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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S a v o b o d a J ó a a e f könyv- éa papirkereakedéee, Egyes lap ára 20 Altér.
hová ii lap szellemi részét Illető minden közlemény,
valamint hirdetések és clőGzetést dijak is küldendői;. hirdetési dil előre (izélendő.
Telefon hívószám 2.

FKLELUS SZEltKtSZTU:

Megjelenik minden s i e r d á n .
Nyílttéri cikkek soronkiul Elöfieetéai ár: Egész évre 9 kor. (Külföldre) 12 ko .
Kélévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
40 fillérért közöltetnek. Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n asémlttatuak.
Késiratok nem adatnak viasaa.

Dr. F E J É R ÉS
A NTÁRSADALMI
TAL
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI
HETILAP.

Halottak napja.
Ösz van. A természet egymagában
a mulandóság képe. Akárhová tekintünk, kiált felénk az örök igazság:
emlékezzél a halálra! Szomorú, szivetsujtó gondolatok támadnak az emberben . .
Az istentagadóból istenfelő lesz,
a pénzszomjas megvetéssel tekint üsszze
halmozott kincsére. A mindenható unyagiasság kevés időre tért enged az ideálizmusnak.
Miért is születünk, hisz mindnyájunk közös sorsa u megsemmisülés, a
halál. Igy a békétlenek. Hála neked
mindenható, hogy szenvedhetek Krisztussal Te éretted. Igy a buzgó hívók
serege.
A természet e mulandóságra emlékeztető képébe harmónikusau illeszkedik bele a halottak napja. Az egész
kereszténység ünnepe ez. A kegyelet
napja. Valami sejtelmes, szivetrázó érzés hatja át lelkünket e napon. Millió
és millió sóhaj száll az egek Urához.
A multak emléke támad f e l . . . Ez az
örök emlékezet, mely periodikusan felujul, s melyet őrökre el nem fojthat
semmi. Mindnyájan tudjuk ezt, hisz
mindnyájunknak van halottja . . . Ott pihennek az anyaföld kebelén.
A mindig oly csendes temetők, a
mulandóságnak eme őrök pantheonjai e
napon zajosak lesznek. Árvák serege
keres enyhülést, vigaszt, könyhullatások közepette a szülők sírjánál. Bus
özvegyek, bánatos anyák sírdogálnak a
sírok körül a felgyújtott mécsesek halvány világa mellett. Az élet megható
tragédiája.
Az individuális kegyelet még nem
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meríti ki e nap jelentőségét. Ott vau
a nemzeti kegyelet. Az erények hervadhatatlan koszorújában a legszebb virág.
A magyar nemzőinek is vannak halottai. Meg kell emlékezni róluk ! Visszaemlékezés a múltra, a hősök iránti kegyelet a hazaszeretet melegágya.
Ha volt valamikor szükség a hazaszeretet ápolására, ugy a jelenben hatványozottan szükség van erre.
Az ország nagy veszedelemben van.
Ellenségeink nőnek, szaporodnak. Függetlenségünk, önállóságunk gyökerében
van megtámadva. Undok férgek, gyalázatos pióczák pusztítanak.
Szervezkedjünk. Élesszük szivünkben a hazaszeretet tüzét. Halottak napján szenleljüuk egykevés időt e czélból
nugyjainknak. — Qyujtsuk meg a kegyelet fáklyáit.
B—e.
A tiirat o r n á p ifiilése Szegeden.
Magyarország birói és ügyészi kara folyó
Imi 20 és 21-én tuitottn meg országos nagygyűlését Szegeden. A kongresszuson valamennyi járásI nióság és törvényszék kiküldöttel képviseltette
magát. A tanácskozás anyaga három főcsoportra
oszlott: napirendre volt tiizve a birói függetlenség
erkölcsi biztosítékának, aztán RZ anyagi biztosítékoknak n megvitatása, véghl annak a kérdésnek
eldöntése, szükséges-e oszágos bíró-egyesület alakítása? A nagygyűlésre összegyűlt birák és ügyészek ez utóbbi kérdést tárgyalták a legnagyobb érdeklődéssel. Végül névszerinti szavazással ugy határoztak, hogy a birói egyesület létesítése szükséges és nzt még a gyűlés keretében meg is alakították.
A nagygyűlést vasárnap reggel '.I órakor nyitotta meg Grecsák Károly kúriai bíró. aki rövid
szavakkal üdvözölte a megjelent bírák és ügyészeket. Javaslatára megválasztották a gyűlés tisztikarát. Elnök Grecsák Károly lett. alelnök Sómlyódy
István szegedi járás biró. Társelnökök : Vén Árulni s szegedi táblai tanácselnök. Ilari .lózset' nagyváradi törvényszéki elnök. Varga Nagv Lstván péesi
és Haller Gábor kolozsvári táblai birák. Választottak-aztán tíztagú jegtzüi kiirt.
Hétl'őn délelőtt 11 óráig tanácskoztak HZ albizottságok. Délelőtt 11 órakor (ireesák Károly

kúriai bíró elnök meguyitotta a kongresszust azzal, hogy napirenden vau az albizottságok határozati javaslatainak előterjesztése.
A birák erkölcsi lüggetlenségét biztosító javaslatot Balasay Józsel szegedi törvényszéki biró
udta elő. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. E
szerint az előkészítő bizottság javaslatai lényeges
változásokkal módosultak és igy szólnak
I. H i v a t a l i ii 11 á s o k. .Megszüntetendők
a kii*, aljegyzői sdbirói, királyi alügyészí és ítélőtáblai titkári állások. A birói és ügyvédi képesítés egységesítendő. Azok, akik birói oklevelet szereztek. az ügyvédi gyakorlat folytul ására frIjogosíttassanak.
II. E l ő l é p t e t é s e k . A királyi járásbirák.
királyi törvényszéki birák és ügyészek elölépésc
az állások keretén belül a birói tizerés maximumáig
automatikusan történjék. A fegyelmi büntetés hatálya alatt eltöltött szolgálati idő azonban az automatikus előlépés alapjául megszabott szolgálati
időbe be nem számitható.
III. kii' á I y i ü g y é s z e k. A királyi ügyészi
megbízás csak a fegyelmi bíróságnak ezt külön kimondó ítélete alapján legyen megvonható, úgyszintén a királyi ügyészek áthelyezése is estik fegyelmi
bíróság ítélete alapján legyen foganatosítható.
IV. K i j e l e n t é s . A kijelölési jogot királyi járáshirói és királyi törvényszéki birói állásokra, a királyi törvényszék és a királyi Ítélőtábla
teljes tanácsülése, a királyi Ítélőtáblai birói állásokra pedig a királyi ítélőtábla teljes ülése: curiai
birói állásokra pedig a királyi Crna teljes tanácsülésen nyílt szavazás utján gyakorolhassa. A teljes ülésekre az illető bíróságnak szolgálatot teljesítő összes hirái moglii»audók.
V. M i n ő s í t é s . Az első minősítés mindenkoi. a későbbi minősítések az érdekel tekkel
akkor kö/.öleudők, ha az előző min sités megváltozott. A minősítés ellen egyfokú jogorvoslatnak
legyen helye
VI. V i z s g á l ó b í r ó i k i r e n d e l é s . A királyi törvényszéki vizsgálóbírót és annak helyettesét a kir. törvényszék szolgálatot teljesítő összes
bíráinak teljes tanácsülése rendelje ki és e kirendelés csak a teljes tanácsülés által legyen visszavonható.
VII. F e g y e l m i t ö r v é n y . A fegyelmi
akként módosítandó, hogy a legyeimi \étségek elkövetésétől számított három év alatt elévülnek.
Az elévülésre egyébként a büntető törvényszéknek
vonatkozó szabályai megfelelőleg alkalmazandók.
Hogy azonban valamely cselekmény bűntettnek
vagy nyereségvágyból elkövetett vétségnek tényáüadékát állapítja meg, e miatt a fegyelmi eljárás
mindig és még akkor is megindítható lehessen,
ha e cselekmény a hüntetőtörvéuykönyv megfelelő
rendelkezései folytán bűnvádi eljárás tárgyát többé
már nem is képezheti. Hogy a fegyelmi vétség a

