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ját csa'.< mutogatni, ha abból egy haszon- nem mindig lesz egyirásu az idő, lesz kor,
talan papírmasé se hull alá.
amidőn az ezüstös-aranyos szabadságfák
Hasonlókép tesznek igy karácsonyfognak cserben hagyni bennünket,
Hívjuk a karácsonyt, várjuk a kará- tájban is. A békesség napján igazán bé- nem
szabadság születése napján fog teljes
csonyt, nagy szükség van a karácsonyra. kességet akarnak adni, a szeretet ünnepén aszínpompájában
ragyogni, égni, tündöVigasztalan szenvedők vagyunk, boldog- az igazi-szeretetet akarják kultiválni. De Kölni.
talanok a földi tereken, nincsen hitünk, csak ezen a két napon. A boldog karáMa a szabadság egy szép álom, mókevés a reményünk s a szeretet is csak csony estén, kevés kivétellel, a szegények
fogalom előttünk, amelylyel senki sem él, valamennyiének, meggyújtják a karácsony- dosnak épp ugy, ntínl kevésbbé módosa mely mindenütt kicsinyléssel találkozik. fát. A gyermek, az ő bohó, korlátolt nak. Árva gyermekként él az emberek
A szeretet már egyenesen ki van átkozva, eszével, ha szegény családnak a porontya szivében, küzdenek érte, problémáznak
ki van közösítve. Humánizmusról csak is, ha egész esztendőn át kenyérrel meg felette, épitik, rontják alapozzák a fundaimak az emberek, emberszeretetről csak rántott levessel táplálkozott is, meglátván mentumot, de a munka hiábavaló, az embeszélnek az emberek, de emberséges a diszes fenyőgalyat, azt hiszi megvaló- berek nem értek még rá. Tülekedök,
ügyes stréberek harcolnak a szabadságért,
cselekvésről szó nincs.
sult álmának álma.
de voltaképen pro forrna a szabadságért;
Hogy is legyen? Kufár ez a világ!
Azonban a proletár szülőt csak ilyen- lepel az, mely önző céljaikat takarja. Mig
Önérdek bogozza mindenkinek a cseleke- kor fogja el az aggodalom, ilyenkor cso- a szabadságból uzsorakamatot húzgálnak,
detét. A hatalmas, az anyagi javakban rog alá könnyűje, mikor látja, mikor ta- facsarnak ki, addig nem lesz szabadság.
dúskáló kihasználja a tehetetlent, a sze- pasztalja, mily csodálatosan szép is, jó is
A szabadságnak csak akkor csaphagény meg azt szeretné, hogy a gazdagok az élet, ha elül a gond, hn pihen a nyo- tunk ünnepet, ha a karácsonyt állandómegosztanák javaikat velük. Örökös dula- mor, ha dőzsöl a jólét, ha mosolyog a sítjuk. Ha âz egyik napot épp ugy átlengi
kodásban, civódásban él az emberiség. sziv, ha tapsikol a gyermek a sok csecs; a karácsony magasztos szelleme, mint a
Egyenlőek akarnának lenni, akiket sem becsének, lim-loni cifraságnak, papirkato- másikat. Ha Istennek minden napján azok
rang, sem születés, sem vagyon egymás- náknak. Egy pillanatra rózsába pirkul a a kis fehérszárnyú angyalok lágy, zengzetól nem különböztetne meg. Leakarják halvány arcszín, de a másik percben már tes danájára hallgatunk, melyből a szedönteni a válaszfalat ember és ember kö- ismét elkomorul, mert ez a gyönyör, tudja, relet, a jóság, a nemesség ezüsthárfa hanzött, de azt nem gondolják meg, hogy hogy muló semmi, tudja, hogy porszemnyi gon csilingel á fiilünkbe. Erre az égi dalennek kivivását csak egy ügyes hadi- aranyos minta abból az életből, a milyen- lamosságra kezünk mintegy imára kulcsofogással lehetne biztosítani.
nek ő az életet elképzeli. El van rá ké- lódik, a világ vásári zaját feledjük, a közEgy ügyes taktika célra vezetne. Sze- szülve, hogy karácsony multával ismét napi bajokat elföldeljük, sirvennet- ásunk
retettel, szeretetteljes bánásmóddal kellene előkerül az élet nélküli élés. A jómódúak a gyűlölködésnek s a béke és szeretet
közelíteni az embereknek egymáshoz; ugyan tovább folytatják a megkezdett szép gyümölcsét élvezzük.
Ezért hívjuk a karácsonyt, ezért várszeretettel kellene lekenyerezni a gyülöl- ezeregy éj meséit karácsony után is, de
juk a karácsonyt, ezért van szükségünk
ködőket, a lázitókat, a felforgatókat. A ók, a páriák, csak emlékezhetnek rá.
Reményt is szakítanak a zöldlevelü a karácsonyra.
szeretet izzó sugaraival kellene bevilágítani a sötét pinceodukba, a földalatti üre- fáról, a szeretetet is beülteti csiráit a szívbe,
gekbe, barlangokba, füstös, nedves hajlé- a nazarethi kis Jézus gondoskodik arról,
A socialis kérdés.
kokba, hol az élet hajótöröttjei, a sors hogy ez a szent ünnep, a királyi fenségtől
J ó t é k o n y Xncgyk-t teac.-télyén
elitéltjei lakoznak. De nem cinikus kör- egészen a legutolsó egzisztenciáig minden- Irta és n Csiksomlyói
íclolvustu ErŐss Jóssef tanúr.
mönfontsággal ám, se szemfényvesztéssel, kinek kedves legyen.
Mélyet) tisztelt Hölgyeim és Craim!
Az Istenember valóban isteni ajánse szemforgatással, hanem emberséges
A nyáron Pécsett voltam a katb. nagygyűlédékot
adott
az
embereknek.
Örök
ige
gyaigyekezettel. Megkövesült hagyomány a
sen. Ezzel kapcsolatosan tartották a ker. socialishízelgés, a jóságmutatás, az álszenteske- nánt hozta nekünk a szeretetet, a melynek ták első nagyobbszaba su összejövetelüket. Megjedés a szegények viskóiban. Az éhesek üditő ezer jófüvét bár nem élvezzük a lentek azon mint hallgatók a socialdcmokruták is.
c gyakran ismételt
ma már nem telnek az üres malaszttal. maga hamisítatlan tisztaságában, de amely- .A socialismusé u jövő"
jelszó jutott eszembe. Már azelőtt könyvekből, hírAz éhezőknek ma már érettük való tett nek éltető melegét várja minden halandó. lapokés folyóiratokból sokat olvastam a sooialiskell; tett, amely lendít a dolgukon; tett, Várjuk azt a szeretetet, melyet a betlehemi ták e két
nagy táboráról s igy elképzelhető, hogy
csillag
jelez
nekünk,
hogy
nem
messze
amely nemcsak reményleni engedi a napmost, mikor közvetlenül láttam őket. nugy hatással
már,
hogy
közeledik
feléje,
minden
karávoltak ráin. Azóta lokozottubb éidcklődt'-ssel tanulsugarat, hanem be is szivárogtatja a vizes falak közé. Nevetséges a bőségszaru- csonykor öntözzük azt a reményt, hogy mányozom a socialis kérdést. Amit ezelőtt 10 esz-

Karácsonyi gondolatok.
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Lejár az ér, lejár az élet.
De szent karácsony uj marsid,
A vén sziv, a rideg BZÍV is föléled
A karácsonyi fa alatt.
Ragyogjatok ti apró lángok,
Ragyogtátok be a világot,
y Krisztustól eltávozott,
tán már el is kárhozott.

r

Hiába bún, baj, hitetlenség.
Karácsonynak szent éjjelén
Életre támad, újra éled
Minden jóság, minden erény.
Kilnn nz utolsó külvárosban,
Hol bün tenyészik a nyomorban.
Még ott is vaa megtisztulás,
A szent estén megújhodás.

Az unilok sírgödör felett
Uj csillag gyul: Krisztus szeret.
Akit a világ kitaszított,
Vagy üldözi, vagy neveti.
Az utolsót, n legutolsót,
Azt Jézus Krisztus szereti.
Aki BzUletett mindnyájunkért
És aki meghalt mindnyájunkért,
Utolsó legfőbb vigaszunk,
Mienk ó s az övé vagyunk.
És lelkünkből hozsánna harsog
Az ur Jézus Krisztus felé.
Aki az üdvösségnek útját
Sóvár szemünknek folfedé.
Ragyogjatok ti apró lángok,
Ragyogjátok be a világot,
Mely addig el nem kárhozik,
Mig Krisztustól nem távozik.
Szombatos

leéatiit.

Elemér.

Késiratok nem adatnak viaaaa.

tendővel az egész Magyarországról el lehetett mondani, azt egy kis optimi sinus sal még inost is eV
lehet mondani Csík vármegyéről. t i. hogy nálunk
nincs talaja a sociali sinusnak. Xiucs talaja, mert
nálunk nincs nagybirtok, nincs gyáripar. Azonban
vármegyénkben is vannak socialis bajok : van szegénység. anyagi és erkölcsi hanyatlás s ezeknek
követkczniőnyeképen elégedetlenség és kivándorlás.
A socialdemokrácia pedig nagy hévvel támadja a fennálló társadalmi rendet. Folyóirataiban
és egyesületeiben hadat üzen azon eszméknek,
elveknek és intézményeknek, amelyek igazságában
és jóságában eddig senkisem kételkedett, szakszervezeteivel. éleshangu hírlapjaival és röpirataival
lii'tölii az egész országot s a legraffináltabb módon
szitja a társadalmi osztályok közt a gyülölködésL
Még tán nein hatolt be vármegyénkbe a
socialdemokrácia izgatása, de ki merne kezeskedni,
liogv a Hargita a jövőben is gátul szolgál e hatalmas áramlatnak.
Az általános szavazati jog behozatalával mi
is ki leszünk téve a socialdemokracia izgatásainak
s igy foglalkoznunk kell a socialis kérdésseL
Pedig nekünk — s ezt hazafias aggodalommal kell megvallanotn — épen most s a közeljövőben nagy nemzeti feladatokat kellene megoldanunk. l'gy kellene, hogy mig mint nemzet nem
nyertük meg és nem szilárdítottak meg nemzeti
létünk és önállóságunk Összes intézményeit, ne
kezdjünk más feladatok megoldásához. A nemzetiségek pacilikálása. gazdasági önállóságunk s politikai független*égünk kivívása voluának azon feladatok. melyek Összes erőinket igénybe veszik.
Lesz-e rá időnk ? Xeni tudjuk, a jövő bizonytalan.
Közéletünk előkelő férfiai is hangoztatják,
hogy nemsokára lekerülnek a napirendről a közjogi
kéi-dések s az összes társadalmi és politikái mozgalmak a socialismus jegyében fognak haladni.
Jó lesz tehát egyet-mást a socializmnsról
megtudni.
Nagyon téved, ki azt hiszi, hogy a socializiiius nein egyéb, mint íöldfelosztás : de téved az
is, ki a socialisinust munkabéremelésekkel, streikokkal. tüntetésekkel az urak és a papok (vagyonos osztály) kigunvolásával azonosítja. Ezek a
socialismusnuk csak izgató eszközei, jelszavai céljának elérésére.
A socialismus tul aj don képeli történelmi fejlőilés és nyilvánul anyagi és szellemi műveltségünk
minden ágában, elsősorban pedig gazdasági kénlés.
Eredete cz :
A XVIII. században proclamált nemzetgazdaságtan az önzés legoísmus) és a szabad verseny
korlátlan érvényesülésétől remélte az egyesek és
az egész társadalom boldogulását. Szabad a föld,
kiki a toldjé\el azt teheti, amit akar.
Szabad uz ipar és szabad a munka, dolgozhat ik mindenki ahol és ahogy akar, a munkabérek
egyedüli regulatora a kereslet és kinálat; se állain,

aki felnjánlott védelmemet a hitvány, proletár lten, ami oly édes és oly panaszoló tud lenni
népséggel szemben elfogadta, — ez nem uz! egyszerré. Még szerelmes tudnék lenni maNem nz én Noémim 1
gába . . Pedig maga nem szép, még csak
— Azóta sok minden történt! Megjött nem is kedves. Nem értem, hogy miért bomaz eszem I . . .
lik annyira maga után a Margit, meg a többi.
— Tehát, amikor engem szeretett, — mert Még ha egy Adoniz leune . . .
tudom, hogy szeretett s maga is mondotta, ha
— Bókokkal hoz zavarba, hogy annál
csak kaczérságánnk nem szegődtette a leg- inkább sújthasson.
szentebb erzelmeket, könnyeit szolgálatába.
— N".., az ilyfajta bókokból még többel
Tehát akkor... Látja, ez végtelenül fáj ne- is szolgálhatok . . . Paraucsol még ?
kem I . . .
— Oly kegyetlen maga Noémi I Tehát
— Magának 1 ? Magának fájhat valami, nem hallgat meg ? Emlékszik, amikor másod:iki nevetett, amikor tudta, hogy mennyire szor voltam itten, együtt ültünk a szalonban;
akkor, emlészik-e, a bál után, azt mondta,
szenvedek miatta! ?
— Az csak anzágolt tettetés volt. Nem hogy szeretné, ha lenne egy barátja, akiben
akartam elárulni, bogy mennyire szeretem; teljesen megbizhatik, akinek elárulhatja miunem akartam, hogy mulasson rajtam; nem (kn titkát, minden érzelmét. Itt vagyok én,
akartam, hogy barátnői, barátaim kiuevesse- bennem megbízhat I Leszek barátja, oly hú
nek, hogy ni, a Kálmán, .horgon akadt". Az, leszek magához, mint az eb. Ha már nem
esküszöm, Noémim, csak hazugság, valótlan méltat szerelmére, legalább méltasson barátságára, legalább vonzalmának egy kis parávolt I . . .
— Oh, meujen mugal A lányoknak tett ny ára, ha már megszűnt az a kapocs a maga
eskü csak olyan ni! . . . Ha akarom, megtar- részérói, ami több mint barátság, ami szeretom, ha akarom, nem! Ha találkozik az Ilon- lem volt I . . .
— Kedves Kálmán, ha oly igazán érez,
kával, a Margittal, vagy bármelyikkel, mindeniknek megesküszik, hogy csak őt, egyedül amint mutatja, akkor szánom magát!
— Szán I Hát csak szánalmára érdemecsak őt szereti És bogy . . .
— Ne hizyje, Noémim! Ez az én leg- sít, mint azt a porban fetrengő férget, ^melyet
szentebb érzelmem, amelylyel játszani nem csak szánalomból nem tapos agyon. És hogy
szoktam; amelylyel játszani kárhozat, a leg valóban ugy érzek, mint ahogy mondotn, —
nagyobb bún ! Hát már nem hisz nekem I! Az hát még mindig kételkedik a szavaimban az,
elsó napok kedves emlékeire kérem, ne mond- aki még csak pár nappal ezelőtt gondolataimjon ilyeneket; hisz látja, mennyire fáj az ne- mal is egyétértett...
kem, mennyire megtört! Nézzen rám, hisz
— Noémim, édes, mondok magának egy
láthatja, hogy csak váza vagyok önmagamnak, mesét, hallgassa ineg, esedezem I Ha csak
— ba még ennek sem hisz! . . .
szánalomból is . . . Egy kissé talán bolondos,
— Oh, menjen maga bohól No, ugy bús lesz; de, kérem, ne nevessen ki, mert az
néz rám I Tudja, van valami a maga szemé- ngy fájna nekem.

