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csíki lapok 
POLITIKAI HETILAP 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
SzcrUesy: to>ai§yj é s t c i n d ó l i i v n t n l : 

Gydrgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
u.int hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

M e t í j e l e n i U n l a p 
^ É i n d L e n S s e r d A n . 

Kézirulok nem adatuuk vissza. 

HKLK1.ÓS HiKRKKBZTÓ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

rOYVKD. 

I N y i l t t ó r i e / . iUUc lc 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre H kor. (Külföldre)  12kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Utolsó restauraczió. 
Régen, nagyon régen hangoztatják 

már ezt. Szilárdabbá, biztosabbá kell 
tenni a városi és megyei tisztviselők 
6 évenkint ingadozó s olykor megingó 
állását! Még akkor a szegény Grünwald 
Béla daliás legény volt, mikor ez az 
eszme írásban, törvényjavaslat alakjá 
ban látott napvilágot, az ő lángesze 
tereintette azt ineg, ma már örünwald 
Béla elvegyült a föld  porába s mi még 
mindig óhajtva várjuk azt az időt, mi-
dőn elavult megyei rendszerünk átalakul 
s a „lex szaparyana" helyett, egy üdvös, 
életerős törvénytervezet fog  képviselő-
házunk asztalára kerülni. 

Nem állítjuk, hogy teljesen, minden 
tekintetben helyesek voltak Grünwald 
Béla eszméi, ősi intézményeink, törvé-
nyeink szellemének megfelelők  a Sza-
páry-féle  javaslat szakaszai, mert hiszen 
nem akarjuk mi sem s talán egyetlen 
igaz magyar ember sem megdönteni a 
vármegyék alkotmány biztosítéki jogi 
természetét, sőt ellenkezőleg kiterjesz-
teni azt, de nem a régi elkorhadt ala-
pon, haneui a kor szellemének megfe-
lelő formában,  de a Szapáry javaslata, 
ha türvénynyé lételét az obstrukezió meg 
nem akadályozza, óriási hiányt pótolt, 
a legsürgősebb szükséget elégitette 
volna ki. 

Nálunk azonban semmi sem sürgős, 
legalább nem volt sürgős mostanáig. A 
hadsereg legkisebb kívánalma, a közös 
hadügyminiszter legjelentéktelenebb elő-
terjesztése jobban igénybe vette kor-
mányunk s törvényhozásunk figyelmét, 
mint a legfontosabb,  a nemzet élete-
rébe vágó czivil kérdések. 

Most azután Széli Kálmán egy csa-
pásra akar elvégezni mindent. Óriási az 
anyag, vájjon lesz e hozzá kellő ereje, 
megkívántató ideje? \ megyei rendszer 
fokozatos  átalakítása, polgári perrendtar-
tás, polgári törvénykönyv, bllntetö tör-
vény novellája, katonai bllntetö törvény-
könyv, adórendszer javítása, ipar, keres-
kedelem fejlesztése,  az ország egyes 
vidékei népének gazdasági előmozdítása, 
nyomorának enyhítése, tisztviselők fize-
tés rendezése stb., inind olyan dolgok, 
melyek immár égető szükségekké vál-
tak, de azt hisszük, legégetőbb valamennyi 
között s itt visszatérünk régi nótánkra, 
a törvényhatósági s városi tisztviselők 
helyzetének gyökeres reformmal  való 
rendezése. 

Fizetésük rendezése végett a tiszt-
viselők országos mozgalmat indítottak. 
Kérő követelő szavuk felverte  az ország 
közvéleményét s e közben nem gondol-
tak arra, van egy osztálya a hivatalnok-
ságnak, a kinél elsó sorban nem a 
fizetés  rendezése, hanem ingadozó állá-
suk megerősítése az életszükség. Maguk 
a megyei s városi tisztviselők megvá-
lasztásuk első évétől az ötödikig fizetés 
reudezésbeu utaznak, csak a hatodikban 
jut eszükbe, hogy jobb lett volna nekik 
először azt sürgetni, hogy ne kellene 
6 évről 6 évre a megválasztás vagy el-
bukás kétségeit átélniük, hanem egyszer 
véglegesen elnyert állásukból csak nyu-
galtnazás vagy fegyelmi  okból lehessen 
elbocsátani. A hatodik évben jut csak 
eszükbe erről gondolkozni, mint mikép 
az atheista csupán a veszélyben tanul 
meg imádkozni az Istenhez s csak ekkor 
kezdenek vágyakozni ama tejjel-mézzel 
folyó  Kanaliánba, melynek mézében az 
állami tisztviselők is úszkálnak s mely-

nek neve „a hivatalnok életfogytiglani 
állása s csupán fegyelmi  okból való 
elinozdithatósága". 

Ezért üdvözlik első sorban a tör-
vényhatósági s városi tisztviselők utol-
jára e frázist:  „l'tolsó restauraczió". 
Haj de addig még nehéz napokat kell 
átélniök! 

* * 

Felverte már vármegyénk s váro-
sunk csöndjét a restauraczió előszele. 
Talán még solia sem volt oly kortes-
kedés az egyes állások körül inint ma. 
Nem csoda, hiszen csak még most segíts 
meg L'ratn Isten s aztán majd gondos-
kodik rólunk Széli Kálmán ! Daczára a 
vármegye tisztviselői elvi határozatának, 
inely szerint már elfoglalt  állásokra való 
pályázástól tartózkodni fognak,  igen he-
ves küzdelem folyik  atölgyesiscsik-szent-
mártoni föszolgabiróság,  vármegyei tiszti-
ügyészség s havasi javak igazgatóságáért. 
A tölgyesi járás jelenlegi főszolgabirája 
Bogády Gyula ellen a gy.-sztiniklósi szol-
gabíró, Szász Lajos lépett fel,  ki egy-
maga nem járult hozzá a tisztviselők 
fenti  határozatához s mindig nyíltan 
hirdette, hogy reflektálni  fog  a főszol-
gabírói állásra. A tisztiügyészségbeu az 
eddigi ügyész dr. Bocskor Béla és Bartlia 
Iguácz nyug. törvényszéki bíró s ügyvéd, 
a havasi javak igazgatóságánál Lázár 
Menyhért eddigi igazgató, dr. Csiky 
József  s Bartlia Ignácz ügyvédek álla-
nak egymással szemközt, inig a csik-
szeutmártoni föszolgabiróságra  az eddigi 
főszolgabíró  Bartalis Ágosttal szemben 
Birtha József  árvaszéki ülnök pályázik. 

Nem szólunk most azon szolgabírói 
vagy inás állásról, a melyek üresedés-
ben vannak s a melyekre ennélfogva 

uj vagy már más állásban levő embe-
rek pályáznak. Az ilyen állásra jogigény 
nincs, győz, a kit a választó közönség 
többsége alkalmasabbnak tart. Fölemel-
jük azonban szavunkat azok érdekében, 
kik helyüket eddig is ltiven s jól betöl-
tötték s kiket állásukból most csak azért 
akarnak kivetni, hogy helyet adjon má-
soknak, a rang létráján feljebb  emel-
kedni. Nem beszélünk személyekről, 
egyéni tehetségről, a pályázók közti 
különbségről, az itt mind mellékes. Fő-
dolog az, és ez kell hogy lebegjen a 
választók szetne előtt, hogy ezt a fő-
szolgabírót, vagy amazt a tisztiügyészt 
nem szabad inost, alig egy néhány évi 
kötelességteljes terhes szolgálat után 
elejteni, mert bár jogilag a törvényha-
tóság a pályázók közül szabadon választ, 
erkölcsileg mégis kötve van, kötve kell 
hogy legyen az egyes tisztviselők lét-
kérdése, a humanitás, a morális motí-
vumok által. 

Gondolják meg a törvényhatósági 
bizottság tagjai, hogy talán ez az utolsó 
restauráczió, a melyen szavazataik által 
határoznak családos emberek létele, oly 
fontos  állások betöltése fölött  s ezen 
utolsó alkalommal ne terheljék meg 
lelkiismeretüket méltánytalan eljárással. 

A legszabadabban kell azonban meg-
nyilatkozni a kritikának Csíkszereda vá-
ros polgármesteri állásának betöltésénél. 
A városi többi tisztviselők általában, ki-
véve talán a gazdasági tanácsosi állást, 
melyre Márton Ignáczczal szemben Dá-
vid Ignácz is pályázik, ugy lehet egy-
hangúlag fognak  választatni, a polgár-
mesteri székre azonban több reflektáns 
akad. Emlegetik Csedő István ügyvéd, 
Éltlies Ignácz ügyvédjelölt, Bartók nyug. 
kézdivásárhelyi polgármester nevét stb. 

