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Késiratok nem adatnak vJsssa.

A nemzetiségi kérdés külföldön. kétségbe vonja, kulturtörekvéseink veszé- lomaikban az istentisztelet örve alatt el- gondos anyaként keblére ölelő, minden bajai-

lyességét s a világ előtt nemzetünket nem lenünk gyűlöletet szítanak, iskoláikban ban készséggel rendelkezésére álló, fölemelő
állami támogatás isteni mű, egyedül hivatott jogos nevelő intémint önállóságáért küzdőt, hanem mint saját anyanyelvűkben
München, november 28. elnyomót tüntesse fel.
mellett
a közös hazának ellenségeket zet volt az, amely kileuczszáz év viharain keA német sajtó részéről már többször iievelnek s törvényben gyökerező jogaink resztül a magyar nemzetet a békés fejlődés,
A Berlinben megjelenő „Daheim" cz.
folyóirat novemberi száma „Zur nationa- ért minket ehhez hasonló vád, elfeledve megsértése miatt minden eszközi felhasz- a szellemi és any agi jólét, szóval: a józan
lítatenfrage in Ungarn" czimmel terjedel- azt, hogy németek voltak azok, kik az nálnak, hogy a külföldön törekvéseik ezivilizáczió, a keresztény polgáriasotlás utján
orosz hatalommal szövetkezve, alig 15Ü iránt szimpátiát, a magyar nemzet ellen előbbre vitte.
mes czikket közöl.
íme. hazánknak, nemzetünknek, társaA magyar politikai élet legújabb bo- évvel ezelőtt a lengyel szabadságot meg- pedig ellenszenvet keltsenek.
A német sajtó pedig mindezekről dalmi életünk kialakulásának dióhéjba szorínyodalmait alkalmul használja fel, hogy fojtották; az anyaföldet a meghóditoltaktott — dicsfénynyel övezett virágkora — röa magyarországi nemzetiségi kérdést a- tól állami pénzzel elvették; a politikai nem akar tudni.
erkölcstelenség minden eszközével a nemA magvar nagylelkűség pedig az vid történi múltja!
külföld előtt megvilágítsa.
zeti érzésnek utolsó szikráját is eloltani
Ks a jelen kor tapasztalata? Oh, ez anGondoltam tehát, hogy felfogását igyekeztek, s kik ma a „nemzetszabadság" alkotmányos iiera beáltával a századok
nem — mint a napi eseményeknél — a századában a legyőzöttnek még azt is tanulságait nem tudta levonni. Még fegy- nál sötétebb képben tárja föl a helyzetet, a
mohón, tendenciózusan terjesztett valót- megtiltották, hogy őshazájában saját anya- vert adott azok kezébe, kik a közös haza mostan uralkodó nehéz állapotokat, a veszemegsemmisítésére törtek. Törvényt alko- delmes állapotoknak romboló tovaterjedését,
lanság, hanem a nyugodt, megérlelt gon- nyelvén Istenhez emelhesse szavát!
tott a nemzetiségek egyenjogúsításáról. mint sem egy pillanatra gondolhatni lehetne!
dolkodás irányítja s igy az önálló megHát mit látunk manapság egyebet, mint
S a nagy Björnson ií a liires nor- Belátta azonban, hogy végrehajtani leheismerés kritikája a magyar államélet nemzetiségi vonatkozású kérdéseinek megíté- vég költő mégsem a németekre, hanem tetlen, mert ezzel önmaga hordaná össze azt, hogy pusztul a magyar, szétszóródik, mint
a magyarokra támad, kesereg a nemzeti- a magyar államiság koporsójának alkat- oldott kéve. ősei szent bitében megingott, erélésénél kellő tárgyilagossággal bír.
nyeiben, erkölcseiben megromlott, vagyonáségek
sorsa felett, kik szerinte az életet részeit.
Azonban a német sajtó ezen tekinA nemzetiségek tehát nem nyerték ban megcsappant s ily köiülméuyek közepette
télyes organuma is vak gyűlölettel neki- adó földről az óczeánjáró hajókra kénya törvényben biztosított jogaikat, mi pedig meg is fogyva, meg is törve, csupán csak
támad a magyar nemzetnek, s mint égbe-' szeríttetnek.
De a nagy Björnson nem tudja azt, nagyot veszítettünk, mert a separastikus teng-leng e nemz M a hazán.
kiáltó igazságtalanságot tünteti fel azt a
Vagy neiu-e a jelen idők szomorú tapaszbánásmódot, azt az elnyomatást, melyben hogy.horvát déli vasúttársaság nem ma- törekvések kiélesedését elősegítettük s a
a különböző nemzetiségek nálunk része- gyar, sem nem horvát, hanem német bitorlók további íéklelenkedésére törvé- talatai azok a jelenségek, amelyekkel ellennyelven vezeti a szolgálatot, s hogy Bul- nyes alapot adtunk, melyet ugy a bel-, feleink részéről minduntalan találkozunk, akik
sülnek.
a külföldön törekvéseik jogosságá- országunk épsége, önállósága, nemzeti életünk
A tömeges hazugságok sorozatából gáriában és Szerbiában, hol talán a kul- mint
nak
igazolására
azóta állandóan felhasz- létalapja ellen törnek akkor, amidőn egyházuntura
még
sem
áll
oly
magas
fokon,
mint
csak a következőket emelem ki:
nálunk, s hol közel* 250,000 román la- nálnak.
kat. vallásunkat, egyházunknak, vallásuuknak
A nemzetiségek Magyarországban az kik,
egyetlen egy román iskola sinúréit, hirdetőit, vallásos iskolánkat, iutézméerőszak minden eszközével kényszerítve csen s ezért a horvátok és románok még
ny einket, nemzetünknek halhatatlan emlékű, N
vannak egy nekik idegen nyelvnek meg- sem „kiáltanak égbe s a német sajtó nem
Áldozzunk a kath. sajtóért.
dieső
a hamis tudományoknak fegytanulására s saját nyelvüket még azon érzi magát feljogosítva arra, hogy a vi- (A kúszon-alcsiki lóai kntli. tanítói jár.'is-küiiiek folyó verévelnagyjait
hírlapokban, könyvekben, Szennyes
iskolában sem használhatják, melyeket ők lág legrégibb és legnemesebb kulturjogét, övi november hó 20-úu titrloLL «gyűlési iiu-piyitójií.) röpiratokban,
frivol képekben durván támadIrtu: T o l o r István.
tartanak fenn;
az anyanyelv jogát" védje!!
ják, szemérmetlenül sértik, nyíltan üldözik,
