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Csíkszereda, nov. 25. 
Hogy milyen fontos  állás a polgár-

mesteri állás, arról talán felesleges  is 
hosszasabban értekezni. 

Törvényhatósági joggal felruházott 
városokban éppen olyan hivatalt tölt be. 
mint vármegyékben az alispán, épen 
olyan jogokkal és akkora hatalommal. 

Rendezett tanácsú városokban szin-
tén ö a városnak elsó tisztviselője, a 
városi tanács feje,  a képviselő testület-
nek elnöke és hivatott vezetője, a mellé 
állított tisztviselők munkálkodásának 
irányitója, az egész Ugy kezelésnek 
ellenörizője, egy szóval a legelső és 
a.on erkölcsi és anyagi uagy felelősség 
miatt, mely őt mint a város fejét  ter-
heli, a legfontosabb  kötelességeket végző 
tisztviselő. 

Az olyan rendezett tanácsú váro-
sokban, melyek anyagilag és más tekin-
tetben is rendben vaunak, a hol mód 
van arra és elég jövedelem áll rendel-
kezésre, hogy a többi tisztviselői állások 
is — természetesen megfelelő  és olyan 
díjazások mellett, melyek az illető hiva-
talnokok megélhetését raiiguknak meg 
felelően  biztosítják — teljesen szakkép-
zett s hivatásukat alaposan értő kvali-
fikált  emberekkel vannak betöltve, a 
polgármesteri hivatal viselése nem jár 
annyi' nehézséggel, mint azou városok-
ban a melyek nincsenek ilyen szerencsés 
helyzetben. 

A hol u városnak - - mint nálunk 
is — ugyszólva semmiféle  vagyona nincs, 
s fontos  hatáskörrel biró tisztviselőket 
ugy díjaznak és javadalmaznak, hogy 
c.supán csak abból megélni teljes lehe-
tetlen, a hol a város teiitartási költsé-
geit a rendelkezésre álló jövedelmi for-
rásokból magának a tisztviselői karnak, 
magának a tanácsnak kell elő állítani, 
ott már a polgármesteri hivatal betöl-
tése jóval több erőt, tehetséget és mun-
kaképességet igényel. 

Ide már nem elég egy olyan ember 
a ki csak a sablonszerű munkával van 
tisztában s azt teljes jókedvvel végezni 
tudja és akarja is, hanem olyan ember 
kell, ki a városi közigazgatás minden 
ágában teljesen járatos, a ki nemcsak 
a polgármesteri, hanem az e köré cso-
portosuló többi teendőkkel is lisztában 
van, a ki idejét teljesen a város érde-
keinek eredményes szolgálatára tudja 
szentelni s azokon az állásokon levő 
tisztviselőket, kik a csekély anyagi ja-
vadalmazásnál fogva,  nem rendelkeznek 
és nem is rendelkezhetnek olyan kép-
zettséggel, liogy hivatásukat minden 
irányban betölteni tudnák, teljesjóindu 
lattal utasítja, támogatja s minden tekin-
tetben segítségükre van, sőt ott, a hol 
és akkor, a mikor kell helyettük még 
dolgozik is. 

E mellett gondolkodni és tervezni 
tudó fő,  ki a rendelkezésére álló segély 
forrásokat  felkutatja,  ilyeneket teremt 
s ezeknek okos és czéltudatos kihasz-
nálásával nemcsak a város fentartási 
költségeiről gondoskodik, hanem a mel-
lett még vagyont szerezni is igyekszik. 

Nem állítunk valótlant, ha azt mond-
juk, liogy Csíkszereda a rendezett ta-

nácsú városok utóbbi kategóriájába tar-
tozik. vagyona nincs, hivatalnokait olyan 
silányul díjazza, hogy nem volna cso-
dálatos, hogy ha a tiszti állásokra em 
bért sc kapnának. Pénztára mindig üres, 
kiadásait csak napról-napra s némelykor 
még ugy sem tudja fedezni,  épen ezért 
az első tisztviselői állásra olyan egyén 
szükséges, ki mind azon tulajdonságok-
kal rendelkezik, a melyekről az imént 
szólottunk. 

A városi választás alá kerülő tiszti 
állásokat s ezek között a polgármeste-
rit is bizonyára már ez év végén be 
fogják  tölteni. 

Távolról sem tudjuk, hogy az első 
tisztviselői állásra kik fognak  pályázni. 
Idegenek, más vármegyéből valók aligha 
jönnek ide, tehát csak a vármegyei arra 
való emberekre kell szorítkoznunk. 

Az állas szép fizetéssel  van ellátva, 
a küszöbön álló és a már hosszas ideig cl 
nem odázható államosítás a városi tiszt-
viselők nyugdijáról is bizonyára gondos-
kodni fog  s igy remény van hozzá, hogy 
akár az idősebb, akár a fiatalabb  nem-
zedék sorából lesznek olyan pályázók, 
a kik képzettségüknél, egyéni tulajdon-
ságaiknál fogva  a fontos  állás betölté-
sére alkalmasok s megválasztatásuk ese-
tén arra is képesek lesznek, hogy e 
várost nyomasztó helyzetéből kiemeljék 
és elöhaladását és felvirágzását  bizto-
sítsák. 

Megvagyunk győződve, hogy a csik-
megyei arra kválifikált  egyének köziil 
a polgármesteri állásra többen fognak 
pályázni s azok köziil a képviselő tes-
tület a legalkalmasabbat választja meg. 

Reméljük a legjobbat. 
V a r m e g y e i d é p u t á c z i o B u d a p e s -

te.l . A vármegye törvényhatósága a jelen év 
folyamán  tartott gyűléseiben iip'inely fontos 
közügynél; lelietii eredmenyre juttatása ezéljá-
ból az egyes érdekelt minisztériumokhoz depu-
taeziók küldését határozván el. eme határoza-
tokból folyólag  szombaton utazott el Budapestre 
a líeeze Antal alispán. Mihály Kerenez főjegyző. 
Dr. Bocskor Béla tiszti ügyész és Nagy Imre 
felsőnépiskolái  igazgatóból álló küldöttség, kik-
hez Budapesten csatlakozni fognak  a vármegye 
országgyűlési képviselői. Kzen küldöttség 
czélja: a birtokrendezés gyorsabb lebonyolítá-
sára legalább két bitó kiküldési' és az igazság-
ügyi palota építésének, a mailéfalva  -szász-
régeni vasút vonal munkálatának szorgalmazása: 
a vármegye veresvizi erdőségének eladására 
az engedély kieszközlése, végül az idei rosz 
termés folytán  mutatkozó Ínség elhárítására 
szükséges gondoskodás megtétele. 

--= Megfe lebbezo t t  t ö r v é n y h a t ó s á g i 
t a g v a l a s z t á s o k . A mint már jeleztük a tör-
vényhatósági bizottsági tagok választásit a vá-
lasztó közönség nagyfokú  érdeklődésé mel-
lett mindenhol ezeu megyében november 4-én 
ejtettek meg. A tömeges választások ellen 
csupán 4 kerületből érkezett be a megyei 
igazoló választmányhoz felebbezés  és pedig: a 
gyergyó-szentiniklósi első kerületből, a gyó-
ujfálvi,  váldotfalvi  és szentmártoni kerületekből 
a mi azt igazolja, liogy a választások a tör-
vénynek megfelelóleg  és betartásával vitettek 
véghez. Ha pártszempontból tekintjük eme 
választásokat, azt az eredményt vonhatjuk le 
belőle, hogy mindenhol a szabadelvüpárt jelöltjei 
győztek; különben is pártszempontok kevés 
helyen nyilvánultak meg eme választásoknál. 
A megfelebbezett  választások közül hármat az 
igazoló választmány jóváhagyóit és csupán a 
swiitinártoiiira nézve rendelt el kiegészitest. 

= A fŐrendiháH  Ülése. A főrendiház 
november bó 21 én Csiky Albin gróf  elnöklete 
alatt ülést tartott, melyen « Uyulai Pál állni fo-
galmazott felirali  javaslatot teljas szövegében 
elfogad  lék. 

• í n s é g m u n k a a szegény n é p ré-
szére . Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter 
vármegyénk alispánjának felterjesztése  folytán 
gondoskodni akar a rosz termes miatt Ínség 
elébe néző népiink keresethez juttatásáról, l'ta-
siliutá ugyanis a varmegye közönségét amiak 
megallapitására. liogy a megye melyik viileki-n 
\ ál-ható leginkább az ínség bekövetkezése s 
miliő közmunkák elrendelése és löganatosiiása 
által lenne a lakosság keresethez juttatható. 
Megígérte egyúttal a miniszter, liogy á maros-
vásárhelyi - gyeigvó-szentiniklipsi állami köztit 
liucsiu hegyi szakaszának áthelyezését mint 
ínséges munkát a jövő tavasszal megkezdetni 
szándékozott. 

A k é p v i s e l ő h á z ü lé se i . A mult hét 
tul)  aulán a képt'ÍM-lé|i:i2b;in 11 beterjesztett és a 
lii|iiiiik ii, ir inipIt száméban ismerteteti felirati  ja 
tusiatokul tpiru)nlták. A felirati  vita folyamán 
enlckes cseniéin ként einliiheté fel  Beöthy Ákos 
knssai ké[ivist,-lé, ii réti nemzeti [párt taüj.uuik és 
Széli Kálmán iniiiiszteroliiőkiick mérkőzése. mel\ 
S/.eil Kálmán fényes  ayfizelinével  végződön. A 
minisztereinek ez alkalommal turiult beszetle euj ike 
a Ii-üMkci iiltelihcknek, mindazok közül. ineh eket 
kormány elnöksége nlntt 11 ké[ivi.sel<"'li:izli;in cl-
inomlott. Klihen a beszédében n kiiingyi uszo-
nyukról és a liánmis szövetségről olyan mélyre-
biiin és Diuyfontussii^u  s a kc|iwsolöliiizlian eddig 
szokatlan nyilaikozaiukat teli, melyekért ncmcst'k 
a sz iliaileK iipárt, hanem a külföldi  sajIn is nvjy 
úviivzii'ikbiin rész.i.siietle Széli Kálmánt, (iyürliy 
üjulii a tsik-szcniuiaiiuni kerület orsz. képvise-
lője a felirati  vita alkalmából szinten sí eriitt be 
s.-vilut moiiilutt, melyül a i>é|i|Mrtmi ejtett érzé-
keny sebeket. A képviselőház november hő 'J;l-án 
iiirtoti iiléseben I. nkucs László pénzügy miniszter 
terjesztette lie u jiivü évi költsécvelést, melyet 
lapunk j' vfi  szamában fogunk  tüzetesen ismertetni. 

ELTHES JAKAB 
18H8 1001. 

Már lapunk mull számában megdöbbenéssel 
hoztuk :i Itirl, lupirv Jtli.'S Jakab 1'siksZereda város 
polgárimat eiv clliala lu/ot I. 