A .,CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

F I E Q 1 âSlTÂ. 
Szép leány vólt Piros Anna, ugy ragyogott mint a páva, 
Be karcsú volt a dereka, be formás  volt piczioy lába, 
Hát a haja? hát a szeme? — mindakettő sötét éjfél, 
Elvesztetted az eszedet, hogy ha arra s abba néztél. 
A dereka mint a liljom oly karcsú volt s csak ugy hajlott, 
És a hangja mint az ezüst, ugy csilingelt ha kaczagott. 
Bolondultak is utána mind a falu  legényei.... 
Piros Anna rá aem Ügyelt. Uri fajta  kell ó neki. 
Jól tudta hogy igéző szép s miért dobná oda magát 
Egy faluBÍ  por legénynek, mikor kap ő uri fajtát. 
És aztán várt türelemmel, hogy eljöjön az a herczeg 
A ki neki majd megmondja: .légy az enyém, én szeretlek" 1 * 

* * 

S aztán egyszer el is jöve, ur volt — igaz hogy nem herczeg 
Egy finom,  szép, fess  gavallér B telt erszénye csak ugy hemzseg 
S ép ugy történt a mint Anna már elóre elgondolta 
Meglátta és megszerette az a finom  uri fajta. 
S aztán igy szólt: oh jöjj velem te szépséges szép leányka 
A boldogság tárt karja vár oda fönn  a palotámba. 
Anna pedig az alkalmat nem akarvn elveszteni 
Megígérte, hogy vele megy, hjába mondták jó szülei: 
„Ne menj Anna, maradj itthon, ne higyj annak a nagy urnák, 
Paraszt volt az apád, anyád, — nem születtél te sem urnák." 
Ámde Anna rá se hajlott, nem is ügyelt a jó szóra 
Hanem hamar elkésziile még a déli haraogszóra. 
Aztán elment a szép úrral, idegenbe más városba 
Fény, ragyogás, pompa közé, az igazi boldogságba. * * 

Telt az idó napok multak, a faluban  elfeledték 
Csak ók sírtak, Biratgatták a két öreg a jó szülök. 
Oh hogy várták, hogy mikor jön valahára haza Anna 
Hisz oly rég hogy már oda van, levelet sem irt még haza. 

Egyszer aztán egy szép reggel kocsi áll a kapu előtt 
És a kocsis a hintóból ki emel egy elsápadt nőt. 
A két öreg ámul, bámul, hogy ki legyen az a leány 
Mikor amaz megszóllalik: „édes apám, édes anyám"! 
Hangja rekedt, oh már nem cseng, areza sáppadt, keble zihál. 
A két öreg elbámulva szótlanul csak ott á l l . . . ott áll. 
Végre aztán a jó öreg megszóllalik: .Te vagy Anna? 
Hát egyedül jöttél haza. — hol van az az uri fajta?" 
„Csak egyedül — rebeg a lány — csak egyedül és meghalni 
Oh jó apám, oh jó anyára, hogy tudtalak ugy megcsalni". * 

* * 

Bevezették, lefektették  puha, fehér  vetett ágyba 
Vizes kendőt, jéghideget tettek izzó homlokára 
Kdes apja, édes anyja ugy sir, ugy ri, ugy kesereg 
„Édes lányunk, drága lányunk, oh Istenein ini lett veled" ? 
Aztán Anna kezd beszélni. Oh már nem a régi hangon 
Mely szelíd volt, mely kedves volt mint az esti lágy fuvalom, 
Hanem lassan, csak susogva, közbe közbe köhécselve 
És mindegyre oda tapadt az ajkához száraz nyelve 
„Elvitt innen messze, messze, nagy városba, palotába 
És ott éltünk fény,  pompa közt, mámorító boldogságba, 
Ám de egyszer — s itt elakad, elfutja  a köny a szemét 
8 szivrepesztó nehéz sóhaj rázza meg a beteg mellét 
— „Aztán egyszer rábeszélve elvette a — becsületem 
Oh Istenem, én Istenem, hogy is tettem, mért is tettem. 
8 mikor aztán belesodort az örökölj kárhozatba 
Akkor... akkor... eltaszított... a nyomorba... gyalázatba*. 

• . 
Aztán elcsuklott a szava s nem is szóllott többet soha 
Hanem meghalt szépen, csöndben másnap reggel viradóra. 
Harmad napon megsiratták, negyed napon eltemették 
Fájdalomtól meg tört testét, csendes, néma sírba tették. 
8 az a híres uri fajta  még könnyet sem ejtett érte 
Sót mosolygott, sót nevetett s el sem jött a temetésre. 
Csak addig kell a szép virág a míg nyílik s mig kéjt adó, 
Letört virág, hervadt virág úgyis csak a sirba való. 

Nagjr  Domokos. 

Î í f t s y  a © T & a a Y Í l & g e a . 
A föld  népességének száma a megejtett népszámlálás 

és tudományos becslés szerint másfélezer  millió ember. A 
népszámlálás segedelmével összeolvastak 1283 milliót; ami 
ezen felül  van azt hozzávetőleges számítás szerint állapi-
pitották meg. Európa lakossága 334 millió. Ebből 1G6 millió 
férfi,  11Í8 millió nó. A nők száma tehát Európában két mil-
lióval nagyobb, mint a férfiaké.  Ázsiában 815 millió ember 
lakik, de ott már a férfiak  vannak többségben, teljes 16 
millióval. Afrika  lakossága 27 millió. A nók száma egy 
millióval kevesebb, mint a férfiaké.  Ugyanekkora a férfiak 
többsége Amerikában is, a hol az erósebb nembeliek száma 
51 és fél  millió, a nőké csak 50 és fél  millió. Ausztrália 
.négy milliónyi lakósága között a férfiak  többsége fél  millió 
A főid  megszámlált i .,ész lakossága tehát 649 millió férfi  és 
U34 millió nő. A ferír.k  többsége tehát az 5 világrészben 
együttesen 15 millió. I-igyedül Európa az, a hol a nók száma 
a férfiakénál  nagyobb. A szépnem e gazdag virulásának 
azonban Európának se minden része örülhet egyenletesen. 
Egész csomó ország van, a hol nőkben deficzit  mutatkozik. 
Ezek a kevésbé irigylendő országok : Olaszország, Románia, 
Ciirögország, Szerbia, Bulgária, Bosznia és Herczegovina. 
Északnak és nyugotnak mind gazdagabb lett a női áldás. 
Svédországban, Oroszországban, Lengyelországban, Norvé-
giában, és Xagy-Britániában a nők többsége teljes hat szá-
zalék, Németországban közel négy százalék, Magyarország-
ban, Francziaországban és Belgiumban pedig a szép fölösleg 
még ennél is jóval kevesebb. A magyar nőket tehát- nem 
bánthatja az a tudat, mintha túlságosan sokan volnának. A 
legrosszabb a soruk a hongkongi és havaii házasulandó le-
gényeknek, mert Hongkongban csak 409, Havaiban pedig 
533 nó jut ezer férfira.  Ott ugyan nem nagyon válogathat-
nak a színes gavallérok és a hozomány alighanem ismeret-
len fogalom.  Az Európai legényeknek ebben a tekintetben 
már jobb dolguk van. 
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Nagy feladat  vár Csíkszereda vá-
ros leendő polgármesterére, zavaros 
ügyeket kell neki rendbe hozni s épen 
ezért — okulva a multakból — erős 
kézre, szorgalmas és lelkiismeretes em 
berre van szükségünk. Pártérdekek 
személyes ellentétek félretételével  tehát 
nyugodt, higgadt szemmel kell kiválasz-
tani e fontos  poziezióru a pályázók kö-
zül a legalkalmasabbat, hogy egyszer 
már végre lássunk valami kis rendet í 
haladást e város életében. 

* 

Tehát a vármegyei tisztujitásnál t 
bó 2't-án, a városinál l'S-án dől el a kocz 
ka. Megfogjuk  látni, kinek mit fog  hozni 
ajándékba a Karácsony, kinek mit az 
l-jév !!.... 

- a záró számadások előadói. A 
képviselőház zárszámadás-vizsgáló bizottsága 
e hó 12-én tartott illésében az állami zárszá-
madások egyes részeinek előadását tagjai kö 
zött megosztván, az áltaiános rész és a pénz-
ügyi tárcza előadásával .Molnár Józsefet  a sze 
redai kerület képviselőjét bízta meg. 

A kivándorlás. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület kivándorlási hizottsá 
hó 11-én délután ülést tartott, melyen az O. 
M. ti. K.-uek a kivándorlás megszüntetése ér-
dekéhen indított mozgalmával foglalkoztak 
ltuday Harna előadó ezután beterjesztő az Er-
délyi" Kárpát-Egyesület átiratát, melyben az 
U. M. G. K. figyelmét  az általa rendezendő 
székely kongresszusra hivja föl  és együttes 
működésre kéri. A szakosztály GyórITy Gyula 
dr. indítványára kimondotta, hogy a székely 
kongresszus tárgyában ke-z az E. K. 1'.'.. E. .\I. 
K. K., Szekely Kgyesiilet. Székely Tarsaságok 
egy előzetesen tartandó értekezleteben részt 
venni, mely január elsó felében  volna megtűr 
tandó s melynek összehívására dr. Gyorfl'y 
Gyula vállalkozott. Az országrészenkint tar-
tandó kongresszusokra nézve a bizottság elha-
tározta. hogy a nagygyűlésnek javasolni fogja, 
hogy négy helyen: Erdélyben. Dunántul (Szia 
vonia határán). Felvidéken és a Délvidékén 
rendezzen a kivándorlási ügyekkel foglalkozó 
kongresszusokat. — l'gyanesak tegnap tar-
totta ülését az O. M. G. Iv közgazdasági szak-
osztálya is és a magyar hajózó csatolnak kér-
désével foglalkozott.  A szakosztály Jeszenszky 
Pál titkár indítványára kimondotta, hogy a 
magyarországi csatorna hálózat kiépítése érde-
kében lépeseket tesz a kormánynál és első 
sorban a Duna-Tisza-csatorna megalkotását 
sürgeti. 

