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A tisztviselői érdek.
I) é s , február 1.
A dósi választókerületben a tisztviselők,
még pedig a magán, városi és állami tiszt
viselők arra törekszenek, hogy a Belegli Imre
halálával m egüresedett képviselőségre tiszt
viselőt jelöljenek.
A tisztviselőknek ez a törekvése meg
ragadja figyelmünket, m ert uj irányt kép
visel. ez a lépésük a tisztviselők jövő maga
tartására is irányt szabhat
Az uj kérdéseket a kényszerítő szükség
a viszonyok változása és alakulása szokta
felszínre hozni.
így jött létre az állami tisztviselők Or
szágos Egyesülete s igy jött létre az Orszá
gos Tisztviselő Szövetség De fájdalom, bár
mily lelkesedéssel törekszenek ezek az egye
sületek a tisztviselői érdekek előmozdítására,
bármily életbevágó, fontos, a tisztviselői lét
érdeket egyenlően érdeklő kérdéseket vetnek
fel, ezek nagyon ritkán, rendszerint késöle.
vagy egyáltalán nem valósulnak meg. En
nek a legfőbb oka, hogy a tisztviselőknek
politikai befolyásuk nincs. Pedig Magyarországon a politika irányítja a közélet m in
den m ozzanatát ugv. hogy a kinek politikai
befolyása nincs, az nem is tudja a maga
érdekeit kellően, illetve eredm ényesen kép
viselni.
Azért tőr előre rettenetes erővel a mu n 
kás osztály, m ert eddig a parlam entben kép
viselője nem volt. Kosszalandó és hazalias
érzésünket fellázítja, hogy a m unkás osztály
különben nem es törekvésébe a hazáílanság
és nemzetköziség csiráját viszi. Az az óhaj
tása, hogy a parlam entbe képviselőt küldjön,
egész term észetes, m ert csak igy tudja az ö
jogos érdekeit képviselni
A tisztviselői kar m a Magyarországon
az igazi hazafiságot és az igazi értelmességet képviseli. Mégis a legszegényebb és legelhagyatoltabb osztály. Miért? Mert csekély
lix fizetésből kell élnie, mert a ^kereskedő
és az iparos a tisztviselő után él, mert neki
m indent készpénzzel kell vennie, neki a ke
reslet és a kínálat viszonyainak alakulására,
az álla m közgazdasági életére nincs semmi
befolyása, egész életműködése az Íróasztal
hoz van kötve : ez helyes is, legyen a tiszt
viselői pálya élethivatás : de akkor biztosít
suk is megélhetése feltételeit.
Nem nagyra bccsülcndö-e a tisztviselői
karnak az a törekvése, hogy a parlamentbe
képviseltetni akarja magát ? Küldjön oda
tisztviselőt, akik egyfelől szakképzettséget
visznek a magyar parlamentbe, másfelől ki
próbált liazaliságot és érzéket a tisztviselő
működése és sorsa iránt.
Fájdalom m a az országgyűlésen nincs
a tisztviselőknek képviselője Mindaddig pe
dig inig ez hiányzik, hiába szerkesztenek
az adóhivatali s más tisztviselők emlékira
tokat sérelmeikről és jogos kívánalmaikról,
nem igen remélhetik azok teljesülését, mert
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nincs, aki erős elhatározással elővétesse az
emlékiratot a m iniszter belső zsebéből
A tisztvisalök. midőn parlamenti kép
viseletükről gondoskodni óhajtanak, nem azt
bánytorgatják, hogy eddig a magyar par
lam entben jó formán a mágnás, a nagybir
tokos osztály és az ügyvédi kar volt kép
viselve, hanem érzik és tudják, hogy jogos
érdekeiket e nélkül nem tudják képviselni.
Miért késik a szolgálati pragmatika ?
Miért vannak némelyik szolgálati ágban a
katonainál is sokkal tarthatatlanabb fegyelmi
szabályok ? Miért késik ugyanazon állomás
helyen a fokozatos előléptetés rendszere ?
Nem célom itt pl. a pénzügyi közigazgatás
ban a fegyelmi szabályok tarthatatlanságát
kimutatni. Csak arra utalok, hogy pl. ha a
pénzügyigazgatónak felébred egy tisztviselő
ellen az ellenszenve, a vád és védelem, va
lam int a nyilvánosság érvényesülése nélkül,
gyorsan összehívja a fegyelmi tanácsot, mely
az igazgató elnöklete alatt a helyetteséből
és egy titkárból áll, ennek nincs szavazata,
de az előadó kisebb igazgatóságnál már
ilélö biró is, ez a tanács aztán az igazgató
akarata szerint igen sokszor kim ondja a ha
lálos Ítéletet is. igen : m ert a rossz szolgá
lati rendszer miatt abban a bizottságban
csak az igazgató akarhat és ítélhet. Ezért
gyakran a legártatlanabb, legm unkásabb tiszt
viselő is egész életére kiható, méltatlan el
bánásban résezsül. Tarthat-e az ilyen álla
pot csak egy pillanatig is ? Érvényesülhet-e
itt az igazság elve ? Van-e itt nyom a a nyil
vánosságnak ? Érvényesülhet-e az igazság
szolgáltatás elve ; fiat justitia. pereat mundiis. Hát lehet az em ber becsületéről és
legélctbevágóbb érdekeiről az igazságszolgál
tatás legelemibb feltételei nélkül ítélni?
Ezeknek a hiányait érzi és szenvedi a ma
gyar tisztviselői kar nagy része s ezért tö
m örül !
Szóljunk-e a tisztviselők szegénységé
nek legfühh o k á ró l: az ugyanazon állomás
helyen való előléptetés rendszerének hiá
nyáról.
A tisztviselő ma kél évig Brassóban
szolgál, a harm adik évben m ár Alsókuhinhan leljesili a rá bízott feladatokat. Egy
em berélet alatt legkevesebb tiz állomáshelyet
cserél fel. A folytonos bizonytalanság miatt
még a takarékos tisztviselő sem szerezhet
m agának egy házikót. Mint a vándorcigány
m ajdnem m inden negyedévben hurcolja kis
holmiját egyik hérházból a másikba.
Milyen sok nélkülözésen és küzdelmen
kell átm ennie m inden alkalom m al! Minden
költözködés után a leégett gazda szomorú
képét m utatja I Ezért hajléktalan a magyar
tisztviselő saját hazájában ! Tarthat-e ez a
szom orú állapot tovább ? Engedjük-e, hogy
Magyarországon egyik legintelligensebb osz
tály. az igazi magyarság, a tisztviselői kar
egészen megsemmisüljön ? A tisztviselői kar
épen hivatásának tudatában óhajtja magát
a parlam entben képviseltetni!

