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S z e r k e s z t ő s é g é s klnrlúhlvntnl:
Györgyjakab M. utóda köuyvkereskrdése, liová a
lap szellemi részét illető minden közlemény, vnlnti.int hirdetések 9 elntizetési dijak is kfll<Jentlük.

A néppárti vezérek Csíkban.
Járják az országot, hintik a konkolyt, szítják élesztik a felekezeti türelmetlenség veszélyt hozó tüzét, hangzatos ígéretek csillogtatása mellett ámítják és félre vezetik a könnyen hívó
népet (de természetesen csak ott, a hol
lehetséges) és teszik ezt az országnak
a jó hangzású néppárt czim alatt összecsoportosultlegreakczionáriusubb elemei,
kikről tudva van, hogy minden egyéb
tekintetek figyelmen kivUl hagyásával
első sorban is Bécsuek szekerét tolják
« kikről az is köztudomásúvá lett, hogy
merőben hazafiatlan és reakcziouáríus
tendcncziáikkal egy általában nem nép
buldogitók, hanem nép bolouditók.
Az egyház politikai törvényeket
rendithetlen akarattal és vas marokkal
keresztül vivő BánfTy kormány alatt született meg a néppárt s mig a Báuffy
éra tarlott, szaporodott is, de ma már,
mikor a Széli Kálmán türelmesebb egyház politikája uralkodik, a néppártra
seonni szükség nincsen és nincsen s
katholiczizmus megvédelmezése és a
katholikusok sérelmeinek megorvoslása
szempontjából sem, hiszen most a katholiczizmusnak magában a kormánypártban
olyan neves védelmezői vannak, mint
Apponyi és Horánszky és a kormánypártba beolvadt nemzeti pártnak más
oszlopos tagjai, kikben uz ország katliolikus közönsége mindenesetre jobban
megbízik, mint a néppárti vezérekben,
mert tagadhatlanul igaz az, a mit Magyarország egyik legtekintélyesebb napi
lupja állit, hogy „katholikus közvélemény
a nemzetipártban bírta és birja ma is
kiválóbb vezéreit. Ezekben bizik ugy is
mint katholikus, ugy is mint liazaflállain polgár".
A másik ok, melyért a néppárt
némi létjogosultsággal birt t. i. a revízió ma már nem kell senkinek s talán
legkevésbbé kell a katolikusoknak.
Hiszen az egyház-politikai törvényekkel
a katholikus egyház nyert legtöbbet, a
mult évben is az áttérésekből a katho-
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Egyes lap ára 20 fillér.

Hirdetési dijak a legolcsóbban ssámlttafcnak

likus egyház nyeresége 1701 lélek volt a Miki kirándulás, iTIely Molnár János kölcsi és anyagi támogatást, mi tehát
és maga egy katholikus egyházi lup is prelátusnnk és társainak nem u legkel- egész jó indulattal azt indítványozzuk,
beismeri és nyíltan hirdeti, hogy „a hol lemesebb emlékei közé fog tartozni.
hogy jó lesz a papságnak a politikai
a kalholiczizmusnuk csak egy kis rés
, Október hó lil ikére épen hat helyre térről leendő vissza vonulást meghagyni
nyílik az clónyoinulásra, mindenütt győ- voljt néppárti népgyűlés hirdetve, neve- s ezzel az egyházi és világi elem között
zelmesen halad előre".
zetesen: llobiTOiokra, Kelsü Hnhótra, Söj- készülőben lévő végleges és régi jó
Ilyen formán megszűnvén azon okok törte és itt vármegyénkben: C'sík-Tus- egyetértés létesítését támogatni és előa melyek a néppártot megteremtették náiwajéKozn'ásra és ('sik-Szentinártonra. mozdítani, mert különben liigyjék meg
s melyek annak feliállását némileg jogos
rtfogy Dobronokon, Hulióton és Söj- baj lesz, nagy baj lesz!!
szinben tüntették fel. ezekkel egylllt töröli mi történt, uzt nem tudjuk, ez
= A képviselőház ülései. A képvimeg fog szűnni, fel fog oszlani maga egjfébinlnt nem is érdekel bennünket,
selőház a mult hét folyamán csupán cssk két
a párt is.
de Jiogy mi történt itt Csíkban azt annál ülést tartott. Az október hó 15-iki ülésben
Egyik legerősebb támaszuk, legha- inkább tudjuk és röviden el is mondjuk. folytatták a megrendelések gyűjtését szabályozó
törvényjavaslat tárgyalását és azt részleteiben
talmasabb eszközük, melylyel maguk
í Csik-Tusnádon daczára a fényes beelfogadták. Az ülésnek nevezetes része volt
számára a pártfeleket gyűjtötték, a fa- vonulásnak és ii migyliangu programnak is
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter
nátizálás volt s ezért előszeretettel ke- alig néhány ember hallgatta meg őket, relt>zólalása, melyben a javaslat ellen felhangresték fel az olyan helyeket, a hol fa- a beszédek ulalt ezek is szétoszlottak, zott összes kifogásokra adta meg körülményes
válaszát. A miniszter szerint a javaslat réBie
nátizálható tömegre találtak.
még a rendezőség is szét futotl.
azon akcziónak, a melyet azért inditott meg,
A régi erőszakos választási rendhogy a hazai iparnak biztosítsa a magyar köCsik
Szciitmártonon
szóhoz
sem
enszer alatt fanátizálhattuk, nz uj rendszer,
zönség fogyasztását. A mellett A törvényjaa tiszta választások rendszere azonban gedték őket jutni s igy c községben vaslat eló akarja segíteni a vidék fejlődését
ezen leghalalmasubb fegyverüktől is aZicliy Aladár gróf,Elnöki megnyitó"-ja, is, azonban nincs szándékában sem táresdalmi
osztályokat, sem pedig kereseti ágakat kiülni,
megfosztja őket és a néppárt mint u a Molnár János „Mit köszönhetünk a nép- egyszerűen minden gazdasági ágat rendeB köfüst és pára nyomtalanul cl fog oszlani. pártnak ?" czimü szónoklata, a Bouiez rébe akar terelni. A iniuiszter beszéde után a
Ferencz és Kálnuin Károly dicsériádáí,
Ezt bizonyára ók maguk is érzik valamikép az „Elnüki zárszó" is egy- ház a javaslatot általánosságban egyhangúlag
elfogadja s azután rövid idón részletesen ls
s talán épen ez magyarázza meg, hogy szerűen benrekedtek.
letárgyalták. Az ülés második felében Feilítzsch
nap-nap mellett széles e hazában gyűArthur
báró előadása alapján mentelmi ügyeket
r
lltl >;
Csik-Kozmáson
összeverődött
tcMpuhallgnty,
de
ezek
bizonyara
nem|
' : . Forgách Antal grótnak, Károlyi
egy
léseket és értekezleteket tartanak s
/ ';', sy'
ÜujáiyfliWiiii»k,-'rta«« Istvénmézes-mázos szavakkal igyekeznek lépre, ártoztuk a józanon gondolkodók " Eozé
tartoztak a józanon "gondolkodói;
csalni a választó polgárokat.
nak, Olay Lajosnak, Hollo Lajosnak, Purgly
s inkább kíváncsiságból, mint uz ügy- Sándornak, Harthu Miklósnak és Sándor JózBefÉs hogy ezt teszik a nemzetiségi
iránti érdeklődésből gyűltek össze, mind- nek párbajvétség miatt, Fiáth MiklÓB bárónak,
vidékeken és csinálják a tótok között,
azon által szégyeljék magukat és szé- pedig becsületsértés miatt mentelmi jogát fela hol bizonyos czélzatos jelszavakkal
gyeljék a kozmásíak azt, hogy n csíki függesztették. Hocfc Jánost hatóság elleni erőkönnyen lehet izgatni, könnyű szerrel
szuk, Piehler (iyozót becsületsértés miatt, toszékely névre szégyent hoztak!!
vábbá Kácy Istvánt párbaj miatt nem adták ki.
lehet fanátizálni, azon nein csodálkozunk,
Ivs szégyelje meg magát Molnár A miniszterelnök indítványához képest elhade hogy szemüket mostunábun az ertározta a ház, bogy a héten még csak csütörapát
is.
Es
elégedjék
e
kudarczczul,
délyi részekre s kiválólag a Székelytökön fog tartani egy rövid ülést. Az október
földre vetették azon igazán megütközünk. menjen nép boldogító eszméivel más lió 18-én tarlott ülésben Perczel DezBŐ bejeHiszen tudhatnák, hogy az értelmes vidékekre, más emberek közé, hagyjon lentette, hogy a házat meghívták Székesfehérerdélyi magyarság és a józanon gondol- békét a csíkiaknak, mert azok mint várra Vörösinarthy születésének 100 éves évfordulójára. Kzután Végh Arthur néhány viczikodó és a jót, a rossztól megkülönböz- eddig, ugy ezután is megtudnak élni nális javaslatról terjesztette be jelentését. Bertetni tudó székelység nem fog hitelt nála nélkül is. Es mindenek felett je- uátli Béla a iloJiánykertészek és erdőmunkások
adni a maszlagot hintó ékes szónokla- gyezze meg jól, hogy e vármegye terü- javaslatárúi, Ágoston József pedig a statisztikai
toknak és hogy ezeket nem lehet fana- letén bárhova is üti fel a néppárti hivatal munka programmjáról adtak be jelentéseket, Széli Kálmán miniszter elnök az uj
tizálni, nem lehet könnyű szerrel be- zászlót, uzt onnan el fogja fújni a Har- országház építéséről. Az ülés végén a ház
csapni, még magas támogatás mel- gita szele.
megszavazta harmadszori olvasásban a megrendelések gyűjtésére vonatkozó törvényjavaslett sem.
Nálunk a közineggyőződés az, hogy latot.
A következő gyűlés hétfőn lesz.
És lm eddig nem tudták, most meg- a lisztéit papság egy előttünk nagyon
győződhettek róla, meggyőzhette őket jól ismert mugas helyről kapja az er-