— A katonai büntető törvénykönyv 
folyamatban  levő előkészítéséről Fejérváry báró 
honvédelmi miniszter, mint halljuk, a képvi 
selóház védóerö-bizottságának legutóbbi ülésén 
a következő kijelentéseket tutte: A közös had-
ügyminiszter es a két honvédelmi miniszter 
már áttanulmányozták a katonai büntető tör-
vénykönyv tárgyában kidolgozott tervezetet. 
Szólónak a hadiiiraja (s az osztrák honvédelmi 
minisztériumé is) megtette már arra észrevé-
teleit és benyújtotta véleményét. Most már 
több hete folynak  a tervezetről a tanácskozá-
sok a hadügyminisztérium es a két honvédelmi 
minisztérium referenseinek  a személyes részt-
vevésével. Szóló azt hiszi, négy-öt hét alatt 
he lesznek eme tanácskozások fejezhetők  s az 
elaborátum az illetékes miniszterek elé, ezek-
től pedig az igazságügy-miniszterekhez kerül. 
Hogyha onnan visszakerül, akkor lesz az iig) 
abban a stádiumban, hogy alkotmányos elin-
tézésre a törvényhozások asztalára kerülhet. 

- A képviselőház szünete. A kép-
viselőház deczember 13-tól kezdve január lli-ig 
szünetel s ez idő alatt esak a főrendiházból 
érkező jelentések átvételére tart formális  ülést. 
A január Ki-iki ülésre kitűzték a vármegyei 
pénzkezelésről szóló törvényjavaslat részletes 
tárgyalását. Enuek utána a védóerö-provizórium 
és az l'.HŰ-iki ujonczjutalék megajánlása kerül 
targyalasra és azután az l'.HÎ -iki állami költ-
ségvetés kerül napirendre, melynek tárgyalá-
sát a pénzügyi bizottság csak újesztendő után 
folytatja. 

= A főrendi  ház deczember hó 14-én 
ülést tartutt Csáky Albin gróf  elnöklete alatt. 
A napirend elsó pontja a költségvetési törvény-
javaslat tárgyalása volt. Zichy Nándor gróf 
kijelentette, hogy nem szavazza meg a törvény-
javaslatot. Nagyon rossz szokásnak tartja, hogy 
a kormány évről évre elkésik a költségvetés 
elkészítésével. Az nem mentség, amire a minisz-
terelnök hivatkozik, hogy a költségvetési tör-
vény megalkotását az ellenzék akadályozza 
hosszas vitákkal. Zichy gróf  álláspontja ellen 
felszólaltak  Ernuszt Kelemen és Podmaniczky 
Géza báró. Széli Kálmán miniszterelnök maga 
is .szeretne kivételes intézkedések mellőzése 
mellett, költségvetési törvénynyel kormányozni. 
Az idén azonban oly késón ült össze az ország-
gyűlés, hogy a költségvetés tárgyalására már 
nem jut idó. Egyébként elismeri, hogy a költ-
ségvetési vitákat szűkebb mederbe kellene szo-
rítani. Zichy Nándor gróf  szólalt fel  még ezután 
félreértett  szavai helyreigazítására, azután ügy-
általánosságban, mint részleteiben megszavaz-
ták a költségvetésről szóló javaslatot, valamint 

a magyar-horvát pénzügyi egyezmény meg-
hoszahhitásáról szóló javaslatot is. Végül Csász-
ka György kalocsai érsek kérte az elnököt, 
hogy az újév alkalmából a főrendek  üdvözlé-
sét tolmácsolja a királynak. 

Gyergyó-Szentmiklós és a magyar ipar. 
Nagyságos  Szerkesztő  ur! 

A „Csiki Lapok" f.  hó 11-iki számában 
.Gyergyó-Szentmiklós és a magyar ipar" hang 
zatos czimen megjelent és a .Magyarország' 
folyó  hó (i-iki számából átvett ezik alólirotta 
kat. mint Gyergyó-Szentmiklós képviselótestü 
léte által a villamos-villágitás gépezeti heren 
dezéseinek beszerzésére kiküldött bizottság 
tagjait, huzaflntlnnsággal  és a kritikus hely 
zetben sínylődő magyar ipar teljes mellő-
zésével vádol.  Jól lehet a .Magyarország 
támadását, annak 293-ik számában, illetékes 
helyről megezáfolják  és azt teljes értékére szál-
lítják le: az olvasó közönség véleményének 
megnyugtatásául — és nem mosakodás czél 
jáhől — válasz nélkül mi sem hagyhatjuk ezen 
ismert forrásból  eredő, valótlansággal telitett 
ezikket, miért is tisztelettel kérjük a nagysá-
gos szerkesztő urat, szíveskedjék b. lapjában 
válaszunknak helyet adni. 

A kiküldött bizottság fontos  megbízatá-
sának tudatában, budapesti tartózkodása alatt, 
a legmesszebb menő körültekintéssel járt el. 
Kapott utasításai alapján eíső sorban 
„Ganz és Társa" czéggel. később a .Helios" 
zsolnai. Graepel, Nicholson, Langfelder  és vé 
gül .Siemens és Halske" budapesti czégekkel 
tárgyalt. A már előzőleg, valamint budapesti 
tartózkodása alatt pótlólag beérkezett ajánla-
tokat, nemcsak saját szakértőjével, hanem Bu-
dapesten felkért  szakértőkkel is felülvizsgál 
tatta; az egyes czégek megbízhatósága, vala-
mint teljesítő képességeire nézve alapos iufor-
mácziókat szerzett be és csak azután - egy-
hangúlag — döntött a szerződés megkötése 
tárgyában. Hogy ezen egyhangúlag hozott dön 
tése helyes volt, igazolja a f.  évi november 
hó l'.l-én megtartott képviselőtestületi gyűlés 
határozata is, melyben a kiküldött bizottság 
elnökének kimerítő felvilágosításai  után eljá-
rásunk helyeslőleg tudomásul vétetett, sót ü 
bizottság tagjainak egyhangúlag köszönet is 
szavaztatott. 

Bizottságunk, a szakértők véleménye alap-
jait, nagyjából már előzetesen állást foglalt 
beszerzendő — és az adott viszonyok között 
leghelyesebbeknek elismert — berendezésekre 
nézve, ezek pedig: minél kisehh fordulatszám-
mal biró fekvő  gőzgépek ; 4ö kilovoltampéres 
forgóáramu  generátorok, melyek arányosan 
csekély fordulatszám  mellett legfennebb  2000 
Volt feszültségű  áramot szolgáltassanak és a 
fáziseltolódásból  eredő veszteség lehető leg-
kisebb legyen; a köz- és magánvilágitás ré 
szere elkülönített vezetékhálózat. Ezen kívá-
nalmak helyességét és előnyeit az összes érint-
kezésben állott gyárak vezető emberei elis-
merték. de ezeknek megfelelő  ajánlatot, a ren-
delkezésre  Álló  összeg keretén  belül,  csakis 
azon czégek tettek, kikkel a szerződés meg is 
köttetett. A többiek, valószínűleg azért, mert 
a kívánt géptípusokkal nem rendelkeznek, 
hogy az általuk ajánlott, de nekünk meg nem 
telelő típusokat előtérbe helyezzék, az álta-
lunk kivánt berendezésekért oly magas ára-
kat  követeltek,  hogy abba belemunnűnk 

mini körülmények között sem lehetett! 
A bizottságot terhes feladatának  megol-

dásában, egy a véletlennek tulajdonítható kö-
rülmény is segítette és bírta reá, hogy az is 
mert czégekkel kössön szerződést. Ugyanis 
tárgyalásai során azon helyzetbe jutott, hogy 
tanuja lehetett egy 400.000 koronába kerüló 
központi villamtelep szállítására vonatkozó szer-
ződéskötésnek, egy oly népes alföldi  város 
részéről, melynek eddigi villamtelepét IH'.IM-ban 
tehát csak 3 év előtt, egy magyarságát  fenn-
hangon hirdetett  czég létesítette! Ha azon 
IHÍÍH-ban létesített villamtelep u reá fordított 
drága pénzért ugy lett megszerkesztve, hogy 
azt már 3 év után, más czéggel teljesen újra 
kell csináltatni: nem-e juthatott volna Gyergyó-
Szentmiklós szintén azon helyzetbe, hogy a 
nagy áldozattal létesíteni szándékolt villám-
telepét, a létesítést követó 3-lk évben, hasz 
Halhatatlansága miatt lomtárba kellett volna 
helyeznie, vagy legjobb esetben is, mint ócslja 
vasat és rezet, ószereseknél értékesítenie ? És 
ha ez tényleg bekövetkeznék, vájjon ki lenne 
a bűnbak, vájjon kire hárulna a közvélemény 
ódiuma? Vájjon a t. czikkiró ur eljóne-e ak-
kor, hogy fennenhangoztatott  pszeudo hazafias 
elveivel helyettünk a hátát tartsa??? Mi alig 
remélhetjük! 

A kiküldött bizottságot működésében azon 
elv vezette, hogy Gyergyó-Szentmiklós nagy-
községnek egy olyan központi villanytelepet 
létesítsen, mely a modem technika legújabb 
vívmányai alapján készülvén, a község Jövendő 
fejlődéséhez  mérten, a bekövetkezendő igé-
nyeknek évtizedekig megfeleljen.  Hogy ezen 
czélt menynyire közelítettük meg: azt a közel 
jüvó fogja  megmutatni! 

Erős meggyőződésünk, hogy kitűzött czé-
lunk felé  haladva, a magyar ipar érdekeit 
sem mellőztük;  mert személyesen győződtünk 
meg arról, hogy a Langfelder  gépgyár nem-
csak a ttlrósz berendezéseket, hanem a gőz-
gépeket is saját budapesti gyárában készíti. 