Cs.ik kí'ii''Iî m'u'i'ink-'t t•']ji —'itji11\. mikor Klthes 
• l.ik.tli iiii11j:11* csak iii'li;ii i".U ániM -l' i i nl lapunk ' /ni 
s/a inaban is nie^emlek-zúnk. mert a in<l»í»l>li»irnll 
ugy ii tár-ail.iiiiu elet ben. luitil hivatalos állas.ilctii 
olyan visel kedesi I anitsii ul I. mely I v-l a t is/.l elet et és 
elismerési mindenütt «-«rvarânt k.Li<.I• -ni• • Ir• -. 

I'olga rm-si ei-i-..rc iii'ji-n mindig } ii ve 11. szorga-
Joliimul és buzgósággal s/i.Itália ('sikszereda van s 
ügyit s lui a/, crednienv talan II<'in jelelt 111• • LT min-
den tekint i-t ben :< k>"i/vá i .t ku/.á>nak, annak oka i-^yóli. 
r ijta kivi'il koritInirii\t kln-n kcivscmlo. 

KlIialálo/.áN.i. útinál liâ N«»lili r.'-s/.Vt'-ti-t k<-ltrtt. 
mi\ t l t'^fs/'  ii várat hinnl kii\ i i kf/«  t i lu*. J-'olv«"« liü 
•J-i-áll lii"'̂  t'm'sz h'lkiisii|i'i'i*tSí-tíLf»-!  li'lj' Sit.'lk1 iiiva-
talns k«"»tflf*is»'̂ ril.  'JT-én rrir^fl  már u ravatalon 
i•-kII<11. 

A i;yás/.us i srtr«»l u csalát 1 u köveikc/.ö jrlrn-
lósl Inii'siiiilta ki: 

0/»'. Kltln,> Jakalui/' s/iil. vajkiii «'S ken-s/ti 
Molnár Írnia, valamint ^vniifk.-i  Mltlus Zoltán és 
liynla. Kitrs Xsi^inoinl ós családja i-s s/ámos rokon 
nt'VT;IHÜI nir^i • »ri s/.i v voi j• -Î• • 11Lik u s/.rrt-io IJM'J. U 
liiíjuld) upa cs unoka lestver csik-ltisnádi Kltlios 
Jakali ('siks/ercda rcnilczcit tanácsu város polgár-
iui'St»-r<•, íolyö t':vi novenilnT ^U-áii li órakor, 
cIctciK-k li4-ik cvclífii.  intpi szenvedés után csen-
desen i'lliuiiyt. A kis/i'uvt'ilctl hitit, leli-inui íolv<> üvi 
novt'inln'r lio -2-eii ilelután 3 órakor fognak  lakásá-
ról a csíkszeredai rmn. kiüli. Iemelolie őrük nvada-
lomra kikiséi l et ni. Ik<-ói t uz engesztelő s/.eni•mise 
novi'inlier 2H-án «lélelott il i>rakoi' fo<;  a helylieli róni. 
kalli. 1 eiii|doiill»aii nz K êk Urának l-emulattaliii. Le-
r̂ven álilott emléke! ('siksz'.-redu, 1901. évi noveni-

lier liö iJO-áii. 
A városi tanács és képviselő testűiül külön 

jolentésheii etnlékczelt ine^ jíyl^árint'Slerének szomo-
rú ellialálo/ásiiriil. 

A na^y niéiléklien inej:uyilat kőzött részvétet 
le^joUban liizonyitju azon sok és díszes koszorú, 
nielyt-kkel az elhunyt koporsóját és ravatalát elborí-
tották. Kzek köxiil lelsoroljuk a követ közöket: O/v. 
Klthes .)likaimé me^lioldoiíuh férjének.  ley^von-
^édehheu szerető aj'áuak Zolti és (ívnia. Kiles Zsig-
mond és családja a szereteti rokonnak. Irtiiti és Uóliert 
a szeretelt keresztapának és jó rokonnak. Uózsikától 
a jó I'íltlies liúcsinak. Kllhes .lukul» poliíánnesteruük. 
Csikszereda város lisztjkara Csikszeredu város kö-
zönsége Kltlies Jukah polirármosteruek. KUlies Jukah-
nak ;i csikszeredui kir. törvényszék és járásliiróság 
liirói kara. 

Kletrajzi aduliiiliól u következőket, közöljük: 
Születeft  18.'W»hun Csik-Tusuádon. édes atyját 

Kllhes líenirtinuuk, unvját Kovács Teréznek hivlftk, 
ki Kovács Miklós hírneves erdélyi róm. kut. püspök-
nek unoka testvére volt. Iskoláit Csik-Somlvón vé-
ţţezte, érettségi vizsgát 18tíá-l>eu tett. A szabadság-
harc/. alutt tunulmányait 111 elszakította. A jogot .Ma-
rosvásárhelyen, az akkor (elállított ukadcmiui kurszu-

son hu11ir«t 1 a és egyszersmind, mint a kir. it. tábla 
sei;edfogalmazója  működött. 18li7-ben Oláhínlu meg-
választotta e^v<-s hirónak, a mely állás Oláhíulu kü-
lönös közigazgatási szervezetének felelt  meg. Ilyen 
mim»s.- l̂, -n miiködöti e<;ész IH71-Í£, ekkor u gyula-
fehérvári  kir. l örvény székhez jegyzővé nevezUÍk ki, 
mi^ iip'in lí>7-l-ben a csíkszeredai járásbírósághoz ul-
l.ir.ivá iM-vezteteu ki. INJHMieii saját kérésére nyug-
dij-iztatott. líi'.lT. évi «leczeinberlu-n Csíkszereda város 
poli;áriMesierévé választották, l'gy ezen, mint többi 
allasaiimii is mindig lelkiismeretes ós pontos hiva-
talnok volt. A hivataloskodástól fenmuradt  iircs ide-
jét kis gazdaságának kezelésére íorditotla s külöuö-
•<<•11 az állattenyésztéssel szakszerűen és eredménye-
den ioglalkozolt. 

Temetése folyó  hó gj-én délután H órakor tör-
tént impozáns részvét melleit. Készt vett u temetésen 
a városi tanács és a képviselő testület teljes száiu-
l'iin. a hel\ 11e|j íisszes hivatalok és honvéd tisztikar 
képviselői, az iskolák irtnitói kara, u helvbeli ipar-
lesi iilet teljes számban, a csik-somlyói főgimnázium 
• anari kara es u \ lll-dik osztály növendékei és nagy-
számú közönség. 

A gyászszertartást Török Ferencz helybeli róm. 
katli. lelkész segédlettel végezte. 

A megható szertartás után a koporsót a ko-
szorúkkal felékesített  négy lovas gyászkocsira he-
lyezték s u csíkszeredai zenekar gyászindulója mel-
leit megindult, hosszú sorban a résztvevők sokasága, 
hogy elkísérjék végső pihenő helyére a csíkszeredai 
kö/tellietobe. 

lu kihűlt földi  részeket ujru bőszen telték s 
rövid szertartás után átadtak az anyuíöldnek. 

A derék ember, jó családapa, kiváló barát és 
hűséges hivatalnok löldi részei nyugodjanak békében, 
a s/ivében melyen cikeseredell csulád nagy fájdalmát 
pedig enyhítse az olyan nagy mértékben megnyilat-
kozott közrészvei és a jó Lsteuuek miuden sebet be-
gyóg\iió kegyelnie. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
— .Második Haji. 

Xem kissebb érdeklődés kisérte az esküdt-
bíróság november l'J-iki tárgyalását, mint a 
megelőző nap, melynek anyagát ismét egy 
undok bűntény: feleség  gyilkosság képezte, a 
mit gyergyó-remetei Kerenez (Csík) János folyó 
évi június hó 7-re virradólag éjjel követett el 
nején, l'ortik Annán oly förtelmes  módon, hogy 
egy tapasztó kalákából este 8 órakor kissé 
ittaslövef  lett Itaza menetele után ágybau fekvő 
feleséget  megfojtotta,  s aztán egy kötelet kötött 
nyakára és fölakasztotta. 

Az embertelen tett iudokául, miként a 
tárgyalás rendén is kitüut, az szolgált volna, 
liogy a no nemcsak iszákos természetű volt, 
hanem a mellett egyik-másik legénynyel olykor-
olykor tiltott szerelmi viszonyt is folytatott  s 
ez oda fajult,  hogy egy remetei legénynyel 
IS'.ltl-lien Úomániába szökött s férjét  többfélé 
ingó vagyonától megrabolta és két évig ama 
legénynyel együtt élt Romániában. 

Két év után huzatért a nő Homániából.s 
ekkor a lelkész rábeszélése s a nő könyörgése 
folytán  Kerenez János ismét magához foigudta 
a hűtlen asszonyt s 14 napig látszólag egyetér-
tésben éltek, de ezt az egyetértést a kaláka 
zavarta meg, mert a férj  állítása szerint az 
onnan hamarább hazatért nő, a következő na-
pon tervezett havasi útjára beszerzett pálinkát 
neje megitta, sót árnyképeket is látni vélt, 
melyek házából az ablakon surrantak ki, mely 
körülmények bírták rá a tett elkövetésére. 

Kzen tárgyaláson az elnöki tisztet dr. Per-
jéssy törvényszéki elnök végezte. Szavazó bí-
rák voltak : Kltes Zsigmond és Csipkés Árpád, 
jegyző: Borsai Mór. A kiizvádat Knöri'Kerenez 
aliigyész, a védelmet Bartha Ignácz ügyvád 
képviselte. 

Esküdtek voltak: Sípos Sándor, Krausz 
Mihály, Minier Albert, Deér Venczel, Ferencz 
Lajos, Deiuéuy Lajos, Csutak Bálio.t, Rósz 
János, Böjté Lajos, Miklós Balázs stb," 

Tanúként lti egyén lett beidézve s min-
denek előtt vádlott hallgattatott ki, a kl bár 
a szándékos cselekményt még akkor á csen-
dőrség s később két rendben a bíróság előtt 
is beismerte, most azt tagadta, bár a csendőr 
tanuk szemébe mondották előbbi beismerését. 

A tanuk vallomása csak a körül forgott 
— miután a tényt egy sem látta — hogy minő 
viszony állott fenn  a férj  és feleség  között 
együttélésük ideje alatt, hogy ez által kiderí-
tessenek azon lélektani motívumok, melyek a 
férjet  a szörnyű tett elkövetésére bírhatták 
s mig azok a vallomások alkalmasok voltak a 
nő erkölcstelen életének földerítésére,  addig a 
férjnek  józan, szorgalmas és becsületes visel-
kedése nyert igazolást még azzal szemben is 
hogy neje távolléte ideje alatt kénytelen vdl' 



November 27. C S Í K I L A P O K 48. szám. 

gazdasszonya! odavaló Laczkó Anna hajadon 
leányt maga mellé venni, kinek az idó alatt 
tőle gyermeke is született 

A tanuk kihallgatása után Bartha védó 
Ügyvéd tett indítványt a főtárgyalás  elnapolása 
iránt, kérvén Laczkó Annának a kihallgatását 
is, bár a bíróság elótt már kétszer ki volt hall-
gatva, de a törvényszék az indítványt elvetette, 
mi ellen Barta semmiségi panaszt jelentett be. 

