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Kéiiratok nem adatnak TIMM 

Az ipartörvény revíziója. 
Azzal a levéllel, a melyet Szterényi 

József  államtitkár az ipartestületek or-
szágos kongresszusához intézett, az ipar 
törvény revíziója uj stádiumba lépett 
Kddig az államtitkár állal tervezeit nagy 
ipari kódex tárgyalása ós vitatása kö 
rlll folytak  a csatározások, melyek so-
rompóba szólították a kis és nagy ipar, 
a szervezett és nem szervezett munká-
sok ezreit, a szociológusokat, a jogá-
szokat és az érdekeltség még szélesebb 
ós távolabbi rétegeit. Nem szenved két 
séget, liogy valamennyi oldalról erősen 
ostromolták az uj erődítési terveket és 
tiz érdekeltség móg szélesebb és távo-
labbi rétegeit. Nem szenvedett kétséget, 
liogy valamennyi oldalról erősen ostro-
molták az uj eróditósi terveket és uz 
ópitó neiu lehetett egyebet, mint hogy 
engedjen az ostromlóknak. Visszavonta 
teliát az egész bástyát és csak a fel-
vonó hidat hagyta meg. mely a régi ál-
lapotból az újba átvezetni lesz hivatva. 
Más szóval az clóttQnk fekvő  tervezet 
gyökeres átalakuláson fog  keresztül-
menni, alaposan lesoványodik, mielőtt 
uj formájában  ismót megjelenik a ma-
gyar globuszou. 

Szterényi József  mindenesetre na-
gyot és szépet akart. Nemcsak régi pa-
naszokat akart javítani, hanem ujat is 
akart teremteni, liogy a szociális tör 
vényhozás lerón megelőzze az egész 
mllvelt külföldet.  És ha javaslatainak 
úgynevezett szociális részei például va-
lamely nagy ipar államban jelennek meg, 
bizonyára több méltánylással és elisme-
réssel fogadják  vala ezeket, mint ná-
lunk, a hol a gyáripari és munkás vi-
szonyuk ínég nem eléggé konszolidál-
tak és nem eléggé kiforrottak. 

Marad teliút a régi keret, ujabb ja 
vitásokkal, kiegészítésekkel, toldással, 
foltozással.  A képesítést egy kissé job-
ban kell megrendszabályozni, az ipar-
oktatást fejleszteni,  az ipartestületeket 
javítani, általánosítani. Röviden az uj 
ipartörvény majdnem kizárólag a ma-
gyar k é z m ű i p a r körére és érdekei-
nek hathatósabb védelmére fog  szorít-
kozni, ami nem is baj, nem is liilia. 
mert ezek az érdekek egy negyed szá-
zad óta tartó heves ostromban könyö-
rögnek figyelembevételért,  lís az uj tör-
vény leijesiti hivatását, a kisipari ter-
meled tökéletesítése és a kis ipari szer-
vezet javítása által védelmet nyújt egy-
részt ha ezek révén a fogyaszló  közön-
ség érdekeit is megvédelmezi. Szociális 
téren még nagy a forrongás,  a munka 
adók csak most kezdenek szervezkedni. 
Küzdj ék ki előbb az első harcokat, éle 
sitsék a fegyvereket,  gyarapítsák ha-
talmi eszközeikel és azután jöjjön se-
gítségükre a törvénjli >zás, mely köny-
nyebben fog  boldogulni, ha már gya-
korlati tapasztalatokra alapítja közhasznú 
intézkedéseit. E szenponlból tehát ör-
vendetes az e téren beállott és föntebb 
jclzeit fordulat,  mert még nem korsza-
kot alkotó szociális muukára vau szük-
ségünk, hanem első sorban a kis ipar 
rég mutogatott és itt ott elmérgesedett 
sebeinek az orvoslására. E z t a munkái 
gyorsítani kell, a másikat pedig érlelni, 
mert -wttwefc—4wak—í-rletö  -«»»gfoiUolás 
után lehet sorát ejteni. 

Az adóreform. 
Vasárnap virradóra egy kellemes meglepetés 

érte a íőváros kereső közönségét. Este fele  már 
a vidék is megtudta s hétfőig  már az ország 
leglávolibb zugolyáig elterjedi a megnyugvás 
és öröin érzése. Aggódok homlokán elsimult a 

ránc, kételkedők elhjllg.illak. Hogyne, mikor 
megszólal) ;iz adóreiorin ügyében egy mérlék-
atló személy. Egy illetékes, talán a legilletéke-
sebb egyén hallhatta szaval a N. P. .1. hasáb-
jain. S mii mondod amaz illetékes személyi-

V Előkotort egy csinos, bár régi leoriál. 
megtisztogatta es kedvenc csemetéjének az uj 
adóreformnak  vállára illeszlelte. Mondhatom, 
gyönyörűen fe>t  benne .' 

Arról van szó. hogy annak idején az adó-
reform  javaslatok beterjesztésénél a kereske-
delem és ipar szószólói erősen méltatlankod-
tak igazságtalanul súlyos uieglerlicltetésük miatt. 
Panaszkodtak kiilön, a/ián gyűlésre gyülekez-
tek. s olt együtt folytatták  tovább a panaszko-
dásl. Gtinállak közös memorandumokat elabo-
rálumoka), szakszerűen és szivhezszólóan. El-
mondták, hogy ezzel az adóreformmal  befelleg-
/el az ország ipari és kereskedelmi haladásá-
nak. Annyiszor ismétellek ezl, hogy a kö is 
meglágyult volna panaszukra. A peiiziigyiiiinisz-
ler szive pedig nincsen köböl. Segilett hát, 
miként ama fent  idézeti cikkből olvassuk, 
segilett gyökeresen a kereskedők baján. 

A segítésnek ugyan lelt volna lübb módja 
is: leszállíthatta volna a javaslat szerzője pld. 
a kereseti adó kulcsát az osztrák mértékig. A 
pénzügyminiszter azonban ezt a módot néni 
választóba. Csak hadd vegye fel  a versenyt az 
osztrákkal szemben gyámoltalan iparunk és 
kereskedelmünk jóval magasabb adóteherrel. 
Ó jobb megoldást keresett. 

Mellözhelte volna Wekerle a lakbérre alapi-
lott minimális télelek fokozásai  is, avagy a 
jutalmak és utazási általányok súlyos adóterhét. 
Egyszerűbbé és humáuusabbá tehette volna az 
adókivetésnél követendő eljárást. Azt az inkvi-
zíciót is, amelyei a reform  tervez, kiirthatta 
volna Wekerle. 

