XVII, évfolyam.
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CSÍKI LAPOK

Szerkesztőség éa kiadóhivatal:
SBVOBODA J Ó 2 1 I T könyvkereskedése,

Megjelenik a lap
• l a d a n szerdán.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É B A N T A L

Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Nyílttéri oatkkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Boronkint 40 fitt.-ért közöltetnek.
Ismcretlcu ezégek hirdetési dija előre fizetundó.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetést dijak n legolcsóbban számittatnak.

POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
Kézíratok nem adatnak
vissza.
Ügyvéd.ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
Talamlnt hirdetések és elóflzetésl dijak Is kflldendók.

j

ber csak a haza védelmére volt köte- kell' szereznünk, ami minket ösi jogon lék oszlop áll, tetején turul, a magyar
A mi ünnepünk.
les hadba szállani. Szívesen katonásko- megillet, a miről soha le nem mondunk: szabadság ősi madara, éles tekintetét a
Hargitára szegezve, őrködik, nehogy
dott
volna, de csak az ország védel- alkejpányunkat; s ha szükség, ezért a vén
A székely nemzetet már Verbóczi,
orvul, védtelenül főidőnket megtámadja
szabóságért
hozzájuk
hasonlóan,
éleaz a hatalom, mely sok nemes szivet
Magyarországnak első éa mindmáig leg- mére és saját tisztjei alatt Midőn azon
oltott ki, kergetett a halálba, e vér áznagyobb jogtudósa, a „nobiles privile- ban látták, hogy idegen tiszteket ren- t ü n j ^ i s fel tudjuk áldozni.
tatott magyar hazában. Szent itt e haságiaţi, rerum bellioarum expertissimi" cí- delnek s külföldön is szolgálnia kell,
= A hét politikai eseményei. A> ban minden dafabka rög, a honfi szivekmekkel tisztelte meg. Bizonyára nem visszaadták a fegyvert. A kormány erre összes jelekből arra következtethetünk, bogy ből kifreccsent piros vér a szabadság
az ügy megvizsgálására bizottságot külérdem nélkül.
Béoaben éppen oly kevéssé gondolnak arrB, hogy szentföldjévé avatta. Végre nekünk is
Nem kell a történelmet segítségül dött ki, mely Csíkban meg is jelent, s a magyar nemzet jogalt a hadsereg és külügyek van, e megyének egy szomorú Kálváriája,
hívnunk igazolásul, ha a székely év- melyet a székelyek panaszaikkal töme- terén elismerjék, mint a válBág legelső napjain. hová imádkozni járhatunk, hol levett
ezredes kipróbált hazaszeretetéről aka- gesen kerestek fel, hogy a szenvedett Ugy bele rögződtek a régi osztrák központosító kalappal esküdhetünk meg porló őseink
szentemlékére, liogy ha kell mi sem lerunk bizonyságot tenni ; természeti hely- visszaélések ellen orvoslást keressenek. törekvéaek hitvány és fejlódéselleaes dogmáiba, szünk ti dicső elődök hozzátok méltatlahogy inkább hajlandók a birodalom tekintélyét
Hívásukra
Háromszékről
is
igen
sokan
zete kétségtelenné teszi, hogy harezokrázkódtatáaokoak kitenni,' hogy aem meghajolja- nok. E szomorú sivár jelenben nagy
bun folyt le élete. Csak ősei, a hunok jelentek meg Csórja nevü vezetőjük nak a diadalmasan elóre törő uemzetí eszmék szükségUuk van elzarándokolni a mi
szokása nyert benne folytatást; akik alatt, s az igy több ezerre szaporodott előtt. Es a viselkedésük pedig nem sokára vég- Golgotánkhoz. Itt nyer a mi lelktlnk, ha
lovukon ettek, harczoltak és aludtak. tömeget a comissio, attól való félel- hetetlen csalódásba fogja vinni. Újból a Fejér- ti reátok gondolunk nemes őseink, erőt,
lelkesedést. Megtelik sirotok fölött a mi
Pedig a székelynek ugyancsak nem mében, hogy megtámadják, szétoszlásra váry kormány réme kisért; de a kormány poli- szivünk honfi keservvel, és ez a marczanszólította
fel,
de
az
nem
engedelmestikájuknak
semmi
eredményt
nem
tud
kivívni,
volt érdeke, hogy e rögökhöz ragaszgoló, szivet tépő hazafiúi bánat erős,
hanem as egéaz magyar uemzetot egyetlen
kodjék, mert Bilánysága alig látta el a kedett.
nemes elhatározást hozó lelkesedést, ihletáborba fogja gyűjteni megtámadott alkotoiáuya
Erre 1764. január hó 7-én reggel védelmére. Addig ia Fejérváry Láuyiuak, Lányi tet ád. Mi is, ha üt az óra jogaink,
legszükségesebbekkel, hanem a hazaszeretet, a magyar állami eszme iránt három órakor a német katonaság ágyuk- Krislóffynak adja a király ajtajának kilincsét. szabadságunkat, szentelt földünket utolsó
vérünkig el nem hagyjuk soha.
való hűség, Szent István koronájának kal Madéfalva ellen vonult, ahol a tö- Hova siilyedtek a politikai viszonyok. Még egy csepp
Éreztük az ünnepélyen ezt a fogadalmat.
meg
teljesen
fegyvertelenül
táborozott.
évvel elóbb ia alkotmányosan kormányzó, a nem- Az összegyűlt Bokaság, a székely nép
egységes varázsa adott neki kettős küzdelmeiben, a természet mostohaságával Körülállotta a falu kijáróit; megszólal- zeti állam kiépitéaére törekvő uagy férfiak voltak arczárói leolvastuk ezt a lelkesültséget.
s a szomszédos ellenségekkel való tak a kiszögezett ágyuk; a mit sem a hatalom kezelói, kiknek hazafias goudolkodáaa
Mindenikünkek lelke megértette, megsejtő szegény nép álmából felriadva, és tudása díszére vált e helynek. Ma kalaudor
harczában győzhetetlen erőt.
politikának asereplói a király bizalmasai \ kik érezte e Bzobor alatt, hogy vészterhes
menekülni
igyekszik
a
kijárókon,
de
Helyét mindannyiszor becsülettel
elég frivolok, hogy a nemzet bizalmában nyugvó felhők tornyosulnak hazánk fölött, és
megállotta. Az Árpádbázi királyok kor- mindenütt ártatlanok vérére szomjas álláat a nemzetnek többször kijelentett akarata liogy e magyarnak csak egy hazája van.
szakától a legutolsó időkig, mindig jó, osztrák zsoldosok állották útját; s a ellenére tóltik be. A kisérlel újból kezdődik; Talán ép ez tette a szokottnál rnagasesőt önfeláldozó testvérnek bizonyult. védtelen emberekben, asszonyokban, hátha mégis zavart lehetue támasztani az álta- tosabbá a mi ünnepünket.
lános titkos válaastói jognak láugjával a e zavaA vén Hargita szomorú ködbe borult
Nem tudták megtörni a kunok és gyermekekben iszonyú mészárlást vit- rokban elveasue az igasi nemzeti akarat. Számi- az ünnep
reggelén ; maga a természet is
tek
véghez.
Sokan
az
Olt
vizébe
fúla tatárok beözönlő vad hordái; a kutáauk azonban a naivságig merész. A nemzet velüuk tartott, az is gyászolt, ünnepelt.
rucz-korszakban Rákócziak zászlói alatt tak, sokat különösen a háromszékieket nem fog eltérni czéljától, majd hs azt kivívta, Tiz órám több ezer főnyi nép gyűlt
harczol s a legértékesebb elemét képezte a vasas németek vágtak le. Némelyek leaz rá alkalom éa mód ÍB, hogy a azooziális össze. Fölcsendült a vallásos ének s
a magyar nemzeti érzés, a magyar faj 400-ra, másik 200-ra teszik e mészár- követelményeknek ia a nemzeti eszme elve, ép Murányi Kálmán főesperes tábori miséje
vezette lelkünket Istenünkhez.
suprematiaját a törők dúlások közepette lás áldozatai számát; kiket a honfiú aége mellett érvényt szerezzen. Kristófiyék ujabb emelte,
terve végre a küzdőtérre szólították gr. Tisza Ennek végeztével az egyesült daloskör
kegyelet
nagyobb
részt
egy
közös
sírba
épségben fentartó, teljesen nemzeti eriBtvánt ia, ki uagy tudása éa meggyőződése kezdett bele a Himnusz dallamaiba, de
délyi nagyfejedelemségnek. Erdély vette tett s nemzeti vértanukká avatott fel. öaazes érveivel ellene azegUlt sz ügyvivők nem- énekelte az egész közönség.
ki a haldokló Magyarország kezéből a Bukov pribékjeit pedig a történelem zetrontó tervének. De hogy e tervből valóbau
Az Ünnepélyt Becze Antal alispán
magyar nemzeti eszme zászlóját, me- azzal bélyegezte meg, hogy rendes ka- lesz-e valami, ast ma még positivitással meg- nyitotta meg. Röviden, tartalmasan, törlyet az Mohácsnál kezéből kiejtett, hogy tonaság támadott meg védtelen, fegy- mondani nem lehet, mert semmi jel SÍHCB arra, ténelmi visszapillantással vázolta a mult
hogy a király hozzájárulását megadta volua. e Bzomoru korszakát. — Elmondta ugy,
az uj életre kelt anyaországnak, bár az telen békés magatartású népet.
ez aa országgyűlés okt. 10-iki hogy mindenki megértette a szobor alatt
idő zivataraitól tépetten, visszaadja. —
Ez a szomorú nap volt az, melyet Valószínűleg
Ülése után fog csak eldőlni, mikor a törvény- alvó ősök halálának történetét. Majd a
A szatmári békekötés után ugy látszott, október 8-án megünnepeltünk szivünk- hozás ujabban el lesz napolva.
székely nép jellemére tért át s gyönyörű
hogy a nemzet örökre elpihen. A dicső nek egész melegével, gyermeki hálánk,
költői szavakban ecsetelte, hogy mi volt
Rákócziak utolsó és legnemesebb sarja tiszteletünk, szeretetünk összes érzelA közélet egyébként külsőleg CBeudea, a a akkor a székely.
nemzet mély megilletődéssel ünnepelte meg
A gyönyörű s az ünnepély méltószáműzve, a kuruezok halálos dermedt- meivel.
ságának
diszt adó magas szárnyalású
orazágsserte
as
aradi
13
vértauu
haláláuak
évségbe estek ; nem volt aki a mindig
Lélekemelő volt ez üunep, újból
fondorkodó osztrák központosító törek- is bebizonyítottuk, ,nem fajult el a szé- fordulóját. Es as ünnepély annál bensőbb, lelke- beszéd igy szól :
volt, minél hasonlatosabbak a mostani idők
vésekkel szemben a nemzetet föl- kely vér." Ezerek és ezerek keresték sebb
Mélyen tisztelt közSnség!
az 57 év előttiekhez, Külóuöaen a főváros polébressze. Mária Terézia kecsegtető, si- fel vértanúink sírját, hogy lerójják a gársága adott impozáns kifejezést gyászának.
Az 1764. jannár 4-én legyilkolt székely
testvéreink Birja (ölé állitott emlékoszlop felmogató modora a kuruczból bécsi lakájt kegyelet adóját
•
avatási ünnepélyére gyűltünk ma össze.
csinál, akik közQl csak igen kevesen
A
hét
legnagyobb
szenzáeziója
azonban
a
Különösen a csíki székely társada
Jól tudom, hogy s mélyen tisztelt közönakadnak, ki visszaemlékezik magyar lom minden rétege egyesült ez ünne- eaoóri ebéd volt. Szönyény-Marich berlini nagy ség előtt ennek a gyászos eseménynek a részugyanis, a kiről tudjuk, hogy a király- letei ismeretesek, de ha mégis azt némely ujabb
voltára.
pélyen ; mert ha a rendiség idejében követünk
nak hü és kedves embere a a ki a válság ele- adattal megvilágítva előadom, méltóztassanak
A bécsi hatalom a nemzeti életnek egyforma volt minden székely jogokban: jén mint homo regius szerepelt, állítólag meg- a tárgyhoz tartozónak tekinteni, mert a nélkül
peapectivája hiányos lenne s a törtée látszólagos agóniáját, nemzetirtó ter- .nobiles privilegiaţi" ; most egyformák hívta magához ebédre Kossuth Ferenczet éa anetikeret
események fontossága is csak látszUagos
Polonyi Gézát. Es az ebéd bizonyára nem pusz- okok szerint biráltatnék meg.
vei keresztül vitelére akarta felhasz- vagyunk hazaszeretetben.
A szomorú emlékű szatmári békekötéssel
Mintha a vértanuk szelleme szólott tán udvariasaági tény, hauem politikai eaeméuy,