Ez alatt szinte észrevétlenül kezd derengni
Az iskolás gyermekek nyitott könyvekkel
kedók és heverők kedvelt napja. A többi napok félve, lassan köszöntenek be: a hétfő za- a hajnal, hosszt) kocsi sorban felvonulnak a járnak, hja hétfőn az utczán tanulják a leczkét,
josan, vidáman, gond nélkül és főleg előkelően, kofák, ma csakis a szokás kedvéért, inert előre ez már régen igy van.
félnek a rossz üzlettől, lévén hétfőn mindengyakran tánczolva és zeneszóval.
Ámbátor az élelmes tanár tekintettel van a
rossz a gyomra. A kávéházakban is mind- hétfőre és solia se kérdezi ki a tanulót, tudoHétfő.
Fény és világosság mellett tartja bevo- kinek
inkább
eltompul
a
znj,
csak
egy
halvány
képii
mányt
akkor hiába is keresne. És ahol nincs
Sokan és B o k á t vitatkoztak már, hogy nulását a hétfő, a gázlámpák vakítón lobognak beesett szemű diákgyerek virraszt hűségesen
vasárnap vagy hétfó-e a hét első napja. Végre és máskor ilyenkor már rég eloltva valamennyi, a pikoló mellett kora estétől és a pinczér alig ott ne keress.
a hétfő pártiak győztek és az ellenpárt elfo- ma hétfőn nem. Prózaiasan gondolkozó embe- képes hordani a sok vizet. Azt mondják, hogy
Bent a ház udvarán szőnyeget porol a
g.nltu azt az argumentumot, hogy már maga rek persze azt mondják, hogy mindez azért nincsen lakása. Pedig dehogy. Szerelmes a Kati szobaleány és olyanokat csapkod rá, mint
a neve — hétfő — is kijelenti, hogy a hét leg- van, mert a lámpaoltogató valahol lumpol; szegény a kassza-tündérébe és már napok óta a haragos villám. De ezt a sportot nem gyafőbb napja éB hogy az a hétnek feje, az utána lehet hogy ugy van.
vár rá, hogy hazakisértesse, de eredménytelenül. korolhatja sokáig, mert háló kosztümben kikövetkező pedig ennek a törzse.
Hetykén Iépdegél amott egy szál baka A kisasszony mindig talál kifogást, hogy más- szalad a viczéné, hogy az Istenért mit csinál,
A Bzentirás trniitja: hat napon át dolgoz- vagy tüzér, ki hazakíséri kedvesét. A kapu nak előbb megígérte, hétfő reggel meg plane hiszen ma hétfő van és alszik az egész ház.
hs csakugyan le van bocsátva mindenhol a
zál és a hetedik nnpon pihenjél. A gyakorlati aludt megszólal a férliu : — Nem kapsz ki ba- lehetetlen, azért akkor a livére várja:
sürü Hlggöny, mintha még mindig éjfél volna.
életben ezt ugy módosították, hogy öt napig bám, hogy ily későn térsz haza. — Oh I hisz
Egy-egy iparos legény álmos szemekkel
dolgozunk, a hatodikán mulatunk és hetedikén ilyenkor még a nassága mulat valahol — mo- siet a műhelybe, a rőfös segéd pedig bágyadA déli órák felé azután zsúfoltak a zásolyog vissza a lány és érzékeny bucsut vesz tan támaszkodik oda a falhoz és mig máskor logházak, mert oda'a heti kereset és élni muszáj.
alszunk és pihenünk.
Tulajdonképen vasárnap a pihenő nap, a vitéztől, hajh mert soká múlik ám el két hét. könnyedén felguritja a vas függönyt, ma vala- Ha hétfő nem volna a zálogházak nem tudde hát rendszerint vasárnap jobban elfáradunk, Bmikor újra Ut a szabadulás órája és elérkezik mennyi üres erejét fel kell használui, hogy az nának prosperálni, hanem ez a nap kirántja
mint a többi napokon és igy akaratlanul is a kimenő.
sikerüljön. Kesteli is ám rettenetesen. Mint zi- őket mint a vendéglősöket az linnep. A délhétfőre marad a nyugalom. Talán azért is neAz utcza kellő közepén ide-oda tántorog mankós idő után a szivárvány, oly festői képet után CBÖndben inulik el és kora eflle már alig
vezte el a magyar ember ily találóan: heverd egy bácsi, olyanokat kurjontgat mint egy gyár- nyiyt midőn hét óra felé megérkeznek az éde- szállingózik valaki az utczán. Pihen ember,
el hétfőnek ezt a napot. Ilyen formán azután kömény és eközben tapasztalja, hogy mégis sen mosolygó szőke és barna várrólánykák. állat, kipiheni, nem a heti, hatlem a hétfői fámégis csak hétfő marad a hét vége.
mozog a föld A rendnek őre a kellő komolySzaporán mondja el Juliska, hogy milyen radalmakat Éjféltájban pedig már oly kihalt
Perese most önök azt mondják, hogy én sággal áll a posztón, más alkalommal már nagyszerű volt a színház. Fánni kisasszony hirt minden, mintha csakugyan bekövetkezett volna
interveniálna,
de
gondolja
magában,
hiszen
mond,
hogy a Rózsikának megkérték a kezét, a világ vége.
még utoljára is kisütöm, hogy kedd a hét első
hétfő reggel van és ezt mindent megmagyaráz. de nem akar férjhez menni, Zizi pedig alig
napja.
No mondja még valaki, hogy a hétfő nem
tud
n
lábán
állui, olyan sokat tánczolt. Vala- nevezetes éB nem válik ki a hét hit napja kttsflL
No nem, annyira már nem megyek.
Fürge léptekkel Biet a kis virágárus leány,
mennyi
nógyesse
levolt
foglalva.
Diogenet.
Hanem annyi bizonyos, hogy bétfó sok Üres kosarát jobbra-balra himbálja éB ábránA fekete szemű Szcrént, a ki az üzletben
tekintetben különbölik a héttől. Vessünk csak dós szemeivel az égre tekintve kéri a Mindenröviden néhány futólagos pillantást a hétfőre hatót, hogy a hét többi hat reggelén is ily volt alkalmazva roppanttul bántja, hogy elaludta
az egész délutánt. De Benki Be hlfizi el neki.
és ki fog tudódni, hogy ez nemcsak a hetven- örömmel urhessen haza, mint hétfőn.
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ismét cssk ogy lefoglal tátott mint régebb, hogy
— A képviselőhál pénrigyl bisottA nevelési pénztárnál kezelt 8.204.857 kor. tói, a mely jószág kormánytól felesleges állá- a terhes viczinálisokia ae jssson abból semmi
•ágának Ülései A képviselőház pónsflgyl bi- 60fillér összegnek alapja volt as a 115.860 frt sokra esreket fordíthat. Megkeltett pedig len- segély. A 1»B kmtr törvényhatósági ulra es évzottsága folyó hó 16 án fogotl ho»á as lftOÍ. 19 kr. mely a revindikált havasok viassaadáaa aem es észrevételt ason igen akót jellegű po- folyamán építtetett 19 hid, 84181 kor. költségévi költségvetés tárgyalásából. As ölésben Pslk alkalmával a kolozavárí vámhivataltól 1870. feb- litikai okból is, hogy a föld mi ve léssel foglalkozó gel éa szállíttatott 6990 balom fedanyag 64999
Miksa elnökölt, a miniszterek közfll jelen voltak ruár havában vétetett át. a mely azóta gondos székelység est egyenesen a vánnégye intelli- kor. termelési és kihordási költséggel.
Sséll mloissterelaök, Lukáas pénzügy-, Fejérvári kezeiért mellett a hava-ok jövedelme egy rezének gens elemének Indja be hibául, széltében híreszÁllamsegély es évre aoOOO korena adatott
honvédelmi és Bséohenyi a felség ssemélye körüli tőkésítése ntán a fennebb kiontatott összegre telvén, „bogy ss arak a szegény ember gyér a tekerőpatak—zetelaki útépítésre.
minisster, továbbá Bakovssky as állami s*ám-<sék nőtte ki magát. Sok reklám intézetnek szálka mekét még as iskolából ís kizárják." Eo egéA vlczinálisok sz azssl terhelt lakósaág
elnöke. Előadó: Ssabó Imre. Kzen ülésben tárgya s a szemében, s nem egy frázis társaságnak szen ellenkezőt tapasztaltam.!
lás alá kerültek a királyi odvartartásnsk 0 mil- van kivetve bálója ellene, a lehet bogy czéljái
6. Az általános egészségügyi állapot a roult és érdekeltség erejéhez képest állandóan javítlió 800 eier koronából állt dotácsiójs. a kabinet nem is épen mittdenbeo közelíti uieg: de ba évinél jóval kedvezőbb volt. A veszélyes heveny tattak és fenntartattak és itt ott kissebtt részekIroda asükeéglete, aa állandó orsságbás épitéai todink, hogy két tanintézetet tart lenn, négy fertőző kórok közül egy sem uraUodott kitér ben építtettek Is. Hogy nagyobb kiterjedésben
asűkséglete, a kösöaügyi kiadások, nyugdijak, tan ID lémet tetemes összeggel segélyez, éven ledlebb járvány alakban, s csak is a kanyaró nem vétettek munkába, aa bizonyára as én muállam adósságok, a felség személye körüli miniaa- kiot átlag 900 székely ifjat fokról-fokra emel lépett lel járványszerQleg a tavasz tolyamAn lasztásom, de a mostani anyagi erőkhöz mérten
terinm ssfikséglete. A kösöaügyi kiadások tárgya- tinóiéi pályáján. 3358 székely gaxdánHk « más dzereda városban, Pulcsikon és a gyergyói járás- nem tartottam méltányosnak, sőt lehetőnek aem,
liaánál Komjáihy Béla és Oajáry Ödön támsdási a varmegyében lakó l>irtokosnak 1186166 ko- ban. de ez sem öltött veszélyesebb1 alakot, meny- bogy a szalma feddek kicserélni terhe mellé