.jV-Pjjizintézeleknek is sok-sok sérelme várt 
orvoslásra, azonban ezek a hatásos megoldási 
módok mind nem tetszetlek a pénzügyminisz-
ter urnák. Másképpen radikálisabban akarta ö 
boldoggá tenni az ipart és a kereskedelmei. 
Meg kell adnunk, a megoldás igazán oly egy-
szeri), mint a Koluinbus lojása. A komány ugy 
segil az iparon és a kereskedelmen, hogy a 
leszállított földadót  felfelé  kontingentálja. Vagyis 
meghatározza azt a maximumot, amelynél töb-
bel nem szabad beszedni a földbirtokosoktól. 

Ha mégis több földadó  folynék  be akkor újra 
lejebb szállítja ennek az adónak a kulcsát. 

Ebben a rendelkezésben mindenki egy ujabb, 
immár eléggé megszokol kedvezést lát a bir-
tokos osztály javára. Nem ugy Wekerle. A fent 
idézeti cikk megvigasztalja a kereskedőket, 
hogy annál a kölcsönhatásnál' fogva,  amelyet 
az egyes társadalmi osztályok egymásra gya-
korolnak, az egyik osztálynak nyújtott könnyí-
tések közvetve a többi osztályoknak is előnyére 
szolgálnak. íme itt van a meglepetés, az aján-
dék, a kárpótlás az ország kereskedői osztályai 
számára. 

Tessék ezt a formulát  jól megérteni. A keres-
delem a panaszok, a sérelmek özönével fordult 
az érdekeli mélyen sértő reform  mü ellen. Ki-
múlana, mily igazságtalan az egyes egyenes 
adóknak egy kalap alá foglalása,  a kereseti és 
jövedelmi adó magas összegben felvett  mini-
mum kontingenlálása, a páratlanul vexatorius 
adókivetési rendszer. 

Utalt ezzel szemben a földbirtok  helyzetére, 
arra, liogy a reform  a földjövedelemmel  szem-
ben egyáltalán nem helyezkedik: a fitogtatott 
adómoral álláspontjára, liauem változatlanul 
megmarad az elavult és hazug adókalaszter 
alapján. 

Mindenre az a válasz, hogy Wekerle a föld-
birtokosoknak ujabb koncessiókat ad, mert ez 
az előny kölcsönhatás fog  gyakorolni a többi 
társadalmi osztályok helyzetére is. Ezzel a logi-
kával egyszerűen adómentessé lehetett volna 
tenni a hitbizományokat és az ezer holdon 
felüli  földbirtokokat.  Hiszen valóságos dolog! 
Ha a latifundiumnak  nem kell adót fizetni,  ak-
kor na"yobb az ő vásárló képessege. Többet 
vesz a boltban, több nyereségre ad módot a 
kereskedőnek, tehát a kereskedő könnyebben 
megfizetheti  a maga adóját. 

A magyar kereskedők készséggel elfogadják 
a kölcsönhatás teóriáját, ha előbb a tisztelt 
agráriusok magukon kezdik az alkalmazását. 
Mért nem jul eszébe a pénzügyminiszternek, 
hogy ha a kereskedők és iparosok megadóz-
tatását enyhili, ezzel olcsóbbá tesz egy sereg 
portékát a földmívelő,  a gazda számára? Hja, 
de az más. A kölcsönhatás fogalmát  azok az 
illetékes és legilletékesebb körök ugy értelme-
zik, amim némely adósok szokták, egyik fél 
adja a kölcsönt s a másik fél  sohasem gondol 
a visszaadásra. Nos, a magyar kereskedelem 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Katé fe«g£s  itgéit. 

Irta:  ni/tiw/ylnUi  .Vt/ári/  János. 
Fel álomban vagyok, édes melegség járja 

ál testem, érzem, hogy élő lény, számottevő 
lagja vagyok a nagy mindenségnek, de gon-
dolatim oly kuszállak, hogy voltaképen azl 
sem ludom ki, mi és hol vagyok. Szerelnék 
szaladni, repülni, élvezni mindent mit a világ 
nyújt, de mozdulni sem tudok, rabbá lesz egy 
megmagyarázhatlan erő, mely egész lestem 
körülzárja. 

A melegség egyre növekszik, már föl  is 
ébredtem, majd megfuladok... 

Istenem mi lesz velem ?!... Közeledtem a 
kétségbeeséshez, midőn még egyszer teljes 
erőmet összeszedve utolsó kísérletet leszek 
börtönöm falának  szétrepesztésére. Ropogás), 
recsegést érzek s én szabad valék. 

A kis tojás fala  szétrepedt és én megszü-
lettem. 

Erős világosság, kellemes melegség, sok 
minden megfejthetlen  dolog vett körül, melyek-
ről csak később tudtam meg, hogy azok ál-
dott napsugár, üde levegő, kék ég, zöld fti, 
sáska, tücsök, madárcsiripelés. Minden mintha 
érettem lett volna teremtve s mind ez össz-
nangban oly uj, csodálatos és elragadó volt, 
ugy meghatotta egész lényecskémel, hogy egy 
jó darab ideig bámulatomban egészen elfeled-
tem csekély énemet. 

Elragadtatásom multával, első dolgom volt 
gyűlöli börtönömtől megszabadulni. Kilépve 
a nyíláson körülnézek és ime még löbb az 
enyémhez hasonló cellácska feküdi  ott sorjá-
ban egy pár lakó nélkül, mások még bezárva, 
mily kínos lehet ezeknek, ludom magamról; 
bár segíthetnék, bár megszabadíthatnám őket 
kínos helyzetükből, de mikor saját börtönöm 
falát  is oly nehéz voll szétrepeszlenem 
Éppen inidón egyikhez közeledtem, előliem 
pattant föl  s belőle egy csúnya kis kukac má-
szott elő. 

No, ha én is ehhez hasonló állatocska va-
gyok kár is volt születnem! 

A kis testvérkével, mert hát az volt, meg-
kötöttem az ismeretséget, »bruderschaf!«-ol 
ittunk s szerellük egymást. Ö is oly egyedül 
volt a világon, mint én, oly egyformák,  csú-
nyák voltunk mindketten, ö nékem, én neki az 
első lény voltunk kit megismertünk, hogy ne 
szerettük volna egymást ? 

