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^ Sierteatóséí Éa üaflúhiTatal: 
| Ceik-Szereda 
i Oyörgyjakab Márton 
I kOoyvkeieBkedéae, 
liová küldendő a lap szel-
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 

A Hirdetési  dijak  elüre 
fizetendők. 

Megjelenik a lap minden uenlk 
•j Egyei lap Ara 10 kr. | 

39. száin. 

CSÍKI LAPOK 
POLIŢIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Elöflaetési  ár: f? Kpédi évre (Külföldre) Piilévra . . Negyedévre 
4 frt. 6 fn 2 frt. 1 frt. 

! Hirdetési dijak 
a legolcaóbli&n gzámiuauiak, 
Béljegdijérl kfilőn  mindnn 

| beiktatásnál 30 kr. 

I Nyilttéri csikkek 
j Boronként 20 krért közíl-
3 tetnek. 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csíki Lapok" negyedik évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátrál ék OS ösz-
szegefeet  kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

„ C e l k l L a p o l E " 
szerkesztője és kiadója. 

A kiegyezés. 
Nem kell valami nagy bölcseség ahoz, 

hogy előre ki lehessen számítani az Ausz-
triával való kiegyezés sorsát. Ausztriával, 
mint alkotmányos országgal, a kiegyezést 
alig lehet remélni, mert ott olyan felfordult 
politikai állapotok vannak, melyeknek ren-
dezése illetőleg rendbe hozatala hosszas idő 
alatt sem remélhető. 

A csehek nem engednek a németeknek, 
mert bíznak az ők többségükben, melynek 
alapján Ausztriában a vezérszerepet kezökbe 
akarják kapni. A németek nem engednek a 
cseheknek, mert ősi hagyományokkal iga-
zolják, hogy Ausztriában mindig a német 
elem vitte a vezérszerepet. És épen az bo-
nyolítja és teszi válságossá a helyzetet, hogy 
mindkét törekvésnek van valami jogos alapja. 

Annyira élére vannak állítva a két ár-
nyalat törekvései, hogy a birodalmi gyűlé-
sek működésétől alig lehet várni valamit. A 
mindegyre feloszlatott  és újból összehívott 
birodalmi gyűlések világra szóló skandalu-
mok színhelyei. A képviselők birokra men-
nek az ország házában, egymást elpllfölik, 
kidobják, leköpdösik s tintatartókat vagdos-
nak egymás fejéhez.  Ilyen körülmények közt 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Levél Jolánkához. 

Lelkemet egészen lenyűgözi a borús őszi idő, 
a mint lenézek a kertbe s látom halommal heverni 
a Bárga faleveleket;  csüggedés vesz rajtam erőt s 
eszembe jutnak a szép nyári napok : sir ni tudnék 
keservesen. 

Nemcsak a nyár mult el, de elmulunk mi is 
lassan s egy örömtelen élet után mi a jutalom ? . . 
A Bir, minden évszaknak megvannak az örömei. A 
tél kedves, mert k&lömbözó örömeket hoz: szánká-
zunk, korcsolyázunk s a kik a tánczot kedvelik, a 
báloknak örvendenek. 

A tavasz is hoz sok örömet, hiszen a jobb 
idővel kecsegtet, kihozza a növényeket a földből, 
minden zöldül és virít; a kis madarak csevegése 
milyen élveset I A rózsák nyílása mily boldogság I 
Csak az őaz az az évszak, a mely a legboldogabb 
lényt is leveri, mert a mulandóság eszébe juttatja, 
hogy egyszer annak is meg kell jönni, a hervadás-
nak, az elmúlásnak. 

Miért is kell élni, csak azért, hogy meghall-
junk, hogy semmivé legyünk ? 

Félek a haláltól, irtozom tőle, pedig ha keser-
ves éjsaakákon nem tudtam pihenni, — mert a fáj-

hogyan várhatja Magyarország, hogy Ausz-
triával törvényes kiegyezést hozzon létre? 

De hát tulajdonképen mi köze ahoz 
Magyarországnak, hogy Ausztriával az ők 
törvényei szerint alkotmányosan-e, avagy 
abszolút uton egyezik-e ki ? Igaz, hogy a 
mi törvényeinkben benne van, hogy csak 
alkotmányos Ausztriával egyezkedhetünk; 
de ha Ausztria semmi szín alatt nem akar 
alkotmányos állam lenni, miért kell őket 
arra köteleznie Magyarországnak, a mit ők 
se nem akarnak, sem nem tudnak megcse-
lekedni ? 

Nem akarunk a törvény értelme és an-
nak magyarázata felett  elmélkedni, de a fe-
lelt mindenesetre lehet szót ejtenünk, hogy 
szükséges-e Magyarországra nézve a ki-
egyezés. 

Országgyűlési pártjaink a maguk poli-
tikai állása és ciéljai szerint, külömböző 
álláspontot foglalnak  el a kiegyezéssel szem-
ben. A függetlenségi  párt az önálló beren-
dezkedést sürgeti önálló vámterülettel, a kor-
mány és a szabadelvű párt a valamelyes 
uton való kiegyezés hive. 

Az a kérdés már most, hogy melyik 
módja volna jobb a megoldásnak ? Erre 
nézve a ktilömböző érdekek, külömböző fel 
fogás  mellett küzdenek. 

A gazdák, iparosok és kereskedők ér-
deke az, hogy a kiegyezés létrejöjjön. Fon-
tolóra kell vegyük azt, hogy Magyarország 
földmivelő  állam levén, ha mi önálló vám-
területtel elszigeteljük magunkat Ausztriától, 
terményeink és állat kivitelünk elől magunk 
fogjuk  elzárni az Utat Ausztria felé,  mely 
eddig a mi piaczunk volt. 

Ausztria máshol keres termény és állat 
szükségletei fedezésére  behozatali piaczot és 
azt nyomban meg is találja nem is olyan 
messze, a szomszédos Oroszországban. Ezzel 
szemben igaz, hogy Ausztria is elveszti ná-
lunk ipari és kereskedelmi czikkei piaczát. 
de ő ezt könnyebben kiböjtöli, mint mi a 
termény és állat kiviteli nehézségeket Ha 
mi rá fogunk  szorulni, hogy gabonáinkat 
és állatainkat itthou kell elfogyaszszuk,  mi 

dalinak erősebbek voltak az álomnál — hányszor 
kivántam meghalni. Mily jó lett volna elaludni örökre 
bisz .oda lenn már nem fáj  semmi." Ugy-e te kis 
bohó, ha levelem elolvasod nevetni fogsz  rajta, érthe-
tetlen lesz előtted, hogy igy irok, hisz engem em-
ber még nem látott sírni soha, én mindig a boldog 
irigyelt asszony voltam, lehet, hogy talán igazad is 
lesz, ha kineveted sentimentálisbiusomat, mert ta-
lán nem is vagyok oly boldogtalan, mint a railyen-
"nek ma képzeltem magam, a mikor az őszi hangu-
lat erőt vett rajtam; de hidd el sokat sirtam én 
akkor is, a mikor szép verőfényes  volt az idő, a 
mikor a fülemile  énekelt az ablakom alatt ; boldog-
talan voltam, minden ünneplés daczára, mert üres 
volt a szivem, a lelkem, kerestem a boldogságot, de 
megtalálni nem birtam. 