S kik azt hisszük: 'tudunk már mindent.
Irta: Caalmir.
Kik azt hisszük, hogy nem hiszünk,
—
Éiles
No'mim,
hallgasson meg, még
A karácsonyfát hogyha látjuk,
egyszer utoljára!
Fölenged viharvert szivünk.
— Tehát nem látjuk többé? De mondja
És ugy érezzük, hogy van Isten,
csak, mi van a Janicával?
S mennyország van. Nirvána nincsen,
— Hagyjuk most ezt, Noémi! Áldozza
Hogy életünknek czélja van
ezt a pár perczet nekem, — csak nekem egyeÉs nincs ember, vigasztalan.
dül I Mi lett az én kis Noémimmel I ? Ez nem
az a régi, — nem az, aki azon nz édes báli
Mert ha már mindent elvesztettünk
éjszakán oly szeretve, oly édesen dőlt karAz élet játékasztalán;
jaim közé; nein az, aki oly vonzalommal forVagyont, szerelmet, életkedvet
dult hozzám, akkor még idegenhez. Ez nem
Ott hagytunk a szennyes csatán,
az, akinek könnyeket láttam csillogni szeméS azt hisszük, nines többé mit várni,
ben, akiért mindenemet áldoztam volna; nem,
Csak undok sírgödörbe szállni,
Xjap-uzilc m t l a x é m á l L o z m g y f é l Í v m > l l < l r l « t v o n c s a t o l v a .
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•e testfllet nem szilhát bele, milyen a munkaidő,
milyenek a munkafeltételek, ha a munkás kedvezőtlenebb feltételek meüett vállalkozik a munkára,
neki azt senki sem tilthatja meg.
Szabad a kereskedelem és kamatláb; kiki
portékáját agy adja el, amint tudja, valódi áru
helyett hamisítványt hozhat forgalomba s ha a
vevő azt nem panaszolja, ahhoz nincs senkinek
semmi köze ; úgyszintén nincs köze senkinek ahhoz, ha valaki ugy helyezi el pénzét, amint tudja.
Elméletben szépen hangzottak ezen elvek, a gyakorlatban azonban rettenetes pusztításokat vittek
véghez.
Az önzés a legszivtelenebb módon érvényesült, a szabad verseny pedig tisztességtelen versennyé lett Aki bírja, marja; mindenki érvényesüljön, ahogy tuiL A modern ököljog két táborra
osztotta a társadalmat: kizsákmányolók™ és kizsákmányoltak! a. Azokat gúnyosan gazdagoknak,
vagyonos osztálynak, ezeket proletároknak, tehérrabszolgáknak nevezik.
Elméletben és gyakorlatban is kétléle socialismust ismerünk. Egyik a socialdemokracia, másik
a keresztény socialismus.
1. A socialdemokracia azt hirdeti - - Mara
és Engels után, — hogy: »az emberiség történelme nem más, mint az elnyomók és elnyomottak
szüntelen harca". Főbb elvei ezek :
Az egyes társadalmi osztályok érdekeik szerint cselekesznek. Az emberek ugyanis határozott
szükségszerű, akaratuktól tüggetlen viszonyokba
kerülnek, melyeket megváltoztatni nem tudnak, de
amelyekben anyagi termelési eszközeiknek megfelelő módon érvényesülnek. A termelési viszonyok
összesége alkotja meg a társadalom gazdasági
szerkezetét Ez a reális alapja az egész társadalomnak a ezen alapon emelkedik egy jogi és politikai felépítmény. Tehát a gazdasági szerkezet határozza meg a társadalom jogi és erkölcsi rendjét.
Amint a gazdasági szerkezet megváltozik, fizikai
törvényszerűséggel követi azt a jogi és erkölcsi
rend megváltozása.
A mostani gazdasági szerkezetnek alapja a
magántulajdon, ha ezt megszüntetjük, helyébe lép
egy uj gazdasági szerkezet, mely a közös birtoklás és termelés alapján épül fel.
A socialdemokracia történeti felibgás&nak
tudományos neve: töiténelmi materialismus. Az uj
társadalomnak pétiig, amely a közös birtoklás és
termelés alapján épülne fel: kollektivista vagy
kommunista társadalom neve.
Ha az emberiség összes anyagi és szellemi
kincsei, melyek most egyenlőtlenül vanuak elosztva,
közös birtokká lesznek, egyformán élvezheti azokat
mindenki s igy valósággá lesz az eddig csak képzeletben levő boldog ország, az Eldorádó.
A socialdemokracia ezen képzeleti boldog
társadalom nevében tabula rasat akar csinálni a
moat létező társadalomból, ltablásnak nevezi a
magántulajdont, üreg agyrémnek a haza fogalmát,
a vollást ámításnak, az erkölcsi törvényeket az
elnyomott osztályokra erőszakolt rabbiliucseknek
az államhatalom az ő szemében az uralkodó osztályok bűnös érdekszövetsége; a történeti hagyományok romok, melyeket nem fentartani, hanem
lerombolni és eltakarítani kell; a házasság béklyó,
lépjen helyébe a nőközösség; csak a fizikai mnnkának van értéke.
Ha végig tekintünk a történelem lapjain, ugy
találjnk, hogy minden népnél vannak olyanok, akik
a gazdasági s igy a poütikai javak birtokában
vannak a kiket az ezen az alapon gyakorolt hatalom érdekközösségben egyesit Ez az érdekközösség hozza létre az uralkodó osztályt. Továbbá
mindenütt vannak olyanok is, akik a gazdasági és
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politikai javak birtokából ki vannak zárva 8 akik
küzdenek érettük. E küzdelmet megtaláljuk ugy a
görögök Állami életében, mint Itóma alkotmányos
küzdelmeiben, de megtaláljuk a modern keresztény
áüamokban ÍM. Van tehát némi igazság a történelemnek Bocialdemokrata felfogásában. Ez azonban
csak fél-igazság. Az osztálykarcok ugyanis mindenütt csak részét teszik a népek politikai történetének, de nem alkotják az egész történelmet s
váljon a műveltség és vallástörténelem osztályharc-e ?
Hogy pedig a socialdemokroták kollektivista
vagy kommunista társadalma létesüljön, meg kellene változtatni az emberi természetet. Oly társadalmat ngyanis, melyben mindenki egyenlő legyen,
inelv mindenkit kielégítsen, ahol iniuden emberi
vágyakozás teljesüljön, hol a tunyaságrn hajlandó
és az ambiciosus, dolgozni szerető lélek egyaránt
boldognak érezze magát, — az emberi természet
egyenlőtlensége miatt, nemcsak alakítani, de még
elképzelni sem lehet.
Senkit sem lehet erőszakkal boldogítani,
annál kevésbé lehet az egész társadalmat bizonyos
formákba erőszakolni. A magánbirtoklás megszüntetése is lehetetlen. Az emberek, mint a falevelek,
ahány — annyiféle, még a legraftináltabb remlő^
ség sem tudná egyenlőkké tenni, illetőleg ellenőiizni, hogy egyforma életet éljenek.
2. A sociulisinus másik formája n keresztény
socialismns. E telől még sok jóindulata ember is
elfogultan gondolkozik, az ellentábor meg sötét
reakció, papi uralom B több eféle névvel illeti.
Meg kell jegyeznünk, hogy a kei-esztény vallás
nem gazdasági rendszer s igy a ker. socialismns
sem jelent uj gazdasági vagy politikai rendszert,
hanem a keresztény vallás ethikáját, főleg ez
igazságosságot akarja érvényesíteni az egész sorinlis életben.
A modem gazdasági rendszer, mely mint
fent láttuk, az önzés és a szabad verseny érvényesülésétől várta az egyesek és az egész társadalom boldogulását, az volt az oka a mostani
socialis bajoknak.
Ez a gazdasági rendszer ugyanis mellőzte
a keresztény szellemet, igy az egoismus szívtelenné tette a gazdagokat, a szabad verseny pedig
a kis emberek kizsákmányolására és elnyomására
vezetett. Így keletkezett az a nagy ür, mely a
szegényt a gazdagtól elválasztotta s igy jött létre
továbbá a társadalmi osztályok közt a tulfesziiltoég, az ellenségeskedés és a gyűlölség. A keresztény ethika szeretetre és könyörületre inti a gazdagot. az urat s tiszteletre a szegényt, a szolgát.
Ez által akarja megváltoztatni, illetőleg megjavítani a gazdisági viszonyokat, hogy igy a megzavart béke helyreálljon.
A keresztény soeializmns nem ellensége a
magántulajdonnak, sőt nzt hirdeti, hogy a magánbirtoklás az emberi természetnek megfelelő.
A földi javakra nézve pedig az a telfogása,
bog}' amennyiben a tisztességes élet fentartásáni'
szükségesek, azokhoz minden embernek csorbíthatlan joga van. Az ember azonban nem feltétlen és
felelősségnélküli nrn vagyonának, mert a magánbirtoklással erkölcsi kötelezettségek járnak.
Amily igazságtalanság a gyengébbnek az
erősebb által való kizsákmányolása, ép oly igazságtalanság volna a magánbirtoklás megszüntetése
vagyis a vagyonközösség.
Csak több vonásaiban ismertettem korunknak e nagyfontosságú kénlését. Emiiből is láthatjuk. hogy a socialdcmokracia történeti leltogása
l^a történelmi materialismus) egyoldalii tidzás, ' uj
társadalmi tana ellenkezik az emberi természettel,
gyakorlati kivitele pedig torradalmi és igazságta-
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A megyei közegészségügyi bizottságnak
hivatalból tagja: dr. Veress Sáodor megyei
főorvos, Mühlfay Sándor, dr. Dobriáo Antal,
dr. Harmatb Leó és dr. Csiszér Miklós járásorvosok, továbbá dr. Filep Sándor kórházi orvos, Révész Gyula törvényhatósági, Klíma
Rezső, Ulreicb József, Keresztes Antal és Ban
Jenő járási állatorvosok; a közgyűlés által
közfelkiáltással megválasztattak: Kovács Antal, dr. Györgypál Domokos, Szász Lajos Lázár Mjklós, Becze Imre. Kovács János, Kartalis Ágoston, dr. Csiky József, dr. Zakariás
Manó, Veress Lajos, Zakáriás Lukács, dr. (inni
Endre, dr. Sziui János. A bizottságba egy ki'-,
mérnök, egy gyógyszerész és egy építész kiküldésére a közigazgatási bizottság felkéretett.
Az árvaszéki ülnökök mellé döotő szava
zattal biró tagoknak kiküldettek közfelkiáltással: Csedő Isván és dr. Tauber József; árvaszéki. elnökhelyettesnek 1908. évre Cszisz.r
Imre; tiszti ügyész helyettesül 1908. évre
Tilscher Ede; Csikszereda és Gyergyó-Szent
Miklót; városok területére választások veze
tésére, alispán akadályoztatása esetére Szász
Lajos főjegyző
A Csikszereda és Gyergyó-Szentmiklós
székhelyekkel szervezett lóavató bizottságok
elnökeinek közfelkiáltással megválasztattak:
Csíkszeredára Lázár Miklós és Gyergyó-Szentmiklósra Porttk Lajos; hivatalból tagjai a járási főszolgabirák és járási állatorvosok. Fóispán becslő tagokká kinevezte Csíkszeredára
Kovács János, Gál József és Dávid Lajost;
Gyergyószentmiklósra Fülöp Ákos, Baricz Ferencz és Bléneei Albertet.
A megyei lótenyésztési bizottság eluökébl
közfelkiáltással megválasztatott Kállay Ubul
főispán, ki tagokká kinevezte: Mikó Bálint.
Benedek Dénes, Bálint Lajos, Kovács Gergely,
Gondos Antal, Lázár Miklós, Bara János, Fejér János, Szász János. Száva Lukács, Dávid
Lnjos, Csedó István, Márton lgnácz, Kovács
János, Dávid lgnácz, Kopacz Lukács, Oláh
Vármegyei bizottságok és vá- Alajos, id. Száva István, Miklós Lukács, Ni gy
Gyula, Ferenczy István, T. Nagy Imre, Becze
lasztmányok alakítása.
Antal, Fejér Sándor, Becze Imre, Keresztes
A vármegyei törvényhatósági bizottság Atal, Csiszér Imre, Lázár János, Bartalis Ágosközgyűlésének kebeléből kiküldendő különféle ton és Balázs Dénest.
bizottságok és választmányok tagjai, kiknek
A községi és körjegyzők nyugdijválaBztmegbízatása folyó év végével lejárt, a folyó mányába közfelkiáltással megválasztattak : Kóhó 16. és 17-én tartott közgyűlésén válasz- szeghy László és dr. Ujfalusi Jenő, kik mellé
tattak meg.
a jegyzői karból még 5 tag választandó, miA megyei állandó választmány tagjaiul nek foganatosításával alispán bízatott meg.
megválasztattak közfelkiáltással: Mikó Bálint, Hivatalból tagjai: az alispán, mint elnök, a
Fejér Sáodor, Lázár Miklós, dr. Zakariás Manó, tiszti főügyész, egy megyei jegyző és a medr. Csiky József, Pál Gátor, Kovács János, gyei számvevő.
T. Nagy Imre, Szász Lajos, Raocz János, KöA polgári leányiskolaszék tagjaiul 3 évre
szeghy László, dr. Fi lep Sándor, Száva Kris- megválasztattak közfelkiáltással: Kállay Ubul
tóf, dr. Fejér Antal, dr. Erös Vilmos, dr. Fo- főispán elnökké. Szász Lajos. dr. Györgypál
dor Antal, Mélik Iutván, Köllő János, dr. Színi Domokos, dr. Veress Sándor, dr. Csiky József,
János, Csiky Dénes, dr. Veress Sándor, Pap Fejér Sándor, dr. Fejér Autal, Dájbukát JaDomokos, Bálinth Lajos, Karácsony József, kab, T. Nagy Imre, Kovács Antal és Kószeghy
dr. Tiltseher Ede, dr. Szathmáry István, dr. László.
Balázs Elek, dr. Györgypál Domokos, Csedó
A gyergyószentmiklósi polgári Hu-és leányIstván és dr. Szántó Samu.
iskola, továbbá a gyergyóalfalvi gazdasági
A megyei igazoló választmányba közfel- felső népiskola székek, illetve gondnoksághoz
kiáltással megválasztalak dr. Csiky József, a vármegye képviseletével 3 évre megbízatott
dr. Fodor Béla, dr. Filep Sándor, dr. Fejér a gyergyószeutmiklőei főszolgabíró, akadályozAntal, dr. Tauber József, a főispán kinevezte tatása esetén a rangidósebb szolgabíró.
elnökké Szász Lajos főjegyzőt és bizottsági
A megyei kórházi bizottságba 3 évre köztagokká dr. Csedő András, Hajnód lgnácz és felkiáltással megválasztattak: dr. Bocskor Béla,
dr. Daradics Félixet.
Szász Lajos, Kovács Antal, Dájbukát Jakab.
A megyei állandó bíráló választmányba Gál Ferencz, Csiszér Imre, Bodó József, Kóközfelkiáltással megválasztattak: Pál Gábor, szeghy László, dr. Filep Sándor, Kovács JáBálinth Lajos, Pap Domokos, dr. Erös Vilmos nos, dr. Ujfalusi Jenő. Hivatalból tagjai az alispán és a megyei főorvos.
és dr. Fejér Mihály.