nálni. Tudta, hogy a magyar szabadpolitikai életének egy dicsőségságában, alkotmányos intézményeiben él. volna hozzánk 1 Mintha sérelmeik újból melynek hogy lesznek-e és milyen következ- Magyarország
ményei, osak ai események fogják megmutatni. teljes korszakára gyászfátyol boríttatott. A
A tudósítók Erdélynek e korát megszólaltak volna. 141 év előtti keRákóczyak, Bocskayak és Bethlenek ragyogó
neve, magasztos uralkodása a legyőzöttek mamindnyájan a legszomorúbb színben servek, panaszok, mintha újból fölelegasztos lelkesedésében is mindinkább elfényteA
csikmadéfalvi
emlék
oszlop
venednének.
Mintha
most
is
alkotmátüntetik föl. „Annyira megzavarták, hogy
lenedett s ha a hazafi lelkesedés itt-ott telláafelavató
ünnepélye.
golt, elfojtotta azt az 1715-iki szörnyűséges
már törvényében Bem talál bizodalmat*. nyunk veszedelemben forogna . . Ez
lörvényczikk. Dósa Györgynek sem a tüzes
A hazafiúi kegyelet méltóképpen korona égetése fájt, hanem az a harapás, meUj adókat hoztak be, a rendes megyei az érzés kétszeresen mélyebbé tette
rótta
le
háláját
ősei,
a
székelyszabadság
ünnepünket.
A
közönség
s
a
szónokok
lyet saját felei ejtettek testén. És a száműző
gyűléseket eltiltották, a marcalis székenem volt elég kegyetlen találmány a
ket nem hívják Össze. Mindezekhez já- ugyanegy gondolatban, egy szent foga- vértanúinak rég elporladt teteme fölött. törvény
győztesek vérszomjas mámorának tokozására,
Sokáig
állott
jeltelenül
az
a
fold,
dalomban egyesültek; melyet bizonyára
rult az uj katonai rendezés.
valami nagyot, valami maradandót kellett kiaz a sírdomb, hová az 1764. január 7-én
annak a népfajnak a megbüntetésére, a
A székely jó ideig tűrte ezeket a az alattunk porladó ősök szellemei is osztrák zsarnokság által orvul legyilkolt találni
mely születésében szabad volt, a mely állaadó
megértettek,
hogy
mi
is
küzdünk
szajogtalanságokat; nem panaszolt; bár
székely határőrség nemes katonáit temet lelkesedéssel csatlakozott mindannyiszor a szakiváltságai értelmében mint nemes em- badságunkért, ujabban és ujabban meg ték. De most sirjuk felett egy szép em- bad eszmék apostolaihoz, s a mely most is
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Mélyen tisztelt ünneplő közönség I
mindvégig hősimen kitartott * szerencsétlen és 3 ágyat küldött fel lladéfalvárs (hfattó badságnnk védelmesésébeu elhullott bősök véBákóczy Fereoc függetlenségi törekvései mel alezredes parancsnoksága mellett. Az ájfynk rével teleírva; midőn tudjuk, hogy MagyarorMegtörtént
a székely szivés fajezeretet és
lett és a aely János Zsigmodtél kexdve mindig amoda a Bogát ormára ssegeslettek ki, szág a Habsburgoknak nem meghódított tartoiránti tflrbellan ragaszkodás filléreiből
ott volt, hol a szabad eszmék csak egy tslpa katonaság pedig a községet kőrlllvelte s midőn mánya, mely tetszésük szerint nem, hanem sa ősei
emelt
„Székely
Vértanok"
emlék-oszlopának ünIstnyl tért foglaltak «I a (étjogábaa megtáma- reggel Boros Istvéa, Ambrss János és Szabó ját évezredes alkotmánya és törvényei szerint,
felavatása.
dott aemset életében. Ki kellett találni aaaak Ferenci vezetése slstt testvéreink összegyűltek minden más államtél függetleafll és önállóan nepélyes
még csak as vaa hátra, bogy
a kéayszerzabboayaak önmlködő szervezetét, a válási átvételére, ágya és poskatüz fogadu kormányozandó; midőn tudjuk, hogy királyaink ezen Mostan
oszlop a nyilvánosságnak átadva,
•aely a székely határőrség elnevezése alatt a fegyvertelen áldoiatok&L Cras 8-va hora alkotmányank s törvényeink negtartására, vala aaaak emlék
megőrzése és épségben tartásáról is, a
független eUa<-ket présbe szorítsa. Ez a sze- accipietia resolalioaem I A gyáva gyilkolás reg- mint mások általi megtartására is esküt teszrencsétlen eszme — elég sajnos - sz erdélyi gel 10 éráig tartott, 139-en elestek, 47-en nek; midőn látjuk, bogy hazánkat proviacziá- lehetőség határai kőzött gondoskodjunk.
Én valék szereacsée az erre vonatkozó
kir. főkormányszék kebelében született s s ke súlyosan megsebesültek s még háromszor annyi juknsk tekintik s állami intézményeinkben, meleti határvédelem czége alatt a knrnckodé szé lehetett azok száma, s kik könnyebb sérülések' lyeket mi állituuk ki s mi tsrtnnk fenn, leg- megbízatásban részesülni.
S midőn ennek kézségesen és őrömmel
kelység gyáva megbüntetését ezélozts, mert kel elmeneküllek, a nagyobb rész elfogatott t szentebb jogunknak, a magyar ayelv jogának
csendes éjazskákon még mindig felhangzott
véresre verve s sisredai vár börtöneibe hurozol- használstától megfosztanak ; midőn látjuk, hogy teszek eleget, a szobor szervezési bizottság és
BéU:
tatott, 59-en nyngosznak olt ama kereszt alatt, alkotmányunkat semmibe sem veszik, törvényein s vármegye közönsége nevében kijelentem üuletett esküjök dsczára — tiporják: uepélyesen, hogy az smlék-oszlop mai naptél
többiek is csoportosan hantoltattak el legin- kel
„A lé/6 la kuruci leve,
csoda-e,
ba s jogos Elkeseredés győzedelmes kezdve a nyilvánosságnak átadatott, annak
kább
a
köztemetöbe.
A
megmenekültek
s
áltaŐ Atilla Igaz vére."
lában a mozgalom részesei közül Zöld Péter kedik a türelmességen s fegyvert ad a megtá- megőrzése és épségben tartása iránti hstályos
gondoskodást, s a szükséges intézkedések megA szstkmári békekötéstől kezdve 1730-ig vezetése alatl mintegy kéteaerra kibujdostak madott szabadság éa jog védelmére ?
pedig Madéfalva politikai küzség minbel egy, bol más alakban állandé felszínen volt Romániába s ez volt az első raja a székely
Ex az elkeseredés, melyet fokozott a bécsi tételét
elöljáróságának — minta melyaek haa határvédelem, mintha bizoay addig is a szé kiváadorlásnsk.
udvsrnak kétszínű, bazag politikája adta kezébe denkori
tósági területén az emlék oszlop áll — hatáskelységen kívül más teljesítette volna azt (
Mélyea tisztelt közönség I rövidre össze- itt elhullott hőseiakaek is a fegyvert, kik az körébe
s felkérem, hogy az ez iránti
mintha bizony a Tölgyesbe, Gyimesbe, Prieske- vonva elmoadollam e szomorn történeti adato- állandó katonáskodás által, addig élvezett joga- teendőit utalom,
az ősök kegyeletes emléke ée bazaflui
tőre elhelyezett nebány százsd labsnez segített kat agy, a bogy a megye levéltárából s egy inkat, kivállságsikat veszélyeztelve látták.
szent kötelességnek megfelelőleg szíveskedjék
volna megakadályozni a törők-tatár bordák idejű feljegyésekből összeállíthattam. Kedves
Mibea állott az emiitettem kétszínű ée teljesileoi. Mi remélem könnyen és akadálytalarabié beütéseit I Nem sz, haaem szálka volt a szolgálatot tadom nem tettem semmi irán)baa, bazag politika?
nul teljesíthető is, mert erös azon bitem éa
független székely kapitányságok esi intézmé- mert első sorban is a mélyen tisztelt közönség
Abban, hogy Mária Teréziának a halár
meggyőződésem, hogy sem e vármegyében,
nye. Az öakény ebbe a sarokkőbe mindig be hazafias meggyőződésében keltettem fel az utá- Őrség szervezése tekintetében kisdolt rendelete és
az egész Magyarországon egyetlen az őseit
leütközBtt s azért azt minden áron el kellett latot, a végrehajtó közegek orgyilkos támadáss homlokegyenest ellenkezett a katooásitó bizott- sem
és
hazáját szerető hazafi nem fog akadni, ki
távolítani s erre alkalmasabb möd nem volt a felett, de ismételem, kötelességem volt a ténye- ság eljárásával.
a
multak
dicső emlékét megörökítő ezen ema székely határőrség beállításánál, mert a ka- ket a magnk valóságában előadni azért is,
Míg ugyanis Máris Teréziának most jelzett lékszoborhoz sértési szándékkal közelednék,
pitányságok megszűntével országos védelemben hogy e gyászos múltból következtetést vonjunk rendelete ugy szélt: .Hogy kik legyenek határ- sőt
tudom biztosan, bogy az ily szándékkal
kellett, hogy részesüljünk. Így lépett előtérbe
a sivár jelenre,
őrökké, arra felség senkit kényszeríteni nem akar esetleg közeledő akár a honbeli, akár azonkia primipilas és pixidérns székelyosztályok felA székely türelemben szülelik, küzdelem- s minden erőltetéstől és jogsértéstől távol van", vüli idegenek, egy lelkes ellentállé táborral tafegyverzése, állandó kstona kötelezettsége. E ben nő fel és várakozásban mnlik el és még addig a katonásilé bizottság előbb igérelekkel lálnák szemben magukat, mely tábor az önfelezélra az erdélyi badparancsnokság egészen ön* sem esik kétségbe, mert eleme a szabadság és kiváltságok adományozásánsk kilátásba he- áldozó
ősökhöz méltóan, legdrágább kincsének,
kényüleg egy tervezetet dolgozott ki « az a kir. vágy, teremjen bár mindannyiszor fanyar gyü- lyezésével, később fenyegetésekkel, minden srrs- — életének
— koczkáztatásával is kész leend
kormányszék által ai inclyta commonitásoknak mölcsöt, vallása a hazaszeretet, anélkül elha- vsló egyént a fegyverfelvételére rábírni igye visszaverni minden
támadást.
leküldetvén, midőn megértették, hogy miről van gyatottask érzi magát; s e lelkesítő érzelmek kezett.
szé, egyetértőleg és egyhangnlsg tiltakoztak közölt törhellen hűséggel, rendíthetetlen bizaVégül
a
kegyelet
bála sdéját rovom
A hazug politikát pedig legeclatánsabbau le mindnyájunk nevében ésakkor,
ellene, s a miatt előre a könyörgő s azntán lommal várja . . . várja mégis a tavaszt s hiszi, azon körülméuy
midőn általáigazolja,
hogy
babár
a
királyné
az erélytől dnzzsdé felírások s csillapító és bogy züld erdő zúgásán, vad galamb bugásán rendeleteiben, kinek kinek tetszésére bízta a nosságban megemlékezem mindazokról, kik e
rendre ntssité leírások éveken át napirenden kivül meghallja még s szabadság tárogslójál is. fegyverfogást: megelégedéssel nézte, ha sz al- szobor létesítéséhez agy erkölcsi, mint anyagi
voltak. Ugy kell lenni, hogy msga az erdélyi
És ti ártatlan mártírjai a zsarnok önkény- sóbb hatóságok a nép kényszerítésére a îegjog- támogatásokkal hozzájárullak.
főkormányszék látta be javaslatának tarthatat- nek, bocsássátok
Kik között első helyen megemlítem a szohogy unokáitok csskuem talsnabb s legerőszakosabb eszközökhöz folyalanságát, mert végre is snnak visszavételét másfél századon meg,
jelteleuül hagyták modlak. Sől midőn jelentették a madéfalvi öl- bor létesítési) iránti eszme megteremtőit, azntán
hozta javaslatba sz ndvarnál, de a kapós esz- sirotokst. Sokáig keresztül
a
szükséges
snysgi eszközök összegyűjtőit és
voll Bzent neveiteket döklést, nemhogy a bizottságot — mint ezt
me már snnyira teelte volt magát az irányadó nyíltan emlegetni, tiltva
adakozóit, továbbá a szobor tervezőjét és épímaga
is
várta
—
túlságos
szigoráért
és
emberazntán
hosszasan
és
kimerülve
körük s különösen a legmagasabb katonai sze- sz 1849-ben letöri roncsolt tagjaiuk összeillesz- telen eljárásáért megbüntette volna, hanem azt tőjét, végűi a mai ünnepély rendezőit és a mai
