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hogy első sorban oda törekszik, hogyl az oly igazság, melyet minden higgadt be a közigazgatás dologi kiadósainak fedezéBécs kedvét mindenbea megnyerje és s józan ember belát, esak a vakok nein. sére szolgáló 813.000 kor. póthitelről. Ezután
ház megszavazta a gazdasági törvényjavasAzon túlságos buzgalommal szem- rokonszenve is azon osztrák pártok felé Azt hisszük és a megye közgyűlése, mint alatot
harmadszori olvasásban. Krre a megrenben, melylyel a néppárt budapesti köz- irányul, melyek még az ottani alkot- a megyei igazi közvélemény egyik leg- delések gyűjtéséről szolé törvény javaslatot
ponti bizottsága Csikmegyében a saját mányosságnak is ellenségei. Már pedig számottevőbb nrganumu is kifejezte azt tárgyalták kisebb-nagyobb hevességgel. Októérdekében propagandát akar csinálni, a e megye mindig a szufoadelvüség és a meggyőződését, liogy kevés csiki em- ber 13-án folytatták a megrendelések gyűjtéséről szőlő törvény javaslatot. E gyUlésen
—i—r.
vármegye október 15-iki közgyűlésén alkotmányosság harezosa volt és igy ber lesz vak.
(iyüi-ITy (íyula a székelyek, különösen a csikeszmecsere tárgyává tétetett az a kér- arra számítani, liogy ezután az ellen
megyeiek érdekében interpolálta meg a lolddés, hogy tulajdonképen mit keres Csik- fogunk hurezolui, a mi mellett oly somivelésügyi minisztert, kimutatván, hogy az
A képviselőház ülései. A képvi- erdészeti
huzavonája a székelyeket
káig kitartottunk, az egyrészt egyenes lóház n nyári
vármegyében a néppárt.
szünet ntán folyó hó S-án ült az erdőtől,hatóságok
a legelőtől, életük feltételeitől fosztja
semmibe vevése a nép gondolkozásának, össze először. A képviselők elég nagy számban
Több felszólalás történt, melyeknek vagy politikai rövid látóság, a melyek vonultak lel s közöttük neliáuy uj honatya is. meg. (l\<jrlTy tlynla szavai, melyekkel a széismertette igen mély haeszme menete oz, hogy a néppárt a egyike sem rokonszenves pedig előttünk. Az elnöki tisztet l'erezel Dezső teljesítette. Az kely nép pusztulását
tettek.1) Még hároiu interpelláczió volt
elnöki jelentések során felemlíti, hogy O Fel- tást
reakezió pártja s mint ilyeu a megyében
l'iehler
(iyózó
ős
Major
Ferencz a bosnyák
De egyenesen veszélyes is a ma- sége ;i születés és névnapi üdvözlésért köszö- vasutak ügyében. Madarász József pedig a
annyival kevésbbé talál a tovább terjenyilvánította. Bejelenti l'mherto király zsidó felekezeti népiskoláknál most is tömegedésre kellő talajt, mivel működésének gyarságra nézve, lui a jelen helyzetben netét
megrendítő halálát, egyben tudatja. liou'V a mamindjárt a megkezdése ellenkezik a a politika terén felekezet szerint meg- gyar nemzet nevében Széli Kálmán miniszter sen alkalmazott nem képesített tanítók ügyében
megye általános közhangulatával. Ugyan osztunk. Annyi inár a miigynrnak nz elnök kotlilüleált. [Jejelenti az elhalt képviselő- interpellált.
is még a mult év deczeinber havi köz- ellensége, hogyha mi magunk is egymás ket és bemutatja az uj képviselők megbízó
Az elnöki jelentések után Nyegre
gyűlése kimondotta, hogy tekintettel a ellen harczolunk, akkor ellenfeleink leveleit.
— A főrendiház ülése. A főrendiház
László jegyző bemutatta a szünet alatt beérszékely kérdés magasabb reptü megol- könnyen győzhetnek. Már pedig u mely kezett
ilrb. kérvényt, ezek a kérvényi bi- október hó 18-án rövid ülést tartott, melyen
dására, a mit pedig csakis csikmegyeiek perezben a politikába bevisszük a fele- zottsághoz utaltattak. Széli Kálmán átiratban Kiss Áron református püspök korelnöksége
ismernek, pártkQlönbség nélkül oly kép- kezeti jelleget, arra munkálunk közre, tudatja a házzal. hogy Ö Felsége a kvótát mellett a főrendiház elnökségét kinevező ki11(01. junius 1iM-ig terjedd határidővel
Maţryar- rályi leveleket olvasták fel, melyek szerint
viselőjelölteket állit fel, kik csikmegyeiek hogy a magyarság ibég jobban szétfúr országra
.'18 ',,. Ausztriára l>li"; ju százalékban elnökké gróf Csáky Albin, alelnökökké Ernuezt
vagy a kik Csikmegye érdekében nagy gáesoltassék és igy erőnk még inkább állapította meg. Annak idején napirendre tűzik. Kelemen és Kemény Kálmán báró neveztettek ki.
megosztassék, mint a hogy jelenleg van. Széli Kálmán benyújtja a konzuli illetékek szadolgokat tettek.
bályozásáról szóló törvény javaslatot és a számEzért utasítjuk vissza a legnagyobb szék jelentését a folyó év második negyedének
Már most kérdezzük, hogy van-e
9 0 0 . év.')
Csikmegyében olyan néppárti ember, ki határozottsággal általánosságban véve is tulkiadásairól. Fejéí-váry miniszter jelentést
Elinalt kilenczszáz év nagy emlékére tenéppárti programmal képviselő jelölt a néppárt működését, de ínég inkább tosz a honvédség egy hadosztályának a gali- kinlelt vissza a nemzet, — újjászületésének nagy
eziai gyakorlatokon való részvételéről. Kzután korszakára. — midőn szakított a maitlat, bogy
akarna lenni, vagy van-e Csikmegyén nálunk Csikmegyében, hol a nép közé Széli Kálmán a napi rendet terjeszti elö. Itt jol>b
jflvöt biztositsoo magának; midöo szivébe
kivlll olyan néppárti ember, ki a szé- és az itteni társadalomba egy uj éket, líakovszki István kérdést intézett a miniszter markolt, hogy kitépve abból a vad, nomád élet
kelység érdekében valamit tett vagy egy uj politikai üszköt dobni be, nem elnökhöz, hogy az inkompatibilitási törvény babon As tévelygésére alkotott hit életet, a szecsak valaha fel is szólalt volna. Mind- egyéb, mint politikai játékot űzni sem- javaslat közelebbről tárgyalás alá vétetik-e. reltl vallását gyökereztesse meg abban és esA miniszter elnök kijelentette, hogy a javas- zel beilleszkedjék a kor és a többi nemzetek
két kérdésre határozottan nemmel kell miért.
latot még ii jelen Ülésszak alatt tárgyalni fog-viszonyaiba s azok közt a maga létét, fennálláfelelni éa igy kétségtelen, hogy a népMegvagyunk győződve s a vármegye ják. Az október 11-iki gyűlésben a miniszter sát biztosítsa.
párt itteni működésével voltaképen csak közgyűlésén is ez hangoztattatott, hogy elnök bejelentette a trónörökös házusságának
Igv lett a magyar kereszténység kilenezidegen képviselő importot akar keresz- hazafias gondolkozású papságunk sein beezikkelyezéséről szóló javaslatot. I.ukács százados ünnepe nemzeti ünneppé melyet mapénzügyminiszter pedig a jövő évi költségve- gáénak vallhatott a baza minden polgára, a ki
tül vinni és igy már e fellépése ellen- akarja ezt a czélt. Mert azt mindnyájnn tést,
melyhez nagyszabású expozét mondott.
e nemzet tagjának, a hazafiának vallja
kezik a közhaugulattal.
tudjuk, hogy szalmás és deszkafedelü Végre az ülés végén a gazdatisztek viszonyáról csak
magát. Igen; mert a magyar kereszténység
De ellenkezik ezzel a csiki nép házuk között égő csóvával járkálni ve- szóló törvény javaslatot táivvalták. Október hatalmns inegnyilatkozáasi voltak azok az fln12-én folytatták az előbb említett törvény japolitikai meggyőződése is. Bennünket szélyes dolog, mert ha tüz lesz belőle, vaslat tárgyalását és azt második olvasásban ne|>«igek. a melyeket hazánk katbolikasai sagaszazok a frázisok, melyekből a néppárt ez nemcsak a házakat és épületeket is elfogadták. Azután megkezdték a megren- int 15. 20. napjain Budapesten ás Esztergompro grammját összeállította, el nem va- pusztítja el, hanem földönfutóvá teszi delések gyűjtése ügyében beterjesztett javaslat
'1 Lásd lit|Mink más helyén.
Szerk.
*) Megnyitó l.eszéd. tartotta Baka JÓuef csikkítanak, mert nekünk is van éles meg- az embereket is; s hogy ilyen helyzet- tárgyalását. Az október l'J-én tartott gyűlésben
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egyesület alelnöke <•% 1900. okt. ÍM jubilláris dlszeddigi országgyűlési működéséből is, bet birja a vagyonban és lelkiekben,
gyMésen. Csik-Somlyón.

Csikvármegye és a néppárt.