Saját szemeinkkel láttunk munkában levő gőz 
gépeket, köztük egy 240 lóerejü kompund 
kondezácziós gőzgépet a hozzávaló két darab 
vizcsöves kazánnal, melyet gróf  M .. • . A .. 
nagyszabású fűrésztelepe  részére készitl 

A Siemens és Halske czég jóhirneve az 
egész világon eléggé ismert; Budapesten is 
van saját gyára. Ha valaki ebbe kételkednék, 
annak azt mondhatjuk, hogy Budapesten a Vá-
czi uton megtalálhatja; de ajánljuk,hogy odá-
ig villamos vasúton menjen és a villamos-va-
súti kocsiban el ne feledje  egy táblácskát meg-
nézni, melyet különben minden budapesti ko-
csiban megtalálhat s mely táblácskán dísze-
legni láthatja e kővetkező feliratot: 

„A villamos berendezés Siemens és Hals-
ketól hudapesten"...! 

Ha Budapest székes fővárostól,  ama többi 
magyarországi városokkal együtt, mint Kapos-
vár, Szegszárd, Szentes, Szászváros stb. stb 
nein hazafiatlanság,  hogy saját jól felfogott 
érdekükben berendezéseiket egy világhírű, Bu-
dapesten gyárteleppel biró és így szintén ma 
gyar ipartelepnél rendelték meg és azokkal 
minden tekintetben meg is vannak elégedve: 
vájjon miért volna éppen csak Gyergyó-Szent-
miklós közönségének eljárása hazafiatlanság? 
Vájjon helyesen jártunk volna el, ha megbizó 
községünk terhére, ugyanazon, esetleg még 
rosszabb berendezésekért 40—50.000 korona 
többlet kiadást elhazafiuskodunk  ? ? 

A nagyságos szerkesztő ur szívességét 
megköszönve, vagyunk kiváló tisztelettel 

Gyergyó-Szentmiklósou, 1901. deczember 
hó 15-én. 

A kiküldött bizottság: 
Dr. Lázár János  s. k., 

b. elnök. 
Simon llulázs  s. k..  Sáska  Kujetán  s. k. 
Mark  Etele  s. k.,  Vákár  Lukacs s. k., 

bizottsági tagok. 

A hősök emléke. 
A sok vérrel szentelt mező és halom kö-

zül újra búcsújáró helylyé avatott egyet a haza-
fias  kegyelet. Bárót határában 1848. decz 9-én 
és 13-án a szabadságért és édes hazánkért 
szintén honfivér  omlott s ennek állítottak em 
léket s ezt adták át ünnepléssel és hazafias 
lelkesedéssel az utókornak e hónap 8-án. Már 
reggel 8 órakor gyülekezni kezdett az Ünneplő 
közönség; ki gyalog, ki kocsin jött, csakhogy 
ott lehessen. Az ünnep nzoubau 10 órakor kez-
dődött, melyen már akkor ott volt a Kikán-
belóli honvédegylet s a vidéken élő honvédek 
legnagyobb része, a körülfekvő  községek kép-
viselői, a köpeczi kőszéubánya igazgatósága. 
A szoborbizottság számára emelvényt állítottak 
fel.  A közönség együtt énekelte a Himnuszt s 
azután Mőrik Lajos megnyitotta az ünnepet s 
bejelentette a küldöttségeket. Ekkor érkeztek 
meg a f.-rákosi  állami elemi iskola tanulói, 
kiket Czirmai Lajos igazgató-tanító és Lórincz 
Lajos pap vezetett. Ezután Mórik igazán ma-
gas és lendületes beszédjét tovább folytatta. 
Elmondotta, hogy a mohácsi vész után, csak 
a mi szahudságharezunk után szerezhette vissza 
a nemzet az igazi alkotmányosságot s ennek 
a munkának a hirdetője ez a szerény emlék 
is, melyet ide állítottak. Ez az emlék hirdeti, 
hogy Háromszék is kivette a részét a nagy 
küzdelemből s ez az emlék hirdeti, hogy ezen 
a téren is hazafivér  omlott a szahadségért. 
Ótvenli.Tum eszteudó választ ettől el, de azért 
a hála él ma Is a nemzedék szivében. Ezt a 
helyet előbb Bajkó Lajos Jelölte meg, a kinek 
ozvegye 400 négyszög öl földet  ajándékozott 
hogy az idegen kézre soha se kerüljön. Az em-
lék ideiglenes lévén s (Jíjrót község képviselő-
testülete 18%. evi november hó gli-án gyűlést 
tartott, elhatározták, hogy bizottságot aluklt-
nak, gyűjtést rendeznek, A munka erre meg-
indult, » szoborbizottság dolgozott és ime most 
itt áll az emlők, a hol »z ut négy irányból fut 
össze. Ezt a helyet Incze Ferenez ajándékozta, 
a mi köszönetet és bálát érdemel. 

A Mórik Lajos beszédje után Lófi  Áron 
üreg honvéd, unitárius esperes lépett -a szó-
székre. Ág öreg honvéd vissza emlékezett a 
múltra, melynek képei megelevenedtek előtte 
s melyeket megelevenített e közönség előtt a 
a beszéd végén lehullott a lepel s Bárót köz-
ség nevében a szobrot Incze Mózes bíró vette 
át. Koszorúk is érkeztek, melyek között elsó 
volt az emlékbizottságé, melyét Incze Ferenez 
tett nz emlékre, a fogarnsi  székely társaság 
is küldött koszorút, a baróti iparos ifjakét  Kiss 
István, a baróti székely asszonyokét Morik La-
jos, a baróti kereskedőkét üáspár Antal és 
Nagy-Baczon községét Nagy Ferenez főbíró 
helyezte az emlékre. Az ünnepet nagy áldo-
más fejezte  be, melyen szebbnél szebb pohár-
köszöntők hangzottak fll.  Végül felemiitjük. 
hogy Máthé István baróti róm. kath. esperes 
az elesett honvédek lelkiüdvéért másnap nagy 
rekviemet tartott. 

1. g) és II. A. 4. c) pontjainak, valamint ugyan-
csak hivatali elődöm által 1893. évi november 
hó 23-án 84842. sz. a. kiadott rendelet IV. 
pontjának hatályon Livii! helyezése mellett, a 
belügyminisztérium vezetésével megbízott mi-
niszterelnök és fóldmívelésUgyi  miniszter, vala-
mint a Horvát—Sziavon—Dalmát bánnal egyet-
értőleg a következőket rendelem : 

1. A pék ipari munkálatok — ide értve 
a pékmühelyekból történő elárusitást és ház-
hoz szállítást is — munka szüneti napokon 
délelőtt 10 óráig végezhetők. 

A magánosok által a sütőhöz, sütés czél-
jáhól vitt tésztanemüek és húsfélék,  az illető 
sütő műhelyben a munkaszüneti napokon déli 
12 óráig kisüthetók, mindazonáltal azzal a kor-
látozással, hogy ezen munkálatok teljesítésére 
a sütó iparos rendes üzleti segédszemélyzeté-
ből legfeljehb  egy erre önként vállalkozó egyént 
alkalmazhat s ezen délelőtt 10 órától déli 12 
óráig terjedő rendkívüli munkaidő az illető 
alkalmazott kötelezett munkaidejébe semmi 
czimen he nem tudható. 

2. A kenyér és péksütemény, tej és gyü-
mölcs elárusitása és házhoz szállítása az ezek 
árusitására berendezett üzletekhói éppúgy 
mint az egyes pékmühelyekkel kapcsolatban 
— a kicsinyíteni elárusitás czéljaira különállóan 
— létesített kereskedelmi üzletekbői, melyek-
ben azonban mühelyi segéd személyzet nem 
alkalmazható, munkaszüneti napokon, egész 
napon át végezhető. 

3. A pékipar körébe eső összes mun-
kálatok a munkaszüneti napokon, a segédek 
kellő felváltása  mellett, esti 11 órakor meg-
kezdhetők. A kemencze fűtés  azonban, a meny-
nyiben nz nem a rendes üzleti segédszemély-
zet igénybevételével történik, hanem az iparos 
házi cselédje által végezhetők, az 1884. évi 
XVII. t. ez. rendelkezései alá eső ipari mun-
kának nem tekinthető s ehezképest e munká-
latra az 1891. évi XIII. t.-cz. rendelkezései néni 
terjednek ki. 

E rendeletem, kihirdetése után azonnal 
hatályba lép. 

Budapest, 1901. november 21-én. 
Hegedűs. 

Az ipari munka vasárnapi szü-
neteléséről. 

Az ipari munkának vasárnapi szünetelé-
séről szóló rendeletek módosítása tárgyában a 
kereskedelemügyi miniszter a következő ren-
deletet bocsátotta közre: 

Hivatali elődöm által 1892. évi márczius 
hó 5-én 14837. sz. a. kiadott rendelet II. A. 

Népszerű felolvasások. 
Azon leginkább az ország fóvárosábau,  a 

mellett azonban az ország minden nuvozete-
sebb góczpontján észlelhető törekvés, hogy az 
arra hivatottak népszerű felolvasások  és sza-
bad előadások által igyekeznek módot nyújtani 
egyes társadalmi osztályok embereinek arra 
nézve, hogy egyik másik tekintetben hiányos 
ismereteiket kiegészíthessék, vagy a talán egé-
szen hiányzókat megszerezhessék, végre vala-
hára mi hozzánk is eljutott és a millt vasár-
nap délután az Iparos ifjúsági  önképzőkörben 
megtartatott az első ilyen összejövetel, melyet 
mint első fecskét,  mint egy jobb és szebb jövő 
hírnökét szivünk egész melegével üdvözlünk 
s midőn a kezdeményezőknek őszintén gratu-
lálunk, egyben kitartast kívánunk nekik, hogy 
az üdvös és nemes munkát továbbfolytathas-
sák. Arról már elóre is megvagyunk győződve, 
hogy önzetlen fáradozásaik  meghozzák ţţ rş, 
mélt sikert is, mert egy jtillanadg sem kétel-
kedünk abban, hogy az Önképzőkör tagjai, de 
ezek közül különösen a fiatalabbak  felhasznál-
ják a kínálkozó alkalmat, hogy ismereteiket 
gyarapithassák, szivüket és lelküket művelhes-
sék és hogy a rendelkezésükre álló vasárnap 
délutánokat szó-szoros 'értelmében nemes és 
hasznot hajtó szórakozás közepette tölthes-
sék el. 