Intéstek Severtera gróf. a monarchiának a római rona kölcsönt biztosit sehol Tel nem található nyiben a balálozáa aránya csak 9 /* °/o kot tett. még ez is a lakóaaágra kényszeríttessék. Gonesentaaéknöl levó követe ellen, mint a ki egy- olcsó kamat melleit, és ha iu>huk. hogy a la- Kooesolóio-oklób és hólyagos himlő is fordult dom van azonban, bogy évről évre fejlesstesse*
általán képtelen Macyarornság érdekeit axon a kósságot idáig megmentette mindennemű vár- elő kisebb mérvben, de ezeknek járványnyá tájo- nek s reményem van arra ia, hogy s tekUs
helyen képviselni. A felszólalásokra Széli Kál megyei pőladótól, *>Őt az országban levő ióté- lását sikerült megakadályozni. A heveny fertőzőtörvényhatóság módját találja s terheaebl» ré(Folyt, kov.)
mán mlnlasterelnök válassolt. Reverters grófot kony intéseteknek ím s'/ámba veendő adományokat Melegséget kőzfll előfordult még a vörheny, bök szek segélyezőének.
egyáltalán nem védeimeste. de annál meleaebben luitatott: büszkék lehetünk alkotásunkra, Ság- hoiut, basiliagymáz, vérhss, járványos fül tömiemlékesett meg Goluchovazky gróf külügyminisz- gal megmosolyoghatjuk a kicsinyes tamadásolpt. rigylób és bárányhimlö; a halálozási arány a
Iparos ií^asÁgi öQképzőkto-'
teroek kös jogank iránti kiváló érzékéről és lobeszámításával aem haladta tni a
4. Népiskoláink s állatában tanügyi Álla- fennebl-iek
Már régebb idő óta érzik szükségét -Ipar'
jilltásáról. A felsorolt költségeket a buottaac
8°/o-at.
potaink
legközelebbi
jelentésem
óta
változást
ros
körökben egy olyan intézménynek, a melyjoegsssvasts. A folyó hó 20 án tartod gyűlésben
Az egészségügyi személyzetben következő nek kebelébe az évről-évre seaborodó. iparos
tárgyalták a kösigasgaiási bíróság szükségletéi. nem szenvedtek s A meddőségben a higteadt változásuk
elő: A kászont egészségi ifjúság Üres idejét hasznos, kellemes szorakor
Horváth orsság beliguigatási költségeit és a mi- szemlélő ana a következtetésre jot, hogy a körbep dr. ínrdnltak
Koncsag Győző, a gyó-remeteiben zással eltölthetné, a páíyája eredményes £űlyolssterelnöksi^g szükségletét. A bizottság mindé közoktatási kormány karai* csapásra tévedett dr. Ádám Endre
körorvosokká,
Békáson Feld- tatásáltoz még hiányzó ismereteket megszereza
külföldi
viszonyok
utánzásával,
mert
máskép
seket megszavazta. A miniszterelnök kültaégve
Fülöp községi orvossá választattak, s ál hetné, a hol a korcsmai erkölcs rontó mulatése tárgyalásánál megnyilatkozott ss oraság lehetetlen megérteni azt a tétlenséget, melv a man
lásaikal
mindhárman
el
is
foglalták.
népiskolák
sülyedését
összedugott
kézzel
oé/.i,
tozások helyett kellemes otthont találhatna,
rosss közgazdasági helyzetéről s kiilünöaen at
Gyógyszertár vizsgálat tartatott a szent- sfcóvai egy ifjúsági egyesületnek szükségét
agráriosok és merksntilisták között folyó elke- t« Mietlen megtűrni alkotmányos országban a
seredett hsrcsról. Eseo hsrcaért Komjáthy a bürokratizmusnak azt a fattya hajtását, uiely márton i anyagyógylár és tusnád fürdői fiókjánál,
Hogy az ilyen ifjúsági egyesilletek, milyen
kormányt lette felelőssé. A miniszterelnök est az életre való javsslalok megtétele miatt rend- a gyergyó-szentmiklósi, alfalvi, ditrói és tölgyesi áldásos befolyást gyakorolnak az iparos ifjúelhárította a kormányról, kijelentvén, hogy a reulnsitásssl lelel HH az iskolák szellemi veze- nyilvános gyógy tárak oál, a borszéki flókgyógy-ságra, azt mindazok látják és tudják, kik as
kormány sem nem agrárius, sein nem merkan- tésébe nincs bele szólása az országnak, akkor Lárnál, és a kászoni kézigyógytárnál; bálra van- ilyen egyesületeknek működését figyelemmel
tilista, hanem a gaadasági tényezők liármonikus nem is kenyszerii hető anyagi áldozatra a leg nak még a karc/falvi, szépvizi, szeredai és gyi- kisérik. Ma már nem csak a nagyobb városukfejlesztésének hive, s minden erejével rajta loaz, messzebb menő abszolutisztikus C> llogás, és gyávamesi gyógy tárak. A megvizsgált gyógytárak ban, hanem a kisebb helyeken is, a hol nahogy as áldatlan harcsot mérsékelje, Ezt mindkét Önfeledés nélkül, mert a közoktatás fejéről a ál- általában kifogástalanok voltak, kivéve a tus- gyobb számú kézmű iparos foglalkozik, az ipatalában a közoktatási kormány személyzetéről nád fürdői fliók gyógy tárt, bol az elhelyezés, és
párt megnyugvással vette tudomásul.
minden tágkörü ismeret mellett sem lehet fel- a k&szoni kézigyógytárt, hol a felszerelés ki- ros ifjúsági egyesületek különböző czimek alatt
fel vannak állítva 8 nzek felállításán épen matételezni a csalhatlaDságot, ekkor pedig épen ff fogátfoltalott.
guk az értelmesebb és előre látó iparos messzellemi vezetésben szóról a legnagyobb gyámoA szeredai közkórbáz beteg forgalma kö- terek buzgólkodnak, mert nekik áll érdekükben,
— A képviselőház igazságügyi bi- lirá«ra, s a hazafiság, a a nemzeti szükségletek vetkező
voll: mait évről áljöil 3H beteg, lolyó
zottságának a folyó évi október hó lü-éii és kielégitéséuél köteles is tűrni a nyilvánosság
az iparos ifjúság az erkölcsi romlástól
évben felvétetett 594, Összesen 660. Gyóejulva hogy
20-án tartott üléseiben Szilágyi Dezső eluök- legszigorúbb kontroloriáját.
módon megvédel meztessék és as ifjúelbocsáttatott
499, javult 14, meghalt 5, maradt valamely
lete alatt Ferencz Ferdinánd trónörökös házasságnak
szakmájában és az ahoz szükséges issága alkalmából kiadott nyilatkozat becikkeMidőn tehát tudjak, bogy a községek 49, az ápolási napok összege volt 13.936, Buja- meretekben való előhaladása is biztosittassék.
kóros
beteg
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lyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalták. Anyagi erők hiányában képtelenek az iskolák
Ilyen egyesület alakítására városunkban is
A javaslat törvénynyé válása ellen különösen IrnnUitisára, s látjuk, hogy a közoktatási bud- felvétetett 141, összesen volt 154, gyógyulva már regebb idő óta megindult a mozgalom
Polonyi Géza éa Barabás Béla függetlenségi getben évenkint 200-300 népiskola államosítási elbocsáttatott 133, meghalt 1. maradt 20.
sót ugy tudjuk, hogy ez előtt mintegy 15—20
képviselők fejtetttek ki nagyobb ellenállást s költsége szerepel, és ezzel szemben még is azt
A közegészségügyi szolgálat az összes évvel alakítottak is egy iparos ifjúsági egyesüazt ia kijelentették, hogy az uralkodó család tapasztaljuk, bogy az állam»*itta - legalább me- egészségügyi személyet által bozgón és kötelesmely azonban a körültekintő vezetés és
házi törvényének előterjesztése nélkül még a gyénkben minden kigondolható okkal elodáz- aégszerüsi teljesiltrtelt. Piaczok, mészárszékek, letet,
támogatás hiánya miatt pár havi tengődés
javaslat tárgyalásába sem képesek bocsátkozni. tátik : önkénytelenül is keresni kell a megtaga- nyilvános épületek és intézetek állandó orvosi kellő
után megBzílnt.
Barabás Béla még tovább ment s kijelentette, dás okát, s mert másban józan észszel uem talál- felügyelet ben részeoQltek.
Az óta több izben tettek kísérletet ilyen
bogy a javaslatot nemcsak el nein fogadja, ha- hatjuk, a frnnebbi következtésre kell jainunk.
Állalegészségi tekintetben már nem éppen
nem az elleu határozottan tiltakozik, sót ha a És erre sunyival lOhb okunk vau. mert még a legmegoyoiiUtÓbbal jelenthetem a tekiotetes egyesület felállítására, de hosszas időn keresztül
csak
a jóakarat mellett maradtak, mig
ház többsége azt el is fogadja, ó azt soha sem mindig a régi Thun rendszer tartja vs^át a törvényhatóságnak, mert néhány lepfene eset
ismeri el érvényesnek. Szilágyi Dezsó elnök nemzeti eszmék némi homályos színezetével; mellett a tavasz folyamán különösen a csikókeh most végre egy néhány előkelőbb Iparos bús:
nyomban figyelmeztette a szónokot, hogy a de arra, hogy a magyarföld sp>cziális érdekei pusztított ngy, hogy az elhullás az 60°/o-at meg- golkodása folytán sikerUlt egy iparos ifjúsági
törvények és házszabályok értelmében ilyen meg közelilessenek, a magyar vérrel kapcsolatos közelítette. Azután julius bó elején hirtelen fel- önképzőkört megalakítani.
As önképző körűek czélja: az iparos ifjútiltakozásnak helye nincsen. A bizottság kél reális irány a/, ifjú nemzedék szivébe csepeg- lépett a serlésvész, s a sertések közölt rövid
