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Tömörüljünk.
Politikai pártok tűnnek le a politikai
láthatárról. ujaLb politikai pártok alakulnak,
melyek hangzatos címükkel akarnak a nép
szivéhez férkőzni, hirdetvén — ha nem is
a világ megváltását —• de legalább sokat
sanyargatott magyar hazánk ujjáteremtését.
hátunk bukkot nagyságokat hidra mód
já ra újból feltámadni, kiknek vésztjósló üvöl
tésé jól fizetett sajtójuk utján eljut a leg
kisebb kunyhóig is, s megmételyezi a be
csületes. hiszékeny lelkeket.
Ha a haza megm entéséről van szó,
nem riadunk vissza semmi áldozathozatal
tól, s nekik a letűnt csillagoknak, nagy áldozáthozalalra van szükségük, hogy uj fényt
nyerjenek, hogy Magyarország megváltói le
hessenek.
Igen, nagy áldozatra van szükségük:
n é p r e , mely felemel, mely fényt kölcsö
nöz, de a melynek haragja az érdernetleneket. korifeuso kat tomboló viharként söpri el

Hirdetések mérsékelt díjazással, megéliapodáe szerint.

karjaiba dobják Magyarország fennállásának
biztos alapokra fektetését.
A levitézlett KristófTy leventéknek fáj,
a békés m unkásság. Nekik piros jelvényes
nem zetköziekre van szükségük, hogy Ma
gyarországot nagygyá. hatalm assá tegyék,
s még mindig akadnak kishituek, kik hisz
nek Ausztria bérenceinek.
1848-ban Petőfi „Talpra magyar“-ja a
harcm czöre szó líto tt: m a : a békés, a haza
üdvére, megerősítésére szolgáló m unkásságra
hív m indenkit, aki hazája sorsát szivén
viseli.
Töm örüljünk tehát egy tá b o rb a ; tö
m örüljünk a 48-as függetlenségi zászló
mellé. ‘Ne kívánjunk többet nemzeti kor
mányunktól, m int a m ennyit fokozatosan
m egterem teni lehet.
Az ország békéjét feldúlni sokkal könynyebb egy nap alatt, mint 40 éves m ulasz
tás hibáit 1— 2 év alatt helyre pótolni.

Töm örüljünk a hazafias sajtó mellé,
A bukkot nagyságok egy jól számított üzzüuk ki házainkból m inden oly lapot,
sakkhuzással akarják a 48-as liiggetlenségi becsem pészet sajtóterméket, mely a nép
párt vezető politikusait, és a korm ány gyep megtévesztésére, megmételyezésére irányul.
lőjét kezükben tartó 48-as korm ányférliain- | Minden vármegyének, csaknem m inden vá
kát elhomályosítani, —■ elvtagadóknak tün rosnak van 48-as, függetlenségi sajtó Olgá
tetve fel ökel, kik higgadt, békés m unkás im m á, tám ogassuk azt szivvel-léiekkel, szel
ságukkal törekednék a nem zet jövő boldog lemileg. anyagilag; igyekezzünk a néppel
ságának alapját m egterem teni, s nem a nem  megismertetni, s igy egy hatalm as függetzet békéjét feldúló nemzetközi szoliális had ségi párttá tömörülve ellentállhatunk a ránk

AZ „ŐRSZEM” TARqAJfl.
Vendégijesztő.
Dacára a mai sziik világnak, Tavalyi Pál
földbirtokos annyira nyílt házat tartott, hogy
sohase fogyott ki a vendégből. Boldog, boldog
talan, igénybe vette vendégszeretetót. Nehány
jó barátja heteken át nála időzött Neki akarva,
nem akarva folyvást mulatni kellett.
Mindez tengernyi pénfébe került. Nem
győzte jövedelmeiből fedezni a kiadásait. Nagy
vagyona dacára folyvást pénzzavarokkal küz
dött. Minduntalan voltak apró kellemetlenségei.
Végre is belecsömörödött n folytonos ven
déglátásba, kezdett filozofálni.
.
Kiokoskodta, hogy legjobb lesz hamaro
san megnősülni, fölcsapnia a szolid emberek
közé, hogy szép szerével megszabadulhasson az
alkalmatlankodó jóbarátoktól és vendégektől.
Amúgy netn érzett magábuu elegendő bá
torságot arra, hogy látogatóit egyszerűen azért,
mert terhére vannak, elriaszsza.
Gondolta, hogy majd ha megnősül, eszükre
fognak azok is térni, belátják, hogy a házasélet
csendjét illetlen zavarni, s elmaradoznak a há
zától.
Lehet, hogy helyesen számított, s lőtt
volna is eredménye nőtlensége feláldozásának,
ha szerencsétlenségre nem a legszebb hölgyet
veszi el a szomszéd vármegyéből
A szép asszony látásáért még többen kez
dettek járogatni a házában. A ini meg már egé
szen kihozta sodrából.
Föltette magában, hogy örökre elijeszt u

Szerkesztőség és UatféMwM:
Apponyi könyvnyomda r. t Csikszeredábaa, hévé a kéziratok
hirdetések és előfizetések kiláeadlk.

uszított osztrák bérenchadnak, s békés m un
kálkodással m egalapozhatjuk az erős, füg
getlen Magyarországot.

— Hoitsy kijelentése. A képviselőhöz folyo
sóján Hoitsy Fáj, a függetlenségi párt eme régi
és tekintélyes tagja azt a kijelentést tette, hogy
Magyarországnak létérdeke az önálló bank. Ab
ban az esetben, ha annak létesítése meghiúsulna,
levonja a konzekvenciákat s egy maga is harcba
száll azért.
- A balpárt kudarca. Debrecenben a füg
getlenségi balpárt vasárnap tartotta alakulását.
A párthoz senki sem csatlakozott, de azért mégis
megalakították. A párt itteni szervezője Jánossy
Zoltán református lelkész. Felszólították a csatla
kozásra az ifjúságot is, de annak komoly része
nem vett részt az alakulégyülésen.

Házszabályrevizió.
Dr. Nagy György országgyűlési képviselő beszéde,
melyet a házszabályrevizió kérdésében a szólásszabadság érdekében tartott február hó 27-én
az országházban.
(Holytatán.)

Hát ha nem lett volna bennünk annyi
hazafiság, hogy síkra szálljunk, ma már talán
ez házszabály volna. Hová lennének azok az
urak, a kiknek csak aggodalmuk van, de nincs
szavuk annak kifejezésére ? Zsebredugott ököllel
nem lehet szabadságharcot kiküzdeni. Ha itt
mindenki hallgat és csak künn elégedetlenkedik,
azzal nem lehet megteremteni a független Ma
gyarországot. Férfiak, acélgerincü férfiak kelle
nek id e ; udvari tanácsosokkal nem lehet meg
csinálni ezt a nagy nemzeti küzdelmet- A 48-as