már megszerzett nyugdíj igényre befolyással ne
lehessen, a fegyelmi büntetés hatályának megszűntével a legye Imii cg büntetett egyénnek személyi táblázata a hatályát vesztett fegyelmi büntetésre vonatkozó feljegyzés kihagyásával újra
szerkesztendő és erről az illető érdekelt értesítendő. Az elnöki megintésekre vonatkozólag egyébként az IHÍM. XVII. t.-cz. (»0. §-ában meghatározott rendelkezéseknek fenntartása mellett visszaállítandó az IH71. évi VIU. t.-cz. 29. §-ának az
az intézkedése, hogy az ellen a fegyelmi bíróságnál orvoslás kereshető. Az elnöki raegiutések
a személv i táblázatba való bevezetés tárgyát ne
képezzék. Terjesztessék ki a legyelmí bíróság hatásköre a közvádló indítványára, azonban fegyelmi
vétség nélkül is az ügyészi megbízás megvonására. valamint az ndott esetben valamely ügyészségi tag felhasználhatóságának kimondására.
VIII. B i r ó k ü l d é s . A büntető perrendtartás
20. §-ának a hirúkiildésre vonatkozó intézkedése a
polgári ügyekre is megfelelő módon kiterjesztendő.
Azután Huber Ottó nagyváradi törvényszéki
bitó terjesztette elő a második bizottságnak a birák javadalmazására vonatkozólag kidolgozott javaslatát.
Azután a bírói egyesület létesítésének módozatait megvitató albizottság terjesztette elő Varga
Xagv István pécsi táblabíró. A nagygyűlés 102
szóval 4H ellen kimondotta, hogy a létesítést szükségesnek tartja. Azután a birói egyesület nyomban megalakult -Országos Birói és Ügyészi Egyesület - czimmel. melynek czélja a bírák és ügyészek érdekeinek megóvása és előmozdítása Az
egyesület székhelye Budapesten lesz. Eluök Grecsák Károly kúriai biró lett, társelnökök Bary József nagyváradi törvényszéki eluök és dr. Andorffy
Károly budapesti V. kerüleli kir. járásbiró, pénztárossá dr. Révai Bódog budapesti V. kerületi kir.
aljárásbirót választották meg. Az egyesület igazgatósági tagjai Varga Nagy Islváu kir. táblai biró,
Kapcs Miklós táblai biró. Somlyódi István szegedi
járásbiró és Balasay István szegedi törvéuyszéki
biró lettek. — A közgyűlés egyhangúlag elfogadta
Balasay József kir. törvényszéki biró által kidolgozott alapszabálytervezetet. Ezután Grecsák Károly elnök köszönetet mondott az előkészítő bizottságnak munkájáért, Szeged városnak a szíves fogadtatásért. Apor László kir. törvényszéki biró
ezután Grecsák elnöknek köszönte meg a tanácskozás tapintatos vezetését. A kongresszus zajos
éljenzés közt ért véget.

Esküdtszéki t&rgyal&sok.
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint esküdtbíróság folyó hó 2L-én kezdette meg utolsó
ülésszaki tárgyalásait. A tárgyalás alá került
illetve kerülendő ügyek nem mutatnak valami
nagy változatosságot. M:\jriuem kivétel nélkül

De a csilagoknak járása, kelése, óh, nem
felhőtelen. Sivár, színtelen ez a világ. fúld sarához nyügiiz, fölemelkedem hozzád
T Ă R C Z A J A . mint
Madaruk dala csak elvetve ha csendül s paj- azzal a pietássnl, amelylyel csak a fanatikus árulkodik. Mit hoz a holnap, vájjon ki tudná
-
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Irta: Palatinat Jóuef.

Talán már éjfélen is tul az idő. Sötét,
mély csönd borul az egész tájra. Mélységes
álomban a világ. Csak magam vagyok ébren.
Itt ülök az ablakomnál. Tekintetem beléfurakodik a misztikus éjszakába, amelyben az ég
csillagnyelven beszél a néma Tőiddel, a lágyan
zizegő lombokkal.
Virrasztok egyesegyedül... A gondolataimmal, amelyek vak rohanással iizik egymást lázasan lüktető agyamban. Már nem Iá
tom a ragyogó csillagtáhort se, nem a néma
sötétséget, csak az életet, amelynek képei
kaleideszkopszerü változatban rohannak el
lelki szemeim előtt. Szines szép álmok, mámorba ringató, örök boldogságot ígérők; kábító illatot lehelő végtelen rózsaligetek, bülbülszavu csalogányok édes danájától hangosak;
az azúrkék égboltjáról pedig a hit, remény,
szeretet tUndökló hármas napja pompázik alá.
A rózsaberkek rejtekében pedig pajkos koboldok pengetik eolhárfáikat 8 a zelirlágysággal
zsongó melódiákra vénuazok lejtenek tUndéri
tánezot. Alabástrom a -homlokuk és karjuk,
korai az ajkuk, ébenbajuk selyeroerdóként omlik alá plasztikus termetükre. Minden mozdulatuk liliomrengés, a tekintetük pedig izzón
parázsló és mégis elbűvölően olvadékony fénysugár . . . Az első képek, az álomszótte szines
képek.
Aztán következik az ébredés. A valóság,
mely rombadönti az álmot. Széttépi, mint szellő
a fUstfoszlányokat. A mindennap szürke napja
döczög végig az égen, amely többször borús,

azt? Merő rejtély mindaz, mit építünk hitünk
szikláján . . .
Ks ha a jövó nem váltaná valóra, mit a
jelen igér?
Néha fagyos szelét érzem a halálnak,
mely sejteni, hamarabb szakítja el életem fonalát, mint a Tiéd. Oh. ne sirass meg akkor.
Feledés legyen minden rögön, mely takarni
fogja poraimat. Virrasszon fölöttem csak a
csillagos éjszaka! Te pedig álmodd tovább
virágos álmaidat. Ne bántson az elválás gondolata se. Ne bántson, hogy nem viszlek magammal síri magányomba. Koporsóm Be legyen gyászos. Tedd rá azt a néhány szál virágot, amit legelőször adtam Tenéked. Nagy,
nagy szerelmünknek első zálogát: első szegValami fagyasztó borzalom fut rajtam
fűimet, amikhez annyi édes emlék köt.
keresztül. Megremegteti a lelkemet, egész valómat. De csak egy pilauatra. A dermesztő
És Néked adjon vigaszt az örökség. Ne
rémárayak elsuhuunak, amik ránehezedtek
kicsinyeld le ezt, drága Szerelmem. Nem csengő
agyamra. Gonosz szárnyuknak libbenésétól
aranyak, ragyogó kincsek, csupán fakó írások,
megmozdulnak a csipkefüggönyök, amik a kehervadt Virágok. írások, telve kusza vonásokrekedő hűs fuvalommal versenyt czirógatják
Kmlékszel-e éu édes MadonuámV Egy kal, miket nem ért meg senki más, csak Te.
sáppadt nrczoinat. Jer. selymes lágy szellő, éve immár, hogy valóra vált a legszebbik ál- Hervadt virágok, miket más eldobna, de Néked
balzsamos illatod, mely már a hajualé, olyan munk. Egy. ev 1 Küzdelemben sok az idó for- illatosak maradnak Tépett reményekről, szétjótékony, olyan Uditó. Elűzi a töprengő gon- gásában. És a mi vegtelen boldogságunkban foszlott álmokról regélnek majdan, amiknek
dolatokat, megenyhíti a fájó lelket. Jer, rin- egy röpke perez, egy futó pillanat. — — — folytatása már csak a Birban következik. Higass álomba s azután szállj, aniig rátalálsz
szem, hogy onnan is megérted; hiszem, hogy
egy fehér kis szobára, feher kis Bzobában hóPeregitek a napok . . . Évek után évtize- lelkedben még akkor is visazacsendülnek az
fehér csipkepárnákon álmodó fehérlelkü leányka, dek. Hiszem, ha majd visszapillantunk a múltba, édes-bús dalok amikor emlékem régen a feleaz én szerelmes Madonnámra. Czirógasd meg lá- bánatnak a könnye nem szökik szemünkbe. désé lészen.
gyan, Bimogasd szelíden, hamvas szép arczára Gond, idó sem von majd barázdát arezunkra,
Szivemnek minden kincse a nóta,
leheld rá a csókom s ugy súgd a fülébe: Rája kései megbánás nem kínozza Boha lelkünket.
Mind az enyém a dal.
gondolok, Kóla álmodom . . .
Ami rózsát nyújt az élet, letépjük, s ha egünkre
Szivem nem báutja, hogy mást nem hagyott
borul az őszi alkonyat, zörgő avar közt is
Édes, ArökOl Néked.
rózsa nyit számunkra, havazó télben is napOly szép ez az álom!
Poéta sorsa: nem hagyni többet:
sugárban
fUrdünk.
Nagy,
nagy
szerelmünk
soba
Lapokra rítt boldogságot, Qdvet...
Ölelő karomba szoritlak, édes Boldogsáel
nem
hamvadó
lángsugarában.
gom. Feledve mindent, de mindent, ami a
kos koboldok helyett ezernyi nyomorult koldus siránkozik. Illat helyett fujtó pára és
szennyes füst tülii be a levegőt, nmelyuek
minden atomja a robotoló milliók keserves sóhajától rezg. BÜII, gyom, dudva burjánzik a
tereken, melyet kaotikus vásári zűrzavar tölt
be. A kapzsiság tülekedik a nyomorral, a gonoszság élethalál tusát vív a liekütütts/.emii
igazsággal. Iái más kufárok esengő aranyra
váltják a hitet, szeretetet a a béklyókba igázott. morál és liumanizinus vouajó testén orgiáját, Uli az iniiioralitiis, a prostituczió.
És rohannak előttem a vígasztalait valóság gyászosabbnál gyászosabb képei... Alkotó, ez hát a Te nagy Müved ?

