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Az erdélyrészi birtokrendezés. 
Az erdélyrészi arányosítás és tago-

sítás évek óta foglalkoztatja  a gazda-
társadalmat Az illetékes érdekkörök 
mozgalmaiban, képviselőházi felszólalá-
sokban, majd botrányos visszaélések 
kapcsán a sajtó hasábjain is sürün vol-
tak megvitatás tárgya a birtokrendezés 
kérdései-

A képviselőház a napokban kezdte 
meg az arányosításról és birtokrendezés-
ről szóló törvényjavaslat tárgyalását; bár 
a képviselőházban nagyarányú vita indult 
meg, a javaslat egyes mélyreható ren-
delkezéseinek a sajtóban való inegvilá 
gitása is s/.(lkséges azért, mert a szak-
körök megnyilatkozott óhajaihoz képest 
e törvényjavaslat alapelvei irányudóul 
fognak  szolgálni a Királyhágón iunen 
fekvő  jogterületre ndzve megalkotandó 
törvényes rendelkezések számára. 

A javaslat ama része, mely a köz-
birtokosságok arányosítását szabályozza, 
tulajdonképpen nem egyéb, mint a fenn-
álló törvényes rendelkezések megerősí-
tése s a törvény ellenére kifejlődött  ká 
ros gyakorlatnak van hivatva útját ál 
lani. 

A közbirtokosságok közös haszná-
latú erdő- és legelőközösségei ugyanis 
az utóbbi években meg nem eugedhető 
módon, a közérdek és a birtokosság nagy-
többségének nyilvánvaló megkárosítá-
sával tömegesen kerültek felosztás  alá. 
Ezek a közbirtokosságok legnagyobb 
számmal a Székelyföldön  fordulnak  eló s 
jgy ezek a felosztási  törekvések kivált-
képpen e területen éreztették hatásukat. 

Az egyéni szabad tulajdon kiválása 
és lehető biztosítása általános elvként 
domborodik ki a jobbágyrendszer eltör-
lésével létesített uj agrárszervezetben. 
Azok a birtok- és jogközösségek, melyek 
a régi rend maradványaiképpen marad-
tak fenn,  mindannyia korlátolója volt az 
egyéni szabad tulajdon kialakulásának. 
Az első alkotmányos törvéuyek megad-
ták a lehetőséget erre ott, hol gazda-
sági előfeltételei  megvoltak, sőt a legelő-
felosztások  engedélyezésével még ezen 
az elven tulmenöleg is. Az úrbéres jel-
legű erdöközösségek az ország egész 
területére nézve akként nyertek szabá-
lyozást, bogy állandó jellegű közösségök 
biztosíttatott. A nemesi jellegQ közbir-
tokosságok korlátlan felosztása  meg volt 
engedve egy ma is érvényben álló ren-
delkezéssel a Királyhágón inneni jug 
területén. (1836. évi XII. trvcikk), ellen-
ben már az ország erdélyi részeire ha-
tályos későbbi törvény (1871. évi LV. 
trvcikk) fel&llitja  a magántulajdon kiala-
kulásának nevezetes akadályát abban, 
hogy az erdőterületeknél csak megha-
tározott területmennyiségnek, száz hold 
nak engedi meg elkülönített, önálló gaz-
dálkodási területként való kihasitását. 
A későbbi rendelkezések ezt az elvet 
kiterjesztették a havasokra és havasi 
legelökre is, sőt a mezőrendőri törvény 
az ország egész területére a meglevő 
közlegelőket helyezi ily korlátolás alá. 

Mindez kétségen kívül nevezetes 
közgazdasági érdekek védelmére történt. 

Az erdőgazdaság épp ugy, mint a 
legelőgazdaság extenzív gazdasági üze-
mek. Bz a gazdálkodási módszer csak 
nagyobb gazdálkodási területen űzhető 
sikeresen. E célból mindenütt ott, hol 
as érdekek kívánják, ez extenzív gaz-
dálkodási területek egysége és osztha-
tatlansága biztosítandó. Az erdő- ós le-
gelöterületek felosztása,  egyéni magán-
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tulajdonná történt erőszakolt átalakítása, 
mindenütt feltétlenül  pusztító hatással 
járt a nép szélesebb rétegeire nézve, 
hol kulturai elmaradottságuk, tökesz»-
génységök, az éghajlat és talajviszonyok 
egyetlen lehető gazdálkodási terlllet 
gyanánt az erdő- és legelőközösségeket 
telték alkalmassá. A kisebb existenciák 
tömeges összeomlását jelentette minden 
közös vagyon felosztása  ott, hol az nem 
az indusztriális mezőgazdaság fejlődésé-
nek természetei folyamata  volt, de egy 
vészes és romboló közgazdasági folyamat 

Az arányosítások ugyanis csak ki-
vételképpen terjeszkedtek ki csupáu a 
haszonvételek arányosítására, a tulajdon 
felosztását  célozták elsősorban. Azok a 
tulajdonrészesedések pedig, melyei; az 
egyeseknek a legtöbbször százezredré-
szes hányadokban jelöltettek ki s szol-
gáltak a telekkönyv tulajdon megálla-
pitasáuak alapjául, a spekuláció biztos 
és könnyű zsákmányaivá váltak. Mint 
magántulajdon részesedések értéktele-
nek voltak, mint haszonvételi közössé-
gek megszűntek létezni. A törvény által 
jóhiszemüleg felállított  korlátolás, a száz-
holdas területegységek csakhamar ezer. 
sőt tizezerholdas egységekké alakultak 
át az arányosítás folyamán  A tulajdon 
demokratikus megoszlása helyét kirívó 
egyenlőtlenség foglalja  el, hol a birtok-
talanok ezrei állanak szentben az erdő 
latifundiumokkal.  A rendszeres és ok-
szerű erdőgazdaság helyét elfoglalta  a 
vállalkozó tőke nyereségvágya. Egész 
vidékek erdőterülete taroltatik le a ra-
cionális erdőgazdaság minden szabályai 
ellenére. 

A magyar agrárpolitika rendszerle-
lenségét a múltban kirívó módon meg-
világítják a következő tények. 

• 

A mellett, hogy a tulnyomólag nemzeti-
ségi vidékeken előforduló  úrbéres erdöközös-
ségek állandóságát és közös használatát hatá-
lyosan biztosította ii törvény, joggyakorlat és 
kormányzati intézkedések egész sura, külön 
törvény létesítette a naszódvidéki volt határ-
őrvidék közös jellegű községi tulajdonát, tar-
totta fenn  a szászok lakta fundus  regius terü-
leten meglevő agrárius közösségek állandósá-
gát. A Királyhágón innen fekvó  jogterületen 
létesítette a szerb és román bánsági közössé-
geket. 

G teriileteken sok százmillió korona cr-
tékU közös ingatlanok teszik a népesség gaz-
dasági és kulturális fejlődésének  messze jö-
vőre kiható alapjait A naszódvidéki negyven-
négy köz9ég tiszta jövedelme a közel húsz-
milliós befektetésen  kívül az egymillió koronát 
meghal: djn evenkint. A király földi  községek 
ullodiális közös vagyonának jövedelme a köz-
ségi háztartás biztos alapja K megkötött va-
gyonok ból százezreket fordíthatnak  a jogosul 
tak népművelési, gazdasági célokra, tanulmányi 
ösztöndíjakra. Ellenben a siculia bereditás te-
rületén nem sikerült kellő módon megvédeni 
az agrárius közösségeket, hanem a világver-
seny forgatagába  jutottak. 

K sorok írója többizben, így nz 1900. év 
június 13 án a képviselőházban elmondott be-
szédében felhívta  a közvélemény figyelmét  n 
veszedelemre, mely nz ország eme részét fe-
nyegette. Az azóta elmúlt évek nlatt akadály-
talanul haladott a ranga utján e romboló folya-
mata a közvagyon szétforgácsolásának.  Mind-
azonáltal igen nagy területek vannak még. 
melyeket a végrehajtott arányosítások közös-
ségben meghagytak, háromszázezer holdon jó-
val felül  van a megmaradót! terület. A jsvss 
lat főcélja,  hogy azok egységét megóvja. 

Természetes BZ, hogy ezeknek a közös-
ségeknek, mint gazdasági egységek megóvása 
mellett, gondoskodni kell azoknak, mint jogi 
egységeknek megóvásáról is. 

Az agrárius közösségek szabályozása nem 
történt meg ugy, hogy az összhangban legyen 
a tulajdonjog alapját tevő telekkönyvi rend-
szerrel. Eu a közösségek használatát, — ille-
tóleg a haszonvételek szabályozósát Bokszor 

lehetetlenné teszi. De a telekkönyvi jogelvek. 
— melyek a közösségek rendeltetésével és jel-
legével ellentétesen a tulajdon erós individuá-
lis érvényesülésének engednek tág teret, a gya-
korlatban nagy zűrzavart okoztak. 