Magasztos valami a pólyás babák világa,
álláspontra helyezkedem, hogy az ember kinyi- miliői kifolyólag szegény Uothschildnak és a
lik és elhervad, mind a virág. Mert nz ember többi bankároknak azt hiszem, egy külön szol- ez a csahul idilli költészete, sőt mi több, zea virágok közé i9 tartozik, hiszen van közöt- gát kell tartamok. hoj:y tenyerüket vakargassa. nésze te, mert mindig muzsikál az Isten adta
tttnk sok ,győnyőrü mákvirág'. S AZ állatok Általában az ember alakjáról szólva, el kell enüppségje. Szép a gyermekkor is, mikor kitör
közé is méltán sorozzák, mert van az emberek ismernünk, liogy a hölgyek csinoăahbak. mint belőle a művészi szenvedély és a legdrágább
As ember.
között sok njfó madár* és hány ember repül A férfiak s ennélfogva talán drágább is a fér- nóképekre is bajuszokat rajzol czeruzaval.
Feuirati i gtmó-naiiiutf TWerait-tintt iitér-esiéirÉi ki pl. a kocsma ajtaján, ha nem akar fizetni. finak a nő, mint a nőitek a férfi'* az asszony Minket azonban leginkább nz iQu, férfi és agg
A
színük is milyen különböző ?! Ott vunnak a drágaságát főképpen a női ruhuszátnlák is nagy- érdekel.
Oenoay István.
szerecsenek, kiknél még az asszonyok, vagyis ban fokozzák,
Az ifjú csupa hév, csupa tűz, csupa szelMélyen t. Hölgyeim és Uraim!
a .fehérnépek" is feketék. Ott van a rézbőrű,
Annyi a ruhákról bizonyos, hogy azoknak lem, égő vulkánok fölött tánezol és keblében
sárga és fehér ember a ott van az BArany állása és alakja mindig a divattól függ. Né- is vulkánt hordoz: lángoló szivét
A tárgy, melyről értekezve becses figyelirta Jókai Mór. 8 pláné még .kétszínű" melykor nem divat a szűk kabát, máskor a bó
Gyakran VAII AZ ifjú szerelmet, a mi namüket és türelmüket igénybe fogom venni, fel-ember',
is vannak a világon. Tehát az em- nadrág, ámbár a hő erszény mindig divat ma- gyon sokféleképpen történhetik, de legegyszeolvasásomnak tárgya — dicsekvés nélkül le- emberek
berről
szólva,
hogy e sokféleség, e zűrzavar rad, dc azért a pénz mindig szUk lesz.
rűbb módjA A következő: Leteríti kendőjét,
gyen mondva —rendkivül érdekes. Olyanról között eltudhassak
igazodni, kénytelen leszek
lesz itt szó, a ki található e teremben, de egyelesei-élése miatt annyi komédia rátérdel és ha n lány ősit és szemeit valahol,
rendszer szerint adni elő, mondani történtA aruhák
szersmind ott bámészkodik talán a párisi kiálli-bizonyos
világon, hogy az embernek már a más régiókban jártatná, egyszerűen fölszólítja,
valóimat
és
pedig
eló
fogom
adni
az
ember
tásoD, vagy éppen harezol a khnlai bábomban,
feje is zug tőle. Igy a többek között egy szó- hogy legyen szíves odafigyelni, mert ó most
a ki ott van északon éa easi a fókákat s mi- természetrajzát s az emberi élet leforgását. rakozott tudósról beszélik, hogy leezokta vetni szerelmet vall. Igenlő válasz, vagyis odafigyekor itt ny ár van, 6 akkor is korcsolyázik 0 a
Minden embernek van feje, sok emberre kabátját s azt fölakasztva, egyszerű ingesen lés esetében elszavalja, hogy a virágnak megki egyazeívmind ott van délen s macskák mondják: olyan zavarbau van, hogy elvesztette Ült uz asztnl mellé. Kgy alkalommal annyira tiltani nem lehet és néhány csillagnak a virághelyett tigrisek ós oroszlánok futkároznak kö- a fejét, de ez nem áll, mert a kártyán mindeut el volt szórakozva, hogy kabátját levetette és nak a nevét elsorolja kapcsolatosan szereimérülötte. Olyanról szólföloivasásom, a ki halvaelveszíthet az ember, egész vagyouát, sőt a azt Ültette az asztalhoz s magát akasztotta föl. nek tárgyával és ezzel, mint a ki jól végezte
dolgát, nyugodtan térhet át más dologra.
fekszik aföld alatt, de egyszermlnd föntsza- feleségét is, de a fejét nem, mert sokszor olyan
Gyakoribb azonban a másik csere, hogy
ladgál aföld fölött; a ki uralkodik ragyogó Üres, nogy arra nem ad senki blattot. Miért
erre az éjjeli zenék. Ha befölakasztjuk A kávéház fogasára rúgottKövetkeznek
koronával a fején, de egyszersmind koldul is van a fej az ember nyakán? nagyon érdekesen skalapunkat
netán eltévesztené a házat és odaannyi bizonyos, hogy a melyet helyette ott vinné afővel
foltos ésrongyos subával a hátán, a ki itt és talán sokakra nézve találóan is felelt meg találunk,
zenészeket, A hol valami mérges maaz
mindenesetre
rosszabb.
mászkál begyeink tetején, de egyszeremind erre egy iskolát fiu azért, hogy a gallér ne
gános Öreg ur bottal a kezében kinyitana, hogy
Ez az ember, a ki annyiféle jeles tulnj- e szokatlan megzavartatás ügyében fölvilágofeneketlen tengerek fölött vitorlázik át s hogycsússzék föl. A lányok arczárói azt állítják
a találgatásoknak elejét vegyem, kijelentem, ngyan, hogy a rózsa virít azon, de a férfiakén gonsággal van megáldva, A kinek keze vau, sítást követeljen, abban az esetben az ifjúnak
hogy ai, a kiről szólani fogok s a kiről jelez* inkább viríthatna, mert ott van tövis, tüskés hogy váltókat irjou alá, füle van arra, hogy — ha lovagias ember — kötelessége a zenétem, hogy annyi sok helyen ott van és annyi szakáll és azt mindnyájan jól tudjuk, hogy derék papjaink intelmeit sohase hallgassa ineg, szekkel együtt — megfutamodni.
sok féle lehet, aa nem más» mint as ember. nincsen rózsa tövis nelkUI. KezUnk, lábunk és hajszálai vonnak azért, hogy égfelé meredjenek
Az éjjeli zenék mindig valami mulatságáltala elkövetett csllgtevések miatt s a kiAz embertermészetrajzátés származását Összes testrészünk nem ugy nő ki, mint pl. a nz
nek gyönyörű drága ruhái vanuak azért, hogy nak szokták utolsó akkordjait képezni.
sokféleképpen magyaráuák. Darwin pl. szentülfából az ágak, hanem születésünkkor egyszerre árával
mindig adós maradjon szabójának — ez
Rendeznek az iljak uagyon sok mulatsámegvan győződve róla, bogy majomból less askapjak, ámbár vannak a kik később is kap- az ember
érdekes képet nyújt fejlő- got, melyeknek résztvevői vagy csupa férfiak,
ember, de ellenkezőleg olyan arcsokat látnók nak — orrot! Sajátságos, hogy szemünk visz- désében ésrendkívül
mindvégig, a hogy a vagy nők és férfiak vegyesen. Ha nők is vesznémelykor, bogy inkább art kell állítanunk: ketése sirást jelent, ha fülünk vissket, hírt világra jó s elmúlásában
nek részt, akkor először tâncaolnak a férfiak
a hogy a világról eltűnik.
emberből lesz a ma&om I Éa magam arra as hallunk, ha kesllnk viszket, pénzt kapunk, a
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ba és a mennyiben erről tudomása van, vagy
S e hűséget meg kell őriznünk, soha szem
ban a «agyar kereszténység éa királyáig ki- Ősök a napnak áldoztak, Géza fegyvere a görög
tudomást fog szerezni: baj lan dó-e a hatóságok
álhit csel fogásait megtörte. LászlŐ imáira a elöl nem tévesztve, hogy valamint első királynők törvényellenes eljárását megszűntetni, a talajlenezasái éivea mattja emlékére rendeztek.
után a többiek is már czlmlknél fogva apostolMagasztos napok voltak esek, midőn Esz- kunok aranyai kővé változnak. Kálmán apo «ágra voltak hivatva, agy mi mi mindnyájan a dón jogot, valamint a polgárok magánjogi szabadtergomban as Árpádház! királyaink koronázd gányság maradványait»jelesen a babonát kiirtja ker. vallás szolgálatára vagyunk rendelve. Te- ságát a szükséges oltalomban részesíteni ?
a
nép
közül.
Endre
fegyverei
vissza
foglalják
•árosában, ang. lő-éo a király képviselőjének,
hát a magyarnak, az igaz ker. ösök utódjainak
Továbbá: tekintettel arra, bogy Csik váraz ország főpspságánsk, sz állam katalom kép- az az Ur dicsősége hegyét. IV. Béla alatt az egész most már nem karddal, hanem ostorral kell megye összes községeinek erdőségeire nézve az
viselőinek s tőbb ezerre menő katb. bivőnek magyar haza vértanuk sirjává lesz. Azonban a elűzni mindazokat, kik szeplöteleo ifjúságát, állami kezelés iránt az 1889-ban a kir. korjelenlétében tartotta az ország biboro* herczeg- vértanuk sírjából aj bajnokok kelnek ki, kik az tisztes családját és drágs hazáját megakarnák mánynyal oly szerződésre lépett, hogy 80 éven
prímása a bálaadó isteni tiszteletet. Budapesten utolsó Árpádok slatt megerősödvén, Károly alatl gyalázni.
átfizetendő évi 30.000 forint általány összegért
az ország szivében A Dg. 17. 20. napiain voltak az ország határain lobogtatják zászlóikat. Lajos
A magyarnak nincs mi felett alkudjék, és a kikötött természetben szolgáltatandó járana magyar kereszténység ünnepei. Az ország a pogányokon ejtett zsákmányokból a magyarok
dóságokért, a mi szintén közel évi 30 000 forinU
minden részéből tőbb ezeren voltak összegyűlve nagy asszonyának nevére templomot épiltet. lelke csak egy vau, becsülete csak egy vau, nak felel meg, az állam nemcsak a vármegye
bizonyságot tenni arról, hogy bagyomány«ink Z-igmond Nikápolynál ezrek vére árán adja a hazája csak egy van. melyet Őseitől nyert meg- összes községeinek szakszerű erdőkezelé*ét veszi
élnek bennűak, bogy azon alapokon akarnak győzelmet a töröknek. Alberlet a lörökök elleni alapítva a ker. vallás áltsl, megszilárdítva és át, hanem ezen 20 év alatt a gazdasági üzemtovább építeni, a melyeket első szent királyunk kűxdelem sirba viszi. Ulászló Várnánál találja megdicsőítve a ker. vallás állal.
terveket is elkészíteni köteles és tekintettel
rakott le s a melyek kilenezszáz esztendő vi- ezerekkel együtt vértanni halálát. Huuyadi-SzentAzérl e vallásnak elvett, mint egyéni, csa
Imréi, Nándort síb. győzelmeivel megdicsőíti s ládi és polgári becsülete alapját vérévé kell arra, hogy az 1898. évi 19. t. es. 19. §-a értelszontagságai ntán is állanak.
mében ugyanezen összeget köteles a vármegye
fia Mátyás nyuţalon a cseheket írtja, keleten