Ilyen népszerű felolvasások  tartása már 
az ifjúsági  önképzőkör megalakításakor el voit 
határozva, a kivitel azouban részint alkalmas 
helyiség hiánya, részint pedig egyéb okok 
miátt folyton  halasztatott míg végr? 9 hó 15-én 
sikerült megtartani az első Ilyen előadást, me-
lyet rövid időközökben a hasonló felolvasások 
egész Borozata fog  követni, 

A depzember hó 15-én tartott iparos ifiu-
sági ilnkópzóköri diszgyülésról a mennyire la-
punk szüktere engedi, a következőkben emlé-
kezünk meg. 

Az Önképzőkör nagytermét már három 
óra tájbau szép számú közönség töltötte meg, 
a melynek soraiban néhány hölgyet is láttunk, 
sajnosán kell azonban konstatálnunk, hogy épen 
azok voltak, különösen kezdetben, a legkeve-
sebb Bzámmal, kiknek érdekében ezen össze-
jövetelek terveztettek. Ezt egyébiránt ez alka-
lommal nem rójjuk fői  a Inkább csak annak 
tudjuk be, hogy az illetők nem voltak elég 
korán és kellő módon értesítve s hisszük hogy 
jövőben minden önképzőkörj tag kötelességé' 
aek  fogja  tartani, kegy az ülésre kellő időben 
és pontosan megjelenjék. 

Fél négy órakor Lakatos Mihály tiszte-
letbeli elnök meleg szavakkal és lendületes 
beszédben üdvözölte a megjelent közönséget 
s néhány Bzóban rámutatván az ilyen össze-
jövetelek czéljára, engedelmet kért, hogy a 
bővebb fejtegetést  halaszthassa el egy másik 
illésre, mikor az Önképzőkör tagjai nagyobb 
számban lesznek jelen. Ezután a gyűlést meg-
nyitotta. 

Erre Laczkó Gyula könyvkötő segéd sza-
valta el Petőfi  Sándornak „A szabadsághoz" 
czimü költeményét, a miért a hallgató közön-
ség tapsokkal jutalmazta. 

Török Ferenez róm. kath. lelkész tartott 
ezután egy igen szép, lelkes szónoklatot, a 
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vallásos és keresztény iparosról. Szép hason-
latokban vázolván annak családi életet, mun-
kája közben és az emberekkel szemben való 
viselkedését. A szép előadás igazán nagy ha-
tást tett s annak bevégzése utáu a tetszés 
nyilvánítások alig akartak lecsillapodni. 

Két ifjú  állott ezután hegedűkkel felfegy-
verkezve az emelvényre és igazán ügyesen, 
nagy szabatossággal, preczizen előadtak egy 
hegedű kettőst igazi élvezetet okozva vele a 
hallgatóságnak. Meg tapsolták, megéljenezték 
és mégis újrázták őket. 

Végül Lakatos Mihály pár köszönő szót 
mondván a közreműködőknek és a közönség-
nek, a szép ünnepélyt bezárta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzések. Misiusky Vilmos Hu-

nyadvármegyei aljegyző folyó  hó 17-én jegyet 
váltott Éltes Zsigmond kir. táblai biró szép és 
kedves leányával, Margittal. 

— Dr. Paál István a napokban Szatmá-
ron eljegyezte Szentiványi Ilonát. 

— Tisztújítás Szereda városban. A 
vármegye alispánja, mint a tisztujitószék elnöke 
Csíkszereda város tisztikarának újra alakítá-
sára a választást jelen hó 28-ikának délelőtti 
9 órájára tűzte ki s egyúttal intézkedett, hogy 
a képviselő testület névjegyzéke előzetesen 
kiigazittassék és hogy az egyes állásokra a 
pályázat kiirassék s a helyi lapokban közzé 
tétessék. 

— Házasság. Balázs Sándor kászon 
jakabfalvi  segédjegyző a napokban lépett há-
zassági frigyre  bácsfalusi  Kövér Eszterrel. 

— Esküvő . Wihl Róbert m. kir. esAi 
dór őrsvezető f.  évi deczember hó 20-án fogja 
megtartani esküvőjét a brassói róm. kath. tem 
plomban Zajzon Arankával. 

— Gyászrovat . Jakab Terike, Jakab 
Márton és neje Huszuly Anna 6 éves kis le-
ánykája f.  hó 11-én elhalálozott. Temetése e 
hó 13-án történt nagyrészvét mellett Zsögödön. 

— Névmagyarosítások. A belügymi-
niszter szerencsi születésű, csíkszeredai lakós 
Keisz Zoltán vezeték nevének „Iiajz'-ra és 
nyírbátori születésű ugyancsak szeredai lakos 
Mandel Her'mann vezeték nevének „Magyar"-ra 
|íért változtatását engedélyezte. 

M e g s e m m i s í t e t t vá l a sz t á s . A csik-
csekefalvi  választó kerületben november 4-én 
megejtetett törvényhatósági bizottsági tag vá-
lasztást, mely alkalomból Gagyi Dénes és Mik-
lós István nyertek szavazattöbbséget, a megyei 
igazoló választmány a megejtett vizsgálat után 
szabálytalan eljárás és egyik megválasztottnak 
yálaaztó képessége hiánya miatt megsemmisí-
tette s Igy ott uj választás fjg  eszközöltetni. 

— Téli verőfény.  Ugy Kalb a hires 
német asztronómus, mint a kalendáriumi idő-
jósló számításán kívül esett az a valóságos 
nyári napsugár, mely vasárnap és hétfőn  is 
ragyogóan tűzött le az égboltról, hogy tönkre 
túgyg azt a csekély havat is, mely pár nappal 
az előtt vékonyau borította el a földet  a szán-
Jcpgni kedvelók ürömére. Ugy látszik, "hogy 
depzerober hava — a mint néhány év óta ta-
pasztalhattuk — most is következetetesen hó 
nélkül fog  kimúlni s az év azon szakábau, a 
mikor hajdanta különösen a mi zord égaljunk-
nak a fagyos  tél adta meg a karakteriszti-
kumát, mint egy ŐBzies időjárás honosult meg, 
tavaszaink pedig ahoz képest mindig kedve-
zőtlenek, 

— Egon utódja. Darányi föhlmíveiés-
ügyi miniszter a hegyvidéki kirendeltség veze-
tésére miniszteri megbízottként Kazy József 
miniszteri osztálytanácsost küldte ki. Az l'IQO. 
évi párisi nemzetközi kiállításon Kazy szer-
v g z ţ e a magyar mezőgazdasági osztályt, a leg-
utóbbi időben á földmivelésügyi  minisztérium 
mezőgazdasági osztályát vezette; kiváló mun-
kaerő, » ki előzékeny modoránál, igazságos 
lelkületénél és tapintatosságánál fogva  meg-
nyerte eddigelé mindazok rokonérzését, a kik 
vele hivatalosan vagy hivatalon kívül érint-
keztek. 

— Szilveszter est. Ez évben talán nem 
lesz olyan csöndes Szilveszter esténk, mint 
más években lenni szokott. Gondoskodni igye-
keznek róla a kereskedők, hogy legalább azok. 
kik elfogadják  meghívásukat, vigan, muzsika 
s táncz mellett menjenek át az uj, 1902-iki 
esztendőbe. Deczember 31-ikére ugyanis a csík 
szeredai kereskedők köre szinielóadással egy-
bekötött tánczestélyt rendez, melynek program 
ját a kör vigalmi bizottságának felkérésére 
Száva József  állította össze. Nagyban folyik 
tehát a készülődés. Színre fog  kerülni két 
egyfelvonásos  vígjáték, utána táncz, közben 
világposta, éjfélkor  prolog az újévhez, ez után 
tombola, szóval minden a mi bármily igényű 
publikumot is képes mulattatni. Remélhetőleg 
a nagy buzgalomnak meg is lesz a kívánt 
eredménye s ezen régi idő óta elsó Szilvesz-
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pig ismételten közbejött akadályok miatt 1902.1 tautalványnyal küldeni, ez azonban szabály: 

ter esti mulatság bizonyára fényesei)  fog  si 
kerülni. 

— Farsangi előhangok. A Korcsolya 
egylet megalakult, még nincs jég. A Korcsolya-
egylet hangversenyt rendez, még nincs jég; 
a a Korcsolya-egylet bált rendez és még min-
dig nincs jég. De mulatság az lesz. Először 
deczember 21 re volt a Korcsolya-egylet hang-
versenye tervezve. Közbejött akadályok miatt 
elhalasztatott Szilveszter estélyére. Innen pe-

januar 11-ére. a farsang  elsó szombatjára. 
Hanem akkor bizonyosan meg lesz. A szerep 
lók nagy része már fel  van kérve s meg van 
nyerve s mivel ezek városunk ismert művészi 
erói, bizton állithatjuk, hogy e hangverseny 
nem az estélyek obligat konezertje. hanem egy 
magas nivón álló előadás lesz. Zongora, férfi 
s női ének, női szavalat, melodráma s még 
ki tudja mi minden pont nem Lsz. változatos 
egybeállításról a rendezőség gondoskodván. A 
farsang  végén lenne azután a Korcsolya-egylet 
másik estélye. K tárgyban eltérők a vélemé-
nyek. Egyik párt jelmezes, másik egyszerű 
estélyt óhajt. Mi mindenesetre a hölgyeket, 
mint legilletékesebb faktorokat  szavaztatnék 
meg e kérdésben s a szerint döntenök el a 
kérdést. Közben pedig készülődik a Legény 
piknik. De ez még titok! Titok tudniillik min-
den, a miről még a tervezők sem tudják, mit 
hogyan és miképen akarják csinálni. Iiuliskre-
cziót pedig nem akarunk elkövetni s ezért re-
feredánkat  e tárgyban jobb illőkre halasztjuk. 