.a más nyelvűek milliói" nyelvük
Hazánk, nemzetünk, társadalmunk ezer- piszkolják, gyalázzák, rágalmazzák, kiparódiázKegyetlen intézkedése tehát a sors- éves államiságát, kimagasló nagyjait, kultumellőzését, emlékeik meggyaláztatását, tárzák, lekicsinyiik nap-nap után?
sadalmi intézményeik szélrombolását, a nak, hogy az elnyomás vádja éppen azon rális haladását egyedül a kereszténységnek
nemzetet
érje,
mely
századokon
át
az
elAvagy nem-e az anyagelvliség hitvallói,
közpályákról való kiszorittatásukat a megküszünheti.
sértett faji önérzet büszkeségével tűrik a nyomatás ellen küzdött; melynek kebeA kereszténység, a keresztben való hit, zászlóvivői, az idegenbe kivándorolt és ott
magyar nagyzási hóbort örjöngő politi- lében a testvérnépek nyolez évszázadon ez a meg nem czáfolható iirükérvéuyii igaz- veszett szegény magyar testvéreink helyébe
kájának erőszakossága miatt, mely tőlük át faji jellegüket, szokásaikat, nyelvüket ság, megmásíthatatlan történelmi tény vuit a beözönlő, a nemzet testén pióczaként élősködő,
mindent elrabolt azalatt, mig az osztrák sértetlenül megtartották; kiváltságokkal fundamentum, amelyre elsó apostoli királyunk, hazátlan jött népfaj és a fennálló társadalmi
németség más népek nemzeti - és kulturá- felruházva éltek az államfentartás és vé- szent Istváu az országot, országának támaszát rendet felbomlással fenyeget^ anarkia felé
delem terhes kötelességének teljesítése és talpkövét — a kölló által is kifejezésre jut- vezető szociálizmus lelketlen hívei, fizetett bélis fejlődését elősegítette;
nélkül; törvényeken alapult kötelezettoly népek kell ezt tegyék, melyek ségeik a nemzeti közbecsület védelme tatott .Minden ország támasza és talpköve* — renczeiuek felelősség nélküli számlájára íranmindenike az országon kivül önálló álla- alatt megváltattak; megnyerték azon jogo- a tiszta erkölcsben bealapozta, lerakta és to- dók fel az egyesek, családok, községek és a
társadalom életében okozott mérhetlen erkölcsi
biztosította.
mot alkot saját nemzeti kultúrájával;
kat, melyeknek kivívásáért ők soha sem vábbi Afennmaradását
kereszténység, a kereszt bitének táu- veszteségek, nagymérvű anyagi károk, amiket
ezt a fejlett kulturát mellőzi és hát- küzdöttek; iskoláikban, egyházaikban, köztérbe szorítja a kezdetleges magyar kul- ségeikben anyanyelvüket szabadon hasz- torithatlan megvallása volt az a mélységes eró, a legnagyobb hatalom: a sajtóval kezünkamely annyi bámulandó liöst: milyen szent ben külön-külön és szövetkezve, szervezett
tura, mely mindezideig azt fejleszteni nem, nálják.
László, Hunyadi;annyi csodálandó erény virágot, uton együttesen, úgyszólván erőszakkal, szehanem csak elfogadni tudta;
Van-e
még
nemzet
a
világon,
mely
példányképül
szolgáló tisztaéletü szűzi lilio- münk láttára véghez viBZuek?
a faji öntudat legnemesebb nyilvánuHát nem-e u szabadság, egyenlőség, testlásait fegyverrel némítják el oly népek- a „ másnyelvüeknek" hasonló jogot en- mot, leányokat, milyen szent Margit; ifjakat,
nél, melyeknek szelídsége, türelme világ- gedett volna a múltban, vagy adna a je- milyen szent Imre; anyákat, milyen szent Er- vériség meghamisított jelszavának örve alatt
lenben ?
zsébet, — adott nemzetünknek a múltban.
szabadság helyett szabadosságot, egyenlőség
szerte ismeretes;
Nincs. S mégis mi elnyomók vaA kereszténység, a szeretet vallása volt helyett vagyonközösséget, testvériség helyett
a magyarság küzdelme nem nemzeti
az a fönséges, mindnyáját egybeforrasztó ka szabad szerelmet hirdető szociáldemokráczia
jogok kivívásáért foly, hanem az alatto- gyunk !!
S habár a nemzetiségek önálló nem- pocs, az evangéliumi gyógyforrás, a csoda- szolgálatába szegődött szabadsajtó garázda
mos támadás a közös hadsereg intézménye
zeti állam keretén belül sehol e világon tevő bibliai vessző, amely a társadalom kü- törekvése fosztott meg sokakat a közbeesiiés a korona ellen;
s mindezek a nemzeti gőgnek, gyű- oly jogokkal nem bírtak s nem bírnak, lönböző tagozatait annyi idón át összetartotta, léstól, űzött a sülyedés mocsarába, taszított
löletnek oly égbekiáltó megnyilvánulásai, mint nálunk, — mégis mit tettek és mit a létező válaszfalakat ledöutötte, a felmerült a megsemmisülés örvényébe, ingatta meg egyeelleutéteket elsimította, bajait enyhítette, se- sekben az isteni-emberi törvények és a tekinmelyek külföldi nemzetek bámulatát meg- tesznek ?
lepetését méltán előidézték."
Külön szervezett intézményeikkel gyön- bejt orvosolta és alsóbb rétegei előtt a tudás tély iránt való köteles engedelmességet, tiszTörténelmünk, közjogunk, állami és gítették a fajfentartó magyarság önvéde- és művelődés szikláját megnyitotta, kincses teletet, ölte ki az ifjúságból a szorgalmat,
munkakedvet, a tisztaság- és szeméremérzetársadalmi intézményeink minden ismerete lemre irányult munkáját; orozva támad- bányáját hozzáférhetővé tette.
Igen! A kereszténység a mindenkit ma- tet, forgatta ki a családokat egyszerű házias
nélkül jogot enged magának e lap, hogy tak azokra, kik a hosszas küzdelemmel
nemzetünk múltja és jelene felett Íté- megszerzett jogokat rájuk is kiterjesztet- gábafogadó, mindeneket megújító katholikus szokásai-, erkölcseiből, szitja az osztályharcz
letet mondjon, küzdelmünk jogosságát ték; külön felekezeti szervezeteikben, temp- egyház, — az embert miuden körülményeiben tüzét, zsibbasztja és köti meg a munkás keIrta: dr. Pél Osbor.