Kihallgattattak továbbá dr. Mezei Géza 
és dr. Dobribán Antal bonczoló orvosok, kik 
hitelt érdemlöleg igazolták azt a körülményt, 
hol a halál oka nem az nkasztás, hanem uz 
azt megelőzött küleröszak volt, s igy nnónek 
a megfőjtás  utáni fólakasztásu  az elkövetett 
biln leplezésére szolgált. Nem különben kihall-
gattattak Dr. Veress Sándor tiszti fóorvos  és 
dr. Filep Sándor korház orvos a Ferencz János 
elmebeli állapotára nézve, kik egybehangzódig 
az ő nyugodt temperámentuma és megfigyelt 
viselkedéséből következtetve a tettet beszá-
mítható állapotban elkövetettnek vélték lenni. 

Ezek befejeztével,  miután az esküdtekhez 
intézendő kérdések meglettek állapítva, a vád-
és védbeszédekre került a sor, melyek más-
félórát  vettek igénybe. 

Knörr Ferencz alügyész vádbeszédét azzal 
vezette be, hogy ó teljesen beigazolva látja 
azt a körUlményt, hogy a férj  maga ölte meg 
feleségét  és pedig elóre megfontolt  szándék-
kaL a meggyőződését aztán következetesen 
a Iegkissebb részletre kiterjedő éles logikával 
tette elfogadhatóvá  a nélkül, hogy a bűncse-
lekmény szálait sehol összekuszálta volna. Az 
érvekben gazdag vádbeszédet a nagy közönség 
élvezettel hallgatta S ha nz uem oly halkan 
és szaporán lett volna előadva a mint történt, 
talán a tilalom ellenére is óvácziókban része-
sült volna. 

Ezután Barta lgnácz védó állott fel  s 
tartotta védencze érdekében egyik legsikerül-
tebb beszédét. Nem zárkózhatott el annak be-
ismerése elól, hogy a halált nem idegen kéz, 
hanem védencze a férj  okozta, de rámutatott 
a magyar büntető törvény által legszigorúbban 
büntetni rendelt szándékos gyilkosság bűntet-
tének megállapításához fűződő  feltételek  mér-
legelésének nehézségeire és meggyózó eróvel 
igyekezett kimutatni, hogy a szóban forgó  eset-
nél az elóre megfontolt  szándék éppenséggel 
ki nem mutattatott, illetve beigazolást nem 
nyert s óva figyelmeztette  az esküdteket arra 
a súlyos következményekre, melyek ugy vé-
dencze, mint az esküdtek lelkiismeretére nehe-
zednének az esetben, ha a feltett  kérdéseknek 
erre az ágára igennel felelnének  s kérte őket 
a dolgot komoly megfontolás  tárgyává tenni s 
védenczét legrosszab esetben csak az erős 
felindulásból  és beszámithatlan állapotból szár-
mazott emberölés bűntettében mondani ki vét-
kesnek. 

A kifejlett  jogérzékre valló szép védbe-
szédnek meg is lett a kívánt eredménye, mert 
az esküdtszék verdiktjét az utóbbi momentumra 
fektette  s ehez képest a törvényszék vádlottat 
6 évi fegyház  büntetésre ítélte. 

— Harmadik nap. — 
A november 20-iki főtárgyaláson  ismét 

csak Gyergyó vidékéről került az esküdtszék 
elé egy a két előbbivel rokon természetű súlyos 
bűncselekmény t. i. egy gyermekgyilkosság bűn-
ténye. Igazán elszomorító képben mutatta be 
magát ezen tárgyaláson is az a valóság, hogy 
napjainkban az erkölcsi romlottság minő tért 
hódított magának, s ebben néha még olyan 
egyedeknek is része van, kik annak megaka-
dályozására volnának első sorban hivatva. Egy 
szerencsétlen házasság következményei rajzo-
lódtak le ebben a szomorú bünpörben, mely-
hez egy boldogtalan árva nó leánykori botlásai 
adták meg a keretet. 

Gyergyó-szárhegyi Ferencz Istvánné már 
12 éves korában állott szolgálatba és Szász-
régenben kezdette az idegen kenyeret enni, 
4—5 évi ottléte után haza került s be sze-
gődött egy pophoz. Ferencz Istvánnak tetszett 
a leány s olykor-olykor ellátogatott hozzá. A 
szerelmi viszony annyirn bensővé vált, hogy 
egymásnak házasságot ígértek s maga a legény 
eszközölte aztán, hogy kedvese a szolgálatból 
elbocsáttassák és egybekelhessenek. 

A házasság megtörtént s egyelőre elég 
boldognak Ígérkezett, de alig pár havi együtt-
lét után a félj  azon felfedezésre  jött, hogy neje 
nagyon is látható áldott állapotba jutott, a mi 
neki nagy szeget ütött a fejébe,  mert azt a 
múltra való tekintetből igen korainak tartotta. 
Ezt a gyanúját igazolta a házasság utáu öt hó-
val bekövetkezett rendes szülés, a mi aztán 
olajat öntött a tűzre. Megkezdődött a férj  ré-
széről a szemrehányás, bogy neje őt megcsalta 
s idegen viszonyból származott fattyat  kell neki 
szemlélnie; faggatni  kezdette nejét a gyerek 
származása felől  s hogy ezt megtudta s any-
nyira felgyógyult,  elűzte magától. 

A boldogtalan nó, hogy a fattyú  hajtás-
tól megszabaduljon s férjét  egy ilyennek tar-
tásától felmentse,  a valódi apát kereste meg 
B figyelmeztetve  botlására és a gyerekről való 
gondoskodásra kérte fel,  ez azonban állására 
•aló tekintetből a botrány elkerlllése végett 
ogy a korábbi viszonyt, mint a gondoskodást 
kereken megtagadta. A férje  által eltaszított 
fiatal  asszony két héten keresztül magára ha-
gyatva tépelődött avval as eszmével, hogy szo-
morú helyzetében mittevő^gyen. Egy napon, 

ez évi augusztus hó 23-án kora reggel aratóba 
ment s gyermekét, a ki különben is betegeske-
dett anélküí, hogy megszoptatta volna, otthon 
hagyta egymagára, azon reményt táplálva ma-
gában, hogy estig tnlan az éhség miatt is meg-
fog  halni. Ez nzonban nem következett be. mert 
egyik szomszéd nsszony a sírásról megtudván 
a gyermek elhagyatottságát, nap közben hozzá 
férkezett  és csecset ndott neki s igy az anya 
midőn este hazaérkezett, azt élve és sírva 
találta. 

Ekkor látva, hogy ezúton sem szabadul-
hatott meg a házas élet boldogságának útjában 
álló gyűlölt gyermektől, azon szörnyű gondolat 
támadt agyában, hogy magzatját elpusztítja s 
ezt nyomban végre is hajtotta az által, hogy 
torkát összeszorította és megfojtotta. 

Ezért ült ma törvényt a boldogtalan nó 
felett  az esküdtszék, melyen Dr. Perjéssy Mi-
hály elnökölt s a melyen szavazó birákul Csip-
kés Árpád és Antalffi  Gábor, jegyzőül pedig 
Veress Árpiul szerepelt. A vádat Sztupjár kir. 
ügyész, a védelmet Dr. Eróss Vilmos ügyvéd 
képviselte, nz esküdszék pedig kevés kivétellel 
a megelőző napi személyekből volt összeállítva. 

A néhány tanú között ott láttuk a gyikos 
nő férjét  és a saját édes anyját. Vádlott nó ez 
alkalommal sem tagadta a tett elkövetését s 
ezt azon kényszer helyzet folyományának  kí-
vánta tekinteni, melyet neki a társas élet kelle-
metlenségei teremtettek és a tanuk az a miatt 
fennállott  kinos viszonyt és feszültséget  iga-
zolták. 

A szakértő vélemény bár a gyilkosságot 
megerősítette azzal igyekezett a bűnösségen 
segíteni, hogy a beteges gyermek különben is 
két hét lefolyása  alatt természetes halállal 
megszűnt volna élni. mely körülményt aztán a 
védelem igyekezett is védencze érdekében ki-
használni. 

Miután az esküdtekhez intézendő kérdé-
sek megállapit-tattak délután 8 órakor a per-
beszédekre került a sor. 

Sztupjár közvádló azon tudásnak bizo-
nyosságából folyólag,  hogy Ferencz Istvánné 
maga volt a gyilkossá gyermekének, s abból a 
sötét háttérből indulva ki, mely annak a tör-
vénytelen gyermeknek életet adott és 11 mely-
lyel a rendkívüli halál összefüggésbe  került, 
az ő nyugodt temperamentumával megható kép-
ben mutatta be az emberi romlottságot, mely-
nek ez az eset is egyik eklatáns bizonyítéka 
s bár igazán szép beszédéből mintegy kiérzett 
a viszonyok által bűnbe kevert nő iránti szá-
nalom, logikus következetességgel ragaszkodott 
vádlottnak a szándékos gyilkosság bűntettében 
vétkesnek való kimondásához. 

Ezután Eróss Vilmos védőre került a sor, 
1 ki bár egy heösmert ténynek a hatása alatt 
állott, még is elég sikerrel igyekezett véden-
czét az elóre mogfontolt  szándék és beszámit-
hatóság vádja alul tisztára mosni, kifejezvén 
azon nézetét, hogy a tett  elkövetésére a férje 
adta meg az impulzust a sok üldözés által, 
melyben nejét cselekedeteivel részesítette s 
mely egyedüli rugója lehetett a semmi inteli-
gencziával nem biró nő által véghez vitt bűn-
ténynek, a miért a férnek  is, mint felbujtónak 
a vádlottak padján volna helye. 

Ismételt replikák után a párbeszéd véget 
ért, az esküdtszék vissza vonult, a mely ver 
diktjével ugy a bíróságot, mint, n hallgatóságot 
meglepte és álmélkodásra indította, kimondván 
szavazat többséggel, hogy a vádlott nó a gyil-
kosság tényében nem bűnös s igy a bíróság-
nak teljesen felmentő  ítéletet kellett hoznia s 
a nőt szabadlábra helyeznie, ki anyja nyakába 
borulva .az öröm iniatt sírva fakadt.  Az ügyész 
hivatulból semmiségi panaszt jelentett be. Oly 
rekordot ért el Eróss Vilmos ügyvéd ennek a nő-
nek védelmével, a mire csakugyan büszke lehet. 

— Negyedik nn|>. 
November 22-ére a f.  év tavaszán Csohot-

falva  községben egy pálfalvi  szolgalegénynek 
Bartalis Balázs s társai által lett halált okozó 
súlyos testisértés bűntettének tárgyalása volt 
kitűzve, ezt kénytelen volt a törvényszék el-
napolni. minthogy két főtanu  a tárgyalásra nem 
jelent meg. 

