség 
vagy legalább középiskolai végzettség, avagy 
a gazdászat és erdőkezelésben, valamint a szám-
vitelben kellő gyakorlati jártasság: 

(I) a számvevő az 1883. évi I. t.-cz. 17. 
§-áhnn előirt minősítéssel kell hogy bírjon. 

Megjegyzem, hogy a magánjavak kezelő 
hivatalára vonatkozó szervezeti és nyugdíj sza-
bályzat 25. {j a szerint a jelenleg niiiködó tiszt-
viselőket azon állásra, melyet most betöltenek 
eddigi szolgálatuk minden más kvnliliknczió 
nélkül is minősíti. 

Az igazgató II évre. a pénztárnok, ellenőr, 
gazdatiszt és számvevő pedig élethossziglan 
választatik. 

Ha oly egyének lesznek megválasztva, 
kik a magánjavak szolgálatában már 3 évet 
eltöltöttek, akkor azokat a szervezeti és nyiig-
dijszabályzat 2S. S ában megállapított első fo-
kozatú fizetés  és lakpénz. minden mást az ugyan-
ott megállapított második fokozatú  (izetés és 
lakpénz illeti meg. A gazdatisztet lakpénz he-
lyett természetbeni lakás illeti meg. 

Az igazgató, pénztárnok, ellenőr és szám-
vevő Csíkszeredában, a gazdatiszt pedig (lyó-
Tiilgyesen köteles lakni. 

A pénztárnok, ellenőr és gazdatiszt évi 
fizetésük  kétharmadával felérő  tiszti biztosíté-
kot kötelesek letenni és pedig akár készpénz-
ben, akár óvadékképes értékpapírban, akár 
pedig háromszoros beesértékü fekvőkben. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állások 
egyikét vagy másikát elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  kérvényüket folyo 
évi deczember hó 15-ik napjáig bezárólag 
hozzám annál is inkább adják be. mort a ké-
sőbb érkező folyamodványok  nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választást Csikvármegye törvényható-
sági bizottsága a rendes tisztújítással egyide-
jűleg fogja  megejteni. 

Csíkszereda, 1901. november hó 1-4-én. 

W ) 2 - 3 
Becze Antal, 

illisj.i'lll. 

Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 
A valódi Rithy féle pemetefü-ciukorka csak 
a készítőnél vagy az alábbi gyógyszertárakban 

kapható: 
Csik-Szeredán: Gőzsy Árpád, Csik-

Karczfalvan: Hankó Antal gógyszerta-
|24l] :t-7 rákban. 

előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [>2:10] .-> r, 

Adler József.  Csíkszereda. 

119. 1901 
vb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az lHbl. évi 

LX. l.-cz. 102 §-a értelmében ezenuel közli in é 
tes/.i, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék l'JOl. 
évi 9899 és 9900 pole számú végzései követ-
keztében L)r. Nagy Jenő csik-szentmAi toni ügyvéd 
által képviselt csik-szentgyöigyi községi hitel-
szövetkezet javára Imre Károly csik-szentgyörgyi 
róni. kalli. lelkész ellen 1480 kor. B jár. erejéig 
1901. évi ok'óber hó 31-én Inganatositolt kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  és 20oü kor. 
20 fillérre  b -csült következő ingóságok, u. ra.: 
szooalutorok, tü/.iU, .«értések, tehenek, borjuk, 
lovak, szekerek, gabona, majorság nyilvánoj ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszenlmártoni kir. 
j'iiróság 1901 évi V. 462, 2. számú végzése 
lolylán I .8(1 kor. tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
augusztus hó 19 ik napjától járó 6"/0 kamatai, 
és eddig összesen 154 kor. 77 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Csik-Sxent-
(•i\öi gyön alperes lakásán leendő eszközlésére 
1901. évi novembtr hó 27-ik napjának délelőtti 
9 Órája határidőül kitii/elik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
h»gy az éi intett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. g-a éi leimében készpénzfizetés  melleit 
a legtöbbel ígérőnek becsáron alul is el foguak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezeudö ingóságokat 
mások is le és felűlfoglallatlák  és azokra ki-
elégítési jogot nyeltek volna, ezen árverés az 
IS81. évi LX. t. c!.. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-S/.tmái tonon, 1901. november hó 
lG-'k napján. Zöldy Lajos , 