KARÁCSONYI OCCASIO-ELflPÁS!
Számolva a jelenlegi gazdasági viszonyokkal, indíttatva érzem magam a raktáromon levő összes áruezikkek árait a jelen karácsonyi idény

Megtekintésre méltó továbbá a kizárólag csakis magyar g y á r t m á n y ú

(íyERMEKJÁTÉK-KIÁLUTÁSOM

tartamára, mai naptól feltűnő olcsóra leszállítani — Közismeretes

a mely czikkek szintén a legczolidabb szabott árak mellett lesznek eladva. — A t. közönség szíves látogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel:

czégemnek azon elve, bogy csakis első minőségű árukat vásárlók, minélfogva a fenti előnyön kivül az anyag tekintetében Í9 óriási különbség van áruim vagy pedig holmi idegenek által hirdetett és mintázott czikkek között.
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emelkedett bangu ünnepélyt tartott boldogult
xeket • vinja be a könyörtelenség kérgével részesítették. A közel 200 pontból álló tárgy- közönséget. Sinülével (Vákár Lajosi előadott Erzsébet királyné és Szent Erzsébet emlékekupléikat
és
táncaikat
a
közönség
kívánságára
sorozatot
a
határozati
javaslatok
egy
hangú
ela munkaadók szivét?
fogadásával tárgyalták le, miből nyilvánvaló többször meg kellett ujrázníok. Boris asszony zetére. A műsorból kiemelendő az özv. Rieszoer
Ugy van. A sajté, ez a nagyhatalom te- az auionom párt bukása. A nyugalom helyre- (Kovács Birike) szép megjelenése és jól átgon- Józsefné igazgató által tartott megnyitó, valaremtette meg és hozta létre főképpen a mai állításában nagy érdeme van Kölló Ignác h. dolt játékával nyert sok tapsot- A többi sze- mint a Szent Erzsébet életéről Császár Jolán
replő is nagyban előmozdította az est sikerét és Erzsébet királynéról özv. Elthes Jakabné
áldás talan állapotokat, a jelen ezomora hely- alispánnak.
— Feleifis szerkesstfink gyásza. Sú- és megnyerte a közönség tetszését. Mint hall- felolvasása. A műsort a Kard» Béláoé által
zetet.
lyos csapás érte a napokban felelős szerkesz- juk, anyagi tekintetben is sikerültnek mondható ügyesen betanított és a növendékek által előAzt mondják a' nagy emberek, a belá- tőnket.
dr. Fejér Antalt. Anyósa, özv. Száva a műkedvelők dicséretreméltó törekvése. Elő- adott alkalomszerű énekek egészítették' ki. Az
tóbbak, hogy „azé a jövő, akié az iskola". Kajtánné szül. Lukáts Veronika, a vármegye adás után Káduly B. Árpád zenekara mellett ünnepélyt közepes számú közönség kereste fel,
Ha igaz e mondás a jövőt illetőleg, ugy bát- egyik legtiszteletreméltóbb matronája hunytéi a fiatalság táncra perdült. A jókedv a reggeli anji abban leli magyarázatát, hogy valamennyi
tanintézet ugyanazon napou és órábau ünnepelt.
ran elmondhatjuk a jelenről, hogy: valóban a napokban Szépvizen. Az elhunyt úrnőt, aki- órákig tartotta ott a közönség nagy részét.
— Halálozás. Veres Sándor ditrói keres— Ösztöndij és pénzsegély iparoazok uralják a helyzetet, azoké a jeleo, akié nek halála általános részvétet keltett, november 30-án kisérték utolsó útjára. A haláleset- sainknak. A kereskedelmi és iparkamara az kedő, ki szerencsétlen öngyilkossági kísérletet
a sajtó.
tett,
pár
napig küzdött a halállal, f. hó 25-én
ről a gyászoló család az alábbi gyászjelentést alábbi közérdekű, iparosainkat érdeklő sorok
A dologban legsajnosabh az, hogy ne- adta ki: Alatlirtak mélységes fájdalommal je- közlésére kért fel bennünket r A marosvásár- este meghalt. Temetése f. hó 27-én nagy részkünk, a nemzet többségét tevő katholikusok- lentjük, hogy a drága jó édesanya, gyöngéd helyi kereskedelmi és iparkamara az érdekel- vét mellett volt.
— Az árvák vagyonának kezelése
nak idáig nem volt elegendő számú kath. napi- anyós, a ^ondoB nagymama és a szerető test- tek tudomására hozza, hogy a jövó évben kiés sógornő özv. Száva Kajláimé sz Lukáts osztandó Voigtliinder és Goldberger-féle ala- Az árvák és gondnokoltak vagyonának az edlapnak, ujságunk, életképes keresztény sajtónk, vér
Vero::ika élete 82-ik, özvegységének 24-ik
diginél megbízhatóbb kezelése érdekében gróf
amelylyel elleneink aknamunkáját ellensúlyo- évében, hosszas és példás türelemmel viselt pítványok kamataiból létesített ösztöndijak és Andrássy Gyula belügyminiszter nagyfontoselnyerésére a nagymélt. kereskedezandó, materialisztikus irányú, egyházellenes betegség és a halotti szentségek áhítatos fel- segélyek
lemügyi miniszter ur pályázatot hirdet. 1. A ságtt rendeletet intézett az ország árvaszékeisajtótermékeivel szemben a harczot sikerrel vétele után, 1307. évi november hó 28-án d. Voigtliinder alapítvány két egyenként 1082 hez. A rendelethez csatolt utmutatás részletee.
egynegyed
9
órakor
örök
pihenőre
tért.
felvehettük volna. Pedig amint láttuk, nem
ösztöndíj elnyerésért pályázhatnak sen megállapítja a jövőbeli követendő számaHlllt tetemei f. hó 80-án délután 3 órakor koronás
képesítéshez kötött ipart üzó, szegényebb sorsú, dási eljárást és kezelést, valamint az ellenőrzést
egy gyönge, hanem jól szervezett erős tábor- fognak
az öriu kath. egyház szertartása sze- szakmájukban
kiváló és józan életű olyan országszerte egyöntetűvé teszi. A rendelet szaral állunk szemközt.
rint örök nyugalomra helyeztetni. Lelkéért pe- kezdő fiatal magyar
honos iparos mesterek rint a gyámok kötelesek az általuk kezelt
Fel lebát keresztény népnevelő társaim! dig az engesztelő szent mise-áldozat december vagy
idősebb
segédek,
kik atyjuk iparát foly- vagyonról minden évben, legkésőbb február
Sorakozzunk valamennyien a pécsi kath. nagy hó 3-án d. e. 9 órakor fog a szépvizi örmény tatják s attól az üzletet átvették vagy átvenni 15-ig irásbelileg elszámolni a vármegyei árvaaz egek Urának bemutattatni. Mely
szék előtt. A számadás bevételi tételei a
gyűlésen kibontott kath sajtóegyesület zászlója egyházban
mindkét végtiszteletre a rokonok, jóbarátok és akarják. Az ösztöndíj vagy továbbképzés célalá; gyűjtsünk, áldozzunk néhány lillért üldö- ismerősök szomorúan meghivatnak. Hatalmas jából. vagy pedig forgó töke gyanánt adatik. haszonbérlók és vevők ellennyugtáival, a kiatételek pedig szintén szabályszerű nyugzött egybáiunk, szent vallásunk, megtámadott Isteu! magadhoz szólítottad őt, aki életének 2 A Goldberger féle két egyenként 300 koro- dási
tával igazolandók. A bevételi tételeknél minhazánk, nemzeti társadalmunk és nagyjaink minden percét a fáradhatatlan munka ós val- nás és egy 220 koronás segélydij elnyerésére dig igazolui kell, hogy a kiskorúak tulajdonában
pályázhatnak képesítéshez kötött ipart űzött
megvédelmezése érdekében alakított kath. sajtó- lásos gyakorlatok kíséretében övéi boldogitá- magyar honos iparos mesterek szegénysorsu levő ingatlanok haszonbérbe adását megensának « a szegények és szűkölködők gyámoliegyesület czéljaira!
tásának szentelte. Kegyelmes Isten ! ha ekként özvegyei, vagy. szegénysorsu, de 18 évet még gedte-e a gyámhatóság? Ha az ingatlanok
Hisz ezt most — anyagi megélhetésünk határoztál, legyen meg a Te szent akaratod! be nem töltött (fiu, esetleg leány) árvái, az házilag kezeltetnek, a jövedelem helyességét
a helyi viszonyoknak megfelelő voltát a
jobbrafordultával — kivétel nélkül mindnyá- Az örök világosság fényeskedjék neki! Csik- utóbbiak anyjuk vagy gyámjuk utján. Özve- és
kik férjök iparát folytatják, árvák, kik községi elöljárósággal kell igazoltatni B a nyugjan tehetjttk; tenni, áldozni, adakozni minden szépvizen, 1907. évi november h i 28-án. Száva gyek,
tákkal
uem bizonyítható apró kiadásokat is.