— Carmelini Miksa a hires biivész-
mesteí- és gondolatolvasó, a ki ugy a külföl-
dön, mint itt Magyarországon müveszi mutat 
ványaival rendkiviili sikert ért el. itt városunk 
ban folyó  hó lS-án este !-i órától kezdődólog 
a Csillag vendéglő nagytermében előadást tart. 
A mint a nekünk bemutatott s jelenleg is ke 
ziinkön levő s elismert fertiak  által aíáirt hi 
zonyitványok tanúsítják. Carmeliui Miksa e té-
ren csakugyan univerzális tehetseg, előnyösen 
ismert iluziónistu gomlolatolvasó szalon ekvi-
lihrista. állalhang utánzó és gyorsvesnök egy 
személyben, azonkívül kiváló biliard művész. 
Legnagyobb csudák és varázslatok keretében 
bemutatandó pszikologiai produkeziói csaku-
gyan bámulatra méltók, ujdonságkép spíritua 
inanifesztácziókat  produkál nyílt színen, ki 
sértet kamara nélkül. Mutatványai közül a meg 
lánczolt médium, a gundolat olvasás, az elhall 
barátok nevének eltalálasa, a galamb álma. a 
posta 1000 év múlva stb. stb. igen érdekesek 
és méltók a megtekintésre. Belépő dij I. helyre 
(Mi. 11. helyre 40 és állóhelyre 25 kr. Az ér-
dekes elódasra felhívjuk  olvasóink figyelmét 

— Rabló história. Szomorúan emlé-
kezik vissza K.iulra Péter vaslabi lakós a mull 
hónap egyik utolsó napjara, a mikor ismeret-
len tettesek lakásának ajtaját feltörve,  ót ma-
gát és feleségét  alaposan niegfojtogatva,  i2sj 
korona készpénzzel terhelt derékszíjat elemei-
tek. .Mire az édes álmából ilyen goromba mo 
dou felriasztott  ember eszéhez tert és a rab 
lók üldözésére gondolt, azok már árkon-bokron 
tul voltak. 

— öngyi lkosság. Mundra Mária, Mundra 
János neje gy.-snlamnsi lakós, állítólag családi 
viszálykodás miatt, a napokban felakasztotta 
magát. A boldogtalan asszony hat apró gyer 
meket hagyott maga után. 

— Adakozás és beszámolás. A csík-
szentkirályi templom nyugoti oldalún felépült 
uj kápolna berendezésére nevezetesen uj oltár 
es szobrok felállítására  a Gál Kndréuó őnagy-
sága ivón a következük adakoztak : Mihály 
Ferenez 1 korona, N. X. I k., Becze liurc 3 k., 
Czikó Sándori k., Kovács György 1 k., Geczo 
Béla 2 k., László Géza I k.. Szacsvai Imre 1 
k., Csiszér Sándor 40 tillér. X. X. 41) f.  Bar-
csai Dénesné IjO f.  Hajós Karolyné 1 k.. Uartiia 
Ignáczné J k., Bartlia Ignácz 1 k., Nagy Sán 
dorné 1 k., Fejér Sándorné 1 k., Elhtes /.sin 
mondné 1 k., Trohán ilózsef  1 k.. Lukács Ju-
liska 1 k„ Dr. "Fejérné 2 k., X. X. 40 f.  Xagy 
Gyula 1 k., Szultánná 1 k., Albert Balázs 1 k.. 
Tuma Mátyás 1 k., Csedóné 1 k., l'otoczky 
Alajos 1 k., Székelyhídi Sándor 1 k., Jakab 
Uyúláné 1 k., I'otoczki Pálné 1 k., Potoczky 
Kristóf  1 k., Maraschiué 1 k., Mikó Balint lii 
k.. Szabó Géza 4 k„ Szopos Elek 110 f.  Császár 
Jolán 1 k., özv. Elthesné 1 k., Jakab Lajos I 
k„ X. X. I k . Szabó M. I k„ N. N. 1 k., l'al 
Gáborné l k., Török Feruncz 1 k., Csató János 
Jakab Antal 1 k„ Ráduly Simon 1 k., Bálint 
György 2 k., özv. Romfeld  Félixné 2 k., Dr 
Csiky Józsefné  1 k., Xai|esuhán Joákim 1 k 
(isszespn (i-4 korona (Ki tillér. Fogadják a m. t 
adakozók, valumint a fáradságos  munkát végző 
gyűjtő urnó a hitközség hálás köszönetét 
jutalmat pedig adja meg az l'r Jézus, kinek 
tiszteletére az adományok befolytak  és átvé 
tettek. Csík-Szent király 1901. ilecz. hó 25-én. 
A plébánia hivatal. 

— Karácsonyi és újévi ajáudoknak 
alkalmas órákat öt évi jótállás mellett, diva-
tos és elegáns arany-ezüst ékszereket, kina 
ezüst dísztárgyakat hitelképes egyéneknek rész-
letfizetésre  is szállít Polgár Kalitiáu, inliórás 
és ékszerész Budapest VII., ker. Erzsébet-
körűt 29. szám. E régi és hírneves czég 200í< 
illusztrászióval ellátott árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. Vidéki megrende-
lésekre különös figyelem  fordittatik. 

— Felhívás. A kolozsvári m. kir. posta-
igazgatóság a következő felhívást  intézi a közön-
séghez: A karácsonyi és újévi ünnepek alkal-
mával rendkívüli mérveket oltó postai forgalom 
akadálytalan lebonyolítása s a t. cz. közönség 
jogos érdekeinek megóvása czéljából a kellő 
intézkedéseket megtettem ugyan, de ezektől 
csak azon esetre várható kedvező eredmény, 
ha törekvésemnél a t. cz. közönség is támogat 
s a feladandó  küldeményeknél a következőket 
pontosan betartja: 1. Pénzt legczélszerübb pos-

riileg pecsételt b-velben is eszközölhető, de más 
tárgyakkal egy In t <o;nagolva sem pénzt, sem 
kszert küldeni nem szabad. 2. Csomagolásra 

faládácskii,  veszszöböl font  kosár, viaszkos- vagv 
tiszia. közönséges vászon, — kisebb értékifs 
csekélyebb stllyii tárgyaknál pedig legalább is 
több rétii. erős csomagoló-papiMiasználandó. 
Ujsagpapirba, ezukorpapirha stb. csomagolt 
tárgy egyáltalában nem fogadható  el, valamint 
oly dobozokban sem. a melyek nem postai 
csomagolás czéljára lesznek készítve s a melyek-
nek szelei papir- vagy vaszunszalaggal vannak 
íuegragnsztva. Vászon- vagy papirhurkolatu cso-
magokat erős. gömbnélkiíM zsineggel töbszörö-
sen és szorosan at kell kötni s a keresztezesi 
pontokat és a zsineg végeit jő minőségű pecsét-
viaszszal oly módon lepecsételni, hogv az egy-
másra fektetett  vászon- vagy papinétegek nyi-
lasai közt a tartalomhoz férni  ne lehessen. A 
l'aládácskák pecsételésénél arra ki'll ügyelni, 
liogy a ládáeskak érintkező deszkafalai  köriil 
minden egyes pecsétnyomat mindenik oblalt 
érintse, illetve lezarja. l'ecsételésre csakis vésett 
pecsétnyomó használható. ;1. A czimiratokhan 
a cziinzeit vezeték- ex keresztneve, esetleges 
előneve vagy más mcgkülöinliizleto jelzése (pl. 
ifj..  özvegy slb ). továbbá polgári állása, foglal-
kozása es lakhelye. — Budapestre és Becsbe 
szóló kiiblemeii > éknél ezenkívül a kerület, uteza. 
házszám és lakás (emelet és ajlójelzés) is ki-
teendii. A lakhelynél írendeltetési helynél) a 
varmegye és azon helyekre nézve — a hol 
posta nincs — az utolsó posta megjelölése is 
feltétlenül  szükséges. Kívánatos, hogy a czimirál 
felső  részén a feladó  neve és lakhelye is felje-
gyeztessek. A ézimet magára a burkolatra kell 
írni, ha ez nem lehetséges, ugy fatáblacskára. 
hórdiiruhra, vagy erős lemezpapirra Írandó s 
zen czimirát erős zsineggel vagy dróttal a 

csomaghoz kötendő. Papírlapokra irt ezimeket 
egész terjedelmében kell a csomagra ragasztani 

e/eken kiviil erős zsineggel többszörösen 
átkötni. Felette kívánatos, hogy a feladó  a nevét 
és lakását, valani'iit a czimirát összes adatait 
magalmn foglaló  czédulát a csomagba is elhe-
lyezze. Azon esetben ugyanis, ha a küldemény 
ezimiratu szállítás közben leesne, elveszne, vagy 
olvashatlaiuiá válna is. a továbbítás és kézbe-
ites a csomagba elhelyezett czédiila alapján 