— Ötödik liap. — 
November 23-án egy gyilkossági kísérlet 

büntette került tárgyalás alá, melyet menasági 
Ferencz Déues ez évi julius hó 14-én az által 
követett el, hogy odavaló Csedő Gábor hasát 
egy bicskával oly eróvel hasította fel,  hogy 
ennek bele is részben kifolyt. 

Ennek az esetnek előzménye korcsmai 
összeszólalkozás volt s épen a sértett házánál 
a hol Ferencz Dénes vádlott, két társával az 
nap pálinkázván, az egyikkeli ölelkezés közben 
a korcsma ablakát kiütötte, a miért 11 korcs-
máros n Csedő Gábor kalapját elvette. 

Ferencz Dénes n bűntény elkövetése után 
a csendőrségnél önként jelentkezett s bűnét 
bevallotta, az életveszélyesen sértett Csedónek 
belét nz orvos visszahelyezte s hasát bevarrotta, 
de életben maradásához semmi remény nem 
volt; és csodák-csodája Csedó Gábornak eme 
súlyos sérülése annyira begyógyult, hogy ma 
már kovács mesterségét is folytatja,  sót meg-
szokott vadászkodását is gyakorolja és igy a 
végtárgyaláson is magát személyesen képvi-
selhette. 

Ezen főtárgy  alást is Dr. Perjéssy elnök 
vezette, ki melle szavazó birákul Éltes Zsig-

mond és Kovács Lajos, jegyzőül Bocskor Antal 
volt beosztva, a vádat Sztupjár Samu k. ügyész, 
a védelmet Bartha lgnácz ügyvéd képviselte. 
Az esküdtek csaknem a megelózó napiak voltak. 

Sok tanú lévén beidézve, a kihallgatás 
délután '/s4 órakor ért véget. 

Vádlott most sem tagadta tettét, de azt 
állította, hogy azt teljesen részeg és öntudatlan 
állapotban követte el. A tanú vallomásoknak is 
ezen körülmény bizonyítása körül kellett mozog-
nia, s mig egy része a teljes részegség mel-
lett, addig a más része a kevésbé ittasság mel-
lett bizonyított. 

Azután az esküdtbíróság a kérdéseket meg-
állapítván, a hatásos vád- és véilbeszédek el-
hangzása után nz esküdtek a bűnösség meg-
állapítása végett visszavonultak s félórai  tanács-
kozás után vádlottnak az emberölési kísérlet 
bűntényében való vétkességét kimondották, mire 
a törvényszék Ferencz Dénest a vizsgálati fog-
ságban eltöltött időn kivül 3 és félévi  fegyház 
büntetésre ítélte. 

Erdély Kárpát-Egyesület. 
(Folytutis és vége.) 

A romániai székely gyermek. A szé-
kely kongresszussal kapesolatossan fölmerült  az 
az eszme, hogy iniképen lehetne 11 Romániába 
kivándorolt és ott letelepedett székely családok-
nak legalább gyermekeit megmenteni a hazának. 
Az E. K. K. ezt a kérdést is kezébe vette és 
a hazai főiskolák  nagy részével megegyezett 
abban, liosy nz E. K E. a romániai székely-
családok jómagaviselctü és tehetségesebb gyer-
mekeit haza hozza és nz egyes iskolákban elhe-
lyezi. Az intézet aztán gondoskodik, hogy az 
ilyen ifjak  az intézetben S éven keresztül ingyen 
tanítást, szállást, élelmet, tankönyvet s szóval 
teljes ellátást kapjanak. 

Az első ilyen raj már bejött az országba 
és a nagy magyar Alföld  iskoláiban tamilja az 
elfelejtett  édes magyar szót. Az egyesület kitár 
tással tovább folytatja  ezt a mozgalmat, inert 
jól tudja, hogy a visszahozott és itt emberré 
nevelt gyermek később liHza édesgeti szüleit és 
rokonait, de ha vissza megy is Romániába, mint 
magyarságában megedzett, művelt férfiú  kerül 
oda, hogy külföldön  is becsületet szerezzen a 
magyar névnek. A mozgalom annyira kedvezően 
indult, hogy pár év niulva UK) ilyen kivándo 
rolt székely ifjú  jön vissza az országba. 

Mikor a munkától és nyomorúságtól elcsi-
gázott egyik romániai székely apa fiát  elkísérte 
Magyarországba és az E. K. E. képviselőjének 
átadta, zokogva a földre  borult és a földet  csó-
kolgatva, áldotta az Istent, hogy magyarul már 
alig beszélő fiát  hazahozhatta. 

Házi ipar. Nemcsak a székelységnek, 
hanem az egész erdélyi magyarságnak és a más 
ajkú lakosságnak is egyik igen jövedelmező 
mellékfoglalkozása  lehetne Erdélyben a házi 
ipar, ha a házi iparosok több Ízléssel és csín 
nal dolgoznál),-ik. Az E. K. E. ebben ,-iz irány ban 
is tett kísérleteket. Oda állott a ház iparos és 
a közönség közé közvetítőnek. Munkával látta 
el a szegény népet, kelendővé tette kézi ügyes-
ségének termékeit, sőt, hogy az erdélyi iiázi 
ipar szebb és ízlésesebb példányait szélesebb 
körben megismertesse, háziipari kiállításokat 
rendezett Debreezeiiben és Kis-Kuii-Félegyhá-
zán. Mindkét helyen rendkívül nagy érdeklődés-
sel fogadták  a kiállított tárgyakat és különösen 
a debreezeni közönség állandó vásárlója lett 
azoknak. A rövid félévi  közvetítés alatt majd-
nem 20,000 koroua megrendelést osztott ki az 
E. K. E. a székely és más házi iparosok között. 
Tervbe vette az egyesület az összes erdélyi 
ilyen iparezikkekróí egy nagy képes árjegyzék 
kibocsátását és a nagyobb varosokban állandó 
háziipari bazárok szervezését. A kereskedelem-
ügyi miniszter a mozgalom hathatós támoga-
tását kilátásba helyezte. 

Iparvállalatok. Erdélyben annyi ter-
mészeti ritkaság és kincs hever kiaknázatlanul, 
hogy e téren ínég sok előkészítő munkára van 
szükség, míg azoknak értékesítésére a szük-
séges vállalatokat létrehozzuk. Mindjárt Erdély-
határánál, a Jád-völgyében igen alkalmasak a 
geologiai viszonyok egy karbidgyár alakítására. 
Nyíri István mérnök az E. K. E. erkölcsi támo-
gatásával e gyárat már fel  is építette s az E. 
K. E. közvetítésével a kereskedelemügyi mi-
niszter segítségét kérte ki, hogy a gyárat a 
modern igényeknek megfelelőleg  üzembe hoz-
hassa. Most folynak  erre nézve a tárgyalások 
és reméljük, hogy az első magyar karbid-gyár 
mielőbb megkezi'i működését. Hasonlókép több 
iparvállalat létesítését határozták el azok az 
angol tőkepénzesek, a kik a nyáron nz E. K. 
E. kalauzolásával Erdély természeti szépségeit 
megtekintették. Ha ezek közül csak egy is sike-
rül, akkor Erdély az angol tőke részére meg-
nyílik s több virágzó ipartelep áldásait élvezi 
majd a szegény lakosság. 

Turistaügy és idegenforgalom. Hozzá 
férhetővé  tenni Erdély természeti Bzépségeit 
és ide vonzani a hazai és külföldi  turistákat: 
valósággal lábra állítása volna a szegény nép-
nek, mert az idegenforgalom  révén épen az a 
rész jutna uj keresetforráshoz,  mely a megél-
hetési viszonyok miatt kivándorolni kénytelen. 
Ebben a tekintetben is sokat tett az E. K. E. 
Menedékházakkal, utakkal, utjelzésekkel s ut-
jelzó-táblákkal látta el a gyönyörűbb helyeket. 
A tordai hasadék, a Detonáta, a Királykó. a . 
a Bucsecs, a Pilis, az Andrássy-havusok, a reki- i 

czeli vizesés és majdnem az egész bihari havas 
részben feltárva,  a forgalomnak  már átadattak. 
Most még csak a hazai turisták látogatják e 
helyeket, de már jönnek az idegenek is. A 
nyáron például több angol turista csoport jött 
országrészünkbe s ennek nyomán kilátásunk 
van több uj iparvállalatra. 

Fürdő- és ásványviz-ügy. Az egyesü-
letnek külön fürdőügyi  osztálya az erdélyi für-
dók fejlesztésén  fáradozik.  Ellátja a fürdőket 
szakszerű útbaigazításokkal, azokat itthon és a 
külföldön  ismerteti és mindent elkövet, hogy 
az erdélyi fürdók  látogatottságát emelje. Az 
idén szakkönyvet adott ki .A fürdók  helyes 
berendezése és az ásványvizek okszerű keze-
lése" czimmel. Kitűnő ásványvizei részére külö-
nösen a Balkán-államokban óhajt forgalmat 
biztosítani, e czélból érintkezésbe lépett a kon-
zulátusokkal és több ásványvíznek állandó pia-
ezot teremtett a külföldön.  Nagy nehézségbe 
ütközik az erdélyi ásványvizeknek a romániai 
piaezokat megnyerni, mert az oláh hatóságok 
mindenféle  akadályokat gördítenek ez elé. Leg-
utóbb is az egyesület román vegyészszel nagy-
költséggel vegyeleiueztetett egy ásványvizet és a 
szükséges bizonyítványokkal fölszerelve,  beadta 
kérését az oszt. és magyar konzulátus utján a 
román belügyminiszternek, hogy ennek a víz-
nek kivitelét engedélyezze. A vegyeletuzés és 
minden másféle  költség 2000 koronába került. 
Mikor a kérés elintézését megsürgette az E. 
K. E., arról értesült, hogy a konzulátus utján 
beadott kérés elveszett. Tehát az eljárást meg 
kell indítani újra, ugyanazokkal a költségekkel. 

Se lyemtenyesz tés . Tudvalevőleg a se-
lyeingubó tenyésztésével a Dunántul községei 
igen jövedelmezd keresethez jutottak. Erdély-
ben ezeknek tenyésztésével még nem tettek 
kísérletet, különösen azért nem, mert kevés a 
szederfa.  Az li. K. E. itt is kezdeniényezőleg 
lépett fel  és az összes erdélyi községeket számba 
vette, hogy melyek volnának alkalmasak selyeni-
gubók tenyésztésére. A Székelyföldön  vagy '20 
község ajánlott föl  kisebb-nagyobb területet 
szederfák  ültetésére s maga az egyesület is 
egy nagyobb szederfa-iskolát  óhajt létesíteni 
Kolozsvárt. E tárgyban érintkezett az E. K. E. 
Uezerédj Pál selyemtenyésztési miniszteri meg-
bízottal, a ki a szegszárdi selyemtenyesztesi 
intézet egyik főfelügyelőjét  a helyszíneié kül-
dötte, hogy nz egé.-z kérdésre nézve az irányító 
intézkedéseket megtegye es az E. K. E. inté-
zőinek az útbaigazításokat megadja. .Már a ta-
vaszszal megkezdődnek ilyen irányban a 
munkalatok. 