Margit férj. dr. Fejér A utal né és Száva Tinka atyjuk iparát választották életpályául s mint
az egyházhoz meleg szívvel ragaszkodó, hazá- gyermekei. Dr. Fejér Antal veje. Fejér Kálmán, ilyenek segéd vagy inas minőségben vannak A kiskorúak vagyonáról évről-évre leltár készíját igazán szerető katholikusnak szent köte- György, Albert, Gábor, Emil, Ferenc, Imre és s atyjuk mesterségét választották, előnyben tendő és az abban felsorolt adatok realitását
Dóra unokái. Lukáts Márton és neje Uhl Leo- részesülnek. Mindkét rendbeli segélydijra a a községi elöljárósággal kell igazoltatni. Az uj
lessége.
pályázati kérés okmányokkal felszerelve a vagyonkezelési rendszer 1907. december 31-én
Nemcsak, de sőt ezentúl fokozottab Ugy- poldina testvére és aógoruője.
nagymélt. kereskedelemügyi miniszter úrhoz lép életbe
buzgósággal ép lelkesedéssel mint valaha,
— Falu, gyermek nélkül. Pécsről Ír— Eljegysés. Csikszépvizi Deák Kál- cimezve Marosvásárhelyre a kereskedelmi és
lásson kiki magasztos keresztény népnevelói mán f. év november 26-án eljegyezte Bartalis iparkamarának cimezve f. évi december 20-áig ják : A baranyamegyei Nagyharsány községben
feladatának minél sikeresebb megoldásához! Imre földbirtokos leányát, Mariskát, Gyergyó- beküldendő. Ké9Óbb érkező folyamodványok a fiatal házasokból egészen kiveszett a fajfenfigyelembe nem vétetnek. A közelebbi pályá- tartás ösztöne. A harmadfélezer lakossal biró
Legyünk odaadó, hűséges munkásai az szárhegyen.
— A bélbori Iskola, mint hírlik, leg- zati feltételeket tartalmazó pályázati Hirdetés községben mindössze tizenkét gyermek van
egységes, önálló keresztény magyar államközelebb megnyílik. Vadász József a kineve- a kamaránál vagy a kerületben inüködő ipar- és két esztendő ótn egyetlenegy sem született.
eszme kiépitéséoek, megvalósításának !
— julelmiszerek drágasága. A maroszett tanitó. Az iskola megnyitása körül nagy testületeknél vagy a Székely Társaságoknál
Neveljük, oktassuk, vezessük, irányítsuk érdeme van Kállay Uhui főispánunknak és betekinthető.
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara f. évi
Sümegi
Vilmos
orsz.
képviselőnek.
november
hó 20-án tartott közgyűlésében az
az egyház, haza és a társadalom jövendő tavasz— Kegyelem a katonaszökevények— Halálozás. A vármegyének halottja nek. Gyöngyélet a katonaélet, mondia a példa- élelmiszerek általános drágaságát is tárgyalás
virányait, a ránk bizott ifjúságot az Ur félelmében: az Isten, haza, király és munka sze- van. C-ikszentimrei Szántó József, vármegyei szó. Mégis ezer és ezer azokuak a száma, a alá vette. A drágaság okait a közismert tények
I-ső aljegyző, törvényhatósági bizottsági tag és kik inkább kivándorolnak, hogysem három mellett az üzérek és kofák kapzsiságában látja,
retetére, mert az egész baza csak ugy lesz birtokos, hosszas szenvedés után meghalt. — évig
lakják a kaszárnyát. Ezeket természetesen kik a nyerészkedési alkalmakat a közönség
boldog, továbbra is csupán ugy állhat fenn, Betegsége régibb keletű. Közel egy éve, bogy katonaszökevényeknek minősiti a törvény s rovására kíméletlenül kiaknázzák. A kamara
ha polgárai az Urat félik, a törvényt meg- gyógykezelés alatt volt, de az orvosi tudo- ha iilóközben a luiudenholi ármádia keze- a baj orvoslása és a kapzsiság szigorú megtartják, erkölcsösök, jók, erényesek, áldozat- mánynak nem sikerült őt megmenteni. Halála ügyébe kerüluek, szigorú büntetést kapnak, rendszabályozása céljából a kereskedelemügyi
volt váratlan. Már napok óta eszméletlen tiz egyszer a királyi amnesztia örömet szerez miniszterhez fölterjesztést intézett.
készek s e vérrel szerzett földhöz és apánink nem
állapotban feküdt, legközelebbi hozzátartozóit
— Visssavándorlás Amerikából. Az
hitéhez rendületlenül, BZÍVÓS kitartással raga9z- sem ismerte fel, mig vé^re bekövetkezett halála a katonaszökevényeknek is. A m. kir. honvéd- északamerikai
válságos gazdasági és nyomasztó
ség Rendeleti Közlönye közli Jekelfalussy Lajos
kodnak.
megváltotta a szenvedéstől A család a követ- honvédelmi miniszter rendeletét, amely ő fel- pénzviszonyok következtében rohamosan naMagyarországot még egyszer meg kell kező gyászjelentést adta ki: Alólirottak mély ségéuek november 26-án Bécsben kelt legfel- gyobbodik a száma azoknak a munkásoknak,
tudatjuk a szeretett jó férj, édes
hódítani a kereszténység, a kultura számára fájdalommal
apa, testvér, sógor és rokon Csikszentimrei sőbb elhatározása alapján adatott ki, a véd- kik a gyárak üzeinkorlátozásai folytán visszas ez a munka — mondotta a legnagyobb ma- Száutó József megyei I-só aljegyző, törvény- kötelezettség tekintetében mulasztással terhelt térnek Karópába. Különösen szomorú a magyar
gyar: gr. Széchenyi — főleg a néptanítókra vár. hatósági bizottsági tag és birtokos, folyó hó egyének közkegyelemben részesítése tárgyában. honos kivándorlók helyzete. Chichagóban. A
40,000 munkást bocsájtottak el,
1-én délután fél 2 órakor hosszas, béketűréssel A minisztertanács még a junius 8-iki koroná- busnagyvágók
akiknek túlnyomó része magyar. Az elbocsájviselt szenvedés és a haldoklók szentségének zási évforduló alkalmával tartott ülésen hozta tott
magyar munkások hasztalan keresnek uj
ájtatos felvétele után, életének 51-ik, boldog azt a határozatot, hogy a katonai szökevények
KÜLÖNFÉLÉK.
házasságának 21-ik évében az Urban csendesen és a behívó parancsnak nem engedelineskedók foglalkozást,- pénzkészletük fogytával még a
— Vasutmegnyltás. A kereskedelem- elhunyt. Temetése f. hó 3-án délután fél 3 inegkegyelraezése iránt ő felségének előter- koldulástól sem rettennek vissza, mi miatt a
ügyi minisztérium és az államvasutak közegei- órakor lesz' s lelkéért az engesztelő sztmise- jesztés tétessék. Erre annál is inkább szükség közigazgatási hatóságok teljes szigorúsággal
ből alakított bizottság a madéfalva—gyergyó- áldozat pedig f. h i 4 én délelőtt fog n csik- volt, hogy a kivándorolt védkotelesek vissza- járnak el. A munkások szánalmas helyzetét mi
szentmiklósi vasulvonalat felülvizsgálván, azt szentimrei róm. kpth. templomban az egek telepítése megtörténhessék, AZ erre megindultsem bizonyítja inkább, mint a köznyomor enya megnyitásra késznek találta, mely vélemény Urának bemutattatni. Nyugodjék békességben ! katonai tanácskozmányok befejezte után ő fel- liitése érdekében történő gyengébb minőségű
alapján a magyar államvasutak igazgatósága Csikszentimre, 1907. évi december hó, 1-én. ségének felgyógyulása alkalmából legelső el- hus ingyenes kiosztása alkalmával napirenden
a kereskedelemügyi miniszterhez a vasútvonal Sántha Julianna mint özvegye. Szántó Árpád, határozása volt a kegyelmi ténynek engedé- levő elkeseredett küzdelem a betevő falatért.
átadása végett előterjesztést tett. A mütan- László. József és Ilona gyermekei tízv. Sántha lyezése, amelyet nemcsak a honvédségre, hanem A közbiztousági állapotok njegvédése érdekérendőri bejárás hatái napjául f. hó 4-ike tűze- Józsefné mint anyósa Sántha Lajos, Albert, az egész véileróre kiterjesztett
hen a rendőrök létszámát mindenütt felemeltett ki, a hivatalos megnyitás és a vonal át- Gyula, József sógorai. Sántha Ágnes férj. Dáner
— Helyreigazítás. Lapunk mult szá ték, kik a hajléktalan, munkanélküli és csavaradása a forgalomnak 5-én fog megtörténni. — Ferencné sógornője. Szántó Zsófia férj. Sándor mában Zsögön Zoltánnak megnyitó értekezé- gásra vetemedett magyar munkásokat tömegeA megnyitáson Kossuth Ferenc kereskedelem- Gergelyné, Szántó György testvérei. Sándor sébe több sajtóhiba csúszott be, melyeket ez- sen szállítják a békebirák elé. A munkanélküliek
