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Ellenvélemény a székelyföldi katonaiskola kérdésében.
A „Csiki Lapok" mult heti számában
megjelent czikkben foglaltakkal szemben
részben legalább, más meggyőződésem és
véleményein lévén, a közhangulat egyik árnyalatának kifejezéseképen kötelességeiknek
tartom röviden a székelyföldi katonaiskola
ügyében kifejteni álláspontomat.
A közös hadügyi kormány már régen
mostohán bánik a katonaiskolák kérdésében
Magyarországgal. Minden Magyarországon
felállított katonai iskolára esik Ausztriában
5 —G iskola és noha ezen iskolák mindannyian kü/ös költségen állíttatnak fel, melynek minden száz forintjából 31 fit 40 krt
Magyarország fizet, mégis az iskolák elhelyezésére nézve nem ezen arányban dől el
a Magyarországon létesített katonai iskolák
száma. E miatt sok is a panasz minden évben és pedig ugy az ellenzék, mint a kormánypárt részéről, a miért is a sok táma
dás ellenében végre is nem térhetett ki a
közös hadügyminiszter annak igazsága elő!,
hogy a Székelyföldön is kell már felállítani
egy katonai iskolát.
Már mostan igy állván a dolog, az kétségtelen és eltagadhatatlan, hogy a székelyföldi katonaiskola csak némi enyhe kárpótlása akar lenni annak a visszás helyzetnek,
hogy Magyarországon ötször, hatszor kevesebb katonai iskola van, mint Ausztriában
és igy a legelemibb méltányosság is azt követeli, hogy a közös költségen felállított intézetek köziil azon arányban legyen ellie
lyezve Magyarországon is, mint a milyen
arányban a magyar állam járul a közös költ-

~A „CSIKÍ LAPÖK" TÁRCZÁJA

ségekhez. Ila tehát az uj katonai iskola Ma- adásokat tart 150 katona növendéknek, kigyarországon és pedig a Székelyföldön ál- ket a hadügyi kormány összehoz az ország
lítandó fel, akkor ennek költségeit, mint és Ausztria minden részéből, legtöbbnyire
országos intézménynek költségeit a közös katona tisztek gyermekei köziil ? Hiszen ebköltségvetés kell hogy egészben fedezze, még ből a székelységnek semini előnye nincsen.
pedig olyan a.Winyban, hogy az összeg min- Még annak volna értelme, hogy ha kimondeirlOO írtjából 68 frt CO krt az osztrák datnék, miszerint a katonai iskolába csakis
állani és 31 irt 40 krt a magyar állani székely gyerekek vétetnek fel, és pedig infizet. Nem csekély összeg cz, mert a mint gyen ; de a mint hallom, ezt a megye csak
hallom, az iskola épitési költségei 350,000 akkor érhetné el, ha évenként minden fiu
frtban vannak előirányozva, a mi a tapasz- után 150 frt stipendiumot fizetne, a uii metalat szerint annyit jelent, hogy az a fel- gint évi 22,500 frt állandó kiadást vonna
építéskor 500,000 frt költségbe fog kerülni. maga után. Micsoda felfogás lehet Bécsben
Már mostan kérdeni, hogy micsoda hazafi- a hadügyminisztériumban Csikmegye felől,
ság, vagy milyen magyar érzés kell ahoz, ha azt hitték, hogy képesek vagyunk felhogy ezen 500,000 frt költségből 343,000 ülni a székelyföldi katonai iskola czimének
frtot levegyünk az osztrák állani vállairól, annyira, hogy nemcsak az iskola épitési
vagy ha az előirányzott 350,000 frt mellett költségeit, de a növendékek tartási dijait is
akarunk megmaradni, akkor 244,100 frtot mi fizetjük a hadügyminiszter s nagy részazon Ausztria terhei és kötelezettségei köziil, ben az osztrák állam helyett is. Hiszen mi
a mely Magyarországért semmit sem tesz ? féltékenyen őrizzük a nevelési alapot, annak
Hiszen ha ezen egész összeget a magyar ál- nem szabad másra fordíttatni, mint a mi kilam akarná kifizetni, akkor is könnyelmű zárólag c.-iki székely érdek. Országos szemajándékozás volna az osztrák kapzsiság ré- pontból is csak akkor költhctiink belőle, ha
szére, de hogy épen Csikmegye tegye meg abból a tisztán magyar állami érdek megezt az egész bolondságot, az már tul megy erősödése nyilvánvaló. Mai állami berendezazon a határon, a melyen innen szokták kedésiijik szerint azonban cz a czél sem a
csak kikerülni a gondnokság alá helyezést. katonai, annál kevésbé a közös intézményeinknél el nem érhető.
En tehát abban a nézetben vagyok,
hogy Csikmegye jól felfogott jövője érdeDe ettől eltekintve is terhes és válsákében sem 350,000 frtot, sem 200,000 frtot, gos idők bekövetkezésének szele fuj Magyarde még csak egy krajezárt sem adhat a szé- ország felé mindenünen ; mindenkinek a nekelyföldi katonai iskola épitési költségeire, héz napokra szárazan kell tartani a puskamelyeknek fedezése kizárólag a közös költ- port, vagyis anyagi forrásainkat és részemről hiábavaló pénzpazarlásnak tartanám, ha
ségvetés terhére kell, hogy menjen.
a
Mi haszna is volna abból a megyének, jekulegi viszonyok között megcsonkítani
hogy itten 5 — ü katonai tanár németül elő-akarnánk közös katonai iskola részére a ne-