Maga a házigazda jó ideig mit se tudott
háztól irgalom nélkül ismerőst, rokont, jó ba
a kiséitetröl, s csak ámult-bámult, hogy mi le
rátot.
Hogy legyen már egyszer neki is békes het az oka a szálló vendégek elmaradozásának.
Örült, hogy valahára mégis célt ért.
sége.
Később azonban fülébe jutott a kísérteti
Hogy azonban mégse kelljen neki mumus
ként szerepelnie, elhozatta kisegítőül a napa mende-monda és kezdte restelni, hogy ily rossz
akaratú badarságot fognak rá a kastélyára.
asszonyát.
Akadt egy ismerőse, a ki még bizonyozott
Nemrég temette el az urát, s katonás aszis vele, s akit a kisértet annyira megijesztett,
szony hírében állt.
Megkérte teh'.t bizalmasan, hogy vagyoni hogy buesuzás nélkül még az éjjel menekült a
jóváltáért morogja el a háztól barátait és azo háztól.
Végre is Tavalyi Pál maga akart meggyő
kat a minduntalan alkalmatlankodó, ide-oda
ződni a valóságról, s egy éjjelre átment aludni
utazgató népségeket
Meg is tett a napaasszony mindent. Szólt, a vendégszobába.
Reggelre majd inegöszült rémültében.
szépült, mérgeskedett, szórta szemeiből a hara- j
Az akasztott ember kötele hurkolódott a
gos villámokat.
nyakára, érezte homlokán a halott ember hideg
Minden hasztalan volt.
leheletét, s mikor kiugrott ordítva az ablakán,
Rá se hederitettek.
Csak olyan ötödik keréknek nézték a háznál. még a komondorai is vonitani kezdtek ijed
Tavalyi Pál kezdett kétségbe esni. Már- tükben.
Már pedig azt tartják, hogy az ebek meszinár ö magú akart erélyesen föllépni, midőn egy
sziről megérzik a kísérletet.
váratlan esemény jött segélyére.
Maga Tavalyi Pál se mert többé megh&lni
A kastélya előtti dombon valami sbitáriáHb akasztást hajtatott végre a törvényszék, s a saját vendégszobájában.
Papot hivatott és a szobáit beszenteltette.
azon naptól kezdve kísértet fészkelte be magát i
Miséket szolgáltatott a meghaltak lelki üdvéért.
a kastélyába.
Különös passziója volt neki éppen a ven A domboldalba temetett akasztott ember holt
testét fülásatta. Tisztességesen eltakarittatta a
dégszobákban kisérteni.
K naptól kezdve alig mert többé valaki köztemetőbe. Követ állíttatott a fejéhez.
Mind hasztalan volt.
hozzá szállni. Leghátrabb cimboráit megugraszA kisértet azért csak egyre kísértett.
totta.
Kiszokott a háztői minden ismerőse, azzal
Híre ment a kísértetnek az egész környék
gyanúsították, hogy ő maga a boszorkánymes
ben, s kerülni kezdte a házát mindenki.
ter,
s
már csak úgy félve köszöntek neki.
Még a szomszéd megyebeli ismerősei is
(Vége következik.)
osak úgy lopva mertek hozzá bekukkantani.
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programúi megvan, n r- 'l megvan, csak emberek tákkal. elmondta, hogy a nemzetiségeknek mi törvényeket részben módosította, a törvények
kellenek, a kik megvalósítják. Kijelölte Kossuth lesz a jövője; de hogy az uralkodó pártnak, a rendelkezését részben megváltoztatta az 19(jy
Lajos a / utat, csak tudjunk haladni ezen az függetlenségi pártnak az uj választási törvény
utón. (Úgy van I bal felöl.)
szerint mi lesz a jövője, arról egy szót sem év folyamán hozott, törvénytárunkban VII.
.Azt tartom, hogy folytonos lemondással, •szólt, pedig egy ily ea nagy uralkodó párt ezt szám alatt beiktatott törvény. Ezen uj törvény
megbékéléssel, a királyival szemben való nagy legalább megvárhatta volna. En hallgattam a különösen a tagosítás kérdésében foglal ma
lelkűséggel, áldozatokkal nem lehet alkotó, te beszédet, én vártam erre és csodálkoztam, hogy gába helyes intézkedést a mikor felállítja
remtő munkát végezni. Hogy teremtő munkát egy szó, egy hang, egy intés nőin volt abban, az állandó gazdasági szakbizottságot, mely
végezhessünk, ahhoz akaraterő elszántság, ön- mely a függetlenségi pártot megnyugtathatta a tagosítás elrendelése előtt nyilatkozik arról
feláldozás kell: hogy alkotó munkát végezhes volna. Utoljára mi függetlenségi képviselők ha
sünk, először akarat kell, mely a célt ki elölje. tározunk itt ebben a p írlamjntben, mert több hogy a kért tagosítást a községre nézve
hasznosnak ős czélszerüen keresztülviheDe azt helyettünk kijelölte már a nemzet, mi ségben vagyunk.
Tovább folytatom Andrássy Gyula belügy tönek tartja-e, ha a földmivelésügyi miniszter
kor a függetlenségi pártnak többséget adott. Kell
erő, a mely az akaratot megvalósítja, kell el miniszter ur beszédének fejtegetését.
által e czélra összeállított állandó gazdasá
Azt mondja a belügyminiszter ur, hogy
szántság, a mely nem riad vissza semmitől és
kell önfeláldozás, a mely minden áldozatra ké nem nyújt he olyan törvényjavaslatot, a mely gi szakbizottság, melyben a kisbirtokosok,
a kis gazdák érdekei em inenter meglesznek
a magyar állameszmót veszélyezteti. Ez egy ne
pes. (Úgy van! balfelöl.)
T. képviselőház ' Ha mi nem lettünk volna, gativ kijelentés. Nekem pozitív állítás kell, hogy védve ; a tagosítást nem tartja hasznosnak,
ha nincs az a néhány ember, a kiben felbuzdult olyan törvényjavaslatot nyújt be, a mely a ma abban az e esetben a tárgyalásra megidé
a hazaszeretet, akik elhatároztuk, hogy Kossuth gyar államiságot erősiti, a mely megveti alapját zett. de meg nem jelent felek úgy tekin
Lajos Zászlaját fennen lobogtatjuk, kezünkből annak, hogy itt egy független, hatalmas orszá tetnek, mint a kik a tagosítást ellenzik és
ki nem adjuk, akkor ma esetleg ebből a ház- got lehessen megteremteni: egy magyar Magyurszabályszigoritásból már házszabály leit volna í országot. Nekem ez a negatív állítás nem szol az állami törvényhatósági és községi vagyon,
és akkor hiába lett volna a későbbi siránkozás, gálhat megnyugtatásul, meri mikor a másik a közalapítványi javak a közintézetek, az
a későbbi jeremiád. önök nem tudták volna a í szavával kijelenti, hogy a más pártok, a nemző- árvák és a gondnokság alatt levők birtoka
j tisógiek, azután a szocialisták, a szociáldemokra a tagosítást ellenzők birtokához számítan
meglettet soha többé nemlétezővé lenn .
Azt mondja Nagy Emil t képviselőtársam ták milyen számban fognak visszakerülni, egyet- dók. A gyakurolatban helyes keresztülvitel
Eötvös Károlynak. a mikor Eötvös szétszedte az • len egy inlésével el nein árulja azt, hogy az uj
ő megállhatatlan, lehetetlen indítványát, hogy választási törvény milyen befolyással lesz a füg mellett áldásos lesz az uj törvény IV. feje
az volt a baj, hogy ő Palában volt a delegátu getlenségi és 48-as politikának jövőjére nézve. zetének rendelkezése, a mely szerint azok
Mire való tehát a házszabályoknak terve- ban a községekben, a melyekben az általá
sokkal. — az volt az a bizonyos tengeri kirán
dulás — és a mikor hazajött, látta, hogy nagy | zett szigorítása, hogyha a legilletékesebb fórum nos tagosítás kérelmezése idejében közös
forrongás van a házszahályrevizió kérdésében. részéről is azt halljuk, hogy az semmit sem ér?
Oly hirtelen kellett megszerkeszteni az indít Nem kell egyéb, mint egy lelkes kisebbség és legelő nincs, vagy a meglevő közlegelö a
község állatenyésztés érdekeit ki nem elé