Nagy a világ édes Jolánkám és én nekem még 
is szűk 1 Eltalálnád-e miért ? 

De nem folytatom  tovább elég I 
Most zárom levelem, lehet máBkor jobb ked-

vem lesz, talán földerül  az őszi napsugár, a mely 
halvány fényével  felfogja  deríteni ma oly beteg lel-
kemet s akkor ismét kaozagok, ismét a boldog asz-
szonytól kapsr levelet Ma ma oly igen bol-
dogtalan vagyok. Csókol: 

Flórád. 

fog  következni abból egyéb, mint az, hogy 
saját zsírunkban akár megfőhetünk,  de a 
10 frtos  buza ára leszáll f>  frtra,  az 50 frtos 
sertés ára leszáll 10 frtra,  a 400 frtos  hí-
zott ökör ára leszáll 200 frtra  és igy tovább. 
A kinek ez az állapot tetszik, az síkra száll-
hat az önálló vámterület mellett, de a ki 
ezen jövőtől óvakodik, az minden esetre a 
kiegyezésnek lesz barátja. 

A magyar kormány csak azt teszi ro-
szul, hogy nyíltan nem vallja be álláspont-
ját, hanem csak ugy titkon folytatja  mun-
káját 8 keresi a megoldás módjait. Azonban 
már nem telik sok idő, midőn az ország közön-
sége nyiltan is meglátja a kormány műkö-
désének eredményeit. 

(e.) 

Ditró-Hodos. 
A székely nép nagyon szapora. Bizonyos fö-

lösleg évenkiut hol Romániába, hol Erdély s az or-
szág belseje felé  vándoréi az ösi hunföldröl,  en-
nek daczára különösen a gyergyói székely községek 
népessége észrevehetőleg emelkedik B a különben 
is nagyszámú lakossággal biró helységek határain 
ujabb meg ujabb telepek keletkeznek, melyek mint 
méh rajok az anyaközségból kiválva idővel any-
nyira megnövekednek, hogy miud megannyi kiRebb 
községeknek felelnek  meg. Ilyen népes telep a Qyer-
gyó-Ditró község határán — de az anyaközségtöl 
mintegy 12 kilóméterre fekvő:  Ditró-Hodos. E 
telepnek, mely szorosan Ditró község kötelékébe 
tartozik, ma 417 lakója van B alig hinné el az 
ember, hogy e tekintélyes számú székelységnek — 
temploma nincsen. Felnőnek a gyermekek mint a 
mezők vad csemetéi a nélkül, hogy Isten házát be-
lül ismernék is. E székely telep, róm. kath. lakók-
kal, Várhegy és Sulamáa oláh ajkú községek közé 
van ékelve; mindkét kizségben csak oláh templom 
van, a székelyek gyermekeiket jórészt ott keresztel-
tetik meg és ez után a tiszta székely nép utódai a) 
oláh vallásúak leBzuek, b) az oláhok a vallás révén 
mngok közé számítják s ennek folytán  fanatikus 
oláhokká váluak. És sajnoB, ez valóság szégyent 
hozó valóság, hogy a 6 ezer lelket számláló Ditró 
székely község határán, telepén valamint ennek köz-
vetlen közelében a székelység fogy  a románság ja-
vára. Csibi, Puskás, Molnár, Laczkó szebb nevü szé-
kelyek utódai jelenleg erős oláhok nemcsak vallás-
ban, de anyanyelvben és téveB szellemben is. És 
mi volt és mi e rombolásnak oka ? Az iskola és 
templom hiánya. Pásztor nélkül — megvan írva — 
elszélednek a nyáj juhai, pedig ez a telep, ez a fek-
vésénél fogva  hattalmasaá, erőssé tehető fontos  é k 
nagy feladat  megoldására volna hivatva. 

Igaz, iskola az anyaközség jóvoltából néhány 
év óta van itten s lassanként levilágít már ide is 
a czivilizáczió méosese, ám de ez még csak félered-
mény, sót némi tekintetben templom nélkül még 
veszedelmesebb lehet az eredmény. Tudomány a val-
lásosság megszokása nélkül gyilkos fegyver  lehet a 
nép, a társadalom kezében. Felismerték e körülményt 
a hodostelepi családok fejei,  korábbi sikeretlen kí-
séret után ismét lépéseket tettek, hogy a telepen 
templomot építhessenek, évi szeptember 8-iki gyű-
lésükből Csíki János tanácsos (tizesbirő Ditró Ö-ik 
tízesnél) s a Csíki családok kezdeményezéséből püs-
pök ur Ő méltóságához memorandum szerű kérelmet 
intéztek, melyben Ó méltóságát 1000 frt  adományo-
zására, továbbá arra kérték, hogy a Ditró hitközség 
építendő uj templomának alapjából e czélra bizonyos 
összeg kiszakitását eszközöltetni kegyeskedjék. Ók 
az anyag meghordásának terhét hordozzák. Az egy-
háztanács e hó 23-án a püspöki hivatal megkeresé-
sére 2000 frtott  szavazott meg a nemes czilra a 
templom alap kamataiból, e mellett kérést intésett 
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• pfiapök  ur ö méltóságához, hogy a bodostelepiek 
kárelmét aa ezer forintra  nécve valamely rendelke-
zése alatt álló alap terhére teljesíteni kegyeskedjék. 
A hodostelep lakói között aa egyháztanács ez ál-
dozatkészsége leírhatatlan örömet keltett. 

Szándékuk van az Emkénél s a király Ó Fel-
ségénél is a plébániai hivatal utján segélyért ké-
relmezni s ha es eredményes leend, nem sok idö 
teltével megszólal a telep harangjának ércznyelve, 
hirdetvén a nemzeti eszmének diadalát, a magyarság 
védbástyájának létrejöttét. J.  S. 

I ^ l y t a ^ ^ k f r f t ^ n i é é r t ^  | 

Valamint az egész ország területén, agy vár-
megyénkben is a gyász a mi jóságos királynénkért 
még folyton  tart. A vármegye külömböző pontjain 
rendezett gyászünnepélyekről a következő tudósí-
tásokat kaptak: 

Gyássüimepély a helybeli polg. leány-
iskolában. 