| lem nélkül bámult le a mélységbe, honnan egy er- levpgő átsuhan, mihelyt az emlékezet édes szellője
dei patak zugó, panaszos moraja hallatszott fel. szivem húrjait megpendíti. Egy pásztorfiuról szólt
A mint ott állott, kissé előrenyújtott nyakkal, az egyszerű daí, ki a hegyekből egyszer a városba
L e j t ő n .
melynek rózsaszínű, bársony bőrén a lüktető fonó leszálva ott egy csodaszép nőt látott. Mint megA kis kirándnló társaság csoportokra oszolva vér áttetszett, kedves miile fleurs ruhájában, ölé- pillantotta, szive elszorult s valami véghetetlen fájszét haladt a kissé meredek hegyen lefelé. Néme- ben egy csomó erdei virággal, s fájdalmas tekin- dalmas érzés nyilait át rajta. Betegen jött vissza
lyek lassan beszélgetve ballagtak, mig mások vi- tettel elmerengett, hasonlított azon bájos viliikhez, táljaihoz, kiknek társaságát ezentúl kerülte. Gyakrágot keresve és szedve, el-elinarado/.tak a főrsn- melyekkel a szláv népmonda erdeit és patakait ran hallották mesziről furulyája bánatos hangját, s
porttól. A legszebb nyári napok egyike vn|t. A bi-iii''|if.-jii. Bay e festői jelenet által megigézve látták mint egy-egy sziklán ülve révedező szemekfelhőtlen, tiszta ég kaczérou mosolygott le az élénk ngy (tamilig szótlanul, gondolataiban elmerülve kel nézett a távol messziségbe. Végre egy mély
zöld halmokra, melyek élesen váltak ki a sötét gyönyörködött a kis asszonykába, kinek minden sziklahasadékba összezúzva találták fel társai. Edfenyvesekkel boritott begyek keretéből. A levegő ize, minden mozdulatai ingerlő báj volt, s kinek dig a dal. A pásztorok egyhaugulag hozzátették:
oly kábitóan illatterhes volt. A közeli erdőből ki- tekintete oly melegen, édes bizalommal, ártatlanul „Jobb volt ez igy szegénynek, inert előbb-utóbb
ballszott a misztikus fenyőzúgás, az az örökös csiing az embereken. Mint igy nézte gonosz gon- úgyis elemésztette volna a bánat." Ez a törtéfájdalmas zizegés, hasonlatos a tenger távoli halk dolat birkozott tel szivében. Őrült vágyat érzett net jutott eszembe Vera látva a hasadékot, s
morajához, nely megvarázsol, édes álomba ringat, belökni őt a hasadékba, s nyugodtan haza menve, magát annak szélén, s szivemben egy gonosz inrejtelmes kéjes suhogásával. Megilletődve bámul- szépen egy golyót hajszolni keresztül ostoba szivén. dulat kelt fel, valami ugy ösztökélt belől, hogy
ták a vidék szépségeit, megállva és gyönyörködve Már már egy-két lépést tett feléje, midőn ő meg- oda belelökjem.
— Hát miért nem tette meg?
egy-egy feltáruló szép tájképen. A zöld bokrok fordult s nevetve kérdezte.
közül majd előcsillámlott egy rózsaszínű ruha, majd
— Ugyan Feri mi baja? Egészen ki van
A pásztorfiu elmesélt története az enyém.
meg eltűnt, hogy pár perez múlva egy-két méter- kelve arczából.
Én városból jöttem fel a hegyekbe megcsömörölve,
rel feljebb jelenjen meg. A társaságból leghátul
— Nincs semmi, csak megrettentem, látva a megundorodva az élettől, hogy magam kinyugodvoltak a kis doktorné és Bay Feri. A lovag ur szikla szélén. Oly szédületes a mélység. Jöjjön el jam, s itt megláttam magát Vera, s azóta őrült
hflségesen segédkezett hölgyének a virágszedésben. Vera, én félek. Evvel gyöngéden vonta el onnan. vagyok. Szerelmes vagyok, mint egy ostoba deák,
Szótlanul haladtak felfelé, csak a kis asszonyka
— Mondja csak, mi érdeke van magának, egy ifjú lélek egész naivitásával. Némelykor sirni
örőmkiáltása törte meg az ünnepélyes csendet, ha hogy ugy vigyázzon rám, mint egy pajkos, rossz, szeretnék boszumban, szégyenemben. Vera, látja,
egy-egy szép virágot lelt. Már jó csomot szedtek kis gyerekre?
hogy lelkem egyensúlya meg van ingatva, az isössze, mire felértek az Ilona szikláig. E borzalmat
E sziklát látva, egy szomorú történet jutott tenre kérem ne játszék velem. Tegye meg egy kégerjesztő sziklahasadékot, melynek félelmes ürege eszembe. Távol az Obruszokban, egy szép holdvi- résemet.
sötéten tátongott felfelé, valószinüleg az évenként lágos este a pásztoroktól egy dalt hallottam, melyDe Feri eressze el a kezemet, hisz még megezerivei megforduló fürdővendégek képzelme, egy nek minden hangja, minden szava kitörülhetetlen
láthatják.
bns legendával hozta kapcsolatba. A kis doktorné szivembe, s melyet feledni nem tndok soha. Min— Ma este szép holdvilág lesz — folytatá
egész a szikla széléig ment; s nem minden féle- dig visszhangzik lelkemben, mint az alvóháifa, |
Bay szenvedélyesen, szinte susogva — a parkban
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ból enged meg. És mit tapasztalunk? Azt, hogy községben )s mintegy 60 korcsmát tarthatnak
a legtöbb pék és mészároB nemcsak házal porté- vagy a törvényes szabályok végrehajtásának lehet-e
kájával, hanem azt szekéren szállítja egyik köz- azt tekinteni, bogy egyesek és magánosok a négy
ségből a másodikba, sőt a harmadikba is. Ezt a községben a rendes 10—12 italmérésen felül még
botrányos állapotot tűrni nem szabad, mert ez kőrűlbelől 60—60 engedélylyel bírnak. Semmi kövalóságos kigunyolása a hatóság tekintélyének, rülmény ezen italmérések számának szaporítását
mely már régebben megtiltotta ezt a visszaélést, nem teszi szükségessé. Mert a vasutépitkezés foly*
de azért tovább folyik a husssal és kenyérrel való tán a fogyasztás nagyobbodását csakis a vasúti
munkások eszközlik; ámde ezek élelmezését ugy
való faluzás.
Az se utolsó jelensége a magyar törvények szerződés, mint törvény szerint az épitési fővállaMolnár József, és szabályok kihívásának, hogy Romániából heteu- lat lévén köteles ellátni, ennek jogutódjaként a
képviselő.
kéut 2-szer, 3-szor idegenek egy-egy megterhelt csiki élelmezési társaság veheti csak igény a
szekérrel jönnek be Gyimesbe és itt kávéval és törvény azon jogát, hogy az építkezések terűidére
Anarchia a vasút mentén.
más fűszer-neművel házalnak s mindezt a köz- az építési villalat külön italmérési jogot kap.