ványt, hogy a stilizálásra, szövegezésre, jóhneg- azzal diadalmaskodni lehet.
gondolásra nem is volt idő, mert tisztán a felett
T képvis lőház 1 Én gróf Andrássy Gyula gíti. a legelöl a tagosilandó összterületekből
kellett dönteni, hogy a katonai kérdések kikap- t. belügyminiszter ur beszédébe a legséreime- kell kihasítani, illetve kiegészíteni. Ur Sehess
csoltassanak-e, vagy maradjanak.
sebbnek azt tartom, — lehet, hogy rosz- Dénes székely testvérünk, az igazságügy,
Es a mint Nagy Emil mondta, az uralkodó szul ítélem meg, — majdnem feltűnő volt az a
pártnak a katonai kérdéseket kikapcsolnia le figyelmetlenség, a melylyel az ország legnagyobb minisztériumban felállított erdélyi birtokrendezési ügyosztály vezetője, a magyar
hetetlen.
pártjáról hallgatott.
Igaz, hogy lehetetlen. Itt van az egész kér
Ez a néma hallgatás csak aggodalmat kelt agrár politikáról irt nagy szabású m unkájá
désnek a foga. Tehát azért kell a házszabályokat het mindenkinek a lelkében, * úgy látszik, — ban, melyben a közös tulajdon s az abból
igy megalkotni. Maga Nagy Emil. a mérsékelt legalább hallottam, magánbeszélgetésekből — kialakult magán tulajdonjog és gazdasági
ilju óriások vezére mondta kijelentette, hogy hogy igen sok embernek lelkében aggodalmat
lehetetlen beszélni arról, hogy az uralkodó párt ébresztett ez. Azért lenne első kötelességünk helyzetét ismerteti, meggyözőleg bizonyítja
a katonai kérdéseket kikapcsolja, mert hiszen ezt a Nagy E nil-féle indítványt teljesen visz- be. hogy a közös erdő és a közös legelő
akkor elveszti a király bizalmát. Nekem nem is szavetni. (Helyeslés balfelől.) Ezen módosítani a kisbirtokos elem gazdasági berendezke
kell ez a bizalom. En a nemzet bizalmát aka nem lehet, ez rósz, ez eredendő bűnben talál
désének a székelyföldén ma is fö alkotó
rom, azt pedig csak agy lehet megtartanunk, tatott, ezt nem szabad tárgyalni. Szájkosarat,
ha a nemzeti jogokért küzdünk. Elég volt 400 lakatot nem szabad a képviselőnek szájára tenni eleme. A törvény erre "von itkozó rendelke
zéseinek helyes, ezélszerü keresztülvitele
esztendő alatt mindig a királyi jogokért küz (Helyeslés balról )
deni A pozsonyi moriamur pro rege nostm-ért
Ezért szólaltam fél, t. képviselőház. Fel hivatva lesz számos sérelmet orvosolni. A
a chlopy-i „soha" és a végtelen nyomor és szén
szólaltam, hogy hátha az én egyszerű szavam törvény végrehajtása tárgyáb ui kiadott 500
védés ígérete volt a fejedelem ajándéka ;a nem- I csak egy embert is meg tudna győzni. Hátha számú miniszteri utasításnak az igazságügyzet pedig, ha érte küzdöttünk, megbecsül éle- j akadna csak egy lélek is, a melyben a lmzafiui j
tünkben, megbecsül halálunkban. Én a nemzet aggodalom érzése ébredne fel és akkor azon tá miiiisztériumbaii való tárgyalásakor igyekez
nek vagyok íia más hatalmat nem isme' k el borhoz csatlakoznék, a mely tiltakozik a száj tünk odahalni, hogy a közlegelöre vonatko
feleltem; egy uram vau az Istenen kivid és ez kosár ellen és a függetlenségi és 48-as eszmék zólag olyan intézkedések történjenek, a me
a magyar nemzet. (Éljenzés balfelől.)
lobogoja alatt a szólásszabadság megvédéséért ! lyek a székelyföldi állattenyésztést elősegít
T. képviselőház! Egy igen fontos körül küzd. (Élénk helyeslés a baloldalon.)
sék, a melyek az eddigi rósz, czélszerütíen
ményre mutatok rá és engedje meg a nagy füg
0 őge)
gazdasági törvények állal okozott sérelmet
getlenségi és 48-as párt, hogy ezt megtegyem.
legalább részben megszüntessék. A törvény
Nem akarom a világért sem fogadul lan próká
tornak feltolni magamat az ő részére, de hiszen
javaslat tárgyalásakorjan. 25-ikéu hosszabb
mi is mind függetlenségiek és 48-asok vagyunk
beszédben mutattam reá a székelység gazda
Beszámoló.
és a nemzet érdeke közös.
A belügyminiszter ur, mint salamoni titkot Dr. Nagy György országgyűlési képviseli Csik- sági érdekeire, a következő napokon tartott
hét pecsét alatt elzárva tartja a választási tör szentmártontimi tartott boszáinnlójióiuk a székely részletes tárgyaláskor indítványok, módosilváiiyok, határozati javaslatok beterjeszvényt. Ember fiának nem szabad arról még tu
gazdasági kérdéseket tárgyaiéi része.
domást se szerezni. A függetlenségi pártnak a
tesével igyekeztem törvényjavaslat hiányait
Mélyen tisztelt választó polgárok ! A pótolni.
vezérei maguk sincsenek ezen javaslat alapelvei
iránt tájékoztatva.
függetlenségi és 48-as eszmék hűséges szeIgen sok üdvös javaslatomat nem fo
Nem lehet egy korszakos reformot igy ti retetében én étle.s székely testvéreim !
gadta el a többség, mert nem ism eri a mi
tokban, suttyomban megcsinálni En nem vin
Örömmel jöttem el, hogy beszámol
dikálom azt a jogot, hogy nekem mutassa meg
speciális székelyföldi viszonyainkat s nem
hanem a függetlenségi párt vezérem hereinek jak egy esztendőnek politikai munkásságá tudja megítélni a székely kisgazdának, a
ról.
Felemelt
lejjel
jelenhetek
meg
ti
vá
mutassa meg és mutassa meg azután a pártok
székely kisbirtokosnak nehéz anyagi hely
nak, hogy előzetesen hozzászólhassunk. En ezt lasztó polgárok itélőszéke elölt, mert a füg zetét
’ h
szóvá tettem a függetlenségi pártkor értekezle getlenségi és 48-as zászló, melyet oly nagy
OKÚI- Slúg iiuin a
tén és akkor azt mondta a belügyminiszter ur, szeretettel, olyan megható lelkesedéssel adták ... • ’' t l\ VMili.t 'Ultin
.............
hogy a függetlenségi pánt egyik neves tagja,
.jóvöiH ii i.s az nj birtokrendezési törvény
vezére résztvesz a tanácskozásokon. A közvéle volt kezembe, tisztán, szeplőtelenül, hoztam X. fejezete, a mely szerint az 1880 : évi
mény azt mondta akkor, hogy Holló Lajos az vissza. Erős kezekkel lentartom a zászlót szeptember 10. napja után élőközölt jogügy
illető, de én nem hallottam tőle éjinek a meg szabadságunknak, függetlenségünknek, nem
lettel szerzel! ingatlanok, vagy az ingatla
erősítését és igy nem tudom, hogyan áll a dolog. zeti létünknek három szia ü szent jelvényét
nok nélkül szerzett arány részek után egyéni
Mert a végén előállni egy ilyen fontos
Beszámolómat két részre fogom osztani.
törvényjavaslattal, a melyet eddig senki sem lá
illetményeknek természetben való elkülönítés
tott, lehetetlenségnek tanom. De különben is Beszédem első részében ismertetni fogom csak abban az esetben rendelhető el, ha
itt a függetlenségi és 48-as párt van többség azt a működésemet, melyet a székely gaz
ben, a felelősség az övé, átveszi szivesm az al dasági kérdésekben kifejtenem, a második azok "túrj illetményeik elkülönítését a volt
kotás munkáját, hadd csinálja meg ő ezt a vá részben pedig az általános politikái helyzettel tulajdonosok egyenként is igényelhették voloa Beszédemben kívántain, követeltem, hogy
lasztási törvényt, (Igaz! Úgy v a n ! a szélső- foglalkozom
hHloldalon.) hadd vállalja érte a nemzet előtt a
csak a rosszhiszemű szerzőkre terjesztessék
A székelyföldet érdeklő gazdasági kér
