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Azt mondják : egyik arkanuiu a válasz- szükségliíleiln"l, igényeiUíl, érdekeiből száimaziiuu.
tási
szigorú
törvény. Hanem mikor a szigorú- A mi a túlhajtott nagy államiság és miiuUiihah A .CSÍKI LAPOK" VIII. évfolyamának
ság nevében konnáuykoilök hatalmi körének tágíoktóber—deczember liavi 4-ik negyedére uj ságot ugy alkalmazzák, hogy fuvarköltsége- tására irányul, abban már eléltük a SZCIHÍM'-J.;'.'
előfizetést nyitunk eddigi feltételeink mellet' : ket cs a választók megvei;dégelését szigorítják menő uelovábbot.
Egész évre
8 korona (4 frt.) KÖZGAZDASÁGI
akkor szerintünk a törv-ny
csak a megtorló
DeHETILAP.
hol van, melyik az az országos törvény J
TÁRSADALMI,
ÉS SZÉPIRODALMI
Félévre
4 korona (2 frt.) tényező lehet. Iskola éa az erkölcsök kul- vagy ha van, miéit ifin hajtják végié ama len•'•ZMIEO-iTELEÜSTIIC L C T N D E 1 T S Z E R D Á N .
Negyedévre . .
2 korona (1 frt.) tusza az igazi tényező. A törvény erkölcsös, nyeket, melyek például az „á r li-li /. s n r a J h:Külföldre: 12 korona (fi frt.)
mert legalább őszinte, mert nyíltan engedi, ketlen kapzsiságának és lelhellen gyónnának
Ugyanezen alkalommal tisztelettel íel- hogy ii választó a jelöltje zsebére utazzék. doliatolt szegény alsó néposztályt jogosan megv
kérjilk azokat, kik az előfizetési dijakkal liát•lenék ii/.nk ellt-u ?
rálékban vannak, hogy a hátralékos összege- De ha az erkölcs szigorú mértéke élne az
A nyerészkedésre alapított pénzintézetek l>>kot kiadóhivatalunkhoz (Györgyjak.-ib Márton emberekben, akkor nagy hiábavalóság lenne érik 10 — IJ százalék nyeri séggel, a pénzu/soi.,
könyvkereskedése) beküldeni «z.iveskcdjenek ez az intézkedés, inert mindenki tudná, hogy >ok színién 20—40—50 százalékkal, de a 1'aIiM
Előfizetéseket elfogad Caik-Szerfölában bajos nekem Klggetleu meggyőződésemet kere.ski llók, bulto.-ok rendesen hii—100 százaléki .i
Györgyjakab Márton, Gycrgyő-Szentniikló- megőrizni, ha a más b igyelárisáből élve, dolgoznak és árusítják el riiigy-rongy és mesh.imisitolt c/.ikkeiket. Hát aztán azuk a falusi „nyúz.";
aon Kricsa Péter ur.
tisztesség szerint ennek meggyőződéséhez mészárosok és „lisztlopó" molnárok csalásai elli <i
Csik-Szereda, 1896. szept. hó.
kell szabnom a magamét
hol vaunak a törvények, rendeletek vagy 1'eliigyele'
-A. „ C s í k i L a p o k "
Olvasóim bizonnyal megértettek : a kö- melyek a népet a magasra csigázott áru-uzsora pn>/ szerkesztője és kiadója.
zelgő választások előtt a nép lelkiismereté- litásai, tetszés szeriüli vám és rossz mérték ell. i.
hez lenne szavunk, hogy sem a simoniát ne megvédenék ? Avagy nem valóságos rablás-e, n
Képviselő-választások előtt
tűrjék, sem a lélekvásárl >t a tisztes polgári •lön egy mészáros egy 20 írton vett iiinilial I
A kérdésnek nem politikai részét firtatto- 50 frtot vesz be, és nem valóságos osa'ú>foglalkozásoknak ne gera'tassák.
iiiidőn a molnár majd elgázolja a sze;>éúj
juk, mert az illetékességünk korlátain tul
Mert ma egy csodálat s erkölcsi dekaden- nek az őrlés végett átadott gab OlUliiit.
vnn s egyébként ia ainbicziozus kortesek kéczia az, hogy erkölcsi itél >i.iink alá nem esik sz.és a/.eiiiiii magas vámot vészen
retlen és kérve az iráa, a szó, a dal, az alaz, aki polgártársait pénz: M preparálja vala hál mindez csak egyszerű élelmesség vuhia t ív,.
kohol knpaczitácziójával ninjd megtereuitik a
A szesz- és boráiusok és nyuinuni pancsolók ürmely politikai véleményre.
közvéleményt, hogy ki a vivát?
Minket a politikai meggyőződés nyil- meit itt elhallgatjuk.
Tehát nem azt óhajtjuk fejlegetni, hogy
Vagy hál azok a falusi kereskedők, k>.:..
vánítása elkerülésével el HŐ sorban az tölt el oollosok, mészárosok. Illoliiárol csiik
micsoda politikai felfogást valljunk, mert
igaz részvéttel, hogy iia az alkoimauyos vá- .iák, hogy a rájuk ulalt lakosság véres \ti-cju-k
végre is a meghiggadt a csillapodott gonlasztások a régi módon niegejtetnek, mily uek gyümőiesét leiemészszék ?
dolkozás már meggyiijtölte politikai táborba
líz lii rsiiletes és egészséges állam.s/.ervt-z t
nagyot fog erkölcsében zülleni a nép. A
a pártokat és a mint hitében nem háborítkérdés etliikai része érdekel s ebben a percz- és társadalmi viszonyok közölt, hol a közgazil..
juk polgártársainkat, mert felfogásunk az,
ben, midőn sokan tudni vélik, hogy legkö- sági téren is a becsületesség elvei uralkodnak, li l
hogy mindenki ugy üdvözüljön, a mint akar,
a közmorál, közliszlesség alá nem sülyedt, hol z
zelebb választások lesznek, a lelkészek, ta- igazi és az emberiség szellemi részének megleli
akké:it politikai hitében sem zavarunk senhitok s mindazok sorában, kiknek niócjok idealizmust az állaliasságnak hódoló durva mai
kit. Szép a politikai elvhüség, ha forrása
van a lelkiismerethez szólani, mi is alkalmat ríalizmuH méltó helyéiül le nem dobta oli niiii-ttiszta.
ezek nem tűrhetők el.
vettünk a felszólalással.
De aztán a meggyőződés tisztaságát a
A becsületesség- és erkölcsiségről meg feledA kinek nedi inge, ne vegye magára
lelkiismeret inleiiziv világításánál kell ellenkezett közveiilő kereskedelem ezt élelmességm k
De talán ninra szükség annak ismételt és szereli nevezni, «le a becsületesség elvei szerii.i.
őriznünk, mert azt hiszs/ük nem lesz egy
élénk hangsúlyozására, hogy sok helyo. a ••/. nem egyéb közöiiséges csalásnál, mely ellen a
olvasó sem, ki túlzástól mentnek állitnná
kortcskcdcsck túlzásai annyira terjesztik a népet törvényes eszközökkel kellene uiegvédi-n:
azon vélekedésünket, hogy talán a (Viliinek
korrupeziót, hogy már ennek a «Mó részé- inéi t ez a piezulás és krajezárosuak feltűnő üzé: egy .íitézménye sem demoralizál la ugy tö
kedés rengetegül megkárosítja a nemzet nagy
ről elhallgatása, korrupezió lenne.
ntegébeu a népet, mint a népképviseleti alCsak ennek kijelentésére vállai közlünk, inét, mely nehezen jut a krajezárokhoz.
kotmány.
A mi a gyárak s mások által hamisítás li>..
Azt a népet, melyet az alkotmány sán- e czikk nem lévén kortes czíkk, természetes, léink ez országban, miudanuak a busás nyviviiiéii .
czaiba a nagy reformok fölvetlek, a három hogy kinek-kinek meggyőződését kellő tisz- fejében közönséges közvetítői a falusi t.jl'.osi.
éves, vagy üt éves követválasztások sok helyt teld l»eii tartja. Ám egy kívánattal lehet vé- ugy, iiogy kevés a tiszteletre niélló kivétel. No.-,
ki tudná elképzelni azt az iszonyú rombolási
a szeméruietlenségig követelőkké tettek. A gezni, hogy legyen a közelgő választás sze- élet és egészségre, melyet azon óriási haszon m<
nép tömegében oly romlott nem lehet, mint rencsés az orsíágra, a kerületre; legyen ez lelt eladott rossz élelmi és italos szerek, hamis,
a milyen sok helyütt, éppen azért azt liisz- uj választás annak tanúsítása, hogy a köz- ványok okoznak, melyeknek a falusi boltosukul
Hzük, nincs tudatában annak, hogy a leg- véleményben a legszentebb jog gyakorlatá- való megvásárlására a lakosság majd készpénzzt!,
szentebb emberi jogot s állami hatalmat gya- hoz meg van immár a megvesztegcthetlcn majd hilelle! rá van kényszerítve ? Meri hát a lei •
lelkiisinéret is.
mények meghamisítását tiltó törvénynek csak egy
korol, midőn a választási urnához lép.
F ü l Ili v á d e l ő f i z e t é s r e .