Valóságos anarchikus állapotok vannak a ségi elöljáróság tudtával és szemeláttára. Pedig
De a tOrvény kijátszása az is, hogy egyes
vasnt mentén. Nincsen ott sem törvény, sem ha- uálunk a törvényes szabályok a házalást engedély helybeli illetőségűek idegen üzletvezetőket bíznak
tósági tekintély, — mintha csak a sok bevándo- bez kötik, sőt a külföldiek házalását egyenesen meg a korcsmárolással, nem is tekintve arra, bogy
rolt idegen olyan uratlan jószágnak tekintené ezt megtiltják, de azért e romániai zsidók számba se számfelettiek. Mert az 1888. évi 35. törvényezikk
a jámbor megyét, melyet tetszést szerint foglal- veszik a magyar hatóságok rendelkezéseit, mintha az italmérést csakis a korcsmáriás személyes gyahat el minden jött-ment léhfitő. Valóban csodál a gyimesi községek már egészen Oláhországhoz korlására engedi kiadni. Ezen törvény 5-ik szakőzni lehet, hogy hatóságaink és pedig ugy a köz- tartoznának.
kasza világosan megmondja, hogy az italmérés
igazgatásiak, mint a pénzügyi, sőt a bíróságiak is
De a törvénytelenségeknek és visszaélések nem személyes gyakorlása csnpán két esetben lenein tesznek erélyes és határozott lépéseket arra, nek koronáját a korcsmárosok és szesz italmérők hetséges, és csakis ez képez kivételt, ha tudniilhogy egyszer már szétverjék az idetolakodott és nagy része teszi fel. Azok az állapotok, a melyek lik nem teţjeskoru, vagy ha jogi személy kapta
vagyontalan, de azért nyakra-főre törvénytelenkedő a vasút mentén az italmérés szempontjából külö- meg az italmérés! engedélyt. Ezen két esetben leidegeneket, kik ir.n«n csak elvinni akarnak, de nösen Szentuiiliáiytól a határig előfordulnak, való- het csak üzletvezetőt beállítani, minden más esethozni semmi esetre.
ban elrémitííek. Mintha csak pénzügyi közegek nem ben azonban a törvény nem tűri meg az üzletveA legelemibb törvények szabályai is fityinál- volnának, vagy a törvények arra valók lennének, zetői rendszert.
tatnak, sőt vannak egyes merészebbek, kik fen- hogy a könyvben nyomtatásban meglegyenek, de
Mindezek az állapotok oly törvénytelen viszhangon dicsekednek, hogy velők a hatóság sem t>ir. nem arra valók, liogy azok alkalmaztassanak is. szaélések és oly ragálynak a jelei, a melyek a néEzúttal csak egy pár koszorút akarunk fii/ni Vannak otí olyan italmérők, kik italmérési jogo- pet megrontják és azok gondolkozás módját desorazokból a törvénytelen virágukból, melyeket a/, ide- sultság nélkül áruljak apáiinkát; vannak ismét ganizálják. Ezeken mielőbb és azonnal segíteni kell,
gen bevándorlás ültet közénk.
olyanok, kik még a mult év nyarán valamely kü- de nem bürokratikus lassúsággal, hanem gyorsan
Csik-S/entmihály község területén, valamint lönös ut un ideiglenes italmérési engedélyt nyertek, kell lecsapni, mint a villámnak a bérczekre, liogy
Felsőtökön, középlolvon és egyáltalában az egész de H véglegeset, nem kapván meg, azért az ideig- a bün a büntetését megkapja, mivel a bűnösök
(jyimesben kereskedések nyílnak egyre-másra a lenes alapján mérik az italt mostan — egy év múlva legnagyobb részt idegen ismeretlen emberek, kik
nélkül, bogy még csak a szatócskodásra is ipar- is. Vaiiuak ismét olyanok, kik mint helybeli illető- csak ideig-óráig maradnak e megyében és a legengedélyt kérnének, nem is említve azt, h»gy már ségűek, italniérési engedélyt nyertek, de tényleg nevetségesebb valóban az volna, ha ez idegenek
több kereskedő elhelyezkedett ottan, és pedig a nem korcsmárosok, hanem vagy egy bevándorolt megszökve és markukba nevetve jogosultan elmondnélkül, hogy czégét a kereskedelmi czégjegyzékbe idegent jelölnek meg üzletvezetőül, s voltaképen ő hatnák, bogy Csikmegyében minden büuliödés nélbejegyeztette volna, a mint azt a törvény rendeli. uz igazi korcsmáros, vagy pedig magán uton át- kül lehet kijátszani a törvényeket.
Csodálkozunk is azon, hogy a törvényszék és az ruházzák a nyert engedélyt. Végül vannak olyaügyészségfigyelmét nem terjesztette ki erre a kö- nok, kik a l»gyas/.lási adóbérlők üzletvezetői, s
EzrrdéfM ünnepélyek.
rülményre, holott a törvény egyenesen bírságot ró ezek valóban, mint. egy sáska had, oly számmal
Iskolai ünnepélyek.
ki a mulasztást elkövető kereskedőkre. Pedig a lepték el a határt, a melyhez nekik jogot sem a
— Május lJ-én. —
vonalon több olyan kereskedő van, kik lisztet törvény, sem semmiféle pénzügyi szabályzat nem ad.
vaggon számra adnak el s a füszer-nemüeket is
I.
Mindezek a korcsmák törvénytelenül állanak
nagyban árusítják a barakosoknak.
A
csiksomlyói
r.
kath.
főgimnázium tanári
fenn, mert Sxt.-.Mihálytól kezdve a határig a négy
testülete
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ünnepély:
Egyik további érdekes jeleusége a törvény- községbe meg van állapítva a rendes italmérések
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A
templomban.
telen visszaéléseknek az, hogy a mészárosok és száma, s úgyszintén az is todva van, hogy a fo9 órakor hálaadó isteni tisztelet. Ennek vépékek teljesen ngy viselkednek a vasút területén, gyasztási adóbérlök községenként csak egy szogeztével a közönség és az ifjúság az internátusba
miutha az iparlörvény nem is léteznék. E törvény bára tarthatnak igényt és csnpán csak azon köz- vonni.
ugyanis azt rendeli, hogy az említett iparosok ségben kettőre, mely ötezernél több lakossal bir.
II. Az i n t e r n á t u s nagytermében.
csakis üzleti helyiségükben áiusitbatják áruikat. Már mostan hogyan egyeztethető Cssze a törvény1. Megnyitó beszéd. Tartja Üándi Vazul l'őKivételt e tekintetben csupán a vásárok alkalmá- nyel, hogy a fogyasztási adóbérlők csak a négy gimn. igazgató.
velési alap tőkéjét. Ez a kérdés a májusi
törvényhatósági gyűlésen elő fog kerülni s
én részemről és azt hiszem, hogy velem
igen sokan, azon nézet és javaslat ellen fognak küzdeni, mely a közös hadügyminiszternek részben az osztrákok helyett hozzá
akar járulni a katonai iskola épitési költségeihez ajándékképen.