Mig Ausztriában az agrárius közösségek 
rendezése alkalmával a közösségek szervezése, 
képviseleté, vagyonkezelése, mind rendezést 
nyer. mig a Svajeban, Bajorországban, Baden-
ben nagy számmal előforduló  agrárius közös-
ségek Itlint jogilag is szervezett tulajdoni egy-
segek tartatnak fenn,  nálunk a mezórendóri 
és erdutiirveiiy csak félrendszubályokat  lépte-
tett életbe. A köziisségek egész magánjogi 
jogállását felülelij  rendezése és szervezése első-
rendű feladata  kell, bogy legyen agrár politi-
kánknak. Hiszen közel hatmillió katasztrális 
Imid területet tesznek ki az ország egész te-
rületén az erdő- és legelókozosségek s számuk 
u községi tulajdont tevó ős a felemlített  kivé-
teles törvényi szabályozást nyert területeken 
fekvő  közössegeken kivül közel tízezer. E kö-
zösségek fenntartását  a legtöbb belyen a né-
pesség gazdasági érdeke követeli tueg. 

Az úrbéri rendszer megszüntetésével a 
liberalizmus alapelvének tekintették a magán-
tulajdon feltétleu  érvényesülését. Nem vették 
ligyelembe az uralkodó nramlattal szemben azt 
a tényt, llogy a jogfejlődéssel  nem tartott lé-
pést a népesség zömének, a kisembereknek 
intellektuálitása, nein vették figyelembe  azokat 
az etikai nézőpontokat, melyek a közösségnek 
megóvása mellett szólnunk. 

Az agrárius közösségek a község gazda-
sági életének tartaléktőkéjét képviselték és kép-
viselik ma is. Azok felbontása  mindenütt a 
szövetkezeti elvben annyira propagált szuiida-
ritas érzetét tette tönkre a község életében. 

Hu tehát nz egész ország területén az 
úrbéres jellegű közösségek, Krdélybeu pedig a 
naszódvidéki és királyföldi  agrárius közössé 
gek fentartása  e területek lakosságáliak gaz-
dasági érdekében levőm-k bizonyult — ugyanaz 
alá az elbírálás alá kell venni a volt nemesi 
jellegű közbirtokosságok területét is. mert nem 
a jogtörténeti megjelölés — de a közgazdasági 
jelentőség az irányadó. 

A törvényjavaslat másik része, amely » 
tagosítást szabalyozzn, hasonlóképpen nagy je-
lentőséggel biró iráuj változást jelent. 

Az erdélyrészi tagositási törvény rendel-
kezései szerint eddig a tagosítás elrendelésé-
nél soha sem érvényesült a gazdasági érdek. 
I'uszláii a birtokosok bizonyos hányadának ké-
relmére megkezdték a tagositási eljárást. Va-
lójál-an azonban a törvény által rendelt hozzá 
számításokkal a szükséges egynegyedet min-
dig meg lehetett állapítani s a tagosítást egy 
birtokos kérelmére is mindig elrendelhették 

Kétségtelen, hogy a tagosítás az intenzív 
mezőgazdaság lehetőségének egyik hatékony-
eszköze. Ámde annak erószakolása ott. ahol 
uz intenzív mezőgazdaság más eszközei hiá-
nyoznák, ahol a tulnyomólag kisbirtokosokból 
álló lakosság érdekeiről nein történik kellő 
gondoskodás, eltekintve az eljárás egyes hibái-
tól, alkalmas arra. hogy a tömegekben az 
egész agrár teknikai elv iránt ellenszenvet 
keltsen. 

A törvényjavaslat uj intézkedése a gazda-
sági célszerűséget és hasznosságot az engede-
lem előfeltételének  állítja fel  — s azt előle-
ges szakértői eljárás alapján a földmivelésügyi 
miniszter határozza meg. Egyúttal azt a nagy-
jelentőségű rendelkezést lépteti életbe kizáró-
lagosan a kisbirtokosok érdekében, hogy min-
den községben, hol a tagosítás elrendeltetik, 
kötelező a közlegelő kihositása vagy a meg-
levőnek kiegészítése. E rendelkezés fontossá-
gát bővebben fejtegetni  felesleges.  A tagosí-
tástól való idegenkedésnek egyik alapoka az, 
hogy a tagosítással csaknem mindenütt a köz-
legelőket is felosztották.  A . régi primitív nyo-
másos gazdálkodás rendszeréről, — mely a 
közlegelön kivül az ugarlegelést is biztosí-
totta, — minden átmenet nélkül fordult  át a 
birtokosság HZ intenzív magángazdálkodásra. 
Természetes, hogy megint a gyengébb és erőt-
lenebb népelem lett nz áldozat. 

Az egyes rendelkezések, melyek az el-
járásra vonatkoznak: így az osztályozás és 
becslés megbízhatóvá tétele, a mérnök minő-
sítés, fegyelmi  kérdés, a közérdek képvisele-
tének rendszeresítése az eljárásban, mind ré-
gen hangoztatott kívánságai az érdekelteknek. 

Az intézkedés pedig, mely elrendeli, hogy 
azok a birtokosok, kik a község területén há-
rom birtokrészletnél kevesebk részletből álló 
és egy holdnál nem nagyobb birtok után van-

nak földadóval  megróva, csupán a földmérői 
munkadijak egyrészét tizetik — ami a tagosi-
tási költségek felénél  kevesebb része, a kis-
emberek nagyrészben való költségmentesitését 
jelenti. 

• 

A tagositási költségekre nézve az 
a nagyfontosságú  ujitás lép életbe, hogy 
az államkincstár elvállalja az összes ta-
gositási költségek előlegezését. Ott te-
hát, hol közguzdasági célszerűség szól 
a tagosítás elrendelése mellett s azt el-
rendelik, a költségek hiánya miatt az 
eljárás nem fog,  mint eddig történt, 
sokszor évtizedekig elhúzódni. Egyéb-
ként részletes utasítás fogja  az eljárást 
szabályozni. Ezek a javaslat főbb  elvei. 

Az eddig fennállott  rendelkezések-
kel szemben a gyengébb gazdasági ter-
melőerők, a kis existenciák védelmében 
a legszélsőbb határokig megy el, s mint 
ilyen, a gyakorlatban az összesség ér-
dekében érvényesülő racionálisabb gaz-
dálkodás eszköze lesz. 

Dr. Sebess Dénes. 

Csíkszereda jövője. 
(A  csiki  vasutak.  — Az államvasutak  be-
ruházási tervezete.  — Memorandum  a ke-
reskedelemügyi  miniszterhez.  — Dolgoztá-

nak a székely  képviselők.) 
Csikmegye természeti kincsekben való 

gazdagságánál, de meg lakosaainak életrevaló-
ságánál fogva  is olyan jövőre van predeszti-
nálva, mely jövő a gazdasági és közvetve a 
kulturális história megírandó lapjain is első-
rangú helyet követel majdan magának. Kikö-
vetkezik pedig majd akkor, amikor a csiki 
vasutak teljes mértékben kiépülnek. 

Hogy a csiki vasutak kiépítése a jövő 
zenéje, — az kétségtelen. De hogy ez a jövő 
hamarább vagy később következzék-e el, az 
már jóformán  azok életrevalóságától függ, 
akik mint Csikmegye polgárságának, közigaz-
gatásának és társadalmának vezetői, hivatva 
vannak teljes erejükkel közremunkálkodni. E 
vezetők között elsó helyet foglalnak  el az 
országgyűlési képviselők, akiknek éppen most 
módjában áll tenni, cselekedni Csikmegye ér-
dekeien, különösen pedig a csiktnegyei vas-
utak fejlesztése  érdekéken. 

A kereskedelmi minisztérium ugyanis a 
közelmúlt napokban készült el az államvasutak 
uj beruházási tervezetével. E tervezet, amely 
százmilliókat ölel fel  az államvasutak fejlesz-
tésére, február  havában kerül a képviselőház 
elé. Nem tudjuk, hogy a javaslatban szerepel-e 
csak egy árva korona is a csiktnegyei vasotak 
fejlesztésének  czéljáraV Ha nem, Csikmegye 
képviselőinek minden erejűkkel oda kell hatni, 
hogv a milliókból jusson e megye vasutjáoak 
is. ÉS ha ezúttal nem érnének czélt a kép-
viselők, c'zélt fognak  érni kitartó munkával. 

Ami a parlamenten kivül való munkát 
illeti e téren, a vezetők napirenden tartják a 
vasútfejlesztés  ügyét. 

Nagy gondot okoz Csikvármegye veze-
tőinek a gazdasági átalakulás kérdése, melyet 
a székely körvasúinak immár rövid időn be-
következő véglegeB befejezése  és megnyitása 
támasztott Kétségtelen, hogy az erdélyi ré-
szeknek a Gyimesen kivezető útvonal lesz a 
legjelentősebb vasúti vonala, és pedig azért, 
mert ez a legrövidebb ut a feketengeri  ki-
kötőkhöz. 

Másfelől  főképpen  Csikmegyében kincsek-
ben gazdag, jóformán  még sziiz területeket 
érint, hol lépésről-lépésre más és más felté-
telei kínálkoznak fejlődésnek.  Nem egy ízben 
ki is mutattuk, hogy e megyének mely pont-
jai fognak  amerikai módon föllendülni.  A hely-
zet megváltozásának eme jótéteményéből azon-
ban a megye székhelye, Csíkszereda város 
ki van zárva. 