|

betűjét is ki gondolta még eddig végrehajtani.

Az, hogy — és pedig néhol igazán
jllaltilMMik « t S v e l k e z e l e k e t !
Nem igy van e ez ?
nyomott tariffák mellett — a szavazatokat
De nemcsak a fogyasztási, 'hanem rövidáni
II.
veszik és adják, egy kinos tapasztalás, meAzon időt éljük, midőn szekér számra gyárt- és kézmüipaii czikkek is bő anyagot képeznek a
lyet mindazoknak, kik hirdetik, hogy az or- ják a törvényeket. Már is annyi törvényünk van, falusi boltos kezében t kito ztásia. A gyárak s z szág támasza és alapjait a tiszta erkölcs, hogy ember legyen ám a talpán, a ki zöldágra tud íneire való Uirgyait ezek Ai alják. A ezukor,
vergődni azok labirinljei közt. Ez egyik nagy nyo- kávé, a keszkenő ki ludja hányadik kézen jut
sürgősen meg kell gyógyítani.
mot nságnnk; a másik pedig, hogy ások országos vevő kezébe? s a sok kö/.vetilés inind ez fizeii
A gyógyítás első eszközeit a falusi is- törvényben még sem nyer elég védelmet a nemzet meg Aztán ki tudná megmondani egy tisztességkolaliázakban találjuk. Hiszazük, hogy ha fentai tó osztály. Nem nyer a jog és igazság rész- telen és lelketlen boltos, hány járatlan és tapaszaz alkotmánytani sikeresebben tanitanák, ha lehajlatlan mértékével, nem a közgazdasági és er- talatlan vevőt károsít meg hitvány portékájával ?
Ki nem az, ne vegye magára
Mindezeken a
nz emberi méltóság és őnbecsérzet emelése kölcsi élet azon főbb mozzanataiban, a bol és melyekben a napi életnek legnagyobb szükségletei je- bajokon segíteni kell. Fogyasztási szövetkezetekéi
nevelési elv és czél lenne, akkor a rut lé- lentkeznek. Nem, mert azok a nagyzás idegen után- kell beállít ani. Minden községnek legyen a szölekváaárlás mostani szemérmetlenségei meg- zatai lévén, nem a nép, nem a nemzet, nem az or- vetkezet tulajdonát képező boltja, bol mindenki b szűnnének.
szág, nem la sz igazi állameszme valóban átérzett zalommal vásárolja meg a kivánt és jó minőségű
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áruczikket a maga valódi értékén. Valamely tisztessége!) gyárral összeköttetésbe lépett szövetkezet
ezt megteheti.
A csekély haszon a szövetkezet tagjait
illetné szintén, nem a közvetít» spekulánst. A
modern Iörvényektől és állami gyámkodástól ma e
bajok orvoslását hiába várjuk s nem is kell várni.
Segítsünk társadalmi aton magunkon.')
Vitos M.
Iparkamarai köíRjSIé*
ÜaroHváNárlielyl.
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara újjáalakulása óta első gyűlését folyó hó 15-én
tartotta meg. T a a s z i k B. Hugó elnök az alkalomhoz illő megnyitó beszéddel nyitói ta meg a
gyűlést, s lelkes szavakban hívta föl az uj kamara
tagjait kitartó és egyetértő munkásságra, a maga
vészéről ígérvén, Ugy mint eddig, ugy ezután is
igyekezni fog fontos feladatának eleget tenni, mihez a kamara tagjainak jóindulatu támogatását
kéri.
Az elnöki közlésekbűi adjuk a következőket:
A kereskedelmi miniszter közölte, miszerint
a m. kir. pénzügyminiszter a kir. adóhivatalokat
rendelettel eltiltotta attól, hogy az iparkamarai
illetéklajstromok kiírásáért dijjakat követeljenek
Az elnökség a kamara volt titkárának Réthy
Dezsőnek síremlékének hozzájárulásképpen megszavazott 250 frtot kiutalta s közölte a családdal
a sírkőre vésendő felirat szövegét.
Az ülésnek a fontosabb tárgyai a következők voltak:
A kereskedelemügyi miniszter jóváhagyta a
kamarának azon intézkedését, bogy a kamarai
tisztviselők nyugdija a millennáris esztendőben háromszorosan számíttassák.
A m. kir. honvédelmi miniszter a honvédség
jövő évi lábbeli szükségletéből a marosvásárhelyi
kisiparosokat 300 pár könnyű czipő, a sepsiszentgyörgyieket 400 pár bakkancs és 400 pár
könnyü czipő, a kézdivásái helyieket 300 pár bakkancs és 900 pár könnyű czipő és a kovásznaikat
300 pár könnyű czipő szállításává! bízta meg.
A törvényhatósági ipartanácsokba megválasztanak Háromszék megyébe: Czimbalmas Ferencz
és Ferencz Lajos rendes, Török Sándor és ifj.
Nagy Elek póttagokul. Marosvásárhely ir: Eckwert
József és Andrássy Imre rendes, László Samu és
Kézel Károly póltagokul; Maiostordamegyében:
Kapusi Dániel és Urniánczi János rendes, Haiminn Ignácz és V.'ermescher János Grosz póttagokul; Csikmegyébe; Deér Venczel és Györgyjakab Márton rendes, Tamás József és Urmánczi
Vertán póttagokul; Udvarhelym»gyébe: Ugrón Gábor és Koncz Ármin rendes, Fazaka* József és
L°ngyel László póltagokul.