lan. A keresztény socialismus, mely az ethikát s
főleg az igazságot akaija érvényesíteni társadalmi
életünkben sokkal jobban és biztosabban tudja
megoldani a socialis kérdést
Felemlitésre méltónak találom a socialismus
legújabb formáját, melyet Apáti István, a magyar
társadalomtudományi társaság közgyűlésén ajánlott
A kolozsvári tudományegyetem e nagyhírű, tudós
professzora ugy találja, bogy a sociaüsmusnnk
nálunk eddig ismert formái német utánzatok, helyettük a mi hazai speciális viszonyainknak és intézményeinknek figyelembevételével
a magyar
socialismus neve alatt keU tömörülnünk s a socialis kérdést megoldanunk.
Felolvasásom elején emiitettem, hogy nálunk
még nincs Bzoros értelemben vett socialis kénlés,
de vannnk socialis bajaink.
Én most csak kettőre mutatok ró: népünknek fizikai és erkölcsi hanyatlása az egyik, — s
tudatlansága, mellyel már sokan és sokszor viszszaéltek, a másik. A fizikai és erkölcsi hanyatlásnak főoka a pálinka, mely egyeseknek, sőt családoknak anyagi és erkölcsi romlását sőt pusztulását
idézi elő. Hágunk körében felvilágosítással és jó
példával küzdjünk ez ellen.
Azt szokták mondani magyar testvéreink,
bog}' a székely ember értelmes és okos. Hála
Istennek, vannak közöttünk ilyenek is, de a' nagy
többségről fájdalommal kell konstatálnunk, bog}' a
legfontosabb dolgokban is nagyon tájékozatlan.
Ismeretes mindnyájunk előtt nz, hogy napjainkban a nép felvilágosításának leghatalmasabb
eszköze a sajtó, az újság.
Országos mozgalom indult meg a katholikus
sajtó felvirágoztatása énlekében. Mi itt mindnyájan
katholikusok vagyunk s ismerjük a gonosz sajtónak néprontó hatását s a tisztességes sajtónak
nagy husznát. Tegyük össze Klléreinket s támogassuk vele a kath. sajtóegyesületek magasztos
célját