mélyek lelkületébe, hogy s lőkormányszék jafáradoztunk s midőn szabad volt fellélek- helyeslőleg tudomásul vette s a mészárlás ve- ünnepély fényes sikerének megteremtőit, a szevaslata, mint as ország érdekeibe ütköxő indít- tésén
az ország minden tájéka versenyzeit zérét Caratlo Manó alezredest ezredessé lép- replőkel és megjelenteket, kik mindnyájan fovány elvettetett s egyidejűleg Bukov az erdélyi zeni,
gadják jutalmai a székely hősvértanuk iránti
azt sz áldozatot, mely bsmvsílok (ölé tette elő.
hadparanesnok utasíttatott a felfegyverzés szi- meghozni
hálás kegyeletünk és igaz hazaflai tiszteletünk
szerény emléket emelte, hogy hirdesse a késő
Ez aztán az igazi politikai következetlen- éB szeretetünk elbervadhallsn virágaiból alkogora végrehajtására.
nemzedéknek szabadság szerelő sziveitek nagy- ség, melyet a hazugság és a kétszinüség jeltott koszorúnkat.
1762 jalios havában szállott bt Bornemisza ságát I
lemeznek.
Most pedig az ünnepélyt besárom. KriszPál fökirálybiró vezetése alatt Schröder őrnagy Vármegyénk nevében üdvözlöm szeretett vendéSajátságos játéka a véletlennek, bogy
és Zámbler százados Gyergyóba, s lófö és da- geinket és a mélyen tisztelt közönséget s az vértanúink emlékének állított ezen oszlop fel- tusi vallásunk szent énekei könyvéből vett azon
rabont székelység összeírására s olt egy hét ünnepélyt megnyitom.
avatási ünnepélye, a jelen snlyos és vátaágos hő fohászommal:
alatt végezve, átjöttek Csíkba, innen mentek
politikai idejére esik. Akkorra, midén ismétel- .áldd meg orasáKUnkat, a ml magyar hazánkat,
Utánna
aa
Ünnepi
szónok
Dr
GyörgyKászonba ós azntán Háromszékre. Négy bét
ten a nemzeti küzdelem s az alkotméoyvédelem Vezéreljed jóra, a mi ktfályunkat."
pál
Domokos
országgyűlési
képviselő
alatt két ezred katonát írtak össze, ennyinek
izgalmas napjait éljük; midőn a létharezok
osztották ki a fegyvert s más felszerelési czik- lelkesítő gyújtó beszédet mondott. — A egyik legerősebbjét vívjak a honfiai szerelet
E lendületen szavak végeztével a
keket. És a székelyek egykedvűen tűrték, ott- magyar nemzet akkori.szorongatott kietlen láagolé lelkesedésével, azon átkos hatalommal
hon a pnskát sz égy fejéhez támasztották, életét a mai veszélyes helyzettel hason- szemben, mely négyszáz év éta néz velünk far- csikmadéfalvi bíró keresetlen szavak kíséretében az oszlopot átvette.
esttét, tölténytáskát szegre akasztottak s szkasszemet.
A Kossuth nóta hangjai mellett lasatén dolgsikra mentek, miatba a világon a lította össze. Fogadalomra hivta fel a
Akkorra,
midőn
a
bécsi
kamsrilla
által
legközönségesebb eset történt volna rajiak. — s&ékelységet, hogyha kell álljon talpra befolyásolt osztrák császár, kit Enrépa a leg- san oszlott azét az Ünneplő közönség.
Hanem zsibbadtságnkból hamar fölverte Zöld megint, mutassuk meg, hogy nem va- alkotmányosabb fejedelemnek ismer, a nemzeMielőtt eltávoztunk volna, nézlttk
Péter szentléleki és Beke István delaei papok gyunk méltatlanok dicső apáinkhoz. — tet meghívott vezéreiben ismételten meggyasoká, hosszasan a szobrot, melyre elhozlelkesítő fellépése, s midőn a köveikevő évben
ugyannyira,
hogy
azok
a
különböző
meBeszéde az Ünnep magasztosaágához
Bakow béré Lázár Jánossal megjelent az ösz
rényletek, melyeket a túltengő hatalmaskodás ták testületek, egyesületek, községek viszeirt kstonsság felesketésére, előbb Gyergyé- nemcsak, hogy inéltó volt, hanem emelte 38 esztendő alatt elkövettetett ellenünk, Ide rágkoszorúkat. Nem hagytuk el anélkül,
szentmikléson, szntán Csíkszeredában rakásra fényét, erkölcsi nagyságát. Zugó éljen- számítva Chlopyt is, nem hagytsk oly mély nyo- hogy el ne olvastuk volna, fel ne jegyezhordották a kiosztott fegyvereket és felszere- zések között befejezett beszéde igy szól: mokat az emlék és a kedélyekben, miut ez a tük volna a koszorúk azámát, azoknak
lési ezikkeket, s mert Bnkkow nem matatott
legujtbbi .ökölcsapás."
feliratait, melyek a következők:
bsjlsndóságol azok visszavételére, darabról
Tisztelt ünneplő közönség I
Akkorra, midőn a nemzet vezéreihez indarabra összezúzták s ő maga is csak álruhá1. „A csíkszeredai bonleányok 1764-ben
Hszánkbsn talán egyetlen hely sincs olyan, tézett ultimátumában foglalt kijelentései által,
ban menekülhetett meg a nép dühe elől. Sajelbnnyt székely vértanuk emlékének." Ez volt
nos, akadtak mégis meggondolatlan emberek, melyet a szabadság védelmébea elesett bősök melyek szerint, a nemzeti követelmények, ne- a legszebb ezüst koszorú bárom szinü azalkik részint a fenyegetésnek felülve, elfogadták vére pirosra ne festett volns. Szent ez a hely vezetesen a magyar nyelvnek az ország had- laggal.
a fegyvert, a kik azatáa magvai lettek a szé- is, hol most álloak. Székely bősök vérétől meg- seregében valé érvényesítése, „a vezényszóra
2. .A esik somlyói róm. kath. főgimnázium
és a szolgálati nyelvre vonatkozólag ki van
kely katonaságnak. Ezek a melléjük adott la- szentelt hely 1
Itt vsának eltemetve, slattunk porladoz- zárva ée kizárva is marad" a legalkotmáayosabb ifiusága, Siculicidiam vértanni emlékéoek."
baaezokkal falarél falnra járva, megmételyezni
„ősi jogsink védelmében elesett vérigyekeztek a székely testvéreiket s miután sza- nak azok, kiket a féktelen hatalmas gőg, a fejedelem rálépett a oyilt absolatizmos aljára. tanuk 3.emlékének,
Csikszereds város hálás keEmléketek felavatási ünnepélye dicsé hő gyelettel.*
badon erőszakoskodhattak, a székelységnek határtalan zsarnoki önkény, ősi jogainknak
eddig tartózkodó részét is ellenállásra tüzelték törvényben gyökerező alkotmányunknak védel Bök 1 oly időre esett, midőn legnagyobb szük4.
.Madéfalván
1764-ben elesett hősök
kik az elégedetlenekkel kezet fogva, előbb mezéaében, 1764. jsnaár hetedike hajnalán or ségünk vsn lelkesítő példátokra; oly időre,
midőn az osztrák kamarilla alkotmányunk év- emlékének, A csíkszeredai ipar-teatűlet 1906.
Bákoson, szntán Tsploczán s végre a Somlyó val legyilkoltatta.
és Pálfalva közti téren gyülekeztek s mintegy
Ha kérditek : mit vétettek, ml voll bünük, ezredes törzsébe a fejszét ráillesztette; midin október 8.
B. „Székely Szabadság Vértanuiaak, Csikötezer sláiráasal ellátott tiltabozé kérést szer- hogy ily szörnyű büntetéssel sajtattak ? Felettem érezzük, bogy ba a magyar aemzet, mint egy
kesztettek, melybea a királyáé iránti hűségre kérdés. Hát az aradi tizenháromnak mi volt- ember fel nem áll s s lesújtani kéaz csapást megyei ált. tsnité-egyeeület.'
6. .1764. jsn. 7-én legyilkolt Székely
hivatkozva, évást emeltek miadea önkéayű el- bűne, mi volt vétke, bogy oly esafoeaa, akasz- erös karjával fel oem fogja; alkotmányunk
járás ellen, mely rajlak a felfegyverzés czége tóién kellett meghslaiok ? Mert szerették a évezredes rája ledöaletik, hatalmas koronája Testvérek emlékének szentelte Csikvármegye
közönsége.*
sárba tiportatik s Magyarország . . .
alatt állaadéaa elkövettetik; de mindamellett is hazát I
7. „Madéfalvi vértanuk emlékére, Csíkhajlandónak nyilatkoztak a katonáskodásra, ha
Hát alkotméayanknak, szabadságunknak,
Mi lesz akkor Magyarországgal ?
tisztjeiket szabadon választhatják, ba a katona- függetlenségünknek védelmezése mióta bün? S
Beolvasztatik a birodalmi nagy egészbe, szereda iparos-ifjúsága."
8. .A madéfalvi vértanuknak, Csiksomkötelezettség a primőr nemesekre is kiterjesz- a bszaszeretetnek skkora lángolása, mely ké- teljesedésbe menvén a Habsburg dinasztiának
lyói tanítóképző ifjúság.'
tetik és ba a rájnk erőszakolt adók eltöröl pes életet és vért is áldozni, mióta nem erény ? négyszáz éves törekvése.
9. „A Székely vértanainknak, Madéfalva
telnek.
Azóta, miéta a Hababnrg házból szirmaié
Eme szomora sejtelmünk érzetében, itt
osztrák császárok, magyar királyok, kik nem sírotoknál, as Istea szabad ege alatt fogadjuk, községe.*
10. .Székely szabadság vértanainak, Gy.E kérvényt mintegy ISOO-an hozták le gondolják meg, hogy iogoványoo épült császári bogy alkotmány-védelmünk nemes küzdelmében
ide Madéfalvára 1764. jsaaár 6 éa s az ott honjuknak főerissége a magyar királyság; kik egyek leszünk s dicsé példátokat, ha az óra szentmiklós községe.*
11. .Székely vérlanaknsk kegyelettel,
levő Bakow táboraokaak Boros István nyújtotta megfeledkeznek arról, bogy nsgyon sokszor vég- ütni fog, habozás nélkül, lelkesedéssel követKilyénfslva községe.11
át a UJmeg jelenlétében. A gyergyószentmiklési veszélyben (orgé császári Irént, ez a megve- jük, Isten minket ugy segéljen I
12. .Madéfalvi vértanuknak kegyelettel,
esemény hatása alatt éllé tábornok ezt válaszolta: tett, ez az elnyomott mostoha gyermek, a maA daloskör énekelt bezséd ntán. , Há- Tekerőpatak községe.*
„Cras 8-va bora accipietia resolatlomen.' — gyar nemzet menté meg; kik csak addig slkot13. „A szabadság Mártírjainak, GyinesHolnap 8 érakor megkapjátok a feleletet. — méayos királyok, míg olyan ialézméayek léte- romszínű zászló lobog fuvalmi szárnyakon*
Sokan gyaaitották esnek a feleletnek lényegét sítéséről van szé, melyek as öeszbirodalmi eszme kezdetll hazafias lelkesítő dala hangzott fel bflkkiek.*
14. .Emlékük legyen áldott, Szárbsgy
és értelmét; de a királynéba vetett bit sokkalta érvényesülésének alját nem állják; kik a leg- rá a ennek végeztével Zsögön Zoltán
községe.'
nagyobb folt, semhogy tömegea gyilkolásra szebb s legmsgaszlosabb honfiai erényeket láza
goodolhsltak, — éa s tSrvénybe helyezett biza- dásnak minősítik s azokst golyóval és akaiz- szavalta el ihlettől áthatolt, szivet gyújtó
16. ,A Székely vértannknak kegyelettel,
lom sokkal erősebb volt, semhogy ilyeat fel- téfával jutalmazzák; kik sz alkotmányosság s tüzelő ódaját, hatalmas taps, éljenzés A szépvizi honleányok."
lehetlek volna a föhadpsrancsnokról; azért a törvényesség megdönthetetlen védbástyájáa között.
16. .Székely vértanúinknak kegyelettel,
Madélalváa meghálva, reggel a válasz átvételére álló vezérek stján a nemzetet, mely meghozott
Végül Fejér Sándor megyei főjegyző, Szárbegy honleányai.*
teljese* fegyvertelenül megjelentek, sőt bogy aa ítéletéhez ragaszkodik, kimoadbatatlan szenve
Ezek voltak a koszorúk, melyeket
elleaállássak még szisezete ea legyen, botjaikat dés a ijesztő ayomur kilátásba helyezésével fe mint a törvényhatóság embere átadta
az emléket kegyeletes gondozás, megőrzés a kegyelet hozott dicső őseink emlékeinek.
ayegetik meg.
Majdnem az egéaz megye elhozta a
Ilyen nagy jogtalanság tndstábsu, midőn végett a Csikmadéfal va politikai községnek.
Bakow jsnaár 6-án délatáa két Mázad
A* Ünnepélyt méltóképpen bvzáró, mi kedves volt neki, de Aicmknak kovéiteai fedezete alatt Siertdábs vonnlt s még ismerjük basánk évezredes történelét s látják
éjjel 4 siásad labaaezot, 3 század vértest I aaaak lapjait a bécsi advar által támadott Bza-1 lelkes beszéd a következő:
szorúit nem láttak, pedig kerestük a