CSÍKI
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dezett időleges kiállításon a kerületből 11 segéd
és 33 tanoncz nyeit kitüntetést.. Sz. S z a k á t s
Péter titkár jelentést telt a kiállítás látogatására
rendezett csoportos felrándulásokról, mely szerint
a aamara rendezése mellett a kerületből eddig 8
csoportban 807 egyén látogatta meg a kiállítást.
A székely és csángó vidéki fiuk ipari kikép
xésének ügye a kormány és az érdekelt magyarhoni iparos körök lelkes támogatása mellett örvendetesen halad előre. A közel napokban László
Gyula kamarai másodtilkár hosszabb körutat tett
nagyobb magyarországi városokban, hogy az ipari
elhelyezést kereső székely és csángó fiuk részére
jobb helyeket biztosítson. A gyűlésen nevezett
másodtilkár beszámolván kiküldetésének eredményéről, és jóindulatu ügyszeretetről, melylyel az
érdekelt iparos körök ez akcziót fogadták. Jelenleg a kamaránál 191 fiu és 141 tanonczkeresőmester van bejelentve. Egy nagyobb csoport e
hó végén fog az országba szétküldetni.

. szám.
Gyó-Szentmiklós 115 frt 80 kr. Lázár Kajetán Kozmás J1 r> frt 22 kr, Albert Bulázs Szereda 144 frt
44 kr, AgoBton Ágoston Csomafalva 144 frt 42 kr,
Both Feronez Szárhegy 130 frt 90 kr, Dr Fodor
Antal Budapest 113 frt 77 kr, Bogády Károly
Szt-Tamás U 3 frt 00 kr, Szopos Elek Szoreda
122 frt 20 kr, Keresztos István Ditró 111 frt 78 kr,
Antal Domokos Szépviz 111 forint 27 krajezár,
Szász Károly Várdotfalva 110 fit 78 kr, Tarisznyás János Oyó-Szentiniklós 108 frt 50 kr, Kovács
Lajos Gyó-Szentmiklós 108 frt, Ferencz András
Szárliogy 107 frt 71) kr, Dr Molnár László SztMárton 100 frt '.10 kr. Zakariás János Ditró 10r, frt
59 kr. Pál Sándor Gyó-Szentmiklós 103 frt HH kr.
Dr Fehér Dávid Gyó-.Sztmiklós 102 frt, Neskó Jakab Madéfalva 102 frt !)l kr. Dobráu Ágoston Tölgyes 101 frt 00 kr, Szckula Imre Szárhogy 08 frt
!»4 kr, Dr Mezei Géza Ditró VI8 frt 30 kr, Sándor
(léza Szt-Imre 90 fit Dl kr, Szász Ignácz UyóSzent-miklós 00 frt 08 kr, Málnás Gcrgoly Reinote
93 frt ii'.l kr, Balázs András Kilyénfalva ÍIO frt
00 kr, Drotos János Gyó-Szentmiklós 88 frt »5 kr.
I R O D A L O M .
Abból az alkalomból, hogy lapun); tevékeny
kiadója a Jozsa Sáudor ditrói ol- és polg. isk. tanító által írt „Földrajz a népiskolák 4—5. osztálya
számra" czimti könyvnek kiadási jogát átvette, helyén levének tartjuk bemutatni az érdekeltek kedvéért, itten hogy miként fogadták o művöt a kiilsó
vármegyékben is. Pl. a ,Tanügyi Tanácskozó", mint
a Szolnok-Dobokamogyi taiiitútesliíl -t
hivatalos
küzlönyo következőleg ismerteti 1895. évi 2. számában :