Zimankós téli délután. A szobában pár arczára, hogy vájjon hallgatja-e, odaligyel-e ? egyhangú, monoton életben annál erősebben
— Folytassa édeB Kálmán.
perezre csend honol, csak a kandallóból elő- A szép arcz ábrándosan fordul feléje, mintegy ujultak fel emlékei. Tengődött. Igen, valóság— Miért? Hisz ugy is tudja már tovább.
törő tény világítja meg, fantasztikus szinve- biztatólag, hogy folytassa csak . . . A Bzél zúg gal tengődött; mert nem volt. ami az ő fenA czigányzene hangja újra áttör a széles
gyületbe öltöztetve, a szalon asztalán levő s a szomszéd kávéházból feléjük csapdossa a költ, Bzeretet után sóvárgó lelkének tápanya- ablaktáblákon lágyan, édesen:
márvány és bronz oippeket A heves téli Bzél czigányzene erősebb hangjait. Hallatszik a got szolgáltasson, amióta a szép Ilonka nem
Csöndes nyári éjjnek lágy fuvalma
fütyülve, sivítva száguld keresztül a kis vá- „Milliárdos kisasszony" egyik kedves partitú- szerette többé, nem volt, aki megértse ót
Szálljon hozzád én virágom,
roson, megzörgetve az ablaktáblákat.
rájának a dallama:
Ea igy töltött egy egész évet, régi szerelméBánatos szivemnek sóhajával súgja,
Végre Kálmán megtöri a csendet, tompa,
nek áldozva.
Ha Ámor nyila Bziven talál,
Hogy utánad vágyva vágyom.
fájdalmas hangon:
Egy rózsafát UlteBsél a sebeden
Álom,
édes, bűvös álom
Az idő jó orvos, behegeszti a régi leg— Volt egyszer egy sneidig gyerek, akit
E rózsa kivirulhat még talán
Várlak, érkezésed várom.
fájóbb sebeket is. A városkában bál van. —
azon társadalmi körökben, amelyekben megS virága lesz az ideális, szent Bzerelem. És mit jelent ez a szó: „hál"? Sokatl Egy
Oh jöjj a tündérálmak bullámszárnyán
fordult, valósággal az imádásig szerettek, bál- A azél hirtelen irányt változtat, a hangokat hál, amelyben pláne az ember, aki feledni
Hozzám, édes gyöngyvirágom.
ványoztak asszonyok és leányok egyaránt. ellenkező irányba tereli. A kandallóban a tüz akar, elég alkalmat lel. A mámoros báli éjje- A zene elhallgatott, a tüz vibrálva veti fényét
Zsúrt, házi bált el nem lehetett képzelni az ó egyet pattan s az ellenzőhöz csapja a szikrá- ken, az édes melódiák dallamánál párok lej- az asztalon levő kis nippekre. Mintha a kis
jelenléte nélkül. Képes volt egy társaságot kat. A szobában mély csend, mig végre meg- tenek tova, édesen egymás keblére hajolva . . . manók megmozdulnának, megelevenütnének.
mulattatni; szerették a kolosszális mamák és szólal a leányka kedves, csengő hangja, most A czigány húzza s a kedély fölhevülve csa- B mintha a kis Ámor szobor fenyegetve emelne
kedves leányaik egyaránt. Ő mindenütt ottho- már bizalmasaban:
pong. a lélek szárnyalásának szabad tere van. föl apró nyilacskáját... A vihar, mintba utolsó
nos volt, mindenütt föltalálta magát; de legA mi barátunk is belekerül a forgó, keringő erejét akarná megfeszíteni, nagyot aivitva diil
— Folytassa tovább Kálmán . . .
UlveMOMn a Zsomboriétmál tartózkodott, ott
Még egy bátortalan vágyó tekintetet vet tömegbe, a boszton darabok édes áriája mel- neki a széles ablaktábláknak. Majd elcsenfordult meg legtöbbet, aminek oka a szép a Noémi arczára, hogy vájjon csakugyan ő lett, egy kedves kis barna kis leánynyal a desül . . .
Iloka bűvköre s ragyogó szép, mély érzésű szólott-e? És azután megkezdett elbeszélését karján . . . Fejujulnak emlékei, megjelenik szeSárdy Kálmán szomorúan, lehajtott főszeme volt. A szép, a büszke és mégis oly folytatja tovább:
mei előtt az utolsó zsúr Zsomboryéknál, az vel emelkedik fői a fotelről, szemében végtekedves leány, akiért az egész zsúrvilág ifjú— Az az egy leány, a szép Ilonka nem Ilonka arcza . . . Akkor is ugy lejtett tova, len szomorúság tükröződik vissza. Remegő kesága rajongott, kinek társasága mindig kedves, szerette többé őt soba. Es miért? Mert őrült talán ugyanazon darabol játszotta a czigány. zét
odhnyujtja Noéminek:
siellemes volt; de akinek szerelmével nem féltékenységében amikor a leányka a Nógrády Most még inkább érzi azt az óriási ürt lelké— Noémi, édes, búcsúzni jöttem. H:>
dicsekedhetett senki sem. Ebbe a leányba, a Palival tánczolt és szokott barátsággal, talán ben, amelyet az a kedv>a leányka hagyott
szép Ilonkába szeretett bele a mi barátunk a boszton tourtól fölhevülve beszélgetett vele, maga után. De már kezd halványulni az em- olykorfilléreket kéregető koldust lát, gondolrajongóan, őrülten. Teljesen hatalmába kerí- — azt modta neki, bogy egy hzerelmét áruba lék, még csak egypár pillanatra kisért. — A jon miudig rám, hogy én talán még szegétette az a két szép szem. Végre a szép Ilonka bocsájtó kaczér teremtés. Másnap reggel meg- kedves leányka, akivel moBt tánuzol. feled- nyebb, boldogtalanabb vagyok annál b. Isten
is észrevette vonzalmát s azután az édes báli verekedtek a Nógrády Palival és egy hatal- teti vele s fájó emlékeket. .. Megtalálta azt, vele 1 . . .
Remegő léptekkel fordul meg B megy az
éjszakákat együtt bosztonozták át, édesen, áb- mas vágást kapott a jobb karjára A szép aki után lelke már oly rég sovárgott; megrándosan. A szép Ilonka megértette, szerette Ilonka nem szerette őt többé soha, hiába találta azt, aki megérti őt, aki méltó lenne az ajtó felé. Már ki akar lépni, — de nem 1 Nem
ót Tehát a mi barátunk elérte álomképeinek, kért bocsánatot, levelei felbontatlanul kerültek. ő szerelmére . . . A czigány most azt a dara- tudja megállani, hogy régi szerelmének eszményképére még egy búcsúpillantást ne vesábrándjainak tárgyát EB miért? Azért, hogy visBza.
bot húzza és ők együtt lejtenek tova édesen, sen. Es visszanéz, hogy keblére zárja a nelegkedvesebb álma Is ködként Bzétfoszoljon.
Sok idó mult el már azóta; talán egy ábrándosan . . . Tehát megtalálta azt, akit oly vető, siró kis menyasszonyát, hogy csókokkal
Azt hitte, hogy nem tudja őrült fájdalmának év is. Barátunk elkerült onnan messze, egy régóta keresett; hűtlen lett régi emlékeihez.
hintse teli azokat az édes ajkakat és — és
terhét elviselni...
más városba. Csak egy volt, ami minde- Es miért? Hát azért, hogy elveszítse njra,
Kálmán elhallgat; szép, férfias arczának nütt követte és ez az pgy a testét-lelkét sor- talán örökre. Szertefoszlott páraként, hisz ta- hogy ne távozzon el többé aoha . . .
Es mindezt Noémiérti
minden egyes vonása oly végtelen fájdalmat, vasztó, égő, fájó seb. Áthelyeztette magát egy lán nem is volt mis, mint egy kisértő édes
oly végtelen szenvedést tükrözött vissza. Fé- kis városba, hogy tanuljon meg feledni. Azt álom, amely után oly fájó a fölébredés
lteken föltekint nedves szemeivel a leányka hitte, hogy itt fog feledni, de nem tudott; az
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A gyergyói kórházi bizottságba közfel- tozó brassói kir. járásbírósághoz III. oszt. hi— Elveszett megyei akták. Maros- sötét odújából. Most már társa is segítségére jött
kiáltással 3 évro megválasztanak: Ferenczy vatalszolgává nevezte ki.
vásárhelyt folyó hó 20-ára volt összehiva a s mind a két medvét szerencsésen leterítették. A
Károly dr. Fejér Dávid, Simon Balázs, dr.
— Uj uzsoratörvény. Güuiher Antal vármegyei bíráló-választmány ülése avégből, A hálom hatalmas medvét beBzálitották a faluba,
Fejér Mihály, dr. Tiltscher Ede, Puskás Adolf
és Deér Kálmán. Hivatalból tagjai a bizott- igazságügymiulszter folyó hó 18-án a képvi- hogy a törvényhatósági bizottság névjegyzékét hol csodájára járt a nép. Az anyamedve, mintegy
ságnak a járási főszolgabíró és járásorvos, selőházban törvényjavaslatot terjesztett be az egybeállítsa. A választmány ennek a feladatá- 2 méter hosszú, mig a két három éves medve
valamint a polgármester és a városi orvos. uzsoráról éB káros hitelügyletekről. Az uj tör- nak nem felelhetett meg, mert a tárgyaláshoz másfél météroél hosszabbak: A szerencsés vadász,
Ezenfelül a Hitelintézet Résvénytársaság, a vény szerint az uzsora kivétel nélkül az egész szükséges akták egy szálig elvesztek. A biráló Sólyom Saudor bemutatta a medvéket a szolgabtNépbank és n Gyergyói Elsó Takarékpénztár
Részvénytársaság egy-egy tagot a bizottságba országban hivatalból lesz üldözendő. A javaslat választmány nyomban bűnvádi feljeleutést tett róságnál is és most várja a megérdemelt jutalmat.
bűntettnek nyilvánítja az uzsorát, ha nz kis- az ismeretlen tettesek ellen. A vizsgálóbíró
kijelöl.
— A hivatali munkák gyorsítása.
A vármegyei nyugdijválasztmányba köz- korú vagy gondnokság alatt álló személyeken azonnal megindította a bűnvádi nyomozatot. A hivatalos adminisztráció lassúsága még minfelkiáltással megválasztattak: dr. Fejér Antal, követtetik el s szigorítja a mostani törvénnyel
— Kepemegváltas a parlamentben. dig sok panaszra szolgáltat okot. Újév után
dr. Fodor Antal, dr. Erös Vilmos éB Gál József. szemben nemcsak a cselekmény minőségét, Régmúlt idők avult maradványaként fityeg a intenzív intézkedést fog a kormány e baj orA bor ellenőrző bizottságba közfelkiál- hanem a szabadságvesztés minimumát is, mert
tással megválasztattak Gyergyótölgyesre: Szabó a büntetés minimuma 6 hónap, ami pénzbün- jelen nyakában a kepefizetés rendszere. Ósdi voslására teuni. Fokozottabb munkásságot fog
história biz ez, amely sehogyan sem illik a jövőre a fogalmazói kartól követelni, akként,
Dániel, Miklós Lukács. Gyergyó-Szentmiklósra: tetésre nem változtatható át.
modern társadalomban. És legkevésbbé oly hogy a több ügyosztályon áttnenó aktákat rö.Pál József és Lörincz Vilmos. Karczfalvára:
Mihály István és Karda Mihály. Szépvizre:
A osiksomlyói főgimnázium épü- módou, iimiut azt kezelik Csikmegyében. A vid uton intézhetik el és csak egyetleu ügyVass István és Deák Elek. Csik-Szentmártonra: letének eladása. Az erdélyi róm. kath. stá- példáknak egész sorozatát tudnók hadrendbe osztály hoz majd végleges munkát. Ezzel elGál György és Bodó Dávid. Kászonaltizre: tus igazgatótanácsa folyó évi december hó állítani, hogy pl. a csíkszeredai klérus kepét érik azt, hogy az akták jelentéktelen részletPataki Antal és Gál Sándor. Csíkszeredába:
Kovács János, Keresztes Antal. — Ugyanezen 14 iki üléséből 2521/1907. szám alatt értesí- követel olyanoktól, akiknek seiniui köze Csík- kérdések miatt nein fognak hetekig vesztegelni
bizottsájgokba elnökökként és rendes tagok- tette Kovács Antal árvaszéki elnököt, mint a szeredához, legkevésbbé a csíkszeredai egy- az egyes ügyosztályokban. Az adminisztráció
ként főispán kinevezte a székhelyek fenti sor- vármegyei árva- és szeretetház igazgató vá- házhoz. És bár a klérus ezt maga legjobban gyorsítására vonatkozó rendelkezések hatályát
rendjében : 1. Veress Lajos, Siklódi Imre és lasztmányának elnökét, bogy a csiksomlyói tudja, elmegy a zaklatásnak addig a határáig, nemcsak a szorosan vett állami hivatalokra,
Tódor Antalt. 2. Gál Miklós, Orel Dezsó és róm. kath. főgimnázium épületét és telkét az hogy fizetéseit tiltja le a kepéért egyes idegen de a postára, a vasútra és a közigazgatás
dr. Fejér Dávidot. 3. László Ferencz, Szekely árva- és szeretetház céljaira hajlandó a vár- helységbeli tisztviselőknek. Ilyetén körülmé- autouoin jellegű szervein is kiterjesztik.
Andrást és Sárosi Dénest. 4 Minier Albert,
Sárosi Gergely és Sántha Simont. 5. Csiszér megyének 82,000 koroua árban eladni. — Ez nyek közölt csak fokozottabb örömmel vesz— Katonatisztek uj nősülést szaKároly, Imecs Dénes és VereB Józsefet. 6. ajánlat egy lépéssel előbbre viszi jgy az árva- szük tudomásul, hogy a kepetnegváltás érde- bályzata A közös hadügymiuiszterium már
Csobotb István, András Lajos és Balázsi La- ház létesítésének, mint a főgimnázium áthelye- kében hangok hallatszanak el a magyar par- elkészítette az uj szabályzatot és még e hójost. 7. Kőszeghy László, ifj. Dános és id. zésének ügyét.
lamentben. Nagy György dr. a csikszentmár- napban közzé teszi, A szabályzat lényeges uj
Rancz Ignáczot.
toni kerület képviselője interpellálta meg a rendelkezése az, hogy az alezredesektói fel—
Tisztújítás
Háromszéken.
Mint
érA lóbeszerzési alapot terhelő ösztöndíjak
napokban — általános helyesléstől kísérve — felé uem kell kauciót tenui. A hadnagyok megtesülünk,
á
vármegyei
általános
tisztujitás
Há
és segélypénzek kiosztásánál való segédkezésre
a kultuszminisztert a kepemegváltás iránt. A nősülése ellenben nehezítve lesz. 60,000 korokét huszárcsaládbeli bizottsági tag lévén kikiil- romszéken is meglepetésekkel végződött. A
dendő, közfelkiáltással megválasztattak: Köllö vármegye régi alispánját, Szentiványi Árpádot sürgetésre a kultuszminiszter kijelentette, hogy nában lett a kaució megállapítva, sót harminc
János es Mibály István.
kibuktatta Király Aladár kir. ügyész. A sziu- a kepemegváltás ügyét az 1909. évi költség- éven aluliakoak 90,090 korona. A főhadnagyok
A közigazgatási bizottságba 1908. év vé- tén régi főjegyzőt, Vajna Miklóst pedig kibuk- vetésbe felvette a kormány. A miniszter ki- 50,000, a századosuk 40,000, az őrnagyok
géig teijedó joghatálylyal: Mikó Bálint, 1909, tatta a fiatal Béldi Pal, vplt 11-od aljegyző. A jelentése általános megnyugvást keltett.
30,000 korona letétbe helyezése mellett nősül• év végéig teijedó hatályai pedig: dr. Csiky többi tisztviselők újból megválasztattak.
hetnek. A kaució a feleség halála után, eset—
Jótékonyság.
A
csíkszeredai
Keddi
József, dr. Fejér Antal, Rancz János, dr. Fileg kiskorú gyermekei részére marad.
lep Sándor és dr. Daradics Félix választat— Kaszinó-estély. Az Uri Kaszinó má- Asztaltársaság tagjai minden összejövetel alSzázkoronás aranyak. Nemsokára
kalmával
megadóztatták
magukat.
Ezen
öntak meg.
sodik estélyét 1908. évi január hó 4-én renA központi választmányba megválasztot- dezi teritett asztalok mellett. A szokásos ivet kéntes adókból és a tagdijakból a 7 tagról 17 uj arauy pénz lesz forgalomban. Jóval nagyobb
tak: Dájbukák Jakab, Pál Gábor, Bartalis már eddig is igen sokan irták alá Az estély tagra növekedett társaság alig egy éveu belül az eddigi forgalomban levőknél és így természeteÁgoston, Becze Imre, Veress Lajos, Zakariás iránt fokozottabb érdeklődés mutatkozik az 100 korona összeget gyűjtött össze. A napok- sen nagyobb értékű is. A pénzügyminiszter ugyanis
Lukács, dr. Bocskor Béla, dr. Fejér Antal,
ban a társaság határozatából kifolyólag, fenti felhatalmazást kapott a törvényhozástól, hogy százdr. Szini János, dr. Györgypál Domokos és eddiginél is, miből bizton remélhetui, hogy az összeget átszolgáltatták a csiksomlyói fógimn. koronás aranyakat veressen. Ennek következtében
dr. Márton László, Audrás Lajos, T. Nag.y estélyen olt fogjuu látni városunk intelligenImre, Fülöp Ákos, Velman Géza, Puskás Adolf, ciájának szine javát. A zenét Ráduly Árpád igazgatóságához azon kéréssel, hogy a tanári az iy08-ik eszteudőben százkoronás aranyak is
testület 80 K-át osszon ki a szegénysorait ta- lesznek. Mindössze tízezer darab készül. HuszkorouáLázár Miklós, Bara János, Dániel József dr. teljes zenekara szolgáltatja.
Erös Vilmos, dr. Nagy Jenő. dr. Csiszér Miklós.
nulók közt riihuscgélyképen, a fenmaradó 20 sokból 595.000 darabot vernek 11,900.000 korona
— Városi tisztojitáa Gyergyózzent- K. pedig egy pályatétel jutalmazására fordít- éitékben. S 10 koronásokbői 200.000darab 2,000.000
Tompos János, dr. Daradics Félix és dr. Tiltscher Ede.
miklÓBOD. Gyergyószentmiklós rendezett ta- tassák. A testület a társaság intenciójáuak korona értékben. A Imszkoronás aranyak közkedA magánjavak igazgató tanácsába meg- nácsú város képviselőtestülete folyó hó 20-áu megfelelőleg szétosztotta a 80 K.-t 3 szegény veltségét jelenti, hogy ebből a pénzből a jövő 'évre
választattak: Gyergyóból Oláb Alajos, Puskás választotta meg tisztviselőit. Fejér Sándor tanuló közt, még pedig egy VIII o. t. 40 K.-t, ilyen nagy mennyiséget vernek.
Adolf és Portik Lajos; Csikból: Balázs DéneB. alispán elnöklete mellett. Polgármester lett
— Gyergyói epizód. A gyergyószentMikó Rálint, Incze Ignácz, Korody Mihály és Oiel Dezsó 20 szótöbbséggel, dr. Márton Ven- egy III. ós egy IV. o. t. 20—20 K.-t kapott,
szem előtt tartva, hogy oly összeget kapjou miklós—madéfalvi vasútvonal megnyitásakor
Bara János.
cellel szemben. Orel Dezsőben a város egy mindenik, hogy valami szükséges ruhadarabot
A zárószámadást vizsgáló bizottságba megegy jóízű epizód játszódott le, amelyről most
választattak: Pál Gábor, Gál József, András tapasztalt agilis tisztviselőt nyert, ki a város beszerezhessen. A pályatételt is kitűzte a széltében beszélgetnek még politikai körökben
jól felfogott érdekeit megvédeni és előbbre testület, amelynek cime a következő: Bolyai
Lajos és Kovács Antal.
is. Ugyanis egy csikszentdomokosi polgár, aki
Ezzel az összes bizottságok ujraalakit- vinni hivatott. Városi tisztiügyészn?k dr. Tilt- II. Mohamedjének és Kisfaludy K. Irénéjének abban a hiszemben volt, hogy a vasút megscher
Ede
választatott
meg,
tlr.
Todor
Béla
tattak.
párhuzamos méltatása. Mindkét iró müvéhez ny ításra leutazik Kossuth Ferenc kereskedelmi
ügyvéddel szemben, Il-od tanácsos 4 szótöbb- a tálgyat Mikes leveleiből vette, azt kell temiuiszter is, egy 100 forintos Kossuth bankóséggel Berecz Sándor lett. A többi tisztviselők hát elbírálni, hogyan dolgozta ki a két iró
val akart kedveskedni a nagy Kossuth kicsi
KÜLÖNFÉLÉK.
választás alá nem kerültek B ennélfogva a vá- drámai formában ugyanazon tárgyat. A jutalfiának. Kossuth Ferenc azouban elmaradt, igy
— Lapunk t. előfizetőinek,
munka- ros főjegyzője továbbra is Puskás Adolf ma- mat a legsikerültebb dolgozatnak márc. 15-én hát a csikszentdomokosi polgártárs Kossuth
társainak és jóbarálatnak
boldog kará- radt. A közeli kinevezésekkel a város tisztvi- adják ki. — Hogy mily nemesen cselekedett bankója Sümegi Vilmos képviselő tulajdonába
csonyi ünnepeket kiván a szerkesztőséi/ selői kara teljes lesz.
nevezett asztaltársaság, felesleges bizonyíta- jutott két korona ellenében. A Kossuth banés
kiadóhivatal.
— Megyei tisztojitáa. Marostorda vár- nunk. Tettükért legyen elég jutalmul az az kóra azonban még jobban aspirált Bene István
— Kinevezések. Kállay Ubul főispán, megye f. hó 2-án tartotta tisztújító közgyűlé- öntudat, hogy jót és nemesen cselekedtek és képviselő. Sümegi kapott az alkalmon.
dr. Márton László és Wellman Géza szolga- sét. Ezt megelőzőleg rendkívüli közgyűlés araegjutalmazottak őszinte hálája és köszönete.
— Neked adom a Kossuth bankót, szólt
birákat, továbbá dr. Gál Endre Ill-nd aljegyzőt volt, amelyen bemutatták a választolt törvény— Magyarok katasztrófája Ameri- képviselő társának, de csak egy feltétel alatt
tiszteletbeli fószolgabirákká, dr Élthes Gyula hatósági bizottsági tagok névsorát. A tisztújító
közig, joggyakornokot pedig jelenlegi szolgá- közgyűlés megnyitása után Köllő Ignác he- kában. Pittsburgból nagy bányaszerencsétlen- Ha 10 koronát küldesz a gyergyószentmiklósi
Koasuth Lajos szobor alap javára.
lati helyének meghagyása mellett tiszteletbeli lyettes alispán a tisztikar nevóben megkö- séget hozott a távíró, a Darc-tárnában robbaAz üzletet megkötötték és Bene képvinás tortént, minek következtében a beomló
szolgabiróvá nevezte ki.
szönve a közgyűlés bizalmát, beadta lemon- törmelék 500 munkást temetett el. Ezek közül selő Gyergyószentmiklóson 10 koronát adomá— Halálozás. Az erdélyi református dását. Azután kezdődött az uj választás. Alnyozott a Kossuth szobor alapra.
egyházkerület püspöke dr. Bartók György, ispánná egyhangúlag kilenc jelölt közül Köllő majdnem háromszáz magyar ember.
— A Székely Egyesület vasárnap dél— A diszpenzáoiók korlátozása. A
folyó hó 19-én agyvérzésben hirtelen elhunyt. Ignácot választották meg. Főjegyzővé szava— Kitüntetés. A király Kelemen La- zás utján Balla Aladárt választották Tiszti fő- előtt tartotta évi rendes közgyűlését Buda- házasság kihirdetése alóli felmentés kérése az
josné szül. Zathurecky Bertának, a sepsiszent- ügyésznek Sárkány Miklós ügyvédet, a füg- pesten Bedő Albert államtitkár elnöklésével. utóbbi időkben aunyira divattá vált, hogy főleg
Benedek Klek titkár jeleutése szerint az egye- a polgári körökben szinte lenézték azokat a
györgyi jótékony nóegyesület elnöknójének, a getlenségi párt elnökét.
sület
a lefolyt évben is tetemes összeget for- párokat, akik diszpenzáció nélkül eskUdtek az
közjótékonyBág terén szerzett érdemeiért a ko— Gyáazrovat. Súlyos csapás érte a na- ditott közművelődési, ipari és mezőgazdasági anyakönyvvezető előtt. Ez az állapot az illeronás arany érdemkeresztet adományozta.
célokra. Udvarhely-. Csik- és Háromszékvár— Egy tiszteletbeli székely. Maros- pokban Csikszentmihályon Csiky Jánost és nejét megyében 20 férfi- és nőcselédnek 40—40 K. tékes minisztériumot arra indította, hogy a
szül.
Szigethy
Erzsébetet.
F.
hó
16-án
rövid
diszpenzációk kiadását rendeleti uton korlávásárhely szabad királyi város küldöttsége,
jutalmat adott. Évkönyvében különös nagy
ifj. Ugrón Gábor főispán vezetésével folyó hó szenvedés után elhalt Jenő nevű, 7 ÓVBB fiacs- gondot fordított a mezőgazdasági intézetek tozza. A hirdetés alóli felmentés csak fontos
16-áa felkereste Darányi fífldmivelési minisz- kájuk. A kedves halottat a gyászoló rokonság népszerűsítésére ; a Sepsiszentgyörgyön rende- méltányossági indokok alapján egyes kivételes
esetekben adható meg. — A polgármesterek,
tert az ottani vízvezeték elkészülte alkalmából, nagy részvéte mellett 20-áu temették el.
— Hibaigazítás. Egyik közelmúlt lap- zett székely kiállítás Bike'éhez pályadijakkal alispánok eddigelé sokszor éltek evvel a johogy díszpolgári oklevelet átnyújtsa neki. Berjárult. Az egyesület tőkéje ezidószerint 82 ezer
nády György polgármester adta át az okleve- számunkban megemlékeztünk a Gecző Béla korona. A közgyűlés, melyen számos fővárosi gukkal és olyanoknak is adtak felmentést, a
kik ezt kellőleg nem indokolták. Jövőre a belés
Kovács
György
által
adott
bankettlet. Üdvözlő beszédében felhívta a miniszter
és vidéki tag vett részt, az elnök zajos élte- ügyminiszter rendelete korlátozni fogja őket a
ügyeimét a Székelyföld elhanyagolt állapotaira. ről. Ezen tudósításunkból — a névsort közölve, tésével ért véget.
diszpenzációk kiadásában. Ezután a folyamaDarányi Válaszában utalt a vízvezetékeknek és sajnálatos tévedés folytán, amelyért ezúton is
— Szerencsés
medvevadász.
Mesébe dóknak első sorban az anyakönyvvezetóböz kell
csatornázásoknak a városok hygieniájára való szíves elnézést kérünk — több jelesünk neve
nagy. befolyására. A Székelyföld gyors boldo- kimaradt. Ezúttal közöljük, hogy a nevezett illő szerencsével vadászott egy gyergyóalfalvi fiatal fordulniok, akinek kötelessége lesz a kérés
gítása, vagy akár másoké, nem lehetséges lakomán a már közlött urakon kivül jelen- erdőpasztor, Sólyom Sándor. A napokban inedve indokolását behatóan megvizsgálni és megállamindenhez idő kell, de minden tekintetben igéri voltak: Mikó Bálint v. b. t. t., dr. Bocskor nyomokat talált s másnap hajualban két társával pítani, hogy van-e helye az adott esetben, a
támogatását. A küldöttség tagjai zajosan meg- Béla, id. Gál József, ifj. Gál József, Kozma elindult a nyom után. A sötétken észre sem vették, kihirdetés alóli felmentésnek, vagy sem. Az
hogy már a barlanghoz értek, amikor megjelent a eredményt felterjeszti az alispán, vagy polgáréljenezték a miniszter azon kijelentését, hogy István és Böjthy Gábor.
a díszpolgári oklevél átnyujtásával „tisztelet— Karácsonyi aegély. A Csiksomlyói barlang nyílásánál — a medve. A fiatal bátor va- mesternek aki felebbezéB nélkül dönt a kérbeli székelynek" érzi és tartja magát.
Jótékony Nőegylet f. évi dec. hó 17-én tartott dász a medvének a sötétben fénylő szemeire cél- déses ügyben.
— Magyar h ü Brassóban. Szterényi
zott és szerencsésen talált is. Alig vonszolták el
— Kinevezés. A brassói törvényszék választmányi ülésén a helybeli szegények és a leterített hatalmas anyumedvét, még két, körül- József államtitkárnak, Brassó város országgyűÍBkolás
gyerekek
közt
75
korona
segélyt
oszelnöke Fodor Viktor csíkszeredai kir. törvénybelül három-három éves medve tűnt elő a barlang lési képviselőjének legutóbbi brassói látogatása
széki napidíjas szolgát a felügyelete alá tar- tott ki.
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A azékelyeket különösen fogja érdekelni RákóB brassói magyaroknak nagy örömet szerzett. évre 4 korona, félévre 2 korona, mely a Ferenc posta- és távirdafőtíszt és Schweiger czi és Mikes Kelemen megható viszonyának
Zzigmond
elektroműszerész
egy
házi
levólszáRégi óhajtásuk teljesült, nyertek egy olyan szerző cimére Eötvös Lajos Tarcal (Zemplén- litószekrényt találtak fel, mely olyképen mű- ismertetése. — A naptár egyéb közleményei:
Andrássy Gyula szobra (képekkel), Hegedü9
hajlékot, melyben a különböző magyar társas- megye) küldendő be.
AB Újság olvasóterme. Nő, erő- ködik, hogy a levélhordó minden emelet, min- Sándor (arcképpel), Gábor Áron levele. Molnár
körök, kulturális egyesületek, népnevelő és södik,—gyarapodik,
den
lakásának
megfelelő
szekrénybe,
illetve
egyre szépül ami felséges
szórakoztató intézmények otthonra találjanak fővárosunk. Ami állításba öltöztetett vágyako- kulcscsal elzárható rekezbe helyezi a levele- Dani, a székely szobrász (képpel), Erzsébetemlék Halmágyon (képpel), a székely legelók
B amely arra is alkalmat szolgáltasson, hogy zás volt régebben, ma már valóra vált álom: ket és a szekrényeket egy ott alkafaazott (két képpel) Koós Mihálytól, két jubiláló székely
benne népszerű előadások, értekezletek, poli- Budapest világváros Egy kis világvárosias motor segélyével egy forgattyú eltolása utján tanitó Tarcsafalvi Albert és Csutak Lajos életaz emeletekre bocsátja. Minden emeleten egy
tikai és társadalmi megbeszélések tartathassa- színnel Az Újság is takarítja a főváros eleven szekrény áll meg, amely a lakásszámoknak rajza (arcképpel). Elbeszéléseket, veraeket ír
nak. Nagy szerencséje a brassói magyarságnak képet. Teremtett egy közhasznú intézményt a megfelelő számú rekeszekkel bir. A Bzekré- tak a naptárba: Benedek Elek, Horváth Janka,
fővárosi és vidéki közönségnek és szaporította
Szterényi József támogatása. O a nemes törek- egy látványossággal a látnivalók tömegét. Az nyek a kővetkező kézbesítésig az emeleteken Réthy Lajos, Szaholcska Mihály, Tarcsafalvi
Albert, Fülei Szántó Lajos. Külön említést
vést helyesnek és szükségesnek találta. Meg- Újság olvasóterme az. amiről szólunk. A na- mariidnak ugy hogy mindenkinek módjában érdemel
a hasznos tudnivalók gazdag tárháza,
nyerte az ügynek Wekerle miniszierelnököt, pokban nyilt meg a New-York-palotában, te- van a kulcsai elzárt saját rekeszéből bármi- melyből sokat okulhatnak a székely gazdák és
kor
leveleit
kiszedni.
A
következő
levérhordó
mint pénzügyminiszternek s nz egész kormány- hát a főváros egyik legforgalmasabb helyén. az emiitett forgattyú eltolása révén a szekré- gazdasszonyok. Az Egyesület hivataloB közlenak is hozzájárulását és megvalósította a ma- Az egész nem egyéb, mint egy pazar pompájú nyeket lebocsátjn, a leveleket a megfelelő re- ményei s a gondosan szerkesztett Székely név
amely reggeltől estig egész napon át
és címtár zárja be a reudkivül érdekes közlegyarok általános óhaját. Brassói látogatása al- aterein,
közönség rendelkezésére áll. Meleg kandalló keszbe helyezi és a szekrényeket ismét fel- mények sorát. A Székelyegyesületi naptár és
kalmából meglátogatta a Kaszinót és a Polgári mellett, keleti kényelemben sok kellemes, ér bocsátja. Az uj találmány praktikus volta mel- évkönyv
kapbató a Franklin-Társulatnál (BudaKört Itt a magyarok legnagyobb meglepeté- dekeB és hasznos dolgot talál itt együtt a járó- lett igen fontos közegészségi ügyet is szolgál, pest, Egyctein-atca 4.) s minden székelyföldi
amennyiben
a
levélhordók
bármennyire
is
ferkelő
közönség
amely
a
terembe
lépve
Az
Újsére gróf Mikes Zsigmond főispánnak, a katőzött egy lakás — kénytelenek oda bemenni, könyvesboltban és vásáron. Ára 60 fillér.
szinó elnökének és Papp Perene bankigazgató- ság vendégévé lesz. Az első nz olvasnivnló. ahonnan igen könnyen közvetíthetik a bacilu— A vakok gyámolitása. A Vakokat
Lapokat,
könyveket,
folyóiratokat
kínálnak
elnak, a Polgári kör elnökének átadta az ipari sőbben a belépőnek. Ha valamit keres, a kellő .sok terjedését. Mindezen felül az uj találmány Gyámolító Orsz Egylet a következő felhívás
szakiskola épületének — amely szűknek bi- útbaigazításokat megkapja Helységnévtár, cim- tüzrendészeti szempontból is fontos, ameny- közzétételére kért fel bennünket: Sors-sujtott
zonyait jelenlegi céljára — átengedéséről szóló ÉB lakjegyzék, vasúti kalauz, térkép rendelke- nyiben ennek vasváza ugy van szerkesztve, vak embertársaink nevében fordulunk a nagyokmányt. E szerint a két társaskör a szinte zésére áll. Pompás íróasztalok mellett bárki hogy tűzvész esetén mint létra — vészlejá- közönséghez és hívjuk fel a magyar hazának
róul is szolgálhat Ezen uj találmány birtokánegyedmillió értékű épületet százhúszezer ko- elvégezheti írásbeli dolgait. Még levél pnpirost. ban n m. kir. posta, mely — hála érte Sza- minden igaz fiát, minduu lelkes emberbarátját,
hogy kérésüuket meghallgatva módot nyújtson
ronáért kapja meg s azonnal el is foglalhat- pennát, tollszárat se kell magával hoznia De lay Péternek é< Demény Károlynak — pon- egyletünknek, bogy örökös sötétségben szenegyéb célokat is szolgál az olvasóterem. Jóják, mihelyt az uj ipari szakiskola felépül. formán óránként mn.'jelenő lapja lesz a kö- tosságával, gyorsaságával és kitűnő szervezé- vedő embertársainkkal sorsukat legalább egy
Szterényit a brassói magyarok, mint a nnigyar- zönségnek. Minden hírt, minden eseményt itt sével világhírré tett szert, abba a helyzetbe napra felejtetve elérjük azt, hogy örömmel,
ság egyik legnagyobb jótevőjét ünnepelték tud meg legelőbb. A sürgönyök egész halmaza juthatna, hogy a levélhordók nagyon terhes békével, szeretettel ünnepelhessenek a szerekönnyíthetne, mire nézve Kossuth tet ünnepén. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egymély bálát érez iránta, Wekerle miniszterelnök jelenti majd a külföld és a vidék eseményeit, szolgálatán
a tudósítók pedig nrról gondoskodnak, hogy n Ferenc/, miniszter és Szterényi József állam- let vak honfitársaink ipari kiképeztetését és
és a kormány iránt.
titkár
is
már
régebben nyilvánították óhajukat. foglalkoztatását ismeri nemes hivatásának. —
fővárosi eseményeket is jóformán n megtörté— Tanitók fizetéskiegészitése. A nemBudapesten és több nagy vidéki városban lévő
— A közönség figyelmébe I A nés p'llanatában jelentsék nz olvasóterem lákászonjakabfalvi fürdőn nagy újítások togatóinak. Az egyik kirakat táblán a hőrze állami elemi isk. tanitók részére az 1907. évi internátusokkal egybekötött intézeteiben több
tc által biztosított fizetés és korpót- száz sorssujtottnak nyújt munkát, otthont és
történtek. A borvíz kezelése teljes mo- árjegyzéseit jelenti Az Újság, a másikon a rend- XXVII.
lék kiegészítési államsegély engedélyezését
való ellátást. Szép a feladat, melyet
dern alapra lett fektetve. Gratulálunk őri jelentéseket, továbbit a törvényszéki tár- célzó kérvényeknek helyes megszövegezése és mindennel
végez, mert a haza dolgozó munkásaivá, a
eynló
termek
híreit,
színházi,
művészi,
iroaz OrOkösökuek és örömmel hívjuk fel ihilmi eseményeket Az Újság vendégei órá- a szükséges okmányokkal való felszerelése út- társadalom hasznos tagjaivá teszi azokat, kik
a közöuség figyelmét a mai számunk- tól órára megtudják, mi történik n parlament- mutatójául „Államsegély kérvény és mellék- különben örökös tétlenségre volnának kárhozhoz mellékelt körlevélre.
ben, melyik horvát v:igy nem horvát beszél letei" címmel Uyerkes Mihály székelyudvar- tatva ; s nagy részök a társadalom terhére
— Állatbiztosító szövetkezetek a és mit, s miről fecsegnek a folyósókon. Szó- helyi igazgató-tanító egy instruktiv jellegű ér- vált volna. De egyletünk a foglalkoztatás és
Székelyföldön. Maros torda vármegyében a val egy teljes lappal szolgáluuk a szives láto- tékes és minden esetben igen előnyösen hasz- mindeuuel való ellátás mellett aulyt fektet
székelyföldi kirendeltség közreműködésével e gatónak : a pillanat újságával. F.z a lap, a nálható tájékoztató füzetet szerkesztett és adott arra is, hogy vak gyámoltjai tudását növelje,
hónap folyamán a következő nllntbi'tositó szö- mennyire lehető, illusztrált is lesz. Az Újság ki. Ismerteti ebben az államsegély kérvény intelligenciájukat emelje, részök legyen némi
vetkezetek alakultak: Marosvásárhely, Nagy- gondoskodott róla, hogy a külföldi és vidéki alaki kellékeit, a kérvényezés eseteit, a csa- szórakozásban és néha-néha egy örömnapot
ernye, Kigmány, Szentgcriee, Kisgörgény, Csóka, eseményekről képeket kapjon: fotográfiákat, tolandó okmányok kiállítási és mellékelési szerezzen nekik. Ily örömnapot kiván nekik
Vaja, Uöcs, Szöknéd, Ákosfalva. Az állatbiz- rajzokat. Persze a fővárosiakról még inkább. módozatait, ad kérvénymintákat, közli a be- szerezni karácsony ünnepén A rendkívül szetosító intézetek alakítása iránt a Székelyföldön Szinlapokért, színházi jegyekért se kell a vá- szerzendő tanszerek és bútorok hivatalos jegy- gény egyletnek azonban ezen célra áldozni
nagy érdeklődést mutatnak, remélhetőlég rö- rosba futnia Az Újság játogntójánnk. M"gkapja zékét, a lakbérosztályba sorozott helységek aem telik. Ez okból fordul a nagyközönséghez
vid időn belül a biztosítást széles körben fog- az olvasóteremben. És ugyanott elintézheti a névsorát s csatolja egyúttal e füzethez a helyi azon kérelemmel, ne forduljon el hideg köják kiterjeszteni s az itt szerzett tapasztalatok legtöbb ügyes-bajos dolgát. Hiszen azt nem adatokkal kitöltendő kérvény melléklésí nyom- zönnyel a sorssujtottaklol, hanem gyuladjon
bő anyagot fogcak nyújtani az állatbiztosítás- kellI már senkinek mondani, hogy mi jelentése tatvány-űrlapokat is. Ára 2 korona. Melegen ki szivében a részvét szikrája és a szerennak orazágos szervezéséhez.
van mnnnpság az apróhirdetésnek. Vásárolni ajánlható az érdekelt iskolaszékek és tanitók csében, jólétben, boldogságban élők emlékez— Román határőrök magyar terü- és eladni, lakást keresni, cselédet fogadni, bér- figyelmébe Gyerkes Mihálynak ugy ezen mostzenek meg szeretettel a szerencsétlenségben,
leten. A román határszéleken lakó székelyek- letetet-, állást-, foglalkozást keresni a legbiz- megjelent utmutatóját, mint az évi tanmenet- a szegénységben szenvedőkről. Ugy pénzbeli,
nek sok kellemetlenségük van a román határ tosabb mód egy erősen elterjedt hírlap apró- nek bármilyen tanterv szerint tantárgyankénti mint természetbeui adományokat az' egylet
örökkel. A székelyek sem maradnak adósok. hirdetése. Az olvasótereinben az aznap megje- beosztására szolgáló „Részletes tantervnyom- hálás kö. zönettel fogad. Pénzbeli adómányok
Ig}' kettőjük között állandó perpatvar van. Pár lent, eót a másnapra feladott apróhirdetéseket tatván)" valamint nz évi anyagnak osztályon- a vakok javára a Kisbirtokosok Orsz. Földnappal ezelőtt tíz román határőr fegyveresen nagybetűs írásban olvashatja a látogat ). S bi- kénti beosztására szolgáló, miniszterileg enge- hitelintézetéhez V., Géza-utca 2.. szám alá. a
átlépte a magyar határt s a háromszékmegyei zony megeshetik, hogy akárhány efféle ügy délyezett : „Tananyngbeosztási nyomtatvány" természetbeni adományok az egylethez VII
Mikes-telepre ment. A székelyek megvertek már el is intéződik, mire a hirdetés napvilá- füzeteit. Megrendelhető a 0 vagy 5. együttes Hnngária-körut 16. szám alá kéretnek. —
egy román határőr-tisztet, állítólag ezért jöt- got lát. Talán fölösleges is mondani, hogy tiszt- osztály számára 2 K., a 4. oszt számára 1.80 Hisszük, hogy e felhívásunk a nemes embertek át a magyar földre. Betörtek a magyar viselők is lesznek kéznél, akik minden szük- K, a 3. oszt. számára 1 60 K., a 2. oszt. szá- barátok szivében visszhangra talál és adomámunkások házaiba s egy Kovács István nevű séges felvilágosítást magadnak, apró hirde- mára 1 40 K., az 1. oszt. számára 1 K előleges nyaikkal lehetővé fogják ieuni, hogy sorssujmunkást magukkal is vittek. Kovácsot jól el- téseket felvesznek, útbaigazítással szolgálnak beküldése mellett kapható Gyerkes Mihály tott vak honfitársaink is örömmel, békével,
szeretettel ünnepelhessenek a szeretet ünnepén.
verték és másnap útnak engedték. A brassói és a leveleket vagy egyéb válaszokat kézbe- igazgató-tanítónál Székelyudvarhely.
határrendőrség megindította a vizsgálatot és a sítik. S mindez történik olyan niiüeuhen, ahol
— Kinoses Kalendárlom Í808-ra. Az
— A Ssékely Szövetség nagy naptára
-belügyminiszternek az eredményt el is küldötte gyönyörűség lesz tartózkodni. Fejedelmi pom- uj koleiulnriora megjelenése figyelmeztet bennünket,
a e jelentés alapján fog megindulni a diplo- pájú bútorok, tisztaság és kényelem az, nmire bogy vége felé közeledik az esztendő. A könyves a napokban in megjelenik. A rendkívül díszes
máciai eljárás. — Ugyancsak a belügyminisz- legfőbb gondot fordított Az Újság. S a művészi boltok kirnktitaibnn a Kincses Kalemláriom piros kiállítású naptár kétszáz oldal terjedelemben,
terhez érkezett jelentés szerint a csikmegyei ízlés. A falakon legjobb festőink eredeti képei, kötetei az uj esztendőnek legelső hirdetői. Az uj ötven képpel van illusztrálva. A naptár szöveKőkért község közelében az ország határán e mellettük hatalmas gobelinek (azborói tástély Kincses Kaleudárioiii ínég jobb az ideinél és a gét az irodalom és közgazdaság ismert nevű
hónap 5-én Rettegnier Ferenc galíciai, niskói Rákóczi-gobelinjei közül).
régieknél, pedig azok is jók voltak. De a legfino- írói írták. A székely ügyeket Deák Lajos.
és Montbach Imre válaszuti birtokosokra, akik
mabb bor is minden esztendőben javul, amint öre- Nagy György, László Gyula, Balázs József,
—
A
gyufa
monopollzálása.
A
gyufamagyar területen vadásztak és a határtól
gedik, igy javul n Kincses is íróinak, miivészeinek Lajos Dénes tárgyalják szakszerű cikkekben.
egyedáruság
kérdése
Magyarországon
régi
tizenöt lépésnyi távolságra egy sziklára leültek
s jóakaróinak évről-évre öregbedő tapasztalatai kö- A szépirodalmi részben Révay Károly, Kelepihenni; román területről két román határőr théma már, de megvalósulásához soha oly kö- vetkeztében. A Kincses Kalcndárioinnak az a része, men Lajosné Zathureczky Berta, Harmath
zel
nem
állott
mint
ma.
Hogy
eddig
meg
nem
felszólítás nélkül rálót. A lövések szerencsére
amely olvasnivalókat, vagy őszintébben szólva: Lujza, Jakab Ödön, Hamvai Sándor, Pakots
nem találtak. Remélhető, hogy a belügyminisz- létesült, az részben az előbbeni kormányok tnnulnivalókat turtalmaz, az idén négy-öt ívvel gya- József, László Gyula, Fülei Szántó Lajos, Soter erélyes intézkedéssel végét fogja vetni az korlátolt bátorságán, részben pedig az Ausz- rapodott s meggondolni való, bogy egy ivell körül- mogyi Gyula, Hints Sáodor, Pogány Tamás
tria részéről támasztott nehézségen mult Ugyan- belül kétezer nyomatott sor vau, — négyszerannyi, elbeszéléseket és verseket írtak. Ezenkiviíl
ilyen brutális eljárásnak.
is — mint tudjuk — az egyedáruság nálunk
— T ü z e s e t . Caikszentiniklóson e hó 20-án csak [közös alapon léptethető életbe. Mint a mint a közönséges könyvekben. De ki tudna egy a négy székely vármegye ez évi története
éjjel 2 órakor Szőcs lgnácz földmives sütoháza „Műszaki Világ" irja, a gyufamonopolium meg- cikkben számot adui az egész tartalomról, amely- főispánjainak és képviselőinek képeivel díszítve,
ismeretlen okbol kigyuladt, mely nemcsak a sütő- valósításának kérdésével mostani kormányunk nek jegyzéke magában a Kincses Kalemlnriomban valamint közgazdasági, tanügyi rész dus tarházat, de a meüette levő lakóházat is elhamvasz- igen élénken loglalkozik ama pénzintézetekkel ezerkétszáz sor? Aki ezt a vastag, hihetetlenül sok talommal tájékoztatja uz olvasót a székelyföld
totta. A vízhiány miatt a szomszédos Fekete István karöltve amelyek összes nagyobb gyufagyárai- anyagot magában foglaló kötetet forgatja: folyton életéről. A naptár ára 1 korona. Előjegyezhetni
háza fedelét is csak félig lehetett megmenteni, kat egy kalap alá terelték az állam részérói uj, meg uj dolgot talál benne, — talán még a Marosvásárhelyen a „Szabadság* szerkesztőséazonban csendes idő lévén a tüz tovább nem ter- történendő megváltás reményében. Tudván azt, szerkesztője is. A Kincses Kalendáriom külső for- gében. A szenzációs tartalmú naptárra felhívjedt Szőcs Ignác és családja a hideg téli időben hogy mily nagy tökével járna a nagyobbrészt mája és az ára azonban most is változatlan ma- juk olvasóiuk figyelmét.
nagy nyomorban maradt, mert csekély gabonakész- külföldi tőkések tulajdouát képező gyufagyá- radt : a csiuosnn bekötött kalemláriom ára még
— Ambrus Zoltán Naptár. A Révai
mindig csak két korona.
lete, házibatora ás rahanemüi is elégtek.
Testzérek Irodalmi Intézet R.-T. ez alatt
rak megváltása, előreláthatjuk, hogy a gyufa
— Klnematogrftf. Ezen e cimen uj lap czim alatt adta ki a Révai Kalendárium 19(K
— Kártyaadó. Nagyvárad városa, mi- monopolizálása mekkora magyar tőke kíván
ntán a pótadók rohamosan emelkedtek, ugy dorlását vonná maga után 1 E tekintetben is indult meg BudapcBten. Az uj lapnak első évi folyamát. S ezentúl évről-évre változó,
•égit a kőzterben, hogy megadóztatja a kár- az osztrák szomszédok élveznének mindig előnyt, száma a napokban jelent meg érdekes tarta- egy-egy fontos irodalmi mozzanathoz füzödo
lommal, 16 oldalnyi terjedelemben. A lap nem- lesz a czim. Annak a törekvésnek akartak a
tját és a kártyázókat. Az efféle adó a mi vá- azért nem csak az osztrák gyufagyárak, hanem csak
a mozgófénykép ügyével foglalkozik, ha- kiadók ezzel kifejezést adni, bogy ezt a párosunknak sem ártana, mert itt is elég köz- a nagyobb magyar gyárak megváltási öíszege nem kiterjed a rokonszakmákra : nz amatőr- ratlanul
kedvelt naptárt fokozottabb mértékmind az osztrák tőkések zsebébe vándorolna.
kedveltségnek örvend a kártya, az adóteher ÍB
A megváltás cimen kifejezett summákat a gyu- fényképészetre, a gramofon- és fonográfra is, ben állítsák a jeles irodalmi alkotások propedig itt is folyton emelkedőben van. Mig faárak megfelelő felemelése révén kellene melyeknek kedvelőit a lap maga köré kívánja pagálásának a Bzolgálatába. A törekvés dicsévárosi tanácsunk a közjövedelmek szaporítá- visszaszereznie az államnak, melynek pedig nem gyűjteni. A lap szerkesztőjén, Lenkei Zsig- retes B a kezdet szerencsés, mert hiszen kétsára okosabbat nem talál, ajánljuk neki ezt a lenne nehéz a tervezett megváltásra szánt mondon kivül ittak az első számba: Boda kségtelen, hogy Ambrrs Zoltán '«.sszes munösszegért több nagyobb gyufagyárat felállítani Dezső dr. főkapitány, Váradi Antal dr., Gyalui káinak a megjelenése a modern magyar irokövetésre méltó példát . . .
Farkas dr., Décsi Gyula, Vári RezBŐ, Adorján
élet egyik legjelentősebb eseménye. Az
— Gyümöloséssetl Lexikon lesz a s ezek gyártmányait a trafikok utján a dohány- László stb. Ez az újság szakembereknek nél- dalmi
Ambrus Zoltán-Naptár olvasmányi része telelme annak a kertészeti irodalomban egyedül áruk kíséretében — szerény kényszer alkal- külözhetetlen s a nagyközönségnek szórakoz- jesen
Ambrus
Zoltán irói egyéniségének a: mélálló és hézagot pótló könyvnek, amelyet Eöt mazásával — forgalomba hozni. Erre szükség tató, tanulságos olvasnivalót nytţjt A hézag- tatásával foglalkozik;
a maga kerekdeds^vös Lajos gyümölcskertész ad ki 1908 január is volna, mert — amióta gyufagyáraink a meg- pótló lap 14 naponkint jelenik meg. Egyes ben érdekes, összeálitásában
ölletes olvasmány
havától kezdve, negyedévenként megjelenő váltással kokettiroznak — oly hitvány gyufa- száma 50fillér. Félévre 6 korona. Kiadóhiva- ez a mozaik melynek apró köveit
irodalmunkfüzetekben. A könyv 1500 cim alatt betűsor- árukkal találkozunk a piacon, hogy valóságos tala Budapesten, Baross-utca 59. sz. alatt van nak jelesei szolgáltatták. Az olvasmányi
részt
ban fogja gyakorlati alapon részletesen ismer- skandalum.
— A Székelyegyesületi kepes nap- a magyar irodalom bő ismertető jegyzéke kötetni a gyümölcsészetbei előforduló összes
— UJ találmány. Érdekes találmány- tár és évkönyv az 1908-ik szökő évre a veti. Aenaptár külső kiálitása jó ízlésre vall
scakdolgokat. A fontosabb szakközlemények nak nyilvános próbáját ejtették meg a VII
gazdag tartalommal jelent meg Bene- sily kiadványoknál meg nem szokottan elő.könnyebb megérthetéaére, főkép a gyümölcs- ker. Rákóczi-ut 70- számú házban a ke- Bzokott
Elek szerkesztésében. Rákóczi és bujdosó kelő, Az Ambrus Zoltán-Naptárt a kiadóhivafák nevelése és metszésénél, több mint 400 reskedelemügyi miaisaterinm és a fópostaigaz- dek
hazaszállításával több érdekes cikk tal — VHI., Üllói-ut 18. — ingjén küldi meg
ábra .és kép fog aiolgáloi. Előfizetési ára: egy Igatóság kiküldöttjei jelenlétében. Ugyanis Barca tanainak
éa vers foglalkozik, számos kép kíséretében azoknak, akik levelezőlápon kérik.