ügyi miniszter gyengélkedése folytán nem ve- Istvánná Jakab RÓZJ, Veress Menyhértné úttal a szerző kérelmére szívesen corrigálunk. száina ezrekre rug. a vagyon elleni deliktumok
bet részt, helyette Szterényi József államtitkár Jakab Józéf-i, Jakab Ferenc unokatestvérei. „Az ígéret értelmi béuaságot okoz", ehelyett ijesztő mértékben növekednek. Ily körülmények
jelenik meg. Kíséretében lesznek Ludvig Gyula
„az igézet értelmi béuaságot okoz" értendő. között szerencsés az a kivándorló, aki visszaigazgató, Kotáuyi Zsigmond, S te tina József
— Járvány. Marosvásárhelyt bezárták .,Kevés szabály, melyeket a növendék tnaga juthat hazájába. A visszavándorlás nagy méreminiszteri tanácsosok, Leszner min. titkár és az összes elemi és gymnasiumi liu- és leány- von le a példákból, ugyan szükséges az fej- teire való tekintettel gróf Andrássy Gyula belszámos képviselő. Az államtitkár kíséretével f. iskolákat a skarlát miatt. A betegség sok eset lesztésére ;" helyeit „Kevés szabály, melyeket ügyminiszter közbenjárására a Cuoard társulat
hó 5-én délelőtt érkezik Csíkszeredába, hol ben halállal végződik, azért mindaddig szüne- a növeudék maga von le a példákból, ugyan két külön hajót bocsájtott a magyar hazavándr. UjfaJussy Jenő, városunk polgármestere telni fog a tanítás az iskolákban, mig a jár- szükséges az értelem fejlesztésére;" olva-dorlás elősegítésére. Remélhető, hogy e két
üdvözli az államtitkárt. Pár percnyi idózéa vány megszűnik.
sandó. Továbbá: „s az olvasmányok tartalmi hajón 3—1 ezer magyar fog hazatérni Ameriután a vonat Gyergyószeotmiklóson áll meg.
— Honvédnevelés A honvédelmi mi- tárgyalásuk révén" helyett „s az olvasmá- kából. A kivándorlás ezen szomorú tapasztaA város nagy ovációban részesíti az államtit- niszter valamennyihonvéüezrednél,killső zászló- nyok tartalmi tárgyalása" Írandó.
latai reméljük, jövőre elegendő indokul szolkárt és tiszteletére 250 terítékű bankettet ren- aljnál és lovasosztálynál altiszti olvasó-Bzobát
— Tlsztujito közgyűlés. A vármegyei gálnak arra nézve, bogy a kivándorolni óhajdez, melyre külön meghívók bocsájtattak ki. és legénységi könyvtárt rendezett be és elren- tisztújító közgyűlés minden valószínűség sze- tóknak a kedve elmenjen hazája elhagyásától.
A banketten a hatóságok teljes számmal kép- delte, hogy a legénységnek télen a tisztek, rint f. hó december 16 áu fog megtartatni,
— Gyimeskőzéplok vásárreformja.
viselve lesznek. Mint értesülünk, Szterényi vagy külöu e célra Tőikért polgári szakembe- melyre a meghívók a napokban kibocsájtatnak. Gyimesközéplok elöljárósága kérést intézett a keállamtitkár kiséretével már délután 3 órakor rek ismeretterjesztő és jellemfejlesztő előadá- A választás e szerint korábban lesz megtartva, reskedelmi miniszterhez országos vásárjainak határvisszatér Csíkszeredába, abol Kállay Ubul fő- sokat tartsanak. Az olvasótermet és könyvtárt mint ahogyan elóre hinni lehetett volna. Min- ideje megváltoztatása iránt E kérést most a miispán látja vendégül. Az éjjelt külön kocsijá- a legtöbb honvédezrednél már az idén szer- den esetre a tisztviselőkre nézve kedvezőbb, niszter, mint A leirat szól, meghallgatván, megenban tölti és 6-án reggel Budapestre utazik. vezték és n télen szabad előadásokat tartanak kik nyugtalanul várják a választások eredmé- gedte, hogy nevezett községben évenként április
Jelölö ertekeslet. F. bó 6-án a vár- az általános ismeretek és a magyaros szellem nyét.
elsején és október utolsó napján országos kirakodó
megyeház kisebb tanácskozási termében a vár- fejlesztésére.
— Képviselőtestületi tagok válasz- vásárt, ezeket megelőzőleg két-két napon át orszámegyeitörvényhatóságibizottsági tagok Kállay
— Műkedvelői előadás A csíkszere- tása. Gyergyószentmiklós rendezett tanácsú gos marhavásárt és végül a tavaszi vásárt megUbul főispán elnöklete mellett a közeli tiszt- dai iparos írj. önképzőkör javára f. évi decem- város f. évi november 26 án tartotta meg a előzőleg egy napon orszngos juhvasárt tartsanak.
qjitás érdekében jelölő értekezletet tartanak, ber 1-én a „Vigadó" nagytermében az iparos megbízatásukat vesztetUcépviselóteatületi tagok
— Csipkekiállitás Brassóban. Akikmelyen a vármegye minden része képviselve ifjU9ág jótékonycélu műkedvelői előadást ren- választását, a választók élénk érdeklődése nek módjukban
áll, a közeinapokban érdekes kilesz. Az értekezlet célja egyöntetű megállapo dezett. „Az árendás zsidó" énekes népszínmű mellett. A két kerületben megválasztatott 36 állítást tekinthetnek
meg Brassóban. Erről a kidás az egyes állások betöltésénél, hogy ameny- került színre Darvas Béla rendezése mellett rendes éB 4 póttag. A választás rendben folyt áüitásról következőkben
értesiti lapunkot tulösinyiben lehetséges, az érdekek kiegyenlítést Dicséret fáradságáért, mert az eredmény tel- le. Itt emiitjük meg, hogy a rendezett tanácsú tónk: Színik Antal budapesti
igazgató-mérnök »
nyeljenek.
jesen kielégítőnek nevezhető. Telt ház mula- várossá alakulással szervezett összes tisztvi- Tulipán Szövetség Magyar-Védő Egyesület h. fő— Haroa-Torda vármegye folyó évi tott az árendás zsidó (Darvas Béla) kitűnő selői állásokra a pályázat már kihirdettetett s titkárja, a tulajdonát képező gazdag és értékes
november 29-én tartotta rendes évi közgyűlését alakításán. Elismerés illeti nejét, Szálit, (Darvas annak határideje december hó 17-ke. A pályá- csipkegyüjteinónyéből a brassói csipkekószito tan1Q. Ugrón Gábor főispán elnöklésével. A köz- Béláoé) aki már többször adta jelét színpadi zók között a verseny igen nagy.
folyam javára két napig ţarti kiállítást rendez. E
gyűlés megnyitásakor Ugrón Gáboi főispánt és Ügyességének. Fogadott leányuk, Bettike (Orbán
— Erssébet ünnepseg. F. évi novom- kiállításon bemutatásra kerülnek a régi francia- és
Kölló Ignác helyettes alispánt zajos ovációban Tivsdarné) kellemes hangjával nyerte meg a ber 19-én a vármegyei polgári leányiskola belgacsipkék, köztük a uiesés szépségű és tüne-
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mény^ finomsága Barbant csipkék néhány gyöpéldánya. A híres brüsszeli Pointe-gare csipkék pompás mintázatokkal vannak képviselve s
minden látogató bizonyára kegyelettel fog gyönyörködni azon csodálatosalj szép csipke mintájában,
ainelylyel boldogult Erzsébet királyné koroniizási
köntöse volt disfcítve. A gyűjtemények egyik becses és értékes darabja egy nagyméretű és tüneményes szépségű Chantily csipke-kendÖ, melynek
] tárj át Párizs városa nászajándékai adta Eugénia
császárnénak, III. Xapoleonnal való egybekelése
alkalmával. Gyönyörű példányokkal vanuak képviselve a valencienne- és n délameríkai csipkék. A
magyarhoni csipkék csaknem teljes sorozatban
vannak egybekötve s ezek között igen becses darab egy magyar nemes asszony arany csipke fejkötője a XVII. század deiokáiól. A XVIII. száziul
korabeli magyar frjkötfi-latyo) díszek gyöuyörü kollectiókban láthatók s ezt méltó módon egészíti ki
egy leány pompás menyasszonyi fátyol a a XVII.
század végéből. Igen érdekes egy lőcsei patrícius
nö ünneplő köutösének vert csipke díszítése a XIX.
század elejéről, valamint a ielsŐ i nagy (írországi
régi vert csipkék között a/. írországi- és osztrák
csipkék. A szép csetnekí- és solti magyar csipkék
is betesznek mutatva.
nW*rü