napi tárgyalás után a javaslatot ugy, általá- tessék, igen kevés vagy épen semuii sem tör- idő alatt nagymérvű posztitás vitt véghez. Ed- ság szellemi és társadalmi művelődésének előnosságban, mint részleteiben elfogadta.
lénik, nem, mert a kOllöldi rendszerrel ezt ösz- dig a kászom kösaégekben, 8/.épvizén. Szent- mozdítása, a testületi és társas élet szellemi
szeegyezletni nem lehet.
lélek és Zsögödön, válamint Szereda városban kifejtése és ápolása, az iparűzéshez azükséges
állapíttatott meg hatóságilag, de hihető, bogy ismeretek terjesztése, a szép és némes iránti
Különben a népiskolák statisztikája a kö- a vármegye többi vidékein is pusztit, s csak a lelkesedés, a munkásság és szorgalomra való
Az alispán félévi jelentése.
vetkező adatokat mulatja: van Összesen 111 tulajdonosok közönye miatt nem állapítható meg. ösztönzés és a magyarnyelv terjesztése éa
rosr.indu- ápolása.
Felolvastatott az október 16-ik törvény- iskola a vármegye területén, és pedig 8 állami, A járvány lefolyása nagyon súlyos
22 községi, 06 rom. katb. felekezeti, 13 görög latumennyiben az észleletek szerint, alig 7 - 8
A mindenesetre azép és magasztos czélt
hatósági közgyűlésben.
katb. lelekezeti, és 9 egyeületj. Fokozat szerint a gyógyulási axázalék.
1. társas összejövetelek, felolvasások, szabad
Méltóságos Főispán Ur!
106 elemi, 2 felsőnép, 4. polgár. Vegyes iskola
előadások; könyvtár, folyóiratok, hírlapok, taA betegség keletkezésére vonatkozólag biz- pasztaltabb iparosok elbeszélései, kiállítások
van 69.fiu-iskola 23, és leányiskola 19.
Tekintetes Törvényhatóság!
tosra vehető, hogy a megelőzőit években fertőösztöndíjak kitUzése; 2. szaktanfolyaA törvénybalóság állapotáról, s ezzel kapA népoktatási tanintézetek száma a 2 kis- zőn helyek rejtik magukban a ragály anyagot, rendezése,
csolatoson intézkedéseimről összeállított jelenté- dedóvó intézettel, 3 iparos tanonczfokolaval és a ha az első megbetegedések a hatóság tudo- mok létesítése; 3. ének kar szervezése által
akarják
elérni.
semet van szerencsém előterjeszteni a követ- a lauitó-képző intézettel együtt 117. A tankö- mására nem hozatnak, épen a fertőzött helyek
Ugy a czél, mint az annak megvalósítákésőkben :
telesek összeírásának eredménye 25,901, ezek miatt nem is lehetséges küzdeni a járvány elleo,
Sem a központi, sem pedig a járási köz- ISI mindennapi 17,938, kik közül 9345 fia, 85»4 holott tapasztalás szerint azok lezárásával és sára szolgáló eszközök igen helyesen vannak
megválasztva,
hogy azonban eredmény éressék
igazgatás menetében az év eddigi folyamán na- leány. Imétló tanköteles 99Ü3, fiu 4194, leány az egészséges állatok elkülönítésével még is csak
el, ahoz szükséges magának az iparos ifjúsággyobb mérvű rendellenségek nem észleltettek, 37ü9. Afiuk ö*szes száma 13,539, s leányok meglehetős eredményt lehet felmutatni.
nak
szilárd
elhatározása
és komoly akarata és
csupán a kio>utatotl bátrálékok lehelnek méltán száma 12.362. Nyilvános elemi iskolába jári
Más állat járvány nem uralkodott, de ez különösen szükséges, hogy az Összes iparosok
feltűnők, de ez nem a mulasztásban, lihneai a 11,754. általános ismétlő i»kolába jáil 1957,
elég
nagy
csapás
az
az
állal
meglepett
községekre.
az
ifjúság
törekvését
minden
tekintetben buzmunkaerők csekély számában leli magyarázatai, Gazdasági ismétlő iskolát látogatott 163, iparos
6. A va>oll és közúti közlekedés érdek- gón és lelkesen támogassák; hogy életre valómert ha a központban állandóan üreaedésben tanoncziskolát 134, Ielsőnépiskolát 65, polgárilévő egyik vagy másik állás munkaköréi helyet- iskolába volt 253, középiskolába 196; vagy is löleg röviden csak annyit jelentek méltóságos ság esetén a nagy közönség támogatása nem
tesitésael kell betölleni, s ha a járásokban át- 14.669 iskolába járt, 11,339 pedig nem járt löispán urnák és a tekintetes törvényhatóságnak, fog elmaradni, arról előre is megvagyunk győbogy az elsőre nézve még egy Ideig — ugy lát- ződve.
lag két fogalmi erőnek kell megküzdeni a fen- iskolába.
nebb kimutatott beadvány számok feldolgozásábe kell érnünk a jóakaratú ígéretekkel,
Az alakuló gyűlés lefolyásáról a követvolt 194, képesiuu 193. rendes szik
val, melyek az előkészítésben bizonyára meg- 192. Tanitó
mert
mig a külpolitikai viszonyok kényszerítő- kezőkben tudósitunk:
9, férfi I6l, nő 33. E'ek lég nem
egyszer snnyi mankát adnak; nem lehet cso- közül eegéd-lanitó
hatnak
a
kereskedelmi
és
pénzügvl
A
szép számmal összegyűlt iparosok és
a magyarnyelvet anyanyelvi képességgel
dálkozni a bátrálékok számán.
beszélte 181, szó és írásban bírta 2, kevésbbé kormanyra, addig a körvasat csak irott malaszt iparos segédek az alakuló gyűlés vezetésére
lesz, s lüggeléke a* udvarhelyi összeköttetés ia elnökké; Jakab Józsefet, jegyzővé Bsvoboda
El kell ismernem, hogy a szabatos köz- bírta 1.
ogyan e sorsban részesül, a mostani közgazda- Józsefet választották meg, á jegyzőkönyv hiigazgatásnál hátraléknak lenni nem szabad, de
A mult lanévbrn az iskolák fenntartását?
Lajost
ily berendezéssel, ily személy létszámmal az ma fordíttatott 942,932 korona, ebhöl volt állam- sági viszooyok közölt1 pedig magán válálalra. telesítésére pedig Mester Jánost, Karda
és Kövér Györgyöt
ttlldtéÉHki.
''
•ár esak as obajtások sorába tartozik; hiszen segély 72,766 korona, a* iskola fenntartók ter- gondolni sem lehet.
A közutakat pedig ngy csoportosítottuk,
Ez ntán előterjesztették as önképzőkör
ss erdei kihágások másodfokú ellátása, a nagy hére pbdig esett 175,177 korona. A személyi
hogy
azok
mostani
elhelyezésükben
kivánalmtinkalapszabály
tervezetét,
a
melyet
pontonként
kiterjedésű fegyelmi ügyek, erdőrendészeti kér- kiadások összege volt 213,832 kor. a dologlakra
nak tökéletesen megfelelnek, az építendő vas- megvitatva teljtartartalmulag elfogadtak s megdések, gyámügyi felebbvítelek, több birtokossági pedig Tordiltalott 34,100 korona.
otakoak pedig tápláló csatornái lesznek.
választandó tisztikart megbizták, hogy as alapés gazdasági kérdések, némely tanügyi esetek
még löbb érzékenykedésse) ulál
Van a vármegye területén 109 kmtr. ál- szabályokat három példányban kiállítva megs más közigazgatási ágakban is a terhek tekin- kozomÉsis ba
mint
a
múltban,
a
vármegyéi
igen
kötélyes része a hivatal keretén kivŰI álló elő- zelről érdeklő és a somlyói gimnáziumban ismét lami ut, 195 kmtr törvényhatósági ut ós 926 erősítés végett a városi tanács utján minél
kmtr vlczinalis ut.
rövidebb idó alatt terjeszaze fel a nagyméltóadók által végeztetik, és végeztetik, nagy lel- felmerült
azon esetet jelentem be, a tekintetes
Az állami utak, a legújabban átvett rész ságú m kir. belügyminiszter úrhoz.
iismerettel éa azorgalommal; és még sem vahogy mint értesültem vagy kivitelévé!, teljesen kiépítve vannak s as azokon
gyunk képesek megküzdeni a fennmaradó mun- törvényhatóságnak,
Ez után ideiglenes tisztikart a következőfin nem vételeit fel s gimnázium
kahalmazzal. Ennek oka a fennebbiek mel- 30 szésejy
218 mfltárgy közül is caak 4 kieebb éz a kép alakították meg:
os/tályába bely hiányában. Távol van tőlem, Mvő
lett as állaaazervezet hézagossága, s miután első
gyimesi
vámnál
lévő
nagy
hid
vár
kiépítésre.
Elnök:
Jakab József, alelnökök: Lux Sánezért az igazgatóságot vagy a tantestületet
nines módunkban segíteni a bajon, kötelesség bogy
az állami ntakra 2094 halom fed- dor és Simó Gerö, titkár; Kövér Sándor, jegyző:
vádoljam, a hibát egyenesen az igazgató-tanács Szállíttatott
szerűen arra törekedünk, hogy első sorban a azon
anyag
18890
korona
költséggel.
Opris Demeter, pénztárnok: Szabó Lajos, elmulasztásában keresem, melylyel a párhalasai hallanók végeztessenek. Csak ily módon huzamos
A törvényhatósági közutak Gyergyó-Szt- lenőr : Szvoboda József, gazda: Rancz Károly,
osztály lelállilását elodázta. Est a muvolt elérhető, hogy mint fennebb is emiitettem lasztást joga
Miklós bocsini rösze 90 kilóméiernyi hosszúság- könyvtáros: Karda Lţjos. Beválasztottak a
van
a
vármegyének
kérdésbe
tenni
s közigasgatás menetében sem fennakadás, sem
midőn a kebelbeli községek ezen gimná ban r. évi jun-01 13-án ál'aai kezelésbe jutván, választmányba rendes tagokul: Baktsí Ferencz.