K i a d v á n y o k . Az országrész természeti 
szépségeinek megismertetésére a kiadványok-
nak egész tömeget adta ki az E. K. E. Majdnem 
20-ra megy a kiadvány ok száma, melyek közül 
most jelent meg az erdélyi Kalauz, a hunyad-
megyei Kalauz, a fürdők  leirasanak nemet és 
oláh nyelvű része. A vasúti állomásokon színes 
tájképek ismertetik az erdélyi természeti ritka-
ságokat, több helyen felállított  stereoszkopok 
nyújtanak ízelítőt a látnivalókról. Most van elő-
készítés alatt az angol és franczia  közönség 
részére egy angol és egy franczia  ismertető 
könyv, mind szép képekkel illusztrálva. 

H e l y n e v e k . Az E. K. E.-nek alapsza-
bályszerü egy ik feladata,  hogy az erdélyi helyt 
nevek rendezésű czéljából a szükséges lépéseke-
inegtegye. Annak idején a helynevek magyar-
sága érdekében volt nagy küzdelme a nemzetise-
gekkel, mig végre törvényes uton szabályoztak a 
kérdést. A törvény azonban nincs végrehajtva 
.s ezért a helynevek tekintetében Erdélyben igen 
nagy a zűrzavar. Az egyesület összegyűjtötte 
a magy:::- helynevekre vonatkozó történelmi 
adatokat s ezek alapján óhajtja a régi magyar 
helyneveket jogaikba visszahelyezni. 

Kiállítások. Nagy költséggel jár az E. 
K. E.-nek az a törekvése, hogy a kiállításo-
kon mindig méltó módon mutassa be Erdélyt. 
Készt vett annak idején a budapesti niilleimá-
ris kiállításon, melyen nagy éremmel, a brüsseli 
kiállításon, melyen díszoklevéllel, a párisi kiál-
lításon, melyen elismerő okmánnyal és a maros-
vásárhelyi iparkiâllitason, melyen éremmel tün-
tették ki. Maga rendezett kisebb kiállításokat 
Kis-Kun-Félegyházán és Debreczcnben, hol az 
erdélyi házi ipari termékeket mutatta be. E 
kiállítások, mig egyfelől  dicsőséget szereztek 
az E. K.E.-nek, másfelől  rendkívüli széles körben 
megismertették Erdélyt, ugy, hogy most mái-
külföldi  kiállításokra rendszeresen meghívják 
az egyesületet. Legutóbb Schumacher Sándor, 
a neves dáu író tárgyalt az egyesülettel, hogy 
1902-ben egy erdélyi néprajzi kiállítást ren-
dezzen a Tivoli ban. 

E. K. E . - ipa rcz ikkek . Az E. K. E. is 
kénytelen volt belemenni abba, hogy nevének 
kezdőbetűit egyes hazai iparczikkek elnevezé-
sére átengedje. Kénytcleu volt azért, mert a 
többi kulturegyesületek a pénzgyüjtésnek ezt 
a nemét elfogadták  és igy az E. K. E. sem 
zárkózhatott el attól, hogy hazafias  czéljai ré-
szére ilyen uton is anyagi segítséghez jusson. 
Az egyesület azonban kezdettől fogva  tisztában 
volt nzzul, hogy a név használatára egyes czé-
geknek adott ilyen kizárólagosság semmi tekiu-
tetben sem erkölcsös és setnmi tekintetben sem 
emeli az egyesület tekintélyét. Sőt sajnosán 
látja, hogy az egyes egyesületek egymásnak 
ilyen ipari czikkeit külföldi  származással gya-
núsítják meg, hogy ezzel a maguk iparczik-
keinek annál nagyobb kelendőséget biztosítsa-
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nak. Mindenesetre helyes volna, ha a kormány 
heleszólana a dologba és megszüntetné ezt az 
Ízléstelen és a hazai iparra nézve épen nem 
kedvező eljárást. Hiszen azzal a munkával, 
melyet az egyes egyesületek a működési terü-
letünkön kivül eső ilyen iparczikkek terjesz-
téseért kifejtenek,  üdvösebb és hasznosabb alko-
tást is létrehozhatnak. Az erdélyi egyesületek 
például azzal az eróvel és munkával már rég 
felállíthattak  volna egy gyujtó-gyárat a Székely-
földön,  melyre valóban égetó szükség van. 

* 
• * 

Kz a pár adat eléggé nyilvánvalóvá teszi, 
hogy az K. K. E. valóban méltó minden magyar 
ember támogatására. Kevés egyesület mutat 
fel  ez idó szerint akkora eredményt, inint nz 
K. K. E., mely anyagi erejének csekélysége 
mellett is oly nagy és jelentós kérdéseket vet 
fel  színre és szívós munkájával és erős kitar-
tásával mindeniket meg is oldja. 

Még egy felhívás! 
Mugyuország összes tanítóihoz s tmiilóegyleteiliez. 

A párkány-vidéki róm. kath. tanitóegylet 
a tanítók uyugdijséreltne ügyében országos moz-
galmat indított. E végből az egylet Magyaror-
szág összes római és görög kat. egyházkerü-
leteinek tanfelügyelő-espereseihez,  inint a kerü-
leti tanitóegyletek elnökeihez, már november 
elején teljesen kész, csak kitöltésére és alá-
írására váró memorandumokat, összesen mint-
egy kétezret küldött a herczegprímáshoz, a püs-
pökökhöz, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez, az összes országgyűlési képviselők-, a 
képviselőházi elnök s a pártelnökök utján a 
parlamenthez intézve, — hogy azok, tekintettel 
az ügy aktuális voltára, a lehető legrövidebb 
idó alatt, (legkésőbb decz. 10-ig megtartandó) 
rendkívüli gyűléseik alkalmából azonnal felküld-
hetók legyeuek. Felkéretnek ennélfogva  a kerü-
leti esperes-tanfelügyelók,  hogy ha véletlenség-
ből még nem kapták volna meg az iveket, ne 
terheltessenek e czélból levelezőlapon a küböl-
kuti (Esztergoin-m.) plébánia hivatalhoz fordulni, 
mely azokat újból azonnal megküldi. A tanítok 
pedig saját érdekükben tesznek lépéseket, ha 
utáunéznek, hogy megérkeztek-e az ivek. Ok 
is megreklamálhatják. 

A memorandumban foglait  fókivánalmaink. 
nevezetcsen: a méltányos és igazságos egyenlő 
nyugdíj, tegyenló szolgálati idó után, a kataszteri 
felszamiás  eltörlésével a tényleges, jövedelem 
felszámítása,  a szolgálati idó 35 évre való leszál-
lítása stb. már ismeretesek. 

Most tehát még egyszer és utoljára fel-
hívunk kiilömbség nélkül minden tanítót, hogy 
azon esetben, ha közös sérelmeink ügyében 
idáig valahol még nein tartották volna meg 
rendkívüli gyűlésüket, annak megtartását sür-
getni, követelni, azon megjelenni s nyomban a 
gyűlés színhelyéről fentjelzett  legmagasabb 
fórumokhoz  felírni  legszentebb kötelességüknek 
ismerjék! Már üt az óra! Ha elkésünk, megérde-
meljük sorsunkat! De akkor ne legyen többé 
panaszunk!! 

A párkány-vidéki  tanítóegyesület  tagjai. 

Katalin-bál. 
A régi jó világban, mikor még kevesebbek vol-

tak II/. igények s tuláji épeu azért több voll a pén/., 
u midőn a inui kor rettenetes betegségeinek uz. ideges-
ségnek biiskomorságnuk liirc. hamva .sem volt, ile 
unnál nagyobb volt a/, életkedv s a soha clégsokru 
nem beesülhető aranyos kedély és jó liungnlut, egy-
egv virágzó szűznek, a jó Isten külső és belső áldá-
sul vul megáldott szép leányzónuk néviiuuepén a tisz-
t<-b-t, szeretet, rujongás kiíejrzésckép társas mulat-
ságokat rendeztek, melyek évről-évre a rendes na-
pokon megtartatván, az ünnepelt kisasszony nevéről 
neveztettek el. 

Így keletkeztek uz rAnna--bálok, a PKutuliu~-
bálok. 

Nem tudjuk, hogy a helybeli iparos ifjúsági 
Önképzőkörnek vau-e valamely üuunepolt Kutalinja, 
de azt látjuk, bogy minden évbeu túrt Katulin-bált, 
még pedig évről-évre nagyobb sikerrel. 

A folyó  hó ttJ-iu á „Csillag- veudéglő nagy-
terméén Kozák Dávid zenekar vezető köz re ind ködö-
sével rendezett Katalin-bál az eddigieket, melyek 
s/.intén a legjobb hirüek voltak, iniuaen tekintetűén 
jóvul túlszárnyalta. 

Annyi sok szép leányt, annyi tánezra termett 
fiatal  embert ritkán fogadott  magába a „Csillag" 
nugy terme. 

A pontban nyolez órakor megkezdett mulat-
ságot házias, családias hangulat és fesztelen  jókedv 
jellemezték, a mely kiváló tulajdonságok a jó zene 
mellett folyton  fokozódtak  s igy a kedélyes mulat-
ság a kora reggeli órákig eltartott 

Meggyőződtünk róla, hogy a Kozák Dávid sepsi-
szentgyörgyi zenekara magasan felül  áll az itteni 
zenekar felett. 

Ezért az itteni zenekart is figyelmeztetjük,  bogy 
tanuljauak, haladjanak a mindenek felett  ne legyenek 
tulkövetelők, akkor aztán nein lesz szükség arra, 
hogy más helyről hozzanak ide muzsikásokat. 

Az önképzőkört mulatság, a mint értesülünk 
anyagilag is szép sikert ért el s mintegy 80 korona 
tiszta jövedelem folyt  be az Önképzőkör ezé íjaira. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Polgármester helyettesítés. A vá-

rosi képviselőtestület folyó hó 21 én tartott rend-
kívüli köigyüléaében Éltbea Jakab polgármester 
elhalálozása folytán a polgármesteri teeodók el 
látásával, már a jö»ó hónapban bekövetkezendő 
tisztújítás megejtéséig, Tamáa Béla rangidőaebb 
vároai tanácsost bízta meg, 

— Dj közigazgatási gyakornok. Csik-
vármegye fCispánja  kászon-ujfalvi  Ujfalussy 
Jenó végzett joghallgatót, ki az első allam 
tudományi szigorlatot sikerrel kiáltotta az, alcsik-

járási szolgabírósághoz lett beosztással és a tör-
vényszerű minősítés egy év alatti megszerzésé-
nek feltételével  közigazgatási joggyakornokká 
nevezte ki. 

— Oyászrovat. Ifj.  Gál András helybeli 
mészáros mester folyó  hó 21-én reggeli (1 órakor, 
életének 39-ik évében a haldokló szentségének 
áhítatos felvételével,  hosszas szenvedés után 
elhalálozott. Temetése folyó  hó 23-án történt 
iparos társainak és a város közönségének nagy 
részvéte mellett. 