Oh I mily magasztos látvány lehetett a a félholdul puszlilja. Utódja. II. Ulászló, ke változtatnia, hogy azok szerint gondolkozzék, fizetni a szerződés lejártáig, vsgy is 1903-ig;
Ssent István napi körmenet is, midőn az snnyi resztes hadra szMttja ax egész nemzetet és fii érezzen és cselekedjék, gyermei anoak sugallata tekintetlel végűi srra, bogy a szerződés 17 évi
sok jót tevő drága szent jobb kéz, 36 ezer Lajos húszezerrel elborul Mohácsnál s a kegyet- szerint az egek alkotóját „Miatyánk" névvel tartama alatt alg 8 község gazdaaági üzemimádják, családi szövetségét az Isen áldja meg.
ember jeleolétében körfllbordoziatott.
len török tetemeiken keresetül rohan egészen honi lörvényei Isten törvényeit tartsák zsinór- terve készítetett el e közel 60 községnek ma
sincs rendszeres gazdasági üzemterve, kérdem
Ut ismét egyesfiit király és nemzet; bisz Budáig.
mértékül és nemzetének aprója, nagyja egyenes a t. miniszter urat, lehetőnek Lartja-e a szerkilenezszáz esztendő öröme, bánata jutott eszünkMegoszlik sz ország kinosssn, megoszlik szívvel, igaz lélekkel járjon az ur utjain.
ződéses batáridőben Csikvármegyc községei rébe a sz, bogy első szent királyunk alakja még a nemzet vallá-ában gyászosan, mAgysr mAgyar
Igen, mert ha a vállás igazságai mind- szére a gazdasági üzemterveket elkészíttetni?
most ís oly varázsoló erővel bír nemzetünk ellen, testvér testvér, ellen emel kitrdol. Azonminden egyes tagiára. Ili is. kath. I ani Lók, há ban él a nemzeteknek l>tene. Jobbjai nem haj nyájunk szivében mély gjökerel verlek, akkor és ba nem, miként véli *z el nem készített
láa kegyelettel szenteljünk ünnepet az elmúlt tsnsk feiet a kereszt ellenségének ; Apáról Aura van sz egyénbe.i önérzet, van a családban sze- Üzemtervekért fölvett 1,020.000 forintot a várnsgy idők. s századokra kiba*ó üdvös esemé- száll a liíNi kard- majdnem kétszáz éven ke- retet, vau az iskolában fegyelem, van a hivata- megye közs-'geinek megtéríteni és a gazdasági
nyek emlékének.
resztül f»ly a kegyellen viaskodás, mie végre loknál igazság, vau a trónon tekinlély, van a rendszeres üzemtervek hiányf miatt a lakosságot
Nemzeti multunk ily kimagafló élményéi; A könyörülő Iste.> szabaddá teszi a Duna ** közéletben bizalom, VAU megelégedés s A szellők ért nagymérvű károsodásokért kártalanítani ?
a kereszténységnek hazánkba való behozatala TWa partjait, szabaddá Erdély kies vidékeiL szárnyain az idegen nemzetekhez hazánk boldog- Végűi hajlandó-e a t. miniszter ur addig is,
és a magyar királyság megalakítása. A törté- s a hegyormokon is m- t A szent kereszt magya-í-ágátianHk bire repfll cl. Mely boldogságát ha- mig ezen jogviszonyok szabatosan rendeztetnek,
nelem igazolja, hogy ínég óriási hirodahiMk is. rosan három sziníl zászlóját engedi győzelmesen zánknak kin* óhajtaná? Hisz nem lehet érző sz állami kezelést AZ erdőtörvények kifejezett
sziv, mely hs/áját nem szereli. A sírok, melyek- cxélzAta szerint olyképpen gyakoroltatni, bogy
melyek hódítás áltsl léplek egy testbe, de cak lobogiai ni.
ben Atyáink nyugsxAnsk, csak kegyeletesek, a az erdőit veszélyeztetése nélkül a bit tokosok
fegyver, és nem egyszer» miud erkölcsi erő tarMiliői állott léhát a magyarnak hétszáza- *ik tér, hol őseink elűullottAk csak dic>Ő szemeink érdekében teljesen kihasználhatók éa a jövedeltott össze, lassankint széthomloltak, vsgy a dos élete?
Miből
egyébből,
mint
folytonos
küzelült,
a föld, mely szegénynek ás gazdagnak mek a szükségletek fedezésére legyenek fordítszomszéd népekbe olvadlak.
drltmhől és dúló csatákból? S ki ellen és kiéri bőven megtermi a mindennapi kenyerét, csak hatók.őseink ís vitézséggel szerezték meg e ba- kellett küzdenie nemzriü.ikni k ? Küzdenie kel- értékes nekünk, az intézetek, melyekben nevelsát, de hjztosilbattak-e függetlenségéi, föamara- leti a pogrinyság eJleo, mely A kei-fölény népek tetésünket nyeilük, csak bálára köteleznek.
dását pusztán kurdjaikkal sz őket minden ol- gyilkoló ellensége volt. Küzdenie kellelt a lier. HAzát kíván, hazáért ver minden igaz magyar
dalról körülvevő ellenséges szomszédokkal szem- valláséri, mely nemzeti létének és Önllóságának nak szive, még pedig oly hazát, melynél d.c>öbb Törvényhatósági bizottsági közben. Száz évig engedte Isten, bogy ostora legyen alapja.
gyűlés.
és boldogabb csak az angyalolok hazája legyen.
a magyar az elsatnyult Európának Egy századTehál bélszáz évi nemzeti történetünk nagy Ainde AZ ily dicső és boldog hazát csak ugy
Csíkszereda, október 15.
nak kellett lefolynia mig ennek népei őseinket fel- eseményei, Annyi elhullott liftsí dalia, snnyi rab tMrlbatjuk meg jövőre nézve is, ha öntudatosan
rázták veszedelmes álmuk bői. hogy hazát alkossa- Unczra fűzött fogoly, annyi árva gyermek kft felfogván nemzetünk hivatását, aboz hivek maAz ószí rendes közgyűlést a törvényhanak maguknak, mely legyen bölcsőjük s mnjdHn sir-nye, annyi 5/.végy jajgatása, snnyi nyomor, any- radunk, meri a keresztény vallás elvei nélkül tósági bizottság Mikó Bálint főispán ur elnökjok is, melyet azért törbetlen hűséggel szerelve, nyi pusztulta, de egyszesmind annyi gyŐ/elein, múlhatatlanul szét hüllőnk.
lete alatt ma tartotta meg igen csekély érdekhegyeiben a vész elől menedéket, folyóiban a annyi dic-őség baogos bizonyságot tesznek arról,
lődés mellett. A gyűlésnek nevezetes tárgya
táradalom olán enyhítő italt, rónáin hősi-hősi bogy magyar nemzetünk hivatása uem volt más,
A magyar kalli. tanítóságnak is minden- alig volt a teendőjét nagyobb részben a várküzdelmeik közölt babért találjanak. E száz év mint a keresztény vallásért élni és halni.
kor az volt legfőbb törekvése, hogy a gondjaira megyei, a közigazgatási árva és gyámhatósági
a készülődés ideje hsmar elrepült.
szükségletekről és községek háztartásáról szóló
Vagy neui erre nintHtnak-e emlékeink is, bízott ifjúságot mély vallásosságban nevelje.
A msgyarnak meg kelleti küzdenie nm- melyek a múltból ránk maradtak ? A történetFogadjuk meg mi is e nevezetes jubiláris 1901. évi költségvetések, pótköltségvetések s
gssstos hivatáaát, bogy bazájál az egek ulUl- írók a ker. magyar tetteit beszélik, az éneke- szent évben, ez ünnepélyes alkalommal, hogy némely későre beadott mult évi számadások
máról biztosítsa, az egek szolgálatába kelleti sek a ker. magyar viselt dolgait dicsőítik, az ezen inl i* szent kötelességünknek fogjuk ezt megállapítása és jóváhagyása képezte.
azegödnie. Idegen lévén a nemietek kö/Rlt. építészek a ker. magyar dicső vívmányainak tarts ni a bogy mindenkor áhítattal fogunk
Főispán ur délelőtt 10 órakor a teremben
nyelvét senki sem értette s azért bár a szom- emlékére n Agy szerű templomokat emelnek, a vár- odA föltekinteni, a honnét első szent királyunk megjelenvén, a tagok üdvözlése után a gyűszéd keresztény népek papjai bejárták az orszá- romok, melyek terjedelmes hazánk minden begy- koronája hinti szét sugarait erre a sok nehéz lést röviden megnyitotta s egyúttal bejelentette,
got, a magyart az evaugelium szellemével meg- ormán feltűnnek, a ker. daliák egykori hatal- próbára tetl nemzetre
hogy az utóbbi közgyűlés után Welraan Géút
ismertetni képesek nem voltak. Itten tebái ma- mát, küzdelmeit és dicső halálát juttatják eszűukMost pedig ugy a nagyérdemű vendégeinket közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli szolgagának a nemzetnek kebeléből teremtett apostolt be róuáiuk döngése heves csatáinkról bet»zél,
bíróvá nevezte ki, továbbá Zakariás Lukács
az ö számára. Szent István királyi trónjáról begyormáink haiczi kürtjeiktől viszbHngzanak s mint tanítóegyesületünk minden rendű tAgjAit szolgabírót Tölgyesből Szentmártonra, Veress
hirdette Jézusnak igéit s bőven önlözte a nem- még sírboltok néma csendje is hangosan hirdeti bzivélyesen üdvözölvén, a jelen diszgyűlést az Lajos szolgabírót Szeredáhól Tölgyesbe hezet gyermekeire a keresztség kegyelem teljes AZOU igazságot, bogy a magyar nemzet rendel- ur Jézus szent neve és szeretelében megnyitom. lyezte át s utóbbi helyettesítésére, Szeredába
barmatcsöppjeit. A siker, a mely törekvéseinek tetése a ker vallás oltalma vala, oly hivatás ez,
Welmantt Géza gyakornokot rendelte ki. Benagy gondolatát jutalmazta, maga a szent ko- melynek batgó teljesítésében méltóvá tette majelentette továbbá, hogy ó l'elsége a vármegye
rona volt. Asztrik, a benediktiuns első érsek, gát az egek kir&lyánAk pártfogására.
A csikmegyei erdők kezelése. közönségének 70 ik születés napja alkalmából
hozta a pápa levelét áldásával a most a kilenczAzonban e párt fogásban csak akkor részeQyőrffy Gyula képviselő a folyó hú 13 iki kifejezett szerencse kivánatát köszönettel foszázados fordulón ismét beuedektinu*, a prímás,
gadni méltóztatott, mit a közgyűlés hodoló
a ki bila áldozatot is mutalott be a királyok sül nemzetünk, ba ősei dicső példáján lanulva országos ülésben inlerperlőcziót intézett a Csík- tisztelettel vett tudomásul.
hü
marad
hivatásához.
Minden
ugysnis
ini
renmegyei
erdők tulajdonjoga és kezelése tárgyában
és népek Urának a szent korona áldásaiért.
deltetésének meg nem felel, végi-omláshoz köze- földmivelési miniszterhez. A megokolás és az
Azután Becze Antal alispán olvasta fel
Ssent Istvánnak a bel pogánysággal kellett leg. A löldet, mely burjánt t»rnn, vadállatok inlerpelláczió következőleg szól: Ezer éve, hogy jelentését az általános közigazgatási állapotról,
szembe szállania. Elhullott a somogyi Kupa, tapossák, a fa mely gyümölcsöt uem hoz kivá- az ország keleti határán, mini hatalmas őrség á?l melyben mint rendesen, ezúttal is tüzetesen