A fővasutvonal  ugyanis, mely Csikmegye 
jó darabját át fogja  szelni, Madéfalvánál  el-
tér és Csíkszereda elkerülésével egyenesen' 
Gyimesnek Bzalod. Madéfalva  Csíkszeredához 
a legközelebbi állomás Gyergyó felé.  Csík-
szeredának a fóvonatok  tehát csak fütyülni 
fognának.  Tavalyelőtt már fölfedezték  e bajt 
s Csikmegye országos képviselői deputáczióba 
mentek a kormányhoz s kérték az elágazás-
nak Csíkszeredába való helyezését Arra nem 
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történt semmi. A gyergyói vonalszakasznak 
deczemberbeen történt megnyitása alkalmá-
val a kormány képviseletében jelenlevő Szte-
rényi József  államtitkár maga is meggyőző-
dött, hogy a székely fóvasutnak  elhelyezése 
e virágzásban levó megyei székvárosnak ár-
talmára van B az élesen látó és gyorsan gon-
dolkozó államtitkár, az előtte tisztelgő csík-
szeredai közönségnek nz elágazás megváltoz-
tatását kilátásba helyezte. 

Megmozdult azután Csikvármegye kö-
zönsége is és a kereskedelemügyi miniszter-
hez memorandumot terjesztett föl,  amelyben 
kéri, hogy: 

1. A Madéfalvára.  egy puszta mezóre 
és egy jelentéktelen kisközség határára ki-
helyezett elágazási csomópontot Csíkszeredába, 
mint a vármegye központjába áthelyezni mél-
tóztassék 

2. A Sepsiszentgyörgy—gyimesi vonalon 
a vonatok közlekedését a Sepsiszentgyörgy— 
gyergyószentmiklósi vonalra olykép kegyes 
kedjék átterelni, hogy e vonal fővonallá  mi-
minósittetvén, a gyimesi vonal csak mint ki-
ágazás függjön  a fővonal  menetrendjétől. 

3. A Csíkszereda—gyergyószentmiklósi 
vonalszakaszon külön tehervonatok járjanak 
s a jelenlegi vonatok pusztán személyvonatok 
legyenek. 

4. Alidig is, mig jelen hatázozatunkban 
kérelmezett és alig nélkülözhető változások 
keresztül vihetők lennének, a lehető legsür-
gősebben elrendeltessék, hogy a Sepsiszent-
györgy— gyergyószentmiklósi szakaszon sze-
mélyvonatokhoz közvetlen kocsik kapcsoltas-
sanak. 

Ezeket a kívánságokat. a memorandum 
tüzetesen meg is indokolja. Ks ez indokolást 
mindenki elfogadja.  Egy központi város irányító 
kultúrájával és közéletével ily fontos  érdek-
ben nem mellőzhető Számos község csopor-
tosul e város körül, s mint fürdőhely  is. egyik 
legszebb jövőre hivatott pontja a Székely-
földnek. 

Katonák gazdasági képzése. 
Azok a nagyarányú üdvös intézkedések, 

melyek földmivelésügyi  kormányunkat a nép 
fiainak,  a kis embereknek gazdasági kiképez-
tetése körül előadások tartásával, gazdasági és 
ezzel kapcsolatosan háziipari tanfolyamok  szer-
vezésével vezérlik, mind szélesebb körben s 
úgyannyira kiterjesztetnek, hogy ujabban már 
a katonák rendszeres gfzdasági  oktatása az 
illetékes és erre hivatott tényezők munka-
programmjába felvétetett. 

A katonák más irányú kiképeztetésük 
czéljából való oktatása nem egészen uj keletű, 
mert ahol a körülmények kedvezők voltak, 
társadalomtudományi kiképzésben időszaki elő-
adások által már is részesültek; de melyeket 
a legénység zöme éppen a fóldmivelő  nép 
fiaiból  kerül ki, csakis üdvösnek és czélszerü-
nek kell tartanunk, mindazon töreki éseket. 
melyek ezeknek jövó életfoglalkozásuk  és bol-
dogulásuk alapfeltételeinek,  a gazdasági isme-
reteknek megszerzését czéiozzák. 

Fölemeló tudat az, hogy a hazatérő ka-
tona nemcsak a katonai fegyelmet,  a fegyver-
fogásokat,  hadászati, szóval katonai eréuyeket 
sajátít el, hanem magával viszi azon hasznos 
gazdasági ismereteket is, amelyek éppen jö-
vendő boldogulásuknak képezi alapkövét, s 
mely képzettség megnyerésével éppen a tudás 
fegyverét  adják a kezükbe az arra hivatott 
népoktatók. 

Ily irányú gazdasági kiképeztetésben ré-
szesülnek a csíkszeredai in. kir. honvédzászló-
alj katonái a csíkszeredai m. kir. fóldmives 
iskola tanszemélyzete részéről, hol a katonák 
részére rendes három hónapig tartó gazdasági 
iskola szerveztetett. 

időszaki gazdasági előadásokat az iskola 
tanszemélyzete már az elmúlt évben is tar 
tott; de az eredményes oktatás és siker biz-
tosítása érdekében ujabban tűzetett ki ezélul 
az, hogy a katonai gazdasági oktatás egy tan-
folyam  keretén belül szerveztessék, mely 
irányú törekvés sikerrel is járt, amennyiben 
Hadfly  Imre ezredes a brassói 24- ik honvéd-
ezred parancsnoka hazafias  lelkesedéssel tette 
magáévá az ügyet s a köz czél érdekében 
minden lehetőt elkövet, hogy a katonai szol-
gálat e hasznos irányú gazdasági oktatással 
összeegyeztethető és kapcsolható legyen 

A tanfolyam  rendezése körül nagy ér-
deme van a csíkszeredai zászlóaljparancsnok-
ságnak, amely nemes ügybuzgalommal és teljes 
odaadással működött közre a tanfolyam  elő-
munkálatainak megtétele és állandósithatása 
érdekében. 

A katonák gazdasági tanfolyama  a c;ik 
szeredai m. kir. ftldmivesiskolában  mult év 
deczember 29-én vette kezdetét s azóta sza-
kadatlanul folyik.  A tanfolyamon  n gyakorlati 
irányú kiképzésre különös súly helyeztetik, 
mely czélra az iskola jól berendezett gazda-
sága és kertészete szolgál, hol a tavaszi és 
nyári frntősabb  munkálatok alkalmával szem-
leltetó bemutatások fognak  tartatni és Így a 
katonák ugy elmeleti, mint gyakorlati tudással 
rendelkező főldmivelókké  leendő képzése csakis 
eredményes lehet. 

A tananyag felöleli  az általános és rész-
letes növénytermelést a helyi viszonyokhoz 
való alkalmazkodással kisgazdaságok berende-
lését, az állattenyésztési összes ágazatokat, 

egészséges és beteg állatok gondozását; az 
állat egészségügyi törvényes intézkedéseket, 
kertészet körében n zöldségtermelést és fate-
nyésztést, végül a legfontosabb  törvények ismer-
tetését, köztük az uj cseléd törvényt, munkás-
én cseléd segélypénztárt és az ujabb szocziá-
lisztikus irányzatok megszüntetésére irányuló 
Üdvös intézkedéseket. 

A rendszeres katonai tanfolyam  beveze-
tésére és az ezt megelózö tárgyalásokra az is-
kola igazgatóságát az egész Székelyföldön,  de 
főképen  Csikvármegyében a mostoha gazdál-
kodási viszonyok miatt fenuálló  kezdetleges 
gazdasági rendszer szülte okok késztették s 
az iskola tanszemélyzete kellő körültekintéssel 
buzgólkodik a siker érdekében. 

Hmv mik leszuek az eredmények azt a 
taufolyam  végén tartandó vizsga fogja  igazolni, 
aminek elóre látható sikere nein annyira annak 
eredményében, mint inkább a benne rejló gon-
dolatban fog  mutatkozni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szemelyi hir. Mikó líalint nyűg 

főispán  folyó  hó 25 én este hosszabb iiióre 
elutazott Zsögodból. Kolozsvárra. Budapestre 
megy. majd hosszabb tartózkodásra Olasz-
országot keresi lói. 

— Nagybeteg föespeies.  Knrczfalvá-
ról sajnálatos liirt közöl tudósítónk, Rancz 
János ottani plébános, felcsiki  fóesperes,  nagy 
beteg. A kiváló tehetségű és nagy szivjósagu 
fópapot  szélhűdés érte. Állapota iránt a leg-
szelídebb körben őszinte nagy részvét nyil-
vánul meg. 

— Ügyvédi vizsgálat Dr. Nagy Jó 
zsef  folyó  hó 25-en Marosvásárhelyt szép si-
kerrel tette le az ügyvédi vizsgalatot. Mint 
értesülüuk a tiatal ügyvéd a napokban meg-
nyitja irodáját Uyergyószentmiklóson. 