Eddig, de különösen 1899-ig a tiszt
viselői kar nem volt egyéb, mint a M inden
ható szabadelvű pártnak szavazógépje. Miért
ad a nem zet a tisztviselőnek szavazati jogot,
ha nem engedi azt meggyőződése szerint
érvényesíteni ? A tisztviselői kar ma is a
régi nyomott rendszerhez van szokva s aligalig mer itt-ott fellélekzeni, hogy meggyőző
désének nyíltan kifejezést adjon. Magyarországon minden embernek szabad politi
zálni, csak a tisztviselőnek nem. A válasz
tási törvény csak annyit enged meg neki.
hogy a képviselő választás alkalmával sza
vazati jogával éljen és népgyülésen meg
jelenhessen. Más cselekvési szabadsága nincs.
Ezért nem vehet részt a tisztviselői kar a
közszellem és a közélet irányításában !
Fontos nemzeti érdek teszi szükségeslé,
hogy a tisztviselők előtt a magyar parla
ment bajait megnyissuk.
A sajtó sok esetben, de különösen a
„ fe sti Hírlap* egyik múlt évi esti levelében
rokonszenvesen emlékezett meg erről a kér
désiül. Közszükségnek mondotta, hogy tiszt
viselő is lehessen kockázat nélkül országgyűlési képviselő. Törvényben ketl a tiszt
viselőnek ezt a lehetőséget biztosítani oly
módon, hogy m egválasztása után is illet
ményei nélkül m egm arad szerzett jogaiban
és m andátum a lejártával visszatér szerzett
jogai birtokába így tehet a magyar parla
m entet az egész magyar nemzet képviselőházává tenni. Ennek kivívásáért egyesülje
nek a tisztviselők I Ebben a küzdelem ben
tám ogassa a tisztviselői kart a m agyar sajtó.
Vajha a dési tisztviselők törekvése az
egész országban visszhangra találna és a
tisztviselők a legközelebbi választások alkal
mával minél több képviselőt küldenének a
maguk kebeléből a parlam entbe I
lia r th a BahSzf.

= A tiszti fizetések. A politikai köröket
élénk izgalomban tartja a katonatiszti fizetések
felemelése- A függetlenségi és 4H-as pártban
nagyon ingerült a hangulat Okolicsányi László
ellen, aki. mint a delegáció hadügyi bizottsá
gának előadója, a fizetésemelés álláspontjára
helyezkedett. A néppárt szintén a fizetésemelés
ellen van s élénk szoinrehányást tett Buzáth
Ferenc delegátusnak, hogy nem foglalt erélyesen
állást ellene.

Dr. Nagy György beszéde
melyet a képviselőház január 25-iki ülésén a bir
tokrendezési törvényjavaslat tárgyalása alkalmával

tartott.
A képviselőház jelenleg az erdélyi birtokrendezésről szédó törvényjavaslatot tárgyalja. A
javaslat tárgyalásánál magas színvonalon álló
vita fejlődött ki, melyben az erdélyi képviselők
közül különösen Csik és Háromszék vármegyék
képviselői vettek részt, mint attól legrondetlenebbek a birtokviszonyok és legtöbb visszaélés
történt az utóbbi években a tagosítás és ará
nyosítás körül.
A képvisetöháibiui elhangzott értékes be

Február 4.
szedek közű alább közöljük Nagy Uyftrgy
országgyűlési képviselő hatalmas és meggyőző
érvelésül beszédének, melyet •* hó -5-én mon
dott, legnevezetesebb részeit. A beszéd így
hangzik:
T. képviselőházi Lázas betegen i« eljöt
tem, t. képviselfdiáz. hogy. amikor a tárgyalás
alattiévá törvényjavaslatot tárgyalja képviselöliáz, azt a javaslatot, amelv az ország erdélyi
részeiben. továbbá a volt K ruszint, Közép-Szol
unk, Zaránd megyék és volt Kővár vidék teiületán a birtok rend ozásnál, arányosításról ős ta
gosításról szóló 1S7I. évi L V ..‘ lSSO. ávi XI.V.
ás 1892. ávi XXIV. törvénycikkek imVdositá
jiról ás kiegészítéséről intézkedik, ennek a
törvén vj ivaslatnuk a Urgy.ilis.ib.in részt ve
gyek. K »szt vegyek sz'-k Iv véreim jogos
érdekeinek kivívásáért.
Megvallom, t. képviselőhöz, hogy ez a
javaslat a hozzáfűzött nagy várakozásomét és
nagy reményeimet nem valósította inog és
nem elégítette ki. (Zij. Elnök csönget.- Azt gon
doltam és azt képzeltem volt, t. képviselőhíz,
hogy a törvényhozás egy nagy, hatalmas és
mindent átfogó szerv -s t "•rvényjav islattal fog
rlőállani, amely alapját fogja képvJi'tni Er
dély gazdasági jövőjének és gazdasági felvirá
goztatásának.
Úgy képzeltein, t. Ház, hogy az a tör
vényjavaslat, amelyet a birtokrendezés kérdésé
ben tárgyalni fog ez a parlament, hatalmas
Ilii! lesz, amelyben Erdély egy szebb gazdasági
jövőbe mehet át. K helyett pedig e törvény
javaslattal csak egy módositvány. a szerves
egészet fel nem ölelő. It mén) tisztán apró ré
szekre szaggatott kis-rletezés terjesztetett elő,
mely olyan - hogy tovább főzzem a h tsoil
latot — mint egy kétes értékű padló, amely
nek épen annyi a veszedelme, mint a mennyi
az áldása.
Azért tartanám szükségesnek, t biz, egy
szerves, nagyszabású törvény meghozatalát,
mert fülembe csendülnek még gróf Bethlen Ist
ván t. képyiselfitársam és t. barátom szavai,
a Szoinsujváron tartott Székely Társaság ülésén
elmondott beszédének azon intő szavait, hogy
vigyáznunk kell. mjrf mi v igyunk az utolsó
generáció kik m íg megmenthetjük Erdélyt a
magyarság szám ira és ha mi télimül leszünk
és mi sem teljesítjük kötelességünket, akkor
Erdély örökre elveszett (Helyeslések a szélső
baloldalon.)
Hibáztatom, t. képviselőhöz, a javaslatban
azt, hogy ha már ilyen csupán módosító intéz
kedésekbe nmgy bele, miért nem ment ebben
az irányban tovább és miért nem ölelt fel kü
lön intézkedéseket a Székelyföldre és külön
intézkedéseket m is erdélyi részekre vonatko
zólag.
Mert a .Székelyföld úgy történelmi múltjá
nál. mint Kazilnsáiíi, néprajzi viszonyainál, föld
rajzi fekvésénél, a nép gazdasági gyakorlati
Szokásainál fogva egészen különbözik és egészen
elüt Erdély más részeitől (Igaz! Úgy van' a
szélsőbaloldalon.) Eanéllö va az én vélenié
nvetn szerint egy törvényjavaslattal szabályoz
ni a különböző érdekeket, igazságosan, mél
tányosan nem is lehet.
Ivt t Iláz, a ni tg.rn érveit és a in agam
indokolását elsősorban a székely viszonyokra
alapítom Megengedem, hogy talán, mert épeit
innen mentein érveimet, a székely gazdasági
életből veszem az indoklásom hoz szükséges
anyagok ős adatokat, azok esetleg Erdélynek
inas részeire vonatkozólag előadásom folyamán
mindenben nem fognak megfelelni.
Kit azt hiszem t. képviselőhöz, hogy tizen
bajon segíteni még ma is elég idő volna. Meg
lehetne ezt tenni, ha szétválasztjuk « törvény
javaslatot és külön egy uj törvényjavaslattal a
Székelyföldre nézve meghozzuk a speciális
törvényes rendelkezéseket, amelyektől elsősor
ban a Székelyföl I felvirágoztatását remélj tik
(Helyeslés a .szélsőbaloldalon.) A székelyföld
ennyit joggal elvárhat ti törvényhozástól.
Hn hálás köszönettel tariozom az igaz
ságügyminiszter tinink, hogy ezt a törvényja
vaslatot tárgyalás végeit végre a képviselőltáz
elé hozta. A hibákért nem is az igazság ügy mi
niszter urat teszem felelőssé, hanem, hogy a
messze múltba visszamei fjek, « l!"fi umemher
12-én összeült ankétét, amelyre az akkori igaz
ságügy miszter, l’olónyi tiéza rnegliivta a curisii,
táblai és törvényszéki birákul, rnegliivta a tago
sítást* és arányositási ügyekkel foglalkozó ügy
védeket. a nevesebb mérnököket, akik ebben a
szakban jártasak vollak és az országgyűlési
képviselőket. Ezen ankéten tehát minden elem
képviselve volt, csak — az országgyűlési kép
viselőket leszámítva — a leginkább érdekelt
elem, a birtokos osztály, a gazdák nem voltak
képviselve. (I'gj van a szélsöfoaloldolon.)