A törvényhatósági bizottság legt ö b b adtft
fizető
(agjai.
A megyei igazoló választmány szeptember 10.,
17. és 18. napjain tartott ülésében állította össze
a törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizető lakjainak 1807. évre érvényes névjegyzékét R a inetryei kiadó hivatalban közszemlére való kitételét elrenrieito, mi ellen 15 nap alatt érdekeltek által az
észrevételek, illetve fellebbezések beadhatók.
A névjegyzékbe felvétettek a következők:
Szatmári János gyógyszerész Ditró 537 frt
0 krral. Lázár Domokos Taplocza 422 frt 07 kr.
Könyvismertetés.
Cziffra Mihály Gyó-Szentmiklós 390 frt 12 kr, Becze Antal Szereda 383 frt 81 kr, Balázsi Lajos „Földrajz a népiskolák számúraIV.—
V. oszK.-Impér 383 frt 50 kr, Zakariás Kristóf Szépviz
tály lunnnyngu.
350 frt 10 kr, Bocsánczi János Gyó-Szentmiklós Irtn : J ó z s a S á n d o r elemi és polg. iskolai ta313 frt 32 kr. Sáska Kajótán Gyó-Szentmiklós
nító Gyorgyó-Ditrón.
330 frt 50 kr, Zakariás Lukács Szépviz 333 frt 30 kr.
A szorzó neve nem lévén ismeretlen tankönyv
Merza Kristóf Gyó-Szentuiiklós 325 frt 98 kr, Leiclit
János Szereda 309 frt 02 kr, Mikó Bálint Zsögöd irodalmunkban, kinek jeles számtani tornatanitási
305 frt 20 kr, Száva János Madaras 279 frt 58 kr, vozérkötiyvo jelenvén meg a tanítók számára, mely
Dr Csiszér Miklós Sz Márton 279 14 kr, Dr. Kilop országszerto is, az iskolák^tanitói által sikerrel haszSándor Szereda 200 frt 00 kr. Nagy Sándor Szereda náltatnak ; nein tartottam érdektelennek vármegyénk
201 frt44kr. Dobribán János Remete 200 frt 73 kr, tanítói figyelmét jelenleg megjelent uj müvére fölRozsdás Antal Alfalu 250 frt 85 kr, Eráuósz Bog- hívni.
Józsa földrajzában h e l y e s e n v á la sz to tta
dán Gyó-Szentmiklós 238 frt 40 kr, Nagy Imre Szereda 230 frt 4 kr, Dr Fejér Antal Szereda 231 frt m e g a t a n a n y a g o t, s alkalmazkodott a tan24 kr, Baktsi Gáspár Sze'eda 223 frt 20 kr. Dr tervhez s ugy osztotta bo, liogy azt u g y az o s zBocskor Béla Szereda 222 frt 98 kr, Gál József t a 11 n n, m i n t a I i> b b t a n i t ó s i s k o 1 á kSzereda 221 frt 53 kr, Kovács János Szereda ti a n s i k e r r e l l e h e t h a s z n á l n i . Még pe219 fit 12 kr, György József bérló Iinpér 219 frt. dig a több tanitös iskolákban s olt, a hol a tanidó
Karácson János Gyó-Szentmiklós 214 frt 82 ki. 10 hónapra ti»rji-it, a IV. osztályban, az egy tanitös
Száva Kristóf Szépviz 205 frt 48 kr, Mánya Kristóf osztatlan népiskolákban, hol a tanidó csak 8 hóRákos 201 frt 71 kr. Száva Lukáss Taplocza 199 frt napra terjed, a IV. —V. osztályban használható.
99 kr, Jakab Lajos Szereda 197 frt 54 kr, Székely
A szerző müvében k e r ii 11 m i n d e n fölösEndre Sz.-lmro 197 frt 29 kr, Dájbnkát Dávid l e g e s k i t é r é s t , számolván a népiskolákban a
Szépviz 197 frt 10 kr, Kopnez Lukács Gyó-Szent- r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó i d ő v e l ,
más
miklós 193 frt 00 kr. Kánya József Delne 190 frt oldalról alkalmat nil a tanítónak az önálló magya80 kr. Dr. Tiltselier Iide ifj. Gyó-Szentmiklós 190 frt rázat által való kibővítésére. Tehát a jelzett mii.
Dr. Dobribán Antal Gyó-Szentmiklós lt>9 frt 20 kr, tisztán tankönyvnek van szánva a gyermekek kezében
Hajnód Ignácz Szereda 188 frt 98 kr, Lázár Gyula
Tartalma: a III. osztály tananyagának összeGyó-Szentmiklós 188 frt 32 kr, Jánosi János Gyó- vont ismétlése után tér át a tuldonképeni IV-ik oszl'jfalu 188 frt 27 kr. Karácson János Szt-Domokos tály tananyagára, az ország ismertetésére. MagyarK/után a kamara a levelező tagokat válasz 185 fit 97 kr, Száva István Ditró 185 frt 82 kr, országot veszi először általánosan. Azután hazánk
tolla meg. Majd a központi bizottságot és a szám Fejér Miklós Szépviz 183 frt 07 kr, Márton Ignácz hegységeit, síkságait, folyóit, terményeit, állatait,
és nyugdijalap vizsgáló bizottságokat alakította Szereda 182 frt 30 kr, Zakariás Izsák Szépviz lakóit, ezeknek nyelvét foglalkozását. Azután rész182 frt, Dr. C'siki József Szeredai 174 frt, Dr Szil- letesen veszi hazánkat. A m a g y n r a l f ö l d i v i meg. l'énztárnokál egyhaiiRU felki Hassal Miiét vási János Borszék 172 frt, Györfly Ignácz Szereda
d é k e t, ennek hegyeit, folyóit földjót, síkságait,
Harinath Sándort, gazdául pedig IVtelei Mártont, 170 frt 80 kr, Gözsi Árpád Szereda 170 frt 30 kr, lakosait, ezek nyelvét, foglalkozását. Ugyan e módválasztották. A marosvásárhelyi törvényszékhez B o g d á n István Gyó-Szcnlniiklós 109 frt 78 kr, Deér szer szerint tárgyalja a d é 1 k c I e t i f o I f ö I e t,
kereskedelmi ülnökökké Kdiwvrt .lózsel és Szabó Venczel Győ-Szentmiklösnu 100 frt 38 kr, Márton az é s z a k k e l e t i f e l f ö l d ö t , az é s z a k n yuIstván választattak be. S c l i w a r x Zsigmond ka- Ferencz Szt Márton 159 frt 91 kr, Élllies Zsigmond g á t i folloldet, a d u n á n t ii 1 i v i d é k o t, H o r marai tag indítványára a kamara fölterjesztést Szereda 159 frt 00 kr, Vákár László Szárliegy v á t li - S z I av o ii t á r s o r s z á g o t . Az o s z t r á k
159 frt 58 kr, Tiltselier líd o id Győ-Szontmiklós á I I a in o t, annak ogyss részeit. E u r o p á t, ennek
intéz a kormányhoz e<:y os/t.iák-magy:n bank-fiók 150 frt üli kr, l'VROIK'zy Károly (ly ó-Szciilniiklós egyes országait. Á z s i á t , A f r i k á t , A m e r i k á t
nak Marosvásárhelyt leendő M.illitása érdekében. 155 frt 70 kr, Rnmfeld János Gyó-Szentmiklós és A u s z t r á l i á t .
G á s p á r Anna és I n c z e Gynla kültagok indít- 153 frt 77 kr, .I-.ik-.il> Péter Ditró 153 frt 3 kr,
Röviden áttér a földgömbre s megismerteti a
ványára kérelmezni fogják a szí p<i-szenlg}örgy — Mikó Árpád M.-Vásárhely 152 frt 52 kr, Vákár Lu- föld öt részén kívül az 5 világtengert, a földsarkokács
Gyó-iSzciiliniklóson
150
frt
83
kr,
Lázár
János
csíkszeredai vasútvonalnak folyó év október hó
kat, a föld forgását, a szélességi és hosszúsági foDitró 149 frt 01 kr. Szabó Miklós Szoieda 148 frt. kokat s ezzel kapcsolatosan az égaljakat (földöveket).
végén leendő megnyílásai. Hasonlóan Tanszik R
Kedves Tamás Gyó-Szentmiklós 145 frt 08 kr,
Ezek képezik ezon uj munkának tartalmát ;
Hugó elnök indítványa kapcsán, megsürgeti a ka Dr. Szenpéteri Kristóf Gyó-Szentmiklós 145 frt 02 kr,
maia a tervbe vett székelyföldi vasutaknak mie- Szebeni l'éter Szépviz 144 frt 44 kr, GereölTy Fe- miként a fenn írtakból látható, g o u d o s a u v a n lőbbi teljes kiépítéséi, nevezetesen lölkéri a keres- rencz Gyó-Szentmiklós 142 frt 30 kr. Orel Mátyás n a k a s z ü k s é g e s e k k i v á l á s z t v a s e mellett e g y s z e r ű n y e l v e z e t t e l irva.
kedHlmflí.vi minisz ert, miszerint odaliatni szíves- Gyó-Szentmiklós 142 frt. Puskás Jenő Gyó-Alfalu
A fenn irt müvet, mint iskoláink földrajzi ok140
frt
«4
kr,
Miklósi
József
Lázárfalvu
140
frt
kedjék, hogy a S*ás*régni;öl Gyeigyó-Szent.inikló32 kr, Nagy Gyula Szereda 138 frt 15 kr, Lukács tatásának megfelelőt, iskoláikba bevezetésre meleson át <:>ikszere:láig, valamint ez. n fővonalból Márton AlTalu i:ir, f,t <;| kr. Lázár János Gyó-Szent- gen ajánlom kartársaim figyelmébe.
kiindulva Székelj udvarhelyig vezetendő vonalrészek miklós 131 frt II kr, Gyárfás László Szereda
Valahányszor vármegyénk s általában a Széis a közel |övől>i-n kiépíttessenek.
128 frt 50 kr, Gecző Klek Szereda 127 frt 40 kr,
kelyföld
életre való törekvését szemlélhetjük, mindItejelentiMelt, |,i.gj az iparos segéd.-k és ta- Jakabfi Miklós Alfalu 127 frt 37 kr, Solnay Sáudor annyiszor a jóleső örömnek kedves érzés hatja át
Szt-Márlon 120 frt 18 kr, Ávéd János Alfalu
nonczok az országos kiállítással kapcsolatban ren- 120 frt 9 kr, Takó János Ditró 125 frt 48 kr, szivünket; most sein titkolhatjuk el örömünket, miBalázs József K.-lmpéri 124 frt 07 kr, Nagy József dőn vármegyénk e jeles irodalmi termékéről meg*) A közlemény iiitenezióját osztjuk s a fo- Szt-Márton 124 frt 59, kr. Molnár József Csikgyasztó szövetkezetek felállítását melegen oliajtanók Szereda 124 frt 48 kr, Kiss Sándor Gyó-Szent- emlékezünk. Ez is bizonyság rá, hogy a székelységAz indokolásban is sok igaz van; az állapotoknak mikWSs 123 frt 70 kr. Lukács János Ditró 122 frt bon van erő, csak ki kell fejteni. Kiadónak is esak
nein az eladók, hunéin n vevők az okai; a szabad 45 kr, Hóth Mihály Alfalu 121 frt 65 kr, Róth Ist- gratulálhatunk, hogy ez elismeréssel fogadott és Igen
verseny tert enged a vevőnek ott vásárolni, a hol ván Alfalu 121 frt 04 kr, Dr Molnár Károly Szealkalmasnak bizonyult mü nagyobbmérvü sokszorotetszik. Legfennebh néha a pillanatnyi és sürgős
szükség képez ez alól kivételt, melyet a kéznél levó reda 118 frt 80 kr, Jakab Alajos Szt-Imre 117 frt sításával annak a tanügy jnvára eső nagy elterje81 kr, Herink Alajos Kozmás 110 frt 56 kr, Dob- dését biztositni s a székely név dicsőségét ez által
eladó kihasznál.
[ribán István Qyó-Ujfnlu 115 frt 92 kr, Csíki Dénes