rajongó tekinthet esziiienyiségéiiek, iinádatá
nak glóriaove/te oltárképere. Nem; több vagy
uekeiu eunél: Mindenem vagy !
Hallgass meg, hallgasd meg az én szivemnek szavat. Nem egetosromló tengerzúgás az,
de csöndes patak szelíd csobogása.
Hírnek, dicsőségnek, pompának vakító
napja hiába lengeti előttem csalóka délibábját Aranynak csengése, hatalmasoknak alázva
koldult kegye, uepiinádta rojtok, mindez nekem uem kell. Boldogságot adj ég s a boldogságban nyugalmat. Boldogságot, mely nz életűek joga, czélja. Boldogságot, mert csak az
éltet, Puha kicsi fészket, ahol csak egymásunk, szerelmünknek élünk Abol nem bánt
az árvaság vigasztalansága, ahol a Te gyöngédséged uj erőt fakaszt bennem s fölemeli
lelkem a lenyűgöző hétköznapi gondok súlya
alól. Puha kicsi fészket, ahol a szív dalaiból
soha ki nein apad. Abból a csókos dalból,
anielyuek minden refrénje: szeress, szeretlek I
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— Székely oselédek megjutalmazása.
— Magyarország megszállása. Nagy— Maroatorda vármegye helyettea
balált okozó súlyos testisértés, avagy szándébudapesti .Székely Egyesület' pályázatot
kos emberölés bűntettei. A tárgyalásokat mind- alispánja. Mint lapunkat értesitik Marost/mlu izgatottság uralkodott Bukarestben a napokban. A
végig Fekete Izidor törvényszéki biró vezeti, vármegye helyettes alispánja Köllő Ignác törvény- Ugyanis Brailából hire jött annak, hogy Averescu hirdetet érdemeB székely cselédek megjutala már tőle megszokott tapintattal és eréllyel. széki bíró lett. Ennek első sorban örülünk mi csí- hadügyminiszter az összes vaggonokat, tőleg Brailá- mazására. A pályázatnak a vármegyében leendő
összpontosította Buzeuba, hogy a román had- közzétételére a vármegye alispánja kerestetet
Az Ülésszak, mint jeieztUk folyó hó 21-én kiak, hogy vármegyénk szülöttje ily magas kitün- búl,
sereg adott pülanatban bevonulhasson Magyaror- meg, ki a részletes feltételeket, a kővetkező
vette kezdetét. Ez alkalommal Gyinye Zaka- tetésben részesült. Gratulálunk!
— K l n e v e s ó a . Ferenczy Győző, ez n de- szágba. A hírek azzal okolták meg ezt az intéz- hirdetményben tette közzé: A budapesti „Szériás került a vádlottak padjára, kit az Ügyész
kedést. hogy a magyar király halála minden pilla- kely Egyesület" folyó évi 107—1907. számú
halált okozó súlyos testisértés bűntettével vá- rék. köztiszteletben álló hivatalnok, a helyi in. kir. natban
várható s a magyarok Ferenc Fedinándot értesítése szerint Csikvármegyei illetőségű és
dolt Az eskUdtek meg is állapították Gyinye adóhivatalnál l-ső osztályn ellenőrré neveztetett ki. nem akarják
koronázni s Bécsből felkér- lukós, négy férfi (4) és kettő i2) nócseldét,
Zakariás, bűnösségét, minek alapján a bíróság Mindnyájan örülünk ennek a jól megénlemelt elő- ték Kománint,királylyá
hogy vonuljon be Krdélybe. Nem- kik képesek igazolni, hogy iegaláb 5 év óta
nevezettét 4 évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet léptetésnek I
sokára
természetesen
megcáfolták
a kalandos híre- szolgálnak egy gazdánál, székely szUletésUek,
— Névmagyarosítás. A m. kir. belügyjogerős. A védői tisztet Kormos Emil ügyvédminiszter Bumhák János csikcsekefalvi lakos kot és kitudódott, hogy elrendelték ugynn, hogy a kifogástalan magaviseletet tanúsítottak, hűséjelölt látta el.
. ,
vaggonoknak a buzeui vonalra való koncentrálását,
22-én halált okozó súlyos testisertes bűn- családi nevének „Bérei"-re kért átváltoztatását de csak azért, hogy- a hadgyakorlatokon megjelent gesek és szorgalmasak voltak, folyó évben a
néhai bankházi Ác9 Károly-féle alapítvány katettével vádolt Boér Salamon Ügyét targyalta megengedte.
— Kilépés a függetlensegí pártból. legénységet visszaszállítsák rendeltetési helyérc. A mataiból 40—40 korona jutalomban részesiti.
a bíróság kevés érdeklődés mellett. A törvényrendelet következtében több helyen s igy főleg
szék az esküdtek igazmondása alapján Boér A csikszentmártoni kerület országgyűlési kép- Drailáhan, a kereskedelmi forgalom megakadt a Akik ezen jutalomdíj elnyerésére magokat joSalamont 5 évi fegyházra ítélte. Ugy, a vád- viselője, dr. Nagy György a kiegyezést meg- vaggonhiány iniatt s ez okozta a riasztó híreket gosítottnak érzik s ez ideig semmiféle jutalomnem hajlandó, miért is az országos
díjban nem részesültek, felhívom, hogy az előlott, mint védője dr. Daradics Félix Ügyvéd szavazni
függetlensegi pártból kilépett.
— Állami faiskolák eladó oaemetei. irt kellékek igazolása mellett kéréseiket folyó
megnyugodtak az Ítéletben és igy jogerős.
— A osiKszentdomokosi Báthori- Az állami faiskolákban, tanintézetekben, fél- évi november hó 20-ig hozzám adják be. Meg23-án egy fiatal mázoló ült a vádlottak
padján Fíihrer József személyében. Augusztus kápolna felsaentelesi ünnepelye. Báthory milliót meghaladó vadcsemete, gazdasági és jegyzem, hogy azok, akik eddig jutalomdíjban
havának egyik éjjelén múlatás közben történt Endre bibornok, erdélyi fejedelem gyászos ha- díszfa, cserje, gyűmölcsoltvány van készletben részesültek, igénnyel nem bírnak. A kitűzött
incidens után forgó pisztollyal kétszer rválótt lálának helyen épült emlek-kápolna teljesen eladás céljaira. Egy-egy megrendelőnek 1000 határidő eltelte után beadott kéréseket hivaa felszeutelési ünnepély folyó darabnál többet nem adnak és a kedvezményes talból vissza fogom utasítani.
Karda István jenófalvi korcsmárosra. E tettéért befejeztetvén,
október hó 27-én, a vidék nagy részvéte- áron való kiosztásért a földmivelésügyi minisz— Tanítói gyttles. A csikmegyei áltaaz Ügyészség szándékás emberölés bűntetté- évi
lével
ment
végbe.
liuzodó emlékmű tériumhoz kell folyamodni. A tényleges szállí- lános tanitó-egyesület csiki köre, folyó évi nonek a kísérletéért emelt vádat. Az eskUdtek vád- végleges befejezésétA arégóta
vármegye
által
adott
tási és csomagolási költséget azonban min- vember hó l(i-án d. e. 9 órakor kezdódőleg,
lottat súlyos testi sértés bűntettében mondották nemes adomány segítette elő.
denkor a folyamodó tartozik viselni. Lelkészek, a csiktusnádi községi elemi népiskolánál gyűki bUoösnek, minek folytán a bíróság FUbrer
— Kassínó-estely. Az Uri Kaszinó vi- tanitók, jegyzők, állami tisztviselők, földműves lést tart, melyre a t. tagok és tanügy barátok
Józsefet 2 hónapi fogházra Ítélte s e vizsgálati fogház beszámításával nyomban szabad- galmi bizottsága, Gyalókuy Sándor elnöklete gazdák fél, esetleg kedvezményesebb árban is tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: 1. A
lábra is helyezte. Vádlottat dr. Fejér Antal alatt, folyó évi októher hó 2li án a tél lolya kaphatják a fákat és csemetéket A községi fais- helybeli tanító gyak. tanítása. 2. Elnöki megUgyvéJ helyettese Benke Antal ügyvédjelölt mán rendezendő kaszinó-estélyek módozatainak kolak számára igényelt csemetékért legkésőbb nyitó. 3. Elnöki előterjesztések. 4. A inult gyűmegállapítása végett ülést tartott. Ennek ered- 11)08. január hó l-ig kell beadni a kérvényeket. lés jegyzőkönyvének felolvasása. 5. A gazd.
védte.
— Csik varmegye állandó bíráló ism. iskolai tanterv tárgyalása. 6. László Berta
24-én és 25-én a május havában oly ményeképen a vigalmi bizottság hat estélyt
