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Hirdetési d^ak a legolcsóbban számíttatnak

olyannak találta, ki ugy a megyéjében, a néppárt vezéreiben csak a papokat
= Pária Frigyes kir. ügyészünk rokonmint az erdélyi kulholikus státus gyűlé- látta és miután a néppárt ellen volt fel- szenves egyéniségéről éa közhasznú tevékenysein, nem különben az országos katho- dühödve, nem tudott másképen elkese- sége és működésével már többször találkoztunk és tárgyaltunk e lapok hasábjain.
likus kongresszuson, uz országházban, a redett hangulatának kifejezést adni, mint
Páris Frigyes kir. ügyész a mellett, hogy
A ki szelet vet, vihart arat. A nép- kongrua bizottságban, egy szóval minde- hogy nemcsak „le a papokkal, le a papi hivatalos dolgait és kötelességeit nagy tudással
párt utazó fő emberei, névszerint Mol- nütt élesen kifent kardját mindig kihuzln, politikával" felkiáltásokban tört ki, ha- és lelkiismeretes pontossággal végzi és teljeaiti,
nár János, gr. Zichy Aladár, Kálmán valahányszor katholikus érdekek meg- nem a papság ellen ezen hangulat oly a pihenésre és szórakozásra feltétlenül megkí.szaliad idejét arra használta és haszKároly éa társai elhatározták, hogy Csik- védéséről volt szó. Miért kezdte tneg kifejezésekre ragadta ei a küzdőket, vántató
nálja. hogy a magyarság érdekeit általában s
megyét megnyerik a néppártnak. Hívat- tehát épen ő ellene oly vehemensül a hogy azt már csak a jó egyetértés és különösen a székely nép erkölcsi, szellemi és
lanul, senki által nein kérve, ujabban a támadást a néppárt? Váljon mutalhat-e a békés együttlét szempontjából is saj anyagi érdekeit megvédelmezzeéselóblirevigye.
csik-szentinártoni kerületet vették ostrom akár Molnár János, akár gr. Zichy Aladár nálnunk kell. A komoly politikusnak'
Közhasznú tevékenységét és fáradozásait
alá, hol tudvulevőleg Györffy Gyula, csak egy sornyi meghívót is caiki em- nein áll érdekében az, hogy a pupság ismeri nemcsak e vármegye minden lakója, de
ismeri
maga a kormány is, a hol már ia, az
megyénk szülöttje, a székely nép egyik bertől vagy erdélyi paptól ia, melyben és a hivők ellenséges viszonyban álljaideig megjelent ugyszólva úttörő munkáit,
büszkesége a szabadelvüpárti képviselő. a néppárt után kívánkoztak volna egye nak egymással szemben, mert egyrészt ez
szakszerű értekezéseit, az egyes gnzdaságí
Hogy a néppárt miért szemelte ki öt sek. Bizonyára nincsen a kezükben ilyen az az erkölcsi erö, mely a népben a kongresszusokon elhangzott okos beszédeit,
első sorban áldozalul, az teljesen ért- meghivó s ha aztán mégis ők, mint vallás szeretetének hirdetése és terjesz- indítványait nemcsak figyelemre méltatták, hahetetlen, mert hisz öt mi, ugy azintén előttünk ismeretlen emberek bejönnek tése által növekszik, előnyére válik ugy nem annak keresztül vitelét állami érdeknek
az egész ország buzgó katholikusnak hozzánk, felzavarják a nép nyugalmát az államnak, mint a hazafiaaságnak, dekretálták.
Paris Frigyesnek a JVémetországi mezőismerjük, kinek a katholicziznius érde- egy oly politikai programra mellett, másrészt pedig Ita ez meggyengül vagy gazdasági
szövetkezetek" cziinü könyve maga
kében telt fáradozáaai általánoaan is- melyet minden székely éa alkotmányos elpusztul, ez csak hátrányos lehet mind- egy egész és szép tanulmány s hogy ezzel
merlek és miuden higgadt ember által érzésll ember megvet, akkor ne csodál- nyájunkra nézve.
a magyarságnak s székelységnek mekkora szoltett, egyebek között bizoayilják azon
méltányollatnak.
kozzanak, ha a nép elkeseredik éa a
Pedig a néppárt erőszakoskodó és gálatot
elismerő okmányok, melyeket e munka megA néppárt ezen eljárása kétszeres kDlönben ia a székelynél meglevő öaszes hívatlan tolakodása Csikmegyében csak jelenése alkalmából feles számmal kapott.
óvaloasúgra int, mert iine ez az eset ia idegen gyűlölet kifejezést is nyer.
kezdetét képezte unnak a hareznak,
Ezekből egy néhányat íme közlünk is.
bizonyítja, hogy a néppárt vezető emA néppárt háromszor intézett roha-mely okvetetlenül folytatódni fog, ha
Császka György kalocsai éreek Párisnak
berei háládatlanok, üldözik azon embe- mot moal egymás uüln különböző köz- ezen szerencsétlen párt ki nem vonul ezt ilja:
reket is, kik a kalholikuaok ügyeiben ségekben és a nép mindannyiszor olyan körűnkből. Ha pedig ilyen a kezdet,
.A németországi mezógnzdasági szövetfáradnak, dolgoznak és izzadnak éa nem- ellenállást fejteit ki, melynek tanulságait akkor sokkal áldástalunabb lesz a foly- kezetekről" irt munkáját tánulmány tárgyává
csak utazgatnak mint a néppárt emberei, szükséges lesz levonni.
tatás, mert hisz a csata szenvedélye a tétettem.
Minthogy pedig az egyházmegyei bíráld
kik csupán a nép izgatására törekedNem elég ott megállnunk, hogy egy- küzdelem közepette növekszik. Nem
nek. De a fővezérek ezeu eljárása egy- szerűen tudomásul vegyük azt, hogy lesz ebből senkinek haszna s a legtöbbet nyilatkozata szerint e tnüben nemcsak, hogy
semmi sem található, mi a keresztény elvekkel
úttal leleplezi őket, hogy ök nem a CsikSzentmártonban a néppárt szónokai a papság vészit, márpedig ezt annyival ellenkeznék, hanem inkább benne mindenütt a
katholikus szempontokat tartják szem nem tudtak szóhoz jutni, hogy Kászon- őszintébben sajnáljuk, inert az egész praktikus keresztéay szellem megnyilatkozását
előtt, hanein titkos és rejtett politikai ban a népgyűlés nem fogadta el gróf megyében talán öt hat pap kivételével a olvashatni: azért a tek. kir. ügyész urnák ezen
czélzattul bírunk. mely bizonyára meg- Zichy Aladár elnökségét, hanem maga többiek nem értenek egyet a néppárttal. szép munkáját körrendeletileg ajánlottam egypapságáuak figyelmébe.
egyezik n bécai Lueger azou törekvé- köréből választott egyet, de szónokolni
Gondolja meg magát a papság s házmegyém
Tölibilten kitűnő tisztelettel vagyok szíves
sével, hogy az alkotmányoa kormány- itt sem tudott senki, hogy Tusnádou különösen vegye fontolóra az egész dol- lekötelezettje
Csúszka Oyőrgj,
zást el kell törülni. Máskép teljesen ért- szintén tehetetlenül állt a bevándorló got a püspök s már estik a vallás és
kalocsai traek.
hetetlen Molnár Jánoa apát ur csiki idegen vezérlet és nem tudta előadni hitbuzgóság szempontjából és ne engedje
Dr. Samnssa József egri éreek Párisnak
taktikája. Ha ugyanis Oyörffy Oyula vi- népboldogító programmját, hogy Csik- Csikmegyét egy áldatlan és úgyis hiába igy ir:
.Köszönettel vettem a . Németországi mezóselkedése a katholikus érdekek szem- Szentgyörgyön hasonlóan jártak a nép- való Itttrcz ktlzdterévé tenni, hanem írpontjából nem elégíti ki a néppártot, párti apostolok azon megtoldással, hogy janak a néppárti vezetőségnek egy szép gnzdasági szövetkezetek" czimü muokálatát,
mely
a tárgyhoz méltó ügyszeretettel megírva,
ugyan hol találunk olyan embert Erdély- tojás repült a szónokolni akarók fejéhez, levelet, melyben kérjék fel egymás és valóban
hasznos tájékoztatóul szolgálhat a nében, ki az apát ur gusztusának megfe- hogy továbbá ennek folytán Menaságra melegebb vidéken terjeszteni politikai pünk erkölcsi s anyngi jólétére nagyban kiható
lelne. Hiszen mi elöttüuk nót fel GyörlTy nem is mentek el, hol gyászlobogóval programinjukat s hagyják itt Csikmegyét,szövetkezetek ismerete körűi.
K czélra tekintettel jó szándéka törekvéGyula nagygyá, gyerek korától fogva várta a nép őket.
mivel különben, maga a püspök és papfigyelemmel kísértük működését s elég
Mind ennél ugyanis nagyobb baj ság köti a talpuk alá az uti lapot. Ez seinek támogatására munkálatát készségesen
körievélileg egyházmegyei papságom
nyilvános volt ez arra, hogy mindenki tortént. A nép lelkében egy átadat a helyes és egyedüli tanulság a néppárt ajánlottam
ügyeimébe.
láthassa és bírálhassa öt. A csiki nép indult meg, mely semini esetre sein elő- csiki viselkedéséből és eddigi küzdelTöbbiben hazafiúi üdvözlettel vagyak
pedig a csik-szentmártoni képviselőt nyős. Mind ezeken a helyeken a nép méből.
—r—f.
Dr. Samassa József, egri érsek.

Tanulságok a néppárt csíki
eljárásából.