— Esküvő. Dávid Béniamin helybeli 
kovács-mester folyó  hó 23-án esküdött örök 
hűséget ugyancsak idevaló Lajos Borbálának. 

— Estély a „Csillag* vendéglőben. 
özv. Wellinau Sáinuclné a Csillag vendéglő bér. 
lője folyó  évi november 30 töl kezdve u vendéglő 
nagytermét társas összejövetelekre késséggel ál-
boC9ájlju s e czélból már folyó  b > 30-ik napján 
Fuc.-z.an, óz- és lehéniurua csusza esiély t rendez, 
tizen hangzatos, de grainatikailiie nein egészen 
helyes cziiubeii a szőrszálhasogató nyelvészek hi-
bát ugyan találhatnak, de unnál jobban örvende-
nek annak azok, a kik azeretik a fáczán  és üz 
pecsenyét és u semmi körülmények közölt meg 
nem vetendő és friss  töpurtyiivel jo bőven meg 
hintett túrós csuszát. Ezért remélhető, hogy az 
ünképzőköri bálra szépen feldíszített  és jelenleg 
is ubüan uz állapotban levő nagyterein zsúfolásig 
meglelik a fentebbi  |ókut élvezni vágyó köz-ín 
ségm I, annál is iafcább,  mivel a jö vacsorál tiincz 
mulatság fogja  követni, melyhez a zenét HZ itteni 
zenekar szolgaliatju. Az asztalok fentiirlásj  és 
.Bzemruzásu az estély napjának délutáu ő órájáig 
megrendelhető. 

— Hangverseny. Egy jól sikerült és 
kedélyes hangversenyben részesítene a csik-
somlyói tanítóképezde ifjúsága  mult szombaton 
este azt az előkelő és szép számú közönséget, 
mely az intézet ezeljaínak elősegítése érdeké-
ben u gyakorló iskola szépen feldíszített  termé-
ben megjelent. A hangversenyt az itjuság saját 
zeneszertarának kiegészítése czéljából rendezte 
és sajnos, hogy azon igen sokan azok közül 
nem vettek reszt, kiknek leginkább illett volna. 
A rendező S z á v a J ó z s e f  képezdei zenetanár 
megelégedéssel tekinthet vissza az estelyre. 
melyen bó alkalma nyilt a közönségnek meg-
győződni a feltűnő  haladásról, mit a növen-
dekek daczára annak, hogy a hegedű tanulás 
alig pár éve tétetett kötelezővé, már is felmu-
tatni képesek, a mi egyuttal biztató kilátást 
nyújt arra, hogy az intézetből a tanítói pály ára 
időnkint kikerülő ifjak  nagy része, mint ügyes 
zeneértő szakember kerül ki a küzdőtérre. Ez-
úttal két uj zene eszközt mutatott be a fiatalság 
a hegedű mellett, t. i. egy dobot és réztányért, 
melyek leginkább a katonai zenekaroknál szok-
tak segédeszközül szolgálni, de a melyek n hang-
versenyen főként  az indulóknál igen alkalmas és 
hatásos eszközöknek bizonyultak be. A nyitány 
Erkel .Hunyadi indulójával" vette kezdetet és 
egy másik indulóval végződött, melyet az intézet 
zenekara szép sikerrel adott eló. A műsor egyéb 
részei is megfeleltek  a várokozásnak. Sinió Bene-
dek a .Walesi bárdok" szavalásában ügyességé-
nek elég tanú jelét adta, Lohengrin operabői egy 
részletet Lacz Kálmán, Kalivoda Dezső, Albert 
József  és (iáhor (iyula elég szabatosan pro-
dukált kvartettben. Az „Italia' (Illettben, a mit 
Beke András hartnoniumoii kisért Benedek Imre 
és Bereczki László ügyes énekeseknek bizo-
nyultak. Ezt aszámota közönség meg is ismétel-
tette. Hallay Itnre .Kakas Uliin" cz. monologja 
eleven humorról és kiváló erőről tanuskodott. 
Báró Eötvösnek „Vár és kunyhó' ezimü köl 
teményét Varga Ferencz mély érzéssel és meg-
felelő  rutinnal szavalta. Éppen ugy Györhiru 
István egy általa szövegezett melodrámát, melyet 
Száva zenetanár zenésített tneg, szerzőket 
a közöuség megéljenezte. Nagy derültséget 
szerzett Kalivoda Dezső és László Ambrus egy 
tréfás  jelenettel, melyben előbbi mintegy I'ap-
rika Jancsi élénk gesztikulácziók mellett egy 
fotográfusnak  mutatta be mag.it, lefényké-
pezvén utóbbit egyszer a készülékben elrejtett 
és arczába fujt  fehér  porral, másodszor egy 
asztalnak a tetejéről, honnan László Ambrus 
egy elrejtett zsinór meghúzására az asztal födél 
összeomlásával u földre  zuhant. 

— Zene estely. Kozák Dávid zenekarve-
zető jól szervezett zenekarával az Olllion kávé 
liázbau folyő  hó 21 én zeueeatélyt rendezett s vá* 
logatott éa preczizen előadott darabjuivul gyönyör-
ködtette a szép számban összegyűlt közönséget. 
Az előadott darabok közül legnagyobb hatást kel-
tettek a kuruez nóták. 

— Czeozilia ünnepély. Mint rendesen 
történni szokott, uz évforduló  alkalmával most 
is ünnepet ült a csik-somlyói tanítóképezde ta-
nártestülete és ifjúsága  az intézet védő-szentje, 
Szent Czeczilia emlékezetére. A szép ünnepély 
a gyakorló-iskola termében vasárnap délután 
folyt  le, mely igen látogatott volt még a vidékről 
is. A 9. pontból álló változatos műsor sok él-
vezetet nyújtott a közönségnek, mely hálás is 
volt a szereplő ifjúsággal  szemben mindazokért 
a sikeres produkeziókért, melyeket bemutattak. 
Weber ,Írná"-ját az énekkar P. Tinin Dénes 
tanár vezetése alatt, valnmint az „Ave Mária 
Stellá"-t, mely utóbbi a nehéz darabok közzé 
tartozik, szép összhangban adta eló s meglátszott 
nz előadáson a vezető tanár zseniálitásn, mely 
az ének tanításnál mindig előnyösen szokott 
megnyilvánulni. Az ünnepi beszéd, melyet Ko-
ródi Mihály negyed éves növendék szabadon, 

férfias  erős hangon tartott, s mely ugy vallásos 
mint hazafias  szellemű tartalmánál fogva  igen 
figyelemre  méltó volt, a megérdemelt zajos taps-
ban részesült. Szépen oldotta meg feladatát 
a zenekar egy keringőben is, melyet Száva 
József  zenetanár vezetése alatt adott elő. Varga 
Ferencz egy melodrámával, mely Kákoczi Fe-
rencz küzdelmeit tárta eló, s melyet egyik 
növendék harinoniumon kisért. valamint Földes 
Zoltán hajdan a vad tatár hordák által a somlyói 
Mária szobor elluirczolasáról s az ezzel történt 
csodáról irt és elszavalt verses költeményével 
nagy hatást értek el. l'app István negyed éves 
növendék tartott még egy felolvasást  a zene-
hatalmáról, s végül a zenekar meg-megujuló 
tapsok között adott elé egy indulót és ezzel a 
szép ünnepély veget ért. 

— A csíkszeredai takarékpénztár 
eddigi üzlethelyiségét felmondván,  nz üzlethelyi-
ségét saját házábu Vár utczálin helyezte át. Ezen 
körülményre felhívjuk  az érdekeltek figyelmét. 

Az iskolák bezárása kanyarójár-
vány miatt. Az eltnult héten Csik-Szentmárton. 
Csekel'alva községekben a kis gyermekek kö-
zött a kanyaró járvány rohamosan fellépvén, 
minthogy halállal végződő esetek is fordultak 
eló, az iskoláknak bezáratását hatóságilag él-
kellett rendelni. 

A Magyar HirLap tizenegy esztendő óla foly-
vást jnliliau jnt,li;ill öss/.efiUT  a llilgy IlIUgVar kö-
zönséggel. Allniulóau ké|ivisi-li i. közönség inimicii 
li<-11II-s érdi-két. s így eszményi ezélokal szolgál, egv-
forma  hiiséggel, váliozhalathi'11 kitarlássál. 1'ártérdeV 
liez kiilve iiiiirsen u Magyar Hírlap. Minden sorában 
trlji-si'ii fiiggrt  Ii-n. Itajuoka uz igazságiuik, bárki ré-
szén Van is a/, igaz-ág. A Magyar llirlup politikájú 
inimli-m-kfülot  l tosgyvkeres magyar s i-zzi-l kapi-solat-
liali szabadelvű u szó b-glisztább érli-luiéh.-u. Tovúliliá 
ileinoki-ala is. u hogy u jogegyi-nló-a'-g remlithrletleii 
harezo-<álioz illik. A inal magyar irnilalniiimik büsz-
keségei azok. II kikti.il a Magyar llirlap gárdája áll. 
Minilniri-. a mi napilap ki-n-lében állandó munkakör: 
kiváló szakemberek ad]ák a Magyar Hírlapnak szel-
Inni eri-jiik java részéi Tárrza rovata magas irodal-
mi színvonalon van. közb-iuéiivi-ilien az erkök-s vé-
ileline s az igazság egyképpen vezérli. Krli-sitései 
mindig II b-ggy orsabbak s mindig megbízhatók. A 
Magyar Ilii-lap ke,lvi-znli-nyi i, ti mikkel i-lolizetóim-k 
szolgál, páratlanok. jeN-iilékonyek, becsesek lvará-
t-soiiyi ajándékul ••iré-z kis könyvtárral lepi ineirállmi-
'ló közönségét, még |..s|ig l-ljos -n díjtalanul. Khben 
az ingyen könyviái liau li-irin-Vt-ielili hazai Íróink s a 
leghíresebb külföldi  írók müvei szerepelnek. Mindenki 
annyi köl.-t érdrki-< r-'gényl kap. a hány hónapig 
egyvé îfon  t-loliz>-tiíji- volt a Ma-var Hírlapnak. Az. 
ajándi-k-kóiiyvek koziil niir is nn-gka|i',ik az elólize-
lók mutatványul ; líársonv Islváun.ik u Kii'álviiirris 
és Alionyi Árpádnak a pavlióoi eso.la cziiuii erc-ili-li 
pompás nj r.-ireiiyi-it. I'j --l.iliz.'-loini-k '-zt a két regényt 
is megküldi a .Magvar llirlap A lölilii keilvezménv 
kózid klcin.-l.-u.lo. iiogy a Ma-var llirlap i-lóliz.el iii 
jóval olf^ólibaii  az I IrszáiT- Ví lág i-zinni kiliinó illuszt-
rált íolvoiratot, nMii', kiil.'>nlM-ti kapnák, f-vani-sak 
keilvezinéuyi-s áron linliatnak a/, eiölizetök a Ivópes 
gyi.-rinekluplioz, A Magyar llirlup minden elötizetójé-
nek készségesen és dijtanul felet  szerkesztői üzelie-
li-ilien, Ijáruiily konedy kérdé-uv. A magyar llirlup 
elöli/etési ára lélévre 14 koroua, negyedévre 7 kor., 
egy hónapra >J korona 40 lillér. A kiadóhivatal Hilda-
pest,-n van. az. V. ker.. 1 lonvéd-utrza 10. sz. ulutt. 