A megyei polgári leányiskolában az előre jel-
zett gyászünnepélyt Erzsébet királyné emlékére f. 
hó 94-én tartották meg. Lehetetlen elhallgatnánk 
mennyire megható volt ez az ünnepély, mely min-
den izében tanúskodott arról, mily előkelő helyet 
foglal  el ezen intézet a polgári iskolák kőzött és 
milyen szorgalmas tantestülete van. Már a terem 
elrendezése is jó ízlésről tanúskodott s a belépő 
hallgatók arczán a kellemes meglepetés kinyomata 
félreismerhetetlen  volt. A nézőtérrel szemben a 
megboldogultnak életnagysága mellképe függött, 
komor, nehéz, fekete  függönytől  beárnyalva, fekete 
alapon; alatta szintén fekete  lepellel bevont tal-
pazaton virágasztal állott déli növényekkel; a kép-
től jobbra fekete  — balra fehérruhás  leánykák 
fekete  fátyollal  vállaikon, a meghatottságtól némán, 
könnyes szemekkel néztek fel  a képre. özv. Bisz 
ner Józsefné  igazgatónő nyitotta meg az ünnep-
séget egy jól átgondolt és előadott beszéddel s a 
sajgó fájdalom  érzetét keltette fel  hallgatóiban, 
midőn festette  a daliás bájos és boldog asszonyt, 
kit hajdan mint növendék üdvözölhetet társai ne 
vében s most ő is mint megtört özvegy a vér-
tanú ravatalára teszi emlékei hervadhatatlan ko-
szorúját Ere a növendékek egy népdalt énekeltek 
a királyné sírjáról; azután a kis Léstyán Erzsi 
meleg hangon szavalta a Bisznerné szép alkalmi 
költeményét, mely meghatóan fejezte  ki a gyer-
meki szívnek mély fájdalmát.  Élthesné úrasszony 
szépen Összeállított visszaemlékezést olvasott fel, 
ő maga is meghatott lévén, magával ragadta hall-
gatóit és bizony ajból megkönnyeztük — Isten 
tudja hányadszor — jóságos királynénkat. Végre 
>»ég egy jól betanult gyászindulót énekeltek a nö-
vendékek a Császár Jólán vezetése mellett és azu-
tán csöndesen, megindult szívvel távoztak ama ke-
vesen, kiket az érdeklődés ide vonzott. Jelen vol-
tak : a m. kir. tanfelügyelő  ur, ki távózásakor 
teljes megelégedésének adott kifejezést,  a megyei 
főjegyző  ur nejével s néhány anya, kiknek leány-
kái az intézet jelenlegi növendékei. Őszinte meg-
győződésünknek adnnk kifejezést,  midőn elmond-
juk, hogy azok veszítettek, kik a halványon leirt 
ünnepségen részt vehettek volna és meg nem tet-
ték. És kérjük a testületet s a növendékeket, 
hogy ez a látszólagos közöny el ne kedvetlenitse 
őket, hanem haladjanak tovább lankadatlanul, mert 
a siker igy is teljes s az általános érdeklődésnek 
végre is el kell következnie. 

Csik-Karozfalván. 
Csik-Earczfalva  Csiknagyboldogasszony egy-

házközség templomában e hó 20-án volt szeretett 
királynénk lelkiüdvéért a rekviemmel összekötött 
gyászistenitisztelet, melyen jelen volt az egyház-
kősséget alkotó három politikai község (Jenőfalva, 
Karczfalva,  Dánfalva)  elöljárósága is. Ez alkalom-
ból az egyházközség nevében a következő hódolat-
teljes részvétnyilatkozat küldetett ő Felségének: 

Császári és királyi Felség, Apostoli királyunk I 
Mi a magyar haza legszélső határáról, a Har 

gita aljából való székelyek, a Nagyboldogasszony-
ról nevezett római katholikas egyházközséghez 
tartozó igaz hivő keresztény katholikusok szere-
tettel, szeretetből eredő igaz részvéttel és alatt-
valói hódolattal járulónk Felséged színe elé a 
Felségedet és hazánkat ért gyászos eset alkalmából. 

Káijfik  Felségedet, fogadja  el tőlünk is, egy-
szerü emberektől, gyógyulást adó enyhítő irképen 
részvétsorainkat a messze távolból. Mi mindnyájan 
im&val kéljük a mindenható Istent, adjon Felsé-
gednek, az ő bölcseségének és jóságának végtelen-
ségében erőt és'kitartást a megpróbáltatás eme 
nehéz napjaiban. 

A kik ragyánk Felségednek részvéttel és 
hódolattal Csik-Jenőfalva,  Karczfalva  és Dánfalva 
kSzségek székely katholikas lakossága nevében, 
1898. szeptember 20-án. 

(Aláírások.) 

Csik-Szépvizen. 
Kedden ismét összegyűlt a község lakossága 

a szépvizi nagy templomban. Szomorú akkordok 
töltölték be a mise részeit, melyet S z á v a Antal 
nyng. plébános mondott. Az orgonánál N é m e t h 
Gyula ült, ő kAi-este elő abból azokat a csendes 
fájdalomban  bugó hangokat, mik annyi könnyet 
tndtak azon mély forrásból  kicsalni, mit drága 
Erzsébetünk halálfi  vágott szivünkön. Offertoriumra 
B á l á s Bélának versét zenésítette meg és énekelte 
az ő kedves, szép hangján N. Gy. meghatóau. 

Mise végére Beethovennek, a világhírű zene-
kőltőnek remek indulóját játszotta a kitűnő zene-
művész. 

Innen a gyászoló közönség az örményeknek 
kiváló finom  ízléssel festett  kis templomába ment, 
hol a templom közepében egy drágasághalmaz, egy 
mystica-mn szép ravatal állott lángtengerben. Itt 
a/, ünnepies szent misét F a r a ó Simon mondotta 
a fájdalomhoz  mért szép piano hangon, honnan 
aztán szétoszlott a meghatott közönség. 

A székely k a m a r a gyásza. 
A marosvásárhelyi kereskedelmié* iparkamara 

szeptember bó 28-án d. u. a kamara gyászszal 
díszített üléstermében Erzsébet királynő végzetes 
elbnnyta alkalmából rendkívüli teljes ülést tartott, 
melyen impozáns módon adott kifejezést  a magyar 
nemzetet és királyt Erzsébet királynő halálával 
érzékenyen sújtó csapás fölött  érzett bánatának. 

T a u s •/. i k B Hugó kir. tanácsos, elnök igen 
szép megnyitó beszédben emlékezeti meg a nem-
zet fájdalmáról,  melyben a székelység és ennek 
kereskedelmi és ipari képviselője a székely kamara 
is megrendült szívvel osztozik. Az állva hallgatott 
nagyszabású beszéd hatása alatt ugyancsak az el-
nök indítványára egyhangúlag elhatározta a teljes 
ülés, hogy Erzsébet királynő hazánk imAdott véd-
asszonya végzetes elhunyta fölött  érzett hazafias 
bánatának jegyzőkönyvileg is kifejezést  ad és föl-
kéri a kereskedelemügyi miniszter urat. hogy a 
kamara részvétét alkalmas módon s Ö Felsége előtt 
tolmácsolja a temetés után 30 napig hivatalos he-
lyiségén a gyászlobogót kifüggesztve  tartja s ugyan-
ezen idö alatt a kamara tanácsosai és tisztviselői 
gyász karszalagot viselnek; levelezéseit, az év 
folyamán  gyászszegélyü papíron és borítékban adja 
ki. Erzsébet királynő szobor alapjához 200 koronát 
ad; Erzsébet királyasszony nevére teendő keres-
kedelmi és ipari természetű országos ösztöndíj 
alaphoz 2000 koronával járul és ezen összeget 
1899. évtől kezdve 200 koronás részletekben 
törleszti. 