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA.
Anyám emlékezete.
Messze, messze Jártam, tövis rózsa ágyon,
Borongó, neveti, örök ifjú tágon,
Fényes nap sugárban, sötét éjszakában.
Te érted Áttoltam, hozzád vont a vágyam,
Mind hiába jártam I
Mentem czéltaiauul, berkek ölén sírva,
Mély erdők lilére Űzött lelkem buja,
Felhők közelében, merész szikla szirten
Kerestem, ki reám öröm sugárt hintsen,
Hiába volt minden I
Jártam dns mezőkön pacsirta dalánál,
Şzonţjat oltó hUvös enlei forrásnál,
Alom szárnyon jártam, fel a csillagokba,
UJ világokba járt árva lelkem utja,
Se híre, se hamvai
Se híre, se hamva immár jó szivednek,
A bus temetőbe nehéz hantok fednek,
Bár alá merültél az örökös éjbe,
Mégis emlékednek soha Bem lesz vége,
Nem less el felejtve I
Honom, futok tovább pasztán, dus virágon,
Nevedet hordozva tikkadt ajakiraoo,
DerUben-boraban csak le hozzád vágyom,
Hisz te voltál legjobb széles e világon,
Anyám, szép virágom I
Uj. Batir Bila.

párosult hazaszeretetre buzdította, kimutatván
Szent Imre önnepély.
a törtéaelemliől vett példákkal, hogy csuk e két
A c9ik-somIyói róm. kath. főgimnázium erény együttesen képes fentnrtani a nemzetet.
tanári kara és iQusnga a gimnázium védőA templomból a gimnázium úgynevezett
szentjének, Szent Imrének tiazteletére novem- ungyterniébe vonultunk, hol az ünnepély többi
ber 5-én délelőtt ünnepélyt rendezett.
része folyt le.
Tanulságokban gazdng Ünnepséget, mely
Klóször is l*ál Gábor igazgató mondta el
akkor, midőn az ifjúságot nevelni, buzditnni lelkesítő, eszmékben gazdag megnyitóját, meigyekezik, a hallgató közönséget is mély gondol- lyet a hallgatóság hatalmasaa megéljenezett.
kozásra készteti.
Ezután következett a .Szent Imre himIlletékes ajkakról oly nagyszerű eszmék nusz", melyet a vegyeskar preczizen adoţt elő.
hangzottak el, melyeknek megvalósítására adAz ünnepély kimagasló pontját képezte
jon a Gondviselés erőt, kitartást a lelkes tanári Bálinth György regens felolvasása. Bevezetés
karnak, az ifjúság odaadó, hivatott vezetőinek, képen elmondta, hogy felolvasása prédikáczió
fiaink keblébe fogékony szivet, hogy a jó msg- szerfl lesz. .írhattam volna — úgymond —
termékeny talajra talájjoa; a szülőknek m eg valami csevegésszerii dolgot, mely a hölgyeket
figyelmet és okosságot, hogy a nemes csirát bizonyosan jobban érdekelte volna". Teljes éleotthon kellő gonddal ápolják fiaik lelkében; temben azt tapasztaltam, s ezt igy tudja a
mert az iskola egyedül nem képes azt erőteljes felolvasó regens ur is, hogy a jeles prédikáfává nevelni, ha a család a tanárok iránti igaz toroknak legbuzgóbbb hallgatói mindig a höltisztelettel és méltánylással nem aiet az iskola gyek voltak, a bizony meglehetett elégedve
törekvéseinek támogatására.
a mai hölgy-közöaséggel is, mert látszott rajMaga az ünnepség szt. misével kezdődött, tuk, mily enlekkel hallgatták remek felolvamelyet Waszilkievitz Viktor gimn. aligazgató sását, s mily lelkesen éljeneztek éa tapsoltak
szolgáltatott A miBe alatt a gimn. vegyes éoek- a komoly urakkal és' a könnyebben hevülő fiakara Riszner Ödön tanár vezetése mellett éne- talsággal.
keit remek egyházi énekeket négy hangra oly
Bán Aladár: .A magyar nemzetért" czimü
tökélylyel, hogy elfelejtettünk imádkozni; hall- költeményét Sehlett Győző szavalta helyes felgattuk a szép éneket, s lelkünk a felmaţasz- fogással én hangsúlyozással..
tosnltság szárnyain repült a mindenség Urahoz.
Máuya Márton pedig .Árpád síri álmá'-t
Mise végeztével Fazakas Oáspár tanár adta elő talpraesetten.
A gimnázium férfikara Dürnernek Viharlépett a szószékre, s tartott egy gyönyörű
szónoklatot, melyben az ifjúságot valásosBággal ban czimü dalát adta eló nagy hatással.