— Az erdelyi ref.  pttspökBÓg. Az 
erdélyi református  egyházkerület második nagy 
egyházmegyéjének, a szilagy—szolnokinak egy-
házkerületi képviselői Wesselényi Miklós báró 
koroDaór, egyházmegyei és kollégiumi fógond-
nok hivásara jelölő értekezletre gyűltek össze, 
melyen a Bartók dr. halálával megüresedett 
püspöki székre egyhangúlag Kenessy Bela 
egyházkerületi főjegyzőt  jelölték, az egyház-
kerületi főjegyzői  alhk-ru pedig szinten egy-
hangúlag Barlha Dezső szilagy—szolnoki es-
perest 

— Kabarét. Az idei farsangnak  kaczagó 
jelszava! Ezt a szellemes, fesztelen,  jóizii, 
de semmiben meg nem ütköző valamit föl-
karolta a helybeli szanatórium-bizottság is, 
hogy a csiki lüdübetegek javára a Vigadó 
termeiben februar  8-án estélyi rendezzen rö-
vid, derült, változatos műsorral és tánczczal. 
Belépti dij: elsó hely 2 koroua 40 fillér,  má-
sodik hely 2 korona, harmadik hely 1 korona 
liü fillér,  allóbely 1 korona, karzat- es gyer-
mekjegy' 00 tillér. Jegyek elóre lakhatók 
februar  1-tól Szvoüoda Jozselnél. Meghívókat 
rendkívüli pontossággal továbbit a rendező 
bizottság. Felülfizeteseket  nagy köszönettel 
fogadunk  és hirlapilag nyugtázunk. Nem az a 
czelja ezen összejövetelnek, hogy lillereiuket 
ii központba küldjük; mert hisz nagyon száll-
juk a más megyebeli tüdóveszeseket, nagyon 
hálásak vagyunk Lukacs György kegyelmes 
urunk, amiért egy csiki tüdőbeteget ingyen 
akar felvenni  az ó szanatóriumába . . . De 
mi — helyzetünk által keuyszeritve — erősen 
soviuiszták vagy unk. Nekünk ueiu elég egy 
betegnek az ingyen való gyógykezelese. Ne-
künk az kell, hogy valamennyi s atuig ez 
ueiu lehet, ameunyi annyi csiktnegyei tüdő-
beteg nyerjen gyógyulást, enyhülést a hely-
beli kórháziján. — Azért is kijeleuteltük meg 
az 11)07. ósz végéu u központnak, bogy csakis 
ugy alakulunk fiokbizoltsaggá,  ha tagdíjainkat 
az országos peuztarba szolgáltatjuk ugyan, 
de egyéb jövedelmével a bizottság maga reu-
delkezik csiktnegyei tüdőbetegek javára. Kesz 
seggel meghajolt az elnökseg hatarozatuuk-
uak. S mi most lázas tevékenységgel alilioz 
fogtunk,  hogy szerezzünk oly összeget, mely-
ből a esik megyei kórház mellé egy szárnyat 
építsenek, kizárólag tüdőbetegek gyógykeze-
lésére. Eddigi alapunk ezer korona. De hisz 
fillérekből  lesz a korona; egy-két év alau 
szerzünk annyit, amennyi a kezdeményezésre 
elég. S ezután sem fog  lankadni bizottságunk. 
Mily boldog érzés lesz ha 10—15—20 csillád-
nak vissza tudtuk adui a kenyérkereső apat, 
a gondos édes auyát, a munkakepes fiút..  . 
Isten segitsen ebben! Mi pedig tömörüljünk 
a nemes czélra I — Teljes műsort aa azért 
nem adhatunk, mert aunak egy-két pontja 
meg technikui akadályok légyózesétól függ 
Azonban e hét folyamán  már széjjelküldetnek 
a műsort is tartalmazó meghívók- De annyit 
jelezhetünk, bogy változatosabb, élvezetesebb 
műsor régesrégen nem került színre. A dalok 
derültek es derítők, ugyancsak olyanok a sza-
valatok is, melyeket egy resze ez idó szerint 
szereplő fiatul  hölgyeink fognak  előadni. Van 
fertinégyes  kettő, Domanyancz tan.ir ur szí-
ves vezénylése mellett precziz előadást vár-
hatunk az üde hangú muzsikális énekesektől. 
Aztán meg fráter-  es Kuruczdalokat fog  éne-
kelni Fejér Mihály dr. Kaduj zenekiséretevel, 
a négyesdalokat az iljusáji zenekar kiféri. 
Lesznek zenei számok is: l'egedű és zongora. 
Aztán a szellemes konferenczia.  — Feltétle-

nül kellemes estét ígérhetünk a közönségnek, 
kinek nagy számban való megjelenésére már 
csak a honi czélra való tekintettel is biztosan 
számit és azt nagyon is kéri « rendezőség. 

— Társas vacsora. A kereskedői kör 
saját helyiségében az .Otthon kávéház'-ban 
folyó  hó 25-én este népes társas vacsorát 
tartott, melyen részt vett Kállay Ubul főispá-
nunk is. A vacsora alatt jó muzsika és élénk 
hangulat uralkodott, közben >obh pohárköszöntő 
is hangzóit el, a kedélyes összejövetel a reg-
geli oraklián ért véget. 

— Öngyilkos vasúti mérnök. A 
gyergyószentmiklós—madefalvi  vasútépítéshez 
kirendelt mérnöki karnak egyik legrokonszen-
vesebb fiatal  tagja volt Veszprémi Dezsó, aki 
annak idején többször megfordult  csíkszeredai 
társaságokban i-. Veszprémi a napokban szülő-
városában Veszpiéinben agyonlőtte magát. 
Hogy mi késztette a tragikus lépésre Vesz-
prémit, titok; aminek a rejtelmességét esa; 
növeli nz a körülmény, hogy Veszprémi alig 
pár hete váltott jegyet egy gazdag dunántuli 
földbirtokos  leányával. 

— Templomegyesület Madefalvan 
Felkérettünk a következő sorok közlesére: 
Madéfalva  községben 1ÍKJ7. évi juníus hó 8-án 
„Templomegyesület" alakult. Czélja I. Ferencz 
József  királyunk királyi megkoronáztatásának 
negyvenéves jubileuma emlékéül egy római 
katholiku s templomot — az 1704. évi január hó 
7 én a haza szabadságáért elvérzett madéfalvi 
bősök sírja fölé  emelt etillészobor mellé — épí-
teni. Ugy római katholikus közművelődési kör-
nek fentartása,  fejlesztése,  hogy jó hazafiak, 
jó magyar katholikusok neveltessenek a jö-
vőnek. Az egyesület szabályzatát a belügy-
miniszter jóvaliagyta. Az ez ideig száz-koronás 
alapitványnyal alairatkozottak szama a százat 
meghaladja. Felkérjük ez uton is az Istenért 
és hazáért lekesedui tudókat: ne sajnáljanak 
felesleges  filléreikből  egyesületünknek e ma-
gasztos czél etetésére valamit juttatni. Az 
egyesület nevében : Az elnökség 

— A közigazgatásnak ftjlesztese. 
Andrássy Gyula belügyminiszter a közigazga-
tás intenzív fejlesztésere  mélyreható változá-
sokat akar keresztülvinni, aminek elsó jeléül 
a közegészségügyi kérdések elintézése kerül 
sorra az 1!(08 évi költségvetésben. A vidéki 
közigazgatás politikájának nemcsak szabail te-
ret enged, de annak szelesebb körre való ál-
talánosítását sugalmazza az illetékes közigaz-
gatási faktoroknak.  Ennek hatása alatt már is 
szaporította a jarasi fószolgabiróságok  számát. 
A járások tisztviselői eddig állandóan restan-
ciával dolgoztak es még a legsürgősebb ügyek 
elintézése is hónapokat vett igénybe. Ezen 
igyekeznek most segíteni országszerte azzal, 
hogy részben uj hivatalokat szerveznek, rész-
ben a régi közigazgatási iutézményeket szer-
vezik át akként, bogy azok a túlszaporodott 
munkaanyagot jobban dolgozhassuk fel.  — Ki-
vanatos volna, hogy a február  hóban megtar-
tandó törvényhatósági közgyűlés elé a már 
regeu szükségesnek mutatkozó ötödik foszolga-
biróság létesítése tárgyában javaslat tétessék. 
Ks esetleg már létező fószolgabiróságok  ki-
egészíttessenek. Ugy halljuk, hogy a már 
több ízben felmerült  uj foszolgahiróság  szék-
helyét Csikszépvizre akarják kérni, ahol már 
régebben is szolgabiróság volt s erre fekvé-
sénél fogva  is hivatott. E tervek keresztül 
vitelévei közigazgatásunk igen sokat nyerne, 
és mivel a belügyminiszter mondhatni mai-
előzetesen hozzájárul a szükséges uj iutézmé-
nyek és hatóságok létesítéséhez, nem kételke-
dünk, hogy n törvényhatóság idővesztés nél-
kül megteszi megfelelő  intézkedéseit. 

— Adomány. I'eter Mózes pálralvi 
fürészgyáros  négy koronát — egy szekér hulla-
dékra árát — küldött iapuukhoz a csiktnegyei 
arvaliáz javára. Rendeltetése helyére juttattuk. 