nézzek gyávaság nélkül, mert nz én családi
nevemet Csikvármegye legalább is ismeri, aki
pedig engem személyesen ismer, de öot is is- A Csíkszeredai Takarékpénztármeri, az egészen tisztában van azzal, hogy Ön
rám nézve, mint ellenfél semmi, de semmi te- Részvénytársaság tudatja, miszerint
kintetben szóba nem jöhet.
Ezért nyugodt lehet, mert ha Ön és más 1908. évi jannár hó 1-től kezdve
önhöz hasonló azt fogja jövőben mondani, a betétek után 5 százalék kamatot fizet.
hogy ezüst kanalakat loptam — miután tudom,
hogy ki mondja — akkor se fogom magamra
nézve sértőnek tekinteni.
De arra vigyázzon, nehogy elém kerüljön,
hogy kénytelen legyek egy fejletlen eszű és
testű gyereken keresztül sétálni.
Csikszentdomokos, 1907. évi december
hó 2-án.
Ditrói Puskás László.
helyettes postamester.

2018-907. ki. száin.

Pályázati hirdetmény.

A folyó évi deczember havában
megturtandó városi általános tisztújítás
alkalmával betöltendő és választás alá
eső tisztviselői állásokra ezennel pályázatot hirdetek, és pedig:
KOZGAZDASAG.
1. 2400 korona fizetéssel és G00
A „Hermei" Magyar Általános Tiltó ü«let IleniTénytánuág, Bndapeat, heti jelentése n töude- korona lakbérrel javadalmazott polgárforgmlomról éa a pónsplaoróL
mesteri állásra.
Budapest, 1907. uoveiubcr 28.
2. 900 korona fizetéssel javadalAz amerikai pénzviszonyok alakulásáról
az utóbbi unpokban keuvezóbb liirek érkeznek, mazott 1. városi lauácsosi és városgazdai
amihez képest az összes európai tózsiléken állásra.
kedvezőbb hangulat jutott felszínre. Hozzájárult
3. 800 koronafizetéssel javadalmaezen körülményhez a londoni magán kamatláb zott II. városi tanácsosi, pénztári ellencsökkenése és az ultiinóprolougációnak nagyobb
nehézségek nélkül való lefolyása Ehhez képest őri és küigyámi állásra.
4. 1000 korona fizetéssel és 300
a budapesti értéktőzsdén is lényegesen szilárdult a hangulat, a spekuláció tartózkodásából korona lakbérrel javadalmazott városi
kilépett és élénk lizletkedv mellett nagyobb pénztárnoki, földadó-nyilvántartási álforgalom fejlődött ki; ámbár a prolongáció lásra.
magasabb tételek mellett ment végbe, mind5. 200 koroua tiszteletdíjjal javaazonáltal nehézségek nem fordultak elő és igy
az egész vonalon megélénkült hangulat követ- dalmazott városi tisztillgyészi állásra.
keztében az összes árfolyamok emelkedő érdek6. Végre az elősorolt állások belődés közepette lényegesen szilárdultak. Külö- töltésével esetleg még megürülendő
nösen bankrészvényekben történtek nagyobb egyéb állásokra.
véleményvásárlások, mig később a forgalom a
Pályázók kérvényeiket szabályszehelyi ipari értékekre is kiterjedt. — Az osztr.
magyar államvasút államosításáról ismét elter- rűen felszerelve, folyó évi deczember
jedt hírek következtében, ezen részvényekben hó 12-ig hozzám annyival is inkább
is emelkedő árfolyam mellett nagyobb üzlet adják be, mert a későbben beadottak
fejlődött ki. A pénzviszonyoknak jelenlegi ala- figyelembe neiu fognak vétetni.
kulása arra enged következtetni, hogy a javuCsíkszereda, 1907 évi november
lás — amennyiben váratlan események ueni
állnak be — állandó lesz, mely csetbeu a gaz- hó 19 én.
dasági élet újra rendes mederbe fog terelőd- 2-a
Dr. Ujfalusi Jenő,
hetni.
polgármester.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a
következők voltak :
9773—907. ai. szám.
nov. 21.
4°/o magyar koronajáradék
92.20
magyar hitel részvény
7H6.50
rimaniurányi vasmű részvény
51.17.50
salgótarjáni küszénbány-a részv. 554.50
osztr.-magyar államvasút részv. B50.—
fiumei rizshántológyár részvény 2800.—•
Gauz és Taa vasöntöde részv. 2640.—
magyar cukoripar részvény
1630.—

nov. 2H.
92.Hí!
744.50
514.50
558.—
667.60
2865. •
2687.50
1660.—

NYILTTÉR.
(E rovatban k5zlöttekért nem feletúa a szerkesztő.)

Ambrus István kántor-tanitó

urnák.
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Pályázati hirdetmény.
Csikvármegye közigazgatásánál a
nyugdíjazás folytán üresedésbe jött köz
ponti, illetve járási iruoki, továbbá az
ujoaan rendszeresített árvaszéki iktatói
és írnoki állásokra ezennel pályázatot hir
detek.
Ezen állásokkal egybekötött javadalmazások :
a) Iktató fizetése 2000 korona, lakbére 420 koroua.
b) Mindkét irnok fizetése egyen
kint 1400 korona, lakbére 360 korona.
Felhívom mindazokat, kik ezen ál
lások valamelyikét elnyerni óhujtják,hogy
az 1883. évi I. t-czikk 19. és 33. §-aibun
előirt képzettségüket s eddigi szolgála
taikat igazoló okuiányokkul felszerelt
sajátkezUleg irt kérvényeiket a vármegye
főispánjához czimezve az 1908. évi január hó 6-áig bezárólag alulírott alispánnál nyújtsák he, mert a később be
érkező kérvények nem fognak tigye
lenibe vétetni.
A pályázat mikénti benyújtására
a 125000—902. Bm. számú rendelettel
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat
4. és ö. § aiban foglaltak az irányadók.
Csíkszereda, 1907 deczember 3.

Köhögés, rekedtseg és hurut ellen legjobb a

Réthy-féle pemetefű cukorka.
Vásárlásnál aionban vigyáztunk és határozottan Rethy-félet kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. - Egy dobor 60 fillér.

Csak Réthy-félét fogadjunk el.
2238 -907. ki. szám.

Árverési hirdetmény.
Alólirott község elöljárósága a község képviselő-testületének határozata
alapján közhírré teszi, hogy a község
tulajdonát képező 8 darab bika 1907.
évi deczember hó 6-án délelőtt 8 órakor a legtöbbet ígérőnek nyilt szóbeli
árverésen készpénzfizetés mellett eladatik.
A község elöljárósága:
Uyergyóremctén, 1907. évi november hó 21-én.
Portik Antal,
Fiizessy Gyula.
jegyző.
bíró;
495—907. tki szám.

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda város tanácsánál 1908.
évi január elsejével több rendőri állás
lévéu betöltendő, azokra ezennel pályázatot hirdetek
Az állással 57(i korona készpénzfizetés és természetben kiszolgáltatandó
egyenruházat jár.
A lemlüri állú>t elnyerni óhajtók
kérelmüket alulírott rendőrkapitányhoz
deczember lóig nyújtsák be.
Csíkszereda, 1907. november 27.

Tehát ön az, aki nekem rontott ?
Valóban elég hasonló az irása az írójához.
T. i. hülye. Ezért, amint a mult alkalommal
i_-j
Kovács János,
is mondtam Önnel polémiába nem bocsátkorendőrkapitány'.
zom és az Ügyet e helyen végleg befejezendő,
csak annyit jegyzek meg, hogy előbbi cikkébeu
a csikszentdomokosi helyettes postamesterbe
kötött bele, tehát miután az én vagyok, egész
A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE
határozottan és más nincs, gondolom lehet tudni,
elejét
vessi a fejbőr m e g b e t e g e d é s é n e k
hogy pótája nekem szól.
s igy megakadályozza n huj kihullását s megÉp ugy, amikép Ön tudta, hogy amikor
védi nemcsak u külsu káros behatásoktól, ue
szamarat emlegettem, az önnek szólt.
megakadályoxzn o lm) kihullását uu'^' akkor is,'
Ha tehát csodálkozik, az onnau van, hogy
hu súlyos belső betegségben sínylődünk. — A
4
u hajnak uiryszólváu tápláléka s
a borjú az uj kapun is szokott csodálkozni.
rTrifoleum
Ijrv u hnjnuk vele való rendszeres ápolásit által
A korbácsra vonatkozó reflexiói rendkívül
a foj sohasem kopaszodik és csuk u legkésőbb
komikusak. Maga ugy-e hallotta valakitől, hogy
öregségben ós/.iii metr. Használata u legegyszeuri emberek némely esetben korbácsot haszrűbb: esténkint lefekvés előtt u felrázott folyadéknáltak. Persze, persze magát egy pár szurkos
kal megnedvesített. sponpyu vagy gyupjn-darubcsizmával meg lehetne fogni.
liul u fejbőrt bekenji'ik; néhány napi használat
után megszűnik a hajhullás és korpuképződés
Hagyja kedves barátom a korbácsot, nem
Hölgvckiuk, Állutidó használata nélkülözhet len
a maga kezébe való az. Magának másodrendű
Egy üveg át a 2 korona.
takarmány való. Hiszen — feltéve — hogy
Három üveg ára 6 korona.
Fejér Sándor,
maga utamba kerülne és azt a kedves korbáKapható \\v. egyedüli elárusítónál:
csot merné elővenni, mit gondol, mi leune a 1 - 8
alispán.
vége V Igazán sajnálom, mert uri ember végsó
szükség nélkül ökölre nem megy — de kény
telen lennék azzal a saját nadrágját kiporolni.
Az Ön bátorságával és fizikumával teljes leheKözhírré tesszük, hogy a Juszter
tetlenség egy középszerűen fejlett embert megkorbácsolni. Gondoljon csak gyenge testalka- Náthánnal per alatt álló, mintegy 675 (hat
tára és még gyengébb bátorságára 1 Lássa I százhetvenöt) köbméterrönkfáuuk nyilvá
A nagyméltóságú in. kir. pénzügyMilyen hülyeségeket locsogott össze! Aztán nos árverése szépviz—kósteleki fűrész minisztérium, tekintettel arra, hogy Csikminő könnyelmű I Ha a nyáron piócából és telepQukön a Csiki Lupok folyó évi 48. megyében a folyó évben nagy takarmányszékfüvirágból összeszedett pár koronát, azt
számában közölt határidő helyett folyó hiány van, uz 1907. évi október hó
most kiadná .csinos* korbácsra.
Ne úéljen fiatal barátom I Igazán mon- hó 17 én délután 2 órakor (nem pedig23-án kell 114510. számú rendelete alapdom, a maga társadalmi állása, nevelése, csa- 10 órakor) fog az ott közölt feltételek ján megeugedte a zsögödi szeszgyárosládi körülményei nem olyanok, hogy anyagi, mellett megtartatni.
nak, hogy a nála termelendő moslékot,
avagy lovagiassági luxust engedhessen meg
mint takarmányt a közönségnek el
Szépviz, 1907. december 2.
magának. Oda vagy vagyon, vagy ész, vagy
Fejér, Száva és Szebeny adhassa. E g y v e d e r (10 liter) ára
születés kell. Például én megengedhetem maára 8 fillér.
s-a
fakereskedök.
gamnak, hogy Önön és sértegetésein keresztül 2-2