fogom várni a szökökulnál. Géza csak négy nap nyomokat lugyott különben üde, rózsás arczán. és észretéritem ez őrült embert, hogy mondjon le
múlva jön vissza, nem fog megtudni semmit. Csak Szülei aggóilvn állapotán, s talán észre is véve képtelen vágyairól. Igen, ezt fogom tenni, kell
öt perczig, tíz perszig jöjjön K Egy halvány nap- valamit, elutazásra határozták el magukat. Ezt tennem ssját érdekemben, hogy végre megszabasngárt kölcsönözzön sötét sivár életemnek. Várni megelőző napon lányuk kívánságára, utoljára ki- duljak a kínzó bizonytalanságtól.
fogom, ha nem jön a jövendő holdvilág már mint rándultak ide. A mint a sziklához értek. Ilona
Kis gallérját felkapva, kifelé indult, midőn
néma embeit fog üdvözölhetni.
inegivnszamloit és egy velőtrázó sikoltással lezu- egy. kis ágy előtt elhaladva, önkénytelenül megA mit kíván az lehetetlen. Menjünk Feri. A hant a mélységbe. A laikusok vigyázatlanságból állott. Félre búzta a függönyt.. Ott szendergett
társaságnak fel fog tűnni hosszas elmaradásunk. keletkezett szerencsétlenséget emlegettek, de a édesdeden a kis Piri. Meghatva nézte nyugodt,
beavatottak kalandos dolgokat sugdostak egymás ártatlan alvását, s félve hajolt rá, bogy megcsóViselje magát okosan.
Nemsokára elérték a kirándulók zömét, hol kö/.ött. Az il'u IV'ur, kinek kellemetlenné kezdett kolja. A heves csókra a kis lány felébredt.
már csakugyan vártak rájok. A tanácsosné, kinek válni, hogy mindig róla, mint a kaland hőséről
— Te vagy mama ? Hová mégy ? Tudod, mit
sugdosnak, szintén nemsokára távozott, egygyel álmadtam? A papa már itthon volt, én meg a Bay
két eladó lánya veit, csípősen kérdezé:
— Kedves doktorné, szabad tudnunk, mit többet számítva fel hódításainak lajstromába. E bácsi ölében ültem, mint épen egy délután. Tudod
magyarázott oly heves taglejléssel Bay ur? Innen sziklát azóta n<n>zík Ilona sziklának.
mit mondott a papa rólad a Bay bácsinak? Azt
a messzelátdval kissé meglestük. Nemde megbocsáA nap leuyugvó félben volt, mire a társaság mondotta, hogy téged nagyon szeret, inert te igen
tanak.
a fürdőbe visszatért. A mint Bay a kis doktorné- jő mama vagy. Ugy-e te is nagyon szereted a patól elbúcsúzott, erősen megszorítva reszkető kezét, pát, meg a Pirikét, mert én is nagyon szeretlek
Vera nyugodtan feleié:
— Bay ur veit szives az Ilona sziklalegen- felindulástól remegő hangon suttogta.
ám titeket. Evvel át akarta fogni Vera nyakát,
— Várni fogom.
dáját elmondani.
hogy megcsókolja, de egyszerre csak felsikoltott.
A holdvilág szép ezüstfénye játszadozott a
— Ugyan édes nagysád, nem lenne oly ked— De mama, hiszen te engem ngy csipsz!
ves nekünk is elbeszélni — fordult hozza egy re- fák lombjain. Vera az ablakban állott, megrettenve s elkezdett hangosan sirni. Vera ölébe kapta gyergényes lelkű bakfidíli, ki uem rég került ki a zár- minden legkisebb neszre, heves barezot vívott ma- mekét, könyekkel szemében, számtalan csókkal
gában. Menjen, ne menjen? Kéjes érzés reszket- halmozta el, s as ártatlan gyermek, s a már gondából.
— A törtéue', ez. Ezelőtt évekkel egy na- tette meg szivét, ha elgondolta, hogy egyedül le- dolatban bűnös asszony könyei összefolytak.
gyon gazdag polgári család Volt e fürdőn. Ennek hel Bayval, ki csodálatos vonzó, lenyűgöző hatásEzalatt Bay türelmetlenül várta Verát a
dísze az egyetlen leáuy, kit szépsége és nagymü- sal volt lelkületére. Ha éles szemével ránézett, parkban. Egyik negyedóra a másik ntán mult el,
veltsége egy fejedolemhez telt méltóvá a mágnás- mim ha teljes álomba merült volna, képesnek érezte midőn hirtelen egy hatalmas zivatar tört ki. Csonvilág egyik nagyen előkelő fiatal tagjába, ki a őt bárhová követni. Tudta, ha lemegy, s Bay ke- tig átázva ért haza. Tökéletesen meghűlve és átszép és h-'nliió téif'.ik mintaképe volt, szerelmes zét megfogva, lágy, remegő hangon igy szól hozzá: fázva, dideregve bojt hideg ágyába, miközben malett. Miután gyöngéd, müveit lelke belátta, liogy „Vera, édes Verám 1" nem lesz képes ellentállani, gában bosznsan mormogta.
az egyesülés, a mely egyedül vezetne a boldog lehanyatlik s/.éles mellére, s akkor — vége, vége
Hogy az ördög bajt volna bele az egész doságra, a rangkülönbség miaU, közlük ki van zár- mindennek.
logba. Az ostoba liba ime becsapott.
Ej (le mit reszketek. Azért is lefogok menni.
va, ebbeli érzelmeit gondosan eltitkolta. Az epesztő
báuat, minek okát senki sem sejté, mái- látható Talán, hogy azt bigyje, hogy félek tőle. Lemegyek
Laurentzi Vilmot.
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zöldjének illata is emelte az ünnep fényét, mely2. Király-himnusz. Irta Mihalovits. Éoekli a
II. A z i s k o l a i ü n n e p é l y .
vegyes kar.
A csikmegyei polgári leányiskola nagytermé- lyel a második ezredév küszöbét átléptük.
Dicséretes buzgósággal oldotta meg félada3. Ünnepi beszéd. Tartja Pál Gábor főgimo. ben a következő műsorral tartatik meg:
tanár.
1. „Himnusz." Előadja az elemi iskolafiu- és tát városunk elöljárósága ésflnneprendezö bizottsága a nemzeti nagy mult iránti kegyelet méltó
4. Készlet Erkel F. „Báu-bán"jából. Kis ze- leánynövendékeinek énekkara.
nt-karra alkalmazta Korbrr Imre zene-tanár. Elő2. Megnyitó beszéd. Tartja a vármegyei is- leróvbatására nézve, mert komoly felbivása visszhangra talált a városi polgárság szivében, s már
adja gimn. i fiúság zenekara.
kolaszék elnöke.
ö. Rendületlenül. Irta Arany János. Szavalja
3. „Ezer év." Inczédy Lászlótól. Szavalja kora reggel nemzeti zászlók özönét lengette a szél
a magán és középületeken.
Barthu Balázs VII. o. t.
Kiitsa Melitta 11. o. polg. leányisk. növendék.
Az ünnepély bevezetését a megyei polgári
li. Énekek a XVI. századból a) „Ave Mária."
4. „Honfoglalás." Felolvassa Riszner Józsefné
leányiskola tantestülete által délután 6 órakorra