A műsor ö. és (I. pontját az ifjúsági zenekar töltötte be.
Klóbb két valczert játszottak nagyon ügyesen. Azatá i magyar nép dalokat, melyek közül
különösen az .Kiragadta galambomat* kezdetű
nótával keltettek nagy hatást.
A himnuszt a vegyeskar énekelte teljes
összhanggal a zenekar kísérete mellett.
Végül a bur(?) indulót húzta el a zenekar. Az üanepélyről teljes megelégedéssel távozott el a közöaség. De meg lehetnek elégedve a rendező és szereplő tanárok, valamint az ifjúság is. Legfeljebb aoayi megjegyzésünk lehetne, miszerint kár volt az űanepélyt
a rajzteremben rendezni. Ott kellett volna
megtartani, hova a programra szerint is tervezve volt. az internátus nagy termében. Mert
itt az a sok költözködés az áűványokkal meglehetős alkalmatlanságot okozott. De meg as
iljuság egy töredéke kinn is szorult a folyosón,
a mi bizoay nagy veszteség volt rójuk nésve,
a akik benn voltak, ugy össze voltak szorítva,
hogy bámulni lehet, miként tudtak oly szépen
énekelai. A zenekar sem tudott kellőleg elhelyozkedai.
No de hiszen majd másképen lesz a
'mnázium u j épületében, Ceik-Szeredáben.
ózza Isten minél előbb, nehezen váljak, szívesen látjuk. Addig ls azonban kisélje működésüket te|)es siker. Kendezzenek minél több
ilyen sikerűit ünnepélyt mint e s volt, melyről
beszámoltunk.
Gf. k .
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Pető igazgató-tanítónak, mint az
Ezeken kivül Páris Frigyesnek elismerő
Ekkor előlépett Balázs Sándor székely felszólítására oszladozni kezdett folyton kia- hogy Csiszér
egyik érdemes tagjának es alkalomnyilatkozatot küldöttek Bsmrecsányi Pál szepesi fóldmiveló, őt meghallgatták. Balázs Sándor bálván : „K'jen Györffy Gyula', .Vesszen a egyesület
mal
tartandó
35 éves tanítói, illetve 25 éves
néppárt",
.Le
a
nép
áraitokkal".
püspök, továbbá Bartók Oyörgy erdélyi ev. ref. igy szólt: Székely utyámfiai, ha népgyűlést
működésének jubileumán a taCsik-Menoságra a gyUlés délután 3 órám igazgatótanitói
és Baltik Frigyes lutheránus püspökök s mások akarunk tartani, akkor illó és igazságos, hogy
nító-testület
részt
vehessen, hosszabb megnyitó
Is, a kik mindannyian a fennebb jelzett tanul- rangunk válasszunk magunknak elnököt. Ne- volt hirdetve, a nép azonban nyomban ebéd beszédet nem mondhat, hanem a tagokat vállutón
gyülekezni
kezdett
s
rövid
időn
nagyszámú
künk
nem
kell
idegen
elnök,
még
ha
gróf
mánykönyvet egyházmegyéjökfigyelmébe aján
vetett
buzgó
munkálkodása
buzdítja és mint
lották s annak teijesztését készséggel megígér- Zichynek hijják ia, ne tólja fel magát! Beszéde tömeg gyűlt össze, melyet a szoinszédfal- egyesületünkre igen kedvezőtlen hírt felemlíti,
végén András Lajost kiáltotta ki elnöknek. vakból átszáll ingozó emberek folyton szaporí- hogy egy ujabb miniszteri rendelet értelmében
ték és elvállalták.
Itt is Györffy Gyulát éltették, s agyász- felsónép és polg. iskolai tanítók külön tesMl pedig esek ntán Páris Frigyesnek csak Erre ismét kitört a znj. A lárma mindíukább tottak.
fenyegetővé vált. hiában intette Bnrtalis főszol- lobogó láttára, melylyel a néppártiakat fogadni atületté
ast mondjak, hogy a megkezdett uton csuk előre I gabíró
alakulván, az egyesületből kiléphetnek
csendre a népet, nz mit HCIU használt. Akarták, újra meg újra abczugolták a néppár- s igy számban
és erőben 6okat veszítünk, haVilágosan látszott nz, hogy n nép el van szánva tot s a fekete lobogót óriási derültség között
= A képviselőház ülései, A K J P V I W arra, hogy a néppárti képviselőket semmi szin kézról-kézre adták, mig végre Bartalis főszol- nem vigasztaljon azon remény és bizalom, bog}'
talán közel jövőben vármegyénk özszes tanítóMbáf október SO-iki, dl-iki. további a november alatt nem fogja meghallgatni.
gabíró a gyáezlo bogot eltétette.
egyesületei egy tekintélyes nagy testületté
hó 8-iki gyBléaeiben a trónörökös háiHasáca al
Telt, mult nz idó, de a néppárti vezérek fognak egyesülni, melynek reményében a gyűlést
Balázs Sándor ismét előállott és éltette
kalmábél kiadóit syllatkoaat brozikkelytuéaéröl
aaólé javaaltttot tárgyalta. A vitát Kngelmayer András Lajost, e közben egy dühös szikulus mindcsak nem érkeztek meg. Ugy három óra megnyitott:».
eláadö vesetta be, elfogadáara ajánlván a javas az emelvényhez lépett s ráförmedt gróf Zichy re: felé nzonban izennt jött, mely azt tartalElnök szavnit a gyUlés lelkesült éljenlatot. A javaslat ellen beaaéitek: Koasmh Ferenci Szálljon le onnan, ott nincsen semmi keresete, mazta. hog>'a néppárti urak teljesen megvan- zéssel fogadta.
oagy k&ijogJ aparátnaaa) és történeti fej lejje lé- adja át a helyét a mi elnökünknek, András La- nak elégedve a esik-szentgyörgyi szíves fogadAz elnöki olótci jeszlessék során bejelenti,
sekkel. 4 Koeautb beaaéde atép, logikus voll. Aat josnak. A nemes gróf jónak látta engedelmes- tatással, a memiságiból immár nem kérnek, hogy idáig a .Tunilók Haza" javára az 50
szóval a gyűlést nem fogják megtartani. Erre
állítják, hogy a független veiérmk «a vuh as kedni a leszállott áz emelvényről.
koronás
részvénynek elsó részletét csak 7 tag
aztán a főszolgabíró csendre és nyugalomra
elad Táléban «Ikeralt entaofclnta. Továbbá Holló
E közben érkezeit meg mintegy 15 sze- intvén
a tömeget, felszólította, hogy nyugod- fizette be, mely takarékpénztárba van betéve.
Lajoa, Mesóaay Béla. Bátkay LáaalA, l'olcsner kéren
rakás GyÖrfTyt éljenző székely, az tan oszoljanak
Felhívja
a kör tagjait, hogy ezen kötelezettszét. a mit aztán nz emberek
Jené éa Győri Elek. A javaalat mellett Sxéll KAI éljenzett átvették n többiek is s azután »népGyörffy Gyula hangos éltetése mellett meg is ségükuek snját jól felfogott érdekükben mimán mtoiaiter elnök éa Horáoasky Nándor uion pártot ubczugolták.
előbb
megfelelni
szíveskedjenek.
tettek.
dottak teljeaen siecgyóső éa nagyobb BzabAsu
Zichy újra szólani akart. Ekkor a vihar
A változások bejelentésénél sajnálattal
beszédeket. iá ég többekfelasólaláaát várják. Aegész erejével kitört. Hasztalan csillapították a
Így folytak le és igy végződtek a vasárnapi tudatja,
hogy Búzás János volt csik-szentminovember 8-iki gyQléabeo Páiler Roíurt intézett forrongó tömeget Bartalis főszolgabíró, Szn- néppárti gyűlések. Ha ez uetn teljes vereség
tanitó Miniszter ur ó nagyméltólaterpelláealét a foldmiveléaűgyi miiii*xie<-hex ax niszló és Pálffy községi jegyzők, ez semmit nem óriási felsülés, akkor a világon semmit liály-ajnádi
ságának inagns ítéletével állásától elraozditflregi nyulak álul okosott oagy mérték ii karok sem használt és a helyzet hova tovább kritiku- sem lehet ilyennek nevezni.
tatván,
megszűnt
az egyesület tagja le,nni, uj
ügyében.
Hogy a megtörténtek után még lesz-e tagnak pedig bejelentette Benedek Ágoston
sabbá és fenyegetőbbé vált.
k ed vök a néppárti vezéreknek itt Csíkban toFkkor Molnár apát felkérte a főszolga- vább is erőlködni és erőltetni a dolgot, azt csikgyimes-rakottyasi tanítót.
A beküldött igazolások után előterjeszti Bú— A képviselőház pénzügyi bizott- bírót, hogy a gyűlést oszlassa lel, a mit az nem tudjuk, azonban azt tanácsoljuk, hogy
ság* a mult bét folyamán a riildmiveléni tiircza meg is tett.
menjenek el innen békességben, hiszen ók is zás Jánosnak a tani tó-egyesülethez intézett azon
költségvetésével foglalkoiott éa azt változatlanul
Az oszladozó tömeg folyton éltette GyÖrlTyt tudják, hogy nein jó a hurt erősen megfeszí- írásbeli kérését, hogy nagyméltóságú vallásés közoktatási m. kir. minisztériumnak 12154—
•1 1a fogadta.
és abczugolta a néppártot.
teni — mert elszakad.
900. számú ítéletével beszüntetett nyugdij igéA nép egy töredéke vissza maradván.
nyének visszanyerhetése széljából benyújtandó
Zichy újra beszélni kezdett, ezt uzonban a
Néppárti gyűlések Csíkban.
kegyellni kérvényéhez, tekintetlel 20 tanitói
A
státus
gyűlésből.
többiek
észrevévén,
nem
engedték
szóhoz
jutni.
és
egyesületi működésére, hozzájárulni szívesA néppárt vese tó férfiúi, a kiknek a mult
aztán a néppárti urak is jónak látták a
A mult hó 2Ő-én megtartott rótn. kath. kedjék.
hónapban bő alkalmuk volt meggyőződni uz Erre
plébániára
bevonplni,
de
tnétr
hosszas
ideig
státus
gyűlésen
igen
tanulságos
és
kiválóan
épessQ és józanon gondolkozó székelyek poli- hallhatták az .Kljén Györffy Gyula", .Le a
Ezen kérvény feletti határozat a gyűlés
tikai hitvallásáról, nem okultak azon rájuk és néppárttal" kiáltásokat/ Igy történt ez Ká- megszívlelendő szónoklatok hangzottak el. A végére halasztatott. Olvastatott a mult gyUlés
melyek mindenek felett azt bizonyítják, hogy jegyzökönyve, mely észrevétel nélkül elfogadhirdetett elveikre sokat mondó eseményekből, szon ban.
az erd. róm. katholikus státus olyan férfiak tatván jegyzőnek elismerés és köszönet szavazmelyek hangosan figyelmeztették őket, hogy
Folyó hó 4-én. vasárnap, kevés különb- gyülekezete, a kik tudás, megfigyelés és ta- tatott. Ezután a gyuk. tanítások biráltattak
itt minálunk semmiféle hangzatos jelszó s meg
a katholikus vallás védelmezése czimén se séggel hasonló jelenetek ismétlődtek Csik pasztalatok dolgában elsó helyen állanak.
meg, melyek élénk eszme csere és vitatkozás
tudnak maguknak tért bódítani, nem, mert n Tusnádon, Csik-Szentgyörgyön és Csik-MenaA tárgyalás folyamán elmondott beszédek után sikerülteknek mondattak ki.
mi értelmes és okos székelyeink nem kívánnak ságon, n mely helyeken a már több ízben meg- nagyobb része a státus vagyonának kezelése
igazolások elintézése után elnök Buzáa
részt az ók honboldogitó (?) politikájukból és uevezett urak szintén gyűléseket igyekeztek körül forgott, azonban érdekesek azon fejtege- JánosAzkérvényét
tűzte ki tárgyalásra, előre
továbbra is megelégesznek azok vezetésével, a tartani.
tések is a melyek az egyházi és tanügyi álla- bocsátván, hogy itt egy megváltozhatlan Ítékik minden téren teljes igyekezettel és jóinduTusnádon vasárnap reggel 9 órakor akar- potok javítására és előbbre vitelére irányultak. lettel állunk szemben, annak érdemére nézve
lattal a csiki ssékely nép elóhaladásán és bol- ták a néppárti gyűlést megtartani, de a széHa a státus igazgató tanácsa a tárgyalások nem nyilatkozhatunk, unnak bírálatát ki zártdogulásán munkálkodtak.
nokok itt sem juthattak szóhoz, daczára annak, ralidén felvetett üdvös eszméket különös figyel nak turtja s minden arra irányuló nyilatkozat
Ennek bizonyitéka azon ujabb kudarcz, hogy az összegyűltek egy csekély töredéke mére méltatja és azokat a státus Ügyeinek ellen már elóre óv.ist emel, azt meg nem
mely a néppárt törekvéseit és térhódi tási szán- velük rokonszenvezett.
vezetésében realizálja és megvalósítja, azok- engedhetné, hanem tekintettel nagy családjára