felelősséget- Mert én mint ember bízhatom Anki ez az intézkedés, a kik mások jóhiszedrássy Gyulában, de mint függetlenségi és 48-as dések közül tárgyalni lógom a birtokrende musegvel vissza éltek, a kik m ásoknak a
képviselő az én vezéreimben jobban bi/o n, mert zést, a tagosítást, az arányosítást a kepe
azok lobogtatják azt a zászlót, melyet én kö állami megváltásai, az erdőnek az állami törvényben való járatlanságát kizsarolták
s küzdöttem azért, hogy a jóhiszem ű bevetek. (Helyeslés a szélsőbnloldulon.)
kezelés alól való Kivételét.
Az lenne a helyes, hogy a függetlenségi
1su 1 i es szerzókel megszerzett jogukban
Kedves
székely
testvéreim
!
A
birtok
párt csinálja rne-' ezt a nagy, korszakos reformot.
no rövidítse meg a törvény. Munkásságomrendezésre
vonatkozó
eddigi
törvényeket,
az
Mert hiszeii Andrássy Gyula belügyminiszter ur
■k lett annyi eredménye, hogy a végre
beszélt arról, hogy n i fog történni a szocialis 187J : LV. az 1880: \LV . az 1802 évi XXII
hajt.toi utasításnak az igazságügyiminiszté-
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rium ban való tárgyalásakor a földmivelés- nyújtson be. A m iniszter mind ezideig nem székely vonatkozású gazdasági dolgokban
ügyiminisztérium alt.<l az az Ígéret tetetett, válaszolt ugyan interpellációmra, de magán egy év alatt kifejtett törvényhozói műkö
jóhiszem ű vásárlóktól hajlandó a földini- utón megígérte nekem, hogy az államtitkárt désemet.
velésügyi miniszter az eredeti vételárban a szer
legrövidebb időn belül leküldi. A közbirto
zett ingatlant megvenni, hogy az a közösen kosság! erdőknek az állatni kezelés alól való
A gyimesi mozdonyvezetők bálja.
m aradó területhez csatoltassék s e területek kivételét jogosan követeli a székelység. Ebben
A gyimesi mozdonyvezetők március hó 1 én,
birtokosai évi hányadokban kamatmentes a kérdésben nem engedünk, nem alkuszunk. '
részben a Gyimesen építendő róm. k»th. templom,
kölcsönként a vételárat a földmiveiésügyi ■ Jogainkat követeljük Az 1898 : XIX. t.-c. az részben a mozdonyvezetők Or*zágo' Szövetségének
miuiszteriuranak visszafizetik. Ez által nö- 1 állammal kötött magánjógi szerződésünk ! „ lóiét! alapja*4 javára tombolával egybekötött zártkörű
vekedik a közös tulajdon s igy növekedik durva megsértésével a közbirtokosságokra t t tuevigalmat rendeztek, Amely úgy erkölesil -g, mint
a közös tulajdonnal járó gazdasági előny is. rákényszeritette az állami kezelést, melynek anyagilag kitünően sikerült.
A tánc szabályszerű vonntitiditással vette kezdetét.
Ez a legkevesebb, amit a kormánytól meg költséges, zaklató voltát megsinylik a birto
A megfelelő barátig-, síp éa kürtjei z é s után a z étterem
követelhet a székelység, m ert a becsületes, kosok. de melynek áldását nem érzik, mely előtt már előre előkészített mozdony megadta a gőztisztakezü, jóhiszem ű székely vásárlókat va nek hasznát nem látják. Mi csak a m agunkét síppal a „Figyelem** jelt és elindult. Eközben néhány
lóságos bűn volna helytelen törvényes in követeljük. Ha igazán szivén viseli a kormány lövés is dördült el. Erre a bangászok rázendítettek a
tézkedések által súlyosan megkárosítani. Az a székelység érdekét, úgy nem szabad me „Megy n gőzös - kezdetű csáruásrn. Ezen ötletes kez
a közönséget igen kellemesen lepte meg. A táncot
állandó gazdasági szakbizottság felállításé
reven elzárkózzék jogos kérésünk teljesítése det
Bozin György fütöliázvezetö, (elnök) U nger Oszkár álnak rendezését a törvény a földmiveiésügyi elöl. Én kiilömben nem nyugszom. Újra lomásiönök nejével, Vermcsy Emil m. v. (főrendező),
m iniszter hatáskörébe utalta. Március 10-én akciót indítok, hiszem, hogy ebben segíteni Mozin György fütöliázvezetö nejével és Kankáss Ödön
a földmiveiésügyi m inisztérium ban ankét fog az egész székelység, oldalam mellé álla tn. v. (cigánybíró), Vermesy Emil m. v. nejével n y i
volt, melyben megvitattuk az ebben az ügy nak hivó szavam ra székelyföldi képviselő tották tneg. a mi pár pillanat alatt általános lett és
ben kiadandó 1200. szánni rendeletét s a n  társaim s vállvetett erővel győzelemre visszük fesztelen jókedvvel tartott reggel 8/4 9-ig.
A táncterem is igen ízlésesen volt feldíszítve.
nak intézkedéseinél fokozott figyelemmel e fontos kérdést, visszajuttatjuk a közbirto A bejáratnál egy „Szabad menetet1* mutató, a kijá
voltunk, mi megjelent székelyföldi képviselők kosságnak a tőle erőszakkal elvett erdőt. Van ratnál egy „Megálljá ra álló Somaphor volt felállítva.
a székely közép birtokosok és kisbirtokosok elég eszünk nekünk, székelyeknek, megtudjuk A legkorábban érkező 10 hölgynek Ígért meglepetés
érdekeire. A rendelet IV-ik szakasza értel mi őrizni a magunk vagyonát, nem szorul egy egy csinos mellcsokor volt, de azért a többi höl
gyek is kaptak egy egy szép szegfűt és csinos vasúti
m ében a tagosítást kérő 500 korona előleget tunk állami tutorságra. Régen elnyütte már jellegzetes
és elmés összeállítású táncrendet.
köteles letétbe helyezni. Kérése alapján egy az ezer esztendőnél ősibb székely faj a
Éjfélkor a „Minden vonatot meg kell állítani**
tárgyaló bizottságot küld a földmiveiésügyi gyermekkor cipőjét, nagykornak vagyunk s jelzés lett adva (de csak a cimbalmon), mire megkez
m iniszter a községbe, amely a tagosítás kívánjuk, követeljük, hogy az állam ne losszon dődött a tombola, ami iránt :gen nagy volt az érd ek 
lődés. A 300 darab tombola jegyet rövid idő alatt
gazdasági előfeltételeit állapítja meg. E tár meg a nagykorúság önrendelkezési jogától
gyaló bizottság m unkája lógja képezni alap
Van egy másik fontos gazdasági érdeke elkapkodták, ami természetesen a hölgyek érdeme, kik
oly szivesek voltak azokat árusítani. Több szép nye
ját a földmiveiésügyi m inisztérium ban szer a Székelyföldnek, a kepe állami megváltása. reménytárgy volt. de legnagyobb érdeklődést a főnye
vezett állandó gazdasági szakbizottság javas A megváltás érdekében 1907. év december remény (egy hófehér bárány ka tenyérnyi széles nem
latának. Ha tagosítást kérő rosszhiszetnüleg 18-ikán gr. Apponyi Albcrthez, a vallas- és zeti szinti sznllaggal a nyakán és egy egy nemzeti színű
járt el, ha a gazdasági szakbizottság a ta közoktatásügyi miniszterhez interpellációt in bojtocskával a füleibe < keltett. Mindenki azt szerette
gosítást célszerűtlennek tartja, abban az eset
téztein s a m iniszter válaszában megnyug volna megnyerni.
tárgy akhoz szives ajándékaikkal hozzá
ben a tagosítást kérő nem csak a letétbe tatott, hogy esetleg még az 1908-ik éven járultakA : tombola
Tóth Kálinánné Budapestről 1 horgolt lég
helyezett előleget veszíti el, hanem a bi belül külön törvényhozási intézkedéssel segít, hajó kosárral s benne virággal. 1 virágtartó benn* egy
zottságok felmerült költségeit is köteles meg de m indenesetre legkésőbb az 1909. évi liliommal és 2 darab porcellúu dísztárgy. Csibi Rózsiba
fizetni igy a jövőben eleje lesz véve annak, költségvetésben benne lesz a kepemegváltás | k. a Csíkszeredából I darab horgolt látupatárca. Hauszhogy egy kapzsi külbirlokos, kinek alig pár kérdésének megoldása. A m inisztérium ban mann Auguszta k. a Bácsfaluból 1 darab horgolt asz