ŐRSZEM
T. képviselőház! Nagy hiba volt, timelyet
már itt a képviselőltázban* felhoztam, az hogy
az eddigi hasonló tárgyú törvény javaslatok tár
gyalásakor nevezetesen az 1871-ik évi, az
ISSO-ik évi és az 1892-ik é\i törvények tár
gyalásakor átsiklott, átszaladt, átrohant a képviselőház ezeken a javaslatokon, és épen azért
kértem most egyes képviselőtársaimat arra, hogy
| ezt a hibát no kövessük el, hanem vitassuk
| meg alaposan a kérdést. Ha már nem áll előt
tünk egy szerves egész, amelytől egész Erdély
nek, Erdély magyarságának gazdasági felvirág
zását remélhetjük, legalább a módositványt
ígyjkezzük úgy megcsinilni, hogy az ne kárára,
hanem üdvére, hasznára váljék annak a bir
tokos osztálynak, amelynek érdekében az szól.
Az én közéleti működésem nagy részét, mielőtt
a parlamentbe bekerültem, épen ezekkel a kér
désekkel való foglakozás töltötte ki.
Vessünk egy pillantást a történelmi mohba
az ezen törvényjavaslat megelőző hasonló ter
mészetű javaslatok tárgyalása idejéből. Az 1871
LV. törvénycikké vált javaslatot ti képviselőház
1871. évi április hó 2 áii tárgyalta. Akkor e
javaslatnak előadója Ueező János volt, aki az
ülés végén, amikor a tárgyalási időhőől alig
volt már pár perc hátra, állott lel és terjesztette
he ezt a javaslatot,és még akkor is mentegeti
magát hogy igénybe meri venni a háznak
figyelmét; azzal kezdte, hogy néhány percre
kénytelen n l. ház figyelmét igénybe venni.
Tehát mikor olyan törvéjavnslatról van szó,
amely Erdély gazdasági jövőjét van hivatva
meglapnzni, amely arra vau hivatva, hogy bá
zisa legyen az ország egy harmad része gazda
sági fejlődésének, akkor az előadó félve szólal
fel és bocsánatot kér, hogy fel is mer (ígyál
talában szólam ebben a kérdésben. Ks nagyon
jellemzi azt a nagy szereteted, azt az ügybuz
galmat, amellyel akkor e törvényjavaslat iránt
viseltettek az, hogy hozzászólás, megvitatás
nélkül, egy rövid, három percig tartó előadói
beszéd után fogadta el a képviselőház a tör
vényjavaslatot, amely azután az 1871. évi LV.
t.e -k é lett. és amely azután kutforrása lett
minden további bajnak, szerencsétlenségnek
Három perc rossz munkájából sarjadzott év
tizedek szomorúsága.
T. képviselőház! Teli az idő s látták az
érdekeltek és a törvény hozásnak gazdasági
kérdésekkel lelkiismeretesen foglalkozó tagjai
azt, hogy ez a törvény romlásba viszi Erdélyt, ti
Székelyföldet, hogy abban a lázas termelési
időszakban, amikor az abszolitizmusnak bör
tönéből. hogy úgy mondjam, felszabadult ti
nemzeti erű és lázasan igyekezett alkotni, igye
kezett törvényes alkotásokkal körülbástyázni
magát, igyekezett szebb, szabadabb, boldogabb
jövőt alapozni, - ebben a lázas termelési idő
szakban született meg az 1871. évi LV. t.-c
és épen a sietés következtében nem nyerte azt
az erős, beható megvitatást, amely pedig alapját
kell, hogy képezze ilyen nagy fontosságú, messze
kihatással bíró törvénynek.
így került a kérdés |SS()-ban újra a képviselőház elé. 1880 június ó é n tárgyalta a
képviselőház; ismét egy nap alatt, gyorsan át
rohant e törvényjavaslat tárgyalásán.
1880 óla egy évtized telt el. inig az em
bereik belátták, hogy a SO-es torvény sem segil
a fennálló nehéz helyzeten, ez sem alkalmas a
gazdasági helyzet javítására, a székely lakosság
gazdasági jövője alapjának lerakására. így
született meg az 1892: XYIV. t -c.-ben löglait
inódositás eszméje. E törvényjavaslatot a kép
viselőház 1892 június 24-én tárgyalta, ismét, a
múltnak megfelelóleg, rohamosan, gyorsan hoz
záértés nélkül, futólag egy nap alatt végezve
vele Mohai Sándor volt az előadó, a ki maga
is menteget ódzott, hogy a nem nagyszabású,
általános elvekből kiinduló törvényjavaslatot
terjesztett elő, hanem a régi törvény foltozását,
egyes szakaszainak módosításai.
Végi* kövutkí'/.ik.