Csikmegye virilisei. 
A megyei iga/oló választmány e hó 19. és 

20-iki ülésében állította össze az adóhivataluk ki-
mutatásai alapján a törvényhatósági bizottság leg-
több adót fizető  tagjainak 1899. évi névjegyzékét 
s határozta 15 napi közszemlére kitenni, melybe 
a következő egyének vannak felvéve: 

I. Ifj.  Mélik István Remete 2871 frt  50 kr, 
2. Urmánczy János O.-Toplicza 732 frt  44 kr, 3. 
Antal Domokos Szépviz 699 fit  3 kv, 4. Merza 
Kristóf  Gyergyó-Szentmiklós 098 frt  06 kr, 6. Já-
nosi János Gyergvó-Ujfíilu  661 frt  12 kr, 6. Offia 
Mihály Öyergyó-Szentmiklós 648 frt  96 kr, 7. Leiehl 
János Szereda 475 frt  14 kr, 8. Zakariás János 
Remete 466 frt  74 kr, 9. Becze Antal Szereda 
366 frt  80 kr, 10. Lázár Menyhért Gyergyó-Szent-
miklós 336 frt  34 kr. 

II. Dr. Fejér Antal Szereda 338 frt  26 kr, 
12. Mánya Kristóf  Rákos 327 frt  56 kr, 13. Dr. 
Ftlep Sándor Szereda 32i fit  60 kr, 14. Mikó 
Bálint Zsögöd 323 ír*, 94 kr, 15. Lázár Domokos 
Taplocza 320 frt  72 kr, 16. Szebeni Péter Szép-
viz 318 frt  05 kr, 17. Rézer Sámnel Szereda 307 
frt  57 kr, 18. Karácson János Szentdoniokos 290 
frt  79 kr. 19. Dájhnkát Antal Szépviz 290 frt  65 
kr, 20. Ágoston Ágoston Csomafalva  287 frt  78 kr. 

21. Lukács István Alfalu  287 frt  39 kr, 22. 
Zakariás Lukács Szépviz 282 frt  72 kr, 23. Baktsi 
Gáspár Szereda 276 frt  40 kr, 24. Sáska Kajétán 
Gyergyó-Szentmiklós 262 frt  37 kr, 25. Dobribán 
János Remete 250 frt  56 kr, 26. Pap Domokos 
Szereda 230 frt  32 kr, 27. Dr. Bocskor Béla Sze 
reda 223 frt  84 kr, 28. György József  K.-Impér 
219 frt  60 kr, 29 Dr. Molnár László Szentmárton 
213 frt  22 kr, 30. Száva István Ditró 211 frt  58 kr. 

31. Nagy Sándor Szereda 211 frt  50 kr, 32. 
Imre Károly Szentgyörgy 210 frt  28 kr, 33. Dr. 
Csiszér Miklós Szentmái ton 209 frt  28 kr, 34. 
Száva János Madaras 207 frt  32 kr. 35. Hajnód 
Ignácz Szereda 207 frt  18 kr, 36. Gözsy Árpád 
Szereda 202 frt  48 kr, 37 Romfeld  János Gyergyó-
Szentmiklós 201 frt  12 kr. 38. Nagy József  Szent-
márton 201 frt  06 kr, 39. Szultán Lázár Szereda 
199 frt  33 kr, 40. Vákár Lukács Gyergyó Szeut-
miklós 197 frt  20 kr. 

41. Fejér Miklós Szépviz 192 frt  58 kr,42. 
Márton Ferencz C-ekefalva  189 frt  34 kr, 43. 
Élthes Jakab Szereda 188 frt  52 kr, 44. Székely 
Endre Szentimre 188 frt  29 kr, 45. dr Kánya János 
Szereda 181 frt  21 kt, 46. Szatmári János Ditró 

186 frt  77 kr, 47. Györfly  Gyula Budapest 184 frt 
64 kr, 48. Kovács János Szereda 181 frt  21 kr, 
49. Ávéd János Alfalu  180 frt  62 kr, 50. Jakab 
Lajos Szereda 179 frt  39 kr. 

51. Dávid Lajos Szereda 179 frt  39 kr. 52. 
Sztrul Mihály Békás 176 frt  70 kr. 53. Éltes 
Zsigmond Szereda 176 frt  46 kr, 54. Smilovic* 
Zélig Tölgyes 174 frt  39 kr, 55. dr. Csiky József 
Szereda 172 frt  56 kr, 56. Kölönte László K.-
ujfalu  170 frt  04 kr, 57. Molnár József  Szerrda 
167 frt  98 kr, 58. Lázár János Ditró 166 frt  39 
kr, 59. Jakab Péter Ditró 166 frt  23 kr, 60. Vá-
kár László Szárliegy 165 frt  77 kr. 

61. Gál József  Szereda 165 frt  45 kr, (62. 
Lukács Antal Alfáin  162 frt  54 kr, 63. Hosszán 
Machmet Tölgyes 160 frt  89 kr, 64. Bálint Lajos 
Csatószeg 160 frt  84 kr, 65. Mikó Árpád Maros-
Vásárhely 159 frt  42 kr, 66. Gyárfás  László Sze-
reda 158 frt  90 kr, 67. Krausz Mihály Szentdo-
mokos 157 frt  93 kr, 68. Zakariás Lukács Szép-
viz 156 frt  67 kr, 69. Zakariás Antal Szépviz 
156 frt  67 kr, 70. Jánosi Sándor N.-Szeben 155 
frt  47 kr. 

71. Rozsdás Antal Alfalu  151 frt  49 kr, 72. 
Bogdán István Gy -Szentmiklós 148 frt  82 kr, 73. 
Meskó Jakab Madéfalva  148 fi  t 12 kr, 74 Albert 
B a l á z s Szereda 146 frt  45 kr. 75. Herink Leó 
Kozmás 143 frt  90 kr, 76. Györfly  Ignácz Szereda 
143 frt  24 kr, 77 Lukács János Ditró 141 frt  58 
kr. 78. Györgvjakab Márton Szereda 141 frt  30 
kr, 79. Balázsi József  K.-Impér 139 frt  74 kr, 88. 
Helvig G. János Szereda 138 fit  72kr. 

81. Gec/.ő Elek Szereda 138 fit  51 kr. 82. 
ifj.  Gál András Szereda 138 frt  19 kr, 83. Dob-
ribán István Gyergyó-Ujl'alu 137 fit  28 kr, 84. 
Szopós Elek Szereda 136 frt  91 kr, 85. Máikovics 
Pumán Tölgyes 136 írt 73 kr, H6. Jakab Gyula 
Szereda 135 frt  08 kr, 87. Kiss Sándor Gyergyó-
Szentmiklós 134 frt  85 kr, 88. Mayer Lipót Vár-
dolfalv*  134 Irt 70 kr, 89. Nagy Imre Szereda 
184 frt  52 kr, 90. NHgy János Gyimesbükk 133 
frt  61 kr. 