— Gorkij Uaxim az oly liatalou és hirtelen 
világhírűvé l- lt „rósz író. a ki mindig magáról ir, 
mint inoil<-ru ini mindig azélel mozgalmasságát rui-
zolju s 1-zi-kld-n iiikl-özi az élet. nagy proldéniáit. el-
lil.'ílki-dést |ii-dig aliir találni a uiunkáilntn — egy he-
lyütt, egyik novi-llájálian mégis szóvá teszi uz olvu-
sásl. Azt tartja, i-sak olyan köuyvrl érdemes olvusni. 
a inelyikliól igen sokat tanulni. A luiudi-nség relte-
lii-te>.,-ii komoly, Ii-lia ini--ék hallgatásával ülni az 
idői. van a világ dolgainak s enllx-ii kifejlő-
désünknek. Olvan köuyvi-t olvasnunk, a melv az éli-1. 
tilkát. uz írnilji-rek lt-lkél isinerteii ni'-g veliink. A 
legiiialili nagy Írók tényleg <-rro is törukszem-k. Tolsz-
toj. Ilosztoji-rt szkij Turgi-uvev s legfókép  Maupassant. 
njaliliall líorkij II/. enilpiTek és az emlx-ri éli-tek ki-
fejlődéséi  rajzol.ák. Ki-gi*-nyl alig olvasnak, il művé-
szet a li-lküklien vau. Az életet a maguk szemével 
látják sokai utaznak és igyekezie-k az emberiségnek 
a múltját is megérteni Az életet az idok lanit|u. az 
élet mestere nélkül, a történél,-ui nélkül in-in lehel 
teljességében megérli-ni. Az idó elmúlt. a mikor száj-
hagyomány, vagy anekdoták szállilolták ősökről utó-
dokra u történelmet. Annak a koriluk is vége vau. II 
melyik i-suk u maga nemzete történelme iránt érdek-
lődön. A haza solia sem fog  kihalni uz emberek szi-
véliól, szeretete nem u hazávul, i-snk u s/.ivvel mál-
liatik el. l)e még is mindenütt és iniiideiihi-n az élet 
teljességél keressük, uz emberi lélek kifejlődése  ér-
dekel. Azért ha történelmei olvasunk, nz i-sak az em-
bériség lörléuete li-h'-l, világtörténelem, mely uzou-
ban a in' bazáukal is a kellő In.-lyre illeszti. Kzt trszi 
II .Nagy Képes Világtörténet, melynek most jelent 
meg 141. füzete.  A 1 - köteles aagy munkii szerkesz-
tője dr. -Marczali ILeurik, egyetemi tanár, ki egyuttal 
e kötet iróju is. Kgv-egv gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félliőrkütesbi-ii  II, korona : füzetenként  is 
kapható (iO lilléréit. Ivupliulo a kiadóknál s iiiiudeu 
lui/.ui könyvkereskedés ulján, luivi részlet fizetésre  is. 

A csíkszeredai kitűnő fürdő állandóan 
21° C, melegségii gyógyvize hetenkint háromszor, 
nevezetesen szerdán, csütörtökön és sznmbaton a 
nagy közönség rendelkezésére áll. Kényelmes vá-
róterem, hideg és meleg étkek, kitűnő borok. 

— Erdélyi képes naptár. Most jelent 
meg Kolozsvárt Stein Jánon egyetemi könyv-
kereskedő kiadásában a régi és valódi „Erdélyi 
naptár", mely tudósításának meghizhatóságóhan 
minden eddigit felül  mul s különösen az erdélyi 
vásárok megtartása idejének pontos megjelölé-
sével emelkedik ki a többiek, közül. Ugyan itt 
jelent meg az irodák részére legalkalmasabb fali 
naptár. Mimlnkettő megrendelhető és kapható 
lapuuk kiadóhivotalában. 

— „Választási épizódok" czim alatt 
kötetbe foglalva  kiadom mindazon tréfát  és kor-
tesfogást,  melyet 11 lezajlott képviselőválasztá-
soknál elkövettek; úgyszintén a kortesnóták 
szövegét is. Felkérem mindazokat, a kik ilye-
nekről értesültek, szíveskedjenek velem azokat 
haladéktalanul közölni és egyben tudtomra adni, 
hogy közleményük a forrás  felemlitésével  jelen-
het-e meg. S z é k e l y T i v a d a r , VIII. József-
körut 20. 

— Jegyzék napló, ügyvédek, közjegyzők, 
birák és bírósági végrehajtók számára az 1002. 
évre dr. Kenedi Géza szerkesztésiben (38 ik év-
folyam).  kaplmló Györgyjakab M. ntúda, Dreaa-
nándt Viktor könyvkereskedésében. Ára 2 k. 80 f. 

S z e r k e s z t ő i 'üLzen.etelc. 
Dr. B. Gy. urnák Calk-Szentmártón. Mai pos-

tával küldött czikke lapunk jelen számára késfin  ér-
kezett, jövő száiniinkbau is csak a nyilttérben és a 
szokásos feltélelek  alatt közölhetjük. 

Laptulajdooos: 
G Y Ö R Q Y J A K A B ÖRÖKÖSE. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magán javainak kezelő hi-

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

Pályázhatnak Csikvármegyébcn illetékes 
és lakos székely honpolgárok, ha az alapsza-
bályokban előirt minősítéssel bírnak. 

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

méleti képzettség és gyakorlati jártasság; a 
gazdászat, erdészet és számvitelbeni gyakorlati 
és az adtninisztráczió terén kellő jártasság; 

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

c) a gazdatisztnél gazdásági szakképzettség 
vagy legalább középiskolai végzettség, avagy 
a gazdászat és erdókezelésben, valamint a szám-
vitelben kellő gyakorlati jártasság; 

d) 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. §-a szerint a jelenleg.működő tiszt-
viselőket azon állásra, melyet most betöltenek 
eddigi szolgálatuk minden más kvalifikáczió 
nélkül is minősíti. 

Az igazgató 0 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 nyug-
dijszabályzat 28. §-ában megállapított első fo-
kozatú fizetés  és lakpénz, minden mást az ugyan-
ott megállapított második fokozatú  fizetés  és 
lakpénz illeti meg. A gazdatisztet lakpénz he-
lyett természetbeni lakás illeti meg. 

Az igazgató, pénztárnok, ellenőr és szám-
vevő Csíkszeredában, a gazdatiszt pedig Gyó-
Tölgyesen 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 
pétiig háromszoros becsértékü fekvőkben. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állások 
egyikét vagy másikát elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  kérvényüket folyó 
év i d e c z e m b e r hó 15-lk n a p j á i g bezárólag 
hozzám unnál is inkább adják be, mert 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 bó 14-én. 
Beoze Antal, 

(-20:1) 2 - 3 alispán.. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birtokossági elnök ezennel köz-

hírré teszi, hogy Csik-Csomortán közbirtokosság 
tulajdonát képező, „Borda* erdőrészból 1981 tö-
tn8r köbméter gömbölyű luezfenyó  haszonfa 
228—901. számú közigazgatási erdészeti bizott-
sági határozattal zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli árverésen egyszerre 
való eladására engedélyeztetett 

Kikiáltási ár 3962 korona azaz háromezer 
kilenczszázhatvankét korona. A versenytárgya-
lás 1901. évi deczember 12-én délelőtti 
' s ió órakor Csik-Csomortán község hâzanâţ 
tartutik meg. 

Árverezni kívánok felhívatnak,  hogy a ki-
kiáltási ár 10"/o-át készpénz gyanánt az árverező 
bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zártaján-
latokhoz pedig melyek a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt szintén fenti  Összegű bánatpénz 
vagy megfelelő  értékű ovadékképeB értékpapír 
melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betllvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóán kiírandó, továbbá 
határazattan kijelölendő, bogy ajánlattevő as 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. Az árverési és szer-
ződési feltételektől  eltérő kikötéseket tartamazó, 
bánatpénzzel el nem látott valamint utóajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  alól-
irott birtokoBsági elnöknél és a csíkszeredai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Csomortán, 1901. évi november 26-ás. 
Antal Jóna£ 

[2G1] 1 —2 ld. bíitokoaaágl elnök h. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban az ujonna 

nagy községgé alakult Csik-Jenőfalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhivom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. §. illetve 
az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §.-ában körülirt elméleti 
képzettségüket, továbbá az 1880. évi XXII. t.-cz. 
73. §-a értelmében magyar honosságukat és 
nagykorúságukat igazoló-okmányokkal felszerelt 
kérvényüket 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  H00 korona. 
2. Természetbeni lakás. 
3. Irodai átalány 60 korona. 
4. Természetbeni kiszolgáltatandó iroda 

fútés,  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. 

Sz. 5982/901. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásban a lemondás 

folytán  üresedésbe jött Csik-Dánfalva  körjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek és felhivom  mind 
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi I. t.-cz. 0. §. illetve az 1ÍI00. évi 
XX. t.-cz. 3. §-ában körülírt eméleti képzett-
ségüket, továbbá az 1886. évi XXU. t.-cz. 73. S 
értelmében magyar honosságukat igazoló-okmá-
nyokkal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó 
évi deczember hó 18-ikáig annál inkább 
adják be, mert a későbben érkezók 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 

fíités,  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, 
[248] 3 - 3 főszolgabíró. 

Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 
A valódi Réthy féle pemetafii-czukorka csak 
a készítőnél vagy az alabbi gyógyszertárakban 

kapható: 
Caik-Szeredán: Gőzsy Árpád, Csik-

Karozfalván: Hankó Antal gógyszertá-
|24l] 4-7 rakban. 

Szám 9652/901. [•248] 3-8 
polg. 

Hirdetmény. 
Néhai Haktsi (iáspár volt csíkszeredai kir. 

közjegyző 4(100 korona óvadékára, a melyet a 
budapesti .Általános óvadék bank részvény-
társaság" Baktsi (iáspár 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. íj-a értel-
mében ezennel felszólítja  mindazokat a kik e 
biztosítékra az 1874. évi XXXV. t.-cz. 173. 
illetve az 188(1. évi VII. t.-cz. 40. §-a értelmében 
törvényes zálogjoggal bírnak, hogy a követe-
léseiket ezen hirdetménynek a „Budapesti Köz 
löny"-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 2(1. 

Csipkés, kir. törvényszéki liirő 

Sz. 5624—1901. 
ki. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos községben az ujonnan 

rendszeresített, illetve reudszeresités alatt álló 
segédjegyzó anyakönyvvezető helyettesi állásra, 
mely az állam és község által meg ajánlott 
500 korona tiszteletdíjjal van egybekötve, ezen-
nel pályázatott hirdetek s felhivom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy eddigi 
alkalmaztatásukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám a 
folyó évi 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. 