A portugál királyt és a trónörököst
meggyilkolták.
I.issili.mlml jelentik : A poiluiíál király
és a trónörökös ellen .szöuliéit délután ö
órakor merénylőiét követlek el.
A királyi csillád nyitóit kocsiban n Vilin
Viciosábúl ,i városba hajlatod. Mikor az Ar
zenál-utcába érlek. epn felfegyverzeti csoport
sorliizet bocsátóit a kocsira, amelyben Károly
király, a trónörökös, Amália királyné és .Ma
ilnél infáns ültek A lövések n királyt és a
trónörököst érték. A merénylőket, akiket a
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rendörök azonnal elfoglak, a tömeg agyon
verte
A királyt és a trónörököst lulrom-három
golyó érte. A király azonnal m eg h alt; a trón
örökös azonban még élt, amikor az Arze
nálba szállilollák.
A báróin lövés közül az egyik a nya
kán. a másik a vállán, a harmadik a torkán
érte a királyt. Kz utóbbi átszakitotta az ütő
eret. ami a király azonnali halálát okozta
A trónörököst fején és mellén találták a
lövések.
Mamiéi infáns állán és vállán sebesült
meg, A királyt holtan szállilollák az Arze
nálba. A trónörökös még életben volt, ami
kor az Arzenálba vitték, de csakham ar ö is
meghalt A király parancsörlisztje, aki a ki
rály kocsija mellett lovagolt, ahogy a lövé
sek eldördültek, fegyvert ragadott és a me
rénylők egyikét megölte. A rendőrség a ta
nácsházban a második gyilkost is megölte.
Azt hiszik, hogy a merénylők egyike francia,
a másik spanyol. A gyilkosok kabátjuk alatt
rejtegették fegyvereiket. Az Arzenál-teret, a
lanársházat és a Portugál bankot katonaság
őrzi. Az. összes üzleteket azonnal bezárták.
Az uj király Mamid infáns. a meggyilkolt
király második lia lett, aki helyeit Amália
királyné vette át a regensséget.
Abban a percben, amikor a lövések
eldördüllek. Amália királyné hirtelen felállt
a helyéről s a trónörökös felé fordult, igy
akarván megvédelmezni testével a trónörö
köst. akit azonban ekkor már a lövések ha
lálosan megsebesítetlek. A királyné sértetlen
m aradt
A miniszterek a merénylet után nem 
sokára minisztertanácsra gyűltek össze. A
legmesszebbmenő katonai intézkedéseket tet
ték Az egész városban mélységes csend
uralkodik. Több letartóztatás főidőit elő. A
rendőrség öt egyént tartóztatott le, akiknél
bombát találtak.

Hányán követték el a gyilkosságot?
A királygyilkosságot buszait követték
cl. A gyilkosok sortüzet adtak a királyi csa
ládot vivő kocsira.

Mamid iiifánst királylyá proklamállák.
A királyné idcglá’ban van.