I J.'i 11 l - t kir. ltirúsiíei véf;reliiijtö. 

fii4.  vh. szám. |252| I 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdi-vásárlielyi kir. törvényszék 
1901. évi 623. polg. számú végzése következ-
tében Zíjzon Lázár ügyvéd által képviselt kézdi-
vásárlielyi takarékpénztár javára Balázs Lajos 
és Bodó Sándor k.-altizi lakósok ellen 361 kor. 
H jár. ereiéig 1901. évi junius bó 24-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
740 koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m.: 
4 urb kancza, szekerek és hámszer nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentinái toni kir. (bí-
róság 1901. évi V. 48,4. számú végzése foly-
tán 351 korona tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
augusztu* hó 14 ik napjától járó 6",u kamatai, 
és eddig összesen 82 korona 72 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Kászon-
Alliz községben, a végrehajtást szenvedők lakásán 
leendő eszközlésére 1901. óvi november hó 29-ik 
napjának délelőtti 10 óraja határidőül kiiüzeiik 

ahhoz H venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintell ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  melleit, a leglölibet ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felttlfoglaltmták  és azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t -cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-S/.entniártonon, 1901. november 
hó 12 ik napján. Gondos István, 

kir. I»ir. végrehajt ». 

•xxxxx)oo»ooooooaK® 
ki OC" birtokára "fea  rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett A; 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet"j elige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához, , ^ 4 - I . J 
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MELTZER 1LL ATSZERESZETE 

K A Q - T - S Z E B S N , 
DISZNÓDI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA. 

AJÁNLJA LKdJOHB M 1N< ISKli Ü X KK Kl.lSMKIíT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 

KOGPOUA1T, SZÁJVIZEIT, FOGPASZTÁIT, HAJOLAJAIT, HAJKENOCSE1T 
B A J U S Z K Ö T Ö 1 T , B U I L L A N T J X T , 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PUDEHEIT, AHCZFESTÖ és FÜSTÖLŐSZEBEIT stb. stb. 

MIM)Kxi-'KI.I: mixősi-;oi!i-:x. 
A szétküldés le'.kiismereteeen éB a legnagyott diskreczii mellett t í r ténik. 
Külíníeen ajánlható kisebb helyekan laki uraságoknak, paptházaknaU, 

îîldbirtokoeoknak stb. stb. etfc. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, l'-^H 1 2 

Hrzséhet-atrza  11.-,. sz. XAUY-SZEUEX.  Erzsébet-ateza  JÎ.T.  sz. 

m 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

P o m o r J p f ó s f t í /  ' 
alakitottani át. 

Temetkezési intézetemben elvállalok temeteséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

M i n d i g - d . i a s T r é i l a s z t é l E ~ 

é r e s s és f a r ] f e e p Q i g o k l > a i i i «  g i i k e s z o t i i i ; , 

p á i m á k é e s z a l a g a feteam. 

N n c y k o p o r s ó k 3 r « r i i r t ó l f ö l f e l é . 
Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós SZOI'OS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

feleknek  éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
Temetkezési intézetemnél föelvem a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
100 ilurtih  f/f/ászjetentés  nyomtatra  készen  . . . ,'f  frt  .10 Ur. 

1 ,, szalag felirat,  aranif  ragi/  fekete  hetiirel  1 .10 .. 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

12,*>8] 1-.2 Merza Rezső, 

* 
w 
w 
H> 

i * * 

fi 
a ) t 
1 » 

M» * 

S 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