Október 11.
többiek kOsött. A számtalan megjelent
küldöttségek közill a következők neveit
sikerült m e g t u d n u n k : Háromszék megye
küldöttsége Gödri Ferencz sepsiszentgyörgyi polgármester vezetése alatt, a kolozsvári egyetemi hallgatók küldöttaége,
Csikvármegye, Csíkszereda város, csiksomlyói róm. kath. főgimnázium, a tanítóképezde, csíkszeredai ipartestület, csiki
róm. kath. tanítótestület, csíkszeredai iparos ifjúsági önképzőkör, Gyergyószárhegy,
ü i t r ő , Szentmiklós, Csikmadéfalva, Rákos,
Gyimesbflkk községek stb. küldöttségei
éa még számtalan testület és intézet emelte
az ünnepély fényét. Mintegy 12 óra lehetett, midőn azét oszlott az egész közönség. A
szobor fölkoszornzva ünnepi pompában
magára maradt.
Az ünneplő közönség nagy része
pedig összegyűlt délutánra a városi vigadó
nagy termében rendeseit bankettre.
A nagyterem zsúfolásig
megtelt.
126-an voltak. Czigányzene kíséretével
a Himnusz elénekléaével kezdődött az ebéd
a az a.b.c. leves elfogyasztása után mindjárt
felemelkedett szólásra as ünnep feje, a
mi alispánunk. Köszönetet mond az ünnepen megjelenteknek, a vendégeknek és a
vármegyének. Élteti az ünneplő vendégeket.
Ezzel megnyitotta a pohárköszöntők
sorozatát, mert mondhatjnk, hogy ily
sok szép tartalmas beszéd nem hangzottt
el a redout falai közOtt, de nem csak
ott, hanem Csikmegyében is kevés.
Sümegi Vilmos országgyűlési képviselő, emelte föl poharát.
Azzal kezdette beszédét, hogy Kossuth
Ferencztől hozza a székely vértanuk
ünnepére egybegyűlt közönségnek üdvözletét. Majd emelkedett hangon lendülettel folytatja:
A haza szomorú napjainak s hősei
nek emlékezete nem hazafiai bánatot, hanem lelkesedést kell keltsen minden mag y a r szivében, mert ez az emlékezet
bnzdiţja, lelkesíti, tettre készteti a lelkeket.
Áttér a madéfalvi hősök történetére.
A Rákóczy d<<W> korszakának a madéfalvi
•ioolíctdinm végső lehellete volt, az a
dicső szomorú korszak csak itt Madéfalván záródott, pecsételődött le. A hatalom
zsarnok önkénye akkor is, 1848-ban is
megakarta s moet is megakarja fojtani a
m a g y a r nemzetet.
Beszédét a Madéfalván elesett Ambrus
Ferencz szavaival végzi, kinek igaza volt
mikor azt m o n d t a : ő meghal, de a ezé
kely élni fog I — A székelynek nem
szabad meghalni soha a magyar nemzettel együtt él és virágzik örökön. A szé
kely népre üríti poharát.
Hatalmas éljenzés, taps hangzott fel
beszéde után.
Közben folyt az ebéd javában,
czigány hazafias szép nótákat játszott.
Ezután szólásra Gödri Ferencz, Sepsiszentgyörgy város polgármestere állott fel.
Lassan, halkan kezdette meg mondókáját, majd bele melegedve, szép csengő
hangon szónoki lendületű gyönyörű köszöntőt mondott.
Két jogon illeti meg a szólás, elős z ö r : mint raékely testvért, ki eljött H á
romszékmegyéből, annak szerény városából képviselni Sepsiszentgyörgy polgárságát, másodszor pedig mint vendég a
testvéri szeretetet megköszönni akarja s
ezért is szólásra jogosult.
A mióta e nemzet honfiainak emléket asentel, emléket áldoz, a hol ő idáig
megjelent mindig egy sajátságos érzés
szállotta meg lelkét. Mindig azt az érzést
a bécsi hatalmi örvény szaggatta fel szivéből. Ez a hatalmi politika minden időben honfiai keservnek, bánatnak könynyeit csikarta ki a magyar telkekből.
Ennek oka pedig a magyarnak az a
sajátságos természete volt, hogy sohase
tartott össze; széthúzott mindig. H a egyetértéa lett volna e hazában, akkor a
hősök, a martyrok sírjánál nem tépdesné
a m a g y a r lelket a hazafi bánat, akkor
ma e hasát, mint felvirágzott, boldog,
független szabad országot
flnnepelnők
mindnyájan. Csík-, Háromszék s az öszszes székely vármegyék testvériségére üríti poharát.
Lelkesen megtapsolták, megéljenezték e tehetséges kiváló férfiút.