91. Nagy Gyula Szereda 133 frt  31 kr, 92. 
Elsig Jskal» Borszék 133 frt  18 kr. 93. Fülöp 
Albert Tusnád 132 frt  09 kr, 94 Solnay Sándor 
gzentmárton 132 frt  2 kr, 95. Száva Kristót Szép-
viz 131 frt  92 kr, 96. Bocsánczy János H\ngyó-
Szentmiklós 130 frt  75 kr, 67. Miklósi Józ-f  Lá-
zárfalva  Í30 frt  26 kr, 98. Jakab Alajos Szent-
imre 130 frt  04 kr, 99. Zakariás Izsák Szépviz 
129 frt  66 kr, 100. Heiin Ábrahám Tölgyes 127 
Irt 08 kr. 

101. Kovács Lajos Szereda 126 frt  90 kr, 
102. Madár Antal Bánkfalva  126 frt  52 kr, 103. 
Lázár Márton Kozmás 126 frt  12 kr, 104. Potoczky 
László Szentgyörgy 125 frt  07 kr, 105. Szekula 
Imre Szárliegy 122 frt  57 kr, 106. Dobrán Ágos-
ton Tölgyes 122 frt  45 kr, 107. Keresztes István 
Ditró frt  119 24 kr, 108. Strul Mihály Tölgyes 
119 fit  08 kr, 109. Búzás Mihály Szentmárton 
118 frt  20 kr, 110. Bogády Károly Szenltamá» 
117 Irt 60 kr. 

I I I . Szabó Miklós Szereda 116 frt  82 kr, 
112, Balázs Dénes Taplocza 115 fit  70 kr, 113. 
Száva Lukács Taplocza 114 frt  65 kr, 114. Eránosz 
Bogdán Gy.-Szentmiklós 110 frt  79 kr, 115. Szul-
tán Gergely S/ereda 110 frt  36 ur, 116 Merza 
Vilmos (iyergyó-Szentmiklós 110 frt  16 kr, 117. 
Kopacz István Gy.-Szeutraiklós 109 frt  22 kr. 

Póttagok: Botár István Szereda 106 frt  56 
kr. Lanezet Jánkó Békás 105 fit  93 kr, id. Gál 
András Szereda 105 frt  60 kr, Sándor Gergely 
Szentimre 105 fi  t 40 kr, Csipkés Árpád Szereda 
105 frt,  Jerzsák János Szereda 103 frt  10 kr, 
Kovács Mihály Csicsó 101 frt  96 kr, Kopacz An-
tal Gy.-Szentmiklós 98 frt  96 kr, Tarisnyás Ger-
gely Ditró 97 frt  66 kr, 10. Veres Sándor Ditró 
97 frt  07 kr, Zakariás János Ditró 96 frt  18 kr, 
Smil Simon Tölgyes 93 li-t 57 kr. 

R V L O K F É L E K . 
— Állandó vá l a sz tmány i ülés. Csik-

vármegye törvényhatóságának állandó választmá-
nya az őszi rendes közgyűlés tárgyainak előkészí-
tése czéljából október hó 1-én a megyeház tanács-
kozási kistermében ülést tart. 

— Házasság. Dömsődi Zoltán m. kir. er-
dész jelölt, folyó  hó 26-án vezette oltárhoz Gy.-
Szentmiklóson Romfeld  Emma kisasszonyt, Rom-
feld  János sergyáros kedves és szép leányát. Fo-
gadják szerencse kivánatunkat 

— Az országgyűlési képv ise lő t vá-
lasztók név jegyzékének összeáll í tása. A 
törvényhatóság központi választmánya a napokban 
foglalkozott  a képviselőt választók 1899. évi név-
jegyzékének végleges összeállításával s azt be is 
fejezte.  A névjegyzék ellen a szentmártoni kerü-
letből 8, a szeredai kerületből 1 és a gyergyószt-
miklós.kerü'etből szintén 1 felszólamlás  adatott be, 
melyek közül csak egy vétetett figyelembe.  Az 

1 ekép összeállított névjegyzék szerint van: a esik-
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szentmártoni választó kerületben 1646, a szere-
dalban 1716., a karczfalvlban  2138. és a gyergyó-
szentmiklósiban 2519 választó, s igy az összes 
választók száma tesz 8018-at. 

— Tanító és tanitónő választás. Óik-
vármegye iskolaszéke szeptember 26-án tartott 
ülésében a szeredai gazdasági felsőnépiskolánál 
ürességben lévő tanítói állásra győri C s i b e r t i t s 
Imre tanári alapvizsgát tett tanárjelölt, egyévi ön-
kéntest vizsgakötelezettség mellett, valamint a sze-
redai megyei polgári leányiskolánál szintén meg-
ürült tanítónői állásra miskolczi M á r t o n f f y 
Anna okleveles polgári iskolai tanítónőt válasz-
totta meg. 

— Nyilvános nyugtatványozás. A Mo-
nory Sándor szintársalata által folyó  bó 20-án a 
királyné szobrára rendezett előadás tiszta jöve-
delme volt 15 forint.  Felülfizeté.sből  begyült 3 frt 
s igy összesen 18 frt,  mely összeg a „Pesti Hír-
lap" szerkesztőségének, a nevezett czélra való el 
juttatás végett felküldetett.  Felülflzettek  : B i t a i 
Béla ev. ref.  lelkész nr 1 frt  40 krt, dr. M o l n á r 
József  1 frtot,  N. N. 20 krt, X. Y. 20 kr és V. 
Z. 20 kr. Mindazoknak, kik az előadás sikeréhez 
hozzájárultak, valamint a felülfizetőknek  is hálás 
köszönetét nyilvánítja a színigazgató. 

— Tanító választás. Gyergyó-Ditróban a 
központi fiúiskola  III. osztálybeli tanítói állás nyug-
díjazás következtében megürülvén, a róra. kath. is-
kolaszék Bzept. 23-án tartott gyűlésén 7 pályázó 
közöl Viola Gábor székely-keresztúri oki. tanítójelöl-
tet, ki egyszersmind képasitett kántor, egyhangúlag 
megválasztotta. 

— Lesz pénz bővön. A pénzügyminiszter 
jelentésébúi olvassuk, hogy a kővetkező esztendőre 
rengeteg sok aranyat bocsátanak forgalomba.  Husz-
koronás aranyat 610 ezer drbot vernek 16 millió 
és 200 ezer korona értékben. Tízkoronás aranyat 
'200 ezer drbot 2 millió korona értékben. Az arany-
pénzeken kivül vernek még bronzból egy fillérese-
ket és két filléreseket,  az egy filléresekből  b millió, 
a kétiilléresekból 50 millió drbot készítenek. 

— Halálozások. Csík-Szentkirályi özv. Gál 
Endrénét snlyos veszteség érte, leánya Ilona Pálfy 
János brassói nyng. unitárius lelkésznél mint ne-
velő apánál e hó 19-én 14 éves korában szivszél-
hüdésben elhalálozott. W é g e r Ferencz nyugal-
mazott vámszedő Csík-Somlyón folyó  bó 21-én balt 
el 72 éves korában. Halálát 8 gyermeke siratja, 
kik alig pár hónappal ezelőtt vesztették el édes 
anyjukat is. — Gyergyó-Remetén e hó 26-án balt 
el hossza szenvedés után Dobiibán János keres-
kedő és birtokos, törv. hatósági tag. Temetése f. 
hó 28-án volt, nagy részvét mellett. 