Elhatároztuk, hogy egymást támogatva in-
dulunk a nagy világba, keresni egy kis helyet, 
hol meghuzzuk magunkat. 

Kétszer let) sötétség, kétszer világosság inig 
leértünk a fáról  születésünk helyéről. 

A fa  tövében üde moha-szőnyeg volt kite-
rítve. A moh fenyők  tömött sorainak árnyéka 
biztos és kellemes tartózkodó helyül kínálko-
zott az ilyen magunk fajta  árva vándoroknak. 

Letelepedtünk, éldegéltünk meglehetős vig-
ságban és nyugalomben. Eltünk, ittunk, csc-
veglünk és különösen sokat pletykáztunk. Volt 

kii megszólnunk. Oll szaladgállak körülöltünk 
a íutoncok, hogyne nevettük volna folytonos 
lólás-lutásiikat; azok a zöldes hamu bogárkák, 
ép ellenkezői a fuloncoknak,  mindig alusznak, 
az a kél szúnyog milyen méltóságosan lépdel, 
pedig juj desoványok! Egyszóval megszóltunk 
mindent, ami érzékeink körébe cselt. 

Egyszer lakásunk környékéi különös három 
pontból álló (ürge állatocskák lepték el. Isme-
rőseink hangyáknak mulatták be őket. Le is 
csufoltuk,  amint magunkra maradtunk, esze-
veszett szorgalmukat és oly merészekké lettünk, 
hogy midőn mellettünk elszaladgáltak, nyel-
vünket is kiöltögeitiik rájuk. 

Igy éldegéltünk egy jó hosszú ideig, inig 
nem igen nagy csapás érte sziveméi. Elvesz-
tettem az én egyetlen kis testvérkémet. Saját 
szemeim előtt kapta fei  és nyelte el egy nagy 
tarka madár. 

Oh az álkozotll még bosszút sem álhallain 
az áldotl jó lestvér gyilkosán. 

Veszteségem rendkiviili voll. Hogyne, hisz 
oly jó, oly kedves volt s oly szép emlékek 
kötöttek hozzá, liogy még most is a hányszor 
eszembe jut, könnyeim patakként omlanak. 

Bánatom buskomorrá leli. Fiatal korom 
egész könnyelműségével az öngyilkosságra ha-
tároztam el magam. 

Amint igy sírdogáltam, észre vettem, hogy 
könnyeim megkeményednek, e megkövesedett 
könnyekből raktam magam körül koporsói s e 
könny koporsóban váriam halálomat. De bi-
zony várhattam, nem jött az. A sir elkezdett 

unalmas lenni, még pedig nagyon unalmas. 
Egy nagy sorozat ásilás és szunyokálás után 
mély álomba szenderedtem. 

Álmom soká, nagyon soká tarthatott, mert 
midőn felébredlem,  lestem egészen át volt ala-
kulva, ez átváltozáshoz pedig nem csekély idő 
szükségei leteli. Eddig puha, sárgás ízléstelen 
ruhámat kemény páncél váltotta fel,  alsó test-
részemből hat karmakkal ellátott, szájam mel-
lől pedig kél különös izgó-mozgó nyujtvány 
nőtt ki, melyeknek használhatóságáról fogal-
main sem voll. 

Helyzetein különösen ruhám iránti kí-
váncsiságom miatt — tűrhetetlenné vált. Neki 
fogtam,  átrágtam siroin falát  s legelőször 
is egy csepp vízhez igyekeztem, hogy meg-
nézzem magam benne.... Ni ni! hát a nyujt-
vány elkezd mozogni és viszi csekély szemé-
lyemet a vízcsepp felé...  Hisz én olyan lábak-
kal birok, mint a hangyák.és futonezok,  hisz 
most én is gyorsabban elérem vágyaimat, szá-
jam mellett azok a könyökös nyujlványok 
csápok. 

A vízcsepp egészen más alakot mutatott, 
mini amilyennek magam és boldogult testvér-
kémei ismertem. Kimondhatatlan volt örömöm, 
midőn az eddigi csúnya hernyó helyett egy 
pici-piros fekete  babos lábakkal és csápok-
kal ellátóit bogárkát láttam a tükörben. 

Kis testvérkémmel együttlétem alatt először, 
most másodszor valék boldog élelemben. Har-
madszor.... azt is elmondom mindjárt. 

Közelben egy kul nyújtotta ég felé  egy 
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nagyon szépen köszöni ezt a kölcsönhatási el-
méletet. 

Azzal, hogy a földbirtok  jövedelmének adó-
zatlanul hagyása egy biztos adólapról való le-
mondást jelent, mit sem törődik a mostani 
irányzat. Hogy az adó megtakarított jövedelem 
a földbirtokos  kezéből nem mindig a hazai ipar 
és kereskedelem pénzszekrényébe folyik,  ez 
sem aggasztja pénzügyeink vezetőségét. Ok jót 
akarnak a kereskedelemnek s ezért leszállítják 
a földbirtok  adóját. Magyarország kereskedői 
hálásak lehetnek ezért a jóakaratáért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetés. A király Jabab Rudolf  ma 

rosvásárhelyi táblabírónak a kúriai birói címet 
és jelleget adományozta. 

— Megdicsért honvédtisztek. A honvé-
delmi miniszter Barabás Károly cs Anlalfi  Nán-
dor főhadnagyokat  a brassói 24. honvéd gya-
logezredben, a csapatnál teljesített sikeres mű-
ködésükért megdicsérte. 

— Kinevezés. A király Dóczy Bálint dévai 
kir. törvényszéki jegyzőt a körösbányai kir. 
járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. 

Medvevadászat. Érdekes hajlóvadászat 
volt f.  évi november 27-én Tusnádfürdőn  az 
Aporbástya mellett. Felhajtottak ugyanis három 
hatalmas medvét, melyek közül Incze Lajos 
postamester egyel szerencsésen leterített, egyet 
pedig erősen megsebzett, mire visszaszaladtak 
a hajtók felé,  kik közül Arza Antall egyik 
medve veszedelmesen megsebesítette. Állapota 
aggodalomra nem ad okot. 