C S I K I L A P O K
Murányi Kálmán főesperes megemlékezik azokról a lelkes férfiakról, kik a
madéfalvi emlék oszlop létesítéséhez hozzájárultak s közreműködtek, hogy ez az
emlékmű ma ott áll Madéfalva mezején
a hirdeti a késő unokáknak a székelység
dicsőségét, azokra üríti poharát.
Fejér Antal ügyvéd pohárköszöntőjében a székelység egy formaságáról szól.
Ha
vollak is külOmbségek
közöttük
származásra, — a mennyiben háromféle székely volt, úgymint pixidárius,
primipilus és primőr nemes; de azért
mind nemesek voltak s mindig mint egy
teat mozdult, ha a haza veszélyben volt.
Hirdeti ezt a madéfalvi emlék-oszlop is.
Ma, ha mégis van ez az egyetértés, még
is eredményt ugy kulturális, mint nemzeti hazafiúi szempontból csak egyesületek, testületek tudnának felmutatni. Azokra az egyesületekre, képezdékre, hivatalos karokra üríti poharát, kik mindig
egy szívvel, egy lélekkel közreműködtek
Csikvármegye hazafiságának, boldogulásának előmozdításában.

41. szám.

állomásából az ország határáig vezetendő helyi
— Halálozások. Gál Ignács 48-as hoaérdekű vasútvonalra az előmunkálati engedély védszásadoa, Caikmegye havasi javainak nyugalmegadásáról; b) madéfslva—gy.-szentmiklési mazott lgasgatója, f. hó 5-én 86 éves koriban
Gyergyóalfalnban elhalt. Benne BZabadaágharvonal megkezdéséről; c) Fleiseh Sándor, továbbá oaunk egy nemes vitásé ssállt sírba. Nyugodjék
Balla Sámuel Budspestre kinevezett dán, illetve békében 1 — Zárng M. Zakariás kereskedő, masandomingói tiszteletbeli konzuloknak megadott défalvi lakos, f. hó 3-án, bosssas ssenvedés uláa
müködhetési jogairól, és a küzuti ker. kir. fel- Madéfalván elhalt.
ügyelő szolgálsti viszonyainak és hatáskörének
— Szüreti m u l a t s á g . A oaiksseredai
újból való megállapításáról.
iparos Ifjúsági öuképsókör f. évi október IS éa
IV. Török Ferenez törvényhatósági bizott- (vasárnap) a Kosanth-Siálloda nagy termében
világpoBtával óa polgári házassággal egybekötött
sági tagnak pótinditványa a nemzeti ellenállás Jólékonyczélu zártkörű szüreti mulataágot rendes.
tárgyában.
Kezdete eate 8 órakor. BelépU dij: SaomélyV, 1. Tármegyei, községi és körjegyzői jegy 1 K 20 fii. Családjegy 2 K 40 fillér.
nyugdíjalap 1900. évi költségvetési előirányzata.
— Időjárás. Bizony benne vagyunk a
2. Vármegyei tisztviselői nyugdijalap 1906. legzordabb, legzimankósabb őszben. Hideg eső
évi költségvetési előirányzata ügyében.
suhog azüntelenül, a ha ma egy kis napfény de3. Állandó választmány előterjesztése a rengett, holnap már ólomazürke a láthatár, sót
vármegyei közigazgatási és gyámhatósági 1906. a hegyek órmai hófehérek s hótól. E mellett
évi költségelőirányzata.
oly hideg van, hogy mindenki magára veszi me4. Közigazgatási erdészeti bizottság elő- legebb ruháit. Pedig nálunk hosszú és asép öss
terjesztése a Szentpéter róm. kath. egyház ssokott lenni. Talán as időjárásnak öassefüggése
erdöjn értékesítése ügyében.
van a politikai helysettel 1. . .
6. K vármegyei magánjavak igazgatósá— A d o m á n y o k a .Ssékely Diák
gának előterjesztései :
Otthon" j a v á r a . Alig pár hónapja, hogy a
a) havasi javak 1906. évi költségelőirány- budapesti .Főiskolai Ssékely Kór" a .Ssékely
1
Balogh Ferencz nyug. alezredes, ki- zata ; b) ruházati és lóbeszerzési alapok 1906. Diák Otthon ' eszméjét a megvalósítás felé elindította.
A
székely társadalom elismerésre méltó
nek hangján, magatartásán most is kiér- évi költségelőirányzatai; c) vigadó gőzfütő és lelkesültségéről
tesz tanúságot a F. Ss. K.-nek
zik nemcsak a jó hazafi, hanem a derék aerogéngáz berendezésére vonatkozó felülvizs- as tJ. M. Ss. okt. 1-én megjelent nyilvános kögálati
jegyzőkönyv
és
az
építési
bizottságnak
udvarias katona is, a székely honanyák
szönete, mely szerint a nemes éa mindenek felet emberbaráti osélra adakoztak : Haller János
és honleányokat illeti. Azokra ürili po- afelett hozott határozata.
6. Gyergyószentmiklósi Wellman Géza gr. gyűjtő-ivén 35 K„ Dr. Márk Sándor 2., Deák
harát.
Lajoa 5 K„ Polónyi Géza 20 kor., Molnár AlBalló István fiatal tanár az ünnepély szolgabii ó kiszállási költségének megállapítása. bert 10 K., Dr Bochkor Károly 6 K„ Gr. Vasa
7.
Vármegye
alispánjának
jeleutése
a
kir.
rendezőit, illetve szereplőit: Becze Antal
Jenő 20 K.. Takács Károly 2 kor., Slraets Heralispánt, dr. Györgypál Domokost, Mu- törvényszék eddigi elhelyezésére szolgált épü- mann 45 K., Mészáros látván 6 K., Sróca Elek
rányi Kálmán és Zaögön Zoltán urakat let és telek átvétele, továbbá a törvényhatósági 10 K., Székely Társaság Bethlen 60 K„ Hnnyadbirottság választolt tagjai s azok sorában jogo- megyei első tp. 50 kor., Székely Társaaág Brassó
élteti.
5 K., Ev. konslatorium Brassó 26 K., Kaazab
Ezután egy szép külsejü, magas sultság vesztés czimén megüresedett tagok Béla l K„ Mailé Esztike gyűjtése 48 K. 20 F.,
helyeinek választás utjáni betöltéséről.
Nyárádazereds kg. jegyző utján 10 kor. Hosasubarna fiatal ember kért szót:
8. Vármegyei tiszti főügyész jelentése a falu kg. elöljárósága 20 K., Pál Antal 19 kor.
Bedő Sándor kolozsvári tanárjelölt,
69 flll., Gyergyótölgyeai főszolgabírói hivatal 4
á kolozsvári egyetemi kör ifjúsága küldte vármegyei közkórház alapjainál bátrálékos tőke izben 34 K. 80 F., Hitel r. t. Gyergyóssentmikki az emlék ünnepélyre, s az ifjúság ne- és kamatkövetelések felhajtásáról.
lós 50 K„ Kőhalom kg. elöljárósága 9 K. 72 F.,
VL Társtörvényhatóságok és más ható- KUküllói ev. ref. egyház 6 K., Ssékely Társavében köszönti az ünneplő közönséget.
ságok
levelezései.
ság
SzamoBujvár 50 K., Ev. ref. Kollégium SzéÜgyea, talpraesett rövid beszéde feltűnt
VII. Községi ügyek.
kelyudvarhely 36 K. 79 F., Csikvármegye nev.
A székelyekre t'.riti pohnrát.
VIII. Társulatok éa. magánosok kérvényei, pénztára 100 K., Pap látván 9 kor., P. ü. bizMár a menünek vége felé jártak, közgyülésileg leérkezett indítványok és más tos Székelyudvarhely 4 kor. 30 flll., Városi tamidőn Török Ferencz országgyűlési kép- halasztást nem türö ügyek.
nács Bzamosujvár 20 K., P. ü. biatoa Brassó
viselő emelte fel poharát.
2 K. 30 flll., P. ü. biztos Gyergyóasentmiklós
1 K. 00 F., A CBikvármegyei egyetemi hallgatók
A legnagyobb magyar vértanú gróf
K
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tánczoatélyéuek fél tiasta jövedelme Elthea Gynla
Batthányi sírjától jön a székely vértanuk
utján 178 kor., 80 flll., Zathureosky Jóssef 10
emlékünnepe felavatására. Mindenütt e
— O k t ó b e r 6. Az aradi 13 vérlanu ha- K.. P. ü. biztos Déva 1 kor. 80 flll., Ssathmáry
magyar hazában most ünnepelnek, emlé- lálának évfordulóján városunk 'közönsége ia ki János 18 K., P. ü. bistoa Brassó vidéke 2 kor.
keznek azokról a dicső hősökről, kik e vette a bassflas gyászból s maga réssót. D. e. 8 flll., Iclir Gusztáv 6 kor., P. ü. biztos Déa 2
hazáért haltak meg. Mindig súlyos, ne' 10 órakor s rom. ksth. templomban Szigethy kor. 20 flll., Körjegyző Magyaré 1 kor., Ssékely
héz életet élt az ország, de mindig akad- Gyula plébános ünnepélyes gyáaz-isieni tisztele társaság Beaztercze 12 kor., P. 0. biatoa Gyulafehérvár 2 kor.. 90 fill., ÁrkoBi diákbál jövedelme
tak kimagasló férfiak, kik szóval, tollal tet tartott nagyszámú közönaég jeleulétébeu. 12 kor., N'sgy Mózes 3 kor. 60 flll., P. a. bizEale pedig 7 óra tájban a hazafias mozgalmakkarddal elől jártak, megmentették a hazát. ban mindig elöljáró iparoB-egylet vezetése alatt tos Báuffihunyad 90 flll., P. U. biztos Uson 8
Ami válságos alkotmányunk küzdő lámpionoa menet haladt a városon végig hazafias kor. 9fl fill., Vida ;Ár[iád 6 kor. 30 flll.. Szabó
politikai férfiaira köszönti poharát. Ké dalok éneklése közben. A menet minden utczát Béla 10 kor., Bokor Árpád 60 flll. ÖBBsesen:
1010 kor. 46 flll., mely összeg a lipótvárosi tp.sőbb felolvassa azt a lelkesszavu távira- bejárt nagyobb oéplömeglöl kisérve. Az eaó azon ban van gyümölcsözóleg elhelyezve. A „Főiskolai
bau megzavarta a körmi uetet, mely a legna
tot, melyet Kossuth Ferenczhez küldöttek gyobb csendbeu folyt le, bár aokat ţiaazatartolt az Székely Kör* ez uton is kéri mindazokat, a kiknél gyüjtó-iv van, hogy azokat mielőbb, még as
a székelység nevében.
abbau való részvételtől.
esetbeu ia ha a gyűjtés eredménynyel nem járt
Utána Karácsony József képezdei
Vizsga letétel. Fülöp József gyar volna, visssaküldeni szíveskedjenek. A gyűjtőkigazgató a megjelent képviselőket köszön- gyószárhegyi lakos, a budapesti állatorvosi tan- nek pedig háláa köazöoetI
tötte lelkes szavakban, végül pedig köz- folyamon as állatorvosi .vizsgát jó eredméunyel
óhajra, — bár nagyon kérette ma- f. hó 1 én letette. Gratulálunk.
— E s k ü d t s z e k i tárgyalások. A f. hó
— Gyilkosság. Csikszentkirály községgát, mégis beszélt Makkai Zsigmond orsz.
16-án kezdődő harmadik esküdtszéki ülésszakra ben f. hó 8 áról 9-re virradó éjjel Péter János
képviselő is.
a csíkszeredai kir. törvényszék előtt máig a kö
A testvér székelyekre üriti poharát, vetkező ügyek vaunak tárgyalásra kitűzve. 1 pásztor legényt ismeretlen tettesek agyonverték
s kéri az egek urát, hogy azt a sok jó október 16-án szándékos emberöléssel vádolt Gál a reggel a község lakosai halva találták. A nyokívánságot, ami itt e szép társaságban el- Rozália büntette, 2. október 17-én ifj. Kosa Mi mozat megejtése végett a vizsgálóbíró a kir.
hály ellen aiándékoa emberölés büntetlo miatt
hangzott a hazára, hallgassa meg a ma- folyamatba tett bűnügy. 3. október 18-áu Bodor ügyészséggel azonnal kissállott a helyszínére.
gyarok Istene.
— Halálos baleset. Kristó Ádám oaikGyula ellen haláltokozó aulyoa testi sértés bünAz öreget lelkesen megéljenezték. tette miatt, 4. október 19-éu Audrás István ellen asentkirályi korcsmáros f. hó 7-én este felé kíaai
Ezzel kezdett oszlani a közönség, de a atándékoa emberölés büntette, 6. oklóber 20-án ittas állapotbau oly szerencsétlenül esett el az
Hamari György ellen halált okozó súlyos testi udvarán, hogy a közelben fekvő kntba beleesett,
vége talán még az éjjeli órákban is bele- aértéa
büntette miatt, 6. október 21-én Lázár
nyulott.
Pál éa táraa ellen halált okozó súlyos teBti sér- s ott megfuladt. A Bserenosétlen esetet caak órák
Itt eláruljuk még a menüt is. A Vigadó tés miatt. 7. október 23-án ifj. Kristóf Károly ellen múlva vette éasre a ház népe, de akkor már
bériéi ki tettek magukért, a mennyiben az ebéd Biándékos emberölés bűntettének kisérlete. 6. csupán holtteatét husbatlák ki a kútból.
kiváló volt. Levessel kezdődött, malaez, liba és október 24-én Szabó Tamás Mihályé ellen rablás
— H e l l e r L a j o s ós társai.A mult évborjúsült volt, azután töltött káposzta, régül büntette miatt folyamatba tett bűnügyek,
ben Meller Lajos éa társai ősimen bankbizotészta. És a kiszolgálás, daczára a nagy soka— MeghiVÓ. A csikvármegye! községi és mányi ozég alakult éa ennek tagjai Meller Laságnak, eléggé gyorsan ment végbe.
A szép ünnepély befejezése, e bankett is körjegyzők évi rendes közgyűlésüket folyó évi jos, Sámuel Bertalan, Diatler Adolf a Teréz-köroktóber
hó 21-én délelőtt 9 órakor Caikazerenagyon sikerült s annak rendezője Lázár Mikdában a vármegyeház kisebb tanácskozási ter- uton irodát nyitottak. Terméasetesen' ígértek fütlés ur elismerést és köszönetet érdemel.
mében fogják megtartaui, erre kartára urat tiszAz ünnepélyre megjelent Sümegi, Török telettel meghívjuk. Tárgy : 1. Elnök évi jelen- fát: mindenféle ingatlanra négy ssásalékoa jelés Makkai orsz.-gyülési képviselők az esti fél tése. 2. Mult gyülÓB jegyzőkönyvének hiteleai- zálog kölcsönt, keaea nélkül olosó személyi kölhetes vonattal visszautaztak Budapestre.
téae. 8. Költség előirányzat elóterjeaztése. 4. csönt. A hiszékeny emberek seregestül keresték
Jegyzői fizetési alap létesítésiről alkotott szabály- föl Mailért és társait, akik aztán a boldogtalan
rendelet előterjesztése. 5. MódoBitott alapszsbály áldozatoktól klpumpolták ai utolsó filléreiket ls.
Törvényhatósági közgyűlés. előterjesztése.
6. Társjegyzői egyletek átiratai. Végre a becsapott emberek a birósághos fordulCsik vármegye törvényhatósági bizottsága 7. Szvoboda József éa Geduldiger Hugó ajánlata. tak elégtételért. Meller éa Sámuel megszökött,
8. Knneie Imre elnök jubileumára küldött ado1905. évi október bé 14-éu délelőtt 9 órától mány jóváhagyása. B. A szvidniki körjegyző se- Diatler azonban fogságba került éa október 17-éa
kezdfidőleg tartja rendes őszi közgyűlését mely gély Iránti kérése. 10. E hó 30-án tartandó or- kezdik meg a több napra terjedő bünpör tárnek tárgysorozata a következő:
Bzágos jegyzői gyűlésre két tagnak kiküldése. gyalását.
11. A közgyűlésig beérkező indilváuyok tárgya— A b r a s s ó i ü g y n ö k s é g és kereskeI. Alispáni féléves jelentés.
láaa. Tisitelettel kérjük kartársainkat ssivexked- delmi vállalat hirdetésére felhivjnk olvasóink fiIL Megyei tisztviselők tevékenységéről jenek
a közgyűlésen résztvenni, esetleges elma- gyelmét A közönség Igasán szükségét éreste
felvett vizsgálati jegyzőkönyv.
radásukat olfogadhatólag indokolva a közgyűlésig egy ilyen cségnek, melyhes bizalommal fordulIII. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ai elnökséggel írásban kösölni. Csikvárdotfalva, hasson, ba akár venni, akár eladni valója van.
1906, október 10 éu. Pálffy András egyl. elnök. Azt hisszük, hogy es intézmény régi ssükségleurnsk értesítései:
tet elégít ki.
s) Székely vasúti hálózat Qyergyóremet e Fereuosi Béla egyl. jegyző.

C S Í K I

Október 11.
S x e r i E M X t ö l -Oxen-at
Székely leánynak. Méltóztassék verseiből
többet rendelkezésünkre bocsátani, hogy abbéi esetleg a legjavát közölhessük. Lapunkban szívesen nyitunk tért különösen a nök irodalmi tevékenységének ; de — bocsánat az őszinteségért — ezek a
költemények nem ütik a mi szerény mértékilnköt
sem; különben sokkal szívesebben látjuk a prózai
dolgozatokat. A versíráshoz Istenadta tehetség és
sok-sok tauulás kell. A viszontlátásra!