meghódolt az erdélyi Gyula; mert ellen h sze. gunk es lűzre vettetik, a felbőt, mely áldásos a székely nép és ezer év alatt ez úgyszólván foglalkozott a vármegye tanügyi, közegészségi,
gűltek a magyar hivatásának, mely nem VHIS esőt nem hullat, szélvészek üldő/ik. Ép igy az soha semmiféle állami támogatásiuln nem része- közgazdasági
és közlekedési viszonyaival.
más, minta keresztény vallás bajnokává lenni. egyes ember is, igy egész nemzetek is, mert a sült. Vérrel, áldozatokkal védelmezte ez hazánA jelentést érdekességénél foşva lapunk
Endre trónját akarta áldozni a kereszténységért, nemzetek éleié becsületben áll. a becsület pedig kat és ennek a népnek a megélhetésével az állam nem lörődöit SOIIA. Hogy a székely nép jövő számában egyes statisztikai részek kihaBéla kivágta a berkeket, melyekben a pogány n^m mAs, miut a hivausi hü<ég.
lönkreiuloit, az teljesen a magyar állam bűne. gyásával közöljük, s e helyen folemliţjUk azt,
Van község, a h»l az arányosítás tei he fejéhen hogy annak minden ponţja közhelyesléssel és
és csak azután részegednek meg, ha csupán elv hü I indul ki, hogy nem jó az embernek egy-egy
kisgH7.il* egész vágyónál odaAd|A, olyan viharos éljenzéssel fogadtatván, iQ. Molnár
férfiakul mulatnak, akkor elóbb megrészeged- egyedül lenni, de niidón évtizedek multait látni nagy terhet
József bizottsági tag szólott hozzá s mindenek
ró az erről szóló törvény reája.
fogja, hogy gyermekeinuk száma 9—10, elgonnek a csak azután tánczoloak.
előtt rámutatva a közönyösségre, melyet a
magáhnn, hogy bizony nem jó az emA mostani kormány tényei biztos remény bizottság tagjai távul maradásuk kai a közérMaguk a mulatságok is többfélék szok- dolkozik
nyel töltik el a székely népet, bogy az ígéretek dekű gyűlések iránt tanúsítanak, hogy a jetak lenni: vagy csak egyszerű tnuezoláüok, bernek uokiid magával se' lenni 1
Eleintén a kosztban válogatós a férj, de egyszer már vele szemben is beváltainak. A lentés visszhang nélkül ne maradjon elismerésvagy műsoros estélyek. A táncz o tusoknál m.is
teendő nem vár az urnkra, csak ha nagyon később, ha reggelenkent vetődik hu/a, étlapján msgyar állam kebelén a román elein meg tud sel szól a jelentésben felsorolt valóságokról s
belemelegedtek, a verítéket homlokukról törlllni már ott szerepel a nyakleves is és nagyon élni, a székely ellenben kénytelen kivándorolni. igazat ad az alispánnak ugy a tanítási téren
kell, a zsebkendőt hevesen lobogtatni éa kiabálni gyakran mogesik, hogy a hátán porolja ki ru- Pedig hiába akar az állam az Megeuekböl ma* mutatkozó bürokrátikus szellem alkalmazágyarokat nevelni, olyan hazsOas elemet, olyan sára, mint a megyénk beli iskolák szűkmarkú
minél többször s minél tüzesebben, hogy so- háját u felesége.
elemet, mínt a székely nép, sobnsem
hase' halunk meg I
A férfi végül is meggörbed, megvénül az magyar
nevelhet. Kisérjük figyelemmel az árveréseket. állami támogatására nézve felhozott meg)egyHa azonban még a műsornak kötelező évek súlya és a sors csapása alatt. Nincs Öreg N"gy»en-filven korooa adósságéit hasz-harmincz zéseire, de ezek mellett rámutatott a jelentésember,
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végig hallgatása miatt is el kell keseredve
pArczella kerül dobra és összesen sem kapnak űek egy hézagára, mennyiben nem számol be
lennie az embernek, akkor kötelessége a viha- tiiilalságábau sokkal jobb világ volt. A legtöbb-husz-h^rmiuez koronánál többet, Az Albina pedig azon körülményről, hogy bizonyos egyedek
nek
semmi
sem
tetszik,
a
tűz
meleg,
a
jég
roe tapsolás. De tapsolás közben nem szabiid
már alaposan rálelte kezét e veszendőbe ment közelebbről agitacziót indítottak oly idegen
egyik tenyerünk helyett a szomszédunk arczát hideg, ha elálmosodnak rossz, ha egész éjjel parczella-tömegre. Kívánatos volna, bogy as er- plántáknak a megye talaján való tenyésztésére,
álmatlanul hánykolódunk, még rosszabb, szóval dőt és legelöt gazdaságilag ugy használják fel, mely plánták hivatva lesznek a felekezeti béhasználnunk.
nekik ez az egész világ nem tetszik, látszik, a hogy azt a székely nép létérdekei megkíván- két megrontani s ÜszkÖt vetni a csíki társaHa énekszám is van és betanuláskor hogy elkészülnek innen.
ják. Az ideiglenes Üzemtervekkel most kiza- dalom közzé akkor, midőn a magyarságnak
észreveszi a karmester, hogy valaki tói falcs
•
varták a népet sz erdő-mező használatából. jelenleg az a legfőbb érdeke, hogy megszakíhangok szivárognak, az illető megfenyegetésére
Ezt
a politikát egyszerűen öngyilkosságnak ne tás nélkül egységesen álljon az alkotmányos
Vázlatosan, miniatűr képét nyújtottam vezhetni.
joggal használhatja e pár szót: .kis hamisl*
Ezek után a kővetkező interpellácziót és szabadelvű kormányzás mellett Szükséges
Táncznak, mulatságnak egyszerre csak ezekben az embernek. Láttuk első perczétől intézi a földmivelési miniszterhez:
pedig, hogy a törvényhatóság, mint a közvévége szakad, mintha ketté vágták volna, ha utolsó perczéig. De a hol vége van, ott sem
lemény legtekintélyesebb orgánuma nyilatkozkomoly férfivá lett az ifjú. A férfi kort elért szűnik meg, az agg elmúlik, de jón helyébe
zék a nem keresett és nem kért néppárti
„Tekintettel
arra,
bogy
az
1879.
évi
31.
ember, nós, vagy nőtlen. A ki 60 éves koráig a gyermek és vég nélkül tart ez a lánczolnt t.-cz. 17. §-ában a közbirtokosaági erdők caak mozgalom felett Egyebekben indítványozta,
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nem nősül meg, még akkor is mind .fiaiul
hogy a jelentésben lélhozott sérelmek orvosaddig
rendeltetnek
ezen
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hatálya
alá,
a
ember* a neve, mig a házas ember már ötven mint a nap, lenyugszik nyugaton, de keleten míg azok közösen használtatnak, — kérdem a lása iránt felirat intéstessék a vallási, földmiéves korában öreg számba megy, pedig ellen- ismét viaszajó, vagyis a hány ember meghal, t. miniszter urat, van-e tudomása arról, hogy velési és kereskedelemügyi miniszterekhez, a
szUletik. S a naphoz még annyiban
kezőleg én azt hiszem, bogy a szerelem, a há- ugyanannyi
hasonlít az ember, hogy valamint a nap as erdészeti hatóságok a közbirtokosokat, ne- tisztviselőknek pedig kifejtett munkásságukért
zasság örök ifjúvá, kell hogy tegyen mindenkit. is
uralkodik és tündöklik az ég boltozaton, az vezetesen a Csik-Szentmártonon, a közös hasz- jegyzőkönyvi elismerés szavaztassák.
As alispán köszönettel fogadta ngy a
A nőtlen ember többnyire kopókkal jár ember épp ugy uralkodik és tündöklik a földön, nálat megszűntetetésében megakadályozzák, sőt
és rendesen vadászik, de ba nincs is kupéja, sőt legfőbb díszét képezi a földnek az émber mit sem törődve azzal, bogy az Ily közös erdőt maga, mint a tisztikar részére kifejesett elisa
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állítottam,
czélzás
akart
ez
lenni,
merést s egyúttal a Molnár Jóssef megjegya mely bánhoz gyakran jár, ast szokták monségét ezen osztály révén magára telekkönyvek- zésére erélyes hangon jelentette ki, hogy ámhölgyeinkre I
dani, hogy .kuţya ven a kertben l*
tette és tettleges birtokába vette, mindennek bár maga is tudomással bir a Molnár állal érinA ndsOhd akaró ember, inikor házastársat
daczára tovább is a közös birtoklást és hasz- tett reakczionáríus törekvésekről, de mert még
ók^t magának kiszemelni, abból az egyszeri!
nálatot akarják a tulajdonosokra kényszeríteni ? nem látta as Idejét eljöttnek azokkal szembe
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szállani, biztosithatja a közgyűlést, hogy ha megalakittatván főispán úrral együtt a terem- ben e hé O-ig, a mikor is a beiralkocás telyesen
szttkségét látja, a törvény korlátain belül a ből visszavonult s egy negyed óra múlva a befejeztetett, beiratkozott össaesen 1880 hallgató
tisztikarral együtt szembe fog szállani az érin- bizottság iBmét visszatérve, minthogy pályázó ezek kösűl 046 a jogra, 219 a bölcsésaeli, 92
Tanító gyflléselsLft
• «
tett mozgalmakkal.
megfelelő minősítéssel birt a szóban forgó ál- ax orvosi, 02 a msthematikai éa természettudoA csikmegyei általános Unito^MsűIetaeK
A közgyűlés alispán kijelentését általános lásra lett jelölése bejelentetett és a közgyűlés mányi karba. Eteken kivül még felvetette magát gyergyói köre öszi gyűlését f. éviiAóber MB
helyesléssel és tetszéssel fogadván, miután által egyhangúlag éljenzések mellett Becze 32 gyógyszerész.
22-én, d. e. 8 órakor kezdödöleg a gyergyó*
Molnár indítványait egyhangúlag magáévá tette, Imre II. aljegyzővé meg is választatott, ki a
— Gyászrovat A nagy tekintélyű Dániel hollói állami elemi iskolánál tartja, melyre az 9
hivatali esküt legott le is tette.
napirendre tért
családot súlyos csapás érte, a mennyiben egyik egyesület tagjait és tan Ogy barátokai tisztelettel
Sándor Gyula megválasztott alcsiki járási tagja vargyasi Dániel Elek nagybirtokos, Ud- meghívjak. Tárgysorozat: 1. Gyakorlati tanítást
A gyűlés további folyamáréi a követkeszolgabírónak egy évi Önkéntesi katonai szol- varhelyvármegyetörvényhatóságibizottságának tart Becze Jószef aföldrajzból a IV. osztályban.
zőket jegyeztük föl!
gálata
lerovására egy évi szabadságidő enge- tagja folyó hó ll-én esti 10 órakor 43 éves 2. Elnöki megnyitó. 3. A jegyzőkönyv felolvaNagy Ferencz kiadó nyugdíjazásáról a
korában elhunyt. A megboldogultban id. Dániel sása és hileleaitése. 4. A gyakorlati tenilás megnyugdij választmány által hozott határozatot délyeztetett
Az állami erdészet által további haszná- Gábor ny. főispán, főrendiházi tag fiát, ií]. birálása. 5. Felolvasást tart Gidró János. 6.