minilen lennakadás nélkül lenne csszküziilhetó. 
4. A csomagok tartalma ugy a czimirateii. mint 
,i szállítólevelén szabatosan és részletesén jel-
zenilö, a Budapestre és Bécsbe szóló csomagokon 
es szállítóleveleken pedig, ha a csomagok élelmi-
szereket vagy fogyasztási  adó alá eso tárgyakat 
tartalmaznak — a tartalom inciiy;iyiségének 
tüzetes kiírása is kívánatos (pl. egy darab íittrka 
2 kiló, egy darab szalonna IV, lii'ó, egy darab 
pulyka 4','n kiló, 2 liter bor stb.). A tartalom 
ily részletezése a fogyasztási  adó kivetése czél-
jából szükséges és a kézbesítést lényegesen 
gyorsítja. A csomagolás tartós volta, valamint 
a czimzes pontossága azért fontos,  mert a czél-
szcrütlen vagy hiányos csomagolás, valamint 
a helytelen és hiányos czimzés következményei-
ért a posta nem szavatol, de különben is a hiányos 

omiigolas eseten a csomagok utkiizhen kön.v-
nyen megsérülhetnek, illetve a hiányos ezimzés 
miatt azok vagy egyáltalában nem, vagy pedig 
csak tetemes késedelemmel kézbesíthetők. Vé-
gül torlódások kikerülése és a csomagoknak 
meg a feladás  napj. n leendő továbbítása végett 
feltétlenül  szükséges, hogy a karácsonyi ünnepek 
es tijév előtt a csomagok még a délelőtti órákban 
postára adassanak. Kolozsvár, P.IOI. november 
Ilii 29. Vuclictieli. posta-tav. igazgaló. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Nyi la tkoza t , 

Némely jóakaróim azt a hírt iparkodnak 
rólam elterjeszteni, hogy én a vármegyei ma-
gán Javak igazgatói és tísztjügyészi állásokra 
nem komolyan pályáztam. Ezen mélyen tisz-
telt jóakaróim páltfogását  nagyon megkö-
>zönve, tisztelettel kijelentem, hogy pályáza-
tom éppen olyan komoly, a minthogy komoly 
embernél ez másként nem is lehet, és jóval 
nagyobb tisztelettel s becsülettel vagyok n vár-
megye törvényhatóságának legkisebb embere 
iráni is, hogysem valamely nem komoly dologgal 
figyelmét  egy perc/.re is terelni képes volnék. 
Kérem tehát az álhiresztelónek fel  nom ülni! 

Csíkszereda 1901. deczeiubt-r 18. 
Teljes tisztelettel 

IlnrtliH  Ignácz  ügyvéd. 

Sz. 6125/901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszenliuártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy brassói 
Benedek Pál végrehajlatónak, odavaló Antal 
Ezsaiásné, szül. Szilveszter Mária végrehajtást 
szenvedett elleni 1000 korona töknkövetelés és 
lárulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság területén lévő a kászon-jakabfalvi 
225. sz. Ijkvbeu foglalt  László Andris, László 
Ádám. Balázs Józselné, szűl. Szilveszter Teréz 
ésAnUl Ezsaiásné, szül Szilveszter MAria tulaj-
donai képező 4B5/2. hi'Hz. ingatlanra 320 korona, 
S74. hrsz. ingatlanra 12 korona, 875. brsz. in-
g.it.ama 7 korona, 997/1. hrsz. ingatlanra 4 
koi-una, 2191/1. hrszima ingatlanra 5 korona, 

7. hisz. ingatlanra 6 korona, 3012. hrazámn 
ingailaniH 4 korona, 3541. hrszáinu ingatlanra 
Ití korona, 3B19., 3820., 3821. brsz. ingatlanra 
21 konina, 5173.1. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
á2tit 1. hrsz. ingatlanra 2 korona, 6095., 6096., 
hisz. ingatlante 14 korona, 7060., 7061., hraz. 
ingatlanra Ü korona, 7392., 7393., 6394. brsz. 
ingatlanra 27 knruna, 8907/1. brsz. ingatlanra 
5 korona, 10453., 10454. hrsz. ingatlanra 14 
körmű, valamint a kászon-jakabfalvi  298. sz. 
ijkvbeii foglalt  László Andris, László Adim 
kiskotu, László Ádám, Balázs, Józsefné,  azUI. 
Szilveszter 'IVrézia és Antal Ézsaii^né, nzöl. 
Szilveszier Mária tulajdonokat képező 152/1. 
In* /.. ingatlanra 160 korona, 739., 740. brsz. 
itigaiUnrn 17 korona, 944. hrsz. ingatlanra 6 
korona, 1197. hrsz. iugntlanra 2 korona, 1505. 
Iirs/.. ingatlanra 5 korona, 291G. hrsz. ingat-
lanra 7 korona. 2975. hrsz. ingatlanra 17 kor. 
:)3l(i. IIISZ. ingatlanra 9 korona, 5149. brsz. 
ingatlanra 6 korona, 5239. hrsz. ingatlanra 18 
korona. 5594.. 5595. hrsz. ingatlanra 13 kor., 
742».. 7429., 7430.. 7431. brsz. ingatlanra 36 
korona, 7933. hrsz. ingaLlanra 1 korona, 8335/2. 
hrsz. ingatlanra 2 korona, 8362. hrsz. ingat-
lanra i) korona, 847(i , 8377. hrsz. ingatlanra 
a korona, tW'J2. hi sz. ingatlanra 7 korona, 8715. 
hrsz. ingatlanra 25 korona, 8779/2., 8780., 87H1. 
hrsz. ingatlanra 55 korona, 9622., 9625. brsz. 
ingatlanra 4 knroéa, 10751. brsz. ingatlanra 7 
korona, 10777. hrsz. ingatlanra 7 kor., 11037. 
In számú ingatlanra 42 korona, 11051., 11051/1. 
Iirs/. ingatlanra 40 koronában ezennel megil-
la|>iioit kikiáltási árban az Árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelöli ingatlanok sz 1901. 
évi deczember hó 30-ik napján délelőtt 9 óra-
kor Kászon-Jakaldalva községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-it vagy is hatvan-
három koronát készpénzben, vagy az 1881. LX. 
l.-c/.. 42. §-ában jelzett irfolyammal  számított 
és H81. évi november hó l é n 3333. sz. 
a. kelt igazságügyuiiniszteri rendelet 8 §-Ahan 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1681. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a biróaignil 
elöl ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbirÓMÍg mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentinárton, 1901. október 21-én. 

lissi l - l 
Dr. Szabó, 

kir. tilliiru. 

Ijtijiliilujilonos : 
GYÖRGY.IAKAB ÖRÖKÖSE. 

P á l y á z a t i h i n l e t i n é n y . 
A gyimes-k.j/.éploki tőm. kath. elemi nép-

iskolánál szervezett tanítói álásra pályázat 
nyittatik. 

Járandóságok : (iOO korona évnegyeden 
ként előlegesen lizetve ; jogosultnak ötödéves 
korpótlék; faátalány  72 korona; stolából 115 
korona ; szép lakás, mellék épület s kert. 

Pályázhatnak kántortanitói oklevéllel bírók. 
Pályázati határidő 1802. évi január 6, 

inikorig a folyamodványok  uz iskolaszékhez 
headandók. Választás 7-én a községházában. 
Az állás azonnal elfoglalandó. 

Benke János 
[293] 1 2 iükoluszóki elnfik. 

HiSI. sz. Csík-Madaras község elöljárósága. 
kj. ^101. [280] 2 -2 

Árverési hirdetmény. 
A!'.''.írott községi elöljáróság részéről köz-

hírré téi ;lií, hogy a Csík-Madaras község Il-ik 
határrészl levő majorsági javak Csík-Mada-
ras községházánál 1901. év deczember hó 
28-án d é l e lő t t 9 órakor kezdendő nyilvános 
szóbeli árverésen a községi irodában bármikor 
betekinthető feltételek  és az alább felsorolt 
kikiáltási árak mellett 1902. é v január hó 
1-től, deczember hó 31-ig terjedő évi idő-
tartamra haszonbérbe adatik. 

Erre az árverezni szándékozók azon hozzá-
adással hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 10 
l</u-a az árverés megkezdése előtt készpénzben 
befizetendő,  mely bánatpénz a haszonbérbe 
mindjárt letartatik. 

Kikiáltási árak: 
1. I'ávás havas — — — 
2. Asszó havas — — — 
;!. Gusás és hosszú sarok 
4. Vete pataka — — — 
5. Dobos György-féle  kert 
(i. Görbölicz-féle  kert — 
7. Görbölicz-féle  legelő — 
8. Butumig kárácsony -féle  kert 100 , 
9. Xaskalat aljáu : 

a) Tamás lstván-téle kert 40 . 
b) Simó György-féle  kert 100 . 
c) Antal Péter-féle  kert 100 . 
d) Tamás Mihály-féle  kert 100 , 

Kelt Csík-Madarason, 1901. évi november 
hó 30-án. 

Árpa Lajos, András Lázár. 
h. körjegyző. k. biró. 

1700 kor. 
1000 . 
800 „ 
200 . 
80 , 

100 . 
100 . 



Deczember 18. C S Í K I L A P O K 51. Bzám. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott birtokossági elnök ezennel köz 

hírré teszi, hogy Csik-Csomortán közbirtokosság 
tulajdonát képező, .Borda" erdórészból 1981 
tömör köbméter gömbölyű luczfenyó  haszonfa 
228- 901. számú közigazgatási erdészeti bízott 
sági határozattal zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli árverésen egyszerre 
való eladására engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 3!Xi2 korona azaz háromezer 
kilenezszázhatvankét korona. A versenytárgya-
lás 1902. évi január hó 4-én délelőt t 
1 ,10 órakor Csik-Csomortán község házánál 
tartatik meg. 