December 25.
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— AB e r d á l y r Ó S l i v á r o s o k . Az er- levflleg abból származott, hogy F.ckert Antal bajai
délyrészi városok népességi sorrendje a legutóbbi lakos az ottani Kereskedelmi- és Iparbankot azzal
népszámlálás szerint ez : 1. Kolozsvár 50.000 la- vádolja, hogy részlntivét amely szerinti; .r.-.lutil.n
kossal, 2. Brassó 37.000 1.. 3. Nagyszeben 30.000 a milliót nyert számot tartalmazta, kicsiiviték és
L, 4. Maros Vásárhely 20.000 L, 5. Torda 13.00o ezzel őt a milliós főnyereménytől elütötték. Az
1.. 6. Besztercze 12.000 1., 7. Gynlafehéi vár 11.«<XJ egész bonyodalom nem keletkezett volna, ha Kikért
1., 8. Segesvár 10.900 1, 9. Dés 10.000 1.. 10. Antal sorsolási lapot járatott volna, mert öliSzékelyudvárhely 9.000 1., 11. Megyes 8.000 I, ben az esetben már másnap tudta volna, liogv
12. Szászsebes 7.8UO 1., 13. Xagyenyed 7.500 nyert-e a sorsjegye és — ha csakugyan az övé voít
1., 14. Sepsi-Szentgyörgy 7.200 1., 15. Déva 7.100 a milliót nyerő szrun — a részlet ivet nem ailtii
1., 16. Szászváros 7.01 Hl 1., 17. Szászrégen fi.800 zolna ki a kezéből, bitni való ebből, hogy mindeL, 18. Szamosajvár 6.500 1.. 19. Kézdivásárbely! nikre nézve akinek értékpnpirjai és különösen sors5.700 1., 20. Vajdahunyad 4.500 1., 21. Vízakna | jegyei vannak, leiette fontos egy jó sorsolási liip-1.1)00 1., 22., Erzsébetváros 3.950 1., 23. Kolozs nak a járatása. Ilyennek vaa elismerve
PénzH.SIM) 1., 24. Abm.lbánya 3.4011 1.. 25. Csíkszereda ügyi Hil'lap amelynek sorsolási részét a l'énziigvi
2.900 1., 26. Hátszeg 2.400 lakossal.
l'tmutató-t a legiletékesebb helyek, jelesül II nngy— (A székelyek alkotmányának his- mélt. in. kir. belügyminiszter mint megtiizlmtó szaktóriája.) Irta: Coimert János. Németből for- közlönyt, II nagymélt. in. kir. pénzügyminiszter mint
dította Balásy Dénes Sokat írunk és beszé- szakértelemmel- és pontosan szerkesztetthpot hilünk a székelyekről. Régi tudósaink szenve- vatalosan ajánlottak. A lap előlizetői a januári
délyesen váltakoztak arról, hogy hunok udódai-e. számmal ingyen kapnak egy sorsolási Xaprâr-t.
továbbá kapják a Pénzügyi- és Ti... '
\iinyv-et.
mint ahogy ők hiszik, vagy pedig ók is c
1
*
<a a kezolyan magyarok inint a többiek ? Most nem 'a amely sok más tui' '
székelyek eredetéről szokás vitatkozni, lianen dettől lógva az I _
,egéig K Í I I I I . 't. de kiarról, bogy az erdélyi magyarság ez a mag- fizetés végett bemutatni elmulasztott .orsjégvék
vát minő politikai, társadalmi, főleg pedig hivatalos kimutatását, ugy hogy e könyvjiöl mingazdasági eszközökkel lehetne ugy megerősí- denki azonnal megtudhatja, viijjun sorsjegy kivan-e
teni, hogy a jövőben is az lehessen, ami a már búzva vagy nincs? A Pénzügyi Hi'lap elölimultban{volt: az erdélyi magyarság melegágya, zetési ára 5 korona amely összeg postautalványon
méhkasa, amelyből időnkint nagyobb rajokat küldendő be a kiadóhivatalba líákö- zl-iit 44. .
bocsát a Maros- és a KUkUIló völgyein át nyu- iihonnau kívánatra mutatványszámokat is küldenek.