tudomásul vette s 1878-tól visszamenőleg 1670-lg
Mosonyi Mária. 7. Indítványok. Gy-Alfalu
eltöltött szolgálati idejére eső nyugdij rész- latra felmondott úgynevezett .Őrnagyi" és Dániol Gábor képviselőházi alelnök testvérét Szaval
1900. évi október 6 án. Imets János elnök.
letet is megszavazta a belügyminiszter jóvá- .Századosi" épületeken a szükséges javítások és Dieinár Károly kir. ügyész vejét gyászolja. Kai
l ár Károly jegyző.
megtétele s esetleges jelentkezőknek való bérhagyásától feltételezve.
— Bsrlha Brigitta életének 22-ik évében
A csikmegyei általáoos tsnitó-egyesület
folyó évi október bó 12-én d. n. fél 7 órakor csiki köre őszi rendes gyűlését folyó évi október
A tisztviselői nyugdij intézet igazgató beadása elrendeltetett
A mindszenti és szentmártoui választó- Cnik «Tusnádon bo«szas és példás béketűréssel bó 25 én d. e. 9 órakor kazdödőleg Csík-Szépválasztmányának azon előterjesztése folytán,
hogy a pénztári adatok szerint a nyugdíj alap kerületekben üresedésbe jött törvényható- viselt betegeskedés « a halotti szent-aégek bozgd vízen a községi iskolánál fogja megtartani, melyre
a jövő évtől kezdve nem fog fedezetett nyúj- sági bizottsági taghelyeknek választás utjáni és élöbittel való felvétele után az urban csen- a kör tagjait és tanügy barátokat van szerencséik
tani a már nyugdíjazott s ezután nyugdíjba betöltése november 10-re tűzetett ki s előbbi deden elhányt. HOlt tetemét folyó hó 15-én d. e. tisztelettel meghívni. Tárgysorozat: 1. A helymenő tisztviselők jogos ellátmányának kielégí- helyre Lázár Miklós szolgabíró, utóbbira pedig 10 órakor helyezték OrOknţ agalomra a csiki ás- beli tanítók gyakorlati taoítása. 9. Elnöki megtésére s igy e czélra vagy megyei pótadó ki- Szántó József I. aljegyző küldetett ki válasz- nád i temetőben ig*n nagy részvét mellett.
nyit A 3. Elnöki előterjesztések. 4. A mnlt gyűvetése, vagy a nyugdijasok illetményének le- tási elnökül.
Letartostatott lapszerkesztő. Lengyel lés jegyzőkönyvének felolvasása és bitelwitése.
Az esküdtszékekról szóló törvény értel- Gizellát nz „Előkelő világ" eziinü szépirodalmi 6. A gyakorlati tanítások megbírálása. 6. Kiszállítása, vagy pedig a nyugdij alapnak a
vármegye magán vagyonából való kiegészítése mében a felszóllulások elbírálása és az esküd- lap szerkesztőjét és a .Királyné Albuma" czimü mai adások igazolása. 7. Indítványok. A tanítás
vált szükségessé, a bizottság tekintettel arra, tek alaplajstromának elkészítésére hivatott bi- mű szerkesztőjét és kiadóját, állítólag minden reggel 8 órakor megkezdetik. Ez alkalommal
hogy a sokféleképpen igénybe vett szegény zottságba a törvényhatóság részéről megvá- alapos ok nélkül Szárhegyen letartóztatták. Da- tartatik Csiszér Pető igazgató-laniló 36 évea
lakosságnak ezen czélból pótadóval leendő ter- lasztattak : Száva Lukács, Balázs Dénes, Gál czára annak, hogy okmányokkal igazolta magát, Unitéi illetve 25 éves iga*gató»1anilói mflködéhelése, a közhangulat szempontjából sem lát- József. Bak tai Gáspár, Gözsy Árpád, Szabó mégis d. e. féltizenegy órától d. u. 6-ig étlen, génen jubileuma. Tagok felkéretnek, hogy a
Miklós, Albert Balázs, Nagy József, Székely szomjan a községházánál tartották és ekkor a „Tanítók háza" javára megváltaodó 60 koronás
szik ez idő szerint kivihetőnek ; a nyugdijasok Endre,
Tompos János, Hodor András és Bara csendőrök szuronyok között a gy.-azentraiklósi részvénynek folyó évi részletébe 10 koronát bejárandóságának a szerzett jogok csorbításával János.
fószolgabirÓBághoz kisérték. A szolgabíró a letar- fizetni szíveskedjenek. Csik-Szereda 1900. okt 10.
járó levonása pedig igazságtalan lenne: hatáAz országos községitörzskönyvbizottság tóztatott nőt rögtön szabadlábra boly ez te. A mint Lakatos Mihály elnök. László Péter jegyző.
rozatul kimondotta, bogy a vármegye magán
tulajdonát képező ruházati alap kamatjövedel- megkeresése folytán Csik-Szereda város nevé- halljuk, a lapszerkesztő személyes szabadsámegsértése miatt a tettesek ellen
SZÍNHÁZ.
méből ,mindaddig, mig a közigazgatás államo- nek .Csíkszereda" alakban kötőjel nélküli fen- gának súlyos
emelt a kir.törvényszéknél.Jelen alFekete Béla Bziotársulata itt városunkban
sítása bekövetkezik a tiszti nyugdíj alapnál mu- tartása iránt hozott képviseleti határozat hely- panaszt
kalommal
csak
a
tényt
konstatáljuk,
a
vizsgálat
folyó
hó
10
én
kezdette
meg előadásai sorozatát.
tatkozó hiányt a szükséghez képest évenkint ben hagyatott
befejezése után annak eredményéhez képest As eddig lefolyt előadásokból ast kell kövelkespótolja s ennek helyben hagyását az illető
Mindezek s több községi és magán ügyek még hozzá fogunk szólani nz Ügyhöz.
telnünk,
hogy
a
társulat
esak
most lett sservesve,
minisztereknél kérni fogja.
letárgyalása után a gyűlés délatán I órakor
a tagok móg nincsenek összeszokva és összetanulva
A magán orvosi dijak megállapítása iránt ért veget, mely után fóispáo ur zsögödi laká— Zártkörű tánosestély. Caik-Gyime- s a két elsó előadásuál taláo épen e miatt lép— sen 1900. október 20-án, Fejér Istvánnak a tek fi-l olyan savarok, melyek as össsjáték sikerét
leadott s a közegészségi választmány által vé- sán ebéd következett
leménynyel ellátva előterjesztett dijfokozati
.Székely vasúthoz" czimzett vendéglőjében nagyon leroutolták. Kölöaösen ki kell emelnflnk
a szerep nem tudást, mely nemcsak-a aiereplőkre
szabály bővebb tanulmányozás és javaslattétel
zártkörű tánczcstélyt rendeznek.
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a köiönségre is kinos hatást gyakorol s
végett Alispán nr elnöklete alatt Molnár József,
— Köhögés, rekedtség ellen páratlan hmieui
— A glmnáalnm áthelyezésének kéra mellett veszélyesteli a sikert is. Egyik másik
Fejér Antal. Nagy Sándor és Becze Imre szeszer a Réthy-fóle pemetefű ezukorka, tnely a leg- tagnak a viselkedése ia olyan, hogy abból ast
dése
a
státus
gyűlésen.
A
mint
értesültünk,
mélyében kiküldött bizottságnak kiadatni haaz erdélyi róm. kath. státus igazgató tanácsa erősebb tüdő vagy gégehurutot néhány nap alatt lehet következtetni, mintha negligálná a köiöntúroztatott
értesítette a vármegye közönségét, hogy a biztosan meggyógyítja. HirneveB orvosok elisme- séget és hivatását is merő tréfáusk tekintené. As
A belügyminiszter idei 76643 számú ren- somlyói főgimnázium áthelyezésének ügyét a rik, hogy e kitűnő alkatrészekből készített ezu- énokes darabokbau zavarólag hat as Is, hogy as
deletének megfelelóleg a bábái szolgálatra státus gyűlés elé terjesztette, a mely e hó korka a gyomrot aem rontja éa köhögés, rekedt- előleges szinijeleutésbeu említett karmester mindet
nézve szerkesztett s a közegészségügyi választ- második felében fog ülésezni és a kérdést tár- ség ellen sikeresei) használható. Valódi minőségben időig nem érkezett meg. A ki jelenleg keseli a
mány által is jóváhagyásra tyánlott szabály- gyalás alá venni. Valószínű azonban, hogy vég- mindenütt kapható dobozonkiut 00 fillérért ós a zongorát éa szolgáltatja a kíséretet, annak as 000
eldöntésre a kérdés még akkor sem fog jutui, készítőnél, Róthy Uélo gyógyszertárában U.-Csaba. mestersége a egy némelyik énekest valósággal
zat elfogadtatott.
Az alcsiki községeknek ujabb közegész- minthogy a vallás és közoktatási miniszter
Osstálysorsjegy-érdekelteknek. A „Nemzeti savarba hozza, östintén és leplezetlenül elmonItéáxvéuy társaság" Budapesteu (Gizella-tér, dottuk ezeket épen a társulat érdekében, mert ast
ségi csoportba való beosztása iránt tett javas- mint harmadik faktor, a státus igazgató tárnics Pénzváltó
Haiis-polola)
orsxág legnagvobb onztály-sorsjcgy- ia látjuk, hogy eseu dolgokon egy kis jóindulattal
kétszeri
fölterjesztésére
sem
adott
feleletet
lat hosszasabb vitára adott alkalmat. A javas- Az iskola épületek helyére nézve Szer oda vá- eláruslló helye,ax jelentékeny
előnyöket és incsszcnicnfl
lat szerint ugyan is Menaság, Szentgyörgy, ros által.tett kezdeményező lépéseknek Püs- biztonságot nyújt. Ax intézet sorsjegyeket eredeti ára- könnyű szerrel lehetoe segíteni bissen a társulatnak
mindkét nemből vaunak olyan tagjsi; kik megtudják
Bánkfalva, Szentmárton, C Be befalva, Kozmás pök Ur Ó Méltósága óhajtásának megfelelóleg kon (utánvéttel is) ktlld szól teljesen költségmenteseu. és
ategie fogják állani helyüket.
Kxcn előnyöknél fogva a/, intézet sorsjegyei a legés Lázárfalva községek egy, Tnsnád, Verebes, lett megtételét az igazgató tanács egyelőre gyorsabban
fogyuak el; ajánlatot Lel iát, liogy a megCsatószeg, Szentsimon, Szentimre, Szentkirály köszönettel vette tudomásul. Ugy véljük tehát, bízások mielőbb az intézethez bckllldesaenek.
Aa eddigi előadásokst röviden a következőkmásik közegészségi körbe lesznek beosztandók, hogy mig az áthelyezés kérdése dűlőre jut,
— A t hölgyközönsógnek b. tudomá- ben ismertetjük:
mig Mindszent, Szentlélek és Zögödben az elég idő lesz a felett elmélkedni, vájjon a
Folyó hó 10-én, sserdán „A dolovai Nábob
sára
adjuk,
hogy
osak
divatos
kelmék,
nem
egészségügyi teendőket a felcsikí járás orvos Püspök Ur által kivánt hely lesz-e alkalmasabb
silány kiselejtezett áruk, hanom a legjobb minő leánya* Hercseg Ferenos kitiioö ssinmQve kefogná teljesíteni.
a fontos intézet felépítésére, avagy a más két ségü szövetek mint a gyűjteményét, mely tar* rült szinre. As előadás közepes sikert ért el.
A beosztás ellen Bartalis főszolgabíró szólalt kijelölt hely közül valamelyik.
talmasaa a legutolsó divat francaia s angol új- Ügy pár szereplő derekasan megállotta helyét,