pedig nagyobb mérvű rendetlenség nem tapasz- akkor,
zium létesítésére 1868-ban több mint 46.000 frtot ezáltal a megyei Útalap átlag évenkint 7000 kor Részeg Tamás, Hugyecz János, Czáka Béla,
taltatott
hoztak össze, 'a akkor, midőn a vármegye most kiadástól szabadult meg, nem számítva a kiépí- Gyönös Gyula, Orbán Tivadar, Bájer Ferencz,
8. Pénztáraink, a as azokban kezelt alapok is annak fenntartására évenkint legalább is téssel járó nagy költséget Ehelyett s törvény- Dávid János, Darvas Gábor, Pál Lajos és Gonss előírás szerint minden hóban váratlanul és 1300 Irtot fordít, joga van e 72,000 Irt tőke hatósági utak hálózatába (elvétetett s kozmás- dos Ferencz, pottagokul: iQ Jakab Jóssef,
azakeserűen megvizsgáltattak, a mindaonyiszor ellenértékéül 9 tanár ideiglenes jNvadalmazásái a tssnádi, ssentmárton^asentsimoui és kássou- Kovács Gergely, Vári Lássló, Háncs András.
egy szerény összeget kívánni azon kaib. stalns- ujfaln—impér—jakaMalvi, összesen 23 kilómét legnagyobb rendben találtattak.
Végűi tiszteletbeli elnökké megválasziernyi rész, mi áltsl a törvényhatósági uulap tották : Lalutos Mihály felsőnépiskolái tanárt
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A
— Tflseset. Nem múlik el egyetlen év, ságra vonatkozó hirdetménybe tévedésből bej W b e t y á r s á g egyik n j hajtáaa.
Vftlr ~
HŰLOnrftLÉK.
vakmerő betyárarnynek a tettesét nyomoz- bogy Csik-Taploczát a tűzvész meg ne láto- csúszott TUzfa helyett Tűlevelű fát < (Fenyőt— Baemélyi hírek. Mikó Bálint me- f®«a » pécsi rendőrkapitány országszerte, me- gassa B ez a község egyedüli Csikmegyében, és Luczfenyót) tessék érteni.
gyénk főispánja, Becse Antal alispán ás dr. lyet f. hó 16-én Pécs városában fényes nappal a hol a tüzesetek állandó veszedelmet képez— A magyar nép nmlţjt ée J elena. Iita BeFejér Antal Ügyvéd, lepünk felelős azerkess* követett el egy vakmerő rabló kalandor. A nek. A mult hét végén is egyik reggel tűz- nedek Elek. Első kOtet. A aiolgáságtól a szabadságig.
tője a ma reggeli vonattal Kolozsvárra utaztak, mondott napon délután 4 órakor ugyanis Dr. vész okozott a községben riadalmat. A Domo- Második kOtet. A bölcsőtől a sírig. Számos szövegós mdmel léklettel. Az Athenaeum kiadása. A.
hogy a f. hó 25-én tartandó státus gyűlésen Pataki Luczidus irgalmas rendi főnök és igaz- kos István utódainak egyik istállójában ütött képpel
két kötőt ára díszes kötésben 82 korona. — Benedek
részt vegyenek.
gató főorvos lakosztályába és rendelő szobá- ki a Ulz, mely az épületet el is hamvasztotta, Elek befejezte lm nagyszabású és irodalmnnkban hézagotpótlo
w örvendezve látjuk, hogy aa
— A néppárti korifeusok ogy látszik jába feltett pörge kalappal a fején és égő szi- azonban sikerülvén annuk tovább terjedését lelkesedés,munkáját
melylyel as elad kOtetet kezdette, a
nem elégedtek meg a folyó bó 21-én nekik varral a szájában bement egy körülbelül 30-- megakadályozni, nagyobb szerencsétlenség ez amásodikon
Is végig vonal. Mintha caak hátiját rótta
osztályrészül jutott alcsiki kudarczczal, hanem 85 évesnek látszó, középtermetű, munkás ki- úttal nem történt.
volna le a föld népe liánt, mely annyi szép elbeszéIhlette, olyan szeretettel, olyan ot%r
még Oóre Gábor azerint .hasonló lyókat" akar- nézésű, hajlott orrú, vöröses erős bţjszu, pofa— ÁUatkinsás. Igazán megbotránkoz- lés megírására
szedett Össze mindent, a ml a népre, a nép
nak ujolag szerezni, mert a mint halunk aov. szakállas ember s egy czédulát adott át a fő- tató azon eljárás, melyet egy-egy helybeli üz- adással
egész élete folyására, szokásaira ás erkölcseire jefnőknek,
melyen
ez
állott;
.Meg
ne
mozdulj,
hó 1-én KáBzonban, deczember6-án Menaságon
letember szolgái és kocsisai nap-nap mellett lomző. Valóban a jelen és a mult rajza ez a könyv,
.szándékoznak néppárti népgyüléseket tartani. Aa az életed kedves, én vegyek Rózsa elkövetnek. Egy-egy szegény szamár után fel- mert a jobbágyság keletkezésétől a asolgalánozok
lehullásáig, a fészekrakástól a temetőig, nincs amaKzeo napokon ugyanis megyés bucsuk tartat- Piéta, tégy ki ÍO drb százast es Aa elmen- raknak akkora terheket, a mennyi két jól meg- gyar
nép életében olyan nevezetes momentum, mely
nak s •
art vélik, hogy a nagyobb számban tem egyet ne szólj'. Majd revolvert és kony- termett ökörnek is sok lenne s midőn a nyo- Benedek figyelmét elkerülte volna. Kitűnő elbeázélő
ha
kést
vett
elő
s
igy
kizsarolt
a
reodfónöktöl
osszţrkeszt&tet könnyű szerrel fanátizál- körülbelül 800 koronát, közte 16 drb uj 30 morult állat minden erejét kifejtve ugy huz, telietségévof uţy rajzol meg mindent, hogy élővét
érdekessé válik. Akár csak tudományoB
hatjáuakab M. térdekében. Ml azonban meg- koronást éa vagy 10 drh 5 koronást, egy ezllst hogy mţjdnem megszakad bele, kvalifikálha- mozgalmassá,
Irt volna meg Benedek, de olyant, melynek
liizualr a sekély józanságban és hazaflságban duplafedelll remontoir órát, melynek felhúzó tatlan módon útik verik e szegény párákat, regényt
minden adata szorgos történeti kutatások eredmsnye.
» megvagyunk győződve, hogy nem engedik karikája arany és egy fekete aczél órát, azon- hogjr annak látásán minden jobb érzésű ember A második kötet elevenségét és érdekességét nagy
magukat az Üres ígéretek által becsapatni. Az kivUl ellopott egy 10 lövegű nagy revolvert, felháborodik. Felhívjuk a szamarak tulajdono- mértékben növeli sz a kOrQlmény, hogy IU a azeno
Írott kQlíonásokon kivül, közvetlen tapasztalásból
sa^ hogy alkalmazottaikat intsék emberiesebb meríthetett
apát urat és -fáraan pedig sajnáljuk, hogy a melylyel a rendfőnök védekezni akart.
és valóban ugy a hogy Benedek a nép
eljárásra, a rendőrkapitány urat pedig kérjük, buját, örömét,
vallásos és kegyeletes cselekmények idejét
hási mozelés katona életét, lelkének
— Rejtélyes gyilkosság. Egy hatósági hogy 02 ilyen elvetemedett, lelketlen szolgák- költészetben való megnyilatkozását rajzolja, csak as
akarják felhasználni önző ezé íjaik elérésére.
rajzolhatja, a kl a nép véréből való vér ós Istenálkal
ismertesse
meg
a
pricscs
és
a
kurtavas
erdőőr
eltűnésének
és
ismeretlen
módon,
ismeKlnevesesek. Csikvármegye főispánja
dotta művész, Id a látottat, . hallottat és mindazt, a
tettesek általi meggyilkolásának hírét gyönyörűségeit.
mit érez, minden árnyalatot visszatükröző képben
a Nagy Ferencz nyugdíjazásával megüresedett retlen
Álcáikról, melynek részletei a titok leptudja eléjtUik varázsolni Ez a könyv fri^Hmas éa
—
A
„Csikmegyei
füzetek"
30-ik
vármegyei központi kiadói állásra FUlüp János vettük
lével vannak ugyan beburkolva, de uz azt vég- száma, melyet Vitos Móze9 nyug. lelkész szer- megszívlelendő tanulságot sugároz ki,, azt. liogy
1-só osztályú Írnokot, aa ezen kinevezéssel rehajtó emberi szörnyetegek czinizmusa pámegürült I-só osztályú központi Írnoki helyre ratlan a maga nemében. Balázs Mihály tusnádi keszt, a napokban került ki a sajtó alul s kül- magyarság ereje a nép, a nemzeti karakter leghívebb
Nagy Sándor alcsiki járási szolgabírói írnokot erdÓŐr, a ki kötelességét híven szokta volt detett szét lapunk kiadója által. A 24 oldalra megszerzője és fejlesztője a föld. A szöveg ssépaászáinos művészi illusztráczló, értékes melléklet
nevezte ki, továbbá áthelyezte Kömény István teljesíteni, pár héttel ezelőtt erdei körútjára terjedő füzet megyénk lakósságának társadal- gét
növeli és az egész munka harmonikus kiegészítője
szeredai szolgabiróságí írnokot Csík-Szent- távozott, de azóta haza nem tért A hosszas mi és közerkölcsi állapotát, a népszokások ala- az Athenaoin hatalmas mllleninml vállalatának, aŰa
pos
ismerete
mellett,
hü
és
vonzó
előadásban
kötetes
törtéuelemnek.
Mártonra.
távollét hozzátartozóinál gyanút keltett és ku- tárgy az za. Magában foglalja ezen füzet a nép
— Névmagyarosítás. A belügyminisz- tatni kezdettek utáoa, de mind hasztalanul. táplálkozási módját, szokásait a köznapi életben
ter csíkszeredai lakós és borbély Biricz Fló- Csatóazegi emberek e hó 20-án erdőbe járván, s nevezetesebb Ünnepélyek alkalmával s küS z i n h á z.
rián Géza és két kiskora gyermeke vezeték a község erdejében nem messze az úttól egy lönösen a lakodalmi czeremóniáknnk közvetlen