II Y I L T T É II.*)
Tánoztanltási Jelentés.
Van azerencsém a t. hölgyekel és nrakat
értesíteni, bogy itt helyben hat heti táncziskolai tanfolyamot nyitok. Beiratkozni lehel
a mai naptél kezdve a lakásomon és a táncz
teremben. T a n í t á s i p r o g r a m m: A láuc
művészet elsajátítása a lelke minden ritbmiku*
mozdulatnak, tanítási czél: a testnek minden
irányban Igyes és krcsteljee kiképzése, mint általános elismert legszükségesebb kiegészítője
és tökéletes kidomboritója a nyert szellemi kiképeztetésnek.
Továbbá kiképzés tekintetéből hetenként
egyszer gyskorlati érák tartatnak, amelyeken
nemzeti és egyéb külön tánezok megválasztott
számsors kerül előadásra, ezen már előkészültaéggel bírónak rendezett gyakorlati órák mindig és mindinkább emelkedő közkedveltségnek
örvendenek; mert ezek alkalmat nynjtanak kü
lönösen gyakorlatot szerezni ngy a már megtanultakban, mint a test aeslbetikai kiképzését
előmozdítani, a szép iránti érzések ébresztésére
és fejlesztésére szolgáló classikus tánczokal elsajátítani és alaposan megismerni.
Tánezintézet műsora az aeslbetikai testgyakorlatban, a test szabályszerű mozgás és
taglejtésében, az illemtanban a szalunszerü tartások a társadalomban, a láuczokban legújabb
és divatos kör-, contra és nemzeti tánezokbsn.
Felkérem az igen tisztelt szülőket, bogy
a táneztanitásban résztrenui szándékozó gyermekeiket mielőbb beíratni szíveskedjenek, hogy
a tanítás a késedelem tolytán, esetleg akadályt
ne szenvedjenek.
A következő tánezok lesznek felvéve:
Csárdák, Rezgőpolka, Keringő, Gyorspolka,
Lendler, Ekassay polonesse tirolin. Gavotte
contra dasse. Nemzetközi négyes, Palotás körmagyar, Magyar polka, Korcsolya polka, Pas
de qualer, Kreiz polka, Uj mazurka, Boszton
padipadinö. Amerikai polka, Landzé, Menüett
áleraine, Mennett tgavotl». Lengyelke. Pieket
polka, Arkadia, Menuietl álecnl, Leguiabb matróz táncz. Nagy masur, Aram, Legújabb palotás, Körmagyar, Sormagyar, L-gujabb Kreutz
polka, Grazisns, Polonesz, gentl Boszton. Privát
órák házaknál, vagy a lánczteremben délelőtt
9—12 ig d. u. 2—4-ig. Iskolás gyermekek ré
szére d. u. 5—6 ig. — Tánczórák felnőttek
részére esteS—10 óráig. — Kötelezem magamat privát házaknál 8 nap alatt bárkit kiké
pezni. Előleges jelentkezések lakásomon 4 korosával olcsóbb.

A képviselőház

tiltakozása.

A képviselőházban az elnapoló kézirat felolvasása után Andrássy Gyula tiltakozott, hogy a kormány nem jelent
meg a házban. Majd preczedenssel bizonyítja, hogy az elnapolás kapcsán lehet
határozatot hozni. Azután Andrássy felolvasta a határozati javaslatot, mely után
ai ellenzék perczekig tapsolt. Tisza István a házszabályokhoz szólva kijelenti,
hogy a királyi kézirat felolvasása után
nincs helye a vitának; majd az egész
szabadelvUpárttal kivonul a, teremből.
Mezőffy Vilmos, Apponyi és Áchim András felszólalása után elfogadták Andrássy
javaslatát, mire az tllés véget ért.
Szám 6477—905. tkvi.

Árverési hirdetmény és feltételek kivonata.
A csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaságnak Márton János, Márton Róza és
Beké Józset elleui végrehajtásos ügyében a kérelem következtében a végrehatási árverés
465 korona töke és járulékai erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a caikszentmártoni kir.
járásbíróság területén levő a Csikszentgyörgy
község halárán fekvő a csikszentgyörgyi I. R.
1065 sz. tjkvben A f 149. brsz. ingatlanra 6
korona, 153. hrsz. iugallanra 13 korona, 165.
hraz. ingatlanra 31 korona, 676. hrs/. ingatlanra 11 korona, 9465. hraz. ingatlanra 17 korona, 2185, 9487, 2489. brsz. ingatlanra 16
korona, 2491 hrsz. ingatlanra 3 korona, 2502.
hrsz. ingatlanra 23 korona, 2698. brsz. ingatlanra 8 korona, 3087 hrsz. iugallanra 11 korona, 3144. brsz. iugallanra 6 korona, 3230.
brsz. iugallanra 9 korona, 3258. brsz. ingatlanra 4 korona, 3274. hrsz. ingaliaura 6 korona, 3304. hrsz. ingatlanra 12 korona, 3364.
brsz. ingatlanra 3 korona, 3388. hrsz. ingatlanra 23 korona, 3696. brsz. ingatlanra 2 korona, 4911. brsz. ingatlanra 3 korona, 4915.
brsz. ingatlanra 2 korona, 4919. hrsz. ingatlanra 11 korona, 4938, lirsz. ingatlanra 6 korona, 5401. hrsz. ingatlanra 3 korona, 5467,
5468, 5469. hrsz. ingatlanra 29 korona, 5480.
hrsz. ingatlanra 6 korona, 5496. hrsz. ingatlanra 11 korona, 6558 brsz. ingatlanra 9 korona, 7172. lirsz. ingatlanra 100 korona, 7174.
lirsz. ingatlanra 53 korona, 7191. hrsz. ingatlanra 44 koloua. 71U3. IKSZ. ingatlanra 44 korona, 7316, 7317. hrsz. ingatlanra 23 korona,
7331. brsz. ingatlanra 17 korona, 7791. hrsz.
ingatlanra 46 korona, 7844. hrsz. ingatlanra
102 korona, 8059. hrsz. ingatlanra 98 korona,
8480. brsz. ingatlanra 92 korona, 8557. hraz.
ingatlanra 15 korona, 8812. krBz. ingatlanra
14 korona, 8870. hrsz. ingatlanra 34 korona,
8977. lirsz, ingatlanra 31 korona, 10656. brsz.
ingatlanra 6 korona, 10907. hrsz. ingatlanra
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pénzképpen az árverezést vezető bizottsághoz leteendő.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok szintén 10 százaléka
bánatpénzzel vagy megfelő óvadékképes
értékpapírral látandók és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverezési és
szerződési feltételeket ismeri és azoknak
magát aláveti.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el,
valamint az erdőség fatömege becsértéken
alul eladatni nem fog.
Az árverezési feltételek és a becslésre
vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikszentsimon, 1905. szept. 21.
Verea Józaef,
András Ferenoz,
birt. jegyzi.

2-3

bírt. elnök.

n . Tervezet.

Faeladási hirdetmény.
Csikszentpéter róm. kath. egyházmegye és az ezt alkotó Csikcsomortán
Csobotfalva, Várdotfalva és Taplocza községek eladják, nyílt árverésen a m. kir.
földmivelésügyi miniszter ur 63139/904.
számú rendeletével megadott engedély
alapján, a Csikcsobotfalva község II. határrész „Bálványos" nevtl fenyves erdőrész
A ' Uzemosztály 3, 4. és 5. számú tagjaiban
valamint „B" üzemosztályában összesen
mintegy 5905 kat. holdon tövön álló és
kihasználásra alkalmas összes fát, (Luczfenyő-Abies excelsa ; szórtan mintegy
0.5—l°/o-nyi jegenye fenyő Abies pectinata és egyes bllkkfák), melynek fenyő
haszonfa tömege részletes felvétel alapján 634945 00 köbméterre van becsülve.
Az eladás czéljából folyó 1 9 0 5 .

3. az „A" Uzemosztály 3, 4. és 5.
tag, valamint a ,B* Uzemosztály együttes fatömegére külön.
KUlön Írásbeli ajánlat tehető egyedül az . A " Uzemosztály 3. tag fatömegére ; úgyszintén az , A " Uzemosztály 4.
tag, 5. tag és a „B" Uzemosztály együttes fatömegére is.
Az Írásbeli ajánlatokban ki nyilatkoztatandó, hogy ajánlattevő az árverési
általános és a szerződési részletes feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti.
Az árverési és szerződési feltételektől eltérő, vagy azokba ütköző kikötéseket tartalmazó ajánlatok vagy mellőztetnek, vagy a megajánlott vételár a megállapított általános árverési és szerződési
feltételek szerint vétetik számításba, illetve
fogadtatik el s ebben ajánlattevő feltétlenül megnyugodni tartozik.
Bánátpénzzel el nem látott ajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
Utóajánlatok, vagy későn érkezett
ajánlatok nem fogadtatnak el.
A fatömeg a kikiáltási áron alul nem
fog eladatni.
Az erdőre vonatkozó részletes térrajz
és becslési kimutatás, valamint az általános árverési és részletes szerződési feltételek a m. kir. járási erdőgondnokság
irodájában Csíkszeredán és az egyházmegye elnökénél a csiksomlyói plébániahivatalban megtekinthetők.
Kelt Csikvárdotfalva, 1905. évi október hó 3-án.

Murányi Kálmán

Csiszer Pál

fóesperes-plcbános,
egyh. tanácsi elnök.

Két tanonezot

év november hó 2 7 - é u üélelólt

gondnok.