— Viszik a bakikat. Az általános mozgó-
sítás helyrehozhatatlan izgalmat kellene or-
szágszerte s ugylátszik, ezt akarja elkerülni a 
balkáni események ellenőrzésére szükséges had-
erő, a mellyel esetleg meg is kezdhetők az 
egyre valószinübbéiváló háborút megelőző had-
müveletek. Nap-nap után érkeznek az ország 
különböző városaiból komoly mozgósítási hí-
rek. A napokban irtuk, hogy a Besztercén ál-
lomásozó gyalogezred egy zászlóalja a hét 
végén indul Boszniába. Egyik fővárosi  lap, 
mint leltétlen hitelt érdemlő hirt közli, hogy a 
Magyarországon állomásozó gyalogezred mind-
egyikének mozgósítják egy-egy zászlóalját. Ezt 
a liirl erősíti meg az az értesülés, amelyet be-
avatott helyről vettünk. E szerint a 82-ik gya-
logezrednek Székelyudvarhelyt állomásozó zász-
lóalja a mult hét folyamán  teljes hadi létszám-
mal Bosznia felé  elindult. 

— A Szlnpártoló Egyesület. A helyi szín-
pártoló egyesület alapító tagjai egyre növe-
kednek. A hét folyamán  jelentették be belépési 
szándékukat az »Unio erdőipar részvénytársa-
ság* és báró Popper Sándor 300-300 korona 
alapítási díjjal. A szinügyi bizottság nevezet-
teket a csíkszeredai szinpártoló egyesület ala-
pító tagjául felvette  s köszönetét fejezte  ki az 
alapitó összeg adományozásáért. Az egyesület-
nek ezideig in ir több mint 1000 korona áll ren-
delkezésére, ugy hogy már ebben a színi évad-
ban a közönség igen csinos és stílszerű dísz-
letek melleit fogja  végig nézni az előadásokat. 

— Várossá alakulás. Amint egészen meg-
bízható forrásból  értesülünk, a belügyminisz-
tériumban már dűlőre jutott Csiklaplocának és 
Csikzsögöd községeknek Csíkszereda várossal 
való egyesilésnek ügye és pedig kedvezően 
az egyesítés érdekében. Csíkszereda város fej-
lődése érdekében fölötte  örvendünk ennek az 

értesülésnek már csak azért is, mert az egye-
silés folytán  Csíkszeredának mintegy 7000 la-
kosa lesz s valószínűleg a városi tanácsnak 
előrelátással sikerülni fog  a város Ügyeit, igaz-
gatását, rendészetet egy megye székhelyhez 
illően rendezni. . 

— Jégpálya megnyitás. A csíkszeredai 
korcsolya-egylet, mint minden évben ugy az 
idén is gondoskodott arról, hogy a korcsolyá-
zók részére a jégpálya elkészüljön. Habár az 
ünnepélyes megnyitása december 6-án lesz, 
már most is lehet korcsolyázni. Beiratkozni a 
jégpálya pavillonban kitelt iven lehet és egyéb 
tudnivalókkal Veres Árpád kir. alügyész, egy-
leti pénztárnok szolgál felvilágosításul.  A ma-
gunk részéről, a kellemes és egészseges spor-
tot nagyon ajánljuk társadalmunk figyelmébe, 
annál is inkább, hogy az egyesület nemes buz-
gósága hajótörést ne szenvedjen. 

— Teaestély Cslksomlyón. A Csiksoinlyói 
Jótékony Nőegylet első leucslélyét folyó  évi 
évi december hó 5-én a róm. kalli. elemi iskola 
nagytermében rendezi. Az estély műsoros lesz, 
aniely a következő pontokból áll: I. Prolog, 
irta Prém József,  szavalja Márton Emília. 2. 
Felolvas dr Király Henrik. 3. Énekel Maycr 
János, harmoniumon kiséri Doinányánc Péter. 
4. -Jön a kérő-, vígjáték. Szereplők: Básli, 
Xántus Elek. Rástiné, Márton Gizella. Leá-
nyaik: Jakab Lujzika, Wéger Rózsika, Ambrus 
Juliska. Tigris Imre, Péter Sándor. Juci, szoba-
leány, Pálffy  Ida. Az estély fél  8 órakor kez-
dődik. Belépő-díj: családjegy 1 korona 20 lil-
lér, személyjegy 60 fillér.  Az estélyre az ér-
deklődőkéi ez ulon hivja ineg a rendezőség. 

— Bticsu Gylmeslelsőlokon. Cyimesíelsö-
lok községben, amióta önálló plébánia, az idén 
november hó 28-án volt az első bucsu. A kis 
templomot, amely két csángó ember Bodor 
Péter az Andrásé és Bodor József  az Andrásé 
és nejük költségen épült fel  a Tankó Gergely 
Jánostól ajándékozol! helyen, a csángó nép 
zsúfolásig  megtöltötte. A bucsu előtti napon 
s a bucsu napján is nagyon sokan gyónlak. 
Az ünnepi szentbeszédet megyénk legkiválóbb 
egyházi szónoka Ince Domokos csikszenlgyörgyi 
plebánfts  mondotla. A 6. parancsról beszélt s 
beszéde mély hatást keltelt a hívekben. A szent-
miséi Gábosi Dénes delnei plébános mondotta. 
Az ünnepi ténykedések befejezése  ulán Körösy 
Géza plébánosnál szerclcllakoma voll, amelyen 
több tisztelője s buraija veit részi. 

— Herceg Ferenc felhívása  a közönség-
hez. A Petőfi  Társaságnak a Pelöfi-ház  javára 
kibocsátotl 1 koronás sorsjegyet Herceg Ferenc 
elnök a következő lelkes felhívással  ajánlja a 
magyar közönség figyelmébe.  »Ti magyar ifjak, 
emlékezzetek meg róla, hogy a márciusi ifjú-
ság vezére ébresztette fel  halálos aléllságából 
a nemzetet. Ti magyar nők, emlékezzetek meg 
róla, hogy Pclöfi  a világirodalom egyetlen 
nagy költője, akinek legszebb dalail a tiszla 
hitvesi szerelem ihlette meg. Ti magyar iérliak, 
ne feledjétek,  hogy Petőfi  költeményeit harminc 
nemzet nyelvén olvassák. Akinek irólolla gaz-
dagabb hadizsákmányt hódítod nemzetének, 
mint a diadalmas hadvezér kardja ; aki életében 
gazdag lelkének minden kincsét, halálában vé-
rének minden csépjét nemzetének áldozta: an-
nak emléke bizonyára megérdemli, hogy a 
nemzet fiai  és leányai áldozatot hozzanak érte. 
Herceg Ferenc a Petőfi  Társaság elnöke». Ez 
a lelkes kiáltvány bizonyára méltó visszhangot 
kelt a közönség szivében s nem marad hazafias 
érzésű ember a hazában, aki meg ne hozná 
csekély áldozatát a nagy Petőfi  oltárára. A nye-
reményekben gazdag sorsjáték egy koronás 
sorsjegyei megrendelhetők a Petőfi  Társaság 
elnökségénél Budapesl, !.\„ Boráros-tér 2. 

szál karját, ennek legmagasabb pontja látszott 
legalkalmasabbnak arra, liogy onnét széttekintve 
megállapítsam világláló utitervem. E ponthoz 
közeledve láltam csak mily nagy a világ. 