is emelni hazafias kötelességének tartotta.

Szeptember 23.
Mi is átuésvén a müvet, csak ismételhetjük,
mit a .Tanügyi Tanácskosé* elinoudott: melegen és
erús meggyőződéssel ajánljuk tanítóknak, iskolaigazgatóknak bovitelre, saját és az oktatásügy érdekében. A könyv ára 20 kr. Mint jelezve volt,
üyörgyjakab Márton kiadónál kapható Csíkszeredában.

Az „Ellenzék."

Nagy politikai események előtt állunk.
A nem/et a legnagyobb bizonytalanságban
van s nem tndja mely perezben szólítják fel, hogy
megjelenjék a választási urnánál, teljesíteni legszebb polgári kötelességél.
Nap nap után mer öl fel a hír, hogy a képviselőházat még ez évben feloszlatják, s hogy még
ez évben meg lesz az uj képviselő választás.
Ilyen válságos időben nélkülözhetetlen egy
olyan politikai napilap, mint az „Ellenzék," mely
17 éves pályafutása alatt mindig a legjobban értésüknek és különösen politikai híreire nézve
mindig a legmegbízhatóbbnak bizonyult.
Most az nj évnegyeddel mindenki előfizeti) "t
arra a következő czim alatt: Az „Ellenzék"
kiadó hivatalának Kolozsvár.
A ki megakar az „Ellenzék„ kel ismerkedni,
az írjon a kiadóhivatalnak Kolozsvárra, s egy hétig mindenkinek megküldi az „Ellenzékiét ingyen.
Előfi/.etesí ára: Egy évnegyedre 4 fit, egy
hóra 1 fit 50 kr.
Legczélszerübb postautalványon megküldeni
az előfizetési pénzt. Elő lehet fizetni bármely naptól kezdve.