— A székely fiuk  elhelyezése. A szé-
kelyföld  öt vármegyéjéből 118 székely fiu  kelt 20-án 
útra László Gyula iparkamarai másodtitkár veze-
tése alatt. Többnyire árvafink,  vagy oly szegény 
gyermekek ezek, kiknek jövőjéről a szülők nem 
tudnak gondoskodni. Az elhelyezés tudva levőleg 
a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
eszközli, mely iparosokká nevelteti őket. Ezultal 
az elhelyezett fiuk  száma volt: Marostordamegyé-
ből 26, Csikmegyéból 36, Háromszékmegyéből 19, 
Udvarhelymegyéből 14 és Tordaaranyosmegyéből 
23. És ment közülük Aradra 3, Békés-Csabára 8, 
Endrődre 1, Orosházára 1, Szentesre 3, Makóra 2, 
Földeákra 2, Dorosmára 1, Kunfélegy  házára 1, 
Kecskemétre 12, Nagy-Körösre 2. Marosvásárhelyre 
4, Szász-Régenbe 4, Csik-Szeredába 1, Kolozsvárra 
1, Nagy-Váradra 6, Debreczenbe 7, Czeglédre 2, 
Budapestre 16, Egerbe 6, Midkolczra 9, Balassa-
gyarmatra 9, Sárospatakra 5, Eszei-gomba 5. Győrbe 
6, Veszprémbe 2, és Sopronba 1. A kamara által 
elhelyezett fiuk  száma ezzel meghaladta azl200 at. 

— A kepózés Gyergyó-Ditróban. Csak-
nem régiben is Ditró egyike volt a Királyhágón tuli 
rész leggazdagabb községeinek. Ezt pedig nem a 
lakosok adózásának, vagy valami gyáriparnak, hanem 
főként  a borszéki forrásnak  s terjedelmes közvagyo-
nának köszönhette, Könnyii elképzelni Ditró nagy 
vagyonát, ha tudjuk, hogy egészen Moldo váig kirúgó 
havasaival 8 négyzet mfd  területe van. Évenkint át-
lagos jövedelme 60 ezer frt  volt. A község a lako-
sok fóadóját  ebből fizette  meg, a fenmaradó  részből 
fedezte  a községi ^háztartást, fenntartotta  iskoláit, 
fisette  egyházi személyzetét. A nép nem adózott, 
terhet nem viselt, valóságos aranynapokat élt. G szép 
napok azonban lassanként múlni kezdenek. Bor-
aaékból már eaak 12 ezeret kap, havasait a gyakori 
égések megtizedelték. Gazdálkodásában a jövőre nem 
tudott gondolni a igy a lakosságra a terhek egyen-
ként nehezedni kezdenek. A község már nem fizeti 
• i egyesek állami adóját, sőt községi pótadót vetett 
ki. A hol pedig pótadó van, a törvény szerint a pol-
gári kösaég nem hordoasa ai egyházi asemélyzet 

fizetését  s a minisztérium ezt a község költségveté-
séből törölte a igy most kivetik a kepét, a miben 
sem a papnak, sem a kepézónek öröine nem lesz. 
A birtokosok ezt sérelmesnek tartják, mert a lelkészi 
fizetésre  nézve piispökileg megerősített egyenségök 
vin ; továbbá egyházi és iskolai költségek fedezése 
czimón a borszéki közjövedulemból átengedted 12 
ezer frtot,  a község javára lemondottuk a havasi 
legeltetés jövedelméről, templom építésre átengedtek 
egy kétszázezer értékű erdőt s most mégis kepéz-
niök kell. Ebbe nem tudnak bele nyugodni, s ez 
még sokszor vita tárgya lesz a képviselőtestületi 
gyűléseken. Hátha meg lesz az eredménye, hogy 
valami jó módot találnak ki, mely minden érdeket 
kielégít. 

— Lapunk olvasóinak becses figyelmét 
felliivjuk  M u n k á c s i Lajos fényképészuek  lapunk 
utolsó oldalán levő hirdetésére. Munkácsi Lajos fény-
képészeti műtermét teljesen uj miiszerekkel szerelte 
fel,  s az általa ujnbbau készített képek, melleket 
városunk utczáin 3 kirakatban is lehet szemlélni, a 
legelső műtermekből kikerült'képekkel is kiállják a 
versenyt. 

— A „Magyarország" politikai napilap 
abban bírja sikere legfőbb  titkát, hogy ez a lap 
a közönség kegyét ide-oda való hajlongással nem 
keresi, hanem egyenesen, határozattal), se alulról, 
se felülről  jövő befolyások  által meg nem tántorítva, 
halad a maga utján. Van egyénisége és van lelke, a 
mely kifejezést  nyer minden sorában. Hűséges tol-
mácsa a tradiczionális magyar függetlenségi  poli-
tikának, m l̂y a szuverén magyar állam es/.méjé 
liez konzervatív ragaszkodás mellett mindig a mo-
dern haladás zászlóvivője volt.. Maga a lap is mint 
zsurnalisztikái termék, a legmodernebb szellem szü 
lőtte, s mint ilyen, valóságos forradalmat  csinált 
a magyar hírlapirodalomban. [Jgy kihasznalni a bír-
lapirás czéljaira a modern teknika minden eszközét, 
olyan boszorkányosan gyorssá tenni a hírszolgá-
latot, mint a hogy azt a „Magyarország" tette, 
előtte egyetlen hírlap meg sem kísérletté. Ez a 
zsurnalisztikái mozgékonyság s az a publiczisztikai 
rendülellenség : ez a „Magyarország" ereje. A „Ma-
gyarország szerkesztője Holló Lajos, hely. szer-
kesztője Inczédy László, főmunkatársa  pedig Bartha 
Miklós, a ki nemcsak elsőrendű politikai kapaczi-
tás, hanem a legelső magyar próza-író is. Tárcza-
robata gazdagságáról Móra István, Abonyi Árpád, 
Sz. Nogáll Janka, Véresi Arnold és más jeles írók 
gondoskodnak. Napi-rovatait a budapesti hirlapiró-
gárda legfürgébb,  legügyesebb tollforgatói  látják el. 
A „Magyarország" előfizetési  ara: Egész évre 14 
frt,  félévre  7 'írt, negyedévre 3 frt  50 kr, egy hóra 
1 frt  20 kr. 

— Ritka alkalom van ékszerek, arany-
ezüst-áruk, órák bámulatos olcsó bevásárlására. 
Ugyanis az 1868 óta Budapest, Kossuth Lajos-
utcza 17. szám alatt létező és a legjobb hírnév-
nek örvendő Benedek Gábor és Testvére órás 
és ékszrész c/.ég üzletét teljesen feloszlatja  és az 
összes raktárán levő tárgyakat, 13 próbás ezüst 
áruk, gyertyatartók, tálak, kávés és teás készletek, 
ékszerek stb. minden elfogadható  áron eladja. Ezüst 
evőeszközök grammja 5 és fél  kr. teljes 12 sze-
mélynek való evőkészletek 150 frt  és feljebb. 