Körülöttem aranysárga vetések égszínkék 
búzavirágokkal ellentétét képezik a csillagos 
égnek. Itt az alap sárga, a csillagok kékek, 
ott az ég kék a csillagok sárgák. Amint meg-
láttak, barátságosan integettek fejűkkel  ininlha 
mindig -jó napot-, »jó napot- mondanának. 

Mi szép az... mi elragadó... de feljebb, 
feljebb!... 

Távolabb haragos zöldfák,  közűlök a nap 
sugarai által aranyozott házacska vakító fehér 
fala  kandidál... 

Feljebb, leljebb!... 
Ott szürkés lilás hegyek, melyek összeol-

vadni látszanak a hasonló szinű levegővel. 
Feljebb.... feljebb!.. 
Elérteni a legmagasabb pontot. Érdeklődé-

semet leginkább lekötötte, talán látó érzékemet 
leginkább sértette ott az a fehér  falu  kis ház. 

Hogy jussak közelébe apró lábaimmal ? 
...Igen! megvan:.... ha én a kut előre állá gém-
jéről leugrom, bizonyosan közelebb esnék cé-
lomhoz, szemeim behunytam és ugrottam 
de ni nil csodák csodájaI nem estem a földre, 
a hátamon levő két kemény pici-piros, fekete 
babos burkolat szét nyílt, alóla kártyaszert] 
szániyacskák tűntek elő, gyorsan mozogni kezd-
tek s vittek engem meglepő sebességgel kitű-
zött célom felé. 

Szegény hangyák! ti apró lábaitokkal, csak 
szaladgálni tudtok... Én repülök! 

Kevés idő elteltével sárga ingó-bingó veté-
sek, haragos Iák fölött  eljuték a fehér  falu 
házhoz. 

A ház előtt kis kerl, kis kertben rózsa, jáz-
min, rozmarin, muskátli bokrok, ezek között 
űlt kisirt szemekkel, szétlépett rózsákkal telt 
köténynyel a kert legszebb virága: egy szép 
teány. 

Miért oly szoinoru, bus? miért oly kisírtak 
szemei? minek a kötényében az a sok szétté-
pett rózsa és százszorszép? 

Oh ha tudnám, ha ismerném fájdalma  okát, 
talán segíthetnék; vagy ha nem is, de legalább 
vigasztalnám. Hisz egy pár vigasztaló szó bal-
zsamként hat a fájó  szivre... Én is örök hálával 
emlékszem testvérkém halálakor az istenke bo-
gár vigasztaló szavaira... 

Igen, vigasztalni fogom,  hátha majd egykor 
ő is hálával gondol reám. A széttépett rózsákra 
repültem s igyekeztem magam észrevétetni. 

Amint mrgpillanlolt, látható örömmel emeli 
bársony puha kacsóira. Dédelgetett, cirogatott 
s bármint igyekeztem menekülni e rám nézve 
meglehetős kényelmetlen helyzetből, nem 
eresztett. 

Egyszer csak érthetetlen szavakat kezdett 
susogni hozzám, kezét, melyen ide-oda szalad-
gáltam mind közelebb, közelebb emelte ajká-
hoz, a szavak mind érthetőbbé kezdtek válni, 
mig egyszer egész hangosan ejlé ki c sza-
vakat : 

•Kató-bogár mond meg nekem 
Szeret-e még Zolti engem.. 

Ez előliem ismeretlen szokatlan zaj elöl 
menekülni, szaladni, repülni akartam, szárnyaim 
már ki is terjesztvén, de ö hangosan tovább 
folytatá: 

•Oh köszönöm, közönöm aranyos, gyé-
mántos kis bogárka. A rózsák százszorszépek, 
pásztortáskák, virágok mind hazudnak csak te-te 
mondasz igazat egyedül*.., 

A P O K 
— A szegénysorsu tüdőbetegek javára 

•Csak egy virágszálat- jeligével megindult or-
szágos gyűjtés igen sikeres befejezési  nyer. 
Arról értesülünk, hogy nemcsak vármegyénk-
ben, hanem városunkban is rendezni fognak 
még a tél folyamán  egy nagyobbszabásu jó-
tékony estélyt. Az estély sikerét azok vették 
kezűkbe, akiknek már neve garancia, hogy a 
nemescélra szép anyagi sikerű estély lesz, ezen 
felül  társadalmi életünknek egyik emlékezetes 
művészi sikere. Maga az egyesulel országos 
központja, a szívósan fáradozó  József  Királyi 
Herceg Szanatórium Egyesület is készséggel 
akcióba lép és a helyi rendezőséget támogatja 
abban, hogy előkelő művész vendégek lépje-
nek fel,  az emberbaráti célra. 

— Biztosítási törvényjavaslat. A igazság-
ügymíniszlerium már öl évvel ezelőtt elkészí-
tette a biztosításügyről szóló törvényjavaslatot, 
melyet azonban időközben többször átdolgoz-
tak. Most hír szerint az a szándéka az igaz-
ságügyminiszternek, hogy a javaslatot rövide-
sen a képviselőház elé terjeszti. 