Arcadei Jakabtól (1500—1576.) Énekli a vegyes polg. leányisk. igazgató.
kar. Harmoniumon kiséri P. Kopatz Partik főgimn.
5. Magyarország térképénél beszédet mond hirdetett ,Millenniumi disz előadás" képezte, mely
ritka érdeklődés közepette folyt le az intézet nagytanár. b) „Ti.szegény magyarok." Farkas András- Csiszér Gizella 11 o. polg. leányisk. tanuló.
tól. (1534.) Euekli a vegyes kar. Kiséri az i{jnság
6. „Hazám." Lévay Mihály tói. Szavalja Nagy termőben. A tágas helyiség nem birta befogadni
az előkelő díszes közönséget, s még a folyosója is
zenekara.
Juliska IV. oszt. elemi isk. tanuló.
7. „Honfi dal." Doppler Károlytól. Előadja a telve volt érdeklődőkkel.
7. Csak magyarok legyünk. Irta Dalmady
A műsor Palotási János „Csak gyönyörű nempolg. leányisk. énekkara.
üyőzö. Szavalja Szász Oynla VI. o. ti
8. .Árpád és » honfoglalás." Elmondja Új- zet . . . " czimü költeményéuek eléneklésével vette
ö. Hazafias dalok. (Egyveleg.) Előadja az
kezdetét, mit az intézet növendékei elég szabatofalvi László V. o. elemi isk. tanuló
ifjúság /.eui-kara.
0. „Munkács." Bartók Lajostól. Szavalja san és kellő összhanggal adtak elő; de a programm
>i. Magyarország czimerének apothéosisa. a)
fénypontját Husz Lajos „Uj ezerévűuk hajnalán"
Proliig. Szavalja Madár József V. o. t. b) Magyar- Salló Albert II. o. fels. népísk. tanuló.
ország kis czimerét jelmondatok kíséretében ösz10. „Szent István." Előadja Kovács Juliánná czimü alkalmi költeményének szinpadi előadása
képezte, melynek sikeréért Böjtby Klára, Dobribán
szeszeiKH;;/.tik: Nagy Balázs IV. o. t., Éltes Ká- V. o. elemi isk. növendék.
II. „Szent István." Földváry Istvántól. Sza Vira, Éltes Margit, Ferenczy Irén, Fuszl Teréz,
roly 111. o. t., Pál Gábor III. o. t., Bogádi Gábor,
Élie.s (ivuiii, Gál József, Kővári József Mihály valja Varga Erzsi IV. osüt. polg. leányisk. tannló. Gál Matild, Kristó Ida, Lux Matild, Pap Ilona,
12: „Tatár járás.-' Vida Józseltűl. Szavalják Sándor Vilma, Szász Jolán, Szöcs Amália, Tódor
Lajos II. ii tanulók, Böjtliy Ödön, Földes Zoltán,
Kovács mi.'.s és Pap Béla I. o. tanulók, c) A ve- Éltes Judit IV. o. elemi iskolai, Zakariás Matild Irén, Varga Erzsi és Veress Ilka elragadó buzgógyes kar a czimermellett énekli Kölcsey himnuszát. 111. o. polg. iskolai és Szűcs Dénes 111. o. felső sággal versenyeztek egymás között, zajos tapsra
ragadva a közönséget.
Ki. Fogadalmi beszéd a tanuló ifjúság nevé- népísk. növendékek.
Felette érdekes és megkapó részletét képezte
13. „Nagy Lajos.' Elmondja Hajnód Pál V
ben. Irta és előadja Imecs János VIII. o. t.
az előadásnak szent István s más jeles királyaink
11. Szózat. Vörösmartytól (uniszonó). Énekli o. elemi isk. tanuló.
14. „Hunyadi János." Elmondja Beke Antal és királynéink, valamint Széchenyi István, Deák
az ifjúság a közönséggel egyfttt.
Ferencz, Kossuth Lajos nagy hazánkfiainak korhű
12. li.ikűczy-induló. Szent-Gálytól. Énekli a III. o. felső népisk. tanuló.
15. „Hunyadi." Czuczor Gergelytől. Szavalja jelmezekben és élőképekben való bemutatása, a
lőgimn. .ijiiság énekkara, kiséri a zenekar.
miért a nagyközönség ugy a szereplő növendéke1'.) D é l u t á n . A t a n u l ó i f j ú s á g ta- Lakatos Józset IV. oszt. elemi isk. tanuló.
lü. „Mohácsi vész." Elmondja Itomfeld Ju ket, mint a tantestületet és rendezőt lelkes ováv a s z i ui ii 1 A t s á g a (majális).
cziókban részesítette.
I. 2 órakor kivonulás a Kis-Somlyó hegy liska III. o. iiolg. leányisk. tanúié.
A nemzeti ünnep jelentőségének emelésére
északk-lrti oldalára zenével és házaftas dalok ének17. \ látnók." Kuthentöl. Szavalja Nagy
nagyban hozzá járult a városi rendező-bizottság
lése ki">zütl.
Mariska II. o. elemi isk. tanuló.
18. „A magyar .szabadságharca." Előadja által szervezett, este 6 órakor megkezdett és 9
II. Alkonyaitól kezve táuczmulatság az inórakor befejezett disz-felvonulás is. Már Va8 óraVeress István II. oszt. felső népisk. tanuló.
ternám-s termeiben az éjtéli órákig.
11
kor fényárban úszott az egész város, mennyiben
19.
„Előre.
Tóth.
Kálmántól.
Szavalja
Dob
II.
az összes köz- és magánházak ablakaiba helyezett
libán Vira IV. o. polg. leányisk, tanuló.
A gyergyószentmíklósi polgári fluiskolábau
20. A magyar történelem legkiválóbb alak gyertyák, lámpák és mécsesekből szétlbvellő vilárendezendő ünnepély :
J>
jai. Felolvassa Aladár Mihály felső népisk. igazgató gosság szolgált arra alapul. Csakhamar benépesült
I. H á l a a d ó i s t e n t i s z t e l e t .
21. Alkalmi beszéd. Tartja Ágoston Józset a városház előtti tér, honnau á felvonulás kiindulandó volt s a hová szines lámpionokkal és nemI.Vggel s 1órakor Ünnepélye* szent mise. A III. o. felső népiek, tanuló.
zeti
szinit zászlócskákkal ellátott' gyermekek s letaiiulúk refijţel i8 órakor az iskolában gyűlnek
22. Elnöki bezáró beszéd. Tartja a városi
gények, valamint a helybeli ipartestület tagjai saössze ; nemzeti ünnepi jelvénynyel feldíszítve, zászló iskolaszék elnöke.
ját lámpáikkal sorakoztak.
alatt vonu nak a róni. kalli. latin szertartása tem
23. „Szózat." Előadja a polg. leányisk és
plomba a hálaadó istentiszteletre, melyen karban felső né|iisk. növendékeiből alakított éltnekkar.
A (elvonulást meghiúsítással fenyegették a
énekelnek.
r
sötét felhőkből aláhallani kezdett esőcseppek, d «
III. Kirándulás a „Suta-fenyö"-be.
II. 1 * k h I a i
ünnepély.
Utazott azt
A/. ünnepély mindhárom részére a t szülők legfökép veszélyeztetni
Szenl mise után a tatantók az iskola rajz- és tanügybaiátok szívesen láttatnak.
a városház erkélyéről [trogrammon k i v ü l
termébe vonulnak, liol az ünnepély kővetkező soralkalmit s z ó n o k l a t k é p e n l e c s a p n i kérendben íuly:
s z ü l t villám, mitől l e g i n k á b b a ren1. „Himnusz." Karban éneklik a polg. iskodezőségnek k e z d e t t borsózni a háta