K Ü L Ö N F É L É K .
A Csíkszeredái választás. A Csíkszeredái

kerülőiben folyó hó 1 én folyt le a képviselő
választás, mely Hajnód Ignáoz győzelmével
végződött. Csíkszereda utezái már a kora reg
geli órákban zajosak voltak a felvonuló választó
polgárok éljenzéseitől. A nagy tömeg lelkesen
éljenezte Hajnód Ignáeznt, a függetlenségi prog
rammal fellépett képviselőjelöltet Mindenfelé
csak Hajnódpárli választót lehetet látni. A
huszárságimk, melyet a választásra a rend
fentartása végett kirendeltek, semmi dolga
sem akadt Heggel 9 órakor rendelte el a vá
lasztási eljárást dr Fejér Antal, választási el
nök, s kihirdette a két jelöltet: Halmod Ignáezot és dr. Novák Albertét. Mindjárt kezdetben
a Hajniid párt egy csoportja szavazott le s
már ekkor lehetett látni Hajnőd biztos győzel
mét. hélelőtt II órakor a szavazatok aránya
a következő volt; Hajnód 259 szavazat, dr.
Nmák b szavazat. A Hajnód párt szavazói
mind nagyobb és nagyobb tömegekben vonultak
fel, rendzavarás azonban nem történt, s a sza
vazás rendben folyt tovább. 11 óra után a sza
vazások eredménve a következő volt: Hajnód
283 szavazat, dr. Novak 13 szavazat. A Hajnód
pártnak még mintegy 8 900 szavazója volt
készeidet ben, inig Novák szavazói már ekkor
leszavaztak. Ezt lárva Novák a választási el
nöknek bejelentette, hogy visszalép. A válasz
tási elnök ekkor kihirdetve Novák visszalépését,
a választók lelkes éljenzése között Hajnód
Ignáeznt a Csíkszeredái kerület megválasztott
képviselőjének kinyilvánította s lelkes beszéd
kíséretében a mandátumot átnyújtotta. A vá
lasztó polgárság a választás zzinlielyéről Hajnód
eltetese s a Kossuth nóta hangjai mellett Hajnód
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lakásához vonult s ík''-s/.asan éljenezte az uj
képviselőt, az igazi lüggetlotnégi honatyát.
A esikszereilui kerület választó polgársága' mint előrelátható volt
a lejjebb meggyőző
dését követte akkor. mikor oly férfin kezébe tette
le a kerület mandátumát ki egész életéh.......
függetlenségi eszmék igazi, hit harcosa volt.
— Meghívó. A Csikszcredni Székely
Társaság f. ho 6-án este , órakor íj s s z ej ö v e t e l t tart a Kossuth-vendéglöben.
— Kitüntető előléptetés. Klippel Móricz e~(tőmeslert, ki alig pár hónap előtt rendkívüli
előléptetésbe részesült, újabb kitüntetés érte \
solmeezbányni erdészeti akadémiára meg lett
híva erdőtanácsosi rang és jellegben tanárnak.
— Halálozás. Itanrz dános felcsiki főespe
res, karczfalvi plébános, a rokonszenves, köz
kedvelt pap, híres szónok, kiváló hazafi múlt
hó 29-én meghalt ; gyászbaboritvn halálával
minkazokat, akik őt ismerték, kinek talán el
lensége soha se volt. Mindnyájunkat lesújtó ha
láláról a íelcsik-kcriileti papság az alábbi gyász
jelentést adta ki :
A fplcsik-kerületi papság megdöbbentő szív
vel és lájdalomlól lesújtva, szomorúan tudatja,
hogy szeretett főnöke főtisztclcndö Ra l i ez
dános Kerületi főesperes, egyházi tanfelügyelő,
ősik nagy boldogasszony i plébános, Csikvármegye
törvényhatósága és több vármegyei bizottság
tagja slb. életének 55, papsága iiO-ik évében,
•gy hétig tartó súlyos betegség és a haldoklók
szentségének felvétele után, folyó évi január
hó 29-óu d. u. 2 órakor jobblétre szenderiilt.
Temetése 1ÍKK évi január hó :ll-én d. e 10
órakor, az Egek íratlak bemutahuidó engesztelő
szentmise után fog a esiknagyboldogasszonyi
templom kerítésében megtörténni. Aki minden
kinek mindene kívánt lenni, nyerje bő jutalmát
a mindenek Alkotójától! II. i p. s. I ( ’sikkarezl’alváil, 1908. évi január hó 29-én. A felesik!
esperesi kerület papsága
Az elhunyt főesperesnek temetése általános
részvét mellett január dl-én délelőtt KI órakor
volt. Temetésén nemcsak a felcsiki kerület papi
kara, hanem a többi esperesi kerület papsága
is megjelent. A rokonszenves és szeretett lelki
atya hült tetemoi a esik-nagybohlogasszony i
templom kerítésében helyezték örök nyugalomra.
Nyugodjon csendesen !
— Dr. Nagy György üdvözlése. A esikszentmártoni dalárda küldöttsége a múlt szerdán
tisztelgett lapunk munkatársánál. Nagy György
országgyűlési képviselőnél, kinek egy Üdvözlő
hangok című díszes füzetet nyújtottak át,
melynek dalát ..Nagy Györgynek, a nagy szé
kelynek, a lánglelkii hazafi“-nak tiszteletére
Miliők dános Gyula, a székely daloskor kar
mestere szerzetté. Ugyancsak Nagy Györgyöt
kászoiiunpérrö^iz ottani függetlenségi és 48-as
polgárok ni^MPn Balázs András u következőkiion üdvözölte: Csodálattal nézzük innen a
messzi távolból gyönyörű, férfias ..harcát a füg
getlenségi zászló diadaláért. Üdvözöljük a
székelylyek uj Csuha királyfiét, a kuruc dobo
gása szivek királyát. A székelység érdekében
tartott beszédében Nagyságod „büszke szegény
s é g ié t mondja leghatalmasabb, egyedüli párt
fogójának. E büszke szegénység az egész
Székelyföld kincse gazdagsága, a székelynek
szebb jövőjének reménye.
— Cabaret-estéty. A Csíkszeredái Saualorium-Bizottság 1909. február S-án (szombaton)
a Vigadó nagytermében u csíki tüdőbetegek Já 
vára „C a b I l ii! t-E s t ő I y t" rendez a következő
műsorral : 1. Vig férfi-négyes. Éneklik : Záreozk.v
.lenő, Imees .lános dr., ifj. Nagy István és Al
bert Sándor. 2. Az audencia. Kettős jelenet:
dakab Miéi és Gaál Endre dr. 3. Hegedű sein.
Kekete Bandi, kiséri Wolf Iduska t Szavalat.
I’ap Margit, 5. Eráter-féle és kuriu-daluk. <'igény•
zene mellett énekli: Eejér Mihály dr. ti. Egy
veleg. Zongorán : Jakab Miéi és \VoIt Iduska.
7. Monolog. Gaál Endre dr. S. Allatnégyes.
Zenekiséréttel. Éneklik : Záreozk.v .lené, Imees
dános dr., ifjabb Nagy István és Albert Sándor.
Zenélnek: Darvas Béla, Merza Gyula, Sprenrz
György és Ijfalvi Eászló, A dalokat és zenét
Dományáncz Péter tanár vezeti. A műsor pontjai
közt Kormos Emi I ügyvédjeit dí szerepül, mint
conferencier. A műsort tánc kiveti. Kezdete este
7 órakor. Helyárak : I.-rendii szék 2 korona 40
fillér. II.-rendű szék,2 korona. IIl.-rendü szék
1 korona 00 fillér. Állóhely I korona. K a ra j
os gyermekjegy <>0 fillér.
— Az ipartestület bálja. I '. hó 2-án a Csík
szeredái ipartestület által rendezett bál oly fé
nyesen sikerült, ho^y derék iparosaink az elért
eredményre csak büszkék lehetnek s kik jelen
voltak, vffy kellemesen eltöltött est emlékévéi
távoztak A rendezőség mindenre kiterjedő
figyelme elismerést érdemel. A rendezőségtől
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vettük a kővetkező elszámolást F e l ü 1 f i z e tt e k : Kállay llbul főispán 50 koronát. Fejér
Sándor alispán 50 koronát, Dr. Újfaluéi .lenő
polgármester 20 koronát, llajnód Ignác képvi
selő 10 koronát, Dávid Ignác 0 koronát, Niszel
Testvérek 5 koronát. Kovács István 4 koronát,
Helvig (í. János 4 koronát, Józsa Géza, l*o
totzky Márton, Moldován Péter, Szentmiklósi
József 3—3 koronát, Fiiló Károly, Vákár Lajos,
Grosz Ferenc, Kállai pályafelvigyázó 2—2 ko
ronát, Mátrai Ignác, Szabó Mihály, Szopos Al
bert, Hajnód. Sándor, Hanez Lőrinc, Fekete Vil
mos, lk*ke Ágoston, Hajnód József 1—1 koro
nát, Hajnód László 50 fillért. Fogadják a szives
felülfizetők az ipartestület elöljárósága hálás
köszönetét.