dékait a folyó hó első napjain rendezett népA gyűlés színhelyére a templomból pa- nak hatása a státusnak ugy anyagi mint szel- és 20 évi buzgó működésére véleménye szerint a kegyelmi kérvényhez az egyesület hozpárti gyttlések alkalmával ismételten megko- dokat és terítéket hordtak ki, a nép nagyobb lemi elóhalndásán meg fog látszani.
része ebben bizonyos ezéfontosságot látott s
Az elhangzott beszédek közül egyik leg- zájárulna; felhívja a gyűlést hozzon határozatot.
Esen iţjabban történt dolgok talán fel- elégedetlenségének hangos szavakkal adott ki- érdekesebb s azon indítványnál fogva, a mely
Többek hozzá szólása utón elhatároztafogják nyitni a néppárti vezéríiak szemeit a fejezést. Voltak azonban olyanok is. a kik ezt abban foglaltatott talán a legfontosabb is volt tott, hogi' a testület a magas ítélet elótt tiszvégre valahára be fogják látni, hogy haszta- a dolgot helyeselték. Az ellenkező véleményiiek a Rudnyánszky József báróé.
telettel meghajlik s tekintettel Búzás Jánoslanul erőlködnek, hogy hiábun erőszakolnak közölt előbb Összeszőlalkozás, később dulakodás
Kzzel a beszéddel, egyfelől azért mért nak az egyesület kebelében kifejteit odaadó
olyan dolgokat a csiki székely népre, a melyek támadt. A zavargókat a csendőrség választotta a nemes báró családi össze köttetéseinél fogva lelkes munkásságára, 20 évi hosszas tanitói
annak semmi körülmények között nem kelle- szét. Ezzel aztán a néppárti gyűlésnek itt is már régebb idó óta lelkes barátja az erdély- szolgálatára és szomorú, nehéz viszonyoknak
nek. Jobb lesz tehát ha már annyi helyen kí- vége volt.
részi és azok között a székely érdekeknek, elébe néző nagy családjára a kegyelmi kérnált, de legkevésbbé sem keresett és többé
Tusnádról kocaikon mentek át Csík-Szent- másfelől miután a beszéd maga is a státus- vényhez a legmelegebb knrtársi érzülettel hozkevésbé elviselt és elváslott politikai áruczik- Györgyre. Velők egy időben a szomszéd faluk gyűlésnek
és legmélyebb hódolattal esedezik Miegyik legfontosabb momentumát zájárul
keiket szépen összepakoljak sfelszedvéu a sá- közönségéből is igen sokan Csik-Szentgyörgy képezte, kölön
niszter ur ó nagyméltósága elótt, kegyeskedjék
kell foglalkoznunk.
torfát, elszelelnek olyan vidékekre, a hol mézes- felé tartottak s igy, útközben is volt alkalmuk
szerencsétlen tani tó társunk büutetését enyhíteni
A beszéd nagyon elvont tárgyról a szám- és 20 évi nyugdij jogosultságát legkegyelmeamázos beszédeiknek, csillogó, de tartalom nél- gyönyörködni az .Kljén Györffy (iyula-, „Le
viteli rendszerről, a zárószámadások, vagyon sebben visszaadni.
küli Ígéreteiknek hálásabb hallgatósága leend. a néppárttal'-féle kiabálásokban.
mérleg és előirányzatok oly képen való összeMeojenek Isten hírével, mert itt már nem seA jövő gyűlés helyéül Csikgyimes-FelsőEgy-egy szembejövő :i papi talár láttára állításáról szólott, hogy nz a vagyon képét lok kijelöltetvén,
gítnek rajtuk, sem a körmönfont szónoklatok,
elnök a higadt és komolysem a sokat Ígérő frázisok, sem pedig a tisztelettudóan emeft kalapot H hangos szóval: és annak minden változását ugy tüntesse fel, tunácskozásért
köszönetet mondott és a gyűlést
.Kossuth nótá'-ra kaptázott kortes dalok. Hiú- .Dicsértessék az L'r Jézus"-t köszönt. Az ilye- hogy a kezelés minden mozzanata tisztán látban fintorgatja Molnár apát ravasz arczulatját, nekre Kálmán Károly szólt rá: .Éljen a nép- ható s az eredmény a legapróbb részletekig bezárt:).
Ezután a kör tagja Csiszér Pető jubileumán
hiában lógatja Kálmán Károly záptojásul lei- járt". A köszönő bácsi megriadva csapta fel megítélhető legyen, e mellett hogy az ellenként fejét és hiában köszörüli Zichy A In dúr (alapját, valamit kiáltott a kocsi után, hangját őrzés ia nagyobb mértékben és könnyebben és az ezt követő banketten vettek részt, melyen
Dresznándt Viktor csíkszeredai könyvgróf a torkát, itt senki óket szívesen nem látja, azonban elnyelte a kocsizörgés.
gyakorolható legyen. Az elirányzathoz esetről, kereskedőnek
a „Tanítók Háza" javára felsenki meg nem hallgatja, szóval itt már semmi
Kpen délre járt az idó. a szentgyörgyi esetre csatolandók lennének az üzem tervek ajánlott 20 koronás adományának az elnök
keresni valójuk nincs.
piaezon kisebb nagyobb csoportokban nagy is. Továbbá azt is javasolja, hogy az erdészeti általi bejelentése és a jelen levő vendégekhez
tömeg volt össze verői íve, kiknek számát n és a földmivelési ágak választassanak külön. iutézett lelkes felhívására a közölt kimutatás
A közelebbről tartott néppárti gyűlések templomból kitóduló közönség nagyban felszaA javaslatot nagy helyesléssel és zajos szeriut nevezett czélra l>8 korona gyűlt be,
lefolyását a bozzáok küldött egészen tárgyila- porítottá.
éljenzésael fogadtuk s azt melegen ajánlották melyért a szives adakozóknak ezúton is kögos tudósítások alapján a következőkben isA fentebb már említett néppárti urak az igazgató tanács figyel méhe.
szönetet mondunk
László Péter,
merteţjOk.
Buzáa Mihály kanonok, Koncz István, Bardócz
Itudnyánszky József fontos beszéde és
egy. fAjepv/ü.
A folyó hó l én Kászon-Altizen Molnár látván,
Kádár
János,
Csaté
Ferencz
és
Imre
gyakorlati
szempontból
kiváló
aulylynl
biró
János prelátus, Zichy Aladár gróf, Kálmán Ká- Károly plébánosok kiséretében jelentek meg a
javaslata bizonyára meghozza a maga üdvös
roly orss. képviselő és Bonicz Ferencz szer- színhelyen.
KŰLÖXFKLÉK.
eredményét s a státus vagyonának kezelésében
kesztő által rendezett kirakodó vásár nemcsak
— Halottak emléke. Folyó bó l-én
Itt is hangos „Éljen Györffy Gyula*, „Le egy ujabb korszakot honosít meg, mely egy
teljesen meghiusult, hanem hogy az árusok
okszerűbb
és
eredményesebb
gazdálkodás
keza
beállott
szűrkUletbeo megszólaltak a helyonnan ép bőrrel menekülhettek azt caak azon a néppárttal", .Menjenek T'ótországba" kiáltábeli róm. kath. templom harangjai, hogy fájférfiak, illetve hatósági közegeknek köszönhet- sok fogadták, melyeknek alig akart vége-hossza detét fogja jelenteni.
A nemes báró ur ilyen irányú törekvé- dalmas zokogásukkal figyelmeztessék az emték, kiket első balsikerük alkalmával az ország lenni. Az az egy pár gyenge éljen, mely a
közvéleménye elótt sárral dobáltak meg és neppartnak szólott s melyet amugyis elnyelt a seit, mindenki a ki az egyház Uşyei iránt ér- bereket az elhunyt kedvesek iránti köteles
befeketíteni igyekeztek, mint olyanokat, kik a a nép zúgása, sovány vigasztalás volt az elke- deklődik a legmelegebb elismeréssel fogadja kegyeletre segybeu mindenkinek eszébe juttass őszinte szívből óhajtja, hogy eme hasznos sák a „menmentó mori'-t. Már u kora délutáni
gyülekezési szabadságot és a népakarat szabatl seredett arczu urakuak.
törekvések a köz javára minél előbb meg- órákban sokan keresték fel a temetőt, hogy
megnyilatkozását korlátozták volna.
Hasztalan volt minden kisérlet, itt sem teremjék értékes gyümölcseket.
egyfelől tehessegük szerint feldíszítsék kedA mise ntán a piacztéren megjelentek a tudtak Bemmikép szóhoz jutni. Épen Kálmán
veseik sírját, másfelől pedig alázatos szívvel,
környék plébánosai és képláqjai kíséretében a Károly erőlködött kézzel lábbal, Jtogy szóhoz
a meghaltak iránti kegyelettel. Igazi bánattal
fentnevezett urak, a hol már nagyszámú nép juthasson, midón egy tojás repült el feje felett
Tanitó gyűlés.
és töredelmességgel végig hallgassák a sírok
•olt Összeverődve. A néppárti vezér férfiakat 8 valamivel távolabb a földhöz vágódott ós
A
csikmegyei
általános
tanító-egyesület
elótt tartott egyliázi szertartást. Nap lemente
zajos .Le a néppárttal* kiáltásokkal fogadták szétlocecsant, kárt azonban nem okozott.
s közben-kösben Györffy Gyula képviselőt vi- A második tojás már egy fekete reverendán csiki köre őszi rendes gyűlését folyó évi ok- után felgyultuk a sírokon a gyertya lángok,
harosan éljonesték. Itt-ott hangzott ngy un egy ejtett sajátságos alakú, furcsa sárga pecsétet, tóber hó 25-én Csik-Szepvizen a községi is- fáklyák és lámpák s az égfelé emelkedő füst
egy a néppártot üdvözlő gyenge éljen is, es a harmadik Kálmán Károlyt fején találta s hig kolánál tartotta meg, melyen a kör tagjain vitte magával a magasba as itt maradottaknak
azonban csak olyan volt, mint gyenge veréb- tartalma befolyta egész arczát. A furcsa bomba kivül vendégek is igen szép számmal vettek az eltávozottak iránti szeretetét, az özvegyek
és árvák panaszos zokogását, a fájdalommal
csiripolás a viharos tenger sngása mellett
szétpattanása ntán Kálmán Károly kijelentette, részt.
GyUlés előtt Becze Ferencs as I, osz- csordultig megtelt szivek kinos fohászát s egyA lárma és sţf folyton növekedett, mely- bogy elég volt, nagyon is sok volt a dicsőség- tályban
a
számtanból,
Bartha
István
a
111.
oszt.
szersmind az emlékezet szelíd tüzénél s a jövő
ből esak a Györffy éljensését és a néppárt ből s as emelvényt odahagyta. Pokoli lárma
és ordítozás keletkezett e jelenet hatása alatt. sziutén a számtanból és Hozó Anna a IV. oszt. életben való viszontlátás reményében csöndes
abcsugolását lehetett tisztán kivenni.
a szokásos gyakorlati tanításo- megnyugvás szállta meg az Isten kegyelmében
Zichy Aladár gróf fellépett as emelvényre Ettől a néppártlak valósággal megriadtak s el- akatnyelvtanból
végezték.
rendületlenül bízó kebleket. A gyertyák, láms többször megkísértette megkezdeni oly sok- határolták, hogy visszavonulnak, a mi meg is
A tanítások befejezése után Lakatos Mi- pák. fáklyák lassankint kialudtak a közönségasor benrekedt megnyitó beszédét, de as semmi- történt.
hály
elnök
a
megjelent
tagokat
és
vendégeket
eloszlott s pár óra múlva ismét a csend es
kép sem sikerült, hangja a nagy taj közepette
A felizgatott tömeg, melyet Itt-ott a járó- Üdvözölvén, megjegyzi, hogy gyengélkedő egész- nél
a nyugalom vette át as uralmat a kalottak
teQeeen eWeasett.
kelő 'fejérnépek is tűseitek
iltek, Bartalis főszolgabíró sége miatt és idő megnyerése csókjából is, pihenő helyén.
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Csáasár János m. kir. csendőr-őrnagyot
— TanitógyOléS. A .csiki róm. kalb
k, hogy a tojással lehet kitűnő gsefteket esi- hivataláhos küldjék be. Később érkesó kérvények
n király alezredessé neveste ki. As a) alezredes ált tanítóegyesület* kásson alcsiki járáskőre f. milnl, mert most ezt szedik fel a falvakon, olyan
vármegyénk szülöm-, Csik-Szépvizról származik évi nov. hó Idán délelőtt 0 órakor ketdődőleg mértékben, hoay ebből a nagyon szükaéges élelmi figyelembe aem vételnek.
III. Üsző borjak dijaxáaa.
g jelenleg Kassán van állomáson. Őszintén Csik-Ssentléleken tartja mag rendes őssi gyUlését czikból a ml piaciunkra csak elvétve jut egy