— Urania. Január 25-én kezdte meg 
előadását az Urauia a „Vigadó" nagytermében. 
Az „Élet komédiája" került színre Rátli Ist-
vántól. Szép számú közönség vett részt az elő-
adáson. A bemutatett képek szépek és érde-
kesek voltak, de a világítás hiányos, főleg  a 
uiozgj képek alakjai alig voltak kivehetők 
A tereinbeu lévő dermesztő hideg nagyon kel 
lemetlen hatású volt a néző közönségre. 2ö-éu 
.Rendnek muszáj leuni" szintén mulattató 
eleiből merített képek kerü tek bemutatásra, 
csekély számú közöuség elótt. L'gyauaz nap 
délután az ifjúság  részéra tartottak előadást 
mérsékelt helyárak mellett. A terem zsúfolásig 
megtelt. 26-án azaz vasárnap a „Babona" Ue-
guss és Székely darabjai adták eló közepes 
számú közöuség elótt. 

— Öngyilkos honvédszáaados Síi 
berberg Mór honvédszázados Kézdivásárhelyt 
lolyó hó 23-án reggel a temetőben forgópisz-
tollyal jobb halántékán lőtte magát. Az ön-
gyilkosság oka ismeretlen. Özvegye és négy 
katonatiszt tia gyászolja. 

— Csetuekl csipke. A segesvári áll. 
polgári leányiskolában tavaly november hónap-
ban Vándoriné Woitmann Erzsébet kézimunka 
tanítónő vezetésével csetneki csipke tanfolya-
mot nyitott, amelyet január 24-én zárt be Gyöu-
gyössi Istváu igazgató, örömének adva kifeje-
zést, hogy a taufolyamon  résztvettek által 
tervbeveti kiállítás iraut ináris nagy érdeklő-
dés nyilvánul a női közönség körében. 

— Ha^gve -seny. Meg kell emlékez-
nünk a fővárosban  történt ama nagy zene-
eseményről, me'ynek egyik főhőse  vármegyénk 

szülötte: Deáby Flóra úrhölgy, Deáky Sándor 
kir. tanácsos lánya volt A hangverseny idény-
beu közvetlen a Lauer 150-ik hangversenye 
után, mely ugyancsnk esemény számba ment 
és épen a m. kir. zeneakadémia hangversenye 
előtt rendezett Nemzeti Zenede igazgatósága 
január 21-én a Fővárosi Vigadó nagytermében 
egy hangversenyt, melynek műsora csupa uj-
douságokból állott Így Beck Miksa szerenádja 
.Czinka Panna dala" (Aggházi Károly) és Wolf 
Ferrari Kamara sinifoniája  először adattak Bu-
dapesten s igy Magyarországon is, nyilvános 
hangversenyen elő. Beethoven Tripel concertje 
és Bach zongoraversenyének (d moll) 1. tétele 
szerepeltek műsoron. A művészek hasonlóan 
elsó rangúaknak bizonyultak Valamennyi á 
Nemzeti Zenede volt vagy jelenlegi tanítványa. 
Meszlényi Nándor és Drumár László nevei 
már Magyarországon kivül is szereztek dicső-
séget a magyar névnek. Deáky Flóra úrhölgy 
pedig már legközelebb megindul körútjára. A 
hangversenyen a kamara sinifoniának  111. és IV. 
tételét játszotta 1. II. hegedű, gordonka, gordon, 
fuvola,  oboa. klarinét, fagott  és kürt kísérettel. 
A hatás frenetikus  volt. A tisztán műértőkből 
álló közönség élén a zenede tanári karát, tíz-
szer hívta lámpák elé a fiatal  müvészuót, ki 
iay megfelelt  felette  nehéz feladatának.  Nem-
csak technikája, de intellektuális felfogása, 
fegyelmezettsége  is segítségére voltak a nagy 
feladat  megoldásában. Örömmel adjuk hírül 
ezt olvasóinknak, mert Deáky Flóra úrhölgy 
ezzel a szereplésével ráezáfolt  a balhitre, hogy 
a székely nép képtelen a komoly zene müve-
lésére. E helyen emiitjük meg, hogy a művésznő 
a nyarat itthon. Tusnádon tölti és ez alkalom-
mal Tusnádfürdőn  és városunkban egy-egy 
hangversenyt fog  adni. Augusztus hónapjában 
zajlik le a vármegyénkben esemény számba 
menő hangverseny, melyről már, miut bevég-
zett tényről adhatunk számot. 

— Tüz. A Italánbányai üzemvezetőség 
rézdusitó telepe folyó  hó 17-én este 8 óra 
tájban kigyúlt és teljesen a lángok martalé-
kává lett. A tüz olyan gyorsan terjedt, hogy 
elfojtásáról  szó sem lehetett. A telep bizto-
sítva volt; de a kár, melyet a tüz okozott, 
kiszámíthatatlan és a biztosítási összeggel csak 
részben kárpótolható. 

— Közvacsora. A folyó  hó II-én ren-
dezett közvacsora az árva- és szeretetház ja-
vára szép összeget hozott össze. 2877 korona 
volt az összes bevétel. Kiadás 1225 Korona. 
Marad 1052 korona tiszta jövedelem a jóté-
kony czélra. 

— Zártkörű bál. A csíkszeredai ipar-
testület folyó  évi február  hó 2-án a létesítendő 
olvasóköre javára a Vígadóban zártkörű bált 
rendez. Bálanyák: Kállay Ubulné, Fejér Sán-
donié és dr. l'jfalusi  Jeniiné. Védnökök: Kállay 
Ubul főispán,  Fejér Sáuilor alispán és dr. Uj-
falusi  Jenő polgármester. Belépti dij: család-
jegy 4 korona, személyjegy 2 koroua. Kez-
dete este 8 órakor. 

— Sorsjáték. Annak idején már meg-
emlékeztünk arról a sorsjátékról, melynek élén 
Andrássy Gyula és Thaly Kálmán állanak. 
II. Rákóczy Ferenczhez méltó szobor felállítá-
sán fáradoznak,  az eddig egybegyűlt alapot 
eey sorsjátékkal akarják növelni. A húzás 
folyó  évi márezius 15-én lesz. Főnyeremény 
40,000 korona. Van több nagyobb nyeremény 
még ezenkívül. A sorsjegy ára 1 korona. — 
A szoborbizottság a magyar nők hazaszerete-
tébe helyezi bizalmát és a sorsjegyek árusí-
tását nemes pártfogásukba  ajánlja. — Csík-
szeredában felkérettek:  Kállay Ubulné, dr. 
Veress Sándorné, dr. Fodor Antalné, özv. Risz-
ner Józséfné,  Pap Domokosné, Albert Ödönné, 
özv. Romfeld  Félixné, Tamás Józsefné.  — 
Csikszépvizról: Fejér Ilona, Száva Katinka, 
Zakariás Antalné, Szebeni Menyhértné. Zaka-
riás Anna, Fejér Jánosné. — Csikjenófalváról: 
Ferencz Józsefné,  Veress Jolán, Troháu Bé-
láné, özv. HofTmann  Béláné, Paláncz J<dán. — 
Csíkszeiitdotnokos: Krausz Piroska. — Csik-
szentimre: Sándor Gergelyné, özv. Bálint Já-
nosné. - Csikszentkirály: Friedláuder Lajosné. 
Csikszentgyörgy: Puskás Lajosné. — Csik-
míndszent: Czikó Jánosné, Czikó Ilona. — Csik-
szentmárton: Gözsy Péterné, dr. Nagy Jenóné, 
dr. Csiszér Miklósné. dr. Ady Endréné, Csi-
szár Károlyné, Lakner Gézáné, özv. Márton 
Fereticzné. dr. Szabó Alajosné, Finta Józsefné, 
Gál Istvánné, Baka Jánosné, Duducz Károlyné. 
— Karczfalva:  Hankó Klárika, Mihály Má-

tyásné, Rács Béláné, Szabóné Pongrácz Annn, 
Gernare Anna. Orbán Anna, Szabó Ilona. — 
Kászonujfnju:  Balogh Lenke. — Kászonaltiz: 
Tompos Ágnes. Madaras: Sófalvi  Józsefné, 
ilj. Antal Alhertné. Taplocza: özv. Larencz 
Alhertné, Balázs Dénesné, ifj.  Száva Lukácsné. 
Tusnád : Bellák Lipótné, Szilágyi Zsigmondné. 
Várdotfaiváról:  Pál Gáborné, Ady Mariska, 
özv. Adátn Ferenczné, Iványi Antalné, Zsögön 
Zoltáuné, Jakati Antalné, Ladó Jánosné, Pál 
lgnáczné, Szlávit Ferenczné, özv. Madár Mi-
hályné, Ferencz Gyuláné. 