— Községi legelók államsegélylyel. Dará-
nyi földmivclésügyi  miniszter minden lehető-
séget meg akar adni arra, hogy az eddig köz-
legelök nélkül való községekben legelöterület 
szereztessék. Közlcgclők létesítésének, szerzé-
sének, javításának, berendezésének és felsze-
relésének segélyezésére és e célra felveti  köl-
csönök kamatterhének könnyítésére, valamint 
ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre 
az előző évi hitellel szemben ebben az évben 
100.000 koronával többet kér a miniszter a 
törvényhozástól. — A tétel növelése az 1908. 
XLIII. t.-c. folytán  váll szükségessé, amely meg-
levő közös legelők gazdasági rendezéséről s 
ahol megfelelő  közlegelö hiányzik, c célra al-
kalmas területek megszerzésére felveendő  köl-
csönük kamatterhének könnyítéséről, valamint 
ez«n legelörendezések és legelőszerzések ér-
dekében szükséges tervező munkák díjtalan 
végzéséről intézkedik s amely törvénynyel biz-
tosított kedvezmények engedélyezése iránt be-
nyújtott és kellően indokolt nagyszámú kér-
vények kedvező és lehető gyors elintézése, 
vagyis a kedvezmények engedélyezése elöl 
annál kevésbbé óhajt a miniszter elzárkózni, 
mert a legelökérdésnek sikeres megoldása ké-
pezi legbiztosabb alapját annak, hogy az ál-
latlenyészlés fejlődéséi  s igy az állatállomány-
ban fekvő  nagy nemzeti közvagyon gyarapo-
dását, valamint a legelőterületek értékének és 
jövedelmezőségének fokozását  biztosithatjuk. 
Az előirányzón hitelből kivételes esetekben 
ott, ahol a községi póladó 50" 0-ol meghalad 
és a nép szegénysége beigazolható, az annui-
tási támogatáson kívül egyszersmindenkorra 
szóló kisebb scgélyl kíván adni a miniszter. A 
legelötcrülelen szükséges beruházások a leg-
több esetben nem oly terjedelműek és termé-
szetűek, hogy a költségek fedezésére  kölcsön 
[elvétele válna szükségessé, hanem azok gyak-
ran a munkálatok előrehaladásához képest egy 
néhány évre engedélyezett kisebb segélyekkel 
is végrehalthatók. A lörvéhy végrehajtásából 
kifolyólag  s általában a legelő gazdasági ren-
dezésével kapcsolatosan bizonyos dologi költ-
ségek is merültek fel,  úgymint helyszíni szak-
értői szemlék, tervezési munkák, valamint a 
legelőkön szükséges fásítások  költséggi, ame-
Izek e tételből fedeztetnek. 

— Közös takarmánycsarnok Erdélyben. 
A síniénfalvi  (Udvarlielyincgye) gazdakör egy 
közös takarmánycsarnokot állit lel. Ilyen takar-
mánycsarnok Erdélyben még sehol sincs s va-
lóban fontos  és áldásos dolgot létesít nevezett 
gazdakör a takarmánycsarnok felállításával.  A 
gazdakör tagjai egy lágas, nagy kőházat épi-

Minl zivatar ulán kitisztul az ég, ugy de-
rüli ki arca jóslásomra. Két szép szeme, mint 
a nap ugy ragyogott s a fájdalom  könnyei, 
melyek még arcán pergedezlek, öröm könyükké 
váltak. Szive is másként dobogott bizonnyal... 

E közben a rózsa és más bokrok ágai szét-
hajoltak és egy fekete  bajuszos katonasapkás 
fő  nyomult előre, két gyöng d kar öleié át a 
karcsú derekat, egy sikoltás... és ajak közölt 
nem voll egy porszemnyi tér... 

Azl hittem én tettem boldoggá a fehér  falu 
kis ház legszebb rózsáját és e hitben a leg-
boldogabbnak éreztem magam... 

Kérditek mi történt ezután velem? -- Az 
ami történni szokott minden magunk fajta  pro-
letár bogárkával... 

Beleszerettem a kert legszebb rózsájába, 
fölmásztam  kelyhébe, szivtam mámorító illatát 
s midőn viszont szerelemért esdekeltem kine-
vetett, elbóditotl kéjes leheletével s én a földre 
pottyanék, hogy helyemel a díszesebb fecske 
farkú  lepke foglalja  el. 

Udvarolni kezdtem a rozmaringnak, mus-
kátlinak, de az erkölcsös szent illatú virágok 
ismerték a rózsávali viszonyom, megvetettek 
elűztek. 

A kertből a mezőre vetett sorsom, de sze-
rencsém ott sem akadt. Előkerültek azok az 
átkozott hangyák és szúnyogok, minden ku-
darcom elfecsegték  s midőn szerelmet kértem 
a mezei virágoktól, mind hahotával feleltek.  A 
szúnyogok folyton  fölöltem  röpködtek mindig 
kiabálva, •zími-zumi-pik«, ami nyelvükön any-
nvit tesz: »most öltögesd nyelved a hangyákra.. 
Hátam a szégyentől még pirosabb lett, mint 
amilyennek Isten tereinlé... 

— Ugy-e, hogy nagyon szerencsétlen va-
gyok? 
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tenek, ebben benzinmotort helyeznek el és 
szecskavágót, darálót, tengeriszártépőt, favágó-
fűrészt  és később gyapjutépő és fésülő  gépet 
állítanak be. A gazdakör tagjai olt egy pár 
fillérért  szecskázzák föl  a tengeriszárat, szal-
mát, amit eddig kézierővel nehezen tudtak vé-
gezni. 

— Erdélyrészl vásárok. 4-én Héjasfalva, 
5-én Oláhláposbánya, Uzon. 6-án Balázsfalva, 
Eczel, Fogaras, Kápolnokmonostor, Miklós-
telke, Petele, Szászváros, Torda. 

— Farkasoktól széttépett vándorlegény. 
A hirtelen beállt kemény hideg és havazás kö-
vetkeztében a hegyekből leereszkedtek a far-
kasok és az utakat állandóan veszélyeztetik. 
Bojabirz i Hunyadmegye) község határában egy 
a farkasoktól  széttépett emberi holttestre akad-
tak. A ruhafoszlányokról  itélve a széttépett 
egyén vándorló mesterlegény lehetett. Legkö-
zelebb hivatalos hajtóvadászatot rendeznek a 
farkasokra. 