KVLONFEIiEU.
— Főispáni látogatás. Főispán ur ö méltósága, ki a gyergyó-ditrói polgári iskola államosítási ügyében már eddig is oly sokat tett, hivatalos körútja alkalmával folyó hó 24-éu litogatásáv»l tüntette ki a gyeigjó-ditrói polgári iskolát,
tii/.eteseu megszemlélvén ennek összes helyiségeit
s élénken tudakozódván annak viszonyai és felszerelése felől. Főispán ur ő méltóságának most az
államosítás előestéjén iskolánk iránt tanúsított jóakarat u érdeklődése, njabb reménnyel és örömmel
tölti el keblünket szép jövőjű iskolánk államosítási
ügyének sikerülte iránt, melynek diadalra jutását
bizonyára követni fogja Dilró és vidéke székelymagyar népének soha el nem miliő hálája.
— Görög Joáchim gyergyó-.szentmiklósi
ióm. kalh. örm. szertartású plébánost püspök
urunk ő Nagyméltósága szentszéki ülnökké ke
gyeskedelt kinevezni. A méltán kiérdemlelt kitfm'eiéshez őszintén gratulálunk.
— Hymen. Szatmári M iyer Lipót fakereskedő a napokban tartotta eskíivőjót Budapesten
a/, el.-ő kerületi anyakönyvvezető előtt r.síkvárdotIVtlvi Grozberg IJeiia kisasszonnyal, néhai Fai kasLajos unokája és általános öiökösével. Az ujpárok
az. eg\ház által és megákloták frigyüket az izraelita szertartás szerint.
— Tanulóink hazatérése a kiállításról. A csiksomlyói főgymnasininnak a kiállítás
megtekintése végett Budapestre felránlnll tauuKi
pénteken este érkeztek haza. lí.indi Vazul a tanári testülettel s igen sokan az érdekelt, szülők
közül kocsikon utaztak a Nagyoiilört nz é:k-ző
fiuk elé. A bevonulás Csík-Somlyói a e.-te 8 órakor
történt, mikor is az érkező fiuk szép hazafias
dalokat énekeltek, honulévő társaik pedig kitörő
lelkesedéssel és éljenzéssel fogadták. Budapesten
elindulás előtt kegyeletes munkál végezlek ifjaíiik.
Hayden Hugó és Csaló János vezető tanáraik
élén ugyanis kivonultak Kossuth Lajos nagyhazánkfia sírjához s azt megkoszorúzták. Bartha
Balázs VIII. oszt. tanuló e szókkal tette le a
koszorút a sírra: A haza földében nyugvó hontalan sírjára leteszem e virágot a kath. tanuló
ifjúság nevében. A fiatalok ez alatt a Hymnuszt
és a „Tavasz elmúlt" féle dalt énekelték s a
közönség meghatottan gyönyörködött kegyeletes
munkájukban.

— Köszönet a vármegyének. Vármegyénk tőrvényhatósága által korábban rendszeresitelelt 300 frtos évi katonai ösztöndíjat a csász.
és kir. műszaki katona akadémia növendéke, Dobribán Péter élvezvén, most hogy onnan mint utász
hadnagy kilépett és az első számú utá<z zászlóaljhoz besoroztatott, meleg köszönetet fejezett ki
írásban a törvényhatóságnak eme szép anyagi támogatásért.

CSÍKI

LAPOK

69. szám.

— Székely mukások alkalmazása. Ke- beesett hangokat balloltak a kntból. A két nőcse-

reskedelmi miniszter nrnak a vármegye főispánjához intézett leirata szerint a magy. kir. államvasutak budapesti gépgyárában a jövő hónapban több
ügyes vasgyalus és vésős nyerhet, alkalmazási
Folyamodni oliajtók a vármegye főispánja utján
nevezett gyárak felügyelő bizottságához lordulhatnak.

— A brassói emlékszobor felavatása.

léd lármát csapott s a rettegett földalatti ördögöt
az előjövő atyafiak kibuzták egyfiatalos menyecske
képében, ki a vederbe helyezkedett s a lánczot
taitva, újra a napvilágra jöh-tett. A jó falusi,
bevitték az asszonyt egyik házba s ott egy kis
sziverüsitövel ellátván, lefektették s haza küldőt-,
ték az urához. E közben megtudták, hogy a menyecske nem valami jó viszonyban élt az urával
s előtte való nap is nagy csele-paté folyt le köztük, s ebből némelyek azt következtették, hogy
az asszony elkeseredésében akarta magát a kútba
ölni, mások pedig azt gondolják, hogy csak rá
akart az urára ijeszteni s a lánczon lemászott a
kutlia. Az újfalvi menyecske kirándulása Tekeröpalaknak 3 híjába került, nwit a fürdőt ki keleti meretni. Jövőre nézve pedig jó lesz a kútra
feliratot tenni, hogy egy liirdés 10 frt.