fel, ajánlván, hogy a régi korbeli állásra megdonságait pl. Homospun, Ta>)or-Mode, Matlasse stb. némelyek azouban abszolúte aem tudták sserepei— Egy egyházfő elhalálozása. A ingyen és bérmentve küldi meg Weiner Mátyás kot, mely miatt kisebb-nagyobb pauzák állottak
választva lévő KÖrorvosok és a beosztásra
nézve hallgattassanak meg, minthogy nekik szombathelyi egyház megye nagyérdemű püs- női ruhakelme áruháza, Budapest. VI., Andráasyut 3.be és aa előadás folyékony menete megsavartatott. Egy-két tag pedig különösen as elsó felvomár szerzett joguk vannak s csak azután vé- pöke Hidassy Kornél, egykor vallás és közok— Humor ós vlgaaataláa. Régi híres magya- násban ugy deklamált éa ugy bassélt, hogy a
tatásügyi miniszteri osztály tanácsos folyó hó
tessék az Ügy
érdemleges tárgyalás alá. Ezt
a főnyereménynek ax, liogy olyan nyeremény, szövegből alig lehetett valamit érteni.
pártolta dr. Filep Sándor és Molnár József is; 11-én hosszú betegeskedés után elhalt. Az el- arázata
melyet mindig más Ut meg. Vun ebben a detiuiazonban az alispán, főorvos és főjegyző fel- hunyt püspök ugy élt mintegy szigorú szerze- czióbau lemondat is, de több lenne a humor. KülönCsütörtökön második előadásai Géciyoek
is sokatfoglulkozik a humor a főnyereménnyel. sokszor látott népszínműve .A« Ördög mátkája"
szólalása után, tekintettel arra. hogy a törvény tes, igazi remete. A politikai mozgalmaktól ben
Hiszen nem is kcrQlhutte kl. Aniiuk a uugy upeke- került szinre. Nem bocsátkozunk réssletes bíráa körorvosok véleményének kikérése nélkül a mindig távol tartotta magát s még az egyház désuek
nyomában, a mely a főnyereményt várja, oka beosztást a törvényhatóságnak tartotta fenn politikai mozgalmak idején sem ment a főrend- vetetlenül ineg kellett jelennie a inagu vigasztaló latba, de a társulat érdekében egyet-máat mégis
s különben is az uj beosztás az illető orvosok házba szavazni. Jó formán olig mozdult ki tréfájával. Hiszen nem mindenki flti mec a fúuycre- elkeli mondanunk. Kérjük a sziuéas hölgyeket és
méuyt,
mint
a hogy nein is Ütheti ineg. Vauinak mel- urakat tanulják meg szerepeiket. Mert előfordult
eddigi illetményét nem érinti, szavazat több- szombathelyi kastélyából, hol folytonos imád- lék nyeremények
Is, azoknak ia kell, bogy guzdújuk aa a boszautó és kiaos dolog, hogy a súgó háromséggel az előterjesztett javaslat fogadtatott el, kozás és bójtölés közepette töltötte életét. akadjon. Sót várniuk
olyan sorsjegyek is, u melyekre
A vármegyei közigazgatási árva és gyám- Csaknem 8 éve, hogy betegeskedett s egy idő egyszer máskor nein jutott nyeremény. Hiszen azért négyszeri ismétlésére sem ismertek rá a szerea
valószínűségnek
üzlete a sorsolás és nein a bizo- pükre. 8 azon közben pedig miután sikerült as
hatósági szükségletekről 190 l-re szerkesztett óta az egyházmegye kormányzását Dr. István nyosságé. Nos, azokuak
a mcgvlgasztlilásra, a kik illetőnek még pártuorét is savarba ejtenie, mint
költségvetés 141.309 kor. 60 fillér szükség- Vilmos felszentelt püspök végezte. Az elhunyt ugyancsak remélték a fűuyereményt,
do nem Ütötték
ki dolgát a legjobbao végezte, még nevetett is
lettel megállapitva, fogadtatott el.
püspök nagy tudományával és nemes szivének ineg, siet a tréfálkozó humor. Az, a mely mosolyogva arajta.
Egyátalában sokat nevetnek a ssiupadon
jóságával tűnt ki. Minden igény nélküli élet- mókázik a csalódáson és uem temeti cl a reményséAz üresedésbe jött közigazgutási joggya- módja mellett a szombathelyi püspökség sze- get. — Ennek a sorsolási humornak előbb Idézett egymás figyelmetlenségein. A fóbb sserepeket
az t. I., bogy a főnyeremény olyan nyere- Mátray, Pápay, Lörioozy, Jászay, Derenghy játkornoki állásokra pályázat hirdetés rendeltetett rény Jövedelméből sok jót tett s a házi sze- mondása,
mény, a melyet mindig más Qt meg, ujabban valael, s addig, mig ennek eredményéhez képest gényeket különösen segélyezte. A püspökhöz melyes módosulásra szolgált rá. Azóta t. I., a mióta szották. Hírős Firtoa Entánt Fekete Béla esetnéaz állások betöltethetnének a gyergyói fószol- közel állott emberek beszélik, hogy Hidassy az emberek már nein a teljesen vak kis lottón, és lyesitettete, kiről csodáldkosva tapasstaltuk, bogy
la a szeszélyes ígérvénnyel keresik a szerencséi, mindeu igyekezete a karsati publikum mulattatábiró mellé egy ideiglenes munkásnak napi évenkint alig költött 5—600 frtot a saját szük- nem
az észszerűbb, kiszámítható osztálysorsjegyre sára irányult. Igas, hogy sserepében sok olyan
koronával való alkalmazása engedélyeztetett. ségletére. A többi pénzt mind jótékony czélra hanem
várják a maguk főnyereményét. Igenis, más nyeri meg mondás vagyon megírva, melyet uem azivesen
As erdélyi róm. katb. státus igazgató ta- fordította. Temetése 15-én történt meg nagy- a fonyereméuyt, de Igen gyakran csak olyankor, ha
cz a más törel mos cmber.Mert a türelem már nem- hallgattunk. Ilyen a többek köst a somlyói kőből
nácsa a Gy.-Ssentmiklóson tervezett gimnázi- részvét mellett.
csak rózsakert ész, hanem a szerencse kovácsa Is. Akár- faragott sstls Máriának ax emlegetése. Dehiwea
um felállításához és fen tartásához szükséges
olyan ember vao, a kl ujjal mutathat arra a arra való a síinéss jóislése, hogy megvállogatJubiláló tanító. Csiszár Pető igaz- hány
segélyért folyamodott, kiemelve azt, hogy az gató —
„más"-ra, a kl az 5 főnyereményét megütötte. Igenis taisa vele, mit hallgasson el as iiyen Ügyetlentanító
folyó
bó
25-én
üli
meg
tanítósáaz övét és nem a sorsolásban résztvevő többi százott fennálló 4 osztályú polg. fiúiskolának gim- gának 35 éves évfordulóját. Az iskolaszék és ezerét
Is. Mert J főnyeremény az 6 sorsjegyére jutott, kedésekből.
náziummá leendő átalakításáért vallás és köz- csik-szépvizi tanítók által rendezendő ünnepély csakhogy
a sorsjegy — már akkor nein az öve volt.
oktatási miniszter úrhoz folyamodott
a miért a megelőző sorsjátékban még
Szombaton október 18-áa került ssiore Zöldi
programmja a következő: 1. Himnusz. 2. Meg- Visszaküldte,
nyert rajta. Éppen akkor lökte cl magától a Mártonnak .Hámáo és Eszter* czimü 8 felvonáA bizottság a megkeresést tudomásul vette nyitó beszéd, tartja Lakatos Mihály tanító egye- nem
nyereményt, a mikor ez várakozott reá. A sorsjegy
s kimondta, hogy ez ügyben érdemleges hatá- sületi elnök. 3. Szavalat, előadja Péterffy Ár- tehát m&s kézbe kerQlt, odakcrftlt az a vagyon la, a sos melodrámája. As előadás meglehetős vontatott
rozatot caak akkor fog bozoi, midőn nevezett pád. 4. A jubiláns életrajza, felolvassa László mely már a kQszöbQuköt súrolta. Mi csaptuk bc előtte sőt uémely helyen határozottan gyenge volt, a
ajtót. Hát Igenis, olyan nyeremény volt a főnyeminiszter ur a polg.fiúiskolának gimnáziumé Péter tanító egyesületi főjegyző. 5. Emléktárgy az
remény, a melyet ut» nyert mog. Nom a íőuyeremeny kar énekek minden kritikán alul állottak 1 legleendő átaiakitfeára kért engedély megadásá- átadása, Fejér János Iskolaszéki elnök által. általában volt Ilyen, hanem a direkte ncktlnk szánt nagyobb hiánynak inutatkosott egy jó karmester.
főnyeremény. Vájjon van-e ax Ilyen specxlálls esetbeu
Vasáraap október 14-én került sainre Ssigval a kérdés az előkészület teréről a megva- 6. Üdvözlések. 7. .Szózat".
la vigasztaló hatása a tréfának, a sorsolással mókázó
örökbeosü, kitűnő népsainmBve a .Ssölósulás és kivitel elé fog jutni.
— BÖkósiQletek a Dépssámláláara. humornak? Vájjon elfogadja-o azokat avlczczeket ifi, ligetynek
kött
katona".
As előadás kerekded és Össsevágó
Maroetorda megye közönségének a szé- Az 1901. január hó első napjaiban véghez a melyek a valamennyiük roménységes főnyereményét
az a* ember, a kit nein ilyen ködOs, messze- volt, ugy a sainéssuók miot a sslnéssek igasán
kelyföldi ásványvizek szállítási dijainak mér- viendő népszámlálás egyöntetű és az utasítá- tréfálják,
ségben láró főnyeremény korQlgetett, hanom az Igazi, elemükben voltak s minden a legjobb rendben
séklése tárgyában kereskedelmi miniszter úr- soknak megfelelő módon essközlendŐ keresztül a kézzel fogható? Ha Igazán rozsát terem a türelem,
hoz intézett felirata hason szellemű felirattal vitele módozatai megállapítása czéljából e hó micsoda kegyetlen tövist tormelt neki az a türelmet- meot. A nók közül Fraok Lenke, Pósa Araaka,
lenség! Olyant, a melynek a sebeire nem termett és Lőrioosy Araaka, a férfiak kösSl Fekete Béla,
pártoltatni határoztatott
12-én a vármegye hazánál a megye allspáqja gyógyítgató
humor.
QHirinyt.
Lukácsy Aladár, Derenghy, Mátray Oynla és Haas ti
Nemkülönben felirat küldése mondatott elnöklete alatt értekezlet volt, melyen a keresMárton érdemelnek diortéretet, egyébiránt a melki a képviselő házhoz ée kereskedelmi minist- kedelmi miniszternek egy kiküldött tisztviselője,
lék
ssereplók is jól működtek. Egymást érte a
továbbá as al- és felcsiki járások főszolgabírói
térhez a hazai ipar védelme tárgyában.
— Vásároljon osstálysorsjegyet taps, kihívás és ujrásás. A ktfsflaség Igen Jól
s több kör- és községi jegyző, valamint előlEzek után a IL aljegyzői állásnak vá- járósági
mulató»
és megelégedve távosott.
Lakács
Vilmos
bankházában,
Budapest
V.
Fürdőtag vett részt
lasztás utiáol betöltésére került a sor, melyre
Laptulajdonos:
— A kolozsvári egyetem hallgatói otosa 10. Egy egésa 12 kor., egy fél 6 kor.,
egyedül Becse Imre HL aljegyző pályázott
GYOBGYJAKAB ÖBÖEÖ8&
A formalitás kedvóért a kandidáló bizottság A kolozsvári tudomány egyetemre a folyó tanév egy negyed 8 kor., egy ayolosad 1 kor. 50 flll.