— A szárhegyl márvány. Erdély hegyei-
nek márványkincseit különösen a szárhegyi 
hegylánc rejti magában. Hozzávetőleges számí-
tás szerint a 25 kilómeler hosszú, átlag 3 kiló-
inéter széles hegylánc háromezer millió köb-
méter követ tartalmaz s ha csak 1 koronára 
tesszük a kö köbméterének értékét, szédítő 
nagyságú összegre becsülhetjük a szárhegyi 
hegylánc kincsét. Ámde, ha ezt a követ a,hegy-
ből kiszabadíthatják s csak nyers tömbökben 
hozzák piacra s csupán egyharmada a kőnek 
lesz jó és használható, még ebben az esetben 
is milliókat ér. A szárhegyi márvány szakem-
berek véleménye szerint az első osztályba so-
rozható. Amint a székely körvasút teljesen ki-
épül, azonnal megkezdődik a bányászat s re-
mélhetőleg az egész országban alkalmazzák a 
székely márvány gyönyörű anyagát. 

— Szeszfőzői  tanfolyam.  A kassai magyar 
kir. gazdasági akadémián két szeszfőzői  tan-
folyam  lesz tartva az 1909. év folyamán.  Az 
első 1909. január 5-től 20 ig tart. Hallgatói le-
helnek gazdatisztek és szeszgyártulajdonosok. 
A második 1909. február  1-én kezdődik és áp-
rilis 15-ig tart. E taniolyamra felvételnek  azok 
akik 18-ik életévüket betöltötték, hatósági bi-
zonyítvánnyal igazolni tudják, hogy legkeve-
sebb egy szeszfőzésuél,  szeszgyárban, mint 
gyakornokok alkalmazva voltak és felvételi 
vizsgával igazolják, hogy a szeszgyártás gya-
korlatában kellő gyakorlattal bírnak. A tan-
folyamra  folyó  évi december 25-ig lehet jelent-
kezni a kassai in. kir. gazdasági akadémia 
igazgatóságánál. 

— Szüret és borárak. A szőlészeti és 
borászati felügyelők  jelenlései szerint az idei 
must minősége a várakozáson felül  sikerűit s 
általában igen jó, sőt kitűnő. A kloslerneuburgi 
muslinérö szerint 23—24 fok  cukortartalmú az 
idén igen gyakori. A mennyiség sok helyen 
csalódást okozott, állalaban igen nagy termést 
várlak, hololt utólag igen sok esetben kiderült, 
hogy csak közepes lett az eredmény. Eddig 
mind a bortermelők, mind a kereskedők tar-
tózkodók voltak, azonban az üzlet élénkülése 
legközelebb várható. Gyulafehérváron  az ura-
dalmi mustot, melynek cukortartalma 17—22 
fok,  galíciai és bukovinai nagykereskedők 
45 50 koronáért vették meg. 

— Székelyföldi  gyáripar szervezése. A 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének 
kezdeményezésére a Székelyföld  gyáriparainak 
védelmére és a székely gyáripar tovább fej-
lesztésére külön szervezetbe lépeti s vasárnap 
Marosvásárhelyt tartott gyűlésén megalakította 
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé-
nek Székelyföldi  Fiókját. A gyűlésen a gyár-
ipar képviselőin kívül megjelentek Barcsai 
Ándor és dr Fenyvesi Soma országgyűlési kép-
viselők. Maros-Tordavármegye képviseletében 
Köllö Ignác alispán, Marosvásárhely törvény-
hatósága részéről dr Bernády György polgár-
mester, a kereskedelmi kamarát Tauszik B. 
Hugó elnök, a kormány székelyföldi  kirendelt-
ségét dr Koos miniszteri titkár, a Székely Tár-
saságok Szövetségét Deák Lajos tanfelügyelő, 
a Gyáriparosok Szövetségének központját pe-
dig dr Hegedűs Lóránt ügyvivő-igazgató kép-
viselték. Az ülés elején Tauszik B. Hugó kir. 
tanácsos üdvözölte a megjelenteket, majd Bür-
ger Albert nagy érdeklődés közt hallgatott 
megnyitó beszéddel ecsetelte a székely ipar 
állapotját és a gyáriparosok szövetségéhez való 
csatlakozásának szükségességét. Dr Hegedűs 
Lóránt hosszabb beszédben fejtegette  ezután a 
szövetség eddigi munkálkodását és jövendő 
céljait. Beszédének különösen a székelyföldi 
iparra vonatkozó részei kelteltek mély benyo-
mást. Rendkívül nagy érdeklődés és lelkesedés 
nyilvánult az iparosok választási ligájának meg-
alkotása iránt, melynek a székelyföldi  városok-
ban máris igen sok híve van. Az ülés egyhan-
gúlag kimondta a gyáriparosok szövetsége szé-
kelyföldi  fiókjának  megalakulását és a fiók  el-
nökévé BQrger Albertet, alelnökévé pedig Streitz 
Hermant választották meg közfelkiáltással.  A 
választmányi tagok Farkas Hermán és Schwarz 
Móric lettek. Ezután dr Bernády György pol-
gármester lelkes beszédben üdvözölte a város 
polgársága nevében a gyáriparosokat s végül 
az egybegyűltek lelkeshangu sürgönyt küldtek 
dr Chorin Ferencnek, a gyáriparosok szövet-
sége elnökének. 

— A kivándorlás Amerikában. Ez évi 
augusztus hónapban a bevándorlás az észak-
amerikai Egyesült-Államokba, miként már az 
előző hónapokban, nagy csökkenést mutat. A 
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statisztikai középponti bizottság közleményei 
szerint a bevándorlás az Egyesült-Államokba 
augusztus hónapban csak 27.782 személyt tett 
ki az elözö évi 98.825 személylyel szţmben. 
Leginkább csökkent a bevándorlás Magyaror-
szágból és Ausztriából, mert mig 1907. augusz-
tusban 24.765 személy vándorolt ki innen, 
1908. augusztusban csak 3896 személy. Ebből 
az összegből esik Magyarországra 1857, tavalyi-
hoz képest 10513 személyei kevesebb, Auszt-
riára 2039, tavalyhoz képest 10356 személyei 
kevesebb. Olaszországból bevándorolt 2468, 
tavaly 16288 személy, Oroszországból 4194 
személy, tavaly 21649 személy. 

KÖZGAZDASÁG. 
Őszi állatdijazások. 

Csikvármegye Gazdasági Egyesülete a föld-
mivelésQgyi m. kir. minisztérium segélyezésé-
vel november 16-án Kászonaltizen, 17-én Koz-
máson. 18-án Madarason, 19-én Gyergyóalfalu-
an és 20-án Tölgyesen állaldijazásokat tartott, 
a melyeken a kerületi állattenyésztési felügyelő-
ség részéről Lickl Károly, a Székelyföldi  Kiren-
deltség részéről Kászonaltizen és Kozmáson 
Kiss Ernő vettek részt. 