Fokete Béla színtársulata a mult hét folyamán'
nevének .Boreodi'-ra kért változtatását eu- fához kötött embert pillantottak meg, s midőn tapasztalatokon nlapuló egyes momentumait a legnagyobb odaadással Igyekezett megnyerni' éa
hozzá menve vizsgálat alá vették, bámulattal élénk színekben mutatja be mindazoknak, kik kiérdemelni a színház látogató közönség elismerését.
gedélyezte.
A színigazgató a társulat szervezetében mutattapasztalták, hogy az a vélt ember móhával népünk ezen specziális szokásaival kevésbbé
— As S. K. E. a hasi ipar érdeké és
kozó hiányokat uj tagok szerződtetése által törekegyéb törmelékkel kitöltött erdóórí egyenszik eleuyésztctni, a műsorok összeállításánál peben. Es as egyesület, mely ason osélböl alakult, ruhát képvisel, melyekben az eltűnt erdőőr véres ismeretesek.
dig azon ezél lebég szemei előtt, hogy közönséhogy Msgyarorsság erdélyi részének taristaságl ruhái ismerettek föl. Ezek az esetet a község
— A legkitűnőbb és as egészségre günk urk az élvezetes és mulattató mellett valami
nevelése, termésseti asépségelnek megismertetése, elöljáróságnak bejelentvén, utóbbi az Ügyészség legkevésbbé ártalmas szivart hüvelyt, ujut is nyújtson.
s hon- és népismeret terjesstése és különösen tudomására hozta a gyilkosságot a nélkül, hogy a .Ninivét* Oyörgyjakab Márton utóda, DreszA rendezés körűi kellő gond ás Ügyelem far
hegyvidékeink és fürdőink érdekében a bassl és az emberi részek hiányát jelezte volna s igy nándt Viktor könyvkereskedésében lehet kapni paszlalliató, a személyzet kiválóbb tagjai pedig szerepeik gondos botanulása és tanulmányozása által
külföldi ssemély forgalom ide terelésével miudeo a helyszínére kiszállott bizottság csuk a ki- 100 Hrbooként 60 fillérért. A nevezett
var- oda törekszenek, hogy a bemutatott alakítások a kílehetőt megtegyen, nem ossk eme feladatait igye- tömött ruházatot vehette szemügyre. Az eltűnt hüvelyek anyaga ugy vau készítve, hogy abból vánalmaknak a lehető leguagyobb mértékben meg;
keaett eddig dicséretes ügy buzgósággal megöl és a talált jel szerint bizonyár» meggyilkolt semmi füst nem jut a szivarozó szájába, a ssi- felcljcuek.
A minden részről tanúsított jóravaló törekvés
dani, hanem egyúttal a hasai ipar elóbbre vite- erdőőr hullarészeinek rejtekhelye valamint n varofó csak a dohány kitiiuő illatát érsi. A ki
eredménye szembetűnően megnyilatkozott ámult heti
lére nésve is fontos missziót teljesít. A keres- tettesek is eddig ismeretlenek lévén, megtör- egysier ilyen hüvelyeket vásárol, as soha sem előadások
összevágóságában eskerekdedségében, mikedelemügyi minisster megbisásából ugyanis a ténhetik, hogy azokról csak egy véletlen leb- fog más félét venni és ezt igen helyesen teszi, ről a következő
referádák tanúskodnak.
Mátyás király kolozsvári ssülö hásábao a aéprajii bentheti fel a fátyolt s juttathatja nyilvános- mert egy kitűnő orvos állítása szerint hosszas
Kcddeu október 16-án mai álságos estét szeraett'
életű less a földön.
moşeam felállítása alkalmávalfigyelemmel s nép- ságra a gaztett reszleteit.
a színház látogató közönségnek a Sablnnők elrablása
bohózattal Fekete Bela társnlata. Mintha csak
és hásiipar termékeire orazágréssünkaek össses
— A kl jó ós Ízletes s a mellett czlmO
;lóző esték összes hibáiért akartak volna kárpótrégebb és becsesebb varottas. ssóttes munkáit,
— Antal Dani meghalt. Nem volt sem OlOSÓ k á v é t akar inni aa olvassa el Ajváss K. lást nyújtani színészeink, egyik a máslkon akart tolt*
bútoripar csikkéit, szőnyeg és edény különleges- gazdag, sem tudós, sem semmi társadalmi ki- és Társa székely keressturi kávé nagy raktéro* tenul az előadás sikerének biztosításán. Jól is menţ
ségeit, faragással! érdekességeit elhelyezvén, má- tűnőség. de azért osztatlan közrészvét kísérte sokaak lapunk hátulsó oldalán kösölt hirdetéséi. minden. Nagyobb szerepeikben kitűntek Jászai Olga,,
ki csinos megjelenésével és Qgycs játékával vonta
sikfaládáiéul tüste ki. bogy a néplpsi1 érdekes- sírjába És miért? Azért, mert s meglétesül i
Vásároljon osztály sorsjegyet magára az érdeklődést, LŐrlnczi Aranka, afiatal me-"
ségeit értékesítse, kelendővé tegye s általában valódi székely humornak széles darab földön ö Lukács —
nyecske hálás szerepében Igyekezett az összhangot •
Vilmos
bankházában,
Budapest
V.
Fürdőa hási ipar pártolását gyakorlati irányban elő- volt as egyedüli tulajdonosa. As az egészséges utcza 10. Egy egéss 12 kor., egy fél A kor., emelni. Kár hogy túlságba vitt arczjátékával s kalo*'
mester Léit mosolyával sokszor ellentétbe he* •
mozdítsa. E végbél ssámba akarja venol ason élez, mely a lelket egészen megtölti, s beteken egy negyed 8 kor., egy nyolcsad I kor. 60 fill. nősen
lyczkcdik szerepének karakterével. A hölgyek közül j
helyeket, a hol a hási ipari esikkek készítésével át derültségben tartja, nála kitogyhalatban volt.
leejobban kimagaslik Frank Lenke aş'
— A „Zenélő magy aromás-* zongora és he- mindenesetre
a nép még foglalkoiik és Össsevásárolnl ssán- 9 a ni fö, az a csattanós ötlet soha sem tör- ged n zenemű
anyaszinésznő,
kinek minden alakítását oly természet
íólyóirat inost nicgjelvut XX. füzete a
dékosott mindest, mit a nagy kösöoséguél Itthon tént a más rovására, csak akkor ha provokál* következő szép s értékes zenemű újdonságokat közli. tes egyszerűség jellemzi, mely neki a közönség tetinindckor biztosítja. Bányai tanár szerepében*
és esetleg a külföldön értékesíteni lehet; oly tátott. A vasárnapi szentmisére a közönség már I. „Caantuvéri kis bicska", tréfás népdal. II. „DUÜ szését*
jeleskedett, Hnszti Márton Örmény kereskelegényke valók magam is", dal Lostzlug „Fegy- Pápai
helyeken pedig, a hol tömegesebb hásiipari csik- az Ő kedvéért is korábban gyülekezett, s a mint fürtü
keltett derültséget, Derenghy rokonszenves
operájából. IIL Goál Foruncz petit val.se dőjével
„színész" volt. Fekete Béla fiettegi Frldollnja a jeles
kek készítésére kel ló munkaerőt és kedvet észlel, a láthatáron feltűnt az ö véghetetlen komoly verkovács
our mignon szaloudarub. IV. „Zsadányi Armenii'- szinlgaxgató
szerepel közé tartozik, uukácsy
ott megrendelésekkel, esetleg előlegek nyújtásával arcza, a mely aiég a fal rengető kaczaj köze- S[agyar népdal egyveleg magán hegedűre. Ily gazdag ne vegye roszlegjobb
néven, ha két hibájára figyelmeztetjük.
akarja lehelévé tenni a hási iparosikkek folyto pette sem rándolt meg, már akkor minden más tartalommal jelenik meg a „Zenélt*» magyarországi Egyik az, hogy
mozdulatai néha olj különösek,
füzete, venklut 24 fűzet, minden fllzet 10— liogy sokszor ugy áll
nos késsitését. A gyakorlati kivilel érdekében as emberi arez szélesedni kezdett. Legkedvesebb miuden
clőttQnk mint egy „8* betű. A
10 oldal tartalommal a legjobban megválasztott kiváló másik pedig, hogy legtöbbször
oly sebesen beszél, hogy
E. K. E. tehát as erdélyréssi vármegyékhez for- lakadalom az volt, a melyen ő is jelen volt. sikerű
ujdouságokból összeállítva. Kló fizetési áru 242
lehet érteni. Mind kettőről könnyen leszokhatikL
dult támogatásért s megjelöléséért SJOU háziipar Ajándék bemondásai örök emléköek, szájról-szájra oldal tartalomra 12 korona egész évre, félévre 0 kor. nem
Mét;
Mcdgyesl
Esztiről
kell
megemlékeznünk, még
8 koroua. Egyes szám ára 6(1 fillér. Előesikkekoek, melyekkel a vármegye területén a szálltak. íme kóstolóul egy pár bémondá*a: negyedévre
a most folyó fv. évnegyedre a „Zenéli"» pedig dicsérő leg.
lakósság foglalkozik, s melyeknek szélesebb kör- .Hajjoo szólt kegyelmed hazai leányasszony 1 fizethetni
Magyarország" Klükuer Ede zenem Ukludóhivalulábuu
közök alatt a karmosternő varázsolta
ben való elterjesztése a népre hassuos és áldást Koncz Gábris sógorom a jövő tavaszon egy bor- Bnda|H!9tcu VI. ker. Csengcri u. ti2., honnan jegyzé- elénk aFelvouás
régiuult Időkot, divatból kiment landarischalhozó lehet Hinni meijflk tehát, hogy as egye nynval kévén kedveskedni, ha a csábeli ökre keket iügyen és Bérmeutve kűldcuek.
vnl. KérjUk, — ha már megkell lenni — szíveskedjék
süiet ebbéli nemes eséljának előmozdításában a megtalál bornyuzni.". „Siroó Péter atyánkfia ad