f

C S Í K I

42. szám.

L A P O K

Sirám 316—900.
VI. erb.

egy jé családból valé flu

C*ikvárm<gye területén a gyergyó-szentniiklósí in. kir. erdfigonilnnkság kerületében
Gyó-Ujfalu
székhelyijei 600 korona évi javadal«n'oé'ÍTendelq!
/«1-CrétOtllC. [20Í1J 1-2
mazással rendszeresített I-sŐ osztályú erdőöri
[I79J e_io O s
állápra ezennel pályázat Iliid-ítélik.
-Szeredában
Nagy Ferencz dr. há
Felhívatnak mindazok, kik fenli állást el
w
orr 8
nyerni óhajt iák, bogy az 1879. évi 3i-ik t.-cz.
° ' tanácskozási idő i
37. §-ában előirt teljes minösilésöket, ép és
ntán 2—4 óráig.
egéH7>égfs leslslkaiukst, élrtkoiuk«l, ill"tn*é
egy négy éa fal léereJQ
#
glikét és eddigi alkHlmaztslá-ukst, valsininl a í f
mAgyar nyelvnek szóban és irásbsn való bírását | C S É P L Ó K A Z Á N §
»] Iigazoló okmányokkal felszerelt, szabályszerű
Árverési hiiu^..
y.
bélyeggel ellátolt kérvényeiket folyó évi ok %
elaxló.
[208] i_a ^
Alolirolt ezennel kífoliirré teszem, tóber bó 30-áig alulírnii bizottsághoz anynyival is inkább nynjlsák be, mivel későbtien
bogy düsseldorfi Blnsberg Eugen fa keres beérkezendő folyamodványok figyelembe vétetni
Most jelent meg mngyarul
kedő czégnek duisburgi .Lolibick és iára»" nem fognsk.
czég elleni Ügyében, Gyin»e*-Ktfzr|>lokoi: C-ík vármegye közig erdészeti lii/oUságán«k
a vasúti állomásnál levő fnrakiárbim elCsik-Szeredán. 1900. évi szeptember hó
LOUVET, cochlnchlnal hittérítő.
helyezett 6505 köd méter külflnbtf/ő mé- 2L-én 1 HI TOII Qléhéből.
(Mü. oldnl.)
Mihály Ferenc»,
Előadja a megholtak lelkeinek szenvedéseit a
retű deszka, lécz éazárlécz áruk, 1 9 0 0 .
tisztítótűzben
s
a
kiszabadításukra
szo'gáló eszerb. »-liii>k
évi október hó 10-én délelőtt 9 [ÍM] t_H
közöket. — Ára fiizve 6, kötve 6 korona.
órakor a helyszínén tartandó nyílt árve
Megrendelhető G«<Y/é»//< JenS plébái -1 nosnál, Jté-báni/a (Biharmegye). 1207] l -l
résen, a kikiáltási áron alul ÍM ellopnak 62ő. vb. s/ám.

tanoncnak

ilrvos

1

adatni.
Venni szándékozókat ezennel nudlii
vom, megjegyezvén, Imgy a kikiáltási ár
120.000 korona és bánatpénz 4000 kor.
éa a vétel ár, az árverés befejeztével azon
nal fizetendő.
Csíkszeredában, 1900. október 14-dn.

FONTOS ERDŐ- ÉS FÜRÉSZTDLÁJOONOSOKNIK.

Szultán Lázár mészárosnál »

Pályázati hirdetmény.

Csit-taploczai Molnár JósÉél

Árverési hirdetmény.

CeHabéegyárMsrt alkalaas egéaitigei «Uf^
12 ctmeter felüli átmérővel, egy méter hosszú.
Ságtól kezd ve, jM évi uállltáara, jotányoa irta
vitetik. — Ajánlatok intézendók

A BRASSÓI OBIiLULOSE-GTÁB

i

RÉSZVÉKYTÁB8ASÁGH0Z,
ZEBNBBTRE, (BHA03Ó MELLETT).

Asztalosok részére,

A cslk-gyimea—rakotyásl hangszert telepen nagjobb mennyiségben, a telep és raktár
megttrvsittéBe végett hangaierdeaika van elidi.
Körülbelül 8 vagonnal és bárminő kis menntiségben is kapható, Jutányos árban, a d.-szta
2 fajta, gyalult 13 mm vastag és a gyülulatlan •/<„
'/<• vastagságban, a hossza
3 suktól 8 sukkig mindkét fajtának, a szélesség
3 czóltól 12 czólig, egész tiszta, bog nélklil és
egészséges fa, nzonkivlil építkezéshez fedél
deszkát, hangszer hullából 1 méter hosszúságban is kapható
|*r2i 1 3

Kissi! és MöUian-czéiL Ratotyás.