2 korona 4 0 fillért. Nagy Bálint 2 korona 2 0 fillért,
Hergely Péter. Nagy l^ijos, Jám>«y Jóm ét, ( kittó Pál,
Sós Antal, Sál ló J á m * kovács 2 — 2 koronát, ifj. De
mény Lajos, Péter Mózes 1— | koronát, Jak ab Károly
8 0 fillért, Vitoa József. Nagy Sándor, L árxIó János,
í ’sisy.ér Lajos, Fülöp János a. lelkész 4 0 — 40 fillért.
Kóka Mózes, ifi- Péter Antal 20 - 2 0 fillért Fogadják
az igen tisztelt felültizetók r jótékony célra iiosott ál
dozatukért a rendező bizottság hálás köszönetét.
A ( ' s i k > z e n t i in r ó n január hó 18 án ren
dezett jótékoiivcélii táncmulatság tiszta jövedelme 109
korona 24 fillért tett ki. Hevétől volt 265 korona 30
fillér. Kelülfizettek : I)r. Novák Aliiért 14 korona 40
fillért. Sándor Gergely birtokos 10 koronát, üzv. ifj.
Jak ab Alajosné 5 koronát. Gnvrik G srö menaiuigi.
D iviuger Ödön szentkirályi .‘1 —8 koronát, Benedek
(tábor, Baky Károly, Beiegli (ívnia. Kotliy Antal
Elbocsátás a honvédség kötelékéből. A
szolgálati kötelezettség teljesítése után, volt tiszti szentkirályi 2-—2 koronát, llaninri (íyörgy szeredai
rendfokozata megtartása nélkül, saját kérelmére 2 korona 4 0 fillért, Szántó (íyörgvné. Balló Kovács
1908. évi február hó 1-evei elboosáttatott a hon (íéza 1 korona 4 0 fillért— 1 korona 4 0 fillért. Pál
védség kötelékéből dr. Kolonics I >énos brassói (íyula, ( ’sedö (tábor, id G ergely Károly, özr. Bálint
24- honvéd gyalogezredheli tartalékos főorvos Jánosné, Balló Imre ny kántor, Fried Hermán 1 — t
coronát Nagy Ferenc, Kénese K ándyné. Baky Atilla.
A MÁV. uj vaggonjai. Kossuth Ferenc a
László, (íyörgy István Topfner Vilmos. Fried
vaggonhiány megszüntetésére 860 személy- és Szopos
íjnál-, .Inkái. Ildiin, JJninm Kink. Halló IjljiM 4 0 — 4 0
3480 teherkocsit rendelt ineg, a melyeknek a fillért, kik épugy, mint tun.ti nnnrw oiva Uillgvek. kik
jövő év végéig kell elkészülni. 10 munkánál az n jótékonycélra tombola tá rg y ik at voltak szívesek adó
összes magyarországi vaggongyárak nagy meg mányozni' logadják e helyen is .; rendezőség hálán k ö 
rendelést kaptak. A rendelés költsége ötven szönetét.
millió korona !
(.’ s i k m e ii a s á go u folyó év január hó 26-áu
— Nekrológ. Karda Gerő nyugalmazott hon este az állami elemi iskola helyiségében az ifjúsági
véd százados életének 71-ik évében rövid szen egyesület, a tanítótestület közreműködésével. ugv anya
vedés után folyó hó 28-án Csíkszeredában el- ; gilag. mint erkörcsileg fényesen sikerült szinielöadáss;il
hunyt.
egybekötött jótékonyeélu táncmulatságot rendezett. Kzcu
A tusnádfürdöi sporttelep. Hirt adtunk aűalom ból kifolyólag az összes bevétel 151 korona U*l
nem rég a tusnádfürdöi birtokosok azoif.tervéről, fillért teszen ki. Kbböl leszámitve a költségeket, tiszta
hogy Erdély ezen vadregényes fekvésű fenyve- I jövedelem maradt : 57 ko rm a 4 0 fillér, mely összeget
sekkel borított fürdőhelyén egy nagyszabású az egyesület n jy a saját céljaim szolgáló új színpad
sporttelepet szándékoznak létesíteni a fürdőhely felállít isi költségűnek fedezésén fordít. Felül fiz*ttok :
forgalmának fellendítése céljából. Ezzel a kér- j Baky Károly 7 k o rm a 6 0 fillért, Caedö Gálmr 2
déssel folal kozott a tusnádfürdöi birtokosok , róna 60 fillért. S ü id o r Dávid 2 korona 4 0 fillért,
szövetkezetének a múlt héten Tusnádfürdőn j ír áh isi Lajos 2 k o rm a 40 fillért Antal József s. I
megtartott küzgyiilése is. A közgyűlés elfogadta I korona 8 0 fillért. Csikó József 1 korona 6 0 lillért.
egy budapesti vállalat ajánlatáí és a legszebb Tamás Dániel I korona 6 0 fillért. J a k a b Ferenc I
ponlján fekvő Csukás tavai ÍK) évre bérbe adta, korona 2 0 fillért. Sáidn* J in o s 1 korm át. B ika József
kikötvén többek között a vállalkozókkal azt, 8 0 fillért. ( íovrik U«rö. Nagy Ferenc Márt m /.akor,
hogy a sporttelep felépítésébe 100.000 koronát | .Soós l.ijos, Bene-lek E m i-iud 6*1— 6 0 fillért. Antal
fektessenek bele. A sporttelep építkezéseit már I József plébános I korona 8 0 fillért. .Sándor Gergely
a tavasz folyamán megkezdik, hogy a nyári 1 koronát. A felálfizetök a nemes cél érdekében tett
szezon alatt már a fürdő látogatóinak a rendel szives áldozatkészségükért fogadják hazafias köszönetét
mind a rendezőségnek, mint peslig az itjuságnak.
kezésére álljon.

— Darabontok nyugdija. Az állami szám
vevőszék 1900. évi zárszámadáshoz csatolt je
lentésében kifogásolja a kedvezményes nyugdijak
tételét, a hol a löbbek közt Kristóffy 13920 ko
rona nyugdíjjal szerepel. A számszék e tételre
vonatkozólag a kormánytól a nyugdíj megszün
tetését kívánja. Ugyanott szerepel a Debrecen
ben elpáholt Kovács Gusztáv „főispán1* is, 8448
korona díjjal, továbbá Nagy László, Kristóffy
barátja 7800 koronával, a melyre törvényes alap
nincs. A híres beiktatások, programmbeszédek
megakadályozása és a karhatalmi költségek
120,947 koronát tesz ki. Végső ideje volna, hogy
ilyen szégyenletes tételek ne volnának többé a
magyar állam számadásaiban.
Szervezkednek az oláhok. Az oláh nem
zetiségi párt hivatalos értesítést tesz közzé a
legutóbbi országos értekezleten történt megálla
podásokról, amelyen a szervezkedést kimondot
ták s annak középpontjává Aradot tették. A köz
ponti szervezet egyedül hivatott a román nem
zetiségi párt szervezési ügyeit vezetni.
Zigány Árpád zsarolási .ügye. Annak ide
jén nagy poit vert fel Zigány Árpád ismert Író
nak zsarolási ügye, melyben a brassói törvény
szék Zigányt és társait elítélte. Felebbczés foly
tán került a királyi táblán tárgyalásra az ügy.
mely a késő délutáni órákban ért véget. A tábla
a. törvényszék Ítéletét megváltoztatta és Zigány
Árpádot félévi, Riók Manót bárom Jiavi fog
házra ítélte.
Gyilkos tanítónő. Nagyszebenben Har
mati! Juliska delistyei tanítónő agyonlőtte m iit
utcán Salem János hivatalnokot, aki jegyesével
sétált A tanítónő azért ölte meg a hivatalnokot,
mert ez házasságot igéit neki és közben más
lánynyal lépett jegybe. Harmatit Juliska ön
kényt jelentkezett a rendőrségnél, ahol letartóz
tatták. A városban általában véve a szerencsét
len tanítónő felé fordul a rokonszenv.
Nyilvános nyugtázások, a r. s ö g a , i \ mn
kedvelő szintám ilut folyó í v január lió 25-én az iskola
nl"Pj* i«vára «*inwdö«cláfrml ömszckötött bált rcn
ile/.ctt. Színre került a „(jiyimeai \« d v irág u cimü néps/.imnU .'I felvonásban. Összes bevétel volt 205 korona
80 fillér. A kiadás pedig tett 145 korona 8 0 fillért.
Tiszta jövedelem 120 korona. A nemes célra felül
fizettek : llajnód Ignác 20 koronát, Dr. Novák Albert
lo koronát S/igetliy fivnla plobános 10 koronát. Mikő
r.álint 7 Vonom 80 fillért. ( V.iminennann Adolf 6 ko| rónát, László Ignác
korona 60 fillért, Jak ab Márton