gat felé, hogy összekösse erós és eltéphetetlen kapocscsal a nagy magyar Alföld magyarságát önmagával. Azt is tudjuk, hogy a magyarság e törzsének a régi századokban igen
érdekes történelme volt. De hogy miben áll
ez a történelem ? arról miveltjcink közül is
csak nagyon kevésnek van biztos és alapos
tudása. Egyszerűen azért, mert . ár több mint
harminc év óta folynak nz clók't-zlileti'k. aj
székelyek története még nincs megírva. Xa-j
gyon jellemző tudományos viszonyainkra, hojyj
egy fiatal szász tanárnak kellett arra vállalkoznia, hogy tájékozásunkra összeállítsa a szrkelyek alkotmányának a hístó iáját. Cinkért
tanár igen alapos forrástanulmányokon építette
föl müvét, amely ba kissé töredékes is, dinem foglal magában semi olyast, amit oklevelekkel, törvényekkel és egyéb fajtájú hiteles adatokkal ne tudna igazolni. Tudományos
objektivitás jellemzi e munkát minden izében.
Egyetlen szó vagy mondat sem árulja el, hogy
írója nem magyar származású ember, annyira
behatolt a székelység történelmi életének fejlődési fázisaiba és szellemébe. Szerencsés gondolat volt Balássy Dénestől liogv e vaskos
kötet lefordítására vállalkozott. A jó magyarsággal foi ditott könyvből könnyű szerrel megismerheti az érdeklődő Bzékelység sajátságos
jogi- és alkotmányos életének múltját, amely e
néptörzs jellemére oly érdekes bélyeget nyomott.