— A kamatlábak csökkentése a pénz, 
mely egy ideig méreg drága volt, a kamatlá-
bak csökkentésével olcsobb lesz: az angol 
bauk kezdette meg a kamatlábak mértékelését, 
követte a franczia  bank. Mint egy bukaresti 
távirat jelenti a román nemzeti bank a váltó 
kamatlábat 7 százalékról 6 százalékra szállí-
totta le. Reméljük, hogy azok a pénzintézetek 
melyek a „feszült  pénzügyi állapotok" miatt 
felemelték  a kamatlábakat követni fogják  a 
fennt  emiitett méltányos eljárást 
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— A közbirtokosságot megszünte-

ti*. Még a középkorból maradt fenn,  illetve 
a régi urbérességböl formálódott  a mai köz-
birtokosság, amely az ország sok helyén nya-
kára nőtt a városok és vármegyék közönsé-
gének, amelynek anyagi érdekei számtalanszor 
szenvednek sérelmet a közbirtokosság miatt 
Igen sok városban valóságos élet-halál harc 
okozója lett, hogy egy-egy birtokot a közbir-
tokosság magáénak deklarált, holott az eset-
leg az egész város közönségéé. Az igazság-
Ugymiuiszter most azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy a közbirtokossági, volt úrbéres és a ha-
sonló jellegű eriló, fúnló,  legelő és bányakö-
zösségekben levó osztatlan illetőségek vagy 
arányjogok összevásárlásánál előforduló  vissza-
élések miatt eme közösségek jogviszonyait a 
törvényhozás ntján uj jogalapon rendezi. G 
célból belügyminiszteri rendelet alapján vár-
megyénkben is összeírják a közbirtokossági 
terttleteket. 

— A köszönés reformja.  Bécsben, mint 
ismeretes, nemrég egyesület alakult, amely-
nek tagjai kötelezték magukat, hogy a szoká-
sos kalapemelés helyett katonásan fognak  kö-
szönni egymásnak és ismerőseiknek. Az egye-
sület most, mint Bécsből írják, mozgalmat in 
ditott, bogy a hölgyek is minél nagyobb szám-
mal lépjenek be az egyesületbe, mert a kö-
szönés reformjának  legnagyobb akadálya az, 
hogy az emberek hölgyismeróseiknck röstelle-
nek szalutálni, mert attól télnek, hogy meg-
sértődhetnek. Remélik azonban, hogy a jövő-
ben a hölgyek maguk fogják  hozzátartozóikat 
és ismerőseiket rávenni, hogy a katonás kö-
BZönés módját fogadják  el. Sót az osztrák re-
formátorok  még ennél is tovább mennek és 
meg akarják reformálni  a nók köszönését is. 
és pedig oly módon, hogy az eddigi főhajtás 
helyett ók is szalutáljanak. Igaz, hogy ezt a 
reformot  nem az egészség érdeke teszi szük-
ségessé, hanem n — divat. Amily arányban 
növekszik ugyanis a nói kaláp, annál nagyobb 
nehézségbe ütközik a fejhajtással  való köszö 
nés, mert az veszedelem fenyegeti  a hölgye-
ket, bogy a hatalmas kalap lefordul  a fejük-
ről és összezilálja a fodrászunk  remekét. Hogy 
a bécsi szalutáló-egyesület legújabb vívmánya 
fug-e  tért hódítani, még a jövő és — a di-
vat dolga. 

— Elszámolás és köszönet. Csikszent-
imrén folyó  évi január hő 18-án rendezett jó-
tékonyczelu tánczmulatság tiszta jövedelme 100 
kor. 24 fillért  tett ki. Az összes bevétel 2li5 
kor. 30 fill.  volt. Felülfizettek  : dr. Nóvák Al-
bert 14 -10 kor., Sándor Gergely birtokos 10 
kor., özv. ifj.  Jakab Alajosné ö kor., Govrik 
Geró, Lövinger Ödön 3—3 kor. Benedek Gá-
bor, Baky Károly, Betegh Gyula. Kothy An-
tal 2—2 kor, Hamari György 2 kor 40 fill.. 
Szántó Györgyné, Kalló Kovács Géza 1 40—1*40 
kor. Pál Gyula, Csedó Gábor, itl. Gergely Ká-
roly, özv. Bálint Jánosné, Balló Imre, Kried 
Hermann 1 — 1 kor.. Nagy Ferencz, Kénese 
Károlyné, Baky Atilla, Szopos László, György 
István, Topfner  Vilmos, Fried Ignácz, Jakab 
Ödön, Demes Elek és Balló Lajos 40—40 KII. 
Kik ép ugy, mint azon nemesszivii hölgyek, 
kik a jótékonyczélra tombola tárgyakat voltak 
szívesek adományozni, fogadják  a rendezőség 
hálás köszöaetét. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak: 

Jan. 16. .Ina. 23 
4% magyar koronujáradék — — 93 60 93 60 
Magyar keropk. r. t. részv. — — 586 — 595.— 
Első megy. bisst. társa-ági részv. — 10100 — 10300,— 
Észak-magyarországi koszéul), r. 245.— 260,— 
Magyar Tasuti forgalmi  részv. — 364.— 372.— 
Fiúmul rizslián tológyár részv. — 2900— 3000,— 

MOTORVEVŰK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy r.-,'pl.'-^i. mint miiliimiizi'iure kitű-
nően alkalmim, h-gi-gvszeriibb bi:n/.inlokonuiliil-
jait. melyek V. kel-., Váizi-ut HU. szám alntti 
gyárban bármikor iiziiiili,-ii niegti-kintlietiik. 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
:::fizemért::: 

Üzemzavarok kizárva 1 Bámulatosan egytierd 
sisrkszetl Rendklvdl csekély Iwnzlafogyautás. 

13—14-éves Hu Is kezelheti! 
Árjegyiék ingyen! Olció árak részletfizetésreI 
Kétszáz darab rlisiniTÖ levél a MugyarorsZii-

gon ux.i iil 1 m ii Irvíi motorokról! 

Tanítók és magán-
hivatalnokok MMM, 
egy előkelő életbiztosító részvény-
társaság helyi képviseletének átvé-
tele által igen tekintelyes mellek-
jövedelemre tehetnek szert. Aján-
latok „B. R. mellékjövedelem" 
jelige alatt Gyóti és Nagy hirdetési 
irodájába, Budapes t , - Magyar-
utca X. számi czimzeiiilok. 

KOZGAZDASAG. 
A nHermea" Magyar Általános Valtoüslet Résa-
vénytáraaság, Budapest, heti jelentóae a tóude-

forgalomról  éa a pénsplaoróL 
Budapest, r.108. január 23. 

A budapesti tőzsde a lefolyt  héten szi-
lárd alaphaagulat mellett aránylag csendes volt 
és csak helyi értékek képezték nagyobb for 
galom tárgyát, Az állandóan javult pénzviszo 
nyok kedvezően befolyásolják  az értékpapir-
piacz irányzatát és a közöuség mind nagyold) 
mértékben kezdi a jó kamatozású papírokat 
vásárolni. 

Ami a forgalom  részleteit illeti, ugy ki-
emeljük a hazai bank részvények áreinelkedé 
sét, melyei tókefelemelési  hírekkel hoznak kap-
csolatba, továbbá az észak-magyarországi kó-
szénbánya és a magyar vasúti forgalmi  r. t 
részvények árjavulását, mely utóbbi részvé-
nyeknél ama körülménynyel hozzák kapcso-
latba az irántuk mutatkozott keresletet, hogy 
a mult esztendőre fizeteudó  osztalékot az elózó 
évivel szemben 4 koronával magasabtira be-
csülik. Áremelkedést értek el továbbá a ma-
gyar kereskedelmi r. t. részvények, melyek be-
avatott oldalról nagy tételekben vásároltattak, 
továbbá a fiaméi  nzshántológyár részvényei, 
melyeknek áralakulását szintén kedvező osz-
talék becslések befolyásolták. 

A sorsjegypiaezon a pesti hazui első ta-
karékpénztár sorsjegyek értek el nagyobb ár-
emelkedést, de magyar jelzáloghitelbanki con-
versionális nyereménykötvények iránt is mu-
tatkozott különösen vidékről folytonos  érdek-
lődés, valamint általában a sorsjegypiacz han-
gulata kedvezőbbnek mondható. 

A pénzviszonyok nálunk a lefolyt  héten 
nem enyhültek lényegesen, de ugy az angol, 
valamint a franczia  jegybank is hivatalos ka-
matlábát éppen a mai napon leszállította. 

DITRÓ NAGYKÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA. 

1503 szám. 8_3 

íüöt: 
Árlejtési hirdetmény. 

Ditró község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy a község központján uz uj 
templom térből e célra kiszakított helyen 
esetleg u sétatérnek nevezett területen 
építendő községi elemi iskola építését 
versenytárgyalás utján a szóbeli árverés 
mellőzésével a községi képviselőtestü-
letnek múltév december hó 18-án tar-
tott gyűlésen hozott határozata folytán 
kiadja. 

Vállalkozni óhajtók felhívatnak,  hogy 
ajánló leveleiket tiáooo korona kikiál-
tási árnak megfelelő  10% os bánatpénz-
zel készpénzben, vagy pedig óvadék-
képes értékpapírokkal felszerelve,  mely-
ben a vállalati összeg számmal és szó 
val valamint az is kiírandó, liogy a fel-
tételi pontokat, költségvetést és tervet 
ismerik és azoknak magokat alávetik 
1908 jnnuúr hó 30-ún il.  e. 9 óráig 
a községi birónak adják he. 