Tűzoltó tiszti bál Ditróban. A farsangi mn •
mint eddi j , úgy most is ditrői önkéntes tűz
oltó-testület tisztikara által rendezett táncmulatsággal
lett bevezetve. Jan u ár 1 8 á u tartotta meg a tisztikar,
mely ám bár nálunk még sokan vannak, akik nagyzási
iiiHiieiizábau szenvednek, tle azért mind anyagilag s
mind szellemileg ngy sikerült, am int tnég tán soha.
Bevétel volt I6 n korona 4<» fillér. Kiad is 83 korona
74 fillér, tehát 8 1 korona 66 fillér a tűzöl tótestület
segély- és jutalini alap javára elszámoltatott. Felül
fizettek : Dr. Szatlimáry István l o koronát, ifj. Császár
István 6 koronát. Sinidek V iktor 4 koronát, Szatlimáry
Béla. Dr. Mezey Géza. Mátyás Viliért. Gsergöfy A ntal.
Keresztes István. Puskás Bálint 2 — 2 koronát, (kószái
Antal, Ambrus Tamás. Fésűs Im re. Mélik Antal, Zárug
Ferenc, Ince (iábor, Plucz (ieröné légit). Száva István.
Ferenc*)* Sándor, Benedek István. Borka Lajos, Meskó
Lukács,* Baj na Árpád, Altér G yula. Blumenthal József,
(iaál Miklós. Szatlimáry Jen ő
Djejanics Szilveszter
1— I koronát. Ma ró ti Ján o s 4 0 fillért, melyért fogadják
a szives feliUtizetök a tüzoltótestület hálás köszönetét.
Ditr.1, 1H08. jan u ár 28 án. Á v 4 d Juáchim , titkár.

Sz. 1502/1908. p.

Végzés.
A kir. törvényszék e kérés következté
ben elrendeli az Apponyi könyvnyomda rész
vénytársaság (-éjjének, az alapszabályok alábbi
tételének a kereskedelmi társas régek jegy
zékébe való bevezetését és a Központi Ér
tesítőben való közzétételét.
Ez a részvénytársaság Csíkszeredában
1907. november 12-én tartott alakuló köz
gyűlésen elfogadott alapszabályok szerint ke
letkezett.
A vállalat tárgya 48-as függetlenségi
hírlap kiadása és mindennemű könyvnyom
dái munkák elvállalása. Tartalma 10 év.
Alaptőkéje 10,000 kor., mely 200 drb
50 koronás névre szóló részvényre oszlik.
A társaság hirdetményei a Csíkszeredá
ban megjelenő „Őrszem" eimü hetilapban,
ennek megszűnte esetén más helyi lapban
tétetnek közzé.

ŐRS ZEM.

Február 4.

fi. szám.

egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbel
Ígérőnek elfogjuk adni.
Árverezők az árverezés megkezdése előtt
kötelesek a kikiáltási á r 10",„-át bánatpénzképen az árverést vezető elnök kezéhez le
tenni. Az egy koronás bélyeggel ellátott Írás
beli zárt ajánlatok a megajánlott összeg
10",„-nak megfelelő összeggel, vagy óvadékképes értékpapírral látandók el és abban
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és
szerződési feltételeket ismeri és azoknak
magát aláveti.

Az igazgatóság hét lapból áll. ezek dr.
Daradics Félix ügyvéd. Merza Rózsii keres
kedő. Hajnód Ipuácz takarékpénztári köny
velő. Karda bajos kereskedő. I’otoezky Már
ton kereskedő. Albert Ödön kereskedő.
A eépjegyzés módja : a részvénytársa
ság cége két igazgatósápi táp együttes alá
írásával, vagy egy igazgatósági tag és egy
cégjegyzésre jogosított tisztviselő együttes
aláírásával. Cégjegyzésre jogosított tisztvi
selő ezidőszerint nincs.
A kir. törvényszék :
Csíkszereda. 1908 január 30.

Az árverési és* szerződési feltételek, va
lamiül a becslésre vonatkozó közelebbi ada
tok a lázárfalvi gör. kalli. lelkészi hivatalnál
meglekinlbelők.

Ad. 17. szám
190*.

Lázárfalván, 1908. évi jan u ár hó 28-án.

Értesítés.

Bardoc2 István.

Merza Rezső.

titkár.

elnök.

Boér György.
gör, katli. lelkész.

róni. katli. plébános.
;
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Árverési hirdetmény.
Alulírott liiriWigri vój'ivlinj'ó tíz 1881 évi l,X
l e lo*J. íj a óitflinólifii p7.dniM'l ki'Viim* ti*n*i lin*ry
n rtikww m l.ii kir. j;inwl>irós.i;'ii;ik l'.MH!, övi S|», II.
»M /|. s/iötiii vpipyW kövotkp/télK:ii I)r. («yör*.'y iiál
Mniiokos Hjjyvétl altul k<j»vi*rlt Miuvi l’e/.sö CHÍks/.«- i
reiiii líikŐH jnvárta. KuzautMy Itélit vrnlotlnlvi lakos
ellen 1*20 kor*m:i s já r erejóig l'.tittj évi iiovi'iiiber
lió 28 áii t'ii^.iiiatnsit itt kioléjjitési vógr^iii jfÚK utján le
és lel iíl Foglalt és 711 koronám l»»»trs»llt kivetkőz.* in"óságuk. II. in :sxoluilieli iluNmik. bolti bereiulezések.
én árucikkek stl». *tl» nyilvános árverésen elaltatnak.
.Mely árverésnek a Csíkszeredái kir. jár isliinWi^
1908. évi V. 12.-t számú végzése (olytúli 1*20 korona
tőkekövetelés, ennek 1006 évi március lió I n!t liánjától j
|ár« .*»•/„ kamatai. Vs<,;0 váltód íj és eddig összesen
44 koroiia 4*i fillérlieu liiróilag már megállapitott költ
ségek ereiéig. a végrclnjtást szenvedett lakásán,
('sikv trilot(alva kö g»*jfélH*u leendő m egtartásán 1908.

napjának

délutáni 4 ,

és tilili.r/ a ve.mi s/j\mléko/ék ezennel oly megjegyzéssel hivatnak iímg. liojrv
na érintett ingóságuk na 1881. évi I . \ t.-e. 107 es :
108. § ai értelmében kés/pénxHzetés melleit, a legtöhhor
ígérőnek. sidlkség esetén hccsanm alul is el lobnak
altatni.
A m ennyiben a/. e lá rw re z e n d • ingóságok it ni le ik I
i • le és f'elillfoglalt itták és a /.o k n kielégítési j . .*
n y ertek volna, esten á rv e ré s az 18.S | . év i l,X . t e
1*20. ij é rtelm ében ezek ja v á ra is e lren ileltetik .