nagyport felvert ujtusnádi korcsmai verekedés fog rendezni s az elsőnek napját folyó évi válaaatmánya folyó évi október hó 31-én szavalata. 7 Gábor Gyula felolvasása. 8. Láhősei vonattak kérdőre tetteikért. Folyó év- uovember hó 9-ében állapította meg. A meg- délelőtt 10 órakor ülést tait, melyen a vár- zár Pál szavalata. 9. A gyak. tanítás meghiben május 7-re virradó éjszaka Ujtusnádon Fe- hívások a szokásos módon, iv kihocsájiásávul megyei legtöbb adót fize'ők 1908. évi név- rálása. 10. Tisztújítás. 11. Indítványok. 12. Tagkete György korcsmájában a kozmá-i és a lá- fognak eszközöltetni A zenét Ráduly B. Árpád jegyzéke ellen részben kimaradás, részben a sági dijak beszedése. Csíkszeredán, 1907. évi
zárfalvi legények mulattak. Ott volta katona- teljes zenekara szolgáltatja. A jó hírnévnek sorrend téves megállapítása miatt beadót feleb- október hó 27-én. László Péter elnök. Dávid
ságból akkor szabadult Szócs Sándor szabó- örvendő, fesztelen és kedélyes estélyek iránt bezéseket tárgy alják. A névjegyzék éljen mint- Iguácz jegyző.
— Kivonat a vármegyei hivatalos
legény is. A legéuyek egyike Boga István Li- nagy érdeklődés mutatkozik, -annyival is in- egy 25 drb fetebbezés adatott be, ami az elóbbi
nás borral leöntötte kabátját, mire Szabó Sán- kább, mert ez estélyek a télnek legjobb mu- évekhez viszonyítva nagy fokú érdeklődést bi- lapból. A törvényhatósági bizottság a számvezonyít, ez pedig a közeledő választásokban leli vőségi kirendeltség által készített vármegyei tisztdor ezt a kijelentést tette: paraszt aki leön- latságai.
viselői nyngdij alap 11108. évi költségvetési elő— Elnevezés. A m. kir. földmivelés- magyarázatát.
tött. Ez röviden prológusa e szomorú esetnek,
— A szociáldemokraták gyűlésez irányzatát 47743 korona 14 fillér szükséglettel,
melynek sajnos Szócs Sándor áldozata lett. ügyi miniszter dr. Kovács József gazdász, fa10 szúrást konstatáltak az orvosok, ezenkívül iskolai felügyelót, a debreceni gazdasági aka- nek. A szociáldemokrata párt november 3-án 20,365 korona fedezettel és 27378 korona 14 fil12 kisebb sériilést. Vádlottakként szerepeltek: démiához gazdasági gynkomoknak nevezte ki. az ország minden részében gyűléseket tart, a lér hiánhyal elfogadja. A tisztviselői nyugdíj szaBoga István Linár, Dobos András Dénesé,
— Esküvők. Karda Gyula kereskedő, kvóta ügye s fogyasztási adók tárgyában. A bályzat 3. utolsó bekezdése értelmében az alapPotyó Bálint Andrásé, Lfestyán István Jánosé, folyó évi október hó 2ti-án vezette oltárhoz székelyföldi szocialisták két legnagyobb gyű- tőke kamatainak 110 százaléka fordítandó nyugdilését MaYosvásárhelyeu és Sepsiszentgyörgyön jazásrn. telmt a fedezeti 3. tétel alatt jelzett öszSántha Albert Lázáré csikkozmási. Kelemen I'eter István várnagy leányát, Erzsikét.
szegből 741 korona 50 fillér levonandó és igy ténySándor, Kelemen József, Kelemen Márton csik— Folyó hó 28-án esküdött örök hűséget tartják meg.
— A gyergyó szentmiklósi szövő- leges hiány 2H111I korona 1)4 tillcr. l'tasittjitik az
lázárfalvi legények. Megtermett ügyes fiatal Kzalay János brassói állumvasuti hivatalnok,
emberek valamennyien Boga Istvánt, dr. Da- Sánlba Simon nyug. vármegy ei tisztviselő ked- gyár sorsa. Lapunk olvasói előtt nem isme- alispán, hogy czeu összeget a törvényhatósági biretlen az a mozgalom, mely Gyergyószentmik- zottságnak 11100. évi októher hó 15-én tartott közradics Félix ügyvéd ; Dobos Andrást és Potyó ves leányának, ltózsikánuk.
Antalt, Becze Antal ügyvéd; Léstyán Istvánt,
— Gyasarovat. Miskolczy Mária folyó lóson egy székely szövőgyár felállítását ter- gyűlésében vezetett jegyzőkönyv 24*2. pontja alatt
Kormos Emil Ügyvédjelölt; Sántha Albertet, évi október hó 20-án, hosszas szenvedés után, vezte. Most mint illetékes helyről értesitik la- hozott és a vallás- és közoktatásügyi miniszter álpunkat, e dicséretes terv teljesen megfenek- taljóváhagyott határozata alapján a vármegye magánElthes Zsigmond ügyvéd; Kelemen Sándort, Csikszépvizen meghalt.
dr. Imecs János Ügyvéd; Kelemen Józsefet és
— Willerding Károly folyó évi október lett. Szociális szempontból csak sajnálattal ve- tulajdonát képező ruházati alapból utalványozza ki.
Kelemen Mártont pedig Benke Antal ügyvéd- hó 23-án, 37 éves korában Gyimeseu elhunyt. hetjük tudomásul a szűkszavú birt, mely hall— Kereskedelemügyi ni. kir. miniszter l>7 OHH.
jelölt védte. A két napig tartó tárgyalás naszánni feiratávnl értesiti a vármegye közönségét,
— Csiki Dénesné szül. Lázár Anna folyó gat az Ugy részleteiről.
— Színes fényképezés. A színes fény- hogy Braun Gyula budapesti lakosnak a székely
gyon izgalmas volt. Vádlottak mesteri ügyes- évi október hó 23-án, Gyergyószentmiklóson
séggel tagadlak. A kihallgatott 46 tanú vallo- elhunyt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. képezés problémájának megoldását többen is vasutak Gycrgyóremete, esetleg Gyergyószentmikmása pedig nagyon kevés bizonyítékot nyúj— Ditrói Puskás Jenó a gyergyóalfalvi megkísérelték. Lapjaink már május hónapban lós állomásától kiindulólag Borszék és Gyelgyótott. Mindennek dacára az eskUdtek bűnösnek gazdasági iskola tanára, folyó évi október hó bírt adtak Lumiere francia tudós ilyen irányú Tölgyes községek érintésével az ország határáig
sikeres felfedezéséről. S az általa előállított vezetendő gőzmozdonyu helyi érdekű vasútvonalra
mondották ki: Boga István LináBt, L&styán 23-án Budapesten meghalt.
Istvánt és Sántha Albertet, mint tettes társa— A szárhegyi rendház főnöke, nagy- autochrom nzaz szinérzö lemezek nem régen uz 11105. évben kiadott előmunkálati engedélyt 1908.
kat, Dobos András, Potyó Bálint és Kelemen tisztelendő P. Tilp Kázmér zárdafónök 35 kerUltek csak forgalomba s ezek a fényképe- évi augusztus 13-ig terjedő 1 évre meghosszabitotta.
zés terén uj korszakot nyitnak meg. A tárgyaSándort, mint bűnsegédeket szándékos ember- éves korában elhunyt.
— Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur
személyeket stb. természetes sziliben le- lolyó évi junius hó 25-én kelt IÎ0707. száuiu renölés bűntettében, Kelemen Mártont és Kelemen
— Tüdőbeteg szanatórium a Szé- kat,
het
lefényképezni,
mi
által
a
néprajzi,
tájkép,
Józsefet felmentették. A bíróság az eskUdtek kelyföldön. Az emberiség leggyilkosabb eldelete, mely szerint Yass József gyergyószentmikigazmondása alapján Boga István Linást, Lés- lensége a tUdővész ellen készül harcra u interieur stb. felvételeket hamisithatlan termé- lósi lakosnak, a gyergyószentmiklósi vasútállomástyán Istvánt és Sántha Albertet 10—10 évi, Ke- Székelyföld népe. A tuberkolózis pusztítása szetes Fziuhen lehet előállítani S hogy ezt tól a Békény és Putnapatak völgyén Tölgyesig épílemen Sándort 4 évi, Dobos Andrást és Potvó ugyanis felkeltette a legszélesebb körben az nemcsak a lapok írják, hanem ignzán ugy is tendő keskeny- nyomtávú erdei vasút előmunkálaBálintot pedig 3—3 évi fegyházra ítélte. Védók érdeklődést a veszedelem meggátlására. A hu- van, bizonyítják a Csató János tanár felvéte- taihoz az engedélyt megadta és i'elhivja a törvénBemmiségi panaszt jelentettek be. A két uapig mánus mozgalom, mely a gyulai József főher- lei, aki több felvételt eBzközölt s mindenik hatóságot, hogy az engedélyest ezen inuködésébeu