A Czenk-hegyre állítandó millenáris emlékszobor
felovatása október hó 18-án történik meg Perczel
Dezső belügyminiszter jelenlétében. A brassói pályaudvartól mintegy 300 lovasból álló bandérium kíséri
be a városba minisztert, ki a főispánnál fog lakni.
Ugyanaznap tisztelgések lesznek, este pedig a főispánnál a miniszter tiszteletére estély, mely alkalommal a szász és magyar dalárda szerenádot
rendez. Má«nap a felavatás után délután 3 órakor
a miniszter díszebédet rendez, a melyre mintegy
— Székely fiuk „bevándorlása." A székely
150 egyén lesz hivatalos. Este színielőadás és a ifjak eddig Olábországba vándoroltak, a hol szolCzenk-lKgy kivilágítása, melylyel a felavatás ün- galegények, kocsisok, napszámosok lettek s évente
nepélye bezárni. Brassó város képviselőtestülete ezrivel veszlek el a magyar hazára nézve. E kiaz avatási ünnepély alkalmából megérkező belügy- vándorlási must nmgakadályozni van hívatva az
minisztert és az ünnepélyen hivatalosan résztve- akuzió, mHy a magyar városok iparosai kiirévőket vendégül hívta meg, mire a belügyminiszter lieu megindult. Tizenhárom város iparos polgárkijelent'tte, hogy a városi képviselőtestület ven- sága kétessel fordulta székelyföldi iparkamarához,
dégszeretetéi nem veheti ezúttal igénybe, miután hogy közvetítene részükre. Székelyföldről iparos
ő maga akar mint ünnepélyt rendező kormány lanoneznak való fiukat. A kamara ennek folytán
képviselője s igy az ünnepély gazdája díszebé- akczíót indított a székelyföldi szülők körében, a
det adni.
melynek eredménye az lelt, hogy évente egyelőre
— Véletlen halál. Az állatok kínzásáért kétszáz székely fin adható a kérelmező városok
fizetett életével Csicsói Rodó Ignácz, a ki a Bór- iparosai műhelyeibe. A székely liuk bevándoilása tebegyese tartományára szénáért menvén, a megra- hát nagyobb méi lékben kezdődik meg az eddigi kikott szekér tehenei nem bírták. Ezt látva Gecző vándorlás helyett, habár az öreg székely szülőket
Bén ám és Kovács András pásztorok, a szekér nehéz volt rábes/.élni, hogyfi tikat ne Olábországba
taszítására siettek. E közben Bodó teheneit egy küldjék.
fával ütlegelni kezdette, mire ezek megriamodván,
— Hirdetmény. A nagyméltóságú keresa szekér feldőlt és Bodól agyon nyomta, s ezáltal
keileleuiiinyi
minisztérium az lb9ii. évi szept.
kapott sérülések folytán 3 nap múlva elhalálozott. Iió 12-én le-Iim. kir.
4HU71. szánni rendeletével
ii",— Öngyilkosság. A nemes italok túlságos jastalva-gyiniesi államul. 7ii— 77. MiJ—8.">. Inti.
mérvű használatából származóit elmebeli fogyat- ka-zán '28'J dili kőkerékvető felállítását bi!0 lit.
kr összeg erejéig 1 ng'délyezl.e. A fentemliieit,
kozás kergette öngyilkosságba tusnádi Sánta Dé- Ii2
munkálat foganatosításának l izlositása czéljiü.i'.i
nesnét. A nevezett nő, ki a megejtett nyomozat az 1896. évi október hó 10-ik napjának d. e. 1 j
szerint csaknem minden nap leitta magát, folyó órájára a Csikmegyeí n>. kir. állii":i'Viié*y.eii
hó 8 án — s ekkor is részegen — a mezőre ken- tal helyiségében larUmlő /..irt sj.iulali verüenyürdert állogatni indult, azonban nem a kenderhez, gyalás liiriíellelik. A versenyezni óhajtók felhívathanem az Olt folyóhoz ment, hol felső ruháit és nak, hogy a feiilebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az engedélyezett köllség
íökötőjét egy fűzfa-bokorra felaggatván, az Oll- illán száiniiamlő, s a részletes feltétekben előirt
nak mélyebb részébe ngrott. Kevés idő múlva :>"'„nyi bánatpénzzel ellátott zári ajánlataikat kiPál Vilma fiatal leány arra járván, a folyóban tűzött nap d. e. '.) órájáig a nevezett hivatalhoz
egy úszó hullát pillantott meg, s ezt az olt sarjú annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a kérakással foglalkozó Kovács Mártonnak liii iii adván, sőbben érkezettek figyelembe nem fognak véletni.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műutóbbi a hullát a vízből kiliniczoll».
szaki művelet, és részletes feltételek a nevezett
— Testvérgyilkos. Gyeigyó-Szenlmiklóson magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hiGyörgy Benedek, Imre és István lestvérek atyjuk vatalos órákban, naponkint megtekinthetők.
elhalálozása után anyjuk házánál egyiit folytatták
— A ..Magyarország" ma kétségtelenül
a gazdálkodást, a munka elég szorgalmasan folyt legolvasottabb politikai napilap. Pályája a folytos annyira takarékosak voltak, hogy az. apai örök- nos emelkedés utja volt s 111a már nemcsak mint
séget néhány lii 11okkal meg is szaporították. Azon- hírlap foglalja el a legelőkelőbb helyek egyikét,
ban az egyiilt szerzet: birtokokat Imre, az idősebb hanem igazi politikai tényezővé is lett., a mely
nemcsak leírja, hanem irányozza is az események
bátya, a saját uevére íratta, a mi feldúlta a.test- folyását. Az akcziók, meiyeket megindított, rendre
vérek között a békét és sokszor elkeserít- tle az országos akcziókká lettek s minden fölmerülő kerifjabb testvért, ki f. hó 22-én este ily elkeseredett ítésben ugy a profesionalii* politikusok, mint a
megkérdezni: „mit mond hozzá
állapotában a korcsmában egy kicsit iddogált s 9 nagyközönség dolga
óra tájiján haza menvén, leakart feküdni, mivel a Magyarország? Bátor és szókimondó, íróinak
teszi bénává valamely érdekhálózat a
pétiig bátyját az ő fekvő helyén találta, felköl- kezét"nem
mim k igazságáról meg van győződve, mindig kilöli.e s bosszankodás közbén távozásra szólította meri mondani ! ebben van az ereje és a speczialifel, de a daezos bátya azért sem tágított. Erre a tása. Hírszolgálata kitűnő és felhasználja a mofiatalabb testvér hirtelen haragjában kezébe kapta dern technika minden eszközét. Tárcza rovatát a
a fejszét s annak fokával háromszor bátyjához legkivá'óbh írók töltik be, a kik a nvigyar életről
sújtott. Egyik ütés a lejét érte s mintegy 2—3 írnak- magyarul magyar szellemben. A „Magyarország ezentúl is az lesz a mi volt, oly újság, a
ujjnyira behasította a homlokcsontot, s mivel a fej- mely napról-napra fokozottabb mértékben elégiti
sze fokában levő szeg az agyvelőt is megsértette, ki az olvasóközönség igényeit. Kezesség erre a
rögtöni halált okozott. A gyilkosságba esett test- szerkesztőség, m-l.vnek élén Holló Lajos főszervér önként jelentkezett a csendőrségnél s tettét kesztő, Inczéily László h. szeikesztő és Bartha
beismervén, letartóztatott. Kihallgatták az özvegy Miklós főmunkatárs állanak. Hogy pedig az
anyát is, ki a kisebbik fiának fogta pártját, ki njság pontosan, minden más napi lapot megelőzve
jusson az olvasóközönség kezeihez, arra garanczia
iránt a megölt bátya nagyon igazságtalan volt.
a kitűnően szervezett kiadóhivatal. Előfizetési ára
egész évre H frt, negyedévre 3 frt !i0 kr. s az
— K ú t b a esett asszony. Sólyom Agos- előfizetési összeg a legalkalmasabb módon postatonné gyergyó újfalvi asszony f. hó 25 én állítólag utalványon a kiadóhivatalba Budapest VIII. ker.
marha keresésére indult s Tekerőpatakon menvén Sándor-u. 2. czimzendö.
Rátiu csirkéi. Az idén Uorszóken sok
keresztül, a reggeli szomjúság reá nehezedett s
ezt eloltandó, ezúttal a község nagy kútjához tért oláh vendég volt, köztük voltak Coroianu és Hátin,
s miután szomját eloltotta, leült a kut kávájára illusztris oláh agitátorok is, kik a „Tribuna" családi
hol elszunyadván, reggeli 9 óra tájban bele zuhant viszálykodásaiba» erejűket kimerítvén, a magyarok
közt, magyar fürdőn kerestek és találtak is űilűlést.
a 18 öles mély kútba, melyben ugy 60 cm. kevés Ezek a megbékült vendégek egy kis tarkaságot és
víz levén, semmi baja sem esett. Itt kellett vára- érdekességet adtak ugyan nz idei fürdői életnek, do
koznia egészen d. u. ő óráig, mikor két cseléd valami nagyobb nevezetességet, Bátiu csirkéinek hisvízért menvéu, a vedret hajtani kezdték, de nagy tóriáján kívül, maguk utáu nem hagylak. Még azt
rémületükre az nehezen mozdult s egyúttal kétség- se jegyezhettük fel, hogy valahol lepisszegték, vagy
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inacskazenét kaptak volna. A magyar vendégszeretet teljes nyugalmat biztosított nekik ; sót ínég azt
Be vették észre s magyar vendégek. Iiogy a vidéki
oláliság valóságosan proczesszióba járt Rátiulioz,
nemzeti apostolukhoz. Egy azonban feltűnt, liog.v
rántott csirkét nem lehetett enni. K nélkül pedig
hiányos a fürdői élet, kivált Borszéken, hol jó étvágya van az embernek. Borszéket biromfivnl a vidéki oláhok szokták ellátni ; az idén is hoztak eleget s a vendéglősök és a vendégek szépecske pénzt
ígértek párjáért, «ie az oláhok folyton azt felelték,
hogy inár van helyük. Kíváncsiak lettünk, hogy hol
gyűlnek össze a csirkék? Csakhamar kiderült a
csirke-titok s felfedezhettük, hogy a csirkék a pó
pák útbaigazítása mellett ajándékba Rátiulioz kerültek. Ott volt az ó ket-eczében az a sok töméntelen
kendermagos, meztelen nyaku, gatyás állatka, n melyekre mi sóvárogtunk. Természetesen, a mint híre
futott a vidéken, hogy Borszékben vnn az oláhok
.atyja", sorban felkeresték az atyafiak egy kis oláli
üdvösségért. Az oláh apostol pedig nem szokta ezt
ingyen osztogatni s igy gyűlt összo Rátiu ketreczében
egyszerre 150 csirke. Az arra sétálok láthatták ezt
n sok töméntelen csirkét s láthatták köztök azt a
magyar kokist is, mely oly elszántan vergelőilött.
kukurikolt, majd nyöszörgött napestig. Bizonyosan
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irtózott az olá koporsótól. A kokisnak cmo lármájára pedig figyelmes leBZ vala egy éhes görény,
mely is éjfél tájban a ketreezbe oson s vérszomjas
öldöklést visz vala végbe. Biztosra veliotő, hogy a
magyar kokis önként nyujtá oda nyakát. A görény
Rátiu csirkéinek egytól-egyig vérét vette. Reggel a
sétálók irigy szemökot ismét a ketrcczro votvén,
örömtől gyúltak ki az arezok a „jobblétro szenderült" csirkék láttára. Oh, be jóleset cz az elégtétel I
Rátiu pedig látván, hogy a magyar görények úgyis
nyugtalanítanák uz 6 csirkéit, az ügyes-bajos oláh
testvéreknek meghagyta, hogy csirke helyet pénzt
hozuának; és azt mondják, hogy ilyetén képen ő
többet kapott, mint a muzsikusok, mert ő szebb nótákat húzott és jobban is húzta.
— E g y k o r c s m a j o g g a l b i r ó ház a vasutépitkezéshez közel, október hó 1-étöl kiadó. —
HolV Megtudható c lap kiadóhivatalában.
FELELŐS SZERKESZTŐ-
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Árverési hirdetmény.
Csik-Várdotfalva község képviselőtestületének 1S9C. évi szeptember bó 19 én hozott határozata alapján alat.tirt községi elöljáróság közhírré
teszi, hogy a Várdot falva község tulajdonát képező „Oroiástelön1" lévő kőbánya 189ti. évi október
hó 15-töl kezdve 1897-ik évi október 15-ig terjedő időre, vagyis egy évre Csik-Várdotfalva község házánál 1896. évi október hó ll-ón d. u. 2
Órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adatik.
Köteles minden árverezni kívánó még az árverés megkezdése előtt a kikiáltási árt 150 Irtot
készpénzben foglalóul az árverést végző elöljáróság kezébe lefizetni.
Szabályszerűen felszerelt és 150 frt bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyek az árverés megkezdése előtt az
árverező elöljáróság kezére beadandók.
Az ide vonatkozó feltételek a várdolfalvi
körjegyzői irodában bármikor megtekinthetők.
A községi elöljáróság,
Csik-Várdotfalván, 189G. szeptember hó 29.
Becze Ferencz,
Csiszár I s t v á n ,
k jegyző.
k. biró.