H H 3 T E T 1

Alttlirl bírósági vígrelisjló :iz IRtil. évi
LX. t.-cz. 10'2. §-a értelniéliHi e/.miiel kö/hirré
közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium
teszi, hogy a medgyesi kir. járásbiióság l'JOO. ellenőrzőKzennel
közegei a magy. kir. szab. Osztálysorsjáték VII. Sorsjáték I. osztályára szóló sorsévi 8. p. II. 100/s. szá.nu végzése következtében jegyeket felülvizsgálták,
a «elárusítóknak elárusitás végett kiadattak. — A Magyar Kir.
dr. AIberl Károly Ügyvéd állsl képviselt Weingsu Penzügyministerium azok
által jóváhagyott sorsolási terv itt következik :
Acliepgesetlschalt medgyesi czég javára kászonaltizi IIRIASS LHÍ0!> ellen 077 kor. 1»fill. » jár
A Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve.
Bakiul Gáspár, erejéig 1900. évi szeptember hó 12 i-n fogsnaHetedik Sorsjáték.
tosilotl kielégitéüi végrehajtás utján lefoglak
kir. közjegyző.
ÍOO.OOO s o r s j e g y SO.OOO n y w e m é n y .
és 1012 koronám becsüli becsüli kővetkezőin
góságok u. m.: kanczák, szekerek, báins/er,
597. 1900
Második osztály. Harmadik osztály.
Hatodik osztály.
széna, gabona, és sertés nyilvános árverésen
Első osztály.
vb. szám.
eladatnak.
Betét 20 korona
Betét 32 korona
Betét 24 korona
Betét 12 korona
Mely árverésnek a csik-szeulniárioni kir. jbi IUKU : IW*. Dí.v IS. i* I lluú*: U
IÜO deci. 12. 13. •Át: lUN.J....r 10-, 11. é. 12
IM-til -íj.ni IV.c
róság I9ÖO. évi V. 2HU 2. számú végzése folyNyeremény Korona
Nvcrciiiéiiy Korona
Koronu
Alulirt bírósági végrehajtó az 1661. évi tán C77 kor. 19 fill. tőkekövetelés, ésemiek 1(J00. Nvircli
80000
1á
70000
1á
(iOOOO
LtMYoiti i r a t í r s:ra«i
1á
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré évi január hó 1->Ő napjától járó &",.> knnmlHi.
30000
1á
25000
1á
1 á 2001K)
leni, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék lU(H) és eddig ölesen 78 k»roiia 52 fi'léiben birói
20000
1á
10000
1á
10000
5051. polg. számú végzése köveik^ztébf» Oed/í \bs már megállapítotl költségek ei-pjéjc KA«zon>
15000
1á
5000
I
5(NKI
István ügyvéd Által képviselt Csik-Szente) firey AltizMl leendő e*/kfiz léséi * 1900. évi oktober
1
I v o r o i i.*i
il á -ia*) UOOO
á 3000 «000
3 á 10000 30000
községi hitelszövetkezet javéra ineiiHsáKi Miliály hé 27-ik napjának delelő Ili 9 óraja linixndöüi
ü á 11*10 5000
5 á 20«) lOOuO
Andrés, Péterfl Gábor és Iucze Miklés HIHI kiliizeiik é> ahhoz h veimi >/»nd>-ko/ók ol.v
o a 5000 25000
304 kor. s jár. erejéig 19U0. évi augui/ins megiegy/.éssel hivMnsk meg. Icgv «'/ éiinteii
8 á 5(10 4IXKI
8 á 1000 8000
8 á 2000 16000
bó 30-án foganatositott kielégítési végre|Mil»»s ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. In", és 108. § «
30 á 300 ÍKIOO
20 á 500 10000
10 á 100010000
Ut|An le és felül U/glslt és 629 koronikra bee ült
50
á
100
00
á
300
18000
5000
70
á 500 35000
következő ingóságok U. m.: szarvssitiHi hák. lo- éit-lmélien kés/.|>éii/fi'eiés melleit, a leglöl>i>el 2900 á JOllW*») 3900 á 80 312000 4900 á 130 037000
vak, széna, gabona, szekerek stb. nyilvános á.- ígérőnek becsáron alul is e| (óznak K'lslni.
A mennyiben a% elAivérezendő iiiüiHiigokat 3000 írer. t. 240000 4000 inr. 1. 477000 5000 mr. 1 89B000
(Egy millió.)
veréeeo eladatnak.
mások is le és reljtlfoglHltrtlták é-a/nkm kielé
Hely árverésnek a csikszentmsi tnni kir. eiréii jogot nyelt.-k volna. ey,en ál-verés n/. 1881
Ötödik osztály.
Negyedik osztály.
jbiróság 1900 évi V. 230 s. számú vég/.és>- év LX. i -cz 102. §. értelmében ezek javára is
11" (iooooo ia»**»
Betét 32 korona
Betet 40 korons
folytán 304 kor. tőkekövetelés, ennek i90u évi lr«-nilelKtik.
l.l'.'r. 4000IMI -1:*»«»
Hiizt'm: 111111. február 27. i
llu/.ús: ]!MI|. folinuir li. és "
jannár bó 29-ik uapjától járó 6% kanmiai, és
1 á 201» ««1 2l»«»<
Keli C-ik-S/entmárioiioi). 11)00. évi okléber
eddig összesen 76 kor. 04fillérben bíróilag
.Vvcreiiiéiiy Koron.
Xvi-n-iiión;
Jvormiu
1
á 100(100 1«««»
Gondos István,
már megállapított költségek erejéig Csik-Meim-ág hó 12 ik napján.
1 á
100000
1 á (3000(1 (HXH*
1 á
(10000
leendő esxkózlésére 1900. évi október hó 25-ik
kir. bir. vvgn-liiiji >.
1 á
30000
1 á 4IHHHI Idilli
1
á
30000
napjaaak délelőtti 9 óraja batáridőül kaü/.*tik
1 á
20000
1 á
2001*1
2 á 3I**«I (MM
és ahhoz a vooi sxáttdekozók oly megjegyMost jelent meg:
I á
15000
3 á 200011 mm»
I á
15000
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok
1
3
á
10000
30000
A
BŰNVÁDI
PERRENDTARTÁS
3
á
10000
30000
20
á l(**IO 2H0IN
az 1981. évi LX. t.-cz. 107. és 1U8. § a értei5(*KI 2.VI»
5000 25000
5 á 5000 25000
50 á
í:s
mében készpénzfizetés mellett a legtóbüel igéi ő•>0011 i-a "KM
8 á 2000 !(***)
400 á
8 á 2000 1GOOO
nek becsáron alul is el fognak adatui.
MAGYARÁZATA.
1001172111«
10 á 1000 10000
720 á
10 á 1000 10000
Amennyibea az elárverezendő ingóságokat
ÉVI XXX1J1. TftKVKNYCKIKK.
501
70 á 500 35IKK)
1000 á
70 á 500 35000
mások is le és felöl foglaltatták és azokra kiT
3900 á 170 G«3000
200 r.MHHH*
3900 á 200 780000
97800 á
I.
<.
»
II.
K
Ö
K
T
.
elégítési jogot nyerlek voloa, e?eu árverés ax
1801. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek
4000 irtr. I. lOBidoö"
4000 ijtr. I. 934000
30,000 y / g a UT. 9HM
IKTA
javára is elrendeltetik.
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY,
Az
I.
osztály
huzáan
1900.
évi
november 15. és 10-án lesz. A húzások a Magyar
Kelt Csik-Szt már ionon, 1900. október bó
olkíjerodal kir. lürv. elütik.
állami ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek s
19-ik napján.
Gondos István, Keplwló Györgyjakab Márton utóda, könyvkeres királyi
huzási teremben (IV., KskU-tér bejárat a duna-uteza felól). — Sorsjegyek a Magyar Királyi
1204] l - l
kir. bir. végrehujló.
kedésélien Csíkszeredában. Egy egy kötet áru 4 kor. Szabadalmazott Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.
Budapest, 1900. évi október hó 14-én.

Árverési hirdetmény.

1.000,000

Ajánljuk az alnnt jelzett irak szerinti kitűnő minőségű kávékat, raktárunkból portómenteaen utánvétel mellett bármely poataálloninslioz szállítva
5 kilós csomagokban.
1. 1 postacsomag kiváló Unom nagyazemü Cubu (Ceylon) kávét 9 frt U) kr
igen
8 frt 35 kr
•
. portoricó
7 frt 98 kr
kiliinó zamatu Juatammla . . .
G fit 98 kr
valódi urálijai moscu kiváló finom
8 frt 65 kr
anmyjáva legfinomabb
8 frt 55 kr
aranyjáva középfinom
7 frt - kr
Domingó igenszép
Ii frt 30 kr
Uyöngy, kiválólinom
8 frt 05 kr
Gyöngj", középfinom . .
7 frt 15 kr
Libéria óriási nagyszemli .
. 7 frt 40 kr
Meg megemlítjük, hogy az általunk eladott kávéknak ugy kitUnó minősége
valamint zamatosaiéiért szavatolánk, miért is kérjllk nagybecsű megrendeléseivel"
bennünket megtisztelni szíveskedjék, maradtunk
kiváló tisztelettel

Ajvász K. és Társa
távé nagyraktára, SZÉKELY-KERESZTIIR.

:

Magy. Kir. Szabad Osztálysorsjáték Igazgatósaga.

t 19M l

Lmiuau.

Hazn\t.

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hoev S
Üzletem nagjobbitása és tisztelt vevőimnek kényelmesebb kíszolgálhatása ezéljálwl R

Nyerges és kárpitos üzletemet

a placz-ntozaba. Szopós Béni házába helyeztem át Egyben becses tudomásukra
hozom, hogy Hyerge» én kárirlto* üzletemet a mai kor igényeinek teljesen megfelelően ujonann rendeztem, hol minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb
készséggel elvallalom es ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm.
Raktáron tartok mindenféle rugányos dhrÉMkat 40—200 koronáig és garnitúrákat:
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármelv
nagjobb varosban. Továbbá kész kocMk raktáron vannak.
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre,
nogy a kocsik, valamint mindeu e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába ajánlva maradtam
Kiváló tisztelettel
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Nyomatott Csik-Bseredábsn, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvByorndálábanlm

nyerge, és kárpitos.
F e r e n e Z ,
CMk-axereda, placz-utczában.
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