gratulálunk a kitliuó katona Jól megérdemelt a kii vetkező tárgysorozattal: i. Délelőtt fél 0 ke/és. Hlas ast mi is tudjuk, hogy az aözletMas 1. Csik-Sseotgyőreyön 1900. évi november lft-én.
I.
CaikTuanádon
évi november 20-áa.
előléptetéséhez.
órakor ssentmise hallgatás. 2. Gyakorlati tanítás .Öilet*. De megköveteljük, hogy as „ötletet" 8. Csik-Ssépvlsea l«00.
1900. év! november 21-én.
• előléptetések. A november lón tör Unja Márkoe Sándor helybeli ktanító a leoike- vezessék a tlsatesaégea korlátok között s tartsák
1. Kétéves üsző borjukért
tém bonvídlisstl kloeveiéaek alkalmával ai itten tervben — a napnak és órásak megfelelően — tisztelet bou a többi )akó«ság jogos érdekeit és
Egy I. dij 80 korona. Egy II. dij 20 korosa
Állomásosé bonvédiáaslóaljnál még a követkeid előirt - Illető oszt. tantárcyából. a. Elnöki meg- rordi'snnak némi Ügyeimet « tartsák szem előtt Három
III, dij (I. 10) 80 korona.
nyíló.
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elólépletések történtek : Martián Gyula rohad nagy
2. Egy éves üsző borjukért
uáisdossá, Tadlta Emil át Koncáéi Lajoi hadna ée hitelesítése. 5. A gyek. Isuitás sártköril hirá- Isaaen" elvét is, mert ha szerieleakednek, az ide
fl. Füstös Sándor orss. kaih. tan. kougrsas* vsló Iskósftág aaját érdekeinek mesvédelmezéaére
Egy I. dij 16 korona. Két II. dij (1 8) 19
gyok főhadnagyokká éa Tóth Elemér hadapród tiszt- lala.
képviselő beszámolója. 7. Szaval Kömény kénytelen lesz olyan rendsssbályokhos folyamodni korons. Három III. d|J (1 0) 18 korona.
helyettes hadnaggyá léptetleltek elé. Gratulálunk! ssusi
Gyula. 8. Vitatétel. .Milyen hatása van as ön a melyeknek a Mózes vall.'.su polgártársak fogják
A dijak államiak.
— Klneveaés. A m. kir. igazaágűsyi mi- érselem fejlesstéaének a nép erkölesi éa anyagi meginni a keseril levét.
Két éveseknek és 1 éveseknek asámittatniszter Baláfs Andrást, a helybeli kir. törvény- boldogitására*. Előadó Füstös S. 0. Elnöki jelen
ask ason borjak, melyek a folyó 1900. évbén
«léknél alkalmat ott írnokot ugyancsak a helybeli lések. 10. Inditványok. Cbik-Caatószegen, 1900.
— Vásároljon osstálysorsjegyet töltik be s két évet vsgy egy évet.
Lukács Vilmos baokháiábau, Budapest V. Fürdókir. törvényszékhez irodatlesité neveste ki. Ai nov. 2-án. Tódor látván jköri elnök.
A díjazásra állítandó borjakról bélyetelea
utcsa 10. Egy egész 12 kor., egy fél n kor.,
elóléptetéahes, melyet Baláse Andráa kiváló ssor— A. gyergyói kórhás berendelése. ogy negyed 8 kor,, egy uyolezad l kor. 60 flll. községi bisonyitváuyoyal igasolai kell, hogy aaok
galmával teljeaeu kiérdemelt, szerencsét kívánunk.
a kiállító tuisjdonában levő tehéntől származtak
A mint tudjuk a gyergyói uj kórház építése
— örök naptár. A legeredetibb és legérdeke- a ezen bizonyítványt a biráló bisoUaágoak a hely— • honvédek esktttétele. As október még a folyó év elején befejeztetett, de rendelsebb naptárak egyike u Immár 2-ik kiadásban meg- színén át kell adni. Egyéb előleges bejelentése
elejével kiképzésre bevonult honvéd ujonezok tetési ezé íjának nem volt átadható, mert hiány- jelenti
Biictfó'lélc „Örök Naptár", inolycl Uucsó Pea katonai esküt e bó l-én tették le ünnepélye- zott as aa Össseg, mely berendezésére s a telek ronéi fóvárosl
állami tisztviselő szerkesztett. Ua^ába szükség nincs.
sen a helybeli honvéd zászlóaljnál. Es alka- parkírozna ára megkívántatott, vagy is a* ezen foglalja ea a mult, jelen é^ jövő bármely évében
A díjazásra featnevesett helyeken és napolomra a honvéd luk tanya bejárata fenyögalyak- czélokra szükséges 9117 koronából 5592 kor. előfordulható Sssxus naptárakat, számfizerint 61 tel- kon elővezetheti minden vármegyei gasda a tuköiOnséffCH naptárt, melyek oz ivek folyamán
knl és katonai jelvényekkel szépen fel volt dí- állott rendelkezesére és a hiányzó 3525 koro- jes
váltukoxva érvényesek. Aki tehát egyszer megveszt, lajdonában levő Üszőborjút, tekintet oélkül arra,
szítve s aa olá oltár rögtönözve. Az esküt nának a megyei ruházati alapból külcsönképpen minden csxlundöre ellátja magát naptárt, miáltal sok hogy mely kösségben lakik.
Uonepélyes Isteni tisztelet és alkalmi beszéd való megszavazása iránt a kórház bizottság a pénzt tuknrlL metr. sőt az elmúlt evek naptárainak
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előzte meg, melyet dr. VVassylkiewiez Viktor törvényhatósághoz fordult volt, mely azt meg Is mindig birtokában lesz, nini igen érdekes dolog. órakor a díjazásra állitolt borjukst a kösséghás
pl. a lAbbl közi megtalálhatja benne mindenki
csik-somlyói főgimnáziumi aligazgató, mint tar- is szavazta azon feltétellel, hogy abból évente aIgymuga
születési évének u naptárát, H láthatja belőle, előtti térre eló kell vezetni, hol a biráló blsottság
talékos tábori (elkéss tartott és mondott. Eskü 500 korona nz ápolási dijak terhére a hórház liogy n bét, melyik napján pillantotta meg a világot, a községi igazolványokat átveaai. azok alapján
tétel után Foglár Jóssef qjon kinevezett éa köl bégvetésébe felvetessék s a megye pénz- hogy un estük abbun az évben az Dnnepek, húsvét. a borjukat jegysék mellett asámbsveaai és megtávozó őrnagy szintén szép beszédben vázolta tárába beszolgáltassák. Ezt a határozatot a pOiiaösd stb. «tb, Jicndsxercs gyűjtemény bon közli bírálja. — A birálat nyomban kihirdettetik és a
toválibá az nOrük Nuptár' hosszú évszázados Időaz eskü jelentőségét s a katonai kötelességeket. vallás és közoktatási miniszter is közelebbről járóul
tauusxtulutait ós babonáit, melyekből komolyan megítélt dijak, a tulajdonosoknsk bélyegkötetes
A szép aktusnak a polgárok részérói is igen jóvá hngyta a most már e tekintetben mi sem Vagy trelnsun
mindig előre megmond hatjuk ; milyen nyugtntványokra nyilvánosan kiosstatoak.
sok szemlélője és hallgatója volt.
Idő less? Igen becses a világtOrténlml nevezetesséáll utjáhun annak, hogy a megyénk gyergyói gvket
As állatok megblrálását éa a jutalmak kioaz(árg.vuló fejezete is, mely guzdag anyagot szolrészét
közelebbről
érdeklő
fontos
intézmény
a
gáltat
iniiidenkluek
mlndeu körben az okos, szellemes táaát az illető járási mezőgazdasági bizottaág és
— Egy osikl lelkéaz diadala. Nngy
lebilincselő társalgásra. Külső kiátlitnsii pedig uj, a gazdasági egyesület küldötteiből elakitott bírámegelégedéssel éa jóleső örömmel vettünk tudo- közhasználatnak átadaasék és megnyittassák. es
diszes, KZÍii|iomiiás, hogy II legelőkelőbb szalonok ló bizottságok a m. kir. állat teayéastési felümást vármegyénk egjik kitűnő papjának, Ranos
— Ügyes fogás. Török Aolal és társsl asztalán helyet foglalhat s iţ;y alkalmi ujáudékiiak
János karcsfalvi esperes-plébánosunk kiváló sike- tölgye»! fakereskedó cségnek Romániában fekvő is kQlOnüscn ajniilliuto Bolti ara 2 korona, de a t'aiki gyeld ur közbejöttével intésik.
Liipok clőHzetől 1 koronu 40 llllér kedvezményes
A dijsk el ny érésénél a gssdssági egyesület
réről, melyet aa egyházi aióooklat terén elért. ,Acia* nevII fatelepén mult hó H éti éjjel az áron
kapják ineg a .Csiki Lapok' kiadóhivatalában.
E dologról egyik kolozsvári Újság a következő- irodahelyiség feltörése után onnan 2080 frankot Vidéki megrendelésnél ajánlott ás bérnicutcs megkül- tagjai haaonlók közt előnyben réozeaűlnek.
Azon nyertesek, kik az egyesűletaek nem
kép emléketik meg: Annak as egyházi ünnepély • elloptak. Nem volt hosszan öröme e pénzben, a désre még 85 Hllér Is melléklendő.
taejai, kStelesek a dij átvétele előtt as egyesüoek — melyet a kilencaszásados magyar király- tetteauek, mert Dobribán Péter iöls>esi csendőrForduljunk mindig aa első forráshoz. Haletbe legalább évdijas tagokul belépői.
ság jubileuma alkalmából tartott oa as erdélyi őrmester pár asppal a lopás elkövetése után Ki AB valaholi—ugy
bizonvára helyén van ez osztAlysoraFölhívjuk a gszdaközönséget, bogy esen
r*-m. kaib. egyház kerület — kiemelendő pontját Imre ditrói születésű csavargó személyében ki- jogyek busxerxésénél. Habár ugyanis az osztátysoreképeste as as egybáii besséd, melyet ma déle nyomozta n tolvajt, kit sz ellopotlflssxeitgel — játek rendkívül uugy nyerési esélyeket nyújt és — dijszásokon minél nagyobb számmal résztvenel
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lőtt II őrskor a Mátyás király téri templomban néhány frank hijáu — átadott ss igasaácsiol VAgyouhoz Is juttatott, a sorsjáték intézménye minRanci János csik usgyboldoasassonyfalvi, illetve gáltatásnak. A lopási eset maga ugy történt, hogy dennek daexara tttltétlvnlH megkívánja, hogy a sors- siessen.
Csíkszereda,
1900. jaalas 2ö-éa.
csik-karczfalvi eaperes plébános tartolt. A nagy- az azt megelőző estén a munkásoknak kifizetése jegyek teljesen megbízható helyr/il szereztessenek be.
sorsjegy vásárlónak megnyugvással kell bírnia arra
Becze Antalt
Nagy Imre,
tudomány u és kii Q nő egy bit ai szónok a mindenalkalmával a csavargó a gyártelepre vct»dött a A
iicivv,
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—
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kge. Utkár.
lsébea kidolgosottés tisgy lélsktanulmányra való az irodahelyiség ablakához lopózván végig lestu mi kOlünfále okból kttnnyen előfordul — az eladó
igea érdekes és becaea egyházi beszédében fö- a kifizetés lezajlását, valamint azt in, hoey a gyár nyeremény esetén bármely ösizegU kárért képes leSzínház.
teljes SKuvutoaságot vállalni; az ily tévedéselötte tanulságoson éa mély figyelmet keltóeu fej hivatalnoka nagyobb pénz ösazeaet zárt cl ss gyen
Csíkszereda aov. S.
t. i. első sorban eladó felelős. Hogy tehát a vcvfi
tegette, bogy Mária a magyarok nag) asszonya asztalfiába a midőn a telepen mindenki ulváira ket!
Fekete Béla sslntinralata ma este tartja Itt
mlndeu tekintetben uieguyiigvást találjon, ajánljuk
a magyaroknak pártfogója volt és ezért a kileacs- tért, végrehajtotta meréas tervét. R bűncselek miut a leginegblziiatóbb bcs^unési forrást, a rNem- nálunk bucsu előadását.
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Haaassázadm magyar királyság jubileum-in méltán merést érdemel a hivatásában otthonosan tény
pnlotu), mely az ország legnagyobb osztálysorsjegy- megemlékezünk, konstatáljuk, hogy s bejelentett népadunk hálát. A remek és kiváló wónoki vervvel kedő őrmester, annyival ia inkább, meri az eaet ül
árusító hely«-. H tánwuite OHZtálysors|egyckct ere- ssinmQ énekeanő s mait nétoo nem érkeeett meg,
előadott egybáii besséd állandóan lekötötte a Idegeu állam területén történt * a tettes nem is deti árukon (.utánvét mellett is) a«l el, még pedig egyben azt is kijelentjük, hogy ennek a primadona*
betegsége volt az oka a Igy nem rovandó fel Fekete
templomot zsúfolásig megtöltő ájtatos közönség állott a gyár azolKálatában, mely körülmény a teljesen kttltaéguirnteseu; sorsolási jegyzékeket In- Bélának