tali disz. 1*1080 Sándorné 6 darab porcellán dísztárgy,
barázda földbirtoka van, nyerészkedési szán bizottság foglalkozik a kérdéssel s nekem Miksitcz Aladárné 1 darab remek Rákóczi-baba. N. N.
dékkal tagosítást kérjen s önző érdekből fel éber gondom lesz arra, hogy az el ne alud 4 darab dísznövény cserépben, Sallay Jánosné i darab
dúlja a községek békéjét. Ezután csak ott jék a m iniszter által jelzett időre feltétlenül poreelláti dísztárgy. Sebőidé Viktörné 1 darab hirazett
lesz tagosítás, ahol a birtokosok gazdasági megszabadittassék a székelység igazságtalan tűpárna és Vermesy Emil né 4 kötet könyvvel.
Tiszteletjegyeiket megváltották, illetve felülfizetérdekének az megfelel s ahol a tagosítás robottól.
tek : N N. 6--korona. Spiró Emil m. á. v. felügyelő,
A székelyföldi hírlapokban mozgalmat Fejér István iGyimes). F ehér István tSepsibodok). Spitzer
tényleg a birtokosok többségének akarata.
Az átmeneti intézkedésekben az ismételt fel indítottam, hogy a székelyföldi országgyűlési Náthán. Popp Jákóh. Holfmann József. Antal György,
szólalásomra az igazságügyminiszter meg képviselők gazdasági kérdések sikeres meg- U nger Oszkár. Potsa Sándor. Görög Joachitn, Boér
ígérte egy oly rendelkezésnek feltételét, mely oldhutásáért egyesüljenek, tömörüljenek, hogy dános, dr. Wassermaun Simon. Jan ik József Bozin
a most fulya maiban levő tagositási eljárás az egyesülésnek fokozottabb erejével minél György, Vermesy Emil. Seliuhle Viktor. Sallay János,
Pál Tam ás, Kankász Ödön. Péter*y Andor. Pálfy Balázs
nak megszü ntetését lehetővé teszi. Neveze hasznosabb szolgálatot tehessünk a mi fa 5 — 5 korona, dr. Fejér Dávid. Fejér Lajos 4 — 4 k o 
tesen olyan községekben, melyek tagosítá junknak, a mi véreinknek, a mi testvéreink rona. Fogolyén Endre. Pogáts Vilmos. Száva Kristóf,
sára vonatkozólag az érdemleges tárgyaláson nek Hiszem, hogy tervemet örömmel fogják Meskó Jakab. dr. Fejér Mihály, Grossmann Ödön.
hozott ítélet nem emelkedett még jogerőre, fogadni képviselő társaim, mert hisz a nép- Ileim ler Lajos. Nagy B G yörgy. Markovits Lipót,
kérésre az illetékes törvényszék a helyszínére képviselőnek legszebb hivatása a nép érde- Bermann Izidor, Zakariás István. Keim Hermáim. H a
lász Domokos 3—-3 korona. Meskó Kálmán, Bodrogi
tárgyalást tűz ki s abban az esetben, ha a kinek megvédése a nép jobb jövőjének meg Áron. Zakariás János. Fejér Manó, D ájhukát Gerő.
m egtartott tárgyaláson kifejezetten egyetlen teremtése. Ha a parlamentben, az ankéteken Pál (tábor. Bálint Lajos, Kállai Ferenc Gergely V ik
egy birtokos sem kívánja a tagositási eljárás szervezett erővel tudunk fellépni, úgy a tor. Roaenberg Adolf. Willencz H erm ann. Spitzer Vil
folytatását, úgy az eljárás megszüntethető. Székelyföldet érintő gazdasági kérdésekben mos, Deáky Vidor. Kövér Sándor, D r. Kása Lajos,
Zinger József, Magyar Zoltán, Zennenzieb Hermann
Egy ilyen rendelkezéssel legalább azt a ne biztos a győzelmünk.
9— 2 korona. Dávid István, Meskó Lukács. Sidó Géza,
hány községei sikerül megm enteni, melynek
Beszámolóm első felében megemlítem Deák Ferenc. Kövér Zsigmortd Miklós Ferenc, Remég
azt,
hogy
a
képviselőház
éppen
az
én
fekvése, birtokm egoszlása, éghajlata, gazda
géczi Károlyné, Solymosy Károly. Neufeld Samu. Mezei
sági szokása egyaránt ellenmond a tagosítás : indítványom ra tűzte ki tárgyalásra a máso Lajos. Risnitza I*. János, Baka János, Lusztig Mihály,
célszerűségének, ahol a birtokosok közül ' dik osztályú kereseti adó eltörléséről szóló Bei maim Wolf, Balykó László. Moisel Kálmán, Fried
senki nem óhajtja az áldatlan tagosítás ke- i törvényjavaslatot s a kegyetlen, igazságtalan, József. Dcáki Itajos. Zatnreczky .Józsefné Deáki K á
roly. Deáki János, Bermnnn Mihály, Mezei Géza,
resztülvitelét.
embertelen fejadónak eltörlésével legalább Szendrey Károly, Köllö Márton 1 - 1 korona, Grécsi
Egy másik fontos székely gazdasági részben, habár igen csekély részben is köny- Imre, Fülek József 50 — 50 fillér és Frenknll Ferenc
kérdés : a közbirtukossági erdőknek az állami nyitve lesz a szegény emberek megélhetésén. 4 0 fillért. Továbbá Feliér István sepsibodoki „M atild*
Székely Testvérein)! Nem dicsekedhetett) forrás kezelösége 150 Üveg „Maliid** vizet, a „Siculia1*
kezelés alól való kivétele. A báró Orbán
Ottó és Betegh Pál lelkes, önzetlen kezde valami nagy eredménnyel. Egyet nyugodt részvénytársaság pedig 25 üveg málnáai „Siculia** vizet
ményezésére ebben a kérdésben Budapestre lelkiismerettel, felemelt fejjel elmondhatok, ajándékozott.
A tiszta jövedelem 267 korona 4 6 fillér, mely
m ent nagy székely küldöttséget székely test hogy minden erőmmel, m inden tehetségem  ből 2 0 0 korona az építendő templom alapra posta
véreim megtisztelő bizalmából én vezettem mel, m inden tudásommal székely fajomnak takarékpénztárba helyeztetett ; 67 korona 45 fillér p e
dig a „Jóléti alapnak** fog átadatni.
Darányi Ignác földmiveiésügyi m iniszter elé szolgálatában állottam.
Fogadják a neinosszivü adakozók, fellllfizetök és
s én tolmácsoltam a küldöttség jogos, igaz
Ha csekély tehetséggel is, de buzgósággal,
kik tiszteletjagyeikot megváltották, a rende
ságos kérését. A miniszter válaszában meg igyekező jóindulattal küzdöttem, harcoltam mindazok,
zőség legliúlásabb köszönetét.
ígérte volt, hogy Mezössy Béla államtitkárt a székelység gazdasági érdekeinek diadalra
Úgyszintén nem mulaszthatjuk el Gáspár Mór
sérelmeink megvizsgálására a Székelyföldre juttatásáért. Nagy gyönyörűséggel foglalkoz brassói fütöliáz főnök urnák ezúton is legbáláaabb köleküldi. A nyári szünet alatt az államtitkárt tam a Székelyföld gazdasági kérdéseivel s szünetünket kifejezni, azon nemes cselekedetéért, hogy
ez alkalommal két helyettest adott s ezzel lehetővé
lekötötte az Ausztriával való gazdasági ki ünnepnap volt az a nap az én telkemnek
egyezésnél való résztvétel s igy nem jöhet mikor munkásságomnak valami eredm ényét tette nzt, hogy mindnyájan nttlion hihettünk. Köszö
nettel tartozunk m ég 'U n g er Oszkár álloinásfünök, Gaál
vén le, november 30-ikán interpellációban láthattam.
B. Márton Bruszt János pályafelvigyázó uraknak és
Nagy vonásokban ezekben ismertettem mindazoknak, kik tánevigabnunk sikeréhez hozzájárultak.
szólítottam fel a minisztert, hogy az erdő
törvény revíziója tárgyában törvényjavaslatot j beszámolom első felében a székely érdekű,
A rendeséttg.
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di kirendeltség utján tavaly 24.000 korona (443
drlv tenyészkocát osztatott szét 33 községben
303 kisgazda közt. A vételárból 33 százalékot
elengedtek a kisgazdáknak. Minthogy pedig
tavaly oly tömeges számú jelenkezö volt, hogy
csak egy részük jutott tenyészkocához, a mi
niszter intézkedett, hogy az idén 24,000 koronát
fordítsanak e célra ugyancsak 30 százalékos
kedvezmény nyújtásával.