keresek é8

Pedis

egyet s z a 11 e rfényezö mesterséghez és egyet ko-

8 ó r a k o r a Csikszentpéter róm. kath.
egyházmegye plébánia-hivatalában CsikZEBBES FRIGYES
.
,
, .
somlyón zárt írásbeli ajánlatok tárgyaláv á c s
mesterséghez.
sával egybekötött nyilvános szóbeli árve- kocsigyártó, Brassó.
rés, vagyis ajánlati versenytárgyalás fog
megtartatni.
Kikiáltási á r : az „A" Uzemosztály
3 tagjában korábbi fahasználatból visszamaradt és eladás tárgyát képező összesen
mintegy 23159 köbméter liaszonfatömegre vonatkozólag Ötvennyolcezer egyszáz (58,100) korona;
5 korona, 10951. hrsz. ingatlanra 3 korona,
az „A" Uzemosztály 4. és 5. tagjáKiváló tisztelettel:
10974. hrsz. iugallanra 21 korona, 11010. brsz.
ban, valamint a „B* üzemosztálybau (Roingatlanra
3
korona,
11075.
hrsz.
ingatlanra
Frledman Lajoa, oki. táneztanitó.
a posta melletti
6 korona, 11095. brsz. ingatlanra
14 korona, mániához szakadt rész) eladás tárgyát
Kossuth-utcza 6. szám.
1. R. 1734. sz. tjkvi A f 1 6 4 - h l ' 9 Z ingatlanraképező összesen mintegy 611786 köb(épületbe megnyitotta!
•) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 16 korona, 3416/1. lirsz. ingatlanra 3 korona, méternyi haszon fatömegie
vonatkozólag
vállal
a Szerkesztő.
9190. hrsz. ingatlanra 53 korona, 1. R. 2007. Egymillió nyolcszázharminczölezer nyolcsz. tjkvi A f 9632/1. brsz. ingatlanra 1» ko
rona, 10750. hrsz. ingatlanra 5 korona, 11611/2. száz (1.835,800) korona;
brsz. ingatlanra 10 korona, I. R. 2306. sz.
vagyis az „A" Uzemosztály 3, 4. és
tjkvi A f 264G. hrsz. ingatlanra 13 korona, 5. tagjában és a „B" (Izeinosztályban
A KÚZPONTI
csikbánktalvi
2406.
sz.
tjkvi
A
f
44,
45,
46.
A „Csikt Lapok" eredeti táviratai.
Takarékpénztár Résivénytársaaág
lirsz. ingatlanra 339 korona, 13104/1. hrsz. eladás tárgyát képező mintegy 634945
Budapest, okt. 1U. d. u. 3 óra 80 perez.
ingatlanra 29 korona kikiáltási árban elren- köbméternyi összes liaszonfalömegre voCsíkszereda, okt. lü. d. u. 4 óra 90 perez.
deltetik.
natkozólag egészben Egymillió nyolcszázEzen árverés által a csikszentgyörgyi 1. kilencvenháromezer kilencszáz (1.893,900)
A kormány és a képviselőház. R. 1734. és bánkfalvi 2406. sz. tjkvekben C) korona.
1 alatt özv. Márton Gáborué sz. Koncsag
Kihasználási időtartam az „A" üzemjavára bekebelezett haszonélvezeti jog
A képviselőház ülése elútt liire járt, Róza
osztály 3. tag fakészletére 6 (hat) év, az „A"
nem érintetik.
hogy a Fejérváry ; kormány netn jelenik
Az árverésre határnapul 1605. é v i no- Uzemosztály 4. tag, 5. tag én a „B" üzemmeg az ülésen. Tiz óra előtt a minisz- v e m b e r hó 15-én d. e. 9 ó r a j a csikszeut- osztály fakészletére pedig 15 (tizenöt) év.
terelnök egy miniszterelnökségi fótiszt- györgvi községházához tűzetik ki.
A szóbeli árverés elsősorban az „A"
viselövel levelet küldött Justlinak a
Árverezni szándékozók tartoznak minden
I liter finom asztali jó bor
képviselőház elnökének, melyben kéri, egyes ingatlan kikiáltási árnak 10 százalékát Uzemosztály 3. tag falömegére külön,
azután
az
„A"
Uzemosztály
4.
tag,
5.
tag
utcán át dugaszolt üvegekben
készpénzben
vagy
óvadékképes
értékpapírban
hogy a mellékelt királyi kéziratot az a kiküldött kezéhez letenni
és a „B" Uzemosztály fatömegére együtt
üléseu felolvastatni szíveskedjék. — A
a mai naptól kezdve
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
s végUl az „A" Uzemosztály 3, 4. és 5
királyi kéziratot a mai hivatalos lap
Csikszentmáiton, 1905. évi augusztus 29. tag és „B" Uzemosztály egész fatömegére
• V 70 fillér.
egy külön kiadása is közölni fogja,
Oözay Péter, együttesen fog megtartatni.
mely szerint a király a képviselőházat
kir. albiró.
A szóbeli árverés megkezdése előtt
deczember 19-ig elnapolja.
az árverési bizottság elnökéhez zárt Írásbeli ajánlatok is benyújthatók.
Az országgyűlés njabbi elnapolásaA csikszentsimoni közbirtokosság neAz írásbeli ajánlatok ellátandók szaA miniszterelnöki levél átvétele vében alulírottak ezennel közhirré teszik, bályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár
után Justh Gyula elnök a vezérbizott- hogy a birtokosság tulajdonát képező 10'Vo-át tevő bánatpénznek, illetőleg óvaság tagjait tanácskozásra hivta, mely Cziffra-bllkk nevtl erdőrészben MI. kir. dékképea értékpapíroknak a csíkszeredai
után az ülést háromnegyed 11 órakor földmivelésügyi miniszter urnák 6G086 ni. kir. adóhivatal pénztárában történt
megnyitván Zboray jegyzővel felolvas- 904. számú rendeletével megadott enge letétbe helyezéséről szóló nyugtával ; az
és fatermelSk figyelmébe I
tatta az okt 10-ig elnapoló legutóbbi ki- délye alapján, 150 k. holdon becsUlt Írásbeli ajánlatokban a megajánlott vételár
Vessek mindenkor késspénaén nagyobb
rályi kéziratot, ezután pedig felolvas- 13770 m' gömoölyü luczfenyő haszonfa számjegyekben és betűkben is kifejezve,
mennyiségttfaragott épületfát, I. osstályu
sák az ujabbi királyi kéziratot, mely es 201 m* luczfenyő kéreg 65988 kor. a jelen faeladási hirdetmény harmadik
asendelyt, valamint egéss fOrósskéaiitményeket; ogymlnt: deaskát, léoaet
szerint a király, minthogy eddig a par- hatvanötezer kilenczszáz nyolezvanyolez bekezdésében (a kikiáltási árnál) közölt
lamentáris kibontakozást biztosító ala- korona kikiáltási árban az 1 9 0 5 . é v i részletezéssel mulatandó ki és pedig:
Szives ajánlatokat kérek czimemre:
pon uj kormányt alakítani nem sikerült, Október hó 31-én d. e. 9 órakor a
1.
az
„A"
Uzemosztály
3.
tag
fatöa képviselőházat deczember 19-ig községházánál megtartandó nyilvános árelnapoţja. Ugyanekkor megjelent ha- verésen szó- és zártiránbeli ajánlatok mel- megére kUlön ;
2. az „A" Uzemosztály 4. tag, 5. tag
sonló tartalommal a hivatalos lap kü- lett a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
FAKEBESKEDŐ ARAD
és „B" üzemosztály együttes fatömegére
lön kiadása is.
A kikiáltási ár 10 százaléka bánat- külön ;

Központi TaMflénztár
Résráytaái Szeredán

Főintézetét folyó évi
október hó 1-én

Legújabb.

,Központi Kávéház-ba'

Árverezési hirdetmény.
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TAKÓ KÁROLY

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, bogy saját telkemen B r a s s ó b a n , (Vasntutcza), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok s í r e m l é k e t és
mindennemű b u t o r m á r v á n y l a p o k a t .

férftaabó ümlete CsÜMeredában (Lázár Domokos-féle épületben, régi gyógyszertár.)

Ajánlja magát elegáns és legújabb d i v a t szerint szabott

V
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FÉRFIRUHA
pontos készítésére. Kezességet vállal kifogástalan kiviteléért.

Továbbá raktáron tartok: G r á n i t ,
S y e n i t , L a b r a d o r és A n d e s y t kemény

Nagy raktár tart valódi első minőségű angol ruhaszövetekben.
Pontos és gyors kiszolgálási
Mérsékelt szolid árak!

kőzetU síremlékeket, amely kaphatók 1 0 koronától
koronáig.

2000

81-52

Mind első kézből a legolcsóbban beszerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kérném egész bizalommal h o z z á m fordulni,
mert ez által sok megtakarítás érhető el.

Gyomorbajban szenvedőknek! Xí

14—20

Mindszoknak, kik skár meghűlés, akár a gyomor felterbelése, akár pedig
hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vsgy igen hideg ételek élvezése, vsgy
pedig rendetlen életmód által msguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen :

Teljes tisztelettel: JTdgy jféSBttS kőfaragómester, Brassóban.

Oyomorhurntot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást,
nehéz emésztést, elnyálkásodást

Óriási szerencse T Ö R Ö K N É L !

Ullrich Hubert-féle FÜSZERESBOR

az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 21 millió
k o r o n á n á l több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek

szereztek, egy kitönö háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év
éta ki van próbálva. — Ez nem más, mint az

B> a fűszeres bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erősiti és táplálja
az ember emésztöszervezetét, elhárítja az emésztési zavarokat és
az egészséges vér újra képzésére kiválólag hat.

között a 2 l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t

A fentnevezeit Fiiszeresbornak kellő időben való használata állal a gyomorbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy a>.t kellő idaben használja. A krónikus gyoraorbajnál (ellépő
jelenségek, milyenek : a főfájás, felbőfögések, mellégós, puffadás, hányással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is tel, a
bornak néhányszori élvezete ntán azonnal elenyésznek.
snna
Q7ÓlrHlimilác
k kellemetlen következményei, mint a szorulás

OlCIUl UgUldü kolikns fájdalmak, szívdobogás, álmatlanság,

vslamint a vértolulások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres
bántalmak) a F ü s z e r e s b o r által gyakran igen gyorsan elbárittalnak. — A
Ifiszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és kőnnyfl székelés által az alkalmatlan anyagokat a gyomorból éa belekből eltávolítja.

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés

14 m i l l i ó 459.000 k o r o n a
hatalmas összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a neve mellett [ín
álló - szerencseszámot! S E S T - y

nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés ós lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások, az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerítik az embert. — A füszeresbor az elgyengült életerőnek nj impulszust ad. — A füszeresbor fokozza az étvágyat, előmozditja az emésztést és
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja
a felingerelt idegeket és egészen nj életkedvet teremt. — Mindezeket számos
elismerés és bálairat bizonyítja.
A lüszeresbor palaczkokban 1 fit 60 krért és 2 Írtért a következő gyógyszertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszentmiklós, Ksrczfalva,
Kápolnás-Oláhfalu, Homoród, Dálya, Bögöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon. Tudnád, Bánkfalva, Csik9zentgyörgy, Sósmező, Gyergyóazentmiklós,
Qyergyóditró, Gyergyó-Alfalu, Gyergyótölgyes, Gyergyútij falu, Csikszentmárton,
Kászon, Parajd, Siklód, Korond, Etéd, Farkaslaka, Székelykeresztnr, Erked
Felek, Szászkeresztur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár.
N.-Ajta, Bölön, Zalán, Csernáton, Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárbely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb
helyiségeiben levő gyógyszertárakban.
Csíkszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti minőségben bárom és
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valamennyi helyiségbe.
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ádám. Adél
121 Jt'
álolár, Ágnes iStt."
idoli. Ágota
diói;
Ágoston, Amália tt;;;
Aladár, ániia
:is.;s
Albert, ánalolia 2UÜI2
Al'ród, Apcllonla 10IIUII
ákos. Aranka
Mi
ámiiraa, Bérli iVr.
Andris. Bluka :ÍVJI;IÍ
2:192
ántal. t-orjala
Arnold. Boriska !Kl.i72
árpad, Betti
3iit.
Írtkor, Bel.a íu.vit;
árrel. Brigitta 1:122:1
Attila. Cecília
; ia»;
Balasa, Cornelia 24i«4
Bálint, Dóra
ttuot
Bimm, Dirittfi Stíi
7
Bila. Cecília
Basadak. íilini i w ü
B rnát, Enimi SM<«
Dániel, Erneiitii tiiiüil
Já.id, ÉVJ
HMM
óeiea. Eveiül
•l-1:,;

Utánzásoktól őrizkedni kell!

9_0

és pedig:

600,000
400,000

kétszer a nagy jutalmat a
koronás főnyereményt,
a legnagyobb
koronás főnyereményt,
továbbá 4 á 1 0 0 . 0 0 0 , 3 á 9 0 . 0 0 0 , 2 á 8 0 . 0 0 0 , 3 á 7 0 . 0 0 0 , 3 á
6 0 . 0 0 0 , több 5 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 2 6 . 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 ,
1 6 . 0 0 0 , és ezeken kivlll számtalan 10.000, 5.000, 2 000, 1.000, 500 koronás
és egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb
kezdődő, a világ legesélydttsabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencscsorsjegyet.
A most kezdődő 17.
AAA sorsjegyre KK A A A pénznyeremény
magyar osztálysorsjátékban l I v i V V V
ismét
t W o v V V jut és összesen

Világosan

U L L R I C H H U B E R T - f é l e F ú s z e r e s b o r t kell k é r n i ! ! !

pénr eztppé varázsalja az Hatat I Tatás aegtspi a
i feleséget vagy az asszony az arát a neve •átálló sorsjegy megvétele által aiy föayereMaynyel.
agv szerepet Jatuik az élettta ea
nyel. A
A vél
vél tlen
tlen >
' agy
** *
y épp -n egy azereacsés véletlen
.
[ti azámot eltalátta, melyre egy
nagy nyeerainy jut

Dezső. Eribéiel (SS7*
«M-t
Ede, Esi er
117!RI
Elek. 21)1
Eletur. Flóra lilMM
1-244:1
Emil Trmc'&ia .sr*7.7
Eojre, Frida
Miit
Eruó üenoreva 1211
í'erenc Oorlrad
írl.yaa.Qibr elli
uuu:i;
l'dlöúii:lla
ií.bjr. n.-QVig 2UKKI
Gáspár Heléna ; ;IIÍ4;
Bergely, Henrie I >t<ui
Oéza, Hermina -"i-'iiaj
27:11;
Ous.tá?. Hilda
fiyörgr, Ibolykass+s;
Oyula. tdaska :i.VI : j
:ii4.7
Henrik, Uoni
Hermaso, Ilma 9379.:
Klt'15
Hugó, Una
12l|.i
Ignác. iréz
4527:1
liléi, Irma,
Imre. Izabella llWtSt
27174
litván. lania
Izidor, loáaaaa •>»177

St.Ki
lián, lotin
WttB
lakab, lóm
M.iST
laaos. íodtlb
54"i!i.i
Isnó, Juliska
löiscl, tarolui i;tii
Kálaán, EaíiJka
Eároly. Kstslin «741
íornel. Klára taiMi
Iristl. Kblüd
Lajoa Kornélia 109707
Ll3Zl Kr.aiüaa "»«>»1!»
1-6. Knciguiia
111124
Iitpil, Lanra
U60J2
koriic. Lenke
«270
üaié. Leónia
aar.m, lláia 8I4»4
lirten, lini
»»=<'
•átyis, IiMmUla ói»;;
Ukalv. Lajta » 3 «
Itklói, lagMna uít4v
•iksa, Ialfta
ÍÜIDG
Hár, larclt
láilsr, télit IWN
Orbán, lártka m>7»i
Oaikár latlli 07197