A headas itleje iktatandó és a bo-
rítékra rávezetendő. A jelzett időn tul 
beadóit ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A versenytárgyalás 1908. január 30-án 
tl i>. 9 órától kczdódöleg fog  megtar-
tatni. 

A költségvetés, terv és feltételek 
a hivatalos órák alatt a jegyzői irodá-
ban megtekinthetők 

Ditró, 1908 január hó 1-én. 
K1 o I j ii r ó s a g: 

Zathureczky Bálint, Csiby Imre, 
jegyző. biró. 

12119—907. tkvi szám. 

Hirdetmény. 
Csík-Szentkirály községre nézve az 1892. 

XXIX. t cz. értelmeben a tenyleges birtoko-
kosok tulajdonjogának a telekkönyvekbe való 
bejegyzese és a telekjegyzókönyvi bejegyzé-
sek helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, 
ez azzal a felszólítással  tetetik közzé -

1. hogy mindazok, kik az 188IÍ. XXIX 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján — ideerive e 
S-oknak az 1889. XXXVIII, t.-cz. .">. es ti. 
g-aiban és az 1801. XIII. t.-cz. 10. a) pont-
jában foglalt  kiegészítéseit is —, valamint 
1889. XXVIII, t.-cz. 7. S a és 181)1. XIV. t cz. 
lö. §. b) pontja alapján eszközöli bejem z 
sek vagy az 188Ü. XXIX. t.-cz. 22. 5 a alap-
ján történt törlések érvenytclenseget Kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket hal hónap 
alatt vagyis 1008. evi junius hu ;iU ik napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatosáéhoz n\ ujts;ik 
be, tuurt uz ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte ttlati indított törlési ke-
reset annak a harmadik szemelvnek, aki idő-
közben nyilvánköiiyvi jogot szerzett, hátrá-
nyára nein szolgálhat; 

2. bogy mindazok, akik az 1881). XXIX. 
t.-cz. lü. és 18. § ainak eseteben ideertve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII t.-ez. 5. 
G. g-aiban loglalt kiegészítéseit in —. a tény-
leges birtokus tulajdonjogának bejegyzese el-
leueben ellentmondássá! élni kii annak. Írás-
beli ellentmondásukat hat hónap alait vagyis 
1008. évi junius hó 30-ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi halósaghoz nyújtsak be, mert ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő letelte 
után ellentmondásuk többé figyelembe  vetetni 
nem fog; 

3. hogy mindazok, akik az I és 2. pont 
ban körülírt eseteken kivül az eljárás es az 
ennek folyamán  történt liejegyzesek által előbb 
nyert uyilványkönyvi jogaikat bariuily irány-
ban sérive vélik — ideertve azokat is. akik 
a tulaidunjog aranynnak nz 18n'J. XXXVIII 
t.-cz. lü § a alapján történt bejegyzései sé-
relmesnek találjak —, e tekintetben lelszóla-
lasukal tartalmazó kérvényükét a telekkönyvi 
hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1008.' ju-
nius bó 30-ik napjáig bezárólag nyujsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha-
táridő elmulta u án az említett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idő-
közben uyilvánkonyvi jogokat szerzett harma-
dik személyek jogainak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  r.zok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekköuyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir járásbíróság tkvi hatósága. 
Csik-Szentmárton, l'J07. deczember 20. 

Gözsy Péter, 
2—3 kir. albiró. 

38- DOS. szam. 

Hirdetmény. 
Alatlirt birtokossági elnök közhírré 

teszi, hogy ('sikmiinlszent közbirtokos-
sága tulajdonát képező „Medvestelek" 
és „Al-óUovda" nevii kaszáló és legelő 
terlllet 1908. évi február  lió 10-ik nap 
jiiti délelőtt 8 órakor három egymás 
illán következő évre Csikiiiimlszenl 
község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Csikmiiulszenf,  1908. január 15. 
Nagy István, 

o_-> bírt. elnök. 

Szám 1908. ki. i_s 
Faeladási hirdetmény. 

A csikbánkfalvi  közbirtokosság ne-
vében közhírré tétetik, hogy a tulajdo-
nát képező Csikmadaras Il-ik határ rész 
Sug erdórészben futótűz  által részben 
megperzselt törzsenkinti becslés utján 
8380 köbméternek talált fenyőhaszonfa 
eladása czéljából folyó  évi febraár 
hó 17-én délután 2 órakor Csikdán-
falva  községházánál nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Az erdőrész a damukvölgyi útra 
vezető utmellett fekszik  minden nagyobb 
befektetés  nélkül kihasználható. 

Kikiáltási ár 50050 korona azaz 
ötvenezerötveu korona. 

Árverezni kívánók kötelesek az ár-
verés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni 
készpénzben vagy óvadékképes érték-
papírokban. 

Uióajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsáron alul eladatni nem 
fog.  A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zart Írásbeli ajánlatok is beadhatók 

Árverezni kivánók ezekről azzal ér-
tesíttetnek, hogy a részletes árverési és 
szerződési feltételeket  és a becslési kimu-
tatást megtekinthetik Csikdánfalva  köz-
ségházánál. 

Csikdánfalván,  1908. január 20-án. 
Antal Dénes, Antal Gergely, 

túrt. ji'»v/.ö. bírt. elnök. 

Üzletem folyo  évi oktober bo 1-tól 
Kapu-utca 46. BZ. alatt nyílik meg 

VlUl S/rlVIK-sülll 11 I. kezeli*»-!; I". 
tUIIDIIUISIUa lm/ni. liu^y Brassóban, 
Leusor 26. szám alatc ideiglenesen 

SZŰCS/MŰHELYT 
nyitottam, 1><»I kipirul: x saját készít-
racnyü mitul- nm-míí nöi gallérok 
I Imák) karmBDtyuk inuiiiuk). szőrme, 
krimraer és szövet ettpkak a l.-^ujal.li 
(liv.it után u l"̂ ole<óM> ái'ak mellett 
k;i|'liulok 

l'u'V ;i |i.v;'ir.>sliati. mini ;i kiil-
fi.Mon  szerzett tit|> i^/t.ilitl:tiin f  téren 
H I I I > ; I I I H kellemes lieKzrtli • jutlutnak, 
liopv n lepnrsszeW) inéin» ízléseknek 
a lê |»OMtosiililuiu és le^u:ti:y.»lili uiejj-
elég«*«lésre nn-yremlelés utáu eledet 
tUŰuk leutlí. 

A íent emhti ttfkiMi  kivii] készítik 
a l«'̂ ujal)li ilivut utáu miudeuu«'inii 
BBÖrroe, nöi és gyermek-kabátokat, 
figarók  ea paletohat, eyv^val e 
szak inához tartozó összes c/ik kokét 
li»^yor*alil>an poul os kiszolgálás és 
legoiesólili árak mellett. 

IVysy.intén elvállalok bebelelé-
seket, premeaéseket, Javításokat és 
átalakításokat. 

áluIII vásárolt s/.ciiineárvik díj-
mentesen tlss tiltatnak. 

Uecsus [lárlíoiíásut kérve, vapyok 
kiváló liszielcUel 

•24 - h t 
Weiszfeiler  Sándor, 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban lesenek esskősólve. 

Tö b b e r e d e t i p i r o s t a r k a ( b e r n i , 
s z i m e n t a l i , p i n z g a u i , é s zi-
m e n t a l i ) b o r j ú z ó t e h é n el-

a d ó . — V e t e l á r r é s z l e t e k b e n 
i s f i z e t h e t ő .  — H o l ? — Meg-
m o n d j a e l a p k i a d ó h i v a t a l a . 

Nagy valasztekban. szebb-
nél szebb kivitelben kapha-
tok Szvoboda József  könyv 
es papirüzletében helybeli 
es vidéki tajképes, vala-
mint másnemil képes 
üdvözlő-kártyák 

Továbbá kaphatók 
mindenfele  dobozos és 

mappa levélpapirok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolszá-
rak es mindenféle  füzetek, 
rajztáblák és festékek  stb. 

• • • • • • • • • • • • 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírottak, mint a lázárfalvi  róm. 

kath. lelkész és tanító, gör. kath. lel-
kész és tanitó tulajdonában levő erdő-
illetinéiiyek ez idószerinti haszonélvezői 
közhírré tesszük, hogy a megnevezett 
illetmény erdőnkben mult év nyarán 
tilz által megperzselt száraz, becslés sze-
rint 473 m' gömbölyű luc- és jegenye 
fenyő  haszonfa  készlettel 2365 korona 
azaz kettöezerhároinszázhatvanöt korona 
kikiáltási árban 1908. február  10-én d. e. 
8 órakor Lázárfalva  község házánál meg-
inrtantló zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek elfogjuk  udni. 

Arvererök az árverés megkezdése 
előtt kötelesek a kikiáltási ár 10 szá-
zalékát bánatpénz képen az árverést 
vezető elnök kezéhez letenni. Az 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 1U szá-
zalékának megfelelő  összeggel vagy óva-
dékképes értékpapírral látandó el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri 
és azoknak magát aláveti. 