Árverezni kívánók felhivatnak,  hogy a ki 
kiáltási ár 100'0-át készpénz gyanánt az árverező 
bizottság kezéhez letegyék, írásbeli zártáján 
latokhoz pedig melyek a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt szintén fenti  összegű bánatpénz 
vagy megfelelő  értékű ovadékképes értékpapír 
melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelölendő, hogy ajánlattevő nz 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. Az árverési és szer 
zódési feltételektói  eltérő kiköteseket tartamazó, 
bánatpénzzel el nem látott valamint utóajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  alul-
írott birtokossági elnöknél és a csíkszeredai in. 
kir. járási erdógondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Csomortán, 1901. évi deczember 10. 
Antal József, 

[-!)![ 1-2 iil. Iiirtokossúgi elnök li. 
[2WI| l - l 833. vb. szám. 

Í90T 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdi-vásái helyi kir. járásbíróság 
1901. évi Sp. 695 3. számú végzése következ-
tében dr. Varelia Béla ügyvéd Által képviselt 
kökösi lakos VAncsa üjőrgyné javára csikszent 
niArtoni lakos László József  és neje Csiszér 
Ilona ellen 400 kor. s jár. erejéig 1901. évi 
november hó 14-én loganatonitutt kielégítési vég 
rehajtás utján lefoglalt  és 750 koronái» becsült 
kővetkező ingóságok, n. ni. 2 drb 4 éves kanczn 
csikó, 1 fejős  bivaly, borjúval nyilváuos árveré-
sen eladatnak. 

Mely Arveré.-nek a csik-szentniártoni kir. jbi-
róság 1901. évi V. 204 3. szánni végzése foly-
lAn 400 kor. tőkekövetelés 940 koronának 1900. 
évi augusztus 14-től — 1900. október 3Í. nap-
jától járó 5" u kamatai és eddig összesen 7(1 kor. 
30 fillérben  bíróilag mAr megállapított költségek 
erejéig Csik-Szeniniártenon László József  lakásán 
leendő eszközlésére 1901. évi deczember hó 24-ik 
napjának delelötti 10 óraja határidőül kitiizeiik 
és ahhoz H venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az. 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el lógnak adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
másnk is le és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. i-cz. 102. §. értelmében ezek javAra is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeiitniártonon. 1901. deczember 
bó IH-ik napján. Gondos István, 

kir. Iiir. \('-(;r.'litijl'j. 

Sz. 13092—1901. 
II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A törvényhatósági választott tiszt-

viselők megbízatása a folyó  év végével 
lejárván, az 1880. évi XXI. t.-cz. rendel-
kezései szerint, az általános tisztújítás 
az év vége előtt, még ezen hónapban 
meg fog  ejtetni. 

Ennélfogva  a kormányzatomra bizott 
Csikvármegye központi és járási hatósá-
gainál üresedésbe jövő íisszes,-választás 
utján betöltendő állásokra pályázatot hir-
detek s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állások bármelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883. évi I. t.-cz. követelmé-
nyeinek megfelelően  felszerelt  folyamod-
ványukat hozzám legkésőbb f.  hó 21-én 
délutáni 5 óráig annál bizonyosabban 
nyújtsák be, minthogy az ezután beérke-
zett pályázatok, mint elkésettek hivatal-
ból visszautasittatnak. 

Csíkszeredán, 1901. évi deczember 
h ó 4 é n - Mikó Bálint, főispán. 

J Iaszonbéri hirdetmény. 
Csík-Szenttamáson a néhai Sándor 

Mihály téle birtok, az 1902, évi január 
1-től számított hat egymás után követ-
kező évre haszonbérbe adasik. 

Bérbevenni szándékozók kéretnek 
ajánlataikat Csikszeredában folyó  6VÍ 
deczember 26-ig (mivel e hó végén 
elutazom) nálam megtenni. 

Csíkszereda, 1901. decz. lií-Aii. 
1292] t_i Sándor Árpád. 

• ) O C ) C O O O O I O O O O O I O K X # 

Legszebb, legalkalmasabb 

karácsonyi és újévi ajándék 
eey életnapsáp arczlép, 

mert örökbecsű és egyszersmind szobadíszül 
szolgál. Kzen örökös emlék kréta, platin. pastel 
és olajfestmény  kivitelben, bármely régi fény-
kép után készül. A nálam készített arczkép 
élethű hasonlatosságáért kezeskedem. 

Mint különlegességet ajánlom a tnost di-
vatban levő fotó-emailhöl  készített kis arcz-
kópeket, melyek mint nyakékek (hroches). 
nielltük. lánczfiiggók,  amulettek. kézelő és ing-
gombok aranyból és doupla aranyból való fog-
lalatban szállíttatnak 1 frt  50 kr-tól kezdve. 
Ezekhez mint színes képekhez teljes arezszint 
kérek. Az arczképeket sérületlen állapotban 
küldöm vissza. 

Árak : 4.1 50 cmt. nagyság platin 7 frt. 
pastel 11 frt,  olajfestmény  26 frt.  legfinomabb 
55—1)0 cmt. teljes hü mellkép platin 8 frt, 
pastel 13 frt,  olajfestmény  30 frt,  kréta rajz 
3 frttól  kezdve. 
î î a g y T f i i f t s z t i k 

Számos elismerés rendelkezésekre áll. 
liceses pártfogást  kérve teljes tisztelettel 

Redlinger I. 
arcakóp festészeti  vallalata, New-York seálloda 

B r a s s ó . I'Jül'] :t -4 

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

alakítottam át. 
Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

: M i n d i g - d u G v á J a s z t é l c -
é s e z és l a ^ & e p o r e o k b a n , s g e m î e â e l e k * 

p á l R á k 6 3 % l a g Q & k a a . 

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

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

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
IOO  darab  t/i/ÚMyeteuté*  nyomtatra  ktszen  . . . . .V  frt  .»« kr. 

1 „ Hxalay  felirat,  arain/  raţ/ţ/  fekete  betűvel  1 „ ,10 „ 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

[258] 3—12 Merza Rezső, disztemetkezsi intézete, 

előnyős árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [287] 2-« 

Adler József.  Csíkszereda. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyimes-felsőloki  községi elemi 

iskolánál a IL ik tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 800 korona, — 
bele értve a faáltalányt  is — 3 szobás 
lakás udvarral és pinczévcl. A kik a róin. 
kath. egyházi szertartásban jártasok, 
előnyben részesülnek. Csak okieves taní-
tók pályázhatnak. Pályázat határideje 
deczember 26. Kérvények Benke 
János lelkész iskolaszéki elnöknek kül-
dendők, Gyimes-Felsőlokra (Csikmegye). 

[281] 2-2 
Benke János, 

iukoltiszéki clnök-

Ak i I W » b i r t o k á r a r e n d k í -
v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n t 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet" jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához, î is-io 

ZABOT 
n a g y b a n é n l i i n e b b m e n y i M l g b e n 
I f c n a g y o b b  n a p i A r a k b a n v m c 

Propper Mózes 
liszt és termeny üzlet, Csíkszereda. 

2 - 6 

MELTZER ILLATSZERESZETE 
N A G T - S Z E B E N , 

DISZNÓDI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA 
AJÁNLJA LEGJOBB MINŐSÉGŰNEK ELISMERT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 

FOG PORAIT, SZÁJVIZEIT, FOÜI'ÁSZTÁIT, HAJOLAJAIT, HAJKEXÖCSEIT 
BAJUSZKÖTŐ1T, BRILLANTINT, 

HAJSŰTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, ARCZFESTŐ és FŰSTÖLÖSZEBEIT atb. atb. 

MINDENFÉLE MINŐSÉGKÉN. 
A szétküldés lelkiismeretesen és a legnagyobb diskrecziő mellett tSrténik. 
KIllBnSsen ajánlható kisebb helyeken lakó uraaágoknak, papiházaknak, 

= ÍSldbirtokosoknak stb. stb. stb. _ 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, [22tí]S-l2 

fírxHébet-utexa  ÍÍ.T.  sx. XAGY-SXEHEX.  Jírxnébet-utcxa  2,i. 

W l l f  | # l f f l i l | I W l l  CSAKIS LBHUJABB DIVATÚ CZIKKEF 

TO BEZSO 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPÚK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

EQXtQlSTÁE Mátyás király tér 12. 
Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. m.: 

Ingek a legjobb franczia  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jager-

féle  alsóruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők, mindenemu keztyük, esőernyők, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek. 
Belföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipők, elsörendtl budapesti czipészmestertöl. 
— T7"ad.á.sz, l c e r é l c p á r é s s p o r t c z l k k a k . 
» Szolid kiszolgálás! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. " S M 

M CSAKIS LEGU1ABB DIVATÚ CZIKKEK. 

i 
I 
I 
i 
i 

l í a n p t v o g e l F e x e a a . c z 
fórfl.sza"bó--ü.zlete B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. KtJvezó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15— 20"/o-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40 —50 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 48—60 korona. 
1 zakó-öltöny tinóm angol szövetből . . . . 56—08 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 55—70 korona. 
1 szalon-öltöny tinóm kamgarn szövethói . . 65—90 korona. 
1 Ferenez József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 70—90 korona. 
1 finom  téli kabát . . . 35—55 korona. 
1 finom  téli kabát angol szövetből 60—95 korona. 
1 nadrág tinóm szövetből 12—18 korona. 
1 nadrág finom  angol Bzövetból 16—22 koroua. 

J ó t á l l á s l £ l f © e r é , e t a l a x a . k i v i t e l é i t , t t t 
Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 

Kiváló tisztelettel 
i -L 

[83] 32-38 Hauptvogel Ferenez. 
Nyomatott Csik-özeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