Következett ezután a 25 pontból álló tárgy-
sorozat ; melynek során örvendetes tudomásul szol-
gált, hogy az önálló magyar vámtarifa  tárgyalására 
összehívott értekezleten a kamarát Sz. Szak&ta 
Péter titkár és Eckwert József  alelnök képvisel-
ték, s az önálló vámterület mellett foglaltak  állást 

S e p g í-Szentgy ö r g y v á r o s vásárrend-
tartási szabályrendelete stiláris módosítás végett 
visszaadandónak véleményeztetett. 

A s z é k e l y f ö l d i  k é p v i s e l ő k emlékira-
tára adott kereskedelemügyi miniszteri leirat alap-
ján a kamara lépéseket tesz arra, hogy a minisz-
ter úrhoz a további lépések felől  a kerületből be-
kért és a közp. bizottság által tárgyalt vélemények 
alapján tájékoztató javaslat terjesztessék föl. 

Az A k o s f a l v a  község által kérelmezett 
vásárokat nem tartotta a teljes ülés eugedélyezhe-
töknek. 

A kamara 1899. évi költségvetése 10950 frt 
72 kr bevétellel és 10826 frt  kiadással elfogadtatott. 

A honvédség 1899. évi lábbeli szükségletének 
biztosítása tárgyában kibocsátott pályázati hirdet-
mény alapján a székelyföldről  5 alkalmi szövetke-
kezetben 403 iparos összesen 24060 pár bakancs 
és 25675 pár könnyű czipő készítésére vállalkozott. 
Ez a körülmény élénken illustrálja a kis iparosok, 
helyzetét. Tudvalevőleg az összes szükséglet 10000 
pár bakancs és 10000 pár könnyű czipő, mi az 
ország kisiparosai között osztandó meg. 

E miatt az elnökség 2500 pár bakancs és 
2900 pár könnyű czipőt kért a székely iparosok 
részére. 

A székelyf iuk  kamara által eszközölt el-
helyezésének kedvező eredményei örvendetes tudo-
másul szolgáltak. 

Foglalkozott a teljes-ülés a párisi kiállítás 
ügyével is, melynek szakmája, hogy több tekin-
télyes székely iparos jelezte a kiállításon való rész-
vételét. 

Támogatja a győri kamarának a mértékhite-
lesítő hivatalok áll kezelésbe vétele tárgyában 
megindított mozgalmát. 

Több kisebb-nagyobb jelentőségű ügy tárgya-
lása után az ülés véget ért. 

K Ö 2 G 4 Z D 4 N Í G és  U M K . 
A székely iparkamara közgyűlése. 

Marosvásárhely, 1898. szept. 23. 
Nyári szünet után első rendes teljes-ülése vólt 

folyó  hó 23-án d. n. a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamarának. E gyűlésre a tagok szép 
számmal jelentek meg. 

Elnökölt T a u s z i k B. Hugó kir tanácsos 
elnök, ki üdvözölvén a megjelenteket, közölte a 
teljes-ül-issel, hogy S c h tn i d l József  kereskede-
lemügyi államtitkárt kineveztetése alkalmából a 
kamara nevében üdvözölte, mire ő méltósága roe 
legbangu köszönő iratot küldött, melyben a székely 
érdekek támogatását ígérte. (Éljenzés) 

Az eluöki közlések során örömmel vétetett 
tudomásul, hogy a keresk. miniszter nr a székely 
föld  házi faiparának  fellendítése  érdekében 3 a a 1 
Károly felső  ipariskolai tanárt a székely földre 
tanulmányútra küldte és e tanulmányútról teendő 
javaslat alapján a házi-ipar javítására megteszi a 
szükségesnek mutatkozó? lépéseket, hogy a házi-
ipar piacz képessé tétessék. 

A telefon  dijak mérséklése érdekében ezen 
miniszter úrtól a kamara által tett feliratra  kapott 
válasz azonban lehangoló volt, mert a helyközi te-
lefon  dijak mérsékléseire nincs kilátás. A gazda, 
kereskedő- és iparos közönség jólfelfugott  érdeke 
és a telefon  jövedelmezősége pedig karöltve járnak, 
s a gyakori használat kiegészítené az ármérsék-
lésben mutatkozó differencziát.  , 

A székelyfiuk  iparalapja javára a már ki-
matatott összeg mellé 211 frt  90 kr folyt  be, mely-
lyel e nagyjelentőségű alap 8688 frt  50 krra emel-
kedett. 

FŐMUNKATÁRS GYEKGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Néhai dr. Molnár Károly házá-
ban egy lakás kiadó, mely áll 3 
szobából, konyhával, fürdőszobával 
és pinczével ellátva. 

Bővebb értesítést ifj.  Molnár 
József  ügyvéd irodájában kapható. 
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Sz. 2995/1898. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Dézsi Jánosné 
szül. Nagy Ilona végrebajtatónak, özvegy Józsa 
Dánielné szül. Hofl'man  Karolina végrehajtást szen-
vedő elleni 600 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyben a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csikszentmártoni kir. járásbíróság terüle-
tén lévő Csik-Tusnád községhez tartozó Csik-Tus-
nádfürdőn  levő — a csiktusnádi 1490. sz. tjkvben 
A f  12508/11 hrsz. ingatlan tér haszonélvezetére 
és épület tulajdonára, az árverést 2000 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi 
október hé 20-ik napján délelőtt 9 érakor Csik-
Tusnád község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
anuk becsárának 10%-át, vagyis összesen 200 frtot 
készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 43. g-ábao 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi no-
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiaz-
teri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. t.-ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. augusztus 
hó 12-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Gagyi Dénes, 

kir. albiró. 



Szeptember 28. C S Í K I L A P O K 39 Hzám. 

„Jó karban levő 200 drb üres 
ssesxes hordó 300 litertói 700 li-
terig, literje l1/* kron; 200 drb 15 
litertől 300 literig, szintén jutányos 
áron eladó KÁHÁN és RUBEL re-
gale bérlő czégnél Csik-Szépvizen. 

Pályázat. 
A csikazentimrei róm. kath. segédkán-

tor tanitói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: Lakás két szoba, kam-

rával és pinczével. Az udvaron nyári konyha, 
knt, szín. sertés éa majorság helyiség. A 
kántori udvaron közös csllr, veteményes kert. 
56Vs kalongya rozs, pénzértéke 113 frt  — kr, 
42V» kalongya zab, „ „ 42 „ 50 „ 
Készpénz kepe (ospora) 7 „ 14 „ 
Készpénz a közs. pénztárából 150 „ — „ 
10 köbméter lágy tűzifa  . 15 „ — „ 
Misealapitványokból kamat 4 , — „ 
Stóla - . . 16 „ — „ 
2 terű szénát termő erdei kaszáló 
értéke 20 „ - „ 

őszesen: 367 frt  64 kr. 
Korpótlékért és fizetés  kiegészítésért az 

iskolaszék folyamodott  az államhoz. 
Kötelességek: A mindennapi szt-misén 

pontos megjelenés és a kántori teendőkben 
segédkezés; az I. és II. osztályos gyerme-
kek önálló vezetése és az ismétlő iskolások-
nak a kántortanítóval való közös tanítása. 
Pályázati határidő október 8. 

Csik-Szentimre, 1898. szeptember hó 
24-én. 