Csikvármegye ünnepe.
lai tanulók.
s rémül t e n - í g y e k e z e t t az e l ő l mene— Május 16-án. —
dék h e l y e t k e r e s n i . Hála azonban az égnek,
2. Lázár Menyhért isk.-széki elnök megMeghívó. A magyar állam ezeréves fennállá mely csatornái zsilipjeit egy kissé elzárta és a
nyitó beszéde.
3. ,. K/.er év." Költemény. Inezédytől; sza- sának emlékére vármegyénk törvényhatósági bizott- v á r o s i r e n d ő r s é g é b e r s é g é n e k , m e l j
sága állal, folyó évi május hó 16-án tartandó a k é s z ü l ő d í s z - s z ó n o k l a t o t "minden
valja l'uiiik A. II. o. t.
•I. Tórténeliui értekezés. Előadja Vétes Lajos ünnepélyes közgyűlésre hazafias tisztelettel van f e l t ű n é s n é l k ü l meg«'kadăTyozta: a
szerencsém a törvényhatósági bizottság t. tagjait menet a helybeli zenekar által rázendített Rákóczy
polg. Uk. tanár.
induló hangjai mellett felvonulását megkezdhette
5. .Magyarországról beszél Lázár Dezső I. meghívni.
Csin-Szereda, 169C. május 2-án.
s a város mindhárom fő-utezájának bejárása után
o. laniiió.
Mikó Bálint, a várkastély előtti téren befejezhette/.holaváros•>. „Uazáni." Költ. Lézaytól; szavalja Strasznak apraja-nagyja összegyűlve volt, -4» a hol az
szcr J«n<> II. o. lauuió.
főispán.
ünnepélyt a műkedvelőkből alakított dalárda által
7. .Honfi dal." Éneklik a tanulók.
Programra.
kellő
preczizitással elénekelt Hiuftusz és ţffl sikeSzent István, a történelemből; elmondja
1. D-lelőtt fél 10 órakor alispán a gyűlést
Dendyuk lânii III. o. t.
~
megnyitja és főispán nr ő méltóságának a disz- rűit tűzi játék zárta be. '
•J. „Szent István." Költ. Földvári Istvántól; gyűlés vezetésére leendő meghívása végett Zsögödbe
szaval ia iterecz Sándor IV. o. t.
egy tekintélyes küldöttség választását indítváKÜLÖNFÉLÉK.
10. „Tatár járás." Költ. Vida*Józsefitől; sza- nyozza, s annak főispán ur kíséretében történendő
valja az 1. i észt Blénesi Tamás, a II. részt Borosa visszaérkezéséig a gyűlést felfüggeszti.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter BáLajos, a lil. részt Pál Gyula k i o. t.
2. Főispán ur ö méltósága a gyűlésben meg- lint Lajos gy.-szentmiklósi kir. járásbiróságí dijno11. Hunyadi János és Mátyás király. El- jelenvén, a törvényhatósági bizottságot a helybeli kot ugyanazon járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.
mondja Gallon Demeter.
róm. katli. templomban tartandó hálaadó istentisz— Fényes esküvő folyt le e hó 4-én vá1 i. „Ilunjady." Költ. C/.ncz»r Gergelytől; telriiv iliszmeuetben való el, — és visszavonulásra rosunkban. Kőváry László m. kir. erdőmester bászavalja Csergő Gábor II. o. t.
szólítja lel.
jos és kedves leányát M a r g i t k á t vezette ol13. A mohácsi vész. Elmondja Tódor Antal
3. Isteni tisztelet után főispán nr ő méltó- tárhoz P 0 p i n i Nándor, a kolozsvári osztr.-magy.
III. o. t.
bank fiókjának tisztviselője. A fiţtal pár és az
sága a diszgyűlést elnöki beszéddel nyitja meg.
14. „Mohács." Költ Kisfaludy K.-tól; sza4. Erre a megye főjegyzője tart ünnepi be- egész násznép díszben délután pont 4 órakor ment
valja K. Madaras IsLván IV. o. t.
Kovács János anyaköoyvvezetőhöz, honnan a kaszédet.
15. A magyar szabadságharca. Elmondja
6. Mire a megye alispánjának az ezeréves tholíkus templomba vonult a inenet az egyházi álVischer János III. o. t.
nnnrpély emlékére törvényhatóságunk által teendő dásért. A legnagyobb boldogságot kivánjúk a tiszta
1«. .Előre." Költ. Tóth Kálmántól; szavalja alapítvány bejelentését megelőző alkalmi beszéde; szerelemből kötött frigyhez.
Soiilovic-i Márton IV. o. t.
végűi:
— Vármegyénk képviselőtestülete a
17. „Ki volt nagyobb?" Költ. Tóth K.-tól;
6. A határozatok hitelesítése ntán az ünne- kiállítás megnyitásán. Az országos kiállításszavalja (J reiitty Tihamér II. o. t.
pélyes k-'. gyűlés bezárása következik.
nak e hó '2-án történt ünnepélyes megnyitásánál
la. ~Uj ezer év hajnalán." Költ, Szabó Je7. y'.idezeket követni fogja a „Csillag"-ven« s azt követett ünnepélyeken vármegyénket Mikó
nőtől ; szavalja Nagy Kálmán IV. o. t
déglöben tartandó közebéd.
Bálint főispán nr, dr. Bocskor, Béla tisztiügyész
rj. Alkalmi beszéd. Mondja Szász Rezső IV.
Csik-Szereda, 189G. évi májns hó 2-án.
és Bartalis Ágost megyei aljegyző képviselték;
oszt. tauuló.
Mihály F e r e n c z , utóbbi egyúttal megbízva volţii vármegye által
20. „Szózat." Éneklik a tanulók.
épített székelyház belső berendelésével is.
főjegyző.
21. Elnöki bezáró beszéd.
— Gyászrovat. Becze Firencz csiksomlyói
111. Kii ándnlás.
körjegyzőt és nejét fájdalmas veszteség érte. A
finurfMaüak
C s í k - közelebbi napókban lett ugyanis égy két évea
Kedvező idő esetén a tanulók délután 2 óra- E s r r d é v c H
kor a Kuth-vára romjaihoz kirándnlnak.
kis leánykájuk a himlő áldozata. Békái hamvaira.
szeredában.
I1L
— Adakozzunk a osiksomlyói főgimE hó második nspján kezdődtek a millenniáA csíkszeredai iskolák együttesen tartandó ris esztendő ünnepségei, s az ezredéves kiállítást názium zászlójára! Már régóta sajnosan érezmillenniumi ünnepélyek sorrendje.
is ogyanazon napon nyitotta meg ő felsége a ki- zük minduyájan egy olyan- jskolai sászjó hiányát,
rály, királyasszonynnk, az uralkodó háznak vala- melylyel iQuságúnk a társadalom álta^endexett haI. H á l a a d ó i s t e n i t i s z t e l ő t .
A csíkszeredai iskolák növendékei tanáraik mennyi tagja, külföldi képviselők, a magyar tör- zafias ünnepélyeken s az országos és' kerületi torvényhozás két háza, a vármegyék s más testületek
és tauit/'ik vezetése alatt a helybeli róm
naversenyeken becsülettel megjelenhessen. E hiány
küldöttei jelenlétében.
templomba voonlnak, hol reggel 8 órakor
A májusi enyhe szellő 8 a fakadó kikelet most, az ezredéves nemseti nagy ünnep alkalmával
pélyes szent mise tartalik.