hibául. Láttuk a primadonnával kötött aserkuld szét: nyereményeket azonnal, titoktartás
érdeklődését éa leírhatatlan volt as a hatás, a szükséges tény pontok beszerzését rendkívül meg- gyen
mellett bármely Összegbeu kifizet. E mellett a leg- ződésl, olvastuk a leveleket ée táviratokat e Igy a
melyet a beaséd még siókra is telt. a kik ke- nehezítette.
nagyobb biztonságot, tcliát minden Irányban clóuyö- fentebbieket jó lelkiismerettől jelenthetjük kl.
ket nyújt, a ml egy oly előkelő Intézettől, uilnt a
véabbé vallási ihlettől áthatva mentek a föléri
A mult hó <04n a táieolat megvizsgálására
„Ncinxuti Pénzváltó Uenzvé ny társaság", várható Is. Ide érkezett gr. Fcstellcs Andor, a vidéki azleéoet
templomba ai ünnepélyen való részvétel végett.
— Korosmai duhajkodás ée biosfAfetogyelője a ason este végig nézte a tánelei által
Mindenki a beaséd hatása alatt távoiott el ai káaás.
előadott „Diplomás kisasszonyok" czlmü fővárosi
a hegedű, zúgott a cximhalom,
ünnepélyről éa miadeukinek aaa vélou.énye volt bögölt aSírt
életképet, melyet KSvcssv Albert Irt a a mosat kát
s mind egyre felhangzott a
X V I L T T É R.
hozzá Barna Izsó komponálta. Igazán pompás, pmecslz,
hoay ilyen egybási beszédet ritkán mondottak a szilái nótagordon
az
estéli
órákban
a
Sznpoa
DonwkoaA .caik-szeredai polgári olvasókör" vá- OsMzevágó előadás volt, mlodenlk szereplő Igyekezett
főtéri templomban. Raoozot aokan mnat es egy- féle házban berendezett é.jeli mulató helyea.
magáért, mindenik érezte, hogy anoak a férházi beszéd mán Hock Jánoa fölé helyesik, kit As as/ialok aürttn körül voltak ülve. a moha lasztmánya tisztelettel felkéri azon urat. ki a kitenni
fiúnak jelenlétében produkálják magukat, ktnek a vipedig Magyarország elsó egyházi szónokának lar- levegőjét ké-ael vághaLó aArü füst Mleg bor - a kör Makktábláját évek óta magánál tartja, déki axluéeset jövőjére a legnagyobb befolyása van.
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taaak. A hívek azt óhajtják, hoay a Kancz által lotta egé*z a padozatig éa a mulató közönség
(Dr. Faragó Margit). Átgondolt kitÜDŐ játék, eleventartott beszéd kinyomattasaék, bogy azok ia él- meg la jól találta magát. Valami »k miatt egy a kor jelenlegi könyvtárnokának keséhez, mert ség
és kedvesség jellemezték mai szereplését. Lórinelleneseiben
becses
nevét
nyilvánosságra
hozza.
vessék e nacyon ssép beszédet, a kik aa ünne- pár vendég köxöu Oadzekaiömbözés történt, a
cxí Aranka (Dr. Csillag Arabella) szintén kitűnően
pélyen jelen nem lehellek. Midón a fényes siker- mely kéaöbb utlegességgé fajait el. Ennek látA választmány. megállotta a helyét, csinos kosztümjével, elegáns modorává! igazán Imponált. Frank Lenke nagyseerü
hes a legőszintébben gratuláluuk ósziute ssivből tára as Qs*zefl vendégek lelngráltak asztalai
Endoria volt. 9. Sebestyén Kornél (Ilona) és Pősa
kivánjuk, bogy a Jeles egyházi férfiú nagytado mellől a aeháay pillanat alalt a verekedés Al- K Ö Z G A Z D A S Á G én I P A R Aranka (Oczeáua) szintén jól működtek közre. Fekete
mányával, kiiUnő ékes szólásával és a agy társa- talánoaná vált, lépáztAk. ütöttek vertek ecymást, Oaadasági oselédek és munkások Jutal- Béla (Lippkai Fildolin) mlodig nyojt valami élvezetest, ma azonban felülmúlta öoönmacát a külSnüeea
dalmi műveltségével minél hosszabb időn keresz- ki a bol érte. A vendégek között volt U. I. i-*,
mazása és allatdljazások.
as első felvonásban, olyan miaden lsébea a legapróbb
tül és miuél többszőr szere/ken lényt ée dicsd- ki rendes körülmények között jámbor, alázatos
réanleteklg kidolgozott pompás alakot mutatott be,
Csikvármegye
gazdasági
egyesülete,
miot
ségét a asékely oévoek.
milyent ritkán látunk a vidéki aslopadokon. Laember, még talán a légynek sem vét. de ha vármegyei mezőgazdasági bizottság a aagymél- akácsi
(l>r. Beteg), Mátrai (Elek), Pápai (Faragó) szin— Tanítói kinevesések. As erdélyi egyezer spgkéHAlja az árnroátika* liiJiaokat tőnága földmiveléeügyi m. kir. miaiszteriam se- tén dicséretet érdemelnek. Dorcoghy <Grafftnt Góllát)
pflapök Szőke Józsefet Csik-Sseatimrére. Boga s mélyebben tekint a kapa fenekére, mint a gélyezésével gazdasági cseléd* és munkás-jutal- egészen uj és mondhatjuk Igen elönyöe oldaláréi
mutatta
bemagát. Apróbb azereplők Is kivétel nélkül
Arankát Gy.Alfaluba tanítóvá illetőleg tanitóoóvé bogy kellaae, lettAmad keane a vadállat >• i'yen- mazásokat és üazóborju-dijnzáeokat tart.
megállották heivQkct. A közönség kitűnően mulatott.
aevele ki
ker mindenre kép«H). Ex a verekedés hevében
/. Cseléd jutalmazások.
ál-én (szerdán) Katona Jósael Bánk— Eljegyzés. Meskó Jakab raikmedéíelvi bicskát ragadott a asxal a jáabor koraaaárost,
Jutalomban részesülnek a vármegye terű bánjátOktóber
adták. Mindig megbecsüliak s jószándékot
kereskedő a napokban jecyeste el Zakariás Róza kl a békítő háládatlan szerepére vállalkozott letéa tényleg szolgálatban álló ason eaelédek. kik azért
azonban nem áialjuk nmoadanl, hegy a darab
baaáa megsebezte. A verekedést a valahonnan egy gasdáaál egyfolytában legalább öt év óta előadása
kisasszonyt CsikSsépvizról.
Igen nngy feladat a Fekete Béla társulatáa színészetnél legkevésbé alkalmazható ason
— Katallnbál. A helybeli iparos IQnsági későn előkerített reodör őrmester szűntette meg, szolgálnak s ezen idő nlatt ney szorgalmak, hü- nak nhogy
«In magnla rebus et volnlssenst est". Feönképzőkör választmánya f. hó 24-éa a .Csillag* a hl azíntée kapott pár teleatékteleeebb sérülést ségilk. valamint jó magaviseletük által kitűntek. elv,
kete
Béla
nem rendelkezik olyan erőkkel, a kik a
VMdégló nagytermében aa önképzőkör elsó fel- as ftkéaetbeo. Akárhányszor mectörténik, hngy Belső cselédek, minők: nraségi inasok, szakácsok, Bánkban hatalmas alakjainak nehézségeivel megtudnak knzdeoL Legjobb volt as egéez darabban Lukáasereléef költségeinek Mesésére jéiékonyeséla a readőrék a cseadeaea beszélgető vendégeket asakáesBÖk, szobalányok a pályásaiban résst aem csi
(Blberacb), kTesen szerep tesrodukáláaábanlgsn
láeos estély t reades. As Ifjúsági ünképzűkür ott- sár éra eltelte «lén asennal elsavarják. As el* vehetnek.
szép tehetségnek adta jelét Pápai Jóssef (Báakbáa)
beaa akar leaal a helybeli Iparos ifjúságnak, a bcnséH eeet la sáréra stás tértént, de rendőr
A dijsk és jalalmak a kövelkesők:
elég nagy igyekezettel ktliitttt mrg frlsdattMk nwg
néhol
aem
mstatkosott,
pedig
ss
ilyen
éüeli
la*
bogy ez teljesen nem sikerült, a váltaikébel flres Idejét kellemes ée haasaos uórakosással
1. dij 40 korona. II. dij (5 dij) 20 koreaa. Oldásával,
záa merészségének tudható be. Hosstl (Peturbáa) e«t
tölthesse, a bol Ismereteit gyarapithassa, magét ayákat kelleae igázásfligvelemael kisérni.
III. dij dicsérő oklevél.
a hol nerepét tudta rettenetesen kiabált, a bol nem
— Ssidó gseftelések. A mi Hóses valművelhesse ée as egéeseégrontó. köleaégeo ée ertudta
ott
mélyeégesen
hallgatott, Msködött, klalóII.
de ercdméuytelenOL A nők kösOl LóristS
kölcsileg la vessedolmse koresoai mulatságok elől lása polgártársaink egy pár év éta erőeen várJutalmat kapaak ason gazdasági mnnkások dott,
Aranka (Melinda), Jászai Olga türhetőleg beváltak.
menhelyettalálkaasoo. As IQaságl önképzőkör fel- megyéakre vetették ssemüket s a világ aégy tá- kik legalább
10 év óla egy gasdáaál akár egye- Sajnos, hogy nem mondhatjuk est 8. Seratyén Koréllílésa Bér régtől fegve egyik legsürcősebbeo jéka felől nagy saámben ősöalenek Ide a Itt gom- dül. akár családostól
kl Gertrúd bt nzerepét teljesen elejtette. As ála gazdasági munkák elvég- nélról,
megoldandó kérdése veit as iparoeságnak a most ba módra ssaporodssk. B mellett as alig neháay aéeében hüségeaen és állandóan
résst vettek, akár talános eredmény jóval alul állott a közepesen.
éve
as
ilyen
népségektől
teljesen
mentes
ssüs
mintán es megaleklttatett, méltó reá, bogy a mü
Pénteken
november 2-én Mátrai ójula Jet*
mint
nspezámoeok.
akár
mint
szakmáay
munkások.
veit kötönség le támngsass. As érdekenaek ígér- talajt a magak módja eserist mindeféle esskössel
Bátkay Felhő Klári eztmQ aépazlnmüve
A dijak a gazdasági egyesület igasgatőaéga lomjátékául
kcrOlt színre riégjó előadásban.
kesö téneseetélyt ajáaljak olvasélakaak aiivee Igyekesaek Uakaásai ée kissarelalfigyelmes kí- Által fognak
odaitélletai és ünnepélyesen kiesstatal.
Szombaton Bákoey Viktor ée Ontht Soma Náfigyelmébe e felkéljük. kegy as iparos iQneág vül hagyván miaden jogos és méltányos tekintetet
sorban ason gasdák cselédjei-és man- poleon öcsém calma bohózatét adták, a ktlitíaség
életvalő mozgalmát támogatni és eredméayre melylyel aa Itteni lakások megélhetési visseayal kásai Blső
reuşite sokat nevetett a Igen jól mulatott a es nemtartkstaak számot jutalmazásra, kik a gas csak
iráat Mtelssségsaertleg vleeltetai tartesnéaak.
jettatai szíveskedjenek.
a darab bohóságainak, nanem a aaeteplők ügyee
A ml kis városi piaesankst élelmi sserek dolgá- dssági egyesűletaek legalább évdijas tagja|.
játékának la tnlajdooltkató.
Nem tagok cselédjei ée munkásai csak má— Gyáaarovat Petres Erssike, Petres baa mér olyaa drágává tették, begy as itteol
Vaeámnp november 4-én a fMnlumás ktaaaaan
sod
sorban
vétetnek
figyelembe.
nyokot
kosták Ismét színre olyan előadásban, a mire
Domokos paeishivatalaok kia leánykája Calk-Vár- érák a budapestiekkel vetekednek s egyik-másik
Kik a mnlt évben dijat nyertek, ások esak kár is szót vesztegetni
dotfalváa t. hé 2-án. életének 4-ik évében agy «sikkre nézve esekei felül Is ksledják. Mlsdea
Hétfőn
november 64a Ssalamledt adták, kedbártya-lsbhsa, két heti enlyos aseavedée etéajebb féle élelmi oslkket aea agyas a saját hassaé- harmad sorban asámlthalaak díjazásra.
den pedig utolsó előadásul, a Cromonal kegedSaéraPelhivataak esek alapján a jntalmazásra molettet liosták adure.
létre sseaderilL As ârtatiae kis angyal UH te- latakra, hanem kivitelre Össsevásárelask a ae
Midőn a tánnlaMől esen alkalomtól booent
temét « U 44s éélatéa S érakor adták él as Itteol tőegyökerea polgáruk a kasét ée államot igéoyt tárté eaelédek éa mnnkások, hogy illetékes
návarhelyt mükádéetkkSe teljes eltet klaeetgáló tlastvineMk ma-bolnap oda Jatsak, hegy községeik elöljáróságával s a ssotgálat adé gaz- vessSnk
nnysíUdaek.
vánunk.
— Kertes Aloiaadrieát, Dr. Kenea ssnll- Mteéeaaapi asükségloielbet a rővM «ten meg. da biaeayitványával (eaelédek cnelédkönyvvel),
l*t tulajdonsa
fslaseroli
bélyegtelea
rdyamodváayaikat
folyó
évi
aai srves 10 éves kis leánykáját a mmH kétea gasdagedal skaré pelgártának miatt Ideges bea gasdasád egyeeülei iHkári
OTOBOTJAZAfi ő l O K Ó H
kiragadta a balil ssaieisek aoerető kasjal HelL lyekről kell kegy Issserássák. UJabkes agy lát- dsesember hó