Hirdetmény.
Van szerencsénk becses tudomására hozni a t. közönségnek, miszerint a
legjobb minőségűnek bizonyult br&SSÓi
portland czement gyári raktárunkat Gyergyó részére kizárólagosan
KERESZTES

GERŐ

czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítottuk fel.
Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára
— illető czégnél — 5 frt 20 kr.
5—10

Tisztelettel
Bras 3 51 portland-czement gyár
Angelle. Hock, Eugler és Paul Brassó.

Teljes menyasszonyi kelengye-kiállitás 100 frttól 1000 frtig.
Berlinben, Bécsben és Budapesten személyesen telt bevásárlásomról haza térve, bátor vagyok a n a g y é r d e m ű városi és vidéki
közönséget tudatni, hogy áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó
párisi és berlini divat, után válnsztotlam; u g y m i n d :

Női Jackettek 4 frttól 30 frtig. Női
vállgallérok4 frttól 40 frtig, utóbbiak posztóból, selyemből, plüsehböl és bársonyból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig méterje. Nagy választék a legizlésesebb
női diszkalapokból, melyeket Berlinben
személyesen választottam.
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Mindezen újdonságokat mielőtt a
nagyérdemű közönség máshonnan hozatná, vagy városunkba elterjedt házalóktól megrendelné, kérem becses látogatásával megtisztelni szivesKedjen s
meggyőződést szerezni, hogy a legmagasabb igényeknek is megfelelő divatos
czikkeket olcsón és csak a legjobb minőségbe taitom raktáramon.

o

Becses pártfogásukat kérve, továbbra
is magamat ajánlva mély tisztelettel
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B A R C S A Y K.
női- ésfi rfi-divatüzlete
2—

C S n C - S Z E P E D A .

Sirkoszoru és érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat.
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. laptuUj,Ionos és kiadd Györgyjakab Mtrton könyvnyomdájában.
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