52. szára.

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE
elejét veséi a fejbőr m e g b e t e g e d é s é n e k
s így megnkiulályozzu a haj kihullását s megvédi ncincPak Q kiilsű káros behatásoktól, de
megakadályozza a lmj kihullását nit'^' akkor is.
ha súlyos helsü betegségben sínylődünk. - A
„Trifoleum'* n Imjnak úgyszólván tápláléka s
igy u bújnak vele való rendszeres ápolása Aliul
u fej sohasem kopaszodik és csak u legkésőbb
öregségben tW.i'il ineg. Használatit a legegyszerűbb: esiénkint lefekvés ulótt a fel rázol t íoly'mlékkul megnedvesített spongya vagy gya|>ju-<.lnruhbal a fejbőrt beken;iik; néhány napi használat
után megszűnik a liajbullás és korpakép/.ődés
Hölgyeknek, állandó használata nélkülözhet len

KOZGAZDASAG.

A b a j a i milliós főnyeremény

FÉNYKÉPÉSZETI
0MÜTERMEMETHS

Egy üveg ál a 2 korona.
Három üveg ára 5 korona.
Ív a p li a tó a z u gy ü <1 ü i i i- la i u s it ü n ;i I

Fekete Vilmos

Csíkszeredáim

1>44<J -1007. ki. szám.

•,-•>

Árlejtési hirdetmény.

Csíkszereda rendezett tanácsú vá
ros közönsége áltaí Csíkszeredában építendő p o s t a - é p ü l e t felépítési re ezennel pályázatot hirdetünk.
Az építés k ö l t s é g e i 30,ÜIK> korona
(il fillér kikiáltási árban vannak megállapítva Az épületnek legké.-öbb 11HIM.
szeptember Itó l ö í g kell átadásra készen állania.
Felhívjuk azokat, kik nz építkezés
teljesítését elvállalni akarják, hogy a
lent kitett vállalati ár 10 százalékának
a városi pénztárnál l)tlnalpénzl;épen
való előleges letevése mellett zárt írásbeli ajánlataikat alatlirt városi tanácshoz folyó éi' december hó 20-ik napjának délelőtt 9 órájáig nyujlsak be.
Ezen napon délelőtt 10 órakor a
zárt ajánlatok felbontatnak s azután
nyilt szóbeli árlejtés tai-tatík.
A városi tanács fenturtja azon jogát, bogy a pályázók köztil — tekintet
nélklll uz ajánlati árra
szabadiul választhasson.
Tervel; és költségvetés, valamint
egyéb feltételek a polgármesteri hivatalos helyiségben a délelőtti órákban
megtekinthetők.
Csíkszereda, l l J07. december 14.

KSh&gés, rekedtaég és hurut ellen legjobb a

Réthy-féle pemetefű cukorka.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan Rethy-felat kérjünk, mivel sok haszontalan utámata van. - Egy doboz 60 fillér.
C s a k R é t h y - f é l é t f o g a d j u n k el.

Várady Dénes.

Dr. Ujfalusi Jenö.

jetry/.ii.

A „Hermea" Magyar Általános Váltó üalet Réssvénytámaág, Budapest, heti jelentőse a t ó u d e forgalomról éa a pénaplaoróL
Budapest, 1907. december 19.
A tőzsdén a lefolyt héten nagyon csekélyvolt a forgalom és kivéve a budapesti közúti
vaspálya részvényeket, melyekben nagyobb vásárlások eszközöltettek, minden vonalon üzlcttelenség
uralkodott. A tőzsdei körök, tekintettel nzon körülményekre, hogy Németországban ínég min lig
leszült a pénzpiacz helyzete, nagyfokú tartózkodást tanúsítanak és általános azon vélemény, hogy
csak az újév beáltával fog ezen tekintetben fordulat bekövetkezui.
Bár csekély iizlet mellett, de mégis határozott módon érdeklődés mutatkozott salgótarjáni
köszénbánva részvények iránt, miután ezen vállalat üzletmenetét nagyon kedvezőnek mondják, mig
vasú-tékek — kiindulva a néinet bányaértékek piacán
észlelhető kedvetlenségből — nagyobb mértékekben kerültek piacznl és lényegesebb áresést szenvedtek. Sok oldalról ezen kedvezőtlen hangulat az
osztrák- és magyar vasértékek iránt indokolntlan
nak tartják, miután az osztrák nagy vasmű veknek
oimutatásai mig mindig folytonos növekedést mll• itnak fel és az üzleti jelentések a jövő évre is
árják biztosítottnak az üzem teljes foglalkozását.
Befektetés érdekében nagyon csendes volt
Íz üzlet de az árfolyamok jól tartották magukat
as különösen ezen téren várnak az újév kezdetén
éény--gesebb javálást
Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a következők voltak :
'2.
I»
-T/o magyar koronajáradék
—
92.90
93.—
-Magyar hitel részvény — — 752.751.—
líimaniurányi vasmű l-észvéuy— 514.— öl-Salgósarjáni kőszénbánya részvény 566.— 750.—
Osztrák-magyar államvasat részv. 67".— 673.—
liudapesti közúti vaspálya részv. 554.— 558.—

A nagyérdemű közönségnek szíves
figyelmébe ajánlom ujonan és kényelmesen berendezett
6-

KÖNYVNYOMDFL E S
PAPÍRKERESKEDÉS

polgárim ster.

amelyben a modern fényképészet minden
kívánalmainak megtelelő képeket készítek.
Czéloin nem ajiangzatos reklámhajliászás, hanem a nagyérdemű közönségnek továbbra is önzetlen és becsületes
kiszolgálása.
Tiilit) nagy ezéggel való egy enes összeköttetésein folytán abban a kellemes
helyzetben vagyok, hogy a matt fénykéképeket is a fényes képek árában készíthetem; azonkívül bármely rendelésnél
amely li darabon felül van, egy példányt
díjtalanul adok
A karácsonyi ünnepek közeledtével
bátor vagyok a nagy érdemű közönség b.
figyelmét felhívni arra, hogy semmiféle
ajamlékkal nem örvendeztethetik meg
övéiket ugy, mint egy szép és tartós ki\itelll életnagyságú mellképpel, brómejüst, platináit, vagy olajfestessel szinejett kivitelben, amelyet teljes felelősség
mellett szuliil árban állitok elő. Továbbá
mindenféle különlegességeket, úgymint:
fényképeket selyemre, üvegre, fára vagy
porctellanra beégetve, síremlékek részére
szintén szolid árak mellett vállalok.
Midőn a nagyérdemű közönség b. pártfogását továbbra is kérem, bátor vagyok
megjegyezni, hogy csak elsó-minóségü
anvaghól dolgozom és
...
. - " ,
~,
, .
k e s z szolgalattal:
igy minden iialaiu ke
szült munkáért feie- BIRO J Ó Z S E F
! . U k T w u . V ' ' m ! n t f n r t W B l I mütlM!
tússágtekintetében. Csíkszeredában.
Állandóan fűtött műterem.
Gyerekfelvételek naponta délelőtt 10 órától
délután 2 óráig. — Felvételeket ugy borult,
mint derült időben eazközlök.
Kívánatra v i d é k r e is u t a z o m .