Kóródi Mihály, 
iskolaszéki elnök. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 4244/898. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy-.Remete, Várhegy 

és Salamás községekből alakult 8200 lelket 
számláló egészségügyi körben a kör-orvosi 
állás Gy.-Remete székhely ly el lemondás folytán 
megüresedvén, annak betöltésére újból pá-
lyázatot hirdetek. 

Az orvos évi fizetése  800 írt és termé-
szetben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a 
látogatási • dijak váltsága évi 368 írtban és 
a fuvarváltság  Várhegy és Salamás közsé-
gek részéről évi 52 írtban, összes járandó-
ság 1220 írt. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják s legalább is 2 évi gyakor-
latot kimutatni képesek, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. 9-ik §-ában előirt orvostudori ok-
levéllel, honossági s az eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamodvá-
nyaikat folyó  évi október hó 15-éig 
bezárólag hozzám adják be. 

Gy.-Sztmiklóson, 1898. szept. hó 5-én. 

Nagy Tamás, 
3—3 főszolgabíró. 

Fért ingek, nyakkendők, kalapok, alsó lăgerin és nadrágot. Mélye» leszállított árak mftllett. 

Budapesti és bécsi bévásárlásoniból e napokban visszatérve bátor va-
gyok a nagyérdemű helybeli és vidéki közönség becses tudomására hozni, 
hogy raktáromra érkeztek igen szép én finom,  a legujabb divat után válasz-
tott Női diszkalapok, gyermek bébé. főkötők,  női jagettek, 
gallérok és bundák nagy választékban. Női angol és íranczia gyártmányú 
gyapjú és selymes ruhaszövetek. 100 czm. szélességű posztó női ruhákra 40 
kr métere, 120 czm. széles 65 kr métere, továbbá igen jó mosó és szín-
tartó barchetok 26 krtól fennebb,  női ruha díszek. Csík megye részére az 
elismert jó liliom és házi vászonból, egyedüli gyári raktárt nyertem és ezen 
vásznat kezesség mellett ajánlom, úgyszintén szalon és futó  szőnyeget, csipke 
és szövet filgglinyökből  berendezett nagyraktáromot is szolid és pontos kiszol-
gálás mellett ajánlani bátor vagyok. Mély tiszteletttel 

B A R C S A I K. 
női és férfi  divat nagyraktára. 

i_3 Cnik-Szereda. 

Első temetkezési vállalat, fa-  és érczkoporsó raktára. 

ü 

• x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
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Fényképészeti jelentés. 
Van szerencsém a t. nagyérdemű Csik-Szereda és vidéke tisztelt közönséget ér-

tesíteni, hogy jövő hó végéig itt fénykép  felvételeket  eszközölni fn̂ ok  és ugy mind eddig 
ezután is mindig főtörekvésem  leend, hogy a n. é. t. közönségnek tiszta és jó munkával 
szolgáljak és továbbra is magam becses bizalmukra érdemesítsem, egyúttal van szeren-
csém a t. c. közönség becses figyelmét  a legújabban kiállított Nagy Gyula ur kereskedése 
és Szabó Lajos fodrász  ur özlete előtti kirakataimra felhívni. 

Minthogy többször előfordult,  hogy tévedésből egy utczában egymáshoz közéi lakó 
másik fényképészhez  tévedtek, ennek kikerülése végett van szerencsém lakásomat csütör-
tök-utcza Lux bádogos házával szemben Jakab György házában jelezni, be-
cses pártfogásukba  magamat ajálva maradtam tisztelettel 

1—* 
MUNKÁCSI LAJOS, 

fényképész. 

A W W W W M / V W W W W M / V M / W W W W W W M/WWW WWWWNÉ^WWJk 

795 számához. 

A legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállitáson dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készúL 
A r a e s r e n k i n t 9 f r t . 

10,000 darab vételnél ezrenklm 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-
sen Balázs Béniám birtokossal Csik-

Szentkirályon. 

! 
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á. 898. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A csikvármegyei magy. kir. államépitészeti hivatal területén lévő héjjasfalva,-

gyimesi és kolozsvár-szászrégen-tölgyesi állami közutakon 1899., 1900., 1901., 1902., 
1903. és 1904. években eszközlendő ka\ icsszállitás bi/.tositása végett a folyó  1898. é v i 
Október h ó 26-án a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium és a fentnevezett  állam-
épitészeti hivatal helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás tartatik. 

Felhívatnak ennélfogva  vállalkozni kívánók, hogy ajánlataikat a kereskedelem-
ügyi m. kir. minisztérium segédhivatalainak igazgatójához, vagy a fent  említett állam-
építészeti hivatalhoz czimezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap d. e. 10 órájáig nyujsák 
be. A később beérkezett ajánlatok, valamint általában a bármikor beérkezett táviratok és 
utóajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Az ajánlatok öt pecséttel zárt borítékán a czimzés felett  világosan kiirandó az 
államépitészeti hivatal és azon állami közút, neve, melyre az ajánlat vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalban átvehető ajánlati ée felosztási  kimutatási 
minta szerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlatevő a kereskedelemügyi miniszter ur ő nagyméltósága 
által elfogadott  s az államépitészeti hivatalnál kitett kőmintától eltérő kőanyagot kivánna 
szállítani, ennek saját pecsétjével ellátott két mintáját ajánlatához mellékelni s egyúttal a 
felosztási  kimutatás 6. rovatában a termelési helyet, is megjelölni tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter ur O Nagyméltósága által elfogadott  s az 
államépitészeti hivatalnál kitett mintával azonos, vagy bár attól eltérő, de legalább is oly 
minőségű anyagra kell vonatkozni. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók s mindegyik ajánlattevő ajánlatának 
beadásától számitott nyolez hétig kötelezettségben marad. 

Az államépitészeti hivatal területén átvonuló minden egyes állami közúti vonalra 
külön ajánlat nyújtandó be 

Azállamiközutaknak csupán egyes részeire tett ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 
Ugy az ajánlat, mind a hozzá mellékelt felosztási  kimutatás, szabályszerű bé-

lyeggel látandó el, és mindkettő az ajánlattevő által aláirandó. 
A bánatpénznek az állampénztárában vagy adóhivatalban t< rtént lefizetését  igazoló 

nyugta az ajánlathoz csatolandó. 
A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló felosztási  kimutatásban kitett 

mennyiség után az ajánlott árak összegének 5°/o-át kell kitennie. 
Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem melléklendő. 
Azoknak az ajánlattevőknek, kiknek ajánlata el nem fogadtatott,  bánatpénze az 

árlejtés eredménye feletti  határozathozatal után íog kiadatni, illetve az intézkedés a ki-
adatás iránt megtétetni. 

A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a kincstárt azonban csak azon naptól íogva 
kötelezi, melyen a kereskedelemügyi miniszter ur O Nagyméltósága elfogadja. 

A szállítási szerződés és részletes feltételek,  az alánlati minta s ennek mellékle-
tét képező felosztási  kimutatás és kőminták az államépitészeti hivatalnál a szokott hiva-
talos órákban átvehetők, illetve megtekint hetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi szeptember 27-én 

Csikmegyei m. kir. építészeti hivatal. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