tartó tárgyalást mindvégig nagy közönség ér- ceg sznnatorium mintájára, Tusnád vidékén negátiv kép híven mutatja a természetes szí- szükség esetéu hatóságilag támogassa.
deklődése kisérte.
tüdőbeteg szanatóriumot óhajt felállítani, Ma- neket. Alkalom adtán erről — egy esetleges
— Csikvármegye főispánja Bece Józsefet a
26-án, Fejér Károlynak halált okozó súlyos rosvásárhelyről iudult ki, ahol a napokban az felolvasás alkalmával — az érdeklődők is megtesti sértés bUntettét targyalta a bíróság. Az emberbaráti cél érdekében értekezletet tartot- győződést szerezhetnek. Lumiere szinérzö le- gvergyóhollói anyakönyvi kerületbe, teljes hatásesküdtek megállapították Fejér Károly bűnös- tak. Az értekezlet előkészítő bizottságot kül- meze a keményítő por színszűrő hatásán alap- körrel, auyaköuyvvezető helyettessé nevezte ki.
— A gyergyótölgyesi járásban G201 lélekségét, még pedig az erős felindulásban elkö- dött ki, mely a legközelebbi idókhen megala- szik. A keményítő port narancssárga, zöld és
ibolya színre festik meg s a három Bzint ke- számmal bíró Gycrgyó-Békás nagyközségben ürevetett haláltokozó súlyos testi sértés bűntet- kítja a székely szanatórium egyesületet.
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jött községi orvosi állásra a járási főszoltében, minek alapján a bíróság 1 évi börtönre
— Államvizsga Kovács Miklós közig, nak, hogy kb. 1 mm. 100-ad része a vastag- gabíró pályázatot hirdet. Javadalmazás: lliOII koÍtélte vádlottat. Az Ítélet jogerós.
28-án, Gál Károly ült a vádlottak padján, joggyakornok, tb. Bzolgabiró, a kolozsvári m. sága. A keményítő por szemcsék gömbalakuak rona fizetés, 2UU korona lakbérilletmény, vagy ha
kit az Ügyészség szándékos emberölés bűntet- kir. Ferencz József tudomány egyetemen folyó lévén, a saját színüknek megfelelő fényt átbo- a község olyannal rendelkezni fog, természetbeni
október hó 2ti-án az államvizsgálatot sike- csátják, de az ellentét szint visszatartják. S lakás, továbbá a közegészségügyi törvény értelmétével vádolt. Védő Nagy József Ügyvédjelölt. évi
hogy csak színes sugarak juthassanak a le- ben a községi orvos és község által közösen szaAz esküdtek rövid tanácskozás után bűnösnek resen kiállolta.
nyilvánították vádlottat, a szándékos ember— A madéfalva— gyergyósientmlk- mezre, a kis gömbök közét, amelyek a fehér bályrendeletileg már mcgállupitott látogatási és fuölés bűntettében, miért 7 évi fegyházat kapott lósl vasat. A Székelyföld legújabb vasutjá- fénysugár átbocsátására alkalmasak volnának, varozási illetméuy, amennyiben ténykedése 2 kiloVédő semmiségi panaszt jelentett be.
nak megnyitását a hivatalos körök még a nyár finom korommal töltik ki. Igy aztán csakis a méteren tul igényelne kiszállást. A faiparral fogEz röviden foglalata a 8 uapi tárgyalá- derekán kitűzték. Azóta pedig halasztják, egyre színes sugarak érvényesülnek a bromezUst lalkozó kereskedők és gyárosok munkásai és csasoknak. Egyet konstatálhatunk, ha korcsma és halasztják. A legújabb megjelent hivatalos zselatinon, ami azt idézi elő, hogy a tárgyak- ládtagjainak gyógykezeléscért külön évi díjazás és
pálinka nem léteznék, az esküdteknek Csik- híradás a megnyitást és a vasútvonal átadását ról jövó eredeti színekben jelenik meg az elő- végre a kézi gyógytár tartására vonatkozó engemegyében nem volna semmi dolga. Jövó szám- október elejéről november második felére tolta hívott kép, a melynek előállítására az eddigi dély megadása van kilátásba helyezve. Pályázati
ban folytatjuk.
ki, megörvendeztetvén a türelmetlenkedóket, módszerektől elüt, mert itt a tiszta szinezűstöt határidő folyó évi november bó 5.
hogy az ünnepélyes megnyitáson Kossuth Fe- kell a lemezből eltávolítani, amely a színes
— Gondatlanság áldozata. Csíkszentrencz kereskedelmi miniszter is meg fog je- sugnraknt visszatartaná.
domokos községben folyó hó 20-án Tímár István
KÜLÖNFÉLÉK.
lennni — ha egészségi állapota a hosszú utat
— A m kir. szabad, osztálysorsjá- megtöltött forgópisztolyát amint nézegette, elsült
megengedi.
t é k alapítása óta a XX. sorsjáték befejeztével és lövege a mellette álló édes testvére Tímár Annát
Hervadáskor.
— A bukovinai osángók letelepí- immár 10 év telt el. A m. kir. szabad, osztály- olyan szerencsétlenül találta, hogy nyomban meghalt.
Őszi fényben, napsugárban.
tése. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium sorsjáték ezen idő alatt kiállotta a tüzpróbát és
— Véletlen halai. Bogács Péter csikHa Bétálsz a lomb alatt,
által
a
csángók visszatelepítése érdekében vég- bebizonyította, hogy térfoglalásával, melylyel Ma- szenttamási lakost folyó évi október hó 22-én az
Az elhervadt lombok, szirmok
zett
birtokvásárlást
befejezték.
A
szerződést
a
erdőn
fadöntés közben egy fa ugy ütötte fejbe,
gyarországon a kis lottó-intézményt megszüntette,
Lábaidhoz hullanak.
földmivelésügyi minisztérium nevében Terved- egy rég éizett szükségletet elégített ki. Az osz- hogy a koponyáját teljesen összeroncsolta és azonGondtalanul lépsz-e rájuk,
Imre tanácsos aláirta. Négy telep lesz: a dévai, tálysorsjáték rendszerének a külföldön évszázadok nal meghalt
Avagy bánt a hervadás?
a marossolymosi, alpesi és folti. — Összesen óta fennálló intézménye nálunk is fényesen bevált
— Gyilkosság. Folyó évi október hó 27-re
Szép kedvesem, jut-e olykor
4460 katasztrális hold területet vásároltak és azon sok és nagy nyeremény, melyek a lefolyt virradó éjjelen Gyimes községben Both Ferencet
Eszedbe az elmúlás?
1.738.000 koronáért. A marossolymosi telep 10 év alatt a lakosság minden rétegében kiosztásra ismeretlen tettesek megölték. Tettesek kézrekerítése
1278, az alpesi 1825, a folti 1302, a dévai te- keiUltek, a ni. kir. szabad, osztálysorsjáték sors- végett a gyiineai csendőrség erélyesen nyomoz. A
Lásd, kedvesem, mint a szirmok,
lep 500 hold. Dévától Hunyadig tizennyolc jegyeit közkedveltté tették. A m. kir. szabad, osz- központi
Egykor mi is lehullunk,
vizsgálóbíró a helyszínére kiszállott
kilóméter után nagyobb telep lesz. A betele- tálysorsjáték 10 éves fennállása alkalmából Vas
Ha elvész a napsugárral
— A 10.000 lk oimbalom. A világpülők száma 9700. Minden család tiz és husz Aladár bankhivatalnok egy nagy szakértelemmel hírű budapesti
Ifjúságiink, tavaszunk.
Schunda cég nemrégiben kéholdas telepet kap. A csángók a jövő tavasa- szerkesztett füzetet adott ki. Ezen füzetben az osz- szítette el a tízezredik
De szivünkben kikelet még,
cimbalmát. Ez alkalomszal jönnek. A telepítés legnagyobb jelentő- tálysorsjáték
A hervadás ne bántson.
és belső üzleti kezelése ból Schunda V. József, a pedálos cimbalom
sége, bogy a székelyek letelepítésével meg- szabatosan le szervezete
Messze van még tőlünk az ósz,
van írva. Ezen az osztálysorsjáték feltalálója csinos kis kötetben megírta a cimkezdik a teljesen oláh Hányad vármegye visszaÉn édes szép virágom.
résztvevőire nézve rendkívül érdekes és számos balom és annak művészete történetét, melyet
magyarositását.
Palatina Maaaf.
képpel ellátott mii minden fSeláruaitónál kapható. a cég kívánatra minden rendelőjének megküld.