Olcsó árban kaphatók
NimDENNEMü f é r f i
ÉS NŐI KORCSOLYÁK

p a r o n k i n t 1 4 0 fillértől 7 0 0 fillérig
T r o h á n J ó z s e f piaeztéri vas- és
fűszer-üzletében Csikszeredaban.

K0Ny\7- É S

HIRLÍFLPKIADÓVÁLLALAT.

NVQMTftTVANyRAKTÁR.

SZVOBODfl JÓZSEFEGSIKSZEREDÁBAN.
A

janija

a legújabb

rend-

szerű g é p e k k e l . bellikkel
ós d í s z i t i n é n y e k k e l

<lu-

ÍQazdagon
—

berende-

zett n y o m t a t v á n y -

L/ önyv-. papír- és írószer' '

k e r e s k e d é s é b e n nagy vá'

r a k t á r á b a n foly-

l a s z t é k b a n r a k t á r o n van-

san berendezett köny v n y o i n d á -

ton készletben tart min-

n a k helybeli saját felvételű t á j -

jál, hol olesó á r b a n és Ízléses

d e n n e m ű községi, köz-

k é p e s levelező lapok, valamint

kivitelben készíttetnek minden-

igazgatási

mindenféle m ű v é s z i e s

neinü, tát'sailalnii. k e r e s k e d e l m i

nyomtat

ványokat. —

és

ügyvédi

és

ipari

czélokr;'

iikséges

és

egyházi
magáncé-

kivitelű

k é p e s lapok és üdvözlő k á r t y á k .
Iskolai és irodai felszerelések,

nyomtatványokat, úgymint

na-

lokra s z ü k s é g e s n y o m -

úgymint

g y o b b t e r j e d e l m ű miivek.

ár-

t a t v á n y o k . ii. ni. köte-

lák és füzetek,

j e g y z é k e k , báli és e s k ü v ő i m e g -

lezvények,

adásvevési

nalzók. h a n g s z e r e k . F i n o m iro-

hívók, eljegyzési kártyák

tankönyvek,

rajztáb-

festékek,

vo-

stb.

szerződések, m e g h a t a l -

dai iró és fogalmi papírok,fekete

G y á s z j e l e n t é s e k és szalagok a

m a z á s o k stb., jó minő-

és színes tinták, tollak, tinta-

l e g r ö v i d e b b idő alatt k é s z ü l n e k .

ségű p a p í r r a

tartók, o s t y á k színes zsinórok.

nyomva.

Legelterjedtebb és legtartalma- ^ CSIKI LAPOK". Nagy elterjedtségénél fogva hirdesabb lap az egész vármegyében
"
tések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetések olcsó díjszabás mellett számittatnak. - Előfizetési ár egész évre 8 korona, félévre 4 korona.

pörös

igve még mindig nincsen eldöntve. A pör tndva-

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födöanyag, olcsó áron kapható
52—
I r o d a :

Kapu-utea

15.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.

Iroda:

Kapu-uteii

15.

ember
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A h a t a l o m és á r t a t l a n s á g k e v e r é k e i

• Marosvásárhelyt"
•
Csíkszeredai F i ó k i n t é z e t e
elfogad ez idő szerint takarékbetéteket
5" o kamatozás mellett. A 10 • tökekamatadót az intézet sajátjából fizeti.
Csikszereda, 1907. november 15.
AT i g a z g a t ó s á g .
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BIVAEs^lEÍKEÉM . . .
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fi) Karácsonyra és újévre £
mielőtt ajándékot Tennénk

tekintsük meg az u j
S Z Ü C S Á R U Ü Z L E T E T
BBASSÓ, KAPU-UTCA 46. SZ. ALATT
b o l m i n d e n f é l e nöi- és
leányka boák, muffok, férfi
és flu sapkák nagy választékban, a legolcsóbb árak
mellttt beszerezhetők. Ugyaalntén utazó bundák, rövid kabátok és lábasákok.

4

Vevőimnek «lőrmeáruit ingyen tisztítom.
.Tisztelettel:

tt*

SÁNDOR,

KALN|ARÜEN<ÍEL|
a

MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA

Városi lak tár

D l i n ^ D r C T

V., Lipüt-körat 18.
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isft &
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K E É M K © S Í ® ¥ F O E i i a I k e i . S0 fii,
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomítására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos ég láthatatlan
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás Bzint
= és ifjú bájt kölcsönöznek az arcnak.
••
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektöl. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
Ivrniat finonisneotés ruzanyosságot kölcsönöznek az arcnak,hanem hideg,
••"..ii I,- ;. ;••
> .[ . i>-''h.in megvédik. A krém és szappan
a liblgvr
'C-i'it. krémre kitűnően tapad és az arcon
".kréme',2 őzappan*. i hölgypnrt bérmentve küld a készítő:

irni1

VI.. ü;«-í.:

AjÁnljft uj*v fsi'p|ő<;é|i. mint iiiuloitiftz'Miuv
fKvszcriildi l.i-n/.i 11 motorjait. i>i• 1 izîtxIokoni< '• • •
jia.it, valamint s/.ivó-jrázmolorjuit, inclvi-k \ Li
jiöt-könit 8. bármikor li/i-iiibrn mi iru kliuh-'t i.k

PIPEBE-SZÜCS.

LO

•

A z „ A g r á r T a k a r é k p é n z t á r r.-t.

raSaját készítmény!®

WEISZFEILER

4

^VICH SÁ.'SPR KORONA
GYÓGYSZERTÁRA
SZtKtLYFÖLDI TERMEKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖNCsikszeredaban 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 "Vilmos
illatszer-raktárában.
18 .-12

L

iit^fcJapfea^ti Eiyeflüllét Bzö ojflonsátt!

>U»SM>

Kzen motorok ecvenlrtes jitrnsu-ik és bámulnios
cpvszi.Tfl szerkezeink folytán bárim-lv leejáríir1.uiabb ember által is ngnnualköiiiiyon kezelbel'-k.

xH/ŞUfjxll»
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Árjegysék ingyen. Olcs'í árak réseletflsetcsi e.
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^Képkeretek

nagy

választéka!;

k é s i a e i g

a s i v e s

f i g y e l m é b e !
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R é s z v é n y t á r s a s á g tudatja, miszerint

M
a®

a betétek után 5 százalék kamatot fizet.
Sí
'JÍ \T.J \J-- vT."
u/ iESSs?»
xff w vt? TJ} vlí^ífíwJ?

eladó.
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>>
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Hirdetmény.

m
birtok.

H á r o m s z é k m e g y é b e n , KézdiMartonfalván, e g y jó karban levó
71 h o l d a s t a g o s i t o t t f ö l d b i r t o k ,
e z e n kivül 8 hold belsőség, jó
karban l e v ő udvarház é s gazdasági épületekkel együtt, jutányos
áron é s előnyös feltételek mellett,
r ö v i d időn belül eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál K.
H o r v á t h M , Brassó, Vasut-utca
3 4 s z á m alatt.
1-2
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Sz. 2227—907. ki.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

E l a d ó

Csíkszeredai

1908. évi j a n n á r h ó 1-tól k e z d v e

melléképületekkel együtt =
mely áll 5 szoba, konyha, kamra,
kettős-pince, mosókonyha, Istálló
és 2 raktárhelyiségből

a Fő-utcában,

Takarékpénztár-

A

Egy földszintes kőház
=

.

X

a»
Alulírott körjegyző részéről közhírré
tétetik, miszerint a csikpálfalvi közbirt>>
be
tokosság tulajdonát képező Kisbonla
havas ós a Keresztes patak tövén levő
a
kaszálók, Caíkpálfalva község házánál
1908. évi január hó 8-án délelőtt 10
órakor nyílt árverésen három egymás
után következő évre a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fognak adatni.
Árverezési éa szerződési feltételek
Csikpálfalva község birájánál betekint^fci
hetók.
Csikpálfalva, 1907. deczember 20.

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválasztéku képkereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom
---—
E G É S Z

É P Ü L E T E K N E K

Ü V E G E Z É S É T ,

bármily fajta és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbnél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt máshol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok elő.
Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagyságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni a passa-portuért.
Teljes tisztelettel:
--,J0
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Ö z v . K a r d a L a j o s n é i t a l m é r é s é b e n kaphatók: jó küküllőmenti borok, likőrök,
a legfinomabb tearumok, s mindenféle égetet és szeszes italok kis
és uagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba.
Olcsó
^U^^l^ idfci ^ir MÍ/IvUv Mf^

és

pontos
Slfc^^Ai^ ^U^

kiszolgálás!

^>>jy'JM'Ji^ áf^ ^t»- iii» tlíy ^fy SM^

Mi^ •«U» su>

GyörpáJ Árpád,
körjegyző.
A MAGYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ

SZÖVETKEZETE

BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE
G Ü Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL C S Í K S Z E R E D Á B A N .

Uj persely-betét

jelzálogkölcsönöket ny 11.it 300 koronától
kezdódéleg félévi tőketörlesztést és kamatot
magában foglaló részletfizetések ellenében 10-tól
65 évig terjedő időre 41/,"/, alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál.
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyásit.
Leuámitol hat hónapig terjedő váltókat /
legolcsóbb kamat mellett.
/
Takarékbetéteket naptól-napíg 4%-al kamatoztat és azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra
Folyószámlái hitelt nyujc elfogadó biztosítékra
Foglalkozik a bank- és péniváltó-Qzlet minden ágával, u. m.: vásárol és elad a legméltányosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket,
idegen pénzeket Btb.
Elad sorsjegyeket csekély bavi részletfizetésre (az első részlet lefizetése után a nyeremény már » vevőt illeti.)

rendszer.

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
Szelvény-beváltás.
Elvállal tőzsdei 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.

38-02

Legújabb

•

férfi

divat-czikkek,

és

nöi

vászon-,

paplan-, czipő- és kész*

m ruha raktár. #

A szövetkezet borosztálya a nagyméltóságú földmivelesiigyi miniszter támogatásává! létesült és annak állandó felügyelete alatt áll. A szövetkezet által szálrott borok kivétel nélkül a budapesti
in. kir. országos ebemiai intazet
altal vannak felülvizsgálva s azok
tisztaságáért s valódiságáért a legteljesebb mértékben szavatosságot vállal a
szövetkezet.
Az ország legjobb borvidékeiről származó kitunó minőségű zamatos] fajborok !
Eladás nagyban és kicsinyben. Vörös
ós fehér borok hordókban és palaczkokban, 6a fillértől felfelé literje.

#

Van

A szövetkezet szállít a boron kívül
jutányos árakon mindennemű égetett
és edesitett szeszes italokat is, melyek szintén Gözsy Árpádnál rendelhetők meg.
7-52

s z e r e n c s é m a t. v e v ő k ö z ö n s é g

szives

tudomására adni,

hogy

VALÓDI MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ GYERMEKJÁTÉKOK ÉS DÍSZMŰÁRUK
szép választékban érkeztek, m e l y e k e t a hazai czikkek t e r j e s z t é s e czélj á b ó l l e s z á l l í t o t t á r o n á r u s i t o k el. • • • • • • • • T e l j e s t i s z t e l e t t e l •

POTOTZKY PÁL

- g » ™ CSIK-SZEREDA*

Ajánljn továbbá Güy.sv Árpád „I-'ekiti -sagyógyszertára luiílaliorutóriumálmn feldolgozott
székelyföldi gyógytennékeit és a legújabban
forgalomba liu/.utt kozmetikus czikkeit, u. m.
Ibolya-króm és ssékely havasi-gyoparkrém, az arcz és kéz bársonyosan puhán és felu'ren tartására. Bármely országosán hirdetett kr
inükkcl kiállja a vurseuyt. Egy tégely ára 1 kor.
Hargitai növény-hajseesz, legkitilnAbb szer
hajhullás és liajkorpa ellen. Egy üveg ára
1 korona 40 fillér.
Salioyl Menthol asájvis, a fogak és a száj
ápolására; a foguk fehéren tartására páratljnnuk ismert cgycdill álló szer. Egy üveg 1 korona 60 fillér.
Ajánlja különféle likör-eSBenoiáit és az ahlut/.
szükséges kellékeket, melyekkel, házilng készítve, egy liter kitüuö likőr alig iöu 1 borona
60 fillérbe.

Egy üveg fenyiklvonat 1 korona; orvosi-

lag csúz, köszvény, hülés éa idegbajoknál rendelve: ineleg kádfürdőbe öntve, kész egy kitűnő fenyőfürdő.
Ajánlja nöi éa férfi óvszereit, teljes disz
kréczióval, játányos árakon.

Legjobb minöségii

Sin-

ger-varrégépek, u t a z ó s
kézi kofferek és temet-

^U»1 'Jfr