Utó-ajáulatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsértéken alul eladatni 
nem fog. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adatok a lázárfalvi  gör. kath. lel-
készi hivatalnál megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1908. január 2S-án 
Bardócz István s. k„ 

Láttam : róm. katli plébános. 
Zareczky, Boér György s. k., 

ni. kir. erdötanácsos. gör. batlL lelkész. 
Imre Jenő s. k, 

1—a közs. tanító. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & S á l I T á l i f  S a i l l Í H , . . áta I ke*, i® ÜL 
AtíSA  SITAIiffBIIEflK  B84PFÂX í i t I ke*. — fii. 

SIVAIsirSJíJERÍiM KölíöTFOa 4xa & kot. 80 fii, 
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnny Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények nrc- és kézhór finomi-
tására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és játhatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 
„ = - ^ és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. — = 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsunoznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabhau megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.2  kremet,2 szappant, 2 hSIgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csikszeredaban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P s l c s t e V i l m o s I l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 

2-2- .")2 

I 

> » « > » 

A MAGYAR 6AZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZST ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet borosztálya a nagymél-
tóságú földmivelésttgyi  miniszter tá-
mogatásával létesült és annak állandó fel-
ügyelete alatt áll. A szövetkezet által szál-
lított borok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos chemiai intézet 
aital vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságaért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kitünó minóségii zamatos) faj  honik ! 

Kiadás nagyban és kicsinyben Vörös 
ós feher  borok bordókban és palacz-
kokban, 6a fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos árakon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. 12 

Ajánlja továbbá Gíizsy Árpád „Fek< te-sas-
gyógyszertára miilalionituiiiniuilmn feldolgozott 
széki-lyí'ibli gyógyterinékeit és a lrpujiililiaii 
forgalomba  hozott kozmetikus czikkeit, u. m.: 

Ibolya-krém ea székely havasi-gyopár-
króm, uz. urcz és kéz bársonyosan puhán és felié-
rcu tiirtásáril. Bármejv országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja u versenyt. Egy tégely ára 1 kor. 

Hargitai növény-hajssess. legkitűnőbb -/.'T hajhullás és liajkorpa ellen. Egy üveg ara 
1 korona 40 fillér 

Salioyl Menthol ssájvis, n fogak  és a s/áj 
ápolására : a foguk  teliéren tartására |iárutl.in-
nak isnii-ri egyeiliil álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

Ajánlja kiilöiifél.'  likőr *OB8GDCÍált «'S a/, ttlihoz 
szükséges kellékeket. melyekkel. liűxi ké-
szítve. egv liter kiiiinö likőr alig jön 1 korona 
60 Hllérbc. 

Egy üveg fenyókivonat  1 korona; orvosi-
l»p i.siiz, köszvény, liiilés és itJc^luijokiiiil ren-
delve; meleg kútiíilrilttlic öntve, kész egv ki-

I tünö íetnöfi'irilő. 
I Ajánlja nöi óe férfl  óvszereit, teljes disz-
I kréezióvul, jiitunyos árukon. 

FELHÍVÁS! 
Azon szülők, akik gyermekeiket az 

Ipari s kereskedelmi pályára 
óhajtják küldeni, forduljanak 

Máthé Dénes tanárhoz 
l'estvármegyében, H o n o r városban, 

aki mint az ottani polg. iskola 
tanára hazafias  kötelességből 
teljesen díjtalanul helyez el 
tisztes polgároknál jelenleg is, 
miként már több éven át 2t> 

gyermeket. 
Kihelyezhető: 

Vaskereskedő 
Füszerkeresktdő 
Rólöskereskedó 
Nyomdásztanuló.. 
Papírkereskedő .. 
Cukorka készitó 
Mézes bábos 
Cukrász 
Kalapos 
Asztalos 
Lakatos, gépész 
Pék-

je * 'SS-* 
: 0 

AGRÁR TAKAREKPENZTAR RESZVENYTARSASAG 
re re re c s í k s z e r e d a i f i ó k i n t é z e t e ,  re re re 

Uj persely-betét rendszer. 
Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
általános biztosító társaságot" és 
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 41 - 2 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 3(X) koronától 
kezdód<"'leg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglal»  részletfizetések  e'lenében 10-tól 
Hő évig terjedó idóre 4'.,°alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellett. 

Takarékbeteteket naptól-napig 4"/0-al ka-
matoztat ós azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet min-

den ágával, u m.: vásárol és elail a legméltá 
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az elsó részlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

% Nantârab 97 1QHA óuro D u s Választékban kaphatók la- fc 
^ JlÜ.piaraK a z líJUO. e v r e . p U n k kiadóhivatalában, u. m.: fc 

Képes Családi Naptár, Regelő Bácsi, Szent-Család Naptár, | 
Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptár, Bátyám é 
uram nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos i 
szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptár. | 

Az érdeklődő szülők forduljanak  Máthé 
Dénes tanárhoz vagy a Monorkerületl 
Lapok kiadóhivatalához Monoron, tel-
jes bizalommal, ahonnan kimeritó fel-

világosítást nyerhetnek. 3—5 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MIGNON ÍRÓGÉP 

Különös előnyei: Bárki tanulás 
nélkül rögtön Ir. Aionnal és ál-
landóan látható írás. Legegy-
szerűbb szerkezet. Aczélbetük. 
Másol és sokszorosít. Bármely 
drága Írógéppel egyenrangú. 

—— Egyévi jótállás. 
Szabadalmazott ipar!! 
Kllilu|>est. VII., ('sengen-lltezil 24. 

Megrendelhető: — — 
Lapunk kiadóhivatalában 

Alig használt „Yost" Írógép 
továbbá másfajta  uj írógépek és Grain-
mofonok  részletfizetésre  is kaphatók 
Herczka Gy. m ű s z a k i ü z l e t é b e n 

Csíkszeredában. 
fa  fa  fa  fa  ii*  fa  fa  fa  in» fa  fa  fa  fa  /ii»  fa  fa  /n* 

Keresztes István | 
gyergyóditréi vas, fűszer,  üveg, és por-
czellán vegyes kereskedésében azonnal 
felvétetik  az e szakmát érttt segéd. 

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét veasl a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s igy megakadályozza a haj kihullását s meg-
védi nemcsak a fclllsö  káros behatásoktól, ae 
megakadályozza a haj kihullását ínég akkor is, 
ha súlyos belső betegségben sínylődünk. — A 
„Trifoleum"*  a hajnak úgyszólván tápláléka s 
igy a hajnak vele való rendszeren ápolása által 
a fej  sohasem kopaszodik és csak a legkésőbb 
öregségben ószlil meg. Használata a legegysze-
rűbb : esténkint lefekvés  előtt a (elrázott folyadék-
kal megnedvesített spongya vagy gyapju-darab-
bal a fejbőrt  bekenjük; néhány napi használat 
után megszűnik a hajhullás és korpaképzódés 
Hölgyeknek, állandó használata nélkQlözhetlen 

Egy üveg ái a 2 korona. 
Három flveg  éra 6 korona. 2 8 

Kapható BZ egyedüli elárusítónál: 

Fekete Vilmos Í K ; Csíkszeredáim 

m 

ff 
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IT7EQVÉTELRE K E R E 5 
KISEBBRENDÜ 

PÉNZSZEKRÉHYT 
A CSIKTAPLOCAI FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA. 

m 

KALMÁR U EN6EL 
9 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 28 

Városi raktár: Q ^ P ^ P ^ ^ Ţ Gyár és iroda: V., Lipót-körül 18.. . VI., DteK-mcxa 19. 
Ajánlja upy csé|ihípép. mint malomilr.cmrc leg-
cpynzerübb benzinmotorjait, benziulokomobill-
jait, vulamint a/ivó-gázinotorjait, melyek V. Li-
pót-knrut 1S. bármikor üzemben megtekinthetők. 

- - Teljes jótállás -
kitünö osépl énért 
Ezen motorok egyenlct.es járásunk és bámulatos 
epyszeril szerkezetük folytáu  bártnelv lepjárat-
laualib etnber által is azoniialkönnyeii kezelhetők. 
ÁrjegyBÓk ingyen. Olcsó árak róssletflaetésie. 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! ; 

Q. 
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^ Á k e s e a s é g s s l v e e í í g y e l j a é f e e t  \ í 

A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválnsztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom =—^̂ —-- — ~ ^— 

ECÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok eló. 
Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel: — 
KARDA G Y U L A . 

Özv. Karda Lajosné italmérésében kil>]ha,ók: i" k ü k ü 1 1 0 -
* menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 

CQ N O 

O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
maidnnm h a t á r t a l an tarfnaoámi  io-on VAnnnA f A / I A . » . .  —1 i. ^ , , • 

I r o d a : K a p u - u l e a 15 . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D CEMENT G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. 

Iroda: Kapu>utea 15. 

Nyomatott Szvobod» Jóuef  kOnyvnyomdijtban, Csiksxeradabtn, 1908 