2H5I
Ci.ó. Oeliala
iídin, larciiii Í5I77
27S7
Pál. IESZU
:.l51i
Péter. Olga
1*11969
Pisla, Paula
Richárd, Pela|la M-U
tilirt Pil'lnll iailfl
Budait P.roeka tssn
8alános, Bagtsa «5«
Bani. Béiatla 17711
Sándor, Bsialla swto;
Simon, Bárt
Tamás, Barolla 1(17897
H-"»04
Tibor. Szarta 1 474Z77
T tair. Itaeúhi
272?
Tivadar, Tarái S4SJ0
Tékiás. Teraa Ü477
Teziel, Valéria 80005
Viitor, Vereilka 101011
Vtlmss Vlktárii am"
Vtae*, Vilma 1341*
laltli, bála 6Wi
M63

r e T e n f e í e t l e r " 1 , 0 0 0 . 0 0 0 k o r o n a .
Továbbá 1 jutalom 6 0 0 . 0 0 0 , 1 nyer. 4 0 0 . 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 0 ,

2 ă l O O . O O O , 1 ii 9 0 . 0 0 0 , 2 i 8 0 . 0 0 0 , 1 â 7 0 . 0 0 0 , 2 á
6 0 . 0 0 0 , 1 ít S Ó O O O , 4 0 . 0 0 0 , 5 á 3 0 . 0 0 0 . 3 i 8 5 . 0 0 0 , 8 á
2 0 . 0 0 0 , 8ft 1 5 . O O O , 36 ii Í O . O O O korona és sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

Van szerencsém a n. é. helyi és vidéki közönség szives tudomására hozni, miszerint atyám F e k e t e F r i g y e s jó hírnevű
=

F o c L x s L S z - T J - z l e t é t

1
1

=

átvettem és azt a mai kornak megfelelően Hygenikusan berendeztem és nagy súlyt fektetek tiszta és pontos kiszolgálásra.
A n. é. közönség mindennemű igényeit kielégíteni akarván igy

A sorsjegyeket u t á n v é t t e l vagy az ö s s z e g e l ő z e t e s beküld é s e ellenében kllldjük, — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket
eredeti sorsjegyekre kérllnk azonnal, de legkésőbb

Mţ* FOLYÓ ÉVI OKTÓBER HÓ 8MG -g^

& & A f l I S S < l Ü f Í l S á l

hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.

is felszereltem üzletemet, hol a legfinomabb illatszerek kaphatók.
Tisztelettel kérem az igen tisztelt n. é. közönség pártfogását.
Mély tisztelettel

FEKETE
g 15

Eladó
40 családból álló mfiméhészet teljes
felszereléssel, kedvező ár és fizetési
feltételek mellett. — Bővebbet a kiadóhivatalban.
0—9

s eredeti sorwfrt—.75 v. kor. L50, i eredeti sorsjep Irt 1.50 v. k 3 2
ii I, 3 - „ „ 6—, I 1 1 „ i,
»» •
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Fflárudánk ositálysorsjáték-flzlstsi: Központ: Teréz-körut
46 a. 1.fiók : Váczikörut 4 a. II. fiók: Muzeum-körut
II a. III. fiók: Erzsébet-körut
54\a.
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ADÁS-VÉTELI KERESKEDELMI VÁLLALAT!
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A nagyérdemű közönség ^^rtXSTSZS Adást és vételt közvetítsen.

1

a
NagyrabeSult közönségünk azon kívánsága, l.ogy SZOLID ALAPRA TÁMASZKODÓ ily üzlet létesüljön, teljes métékben jogosult, a
mennyiben eddig minden eladás és vétel hónapokig, sokszor évekig tartó meddő kutatással járt rengeteg költséggel volt összekötve, a megkívánható eredményt azonban sohasem érte el. — Ugy a vevő, valamint az eladó közönség körébon igen nagy ismeretségem lévén, indittattva
éreztem magamat oly vállalat létesítésére, mely a nagyrabecsdlt közönséget a vétel és eladás eddigi áldatlan körülményeitől megmenti.
Vállalatom kizárólagos czéljául a nagyérdem» közönséget a vételi, valamint az eladási ügyletek körül eddig minden esetben felmerült
S
hosszas, meddő kutatásoktól valamint aránytalanul nagy költségtől való megóvást tUítem ki. Alapítottam oly vállalatot, melynek
a
a
működési köre oda irányul, hogy ugy a vevőket, valamint az eladni szándékozókat nyilvántarthassam és ezáltal — igen természetes —
vállalatom közbenjárása segítségével minden eladás és vétel a legrövidebb idő alatt lebonyolítást nyer, megszabadulunk a nagy
költségektől s a hosszadalmas tapogatódzás kellemetlenségeitől; ilyen uton ugy a vevő, valamint az eladó félnek anyagilag csak előnyére válik.
k ü l Ö n e Czélra b e r e n d e z e t t ü8Ztá, a
y közreműködésével mindennemű ingatlanok

ki Tinin n<TVn/ilreűir 00 IfflrUlotaíWmi Vállalat"
AZ „UDIO UgyűUKMg üö MJI tMtJUeiWI lalliLldl földbirtok, ház, erdő és egyéb telkek vételét és eladását igen

mérsékelt díjazás ellenében közvetíti;

történik pedig az előforduló adás-vételi Ügyletek lebonyolítása akként, hogy az eladni szándékozó birtokosok, valamint a venni akarók rendszeresen nyilvántartott névsora minden érdeklődő pontosan körttlirt óhajával kapcsolatosan előjegyeztetvén, igen rövid uton sikerillni fog két oly ur érintkezését lehetővé tennem, kiknek nálam bejegyzett óhajai teljesen megegyeznek.
Amennyiben vállalatom fennebb elősorolt ingatlanok ndas-vételén kivül még termények, gyümölcsök, valamint háziállatok adásvételét is közvetíti ; oly birtokosok, kik ingatlanaikat maguknak megtartva, csak terményeiket, vagy nevelt háziállataikat kívánják eladni, velem
ugyancsak Üzleti összeköttetésbe léphetnek ; ezen esetekben is a legméltányosabb díjazás ellenében bonyolitok le minden rám bizott Ügyletet.
Földbirtokok, gyárak, malmok, bányák Stb. bérbeadását is közvetítem. — Ház és földbirtokosok részére igen előnyös amortizácziós
kölcsönöket eszközlök ki, valamint a már megterhelt birtokokon levő régi, drága kölcsönök ujabbi, olcsóbb kölcsönökre való konvertálása iránt
is biztos eredménynyel járok közbe. — A nagybecsű érdeklődők névsorát Üzletek, gyárak, malmok stb. adásvételre nagy számba nyilván tartom. OlCSÓ pénzkölcsönöket szerzek mezőgazdasági gépek, vagy bármely egyéb tárgyak vétele elősegítéséhez. — A legjobb gyártmányt!
mezőgazdasági gépeket ajánlom megvételre, továbbá technikai rzikkekben, gépSZÍj&kban és olajokban a legjobb nevű gyárosok
készítményét; meglevő régi gépek kicserélését kieszközlöm.
Készpénz, valamint részletfizetés ellenében pénzszekrények, automobilok, motoros és egyszerű kerékpárok, varró- és Írógépek, butnrnk, hangszerek, faliképek, vadászfegyverek, valamint ékszerek beszerzését a legkellemesebb feltételek mellett közvetítem ; házi könyvtárak részletfizetésre történendő berendezését is elvállalom. Bármiiéle itt megnem említett birtok, vagy kereskedők részére szükséges áruczikkek iránt megbízást elfogadok és a legrOvidebb Idő alatt nagyrabecsUlt pártolóim minden kívánságának pontosan teszek eleget. Biztosítási Ügyleteket : élet, tűzkár, baleset szóval mindennemű biztosítás megkötését a biztosítandó fél érdekei feltétlen megóvásával segítem elő. Biztositások
vagy az adás-vétel bármely ágazata köríll felmerülhető peres Ügyekhez vagy egyezkedésekhez jogi tanácsadóm közbenjöttét a lehetőségig eredménydus intézkedése és biztosítása mellett elvállalom. — Bármily irányban történendő kérdezősködésre szívesen szolgálok pontosan
részletezett felvilágosítással, mely teljesen díjtalanul történik.
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Un 16 Ugynöhwég és kereskrdelMl vállalat helyi Ügynököket minden helyiségben alkalmaz.
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Az Agrár Takarékpénztár
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A magyar

Csíkszeredai Fiókintézete

Olajipar Részvénytársaság

IrÓTÉH

CSÍKSZEREDÁM.

FÓTÉB.

* Ertesités! <

Vnn szerencsén» a ni. tisztelt közönség becses
figyelmét felhívni, miszerint könyv-, pap ir-,
iró-, rajz- és hangszerkoreskedéseuiben mindig raktáron tartok különféle újdonságokat, valamint a leghirnevesebb bel- és külföldi irók müveit. szak- és folyóiratokat, füzeteket,
költeményeket, regényeket- és monológokat, ami raktáron nincs is.
hat nap alatt
szúllitok kin* /n» n» ^ttv
TH nv írv «m it^ i n <nv itv <«v

a tisztelt ipartelep- és cséplőgép-tulajdonosoknak ajánlja
ezennel, kiváló minőségű

leszámítol
Váltókat a lehető Icgjulú.
nyosabb Lumatlúb uiellclt.

GÉPOLAJ TERMÉKEIT

Olcaó jelsálog kölcsönöket
nyújt földi,irtokra és lielvi
forgalmasabb lichen fekvő
kőházakra 4',alapkamata
amortizácziés kölcsönt ad.

Könyvnyomdái üzletemben

melyek eredeti gyári árban

társadalmi» kereskedelmi és ipari esélokra ssfikséges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű müveket, folyóiratokat, lapokat, árj egyseket stb. a legdissesebb kiKÖNYVÁRÚKERESKEDÉSEMBEN « ^
î^'e" ^
belFbel — saját felYéltlfl —Jü-, ttpta- ^ lehető legjntányoaab1 árban

kapható:

Kőleaöntnyujttózsilén jegyzett értékpupirokra.
Veaa éa elad «rtébpapirokut.
külföldi pénzeket es értéket.

HISZEL LÜRINCZ ÉS TESTVÉRE
gcpoliij-rukl árában

Elfogad takarékbetéteket s
azokat 4>/,-kal kamatoztatja
és leimondás nélkül fizeti
vissza.
4-2«

— CSÍKSZEREDÁBAN. (Főtéren). -

s müíéülesM"
Tílell lapokat {^"o'mVa'tván'y'-'raktáromon
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.CSILLAO"

KALMÁR VILMOS, BUDAPEST
VI. Terés-kírnt, a. ssám.
f e r I t b r " " ^ K A Í r , í ; B e r " " ' vezérképviseltje a magyar koron, országainak
^
r
r
i
T
^
" h a ° " i « i t á a o k t ó l e s figyeljünk a
V"«jegyre 1 - V Minden aaák óloinzárral éa tartalom jeliéaael van ellátva.

folyton készletben tsrtok közigazga2—35 Hl|
tási, községi, egytabui
HílHXXK X)t(4íilt 9tt)K HOKXSt 4C3K9C9K îlf ^jházi, iskolai, kOr,
községi jegyzői,
ügyvédi és magán
nyomtatványokat
a legjobb papírra
nyomatva ivenEljegyzési, Esküvői Báli
ként és bekötve.
Hirdetések közlésére leg| ÉRTESÍTÉSEK AZONNA\
Kész postakönyv.
alkalmasabb a vidéki öszszes lapok között legelterjedtebb
úgyszintén l). I igy el
ségnok örvendő saját!
nagy kelemlőCSÍKI
LAPOK
..ŐRANGYAL- éJ
kiadású s jogit
czimü imakönyve met
politikai, (Anadalml heti lipRTATLANOK
A n. é. közönség b
kén-e maradok
O
Szvoboda József
Elöflaetóal árai:
Csíkszereda
Egész évre
8 K.
Fél évre
4 K.
Negyedévre .
. S K.
Egyes szám ára 20 fillér.
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