Október 30.
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Szerkesztői üzenet

é r d e k e l t . Levelében személyeskedik
A „Hermea" Magyar ÁlUlánoa Váltó Oilet BéaiT Í n y t á m a i g , Budapeit, heti J e l e n t i » • t ó u d e - igy i'Huk a „Xyilttér" rovatban adhatunk helyet.
forgalomról és a péniplaoróL
A mennyiben igy îs nkarjn levele közzétételét, ugy
Budapest, 1907. október 24. értesitéijt kérünk.
£ . Br. A lnpot küldöm rendesen, líenn'lein.
A budapesti értéktőzsde hangulatát az
elmúlt hét folyamán rendkívül kedvezőtlenül táreÁra számitlintok. Üdv.

befolyásolták, az amerikai tőzsdék eseményei
és az azokkal kapcsolatos fizetésképtelenségek, melyekből kifolyólag az egész amerikai
piacz igen válságos helyzetben tűnik fel. Kzen
liirek következtében az irányzat ismét teljesen
ellanyhult, és az őszes árfolyamok ujabb csökkenéseket szenvedtek . A lanyhuló tendenciát
O Felsége egészségi allapotában beállott kedvező fordulat sem bírta megakasztani és nem
volt elkerülhető az, hogy a kínálat a keresletet túlszárnyalja.
A vezető értékek közül a legnagyobb
árfolyamcsökkenést szenvedtek a magyar jelzáloghitelbank részvényei, melyek az elmúlt
hét folyamán, egészen 39li koronás árfolyamig
csökkentek. Általában a helyi értékekben furgalom alig volt. Mai napon tekintettel arra.
hogy az amerikai pénzpiacz erélyes szanálásáról érkeznek hirek, a tózsdo hangulata valamivel szilárdabb volt.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a
következők voltak:
ott 17. ott Ü

379—907. vlitó. sz.

Árverési hirdetmény.

L A P O K

44. scAm.

Faeladási hirdetmény.
A lázárfalvi közbirtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik,
hogy a birtokosság tulajdonát képező
Nagyverem" iievtl, üzemterv szerint
esedékes 14 94 kat líold területen, becslés szeriut 2918 m" gömbölyű lúcz haszon fenyőfát, 381 m3 lúczfenyö kérget
és 105 ni" fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 18,354 kor., azaz tizeonyolczezer háromszázötvenuégy korona kikiáltási árban 1907. évi november há 18-ún
délelőtt 8 órakor a községházánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbel
Ígérőnek el fog adatni.
Árverezők a/, árverés megkezdése
előtt az árverést veze ő elnök kezéhez
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz
képpen kötelesek letenni és az egykoronás bélyeggel ellátolt Írásbeli zárt
ajánlatok a megajánlott összeg 10 százalékának megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő. hogy ajánlattevő az árverési és
szerződési fellételeket ismeri és azok
nak magát aláveti.
Utóajánlatnk nem fogadtatnak el,
valamint az erdő fatömege a becsértéken alul eladatni nein fog.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre vonatkozó
közelebbi adatok alulírott birtokossági
elnöknél megtekinthetők.
Lázárfalva, 1907. október 19.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a csikszentinártoni
kir járásbíróságnak 1907-évi Fii. 39/2. számú
végzése következtében dr. Nagy Jenó ügyvéd
által képviselt Száva Márton kereskedő kászonaliizi lakos és a Nagykászoni róm. kath. uj
teinlom-alap javára (iaál Sándor és neje kászoniinpéri lakosok ellen 100 korona és 407
korona 45 fillér és jár. erejéig 1907. évi jiilius
hó 12-én és október 9-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt
és 847 koronára becsült következő ingóságok,
úgymint: házi bútorok, varrógép, telién stb
nyilvános árveréseu eladatnak.
Mely árverésnek a csikszentinártoni kir.
járásbirósá; 1907. évi V. 327—3. szánni végzése folytán Kászoniinpér községben végrehajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére
4% magyar korouajáradék — —
'.fű '0 II2.6-» 1907. évi november hó 8-ik oapjáuak
Magyar íiitel részvéuv — 746
73.1-lTi délutáni 3 órája határidőül kitíizetik és
Osztiák IlitrI rénzvény — — — — li.l.Y - i;:H.
nlihoz a venni szándékozók ezennel oly megMagyar jelzáloghilelbank részvény — 4J:i.2'y 4110 25
Magyar leszáinitolótiank részvény — 4ii*> 2.*) 4.*>S 7ö jegyzéssel hivatunk meg, hogy az érintett inKiinaniuráuyi va-inU ré-szvény
— 542.7;> ălU.7i» góságok ezen árverésen nz 1881. évi LX. t.-c
Osztrák m.tgyar államvasút róüzv. — 6'jS.2T> üö^.ifi 107. és 108. §-ni értelmében készpénzfizetés
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
Szám 407—1907. g. e.
becsáron alul is el fognak adatni.
Meghívó.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
A Csikvármegye Gazdasági Kgyesület mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési
jogot nyertek volnn, ezen árverés az
Igazgató választmánya november hó Ö-an délelőtt 10 órakor kezdódóleg a vármegyeház 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
kisebb termében ülést tart, melyre az Igazgató- javára is elrendeltetik
Csikszentmárton, 1907. évi október hó
ság tagjait hazafias tisztelettel meghívom
Virág János,
Virág András,
28-ik napján.
Csíkszereda, 1ÍHJ7. október hó 2iJ án.
Ambrus Lajos. birtokossi'ip jepw.o. (1- 2) l>irloko«si\gi elnök.
Beosa Antal,
kir. Iiir. végrehajtó.
e. elaijk.
P á l y á z a t i hirdetmény.
Az ülés főbb

tárgyúi:

Árlejtési hirdetmény.
I. Megküldi a védjegy-oltalom tárgyában
kelt rendeletét a gazdak védjegyeinek be
A Csíkszeredai Takarékpénztár Részlajstromozása iránt.
vénytársaság által Csíkszeredában épi-. Közli azon hazai gépgyárak jegyzékét, melyek mezőgazdasági gepeket készítenek. lendő k i s d e d ó v ó é p ü l e t felépítésére
;l. A külföldről behozott lokomobilok ked- ezennel pályázatot hirdetUiiK.
Az épités költségei 19,283 korona
vezményes vámkezelése tárgyábau kelt rendelete.
32 fillér kikiáltási árban vannak meg4. MegkUldianépkönyvtárak címjegyzékét. állupitva.
5. Megküldi a külföldi szártnazasu mező
Az épületnek legkésőbb 1908. évi
és erdőgazdasági áruknak vámkedvezményes
behozatalát biztosító bizonyítványokkal leendő október hó 1-éig kell átadásra készen
állania.
ellátása végett meghízottak címjegyzékét.
ti. AZ arankairtás iránt tett intézkedéFelhívjuk azoknt, kik az építkezés
sekről értesit.
teljesítését elvállalni akarják, hogy a
7. Megküldi a mesterséges borok készí- fenn kitett vállalati ár 10 százalékának
tésének es azok forgalomba hozásának tilnla Takarékpénztárnál bátiatpénzképeii
mazásáról szóló rendeletét.
ti. Megküldi a ragadós száj-és körömfájás való előleges letevése mellett zárt Íráselleni védekezésre voi.atkozó korrendeletet.
beli ajánlataikat a Csíkszeredai Takarék'.I. A mesterséges takarmányokból készülő pénztár Igazgatóságához folyó évi noszénának a hadsereg terménybeli szükségleteinél való figyelembe vétele érdekében tett vember hó 14-ik napjának délelölt 9
órájáig nyújtsák be. Kzen napon délintézkedések eredményeiről értesit.
10. A gazda és a gazdasági cseléd kü előtt 10 órakor a zárt ajánlatok felzötti jogviszony szabályozásáról szóló 1907. bontatnak s azután nyílt szóbeli árlejtés
évi XLV. t.-cikket valamint az erre vouatkozó tartatik.
rendeleteket tartalmazó füzeteket küld.
A Takarékpénztár Igazgatósága fenII. Kereskedelemügyi 111 kir. miniszter
értesit, hogy a kisgazilak részére szükséges tartja azon jogát, hogy a pályázók kö*
adómentes beDZÍn eladási ára idei augusztus züi — tekintet nélkül az ajánlati árra
hó 1-tól november hó 80-ig méterniázsáiikint szabadon választhasson.
24 koronában állapíttatott meg.
Tervek és költségvetés a Takarék12. Székelyföldi miniszteri kirendeltség
az állatbiztosítás érdekében alakítandó állat- pénztár helyiségébeu a délelőtti óráktenyésztési egyesületek szervezése iránt, közre- ban megtekinthetők.
működésre hiv fel
Csíkszereda, 1907. oklóber 28.
13 A vármegyében rendezentló háziipari
Az i g a z g a t ó s á g :
tanfolyamok tervezésének megallapitása iránt
Gál József,
Nagy Imre,
véleményt kér.
igazgató.
(1-2)
elnök.
14. O. M. G. E. inunkásügyi bizottság
szervezésére hiv fel.
15. A mezőgazdasági kamarák szervi zese Élővirág csokrokat és koszorúkat
jutányos árban es a legoaitárgyában megküldött kérdópontokra választ kér.
nosabb kivitelben késeit:
l(i. Varmegyei gazdasági egyesület a
mezőgazdasági kaiuarak szervezése iránt ho- K e r t é s z Gábor, C s í k s z e r e d a ,
zott hatarozatát megküldi.
M i k ö - u t o a a 299. aaára.
17. Ugyanilyen határozatát küldi meg a Kisebb megrendelések n/oimul, mifryohb medrenJelének
4
uHpoo
— szóbeli vupy h-veíliciii megpestpibssoltkiskunmegyei gazdasági egye sület. rciulclésre abelül
érték előleges Irlhvtése után
18. Vármegyei faiskola felügyelő jelen sZRllitiutnuk. — íele
Levélben! megrendel osiwl elegendő
tése a községi faiskolák állapotairól és a fá- II megrendelem!)"» csokor, vagy kobzom 'it lizetendu
értéket kö/.ölui és uzt megírni, houy u csokor vugy
sításokról.
koszom, milyen célru készíttessék.
M-H
19. Földmivelésügyi in. kir. miniszter úr
értesit, hogy Balogh Vilmos államtitkár urat
•MMM«*;MMai
a Székelyföldi nep gazdasági felsegélyezésere
irányuló állami tevekenyseg vezetesevel "törAZ ŐSZÖLŐ HAJNAK
tént megbízatása alól sajat kérelmere kiváló
visszaadja az eredeti ifjukori szíszolgálatainak elismerése mellett felmentette
s ezen állami tevékenység vezetésével Kazy
nét a „Rák" hajregenorator.
József miniszteri tanácsos urat bizta meg.
Hölgyeknek és uraknak államin hajápo20. Az idei őszi állatdijazások programmja.
21. Dr Kovács József indítványa a malásra nélkülözhetetlen a Trifoleum
gyar erdelyi szarvasmarha tenyésztésének vé(hajpetrol).
Trifoleum, mely megszülidelme iránt.
teti a hajhullást és a fejbőr korpásodását.
23. Székelyföldi kirendeltség udvarhelymegyei megbízottja értesit, hogy SzékelyudIllatszerek, orezkenöcsok, puilevarhelyen juhturógyár létesült.
18
rek — euly szerint — kaphatók
24. Tagok felvétele.
Kmf.
Kiadta:
Fekete Vilmos SK"™; Csikszereüáhan.
T. Nagy Imre,
e. titkár.

A madéfalvi róni. katli. kántori és
II. községi tanítói állás megüresedvén,
arra pályázat hirdettetik.
J a v a d a I o ni:
1. 40 kalangya ösz- és ugyanannyi
tavaszgabona, ért. 240 korona
2. Oszpora 120 korona.
:i. Stóla 100 korona.
4. «O terll lágy tűzifa a községtől,
ért. <>o korona.
5. "> hold kaszáló, ért. 40 korona.
(i. Községi iskola pénztárából havi
előleges részletekben 2U0 korona.
7. Tisztességes lakás az iskolaépület földszinti részén, gazdasági épületek, veteményes kert helyett 2 darab
kaszáló hasznalata fele részben és a
község pénztárából 12 korona, kertilletmény 12 korona.
8. Szabad erdőlés és legeltetés.
Kötelességek:
1. Az iskolaszék által rábízandó
mindennapi és isniélló tankötelesek tanítása.

2. Az összes kántori teendők végzése Madéfalván, szükség esetin az
anyatemplo nbau segédkezés.
3. Vasár- és ünnepnapokon vecsernyék végzése, a májusi és októberi ájtatosságok vezetése
4 Az ifjúságnak egyházi énekekre
való tanítása.
Pályázati határidő ének- és orgonapróba november hó 10 én délelőtt 10
órakor a madéfalvi kápolnában, ahol a
föltételek a pályázókkal közöltetnek.
Pályázati kérvények Csík-Rákosra
a plébánia hivatalhoz küldendők.

László Gáspár,

Fekete Imre,

iskobiszéki jegyző.

iskolaszéki elnök.