November 7.

C S I K I

Pályázati hirdetmény.

m m SÁNDOR dr.,

46. Biám.

L A P O K

A csik-borzsovai kttzséjri iskolánál H
a tanitói Aii >má* megUrtHedvén, nrra pályázat liidetfetik.
U 0 Q tí&tí föOTTO
JárandÓMÓgok : a) 600 korona tö r á orvosi rendelője éa fogorvosi műterme fizetés. melynek 000 koronára való fftl
liT9] 9-10 Cslk-Sxeredáb&n
emelete végett n kellő lépének megétettek t b) megfelelő ötöd éves korpótlék ;
Nagy Ferencz dr. házában.
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél c) 120 korona faáltalány; d) fnizá« és
ntán 2—4 éráig.
legeltetési jo«?, mely a nyugdíjba számit,
ennek értéke 120 korona; e) lernuwelbeii
lakás és gazdit sági i utáló ; () kert, melynek értéke 00 korona g) vallástan tanításért, az egyház megyétől remélhető 40
A csik-zsOgfldi úgynevezett .papir1 korona.
2 kövü olti malom, négy hold
Kellően felszerelt kérvények f o l y ó
• z á n t ó f ö d és hat terű széna é v i n o v e m b e r 1 0 - i g aMih-t i s k o i ^ / k i
k a s z á l ó r é t t e l haszonbérbe adó.
elnökhöz beadnndók. Megválasztott, állá
Evi haszonbér <00 korona.
Bővebb felvilágosítást a d Ö z v . cát M70tmal elíoglalni tartozik.
S z a k á c s I s t v á n n é Csík-Szentkirályon.
Csik Borzeován, 1900- november 3 ón.
(JUJ 3 -3
(ti. p. Cmk-Szépviz)
|22íi] i _

Hirdetmény.
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•
•
•

Hogy az idegenből a közönségre erőszakolni szokott sorsjegy
kényszervisárlAsnknak, — melyek rendesen a vevők hátrányára történnek.- elejét vegyük, B hogy a helyi közönségnek is alkalmat nyujtaunk
az osztály sorsjátékbani résztvétel által szerencséjét megkísérteni a

YlI-ik osztály sorsjátékra

nagyobb mennyiségű sorsjegyet szereztünk be.
n nugyérdeniQ kOzSnség becses figyelmét felhívjuk.
HUBAM m á r

•
•
•

••ti'nber

15

Egész sorsjegy ára uz első húzásra
.
. . .
.
. . .
.
''«
.
.
.
»
.

A melyre

14-án.

12 kor. — fillér.
6 , —
.
3 . .
1 . 50 .

sorsjegyek eredetiben kaphatók Csíkszeredában a Pénzváltobankban.
Az itt vásárolt sorsjegyekkel posta és más költségek
Tisztelettel

megkíméltetnek.

GÁL én BALÁZS.

122112-2

Kovács Tamás, Kovács Simon,
isko)u.széki jcpv/.ö.

iskolnsxúki cluük.