Fejér Sándor, főszolgabíró. 

Sz. 6271-1901. 12ö(i] 2 - 3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A csik-szépvizi körjegyzőség és anyakönyvi 

kerületben az újonnan rendszeresítendő segéd-
jegyző anyakönyvvezető helyettesi állásra, mely 
nz állam és községek által kilátásba helyezett 
460 korona tisztelet dijjal 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. 
é v d e c z e m b e r 20-ig annyival is inkább 
adják be, mert a később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Felcsiki  főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 11)01. november 13-án. 

F e j e r Sándor , fószolgabiór. 

Sz. 5912—l'JOl. 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentniArtoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy l'.iti u-
t'áll Antal csik-tusilAili laké* végrehajtalótiak, 
.láoosi Péternészül. Lázár végrehajtást szenvedő 
elleni 800 korona tokeköveelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. töt vény-
szék, a csik-azenlmái toni kir. járásnirőság terii 
létén lévő Csik-TusnAd község baiArAn lek vőn 
csik-lusriidi 21 sz. [jkvbfii  Jánosi Mária. Jőzsel, 
János és RŐZH tulajdonát képező 43. brsz. in-
gatlanra 4 ko iuia, 317., 348. hisz. ingatlanra 
53 koron», 1361. hisz. ingatlanra 17 koron», 
1495. Iirsz. ingatlanra 12 korona, 1725. hisz 
ingatlanra 43 korona., 1881. hisz. ingatlanra 38 
korona, 3014., 3564 lirsz. ingatlanra 38 korona. 
3(181. Iirsz. ingatlanra 18 korona, 3221. hisz. 
ingatlanra 29 korona, 3397. Iirsz. ingatlanra 
25 kor una, 3532. Iirs/. ingatlanra 1 korona, 
3598. hisz. ingatlanra 34 korona. 3618. hisz. 
iigatlanra 41 korona, 501)0 hisz. ingalaira 

8 koiiina, 5239. lirsz. ingal latira 20 korona, 
Ö8sü. Iirs». ingatlanra 2 komim, min. hisz. 
ingái latira 15 korona. 644<i Iirs/. ingatlanra 3 
korona. 6776, «777., 677H., 6780. Iirs/. ingat, 
laura 7 korona, 10207. hisz. ingat latira 20 kor.. 
I U Ü Ü O . hisz. ingatlanra 8 korona, 10723. Iirs/. 
ingatlanra 16 korona, 10774., 10775., 10773. 
Iirsz. ingatlanra 20 korona 10781.. 10782. Iii.-z. 
ingatlanra 14 korona, I 19039,2. Iirsz. ingatlan a 
2 korona, 12180., I218i., 12183. Iirsz. ingat-
lanra 35 korona. 12311. hisz. ingat anra l ko-
rona 1364B., 14147. b sz. ingatlanra 47 korona. 
13962. hisz, ingatlanra 8 korona, 15565. hisz. 
ingatlant a 18 korona 15584. hi sz. ingatlanra 
35 korona. 13670.. 13071. iirs/.. ingatlanra 22 k., 
13626., 14171. hrjzisz. ingatlanra 16 korona, 
13630., 14158. hisz. ingatlanra 13 korona, a 
158. sz. tjkvben Jánosi Mária, Paliuhán Antal 
tulajdonát képező A f  344.. 345., 346. hisz. 
ingatlanra 10 korona, 1634. hi sz. ingatlanra 22 
korona, 1730., 1731. hisz. ingatlanra 23 kor.. 
3439. Iir.iz. ingatlanra 6 korona, 3600. Iirs/. 
ingatlan:a 24 korona 4804. Iirsz. ingatlanra 17 
korona, 8718. 8719., 8720 hisz. ingatlanra 11 
korona, 11304. hisz. ingatlanra 3 kor., összesen 
800 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
ál ban elrendeltetik, éa hoey a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1902. évi január hó 13-ik napján 
délelőtt 9 órakor Csik-Tu-náil község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsârAnak 10%-At, vagyis 80 ko-
ronát készpénzben vagy az 1881. évi LX. lör-
vényezikk 42. § usAban jelzett Árfolyammal 
számított és az 1881. évi november l-én 3333. 
nz. alatt kelt igazsAgögymíniszteri rendelet 8. 
§-Aban kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldeti kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről ki Állított sza-
bályszerű elismervényt AtszolgAltatni. 

A kir. járisbirósAg, mint tlkti hatóság. 

Csik-Szentmártonon, 1901. okt. 22-én. 
|2ti()| l - l Dr. Szabó, kir. albiró. 

Sz. r,982/901. 
ki. 

Pályázat i h i i dei meny. 
Csikvármegye felcsiki  járásban az újonnan 

nagyközséggé alakult Csik-Karczfalva  közsé-
gében a jegyzői állásra pályázatot hirdetek és 
felhivom  mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. S- illetve 
az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában körülírt el-
méleti képzettségüket, továbbá az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 7.'i. S-a értelmében magyar hono-
ságuküt és nagykorúságukat igazoló-okmányok-
kal felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  évi 
d e c z e m b e r hó 18-ikáig annál is inkább adják 
be, mert a későbben érkezők figyelembe  nem 
fognak  vétetni. 

Kzen állás javadalmazása: 
1. Készpénz fizetés  800 korona. 
2. Természetbeni lakás. 
3. Jegyzői iroda fiitése.  világítása és irodai 

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

lataiért és utazásáiért a szabályrendeletileg 
megállapított dijakat élvezi. 

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

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

F e j é r Sándor , 
[2(7] 3 :l f ő s zo l gab í ró . 

ZABOT 
i i K g y I n n i é a kiiM-lilt m<>ii^'i«< iKlM ,ii 
l i - K i i n g y o U I » i m p i á r u Ii I l i m v«•*•/. 

i m r.-« Propper Mózes 
liszt és termeny-üzlet, Csíkszereda. 

A1 •XXXXXXXXXXXXXXX® 
ki sMf  birtokára "M) rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Penzintézet"jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. 
#xxxxxxxxxxxxxxx# 

SzAm 5943 -1901. I2r»!ll ' I 
ílkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik szenlmártoui kir. járisbirósAg. mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy az al-
csiki bank részvénytArsasAg végrrhajiatóiiak 
csik-tusnádi Keresztes Károly, Kovács Albert és 
csekefalvi  Lacz Ferencz végrehajtAsl szenvedők 
elleni 120 korona tőkekövetelés és jAr. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csik-szeiiliiiArtont kir. járásbíróság terü-
letén lévő Csik-TusnAd község halárán fekvő  a 
osikiu-náili 1823. sz. tjkvben foglalt  Keresztes 
Károly tulijilonát képező 4200. és 430'J. hisz. 
ingatlanra 8 korona, a 2821. sz. tjkvlien foglalt 
Keresztes Károly tulajdonát képező 3749., 3750. 
Iirs/.. ingatlanra II korona, 7420 i. hisz. ingat-
lanra 5 korona, 8148',. hisz. ingatlanra 6 kor. 
9547 hi sz. ingatlanra 8 korona, 14592/a. 14'>93/-., 
hisz. ingatlanra 16 korona, 4607/>>. hi>z. ingat-
lanig 19 korona, az 1516. sz. likvben loglalt 
Kovács Albert tulajdonát képező 2982., 3571. 
brsz. ingatlanra 49 korona, a oekelalvi 41. sz. 
t|kvben foglalt  Lacz Ferencz. Lacz D'nes és 
Auibius Taniásné szül. Lacz U-gina tulajdonát 
képező 85., 86. brsz. ingatlanokra 365 korona, 
2296. hisz. ingatlanra 19 korona. 2489. brsz. 
ingatlanra 10 korona, az ottani 1028. sz. tjkvlien 
foglal'  ír-'.  Ferenc/, és neje sz. Keies/.tes Er-
zsébet tu!a|ilonál k pezö 88., 90. lu>z. ingat-
lanra 71 korona, összesen 667 koronában meg-
állapított kikiáltási ál ban az árvei é>t elrendeli**, 
és bogy a leimebb megjelölt ingatlanok és pedig 
a tusnádi haláron levőkre C-ik-Tusnad község 
házához az 1901. évi január hó 16-ik tiapjanak 
délelőtt 9 Órája és a c-eketalvi hatatna levő In-
gatlanok] a ugyanaz nap délután 2 órakor ''seke-
lalva kő/.ség házánál megtartandó nyilvános ár-
vetésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok bfcsávának  10" u-ál vagyis Hatvan-
hat koron i 70 lilléit készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t. cz. 42. § ábati jelzett Árfolyam-
mal számítolt és a/. 1661. évi november hó l-én 
3333. szám alatt kelt igazságtigyuutiiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldőit kezéhez letenni. avagy 1851. 
LX. t.-c,/. 170. ţj a éneimében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
«zabályszerü eüsni-rvétiyl át^zolgáltatui. 

A kir. járásim óság, mint tlkkvi luióság. 
Csik-S/.eiit mái toll, 1901. október 20-án. 

Dr. Szabó, kir. ulbiró. 
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MELTZER TLLATSZERESZETE 
N A G T - S Z E B E N , 

DISZNÓDI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA. 
A . I Á X U A T .KC. INI ' .U M I N < > S I : : I ; ( M ; K K I . I S M K K T 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
j-:oa-, iiAJ-, b a j u s z - és r i h a k e i í i t , 

FOtil'OKAlT.SZÁ.IVIZKIT. Fl Hil'ÁSZTÁIT. IIA.Ii ILAJAIT. IlA.lKIlNt K'SKIT 
K A J I ' S Z K Ö T Ő I T , M i l l . L A X T I X T , 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, AHCZFESTÖ ós FÜSTÖLŐSZEREIT stb. stb. 

. M I N D I : M ' I : : I . I - : M I X O S K G I Í K N . 

A szétküldés le'.kllarr-.c-reteatsn ca a legr.a.y c t t diakreciic n-.ellstt tcrtér.ik. 
KUlínSaer. a.íánlhaiő kísibb helysker. l ak j u r a s á g i n a k , payiházskr.slt, 

f^átirLok-arknik  at.fc.  aLb. alb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁBA, • 12 

r.i-.srbct-iih-.ii  ?.». «-.. .v.f.'  Y-  szr.itr:\.  i:r-s/bit-iit<-n  •:.->. sz. 
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KÖN Y V K Ö T E S Z E T 
C S I K S Z E E E D Á . B A . N ' , 

V Á I M T C / A 2 6 4 . H Á Z S Z Á M A L A T T . A X K V . I . ' K K . T K M L ' L O M L " L ) \ A K ' Á N . 

Van szereneséiii a városi ós vidéki közönség figyelmét  fel-
hívni három év óta fennálló  s jól b e r e n d e z e t t 

Könyvkötészetemre. 
Elvállalok minden 0 szakmába vâfţo  munkálatokat a legegy-

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

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

12,6| 4 Szemer jay Ferencz, 
könyvkötő. 

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