Hirdetmény.

Fekete Vilmos

Hirdetés.

49. 8&tm.
9166—907. ai. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az ujonan rendezett-tanácsú várossá alakult Gyergyó-Szentmiklóson
betöltendő, alábbirt állásokra pályázatot hirdetek, úgymint:
1. Polgármesteri állásra, 3600 korona fizetés és 500 korona lakbérrel.
2. Rendőrkapitányi állásra, 2400
korona fizetés és 400 kor. lakbérrel.
3. II. tanácsosi állásra, 1200 korona fizetéssel.
4 Pénztárnoki állásra, 1400 korona fizetéssel.
5. Számvevői állásra, 1200 korona fizetéssel.
6. Ellenőri állásra, 1200 korona
fizetéssel.
7. Adótiszti állásra, 1000 korona
fizetéssel.
8. Ügyészi állásra, 600 korona
fizetéssel.
9. Mérnöki állásra, 2600 korona
fizetés és 400 korona lakbérrel, fütt's, világítással.
10. Állatorvosi állásra, 600 korona
fizetéssel.
11. Városgazdai állásra, 1000 korona fizetéssel.
12. Két határfelügyelői állásra,
egyenkint 200—200 korona fizetéssel.
13. Végrehajtói állásra, 800 korona fizetéssel.
14. Művezető elektrotechuikusi állásra, 1800 korona fizetés, 300 koroua lakbér, vagy természetbeni lakással.
15. Szerelői állásra, 1200 korona
fizetéssel.
16. Három írnoki állásra, melyek
közül a műszaki irnok 1000 korona,
a más kettő 800—800 korona fizetéssel.
17. Négy szülésznői állásra, egyenként 120 — 120 korona fizetéssel.
18. Paiskolakezelői állásra, 480
korona fizetés és természetbeni lakással.
Ezen állások a rendőrkapitányi
állás kivételével a később kitűzendő
tisztújító széken az 1886. évi XXII.
t.-cz. 69. §-ában irt követelményeknek megfelelően, választás utján fognak betöltetni.
A rendőrkapitányt pedig a főispán ur fogja élethossziglan kinevezni.
Az egyes állásokkal járó főbb
teendők és minősítési kellékek az
1886. évi XXII. t.-cz. és a város
szervezési szabályrendeletében vannak körvonalazva.
Felhívom mindazokat, kik ezen
állások bármelyikét elnyerni óhajtják,
hogy szabályszerűen bélyegzett, sajátkezüleg irt, születési anyakönyvi kivonat, végzett tanulmányokat, korábbi
foglalkozást és kifogástalan erkölcsi
magaviseletet tanúsító okmányokkal
felszerelt pályázati kérésüket hozzám

az 1907. év deczember hó 17-éig be
zárólag annyival inkább adják be,
mert a később beérkezők figyelembe
nem fognak vétetni.
Csíkszereda, 1907. november 20.

2_2

Fejér Sándor,
alispáli.

HIRDETÉSEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.
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A z „ A g r á r Takarékpénztár r.-t.

A nagyérdemű közönségnek szíves
ügyeimébe ajánlom ujonan és kényelmesen berendezett

FKN YK É I'ÉSZ ETI
0Mf'TKKMKMKT0
amelyben a modern fényképészet minden
kívánalmainak meglcleló képeket készítek.
Czélom nem a hangzatos reklámhajhászás, hanem a nag>erdemii közönségnek továbbra
önzetlen és becsületes
kiszolgálása.
Több nagy ezéggel való egyenes összeköttetésem folytan abban a kellemes
helyzetben vagyok, hogy a matt l'énykéképeket is a lenyes képek árában készíthetem; azonkívül bármely reudelésnel
amely li darabon felül van. egy példányt
díjtalanul adok
A karácsonyi ünnepek közeledtével
bátor vagyok a nagyérdemii közönség h.
figyelmét felhívni arra. hogy semmilele
ajándékkal nem örvendeztethetik meg
övéiket ugy. mint egy szép és tartós kivitelű életnagyságú melkeppel. bróm-

e .

.
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hatása gyors és állandó. — l)r. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba b i v a l y t e j k r e m készítmények arc-és kézbőr finomítására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, mely ek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejevei hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
és ifjú h:ijt kölcsönöznek az arcnak.
— ~ =
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságii Alba b i v a l y t e j
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
hai inatfinomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szel es nap ellen is a leghathatósabhan megvédik. A krém és szappan
egy fonna jóhatásn. a hölgy por pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon

Csíkszereda, 1!)()7. november 15.
=
Az i g a z g a t ó s á g .
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felismerhetetlen. 2 krémet,2 szappant. 2 hölgyport barmei.tve küld a készítő:

' MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA

Vieo-i n,k>.',r D l i m p r C Ţ <i.v«r.~ ir«J.:
V.. Liját-könit 18. P W H r M I VI. ülei-mtia 19.
L
li' LL Ijit LLTCY
LIILT'"'!». ILII lit III.II MII li/rin IV LEI;.
ln'ii/i uniói i»r |;iil. li''it/.ii)l'>koin<il>il Ijít.l. v.i Inttii nt s v<»-^iiztii'»l nrjail. ni'-l vi'k V Lij...t-k'MHt 8 bármikor ü/.rinbrtt ni.-.irt. kinl lii'l..k

lett kivitelben, amelyet teljes felelosseg
mellett szolid arhan allilok ebi. Továbbá
mindenféle kiilönlegessegeket. ugyruiiii:

.--—

-

ir>2

'ri-M"•—"
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fényképeket selyemre, üvegre, fara vagy
porciellanra beegetve, síremlékek részere

- - Ttiljes jótállás - kitűnő cséplósort! K/t'U tm»l i»ri >k <-ír Vi'tili» <•< j;'i r;'isu i k >•< l>áinu lal <w
i-L' v</''rii
ki /'-i ik íol vt án bárrm-t v Iriri.-i rut •
latiahb emb^r által is ^..„'„alk.mnv.-n k.-/ellu-tnk.
Árjegyzők ingyen. Olcsó árok részletfizetési e

szinten szolid árak mellett vállalok.
Midőn a nagyérdemű közönség l>. pártfogását továbbra is kérem. Inilor vagyok
megjegyezni, ilog.V esak clső-minosegii
anyagból dolgozom és
^
(
igy minih'n nalam ke
szült munkáért lele- BIRO J Ó Z S E F
lósséget vállalok, ugv
, ,
.

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTAR
A HELYBELI TŐKÉK

Üsletem folyo évi október hó l-töl
Kapu-utca 46. n?. nlntt nyílik meg

renykepesieli raltrait

tósság tekintetében. C s í k s z e r e d á b a n .

Vau s/.-m».->ém n t küzÖn«.'s K
i ii'lniiiá^árii li<'/ni. Ikil'v Brassóban,
Leosor 26. szám alatt ideiglenesen

Állandóan fütött műterem.
Gyerekfelvitelek naponta delelött 10 órától
délután 2 óráig. - Felvételeket ugy borult,
mint derült időben eszköilők.