. . Csak 4 koronáéit 200,000 korona nyerhet." ujabb szerzeményekkol kedveskedni.
vármegyék részéről kellő támogatásban fog résse- egy báránt, ba lophat." „Kosa Bertalanná aján- Kűlöuöaen kedvező nyerési esélyeket nyujtanak az
Szerdán október 17-én jóval gondosabb beta«1 Felsége által engedelyezett uj államsors játék sors- nulással és sokkal élvezhetőbb előadásban ujolag Hásittetni.
dékoz egy ludat, a ki szent Istvánkor elrepült". jegyei, minthogy 18,12:! sorsjegy 418,040 korona kész- máii és Eszter kerQlt színre. A nagyobb szereplők,
— Tanító gyűlés. A csiki róm. kath. „Ferencxi Dénes uram szándékozott adni egy pénzben kerül egyszerre sorsolásra és a főnyeremény nevezetesen Lőrluczl Aranka (Eszter), Jászai Olga
koroua. Állami felügyelet és kezesség. Miut- (Vâsli) Pósa Aranka (Hadlssza), Fokete Béla (Méras),
taaitó egyesület feleslkl fiókköre folyó évi októ- malaczot, a kitől tiszta lesz a szemed". E* igy 200,000
e 4 koronás sorsjegyek előreláthatólag gyomon Lukácsi (Ahasverus), Pápai (Mordekáj), Derenghy
ber bó 80-áa Csik Jenöfalván as iskola helyiség- tovább. Volt neki egy testvér bátyja Antal hogy
elfogynak, ajánlatos, hogy IIv sorsjegyekre szóló meg- (Miniainin) sikerűit alakításokat mutattak be. Külöben tartja őszi gyűlését követkeső tárgysorozat- András, huzamos ideig biróviselt ember, a ki a rendelések a Nemzeti Pénzváltó IteszvéuylÁrsaságual nösebben kiemeljük üusztl Mártont, kl a nem neU
tal: I. Délelőtt 8 érakor Szent-mise hallgatás a lakadalmakoo állandóan gazda volt, s okossága (Budapest Glzclia-térjlaas-palota) mielőbb, dc íeg- szánt czlmszoropoen (Háiuán) Igen ügyesen megál8 napon belQl bekűldcsseiiek. — A nevezett lotta helyét.
csik-nagyboldogasssonyl templomban. 2. 0 órakor mellett véghetetlen jámborsága kedves alakká később
Intézetnél osztálysorsjegyek is kaphatók eredeti áraCsütörtökön október 18-án a Hálókocsik ellenőre
kesdődőleg gyakorlati tanítást tartanak : a) Pa tette. Dani bátyánk ezzel a testvérével mindig kon éa megjegyezzük, liogy ez egyúttal az ország leg- közepes
közönséget vonzott a aalnhézba. A
láncs Sándor as V-ik osstálybeu as egéssségtan- ellentétben érezte magát, a mint a kővetkező nagyobb osztálysorsjegy elárusító helye, mely a sors- szereplőkszámú
minden Igyekezete hasztalan volt, hogy est
jegy
vevőknek
a
legnagyobb
előnyöket
és
biztonsából, b) Veres Péter a III-lk osstályban a fóld rmjá- kifejezéseiből megtudjak. „Az én bátyám minden got nyújtja.
a silányságot mulattatóvá tegye. Nincsen abban se
széliéin, se komikum, se tanulság.
ból. 8. Elnöki megnyitó. 4. A mult gyűlés jegy- lakadaloaban kap egy inget, én pedig ott haMiután a főbb szerepek most Is ugyanazoknak
— Négykoronás Fetőfl dlsskladás. Ha Petőfi
aőkönyvéaek felolvasása és hitelesítése, b. Pa- gyok egyet, mert a mi rajtam van, a«t letépik".
költeményei, a inaguk becséu és szépsé- a kezeiben voltak, a szereplőkről semmi ujat nem
láncs Sáador és Vere* Péter jonőfalvl tsnltókhos „András bátyámat rendesen két bőré kiséri haza, halhatatlan
mondhatunk.
;én
kívül
még
ktiszCnlistlk
valakinek,
hogy
a
nép
25 éves tanitól működésűk évfordulója alkalmából ingemet pedig kilenez kutya, a kik örökké csan- {ejMzélesebb rétegeibe, a társadalom mlndeu osztaSzombaton október 20-án nagyobb számú W-1
as egyesület nevében OdvSsló bessédettartegyik dargasslk a farkokot, hogy agyak nekik, mind lyiba megtalálták utjokat, ugy ez blzouyára az At- zönség gyűlt Össze s várakozás teljesen tekintett a .
hol a „Takácsok" czlmű színmű nehézsékartárs. 0. Elnöki előterjesztések. 7. Sssval Pá- a pelikán madár, abból a mit elhasználtam bonaeum, ez a nagy Irodalmi Intézet, inely évtizedek színpadra,
a legkQlüiihíéle Petőfi kiadásokkal törekedik a geivel voltak megkűzdendŐk színészeink. Bizony nagy,
lony Qésa csik-madarasi tanító. 8. Bessámolás a „Hogy a tornáncz mírevaló, azt a lakadalomba óta.
legnagyobb magyar lírikus kultuszát növelni. Csak feladat várt rájuk, melynek megoldásához, sem helj^ ;
a Földee Jóasef volt képeidéi igasgalótanár nr tudtam meg; bátyám még ma se tudja." Azt nem reg volt alkblmunk 80 filléres Petőfi kiadásai- lyel, sein kellő személyzettel, sem pedig disidettél nem
Dicséretes dolog as igazgatótól, hogy>
slijára felállitaadé rirkeresstre befolyt adományok hinné az ember, hogy az Ilyen jókedvű terem- nak rendkívüli foutosságát méltatni, melyek úgyszól- rendelkeztek.
lerombolták azt a gátat, mely Petőfi munkál és ezen szenzáczlós darabot nekünk bemutatta s nem Ú
ról és eszel kapcsolatban a sirkeresst felállításáról tés soha sem hal meg, avagy 100 éven alul bizo aván,
szó legrosszabb értelmében vett szegénység közé rajta mult, bogy teljes siker nem koronázta Igyekezetét.,'
intéskedéa. 9. A tantermek és Iskolai berende- oyára nem. Dáni bátyánk az ó 70 évével nem emelkedett és Íme most újra olyan kötet fekszik előtE darabban mutatkozott be as uj drámai hősnő,/
sésekre kiküldött bírálók blráleta. 10. Indítványok. le látszott gyenge embernek, s egészséges ar- tOnk mely jelentőség dolgában vetélkedik a 20 filléres S. Sebestyén Korúéi, klról még nincs mit mondaÍQzetecskékkel. Mert inig ezek csak azt totték nunk. Olyan kis szerepben, milyen Drelanlgernének '
II. Jövő gyűlés helyének és tárgysorosatának czából, — nem is volt beteg sohs, — még bosszúPetőfi
hogy mindenki, bár cgyszerC mezbeu, de jutott, tehetségét uem érvényesíthette.
megállapítása. Bégebbi határosat értelmébeo ké- életkoit lehetett kiolvasni. Azonban a mit a lehetőve,
mégis megszerezhesse Petőfit, az uj kiadás czélja az,
a gyáros, Huazti hármas szerepében,
retnek a tagok e gyűlésen atagdijaikleflsetésére. betegség meg nem támadhatott, azt semmivé hogy mlnaenkl még s kevésbé tobetős Is, fényes dísz- FeketePápay
mint Jáger Móricz, Lukácsi Baumert, De-'
Cslk-Ssentdomokoe. 1900. okt. 10-én. Báduly Ben- tevé egy baleset Zabot rakott a csűre rakóján, ben gyönyörködhessék a szabadság és szerelem dal- renghy Urtlüg ós Hllse szerepeiben minden lehetőt
költeményeiben. Mert ez a 4 koronás kiadás, és lehetetlent megtettek, hogy a sikert biztosítják.
jámin elnök. Caássár Dónát jegyeő.
a honnan a leomló szalmával lezohanl a ÍÖMre. nokának
minden olcsósága mellett la, olyan díszmunka, mely Fraok Lenke kitűnően játszott. Különben as egész'
a legfényesebb könyvtárban Is megállja helyét. Külső személyzet komolyan vette feladatát, s mindenik ipar— ujabb csemete keitek. Aa erdei Oly nagymérvű gyomor-zúzást kapott, hogy né- meglolenésében,
arany nyomású, allcgórlkus képpel kodott helyét m^állanL
kopárterBletek befásitásának nagyarányú ak- hány napi kínos betegség után belehalt. Nyu dlaalleU piros vászonkötósbeu
rendkívül kedves és
Vasárnap október 21-én ugyanaz került színre
cziója a fantfveló telepek és csemete kertek godjék békében:
ízléses. Belső kiállítása pedig méltóan versenyez kQlső Igen sikerűit
előadásban.
— Gyümölosf&k as utak mentén. dlssével. Papirosa finom, uyomása tetszetős, a szemállandó szaporítását feltételezvén, a földmiveLátva azon jón való törekvést, mely ugy as
nek
kellemes
és
llluaztráczlól
régebbi
és
ujabbl
mesDarányi
földmivelési
miniszter
elhatározta,
hogy
lési miniszter qj csemete kerteket szándékoIgazgatónál, mint as egész társulatnál megnyilatkozik,''
kozott Fejér, Poaony, Hont, Gömör, Borsód, ország- és törvényhatósági utak szélének gyü- terek remek művel. íme a legszebb és legolcsóbb c helyről Is kérjük városunk és a közelndek műpárközönséget, hogy a társa latot pártfogolni és táSáros, Zemplén, Mánnaros, Szathmár, Bihar, mölcsfákkal való beűltetéeét nagyobb méretű- magyar ajándék könyv, melynél értékesebbet és mél- toló
Kolozs, Szolnok-Doboka, Csik, Udvarhely, Fo- vé teszi. S hogy as ültetésre alkalmas fák tóbbal senki sem lepheti meg azokat, kiknek örömet mogatni szíveskedjenek.
garas, Arad, Hányad és Knssó-SzÖrény me- rendelkezésre álljanak Pápán gazdasági- és akar szerezni.
Laptulajdonos:
— Korrekosló. Lapunk 42-ik számában
gyékben létesíteni, mi által a facsemetekertek díszfa-iskolát, Gödöllőn pedig nagyobb csemete
közölt és a brassói Cel lulosegy ár-részvénytársa1<0 holdra szaporodnak feL
GYÓRGYJAKAB ÖBÖKÖBB.
telepet létesít.