TALISMAN

HIRDETESEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

ALEXI N
K l W l l K l Y g S D I ^

FÖZÉSRESÜTÉSRE
* KI R Á N T Á S H O Z
MOH(D(ERI
SSOCttaAlk
KÖNNYŰ CMÉSZThETÖSÉ6EÉ.RT

ORVOSILAG A J Á N L V A
CSAK E VÉDJEGYGYEk

ELLÁTOTT CSOMAGOT
ÜFOOADJUNH ELÜ

Van szerencsém a n. é. közöuség becses tudomására hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen
(Yasut-utcza, a tratmvay elágazásánál) bel- éa
külföldi márványokból faragtatok és csiszoltatok

S Í R E M L É K E K E T ÉS B Ú T O R m á r v á n y l a p o k a t . — Továbbá raktáron
tartok: Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt
kemény közetil síremlékeket, amelyek
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. —
Mind első kézből a legolcsóbban szerezhetők be. — ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzáru fordulni,
mert ez által nagy megtakarítás érhető el.
Tisztelettel: NAGY JÚZSEF ^ A T ^ B I I T .

HIRDETMENY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r Királyi P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXI. s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusilóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1 9 0 7 . n o v e m b e r h ó 21. é s 2 3 - á n tartatik meg.
A húzások a M a g y a r k i r á l y i á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a liuzási teremben. Sorsjegyek
a .Mngy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1907. évi október hó 27-én.

Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács.
Hazay.
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A legelőnyösebb feltételek mellett nyujt kölcsönöket váltókra,
kezesek mellett és bctáhlázásokra.
Kölcsönt ad továbbá részvényekre, értékpapírokra, arany
és ezflst zálogtárgyakra.
Foglalkozik Idegen pénznemek
beváltásával és minden bankszerű dologgal.
Takarékbetéteket elfogad betéti könyvecskére és folyó számlára 4 '/, százalék kamatozás mellett. a 10 százalékos tőkekamatadót is az intézet lizeti.
Bármily bankszerű felvilágosítással a Icgkészségesehben szoljainak a bank kirendelt közegei
az intézet helyiségében.
A Standard életbiztosító társaság fóűgynökségét is az intézet

SZÜCSMÜHELYT

figarók és paletókat, egyszóval e
szakmához tartozó összes c/ikkeket
leggvorsnbban pontos kiszolgálás és
legolcsóbb árak mellett.
Úgyszintén clvállulok bebdlelé*
•eket, prémeiéseket, javitásokat és
átalakításokat.
Nálam vásárolt szörmcáriik díjmentesen tisstiitstnak.
Becses pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

!
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Niszel Lőiincz
=

és Testvére

=

-SS kereskedésében -Zr
— CsiksBeredában.

—i

=

i

iftazpitó.

Minták azonnal bérmentve.

liISCflKA JÓZSEF

Jelzálogkölcsönöket nyujt 300 koronától kezdódőleg fél évi tőketörlesztést és
kamatot magában foglaló részletfizetések ellenében llt-tól ti) évig terjedő időre
4'/,°/, alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden
kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbeteteket naptól-napig 4u/,-kal kamatoztat és azokat rendszerint
felmondás nélkül fizeti vissza.

Uj persely-betét rendszer.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyujt elfogadó biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és péazváltó-üilet minden ágával, u. m.: vásárol és
elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az elsó részlet lefizetése
után a nyeremény már u vevőt illeti.)

Szelvény beváltás.

•

!
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FOGOLYÁN ENDRE
NA6Y

BUTORRAKTÁRÁBAN

S E P S I-S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N .
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban.
Különlegességek

háromszéki

butorkészitményekben.

Nagy szőnyegraktár.
Saját k á r p i t o s műhely.
Jó hirnevü varrógépek.
F É R F I É S NŐI D I V A T R A K T Á R .

25 25

•
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Hosszurovó Cement Födélcserép
I r s d a : Kapu-ulea 15.

!

H i v a t a l o s h e l y i s é g e i : saját házában, mindennap délelőtt 8 órától
nyitva vannak.

EOEEEaEaEafiiBI IU
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Hutorvásárlók saját érdekükben cselekednek. ha egy látogatást lesznek * * * *

—

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.
ni -:,•>
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti általános biztosító társaaágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.

i W

Elvállal megbízásokat é s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra

^jy ^u^

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete,

i

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyujt.

posztóraktára

BRASSÓBAN.

^ m

Betét állomáuy
egy millió korona.
Értékpapír készlet
350 000 kornna.
Tartalékalap
85.000 korona.
Alaptőke .
200.000 korona.
M e g t a k a r í t ó i t I C k é k bizlo» e l l i r | y e z é » e .
Kölcsönöket nyujt váltókra, liosszu lejáratú kötelezvényekre, tisztán
és nyíltan felszámított legolcsóbb kamatra.
Betáblázásra a d o t t kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti a tökét, anélkül,
hogy e eimen bármi néven nevezhető utánfizetésre volna köteles.
M á s i n t é z e t e k n é l fennálló a d ó s s á g o k a t a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és kouverlál.
Előlegeket n y u j t : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztositolt
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol é s e l a d értékpupirokat, sorsjegyeket.

Veress Sándor dr.

Gyapjú szövetek.

••

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

Az árlejtés helye a közkorliáznak
igazgatósági irodája.
Az ói-lejtési és élelmezési előírás,
feltételek és étlap a közkórház g o n d nok ón ál naponta d. e. 9-től 11 óráig
megtekinthetők.
Csíkszereda, 1907. okt. hó lfián.

valamint valódi angol, skót stb.

GYÓGYSZERTÁRA

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

f. évi november hó 6-án d. e. 9 órára
tűzöm ki.

H a z a i g y á r t m á n y ú különlegességek

I

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTAR I

A vármegyei közkórházi bizottságnak folyó évi október hó lfián hozott
határozata értelmében, a kórház élelmezésére 190S évi január lió l-től szá
mitott három egymásután kővetkező
évre árlejtést hirdetek s annak idejét

l

Legnagyobb választék.

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA

Hirdetmény.

Répáti gyógysavanyu-

AttMA
B S V A E s ¥ f E Í K S É M * . . ása I
i ö £SL
AbMA mWAh^mmskm
S S A P E A S 48» t fees. - f i i .
AmA
B I V J J í l T M E E É K K Q £ Í & ¥ P Ö E 4 s a II k e s . &Q Uh
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hugonnay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomítására. a szeplők és más arvtisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlau
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
^
és ifjú bajt kölcsönöznek az arcnak. —-----A legkiválóbb orvos szakértük véleménye szerint a kevésbbé szép no
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak
harmat finomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan
egyforma jóhatásu, a hölgypor pe<'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
feíismei'hetetlen.,2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bsrmsntve küld a készítő:
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK 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 V i l m o s illatszer-raktárá.'baii.
10- fi2

A esik megyei közkorliáz igazgatóságától.
Száin 1 á.'Mi — 1 í)07
2-s

pipen

Vidéki megrendelések a leggyorsabban lesinek eukőiölve.

naponta friss töltésben k a p h a t ó :

I

Az igazgatóság.

Weiszfeiler Sándor,

11-64

—•••
A hatalom és ártatlanság keverékei az

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSIK-SZEHEDÂBAH
= ÉS FIÓKINTÉZETE BÜKSZADON. =

Vau pzrreucséin a t. közönség b.
tudomására hozni, tiogv Braisoban,
Lenior 28. u á m alatt Ideiglenesen

nyitottam, hol kitároltig saját késsltmónyü mhidrniicnui DÖÍ gallérok
(houk) karmantyúk (mnlTok), iiorrae,
krimmer és ssövet sapkák a Icpijubb
divut ut-án u legolcsóbb áruk mellett
kaphatók.
l'jjv a íövároshan, mint a Jii'ilíöldou szerzett topaszulntuim c téren
ab ha ii a kellemes helyzetbe juttatnak,
liopv a legmesszebb menő ízléseknek
u legpontosabban és Iqpnagyjbb megelégedésre megrendelés után eleget
tudok teuni.
A fent említetteken ki vili kés/.itck
a legújabb divat után

• • —

KÖZPONTI T A K A R É K P É N Z T Á R

Üiletem folyó évi október hó l-iól
Kapu-utca 48. •«. alatt ayillk meg.

4 . szám.

L A P O K

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyomatott Uavoboda Jóiaef könyvnyomdájában, CaikMeradábu, 1007

I r o d a : Kapu-utca 15.