Kelt ( !«ikmeredn, 1 »•*■<. évi lebruir bó
napján.

.".-ik

Molnár Sándor,
k ir. l>inW l'i v é g ie k aj tó.

Faárverési hirdetmény.
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FEKETE

ö

VILMOS
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illatszertárában Csíkszeredában

i

M

a letrfinonmbb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért dokngramonként l ’ífy arcszépiló kenfjesok, mint púderek 10
fillértől Feljebb. Valamint ott kapható
a hirés kolozsváii nre- és kézfinomitó

=

Ichthyul és Ichthyel Salicyl
<XJ

ífyó«yszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai eikkek nagy
választékban.

73*
re
E

Vidéki megrendelések a pénz elóleges
beküldése vagy utánvét melleit azon
nal eszközöltetnek. :
4—52

E—
'
-<

|

A legjobb fogkrém a Thymol.

Szolőoltvány!

|

Y«hi szmmesénk a 1 t* közönséget
értesíteni, hogy rsikszurodába :i vasuli i
állomással szemben
KI

I

keresk. virág és konyhakertészeti
telepet létesítettünk, a hol állandóan
mindenféle élő virágokat, veteményeket
és zöldséget termelünk, azonkívül meny

-c

|

Szőlővessző!

\ világhirü Delaware adja a leg
jobb b o rt; oltani, permetezni nem
kell! Gyökeres 100 drb : lo o kor.:
sima : 50 kor. Szölöoltványok t»zere :
140 kor: a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési cim :
Szigyártó Nagy Mihály

Felsösegesd (Som ogym egyc)

asszonyi, vőfély és női mellcsokrokat ti
Szám S á — I !I(IH. vójjrli.

évi február hó 25-ik
Órája határidőül bitiizetik

Nőm kell már cyy üvo^ finom illatsznrórt 10, 15,20 koronát adni, mivel

:O

Imre Jenő.
községi tanító.

Virág és konyhakertészet.

Kelt Csíkszeredán, 1908. február bő 2

Szabi János.

C3
az
73

Utóajánlalok nem fogadtatnak el. A fatömeg becsértéken alól éladalni nem fog.

Császár.
kir. törvs/.úki albiró.

A „Kerületi Mnnkásbiztosiló pénztár"
ipazpalósápa értesíti az összes közgyűlési
kiküldött urakat, miszerint az ltlOH. évi
január hó 10-én fenti szám alatt kiadott
meghívóban 1908. évi február hó 2-ik nap
jának délelőtti 10 órájára összehívott rend
kívüli közgyűlés nem volt megtartható, mert
a tagok nem jelenlek határozatképes szám
bán. A meghívóban kitűzött február 9-iki
batáridőben azonban a tagok számára való
tekintet nélkül meg fog tartatni.

A legolcsóbb bevásárlást forrás.

napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.

Legjobb m ellékkereset

Szives pártfogást kérve
teljes tisztelettel

nők és családok részére. Egy helyen és egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
,STYR1A“ kötőgép. í-,a‘ Árjegyzék ingyen.
Kedvező lizclési feltételek, a j

Heivig G.

fis!

János és Társa

első csikm egyei virág
és konyhakertészete.

I
J

El ső S T Y R I A I k ö t ö g é p g y á r
Magyaroiszági képviselete :
FOGL. 1. L. műépítész. Budapest. VI. Csengeri-utca 5 4

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.

Ez igazan nagyszerű!

Van szerencsém tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férfiszabó üzletem ben uűndeii idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

nagy raktárt rendeztem be, molyokhö
a legcsinosabh kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
egyenruházati szövetekből is elvállalom
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajánlom továbbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karikahajós patent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
bárom évi jótállás melleit, havi rész
letfizetésre. - Úgyszintén nálam ol
csón lieszerezhclök a géphez szükséges
mindenféle kellékek, u. ni. szíjak, ola
jozok. esavarliuzók, hajók slh.
Kecses pártfogást kérve, vagyok

Mióta WAGNER a ..Hangszer-Király" iogyen

küldött egy családi fonográfot
azóta esténkint egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha 10 drl>. komáilyöntésii kótuhengereket rendel, melynek darabja I kor.
SO fillér.
Az összes színházak Felvételei!
H aníjrersrtif/brszM of/éjt, 0 lemezzel, 400
tűvel 40 kor. ísko/ahrt/etiit tokkal, vonó
val. gyantával. ára 1*2 kor. H aző h a rm o n ik a , orgomihangn, iskolával, dalokkal 12
kor. H ossza m a f/f/ttr c ite r a , finom munka
felszereléssel 12 kor. H a r m ó n ia m ok,

használtak állandóan raktáron.
Alólirotlak. m inta lázárfalvi róni. katli.
lelkész és laniló, gór. katli lelki'sz és ta
nító tulajdonában levő crdöillclmónyek ez
Jézsef-korut 15 V.
idő szerinti haszonélvezői kö/.hirré tesszük,
Árjegyzék ioj/j/en. .lavitások oIcmóh•
hogy a megnevezett illetmény erdőnkben
folyó év nyárán tűz állal megperzselt, szá
raz, becslés szerint 473 m;l gömbölyű Inc
és jegenye fenyő huszonfa készletet 2305
kiváló tiszteletiéi
Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!
korona, a z a z : Kettőezer háromszáz hatvanöt
Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
.
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korona kikiáltási árban 1908. évi február
alkalmasabb
erre a 48-as független
hé K)-én d. e. 8 órakor Lázárfalva község
ségi párt hivatalos lapja az ..Őrszem.'
házánál m egtartandó zárt iiásholi ajánlattal
N yom aton Létz János könyvnyom dájában, Csikszercdúhnn. 19t»8.

WAGNER a „Hangszer-király*4 Budapest