Tiszta bort,

l i k ő r ö k e t , c o g n a c o t , r o m o t venni
akarók, kérjenek bérmentes Árjegyzéket

Székelyborkereskcdéslől.
Saékely-Kereaitnr.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kikilldiUt IMI*, végi HIMÍ'Ó ^zennel

|2i»| •>—io kO/liiiré teozi, bogy a caikszer« dm kii-, törvény

széknek l»t)0. évi «333 polg. sz. véizé*e foly- g

FONTOS ERDO- ES FURESZTDLAHOSOOÁK.
OeMesegyártásra aJhslass SQésxségss tűsfa,
(fenyő és luczfenyó) 12 cm. felüli átmérővel, egy
méter hosszúságtól kezdve, Jövő évi siállításra,
Jstáayss árban vétetik. — Ajánlatok intézendók

A BRASSÓI CELLULOSE-GYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ,

3 = = C a * j » . ó d .

nwi 4

EERME8TBE, (BRASSÓ MELLETT).

tán cMk-szeifdrti tHknrek-p. il/.(Ar rt^zv. t végre. 2
bH|tH<ó rezére Riicz AhjiMDé s rái>ai csikNzentiniliÁlyi lakósuk végreli .jtást sx^nvxlo e|. g
len Ití6 kor. követel* |ár. ereiéig elrendeli kilégiiéi végrehajtás folytán alperesiől lefoglali
és 7t)8 kor. ln-csült iiiKA*áB"krH o csíkszeredai ^
kir. járáubii óság 1900 évi V. 671, sz. véggel a további eljárás elrendeltetvén, aiinnk
H!H)I és fdílllogUllalók köv-teléne Héjéig
is, «mennyiben azok kiel^giié-i jogot nyitok
volnn, végrfliHitHSt>%»-nvedők l«ká*Aii C*ik-S"-mMiliálynu leendő ni-gui-i^nn, liMiándüQI 1000.
évi november hó 16-ik napjának délelőtt
8 órája kit«zet;k, H mikor H u.inilHg lel'ngU<t
ng6k p"(lig I. RHI'Z AlHÍ«iSDéllál S/.éllH. sz.rkek llA/.ibutuiok és gHli»llH, II Ky.öcs Eleknél
>/éiiH ^s (|f>/k><, 111. Tudor Antalnál s/.t-kér,
eke, IHIIIÍH S/.ÉIIH ÉN ro/.* H |pgiöi»I>t-.l igéi őriek

f

Immár S-lk váltoatlan Jdadásban jelent nu-g u KÉNZPÉLI'FL/.ETÉ^ l l l f l l f t t , F/ÜKÍÉG
alul is el ingnak HIINIIIÍ.
BACSÓíél.'
M

T S - o t l o s ,

lakatos mester Csíkszeredában.
Ajánlja u tek. iskolaszékek és gondnokságoknak 1 0 0 0 . sz. a.
szabadulmuzott uj, kovácsolt vasból készített mozgatható és felnyitható
Ülésekkel ellátott ixkola padjait
Midőn H7.»lid munka és ulitsú ni- mellett törekedem bárminő
nagyságban igen tisztelt vevőimet padjaimmal pontosan kiszolgálni,
kérem méltóztassanak azt bármikor műhelyemben megtekinteni s meggyőződést szerezni arról, hogy azok eddig tel nem talált újításokkal bírnak.
C s í k s z e r e d a , 1900. október "22.

iíi:i| 3-4

NAGY: Mondd csak kérlek Kalogh, vettél már magadnak
egy osztálysor^jegyet?
BALOGH: Még nem, mert netu tudom melyik n legszerencsésebb föáruda.
NAGY: A legszerencsésebb föáruda

ESETÉN LI.C^ÁRNN

B I I I A E I

KelbiVHlimk ntitMUzok, k-k n/. • l.irv-fi-»--

Ö x ö ^ s
^ T a . p t á . r , XMIIIŰ meó>ÁG"K vételárából A végi. IN utó KÖa legszebb, legérdekesebb és legpraktikusabb u>i|Húr vetelőét lll'gHÖ/Ö kle|rg|.f>||-% ingót Ul tHIIHk,
a III-N ny il«EU részükre H IO^IHIA- k«nrti'bati
mindenki gumin.

Budapest, IV., Városház-utcza 14.
Gondold csak kedves barátom, minő szerencsés
einher, rövid idó ulatt már ketnxer nyerték nála
a jutalomdíj iit.
IíALOGH: Mi az a „jutalomdíj'?
NAGY: Jutalomdíj. Imritom az a legnagyobb nyeremény

kÖ/,6!|i-trll VlllllH éü ez A V^glellH|tH>1 jfgy/"»-

könyvbö! ki ri.-m tűnik, IHIK.v ••ls. bl.séi;i jelen
BACSÓ FERENCZ,
léceiket H/. Árverés i)i^gke/.dé>eij( HIuI II kikülfArinul állani tl»«cviaelú.
Tartalmazza a XVIII., • • • es XX. saásad mLoden doiLnél hasban bradul, VHgy pediK Í-ZÓVH) b-|eli-ntf||i p| UH uiulAsxzak. III "ii kiiliiili-11 cs^k
evének naptárát, Őasseseo
A vetflir IFILÍISKKÉIE F.'giiHk UIHÍIHIIII.
61 tsyss, tftkélstss, közönséges naptart,
•vl/rk 1701-ldl a 9UMk évlc vállikoiva érvcnye.ek A kl li-bát
Kell Csik szered An, 1900. évi október hú
qfiur meyrcvil. M Fféai életetwa
12 ik »a|>;áii.
minden entendöre
«I tálja magit laplirral, n Iái tai tok péait uharll târg * cgyuiul a
Keresztes Gyula,
lefelyi étek aaptâialt U «Indii keaébea bírja. * ml ige a énl«ke« 4olog. Ull«4 kiállítása pedig oly dUa**, hopy a legelőkelőbb tuloiuk [24í] 1 — 1
kir. bírósági vé^rclmjló.
ÉMUJiB bel;el foglalhat • exclt
• alkalmi ejáj
Ii klIStbea ajánlható. Bulrt án i korona, d« a CSIKI LAPUK UladiV
hlvatalábaa, caak I korosa 40 fillér kcdveiaénjres ár bat kapható.
ilost jelent tneg :
Vidéki aegivadalésaél ajánlón é«tersenie*aegklldé» c «Ijáhol 35 ni.2
i
fortó t* mellék lead A.
l-i
í
2
A németországi
i
| m e z ő g a z d a s a g i szövetkezetek i

Jó minőségű szilvóriumot

% irta Pártn Friţ/f/e»,
esik-sze redai kir.
ügyész és kapható Györgyjakab Marssgyobb mennyiségbe* vásárol
ton utóda könyvkereskedésében Csik*
Szeredában. Ára / horo na 20 ţilh'r,
Osik-Szentmárton. ^ 2 .. ! postán küldve 10 pl térrel több.
V r v r r n r i n r r r r r r r i

Ifj. Hajnód János, lakatos in.

IM^ 6 0 0 , 0 0 0

'SM

Kn ebben a fóárudában játszom és mondhatom, hogy nagyszerűen szolgálnak
ki, e húzás ntán nzonnál lakásomon van a IIUZÍUSÍ jegyzék.
BALOGH: Mikor van az I. osztály l>uzá*a?
NAGY? Az már f. évi november 15. és U»-án van és
Vi sorsjegy 1*2 kor. l,s sors^ G kor. l/> sorsjegy M kor. 1 H soi-sj. kor. 1.50
I>e nem ajánlatos sokáig késni mert közel a húzás előtt szörnyű nagy nála
a kereslet.
Ugy, akkor azonnal rendelek magamnak egy sorsjegyet

B5Ja.SLxi E d e

|22:»| ;

Ilittlapesf.

főelárusitónál
1'/., Váitwház-Htrsa
/4.

MIHÁLY ANDRÁS,

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy
tizletem nagyobbitása és tisztelt vevőimnek kényelmesebb kiszolgálhatnia czéljából

5 : Nyerges és kárpitos üzletemet

a plaos-utoflába, Saopos Béni házába helyeztem át. Egyben becses tudomásukra
hozom, hogy nneryen én kárjtltott üzletemet a mai kor igényeinek teljesen megfelelően ujonann rendeztem, hol minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb
készséggel elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlön).
Raktáron tartok mindenféle ruganyos dlviaekst 40—200 koronáig és garnitúrákat;
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármely
nagyobb városban. Továbbá kész kocnlk raktáron vannak.
Végül a nagyérdemű közönség szíves Ügyeimét felhívom azon körülményre,
bogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség jőindulatu pártfogásába ajánlva maradtam
Kiváló tisztelettel

Bájer

FeretlCZ,
Cnik-Szereda,

nyerges és kárpitos.
jHacx-ntcxában.

t

»t
t

»

+
+

t

Ajánljuk nz ulant jelzett úruk szerinti kitűnő minőségű kávékat, raktárunkból portomentesen utánvétel mellett búrmely postaállomáshoz szállítva
ö kilós csomagokban.
1. 1 kilogram kiváló finom nngyszemli Cuba (Ceylon) kávé ára I frt 94 kr
1
.
igen finom .
1 frt 78 kr
3.
. portoricó
1 frt 50 kr
-I.
kitűnő zamatu quatamala
1 frt 40 kr
5.
valódi arábiai mosca kiváló finom Hodeida . I frt 75 kr
ti.
arauyjáva legtinomabb
L frt 75 kr
7.
aranyjáva középfinom
1 frt 40 kr
8.
Domingó igenszép
i frt 27 kr
íl.
Gyöngy, kiválófinom
1 frt 58 kr
10.
Gyöngy, középfinom
1 frt 42 kr
II.
Jáva Libéria óriási nagyszemii ajánlható
1 frt 40 kr
10 dk Császár keverék tea .
yo kr
Még megemlítjük, hogy az általunk eladott kávéknak ugy kitiinö minősége,
valamint zamatosságáért szavatolunk, miért is kérjük nagybecsű megrendeléseivel
bennünket megtisztelni szíveskedjék, maradtunk
kiváló tisztelettel
W

4
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Nyomatott Caik-Baeredábao, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900.

Ajvász £ . és Társa

kávé nagyraktára, SZÉKELY-KEÜESZTUR.