C S Í K I

Májfis 6.
égeti ufikaég alftkjában lépett fel, midin a székesfővárosban rendezett oraiágos tornaversenyen saját
zászlóik alatt megjeleni) haaonranga intézetek sorából a mi versenyképes ifjuuágunk sem akar kimaradni. Hogy a sfűkságen segitsöok, a helybeli jótékony ntagyesölet f. évi April hó 19 én az ifjúsági
zászló ügyét magáévá tette s elhatározta, hogy annak megszerzésére szükséges összeget társadalmi
uton gyűjti össze. A gyűjtés 9I-én megindult s az
eredmény igazolta, hogy az egyesület nem csalódott, midén a társadalom áldozatkészségére számított.
A begyült összeg a régi zászlóalappal együtt a zászló
költségeinek kétharmad részét fedezi. Abban a reményben, hogy számíthatunk azoknak a tanügybarátoknak lelkesedésére, kik még erre a jótékony
czélra nem adakoztak, egyesületünk a zászlót Budapesten a Gavora czégnél meg is rendelte. Ugyanazért a keresztény szeretet és a nemzeti nevelésoktatásügyének «zent nevében mély tisztelettel kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy szíveskedjék
fölösleges filléreinek felajánlásával a csiksomlyói
székely tanuló-ifjuság iránt annyiszor tanúsított pár
toló szeretetét jelen alkalommal is bebizonyítani.
Csik-Somlyón, 1806. május 4-én. Kassai Lajos, s.
k. gymn. tanár a nőegylet jegyzéje.
— Gyilkosság v i r r a s z t ó b a n . Alfaluban
lakó ifj- Bestás Rupi czigány családjában gyászeset történt, meghalt a gyermeke s a náczió bánatos szívvel s kőnyes szemekkel magjelent a gyászos családpál virrasztani. Elment oda csomafalvi
id. Vit&n Máté ás Vitán Jankó czigány atyafiak
i9, kik a többiekkel egy ideig; sírdogáltak, de
hogy a résztvevő könyek jobban folyjanak, közben-közhen jókat buţtak a pálinkás üvegből. A
hatás nem is maradt el; mert a gyászos apa,
Restás Rnpi annyira neki keseredett, hogy id.
Vitán Hátit megtámadta s keményen fojtogatni
kezdette. Hţzt látván unokája, Vitán Jankó, nagyapja védelmébe sietett s a nála levő lónynzó késsel ResUst hasba döfte. A döfés a májon hatolt
keresztül, minek következtében Restás azonnal
meghalt. A beismerésben levő atyafiak most már
a családapa halála felett is virrasztanak a fogságban.

19. Rz&m.

L A P O K

czég Ingyen, bérmentve és borítékban kfildi bárkinek a
R o b e y - f é l e ilzenik/pes 8 lóerejü
ki azt megkéri. Ugyauott megrendelhető a czég főnöke
KELETI LEÓ or által irt: „A (érvek keletkezése" gyógyitiia
atb. czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czélszertt és tudnivaló felvilágosítást nyújt. Vagyontalanok réJZlotflzsttm tehehetne megrendeléseket Ismételadoknak lehető kedvező feltételekkel egyenként in ehuló
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos
kiszolgálás, legjutányosabb árak.
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Árverezési hirdetmény.