|
;
j
i
!

bán, ahol mint ezredes szolgált. Szíjgyártó Zsig-'
mond jegyző ezután jelentette, hogy március
10-én 7613 nyugdíjas honvéd volt bejelentve,
akik összesen 1,351.184 korona nyugdijösszeget
vesznek igénybe. Múlt hónap 8-án még 7067
honvéd volt életben s egy hónap alatt 454 öreg
honvéd hunyt el.
— Kézdialmás ritkasága. Ritka dolog tarja
bámulatba Kézdialmás lakosságát. Vuss Lázár
ottani gazdának egyik juha négyet bárányzott.
Öngyilkosság. Egy Schiller nevű sepsibükszádi üveggyári munkás három héttel ezelőtt
feleségül vette egy másik üvoggyári munkás
szép, fiatal 17 éves leányát, Piramper Rózát. A
mézesheteiket élő fiatal pár szerdán összeszó
lalkozott, s o miatt a fiatal asszony azon délután
3 órakor Málnás felé induló vonat elé vetette
magát. A szerencsétlen asszonynak mindkét
lábát térden felül levágta a mozdony kereke.
Beszállították a sepsiszentgyörgyi megyei kór
házba, hol másnap délelőtt meghalt.

— Eljegyzés. I)r. Székely Manó karczfalvi
k őrorvos folyó hó 18-án jegyezte el Krausz Mi
hály esikszentdomokosi birtokos leányát Annuskát
— Doktorrá avatás, ifj. (iái .Józsefet Gál
József Csíkszeredái takarékpénztár igazgató fiát
folyó hó 14-én avatták Kolozsvárt a jogtudo
— Szabadságolják a katonákat az aratásra.
mányok tudorává.
A király n Rendeleti Közlöny szerint még ja
nuár 21-én elrendelte, hogy az összes száraz
— A központi válaszmány ülése. A várme
gyei központi válaszmány az országgyűlési földi parancsnokságok a nyári gyakorlatozások
képviselőválasztók 1908. évi névjegyzékének közben próbaképpen három heti szünetet adhas
összeállítása, illetve az 1907. évi névjegyzék^ki
igazítási tárgyában folyó évi március hó 17-én sanak s ez időre a legénységet az aratási mun
Fejér Sándor alispán elnöklete mellett ülést kák céljaira szabadságolhassák. Így tehát az
tariou. Az ülés tárgyat képezte a névjegyzékek idén nem lesz hiány sehol sem az aratókban.
összeállításának előmunkálataira az összeíró
Fölvétel a honvédintézetbe. A soproni hon
küldöttségnek kiküldése. A kiküldött összeíró véd fóreáliskolákba i 5'), a honvéd Ludovika
küldöttségnek a névjegyzékeknek összeállitására akadémiában pidig 64 Inly fog 1908—1909-iki
vonatkozó előmunkálatait folyó évi április hó iskolai év kezdetén betöltetni. A kérvények be
8-ig be kell fejezniük s 1- ig a központi vá- nyújtásinak határideje ez év május 15. A föl- I
Szám 251 — 11*08. végrli.
laszmáuyhoz közvetlenül beterjesztik. Az elő vételi feltételeket a hivatalos lap közli.
munkálatok megvizsgdását a központi válasz- |
Árverési hirdetmény.
— Kovászna Romániában fekszik. Ezt álla- j
máuy folyó évi április hó 14-én tartandó ülé
Alulírott birónági végrehajtó az 1881. év! LX.
sében eszközli mikor is az összeíró küldöttsógi I pitóttá meg „Mármarossziget r. tanácsú szab. ,
elnökök az eredmény ől személyesen tesznek kir. város községi bírósága’ e Ivó 16-án postára j t c 10:.'. »» értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
3725/1907. kb. számú s „Tok. községi ; ;i Csíkszeredái kir. járásbíróságnak 1907. évi Sp. II.
jelentést. A választmány ogyideüleg elrendelte adott
Kovászna, Románia- főmmel világgá 714/15. sz/unu végzése következtében l)r (Jgedü
a községekben füstszám szerint megejtendő vá bíróságnak
bocsátott
seriptuma. Mikor a 20-ik században István Ügyvéd által képviselt idős Kelemen József
lasztókat is- Minthogy minden évben gyakran Magyarországon
ilyen, vastag tájkozatlanságban csikcsicsói lakás javára. J.ikabovits Samu és neje esik
előfordul, hogy jogosultak téves elnézés folytán
az országgyűlési képviselöválasztők állandó szenved egy hatóság a földrajzi tudomány terén, I csicsói lakósok ellen Öl korona 3 0 fillér s jár. erejéig
névjegyzékéből kimaradnak, hasonló joghátrá nem tudjuk sajnálkozzunk-e, vagy boszonkod- j 1908. évi február hó 28 án foganatosított kielégítési
nyuk elkerülése céljából már most időszerű a junk-e fölötte ? Mindenesetre nem ártana az j végrehajtás utján le és fclillfnglalt és (*01 koronára
a jogosultság és az állandó névjegyzékbe való egyéneket a föidrajzb'd póttanfolyamra rendelni ! becsült következő ingóságok, u. ni : szoba beli bútorok,
be valamelyik áll. ‘isk. IV-ik elemi osztályába, i bolti berendezések és árucikkek nyilvános árverésen
felvétel iránti igény bejelentése.
Vagy talán a szűk földrajzi látkörü hatóság nem I eladóinak.
— Interpelláció. Dr. Nagy György orsz. ismeri a -Helység névtárat ? Avagy talán csak J
Mely árverés iek a Csíkszeredái kir járásbíróság
gyüi képviselő, szerdán lóg a képviselőházbnn nem Dákórom iniának képzeli Msziget bölcs | 1907. évi Sp II 714/ti. számi! végzése folytán ö l
közs.
bírósága
a
Tiszáig
terjedő
keleti
részét
interpellálni az öt kászoni községnek Kászonkorona 3 0 fillér tőkekövetelés és eddig összesen 32
Altiz és Feltiz, K.-Újfalu, K -Jakabtalva és hazáknak? Mert ha annyi fáradságot vesz ma- j korona 34 fillérben biróilag már megállapított költségek
gának,
hogy
egy
térképre
rátekint,
ilyen
nei
ereiéig
a végrehajtást szenvedett lakásán, Csikcsicsó
K.-Impérnek. érdekében, s kérni fogja a keres
vetséges dolog nem történt volna vele. Ajánlatos községében leendő megtartására 1908. évi április hó
kedelemügyi minisztert, hogy államkoltscgen hogy ezen esetről a napilapok is tudomást ve 7-ik napjának délutáni 2 órája határidőül ki
nevezett községekben vezessen be telefont és gyenek.
tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly
állítson fel távírdát.
— Hány 48-as honvéd él még? Budapest megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
— Gyermeknap. Móltóságos Kállay Uhuiné ről Írják : Az 1848—49-es honvédegyesületek ságok az 1881. évi LX törvénycikk 107. és 108.
a gyermekvédő Liga itteni elnöke, az alább kö központi választmánya a napokban ülést tartott § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
zölt gyermeknapi gyűjtések programmját kül dr Balogh Sándor elnök vezetésével. Napirend ; igér'inek. szükség esetén becsáron alul is el fognak
dötte meg szerkesztőségünknek, mely április előtt az elnök elpnrentálta az elmúlt hónapban adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások
2 -3 - napján tartatik meg városunkban, s mely elhunyt öreg honvédeket, akik közül k ü lö n ö s e n
nek célja, hogy e napon mindenki gondoljon kiemeli dr. Mogyoródy Adolf nemrég elhunyt is le es fel ül foglalt itták és azokra kielégítési jogot
azon szegény, elhagyott vagy vagyontalan árva ezredes kiváló érdemeit. Mogvorúdv a hires j nyertek volna ezen árverés az 1881. évi LX. t. c.
gyermekekre, kik segélyre, vagy nevelésre szorul vörössipkás ezredbe lépett mint közlegény s ‘ 120. § értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Csíkszereda, 11*08. évi március hó 20-ik
nak s néhány íil ér adományozásával támogassa hősiessége folytán csakhamar százados lett. A j
a gyermekvédő Ligát azon törekvésében, hogy világosi fegyverletétel után Kossuthtal emigrált
Molnár Sándor,
ezek a szegény gyermekek a társadalomnak s részt vett Tüli és Klapka olaszországi légiói- I
k ir . b író sá gi végreh ajtó
megmentessenek és a magyar hazának becsületes
polgá mi vá nevel tessenek.
A gyermeknapi gyűjtések programmja kü- .
T i s z t a s á g 1!
vetkező: 1-ső nap április hó 2-án. 1 katholikus templom előtt d. e. Kállay né, Mártonné,
d. u. 2—4-ig Lászlóné, liiznerné, 4—6-ig Ko- '
váesné, Molnárné.
Van szerencséin a nagyérdemű k ö zö n ség b.
i. Vármegyeháza előtt d. e. Ferenczyné,
Pekkherné, d. u 2 -4-ig Tuuberné, Csikyné,
figyelmét
felhívni
'~ '
4—6-ig Feketéné, Nagy Irén ke.
3.
Nagy Gyula előtt d. e. Fülöpnó, Ve
fc
res. .é, d u- 2—4-ig Vendemé, Orbánné, 4 -6-ig |
fi
Ferene/.yné, Bekkhcrné
•öi
2 ik nap ápril s hó 3-án. 1. Kalholikus
lemplum előtt d. c. Vendemé, Orbánné, d. u.
2—4-ig Csikyné, Touberné, 4—6-ig Fülöpné,
Veresné
2 Vármegyeháza előtt d. e. Riznerué,
Lászlóné. d. u. 2—4-ig Molnárné, Kovácsné,
4 6-ig Lászlóné, Hekkérné.
melynek vezetését szem élyesen vettem át és a leg
3. Nagy Gyula előtt d e. Mártonné, Nagy
Irénkc, (1 u. 2—4-ig Feketéné, Ferenczyné, |
kényesebb
igények kielégítésére csakis elsőrendű
4 6-ig Kállayné, Vendemé.