SZÜCSMÜNELYT

Kívánatra vidékre is utazom.

Olcsó árban kaphatók
MINDENNEMŰ FÉRFI
É S NŐI KORCSOLYÁK
páronkint 140 fillértől 7 0 0 fillérig
Trohán J ó z s e f piaezteri vas- és
füszer-üzletében Csíkszeredában.
C s i k s z e í cin v.'i í - o s ) >a 11
Z6Y E M E L E T E S KŐHÁZ
hozzátartozó melléképűletekkel.
elutazás miatt, szabadkézből ok-só áron
eladó. — Bővebbet a kiadóliivatalban.

nyitottam, IM I kizáró] iz saját kószitményü minil-itni-mii noi gallérok
<l«».ik) karmantyúk <i»m ltok). szórnic,
krimmer és S2Övet sapkák a It-tru p»l>h
-liv.it után a I r ^ o l r á r a k mellett
kaphatók
l'iry a l..vár.^;.:tn, mint « kiil.
f<iM«")i szi'17.1'11 lapi-z' t l;i v=i ím e li-rm
H I I I ' ; I I I a k.-lleiii.s I..-I \ z- t
:it na Is.
Iini:y a
uii-nó izlésrkurk
a b-i.')'"II'O*abbnu és It^imLTVOM» nirtflésre im-r.'ml.'lés íu'án e|,-r|
tmíuk lenni.
A ífiit finliU'tti'ki'ii kivül késziiek
a b-^njuhb iliVnl titán mimlenm-imi
szőrme, nói ós gyermek-kabátokat,
flgarok es paletókat, e^y^ó val •
sz ikliláin»/ tarro/.ó összes r /.i kk'-ket
li-j^uvorsal-bim pontos kiszolgálás és
lep.b-sóbb árak nn-Uett
l*JÍy>/iiitén vIváItalok bebclelé»
eeket, prémezóseket, javításokat éa
átalakításokat
Nálam vásárolt s/.-.i im-áaik dijmentesen tisztíttatnak.
1'ri M-s juirt íopi-át kárvc. vagyok
kiváló I is/.l rli'llcl
L„.

J M 1

Weiszfeiler Sándor,
lll 6a
|.i|M'|V-.-ZH.-S.
Vidéki megrendelések a leggyorsabban lesznek eszközölve.

PÉNZINTÉZETE.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

Betel allomáuy
Értékpapír késilet
Tartalékalap
Alaptőke

V

I
I
!
i
!
•

GYÓGYSZERTÁRA

ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖNCsikszerednban kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , valamint
F e k e t e "Vilmcs
illatszer-raktárában.

A

ejüst, platináit, vagy nlajfestessel sjine-

a kit itei, mint tar-

A hatalom és ártatlanság keverékei az

I Marosvásárhelyt"
Csíkszeredai F i ó k i n t é z e t e
elfogad ez idő szerint takarékbetéteket
5"" kamatozás mellett. A 10 tökekamatadót az intézet sajátjából fizeti.

egy millió
350 000
85 000
200.000

korona.
kornna.
korona.
korona.

H r g l a k a r l t o l l i S k é k biztost f l l i r l y r z é i i r .
K ö l c s ö n ö k e t n y ú j t váltókra, liosszti lejáratú kö'elezvényekie. tisztán
és nyíltan felszámított legolcsóbb kamatra.
B e t á b l á z á s r a a d o t t k ö l c s ö n ö k n é l a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi, néven nevezhető- utánfizetósre volna köteles.
M á s i n t e z e t e k n é l fennálló a d ó s s á g o k a t a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
E l ő l e g e k e t n y ú j t : értékpapírokra, .sorsjegyekre és e»yób biztosított
értekekre.
F o g l a l k o z i k a banküzlet minden ágával.
Vasáról é s e l á d értékpapírokat, sorsjegyeket.

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.

Elvallal m e g b í z á s o k a t e s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra
H i v a t a l o s h e l y i s é g e i : saját h á z á b a n , mindennap délelőtt 8 órától
SÍ
nyitva vannak.

A MAGYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK E L L Á T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E

AGRAR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
M

M M

CSÍKSZEREDAI

FIÓKINTÉZETE,

BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE

G Ö Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN.

M M ®

A sziiveikezei borosztalya a nagymél-

tóságú fóldmivolesügyi miniszter ta-

Uj persely-betét rendszer.
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
Szelvény-beváltás.
Elvállal tiisdei megbízásokat
és átutalásokat bármely piacra.
Az intézet képviseli az ország
legrégibb és legnagyobb „Trieszti

általános biztosító társaságot" és
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
:i;, - :,•>

lel/alogkölcsönöket nyújt :ilHI koronától
kezdódi'leg lelevi tőketörlesztést és kamatot
magában foglaló részletfizetések e'leneben 10-től
ti.j évig terjedő időre 4' / „ alnpkaniatou. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál.
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít.

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat
legolcsóbb kamat mellett.
Takarekbeteteket naptól-ijapig 4"/0-al kamatoztat és azokat rendszerint l'eimoudás nélkül fizeti vissza.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra

Folyószámlái hitelt ny ujt elfogadó biztosítékra
foglalkozik a bank- és penmltó üilet min-

den ágával, u 111. : vásárol es elml a legmeltá

nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket,
idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletlizi'tesre (az első részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

mogatásával létesült és annak állandó felügyelete alatt áll/A szövetkezet állal szállított borok kivéiel nélkül a budapesti

m. kir. országos cbemiai intszet
«Ital varinak felülvizsgálva s azok
tisztaságáért s valódiságaért a legteljesebb inertékben szavatosságot vállal a
szövetkezet.
Az ország legjolib borvidékéiről származó kitűnő minőségű zan:atos] fajborok !
Kiadás nagy ban és kicsinyben Vörös

és feher borok hordókban és palaczkokban, 6a fillértől felfelé literje.
A szövetkezet szállít a boron kivül

jutányos árakon mindennemű égetett
és edesitett szeszes italokat is, melyek sziutóu Gözsy Á r p á d n á l
hetők meg.

rendel4 - 5*2

Ajánlj» toválibú (»ü/.<y Ar)»áil ..Pek'-to-sn^"
pvófrys/ertáni iniilaltorutóriuináliHii foKlolpozott

sz^kuly íöl.li pyó^ytermókfit és u Iffrujalibtiii
forgalomba hozott kozmetikus c/.ikkcir, u. m

Ibolya-krém és ssékely bavasi-gyopérk r é m , u/ a r c / és ké/. báisonyosnu piilmn és íohérc'ii l(irtására. H á n n r l v orszáposan hirtli'tctl krémekkel kiállja ii versi nvt. E g y t é g e l y á r a 1 k o r .

Hargitai nŐvény-hajsiess. legkitűnőbb s/.cr
liajhullás és

h«jkor|irt

ellen.

Bgy

üveg

á p o l á s á r a : h ío^ak ícliéren t a r l á s á r u párutlminak ismert e£ye<liU álló s/.cr. E g y ü v e g 1 k o -

rona 60 fillér.

Ajánljn különféle likÖr-essenciáit és a7, ahhoz
szükséges kellékeket, melyekkel, házilag készítve, cgv liter k i t ü u ö likőr alig jttti 1 k o r o u a
60 tiIIérbe.

Egy üveg fenyökivonat 1 korona; orvosilag usúz, köszvény, hiilés és i J o ^ b u j o k n ű l ron«lelve: inelen kádíürtbibe öntve, kész epv kit ű n ő íen wili'trtlő.
Ajánlja n ó i é s férfi ó v s z e r e i t , t e l j e s diszk r é c i ó v a l , játánvos árakon.

li5iaiai5igiai5igiai5i^lsiBiilliliBiia
K l l i i n A mIiiÖnét;U

leBniaKii»i»bb

NzilArdnAmi

PorllHnd-Onieiilet

PORTLAND-CEMENT-ÉYAR

a j á n l oleoó Ar«n «

BRASSÓBAN

Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomaton itevnboda Jőuef könyvnyomdijában, CsUtsseredsbu, 1907

ára

I korona 40 flller.
Salioyl Mentből ssájvis, a íopak és a száj
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