Csik-Szentkirály község részéről közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi m.
kir. minisztériumnak folyó évi 413. számú magas
rendeletével a Holt rekeszároki erdőrészből engedélyezett 81 k. hold területen a 30 cm. alsó átmérőn felül található összes luez- és jegenye fenyőtörzsek fatömege és pedig mintegy 10586 ma. haszon fa és 662 mH. tűzi fára alkalmas falömeg folyó
óvi május hó ll-én délután 2 órakor a község házánál nyílt árverései! elfog adatni.
Kikiáltási ár 8800 frt, melynek 10"/o-a az
árverezni hajlandók által mint bánatpénz leteendő,
írásbeli ajánlatuk a szóbeli árverés megkezdéséig
ezen bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak, melyekben azonban határozottan kifejezendő, hogy árverező az általa ismert árverezési teltéteknek aláveti magát.
Miről árverezni szándékozók oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverezési teltételek ugy
a község házánál, valamint a csíkszeredai in. k.
erdőhivatalnál a hivatalos órákban betekinthetők.
Csík-Szentkirály, 1896. május 4-én.
A községi elöljáróság:

Albert Béniám,
kjző.

Bocskor Dénes,
biró.

Hirdetés.

Sz. 278 — 1896.
kj.

Árverési hirdetmény.
Kászon-Al- és Féltíz községek n^zérol |Í;-i7_.
birré tétetik, hogy a nagyméltóságú íüMmivelésügyi magyar kir. minisztérium folyó évi -J.ÍÍÍI. sz.
rendeletével a közös tulajdonukat képező n o k.
hold 1552 |Jöl kiterjedésű „Nádaska, Tilalmaska,
Székcsere" erdőrészek összes tölgyfa készletét eladni engedélyezte.
Ezen erdőrészek ben a szakszerű becslés szerint van I-ső 09zt. haszonfára alkalmas mintegy
7360 m3., II. oszt, haszonfára alkalmas mintegy
716 m s . kéreg nélküli fatömeg, az ágak, terzstahegyek köbtartalma U76 m3.
Ezen összes fatömeg folyó évi május hó Il ik
napjának délelőtti 8 órakor kezdődő nyilvános árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár 40527 (negyvenezer ötszáz huszonhét) forint, melynek 10°/„-a az árverezni hajlandók által mint bánatpénz leteendő. írásbeli
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig ezen bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak, melyekben azonban határozottan kifejtendő, hogy árverező az általa ismert árverési feltételeknek aláveti magát.
Miről árverezni szándékozók oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek
ugy a körjegyzői irodán, valamint a csíkszeredai
m. kir. erdőhivatalnál belekinthetök.
Kászon-Al- és Feltizen, lb96. ápril 17.
A két község elöljárósága:

Pálffy András,

Markaly Sándor,

körjegyző.

allizi liiró.

Balázs András,

Csik-Szentmiklós községben közvetlen
fcllizi liirő.
- .'i
az állami ut mellett a 279. házszám alatt
lévő i l a l m é r é o i ü z l e t , mely áll három
szoba, kamra ös kőpinczéből, esetleg több Sz. 4037 8í)(i.
évre is kiadandó.
a. i.
Nevezett üzlethelyiségben dohányáruda
— Jó forgalma savanyuviz fürdő bérbe
vagy esetleg örökáron is eladó. Hol ? Megmondja a is van.
kiadóhivatal
Szíves felvilágosítást készséggel ad
Csikvármogyúben, Cs. SziMitm.-lrtnn lak— KSiBTI J. os. éa kir. az. hírneves sérvkötő ipeCs.-Szentmiklós, 1896. május 2.
helylyel, az aicsiki u t h i / . l o s i á J l á n leoxlallita gjM cztytpl pudapeat, IV., Koronaherozeg
utcaa 17. ajk azon érieailéat vettük, miszerint nevezett czeg
mondás folytán iiresedősbe j<iv('n. iii-ra ezenjó eleve gondoskodott az iránr, hogy a budapesti ezredéves i—3
Kovács Mózes. nel
pályázatot hirdetek s l'ulliivoni mindkiállítás alkalmival számol vevÁi által előre lathatlag tömegesen történendő megrendelésekoéi is szokott pontossággal es
azokat, kik ezen évi 400 (négyszáz) frt. rena megrendítik Legugjohb megeUaiésere megtelelhessen. — £
des fizetéssel cs évi 204 (kétszár négy) frt
czclbol fenti oiég Budapest, IV^ Uoatóly-utosai (Károly
laktanya 16.) moherében ninnka személyzetét kettőztette,
Alólirott van szerencsém a mélyen tisz- 60 kr uti átalánynyal javadalmazott állást
mely minden Mijét a lUBiljN tttadUaára és mirték lierint
nsgrmáslunái iWlltoh> mrditja. Mevezeu czég készséggel telt közönséggel tudatni, hogy Gyimes- elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, eddigi
meghívja * t. jtótitmégtl ezen gyári műhelyének megtekintésére hol jnipeo megrendelő személyesen meggyőződhetik a Felsőlokon a Viadukthoz közel a „Csiki vas- szolgálatukat és képesik-siiket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérésüket,
számára készítendő köt- vagy mttszer IslkUtmmUi, pratsi és
lliktrtö kiviteléről. Holtaés gonddal és elismert ma értéssel úti élelmezési részvénytársaság" tulajdonát Csikvármegye főispánjához ezimzetten, folyó
keszttloak itt a lag^akb J H i t e i t l UttigyenéiMÜ kíirtlekak, Hşşţdu ip^aert midarsk és más «rUupaadial ftzök, képező Potoczki Péter-féle barakban egy, a évi m á j u s lló 2 0 - i g hozzám nyújtsák Unyojté és Juégipek, mtláíak es mUsgsi kmk (amputáltakHasonló minősitcs esetén az igazol vAnakj valamint minden e szakmába vágó orvoi lebeixi aczél magasabb igényeknek is megfelelő szobát
irnki viliaiy I4*k atb. Mindezen saját gyártmányú ké- rendeztem be, hol jó borok, kőbányai sör nyos altiszteknek elsőbbségi jog biztosittatik.
scülekek, kótaaerek és gépeknek mintái a legnagyobb
választékban megtekinthetők e kitűnő czég kiállításban IV. és kitiinő ételekkel szolgálhatok.
Cs.-Szereda, 1896. ápril 22-én.
csoport M»Htli||l pavUlan. Egyuiial a t közönség ügyeimébe ajánljuk nevezett czégnek e napokon megjelent millenAlispán helyett:
Hlarkovics Námael,

Pályázati hirdetmény.

Ertesités.

niumi nagy képes irjegysékét, mely nagyszerű kiállítása,
de különösen tartalomdus ús szaktudatos összeállítása által a
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetés kelt és melyet a 3-3

a caiki vasúti
élelmezési részvénytársaság
üzletvezetője.

Mihály Ferencz,
'2—3

főjegyző.