=
ÚJONNAN BERENDEZETT =
E ÉS ÁTALAKÍTOTT SÜTÖDÉMRE E

— Az erdélyi református püspök beiktatása.

Kenessey Béla erdélyi református püspök beik
tatása folyó évi április hó 7-én lesz A beikta
tást Baksay Sándor dunamclléki református püs
pök fogja eszközölni.
— A székely kisiparért. Kossuth Ferenc I
kereskedelmi miniszter ismét egy jelentékeny
lépést tett előre, azon akció keretében, melyet
n kormány a székely kisipar fellendítése énle
kében megindított A Szckelyföldön ugyanis
arra érdemes és már hosszabb idő óta munkál
kodó iparossegédek számúm mintnmühelyokot
rendeztotett be. Ez intézkedésével kettős eélt
akar szolgálni; míg egyrészt tehetséges és mes
terségünkben kiváló segédeknek lehetővé teszi
az önállósítást, másrészről olyan községeket, lát
cl uj ipari üzemekkel, amelyek ilyennel eddig
nem birnak.
«
Tény észsertés kiosztás a Székelyföldön

Darányi földmivelésügyi miniszter a székelyföl

finom süteményt és kenyérnemüeket gyártok bras
sói m intára! Ugyanitt zsurokra, bálokra, esküvőkre
finom cukrász-tészták, torták szolid árban készíttetnek.

! ! Utcai kenyérsütés minden nap pont II órakor ! ! !
Kérve a nagyérdemű k özön ség b ecses párt
fogását
“ teljes tisztelettel

M oldován János,
h e n t e s

sütőmester.

Mriszolg'alá.s!

Március 24.

ŐRSZEM.

13. szám.
8 0 0 véka elstf minőségi! zcb eladó. Cim
m egtudható a kiadóhivatalban.

Ez igazan nagyszerül

e

/v

Mióta WAGNER a „Hangszer-Király iogyen
küldött egy családi fonográfot — azóta «sténkint egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki esészen ingyen
kaphatja, ha lt) drh. keményöntésü kútuhengereket rendel, melynek darabja 1 kor
KO fillér.
Az Összes színházak felvételei!
/ / a n g versenybeszélőgép, ti lemezzel, 400
tűvel 40 kor. Jakot aheg ed ü tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. H u z ö h a rm o Itlk a , orgonahangu, iskolával, dalukkal 12
kor. Ito ssz ii m a g y a r r ite r a ,linóin munka
felszereléssel 12 kor. /fa r ín o n h u n o k .
használtak állandóan raktáron.