C S Í K I

Október 34.

VERESS SÁNDOR dr,
•CUHtfflti ífoTTB
orvod rendelflje éa fogorvoii

műterme

[in] 7-io O a l k - S s e r e d A b a a
Nagy Ferenc* dr. h i i i b t n .
Rendes orvosi tanácskozási idó naponta dél
ntán 2—4 óriig.

Hirdetmény.

A csik-zsögödi úgynevezett .papir'
3 köyfl oltl malom, négy hold
• • á n t ó f ó d és bat terű széna
kaas&ló réttel haszonbérbe adó.
Évi haszonbér (00 korona.
Bővebb felvilágosítást ad özv.
S z a k á c s Istv&nné Csík-Szentkirályon.
[SÍI] 1-9

Hegedű

Szám 316-900.
VI. erb.

Pályázati hirdetmény.

L A P O K

Asztalosok részére.

A cslk-flylmes—rakolyasl hangszerla telepen nagyobb mennyiségben, a telep és raktár
megliresittése végett hangsierdcs/ka van eladó.
Körülbelül ti vagonnal és bárminő kis menny iségben is kapható, jutányos arban, a deszka
18 mm vastag és a gyalulatCiWlluijLUif» altalau agtenéges Msh, 2 fajta, gyalult
<
B
(fenyó és luczfenyö) 12 cm. felüli átmérővel, egy lan V4., ;«., /i.. V*. vastagságban. a hossza
3 9uktól 6 sukkiţ mindkét fajtának, a szélesség
méter hosszúságtól kezdve, JAvA ávl átállításra, 3 czóltól 12 czólig. egész tiszta, bog nélkül és
JatiayM Irtai «Metili. — Ajánlotok iutézenilok egészséges fa, azonkívül építkezéshez fedél
A BRASSÓI CELLÜLOSE-GYÁR deszkát, hangszer hullából 1 méter hosszúságban is kapható
|202) «2-a
RUZVÉHYTÁRSASAGMOZ,
uwi
ZEBHB8TBB, (BRASSÓ KELLETT).
XÍSÉI és M ö l l n z é í , Ralotyás.

F O N T O S ERDŐ- ÉS FÜRÉSZTÜLAJDONOSOKNAT

SE&m.

Poroellán, ÜTegnem&ek
Pâasor, festék éa anyag A Mwvlri TEIITSCH D. JÓZSEF, ca. és hlr. lámpák éa emalliroBOtt
udvari axallité borainak fOrakttra.
árok nagynktára
edények raktára.

Caikvtrm'gye terfllelín a gyergyó-nenlmiklAoi m. kir. erdőgnnrinokság kerQlt-tétien
Gyó-Ujtnln székhelyijei 600 korona í»i jnvadalmazAiisal renduzereoitett 1-86 OBZlályn .rdööri
ál Iáira ezennel pályázat kirdrlirlik.
Felhívatnák mindazok, kik fenti állási elnyerni obajtiák, bogy az 1819. évi 31-ik t.-cz.
37. §-ában előirt teljes niinői.jlé*Qkel, ép és
egészséges testalkatukat, élt-tkornkar., illetösé
gOket és eddigi alkalmaztatá>akat, valamint a
magyar nyelvnek szóban és irásbsn való bírását
igazoló okmányokkal felszerelt, szabályszerű
bélyeggel ellátolt kérvényeiket folyó évi október hó 30-áig alulírott bizottsághoz anynyival is inkább nyújtsák be, mivel későbben
beérkezendő folyamodványok figyelembe vétetni
nem fognak.
C*ikvármegye kfizig. erdészeti bi/ottságÁnak
Csik-S/eredán, 1900. évi szeptember bó
21-én taitott üléséből.
Mihály Ferencz,

kitűnő hangn. Igen csinos, Stelner
féle utánzat, hozzá néhány klasszikus [ÍM] 3 - 3
erb. elnök
darab hangjegy hegedű- és zongorára,
olcsón eladó. Vásárolni szándékozónak
megtekintés és kipróbálás czéljából szí- • X ) O O O C X X X X X X X X X X «
vesen megküldi a tulajdonos. [214| 1—1
Czime m kiadóhivatalban.

43.

é r t e s í t é s i

I,
3
ií

Ezennel van szerencsénk a n. é. közönségnek becses tudomására
hozni, hogy folyó hó 26-ig, ideiglenesen berendezett üzletünkkel
a tek. GÁL JÓZSEF ur helységébe átköltözködünk.
Fótörekvéstlnk ugy mind eddig, ezután is az leend, hogy jó
árut, olcsó Arban szolgáljunk igen tisztelt vevőinknek.
Ezenkívül ludatui kívánjuk, hogy a mltsg. LAZAR DOMOKOS
ur posta mellett levfl helységében egy a mai igényeknek''
felelő, újonnan berendezett butorraktirt nyitunk.
'""I,,
F5
A nagyérdemű közönségnek becses pártfogásába magunkat
ajánlva, maradtunk
kiváló tisztelettel

«Î

Leonhardt

[212)

és

Társa.

Mindenféle oaipéaakel>
bőrők nagybani raktára

ElaörendQ Ustt éa I Mindennemű fehér, fehérített ós «xinet szAvfl- lékek talp éa különbáaö

éleestŐ raktár nagyban. I

I
I

I f j .

fonaloknak nagybani raktára.

H s L j a r L Ó d .

T á t a a - o s ,

lakatos mester Csíkszeredában.

Ajánlja a tek. iskolaszékek és gondnokságoknak 13353 900. sz. n. ^
sznbadaltnnzott uj, kovácsolt vasból készített mozgatható és felnyitható
j
Illésekkel ellátott iskola padjait.
Ş
Miilőn Nzolid munka és olfsó nr mellett törekedem bárminő ^
nagyságban igen tisztelt vevőimet padjaimmal pontosan kiszolgálni, P
kérem méltóztassanak azt bármikor műhelyemben megtekinteni s meggyö- ^
zódést szerezni arról, hogy azok eddig tel nem talált újításokkal bírnak. W
Csíkszereda, l'JOO. október 22.
^

|
I
I
1
I

Ifj. Hajnód János,

i-.iii] i - 3

lakatos m.

•XXXXXHOOOCÖOIQÜÖC®

Szultán Lázár mészárosnál

|
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A

felhívás

Ajánljuk az alant jelzett áruk szerinti kitűnő minőségű kávékat, raktárunkból portómentesen utánvétel mellett bármely postaállumádhoz szállítva
5 kilós csomagokban.
1. 1 postacsomag kiváló linóm nagyszemü Cuba (Cevlon) kávét ') frt 50 kr
1
igen
.
.
.
8 frt KH kr
1
„
„ portoricó
T frt
kr
1
kitűnő zamatti quatamala . .
. . .
0 fit ft) kr
I
valódi arábiai mosca kiváló finom Hodeida . 8 frt l>~> kr
1
aranyjáva legfinomabb
8 frt (>5 kr
1
aranyjáva középfinom
(> frt 70 kr
1
Doniingó igoitszép
•» frt ^ő kr
l
(JyÜngy, kiválöfinom
7 frt 85 kr
1
Gyöngy, középfinom .
.
7 frt — kr
1
„
Jáva Libéria óriási nugyszemü
7 frt JO kr
Még megemlítjük, hogy az általunk eladott kávéknak ugy kitűnő minősége,
valamint zainntosságáért szavatolunk, miért is kérjük nagybecsű megrendüléseivel
bennünket megtisztelni szíveskedjék, maradtunk
kiváló tisztelettel

„ j F ' i l l o . r i g - ó '
társadalmi és művészeti élclapra.

tanoncnak
f a l T é t a t l l E .

Előfizetési

[2ft-i] 2 - 2

Cal-taploczai Molnár Józsefiiél

§

m Káron éa fél Itarejü

p

C S É P L Ó K A Z Á N §
eladó.
[208J a-a

Élolap, melynek Magyarországon nincsen purjn.
Élőlap, mely nem a politika mezején keresi a
humor tárgyát.
Élolap, a mely nein n pikantéria forrásából meriţi tárgyát.
Élolap, mely nem báut
személyeket.

é l o l a p , n melynek cgveil (Ili ezélju nz, liogy mulattasson, összehordva
n lársiulnlom derll* jeleneteit, olykor-olykor
tollhegyre szurva egvcgy l é l s z e g s é g e t is,
hogy okuljon rnjtu az,
a kit illet.

A „PILLANGÓ

család Inpjn.
Apu. anyu Imirait kezébe adhatják u lapot serdülőknek
és a kicsinyeknek is. Nincs benne semmi,
a tni megmételyez, száműzve vun hasábjairól a kétértelműség.

A „PILLANGÓ" iii;'^-trációive.

Most jelent meg:

A BŰNVÁDIPERRENDTARTÁS
ÉS

"
,
•
lelkeJnekakUlfttld hasonló klüdványnirul és minden
szalon díszét képezik.

Ajvász K. és Társa

A PILLANGÓ KLÓmKTÜSI ÁRA:
Egész évre
Félévre
Negyedévre

MAGYARÁZATA.
1SW. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNVCZIKK.

kavó nagyraktára, SZÉKELY-KERESZTUR.

12 korona.
Ii korona
3 korona.

Legcaólaaerübb postautalvánnyal elóflaetnl.

I. 4* n. KOrer.

A PILLANGÓ KIADÓHIVATALA:

IRTA
Dr. FERJÉSSY MIHÁLY,
olkumdal hír. Urr. al.OV

Budapeat, VIII., Kerepeel-ut 60. aa.

Ingyen knld mutatványszámot mindenkinek, a
ki erre felszólítja egy levele/ó-lap ulján

K . p b . t 4 O y f l r u J ^ . b M á r t o n n t ó d a , kaoyvkcrcs.
k e d M b e a CBlknered&bui. Egy-egy köttít ára 4 k o r .

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy
Üzletem nagyobbitása és tisztelt vevőimnek kényelmesebb kiszolgál hatása czéljából

S : Nyerges és kárpitos üzletemet

a plaoa-ntosába, Ssopos Béni házába helyeztem át. Egyben becses tudómásukra
hozom, bogy nyerge* é* kdrjHto* íteletemet A mai kor igényeinek teljesen megfelelően ujonann rendeztem, hol minden északba vágó munkák elkészítését legnagyobb
készséggel elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm.
Raktáron tartok mindenféle r n g é n y o e divatokat 40—200 koronáig és garnitúrákat;
Ogy bogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármely
nagyobb városban. Továbbá kés» kocMk raktáron vannak.
VégUI a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre,
bogy a kocáik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség Jóindulatu pártfogásába ajánlva maradtam
Kiváló tisztelettel
[ÍM] 8—10

Báj&T

FeretlCZ,
Crtk-Bxereda,

nyerge, és kárpitos.
piacz-utczábfiH.
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Nyomatott Caik-BaeredAban, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900.

KIADÓHIVATALA.
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