„A FÖLD KÖRÖL“
GÁSPÁR FE R E N aŐ L

Bolti ára I kötetnek 16 korona. Teljesen uj
4 kötet eladó köteténként 8 koronáért.

WAGNER a „Hangszer-király*4 Budapest
József-körut 15 V.
Árjegyzék in g y e n . Javítások olcsón.

Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.

Legjobb m ellékkereset
nők és családok részére. Egy helyen és egy
háztartásban se hiányozzék az
„STYRIA” kötőgép,

eredeti

Árjegyzék ingyen.

Kedvező fizetési feltételek.

E ls ő S T Y R I A I k ö t ö g é p g y á r
Magyarországi képviselete :
FOGL. J. L műépítész, Budapest, VI. Csengeri-utca 54

Agazdagonfelszerelt

m
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vV
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gyorsan, Ízléssel és a
legjuhinjosabh árban
készítek el bármilyen
könyvnyomdái mun
kákat, úgymint: . . .
irodalmi mü v e k e t ,
tankönyveket, tudo
mányos és szépiro
dalmi folyóiratokat és
lapokat, kereskedők rs
iparosok részére levél
papírokat, számlákat,
üzleti könyveket; —
úgyszintén eljegyzési
kártyákat, meghívókat
és névjegyeket, falra
gaszokat. gyászlapo
kat stb. stb.

Nagy raktár:

Jól berendezett könyvnyomda.

Közigazgatási, iskolai,
egyházi és magán fe
lek részére szükséges
vegyes nyomtatvá
nyokból.
Dús választék:

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"
jj =

CSIKSZEREDÁBAN. =

íj

í .111 \Dl lt..if :t.. r.in :y]k.1f.d.if31. f. :i-li ifit.tf.If.it- ^

Névjegykártyák nagy válasz
tékban a legújabb betűkkel.

Irodai szerek, papí
rok, levél-boritékok,
finom iró- és másoló
tinták, okmány táskák,
zseb- és asztali tintatartók, díszes levél
papírok, rovatos pa
pírok, üzleti könyvek
és diszmütárgyakból.
Iskola-táskák
rendkívül nagy válasz
tékban kaphatók.

Minden idényre képes levelezőlapokból a legnagyobb és legszebb választék.
•*
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HIRPETMÉNY.
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13. szAm.
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K.-Impér Répáti-gyógyboryiz

EREDETI SV ÉD

JS
B

kezeliisége közhírré leszi, mi
szerint elismert és kezelésében
felülmúlhatatlan ásvánvvizét,
bármely c s í k f l y e r g y ó i vasútállomásra
hémienlve 12 lillérérl szállilja lilres üvegenként, a láda
és üres iivcg visszás/,''Hűtési
= költségéi is ö viseli.,
Kereskedők. vendéglősök, és a Imi nem
kapható magánosok szives
=
rciulelését is kéri a

r BoliDflers Nyersolaj-Motorok és L o U M £
seG'olcsó'bTs -ű-tzeran. ncia.x k is m otozclmál is.
Költség 12 HP motornál évi 3000 mnnkaórára:
Holinders nyersolaj inolorntU nyersolajra
Lca 1260 K
Benzinmotornál adómentes benzinre ca -500 K
<iőzgópnél szénre és fűtőre ea . . 3000 K
Tehát a Holinders motor ára teljesen kifize
tniük az elért megtakarításban.
Ca 4, 1;2 év alatt benzinmotorral szemben,
(’a 3, 1 2 év alatt gőzgéppel szemben.
«
Pénzügyőri ellenőrzés nincsen. — Ktzeléahez
nem kell gépész. — Könnyen kicserélhető
alkatrészek.
Gyors üzembe helyezés. —
Robbanás nyersolajnál kizárva — Csekély
hűtővíz fogyasztása. — Önműködő központi
kenés.
Legjobb hajtóerő bármely üzemhez. m
— Nyersolaj loknmobilokal cséplőgépekkel is.

R ÉP ÁT I VÍZ F O R RÁ S K E Z E L Ö S É GE
Répát u. p. Kásion-Altiz.
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I NAGY MELLÉKKERESET! f i
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M a g a s jutalékot
fizetünk olyan egyéneknek és viiléki

*

Ügynököknek, kik részvényeknek rész-

i> lelli/elésre való eladásával kívánnak
£
o
________ foglalkozni.
-

jS Budapest, VII. Erzsebet-körut 39. ez. }J
?s á ,
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lehthyol és lehthyol Salicyl
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= SZABÓ MIKLÓS ÜZLETÉBEN =
Csíkszeredában.

:

(Az összes áru k észlet egészben is eladó.)

8

f ? ==

O S tiá - 'í

ICépkeretelc

Vidéki megrendelések a pénz e'öleges
bokühlése vagy utánvét uielJolt azouTTTT~ I tml eszközöltetnek H_____ :
12—52
á legjibb f.'Jtiim 1 ínyről.

3.T‘

lessállitottárak

° i )í

gyógyszappan. valamint az összes lé
tező piparé és kozmetikai cikkek nagy

II

»

Táviratczim: ÚSZÓ. Budapest.

folytán

1 1

a legfinomabb illat megkapható I kor.
20 fillérért dokagrumonkéiit L’gy :ireszépitő kenőcsök, mint púderek 10
fillértől feljebb. Valamint ott kapható
a híres kolozsvári arc- és kézfinomitó

Társa

Motor osztály.

"CT z l e t f e l h a g

I

is

VILMOS

%,

és
jgf

ö

* Iv;

Nem ke|| már egy üveg finom illat
szerért 10, 15.20 koronát adni, mivel

FEKETE

József

műszaki iroda.
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iliatszertárában C síkszeredában
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Alegolcsóbbbevásárlási forrás.

Schvarcz
. ^épraktír

A közönség
II

r>

n a. g-3^ v á l a s z t é k a !

szives

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagy választékú kép
kereteimre és ölesé üvegezésemre. — Elvállalom — , .■...— ......- - - ----

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
Szclooltvány!

Szölövcsszö!

A vi'ághirü Dclaware adja a leg
jobb bori; oltani, permetezni ••ein
kell! Gyökeres ]no d tb : lOO k»»r :
sim a: 50 kor. Szőlőt dívám «»k ezere :
1 4 0 kor; a legnemesebb fáinkból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési cim :

Szi^yártő Nagy Mihily

bármily fi.ita és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki
megtekinteni a m . k i r . t ö r v é n y h e z m e l l e t t i ü z l e t e m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n I f É D l f C D C T C I / C T mielölt azl m ásutt él
ig é n v e k e i kielégítő
“ ■ 'T ■ készíttetné, amit olcsón
és gyorsan állítok elft.
Teljes tisztelettel: ------L

___________________________________________________ K A R P A g y U L A .
Özv. KARDA LAJ0SNÉ i t a I m é r 6 s é b e 11 k a p h a t ó k : jó kUküllömenti borok, likőrök, a legfinomabb teák s toarumok. amiket szolid árak

Felsösegesd (St>iii<>u> tnejey** I

—-—■.■z

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!
Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as független
ségi párt hivatalos lapja az „őrszem .1
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Efarenciákkal. szakszerű felvilágosításokkal. Ismertető prospektusokkal s ajánlatokkal díjmentesen szolgálunk

*5? --------BUDAPEST. Váczi-körut 26. sz.
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v Általános Bank Részvénytársaság
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GYÁRTM ÁNYÚ
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Mind-aki, aki

Olcsó

--

- mellett b o c s á t f o r g a l o m b a .

. — :■■■■

—

legalább busz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
= bárom koronát kell űzetni a passa-portuét. — —
és

pontos

k isz o lg á lá s !

Nyomatott Apponyi könyvnyom da r. t-n á l, Csíkszeredában. 1908