Kászonaltizen 46 kiállító 57 tehenei, 28 kél 
éves üszőt és 19 sertést, Kozmáson 39 kiállító 
15 tehenet, 34 két éves üszőt és 22 sertést, 
Madarason 17 kiállító 20 tehenet, 8 két éves 
llszöt és 14 sertést, Gyergyóalfaluban  19 kiál-
lító 12 tehenet, 10 két éves aszót és 11 sertést, 
Tölgyesen 30 kiállító 40 tehenet, 10 két éves 
üszőt és 8 sertést, összesen 151 kiállító 144 
tehenet, 90 két éves üszőt és 74 sertést állí-
tott elő díjazásra. 

Dijat nyertek: 
l. fíorjtvs  tehenekkel. 

50 koronát: Darvas Ignác, Szőke Márton, 
Pál István, Forró Gergely, Ádám Sándor. 

30 koronái: Csobot János, Sándor István, 
Jakab Márton. Kis Elek, Enyed Mihály, György 
János, Bors Ádám, Mihály Elek, Kis Antal, 
Imecs Tamás. 

20 koronát: Mihály István, Tiina József, 
Gál Antal, György tamás, Kömény Gyula, 
Salamon Mihály, Sántha István, Márk András, 
Horváth Áron, Pál Tamás, György Ignác, Kis 
Lajos, Kozsokár István, Reucseszku llyés, Gráma 
Péter. 

//.  Két  écex >im~iknrl. 
30 koronát: Fülöp Lajos, Gergely Mihály, 

Labancz Péter. 
20 koronát: Tamás Elek, Bors Ádám, Ka-

racsi János. 
16 koronát: Ifj.  Bíró Márton, Biró Imre, 

Antal Ferenc, Sándor János, Farkas Sándor. 
15 koronát: Bodó Péter, ilj. Bodó Ferenc, 

Dobos Dénes, Boga István, Kis Lajos, Ruzsina 
György, Vulkán György. 

10 koronát: Sajgó Istvánné. 
III.  Sertésekkel: 

20 koronát: Mészáros József,  Bálint Ferenc, 
Halló János, Ifj.  Kis Gergely, Gál Ignác. 

10 koronát: Solnai Jánosné, Bodó Antal, 
Balló Károly, Lőrincz János, Orbán Dénes, 
Juhász llyés, Bálint Áron, Biró Ferdinánd, 
Csató Sándor. 

5 koronát: Kelcs János, Albert Zsigmond, 
ifj.  Antal Albert, Horváth Áron, Kis Antal, 
Nagy János. 

IV.  línnérn  iiklerelet  nyertek: 
Tamás Antal, Ferenc Ignác, Tima József, 

Mihály Antal, Darvas Ignác, Sándor István, 
Kömény Gyula, Pál Lina, Jakabliy B. Miklós. 
Lázár István, Gál Ignác, Veinrauch Berkó. 

.4 ilijmtintk  ügyét reíették: 
Kászonaltizen András Lajos elnöklete alatt: 

Pataki Antal, András Lajos, Balási Lajos, Bajkó 
Ferenc. 

Kozmáson: Bartalis Ágoston elnöklete alatt: 
Tompos János, Lőrincz János, Orbán Dénes, 
Balló Károly. 

Madarason Becze Imre elnöklete alatt: Keresz-
tes Antal, Bara János, Borbáth Dénes, id. Antal 
Albert. 

Gyergyóalfaluban  Zakariás Lukács elnöklete 
alatt: Imets János, Fejér Mihály, Roth Mihály, 
Barabás János. 

Tölgyesen Veres Lajos elnöklete alatt: 
Ferenczy István, Vadász József,  Csató István, 
Horváth Ferenc és Klima Rezső. 

Összesen kiosztatott 1500 korona dij és 
odaitéltetett 12 drb dicsérő oklevél. 

A .Notm*- Magyar AltaltaM VáltMzM RÉU 
vmytármaaág, Budapest, beti jataatéM a ttuds-

fargatoarél  ea şeaiplacirtt. 
Budapest, 1908. november 26. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten mindvé-
gig gyenge volt, de különösen az utolsó napon 
határozott lanyhaságban élesedett ki. — A kül-
politikai bonyodalmak iránt aggodalmat keltő 
folyton  meg-meg ujuló újság hirek állandó iz-
galomban tartották a tőzsdét és a legutolsó 
napon elterjedt azon hir, hogy Bosznia-Hercég-
óviában ellenséges mozgalmak észlelhetők, 
sürgős eladásokra indította a közönséget, ugy 
hogy lényeges árcsökkenés állott be, mely a 
mult héttel szemben már az íntemátionális ér-
tékeknél is kb. 20—30 koronával szorította le 
|e az árfolyamok  színvonalát, mig egyes papi' 

roknál még ennél is nagyobb árvisszaesés cons-
ta tálható. 

A magyar hitel részvény kb. 15 koronával, 
a magyar leszámítoló és pénzváltóbank rész-
vény kb. 7 koronával, a magyar jelzáloghitel-
bank részvény kb. 7-75 koronával, a rimamu-
rányi vasmű részvény kb. 10 25 koronával, a 
kőbányai gőztéglagyár részvény kb. 50 koro-
nával ment vissza, de különösen szembeötlő a 
4"/,-os magyar koronajáradéknak esése, mely 
0-85'/o-ot tett ki. 

A mai déli tőzsdén a miniszterelnök meg-
bízásából hivatalos kijelentés tétetett, mely 
szerint mindazon kirek, melyek mozgósításról 
szólnak, teljesen alaptalanok, miután ily intéz-
kedés sem meg nem történt, sem kilátásba 
véve nincsen, mely kijelentés inegnyugtatólag 
hatott, ugy hogy az értékek csaknem mindvé-
gig némi javulási értek el és a 4"/u-os magyar 
koroanjáradék pld. a legalacsonyabb árfolyam-
mal szemben kb. l/2"í„-nyi áremelkedésben 
részesült. 

A mai helyzetben minden attól függ,  hogy 
a külpolitikai bonyodalmak, mily módon fog-
nak elintézést nyerni, miután a tőzsdén a 
speculátionalis ongegamento-ok ez idő szerint 
nem mondhatók jelentékenynek, és a politikai 
helyzet tisztulásával a közönség bizalma előre-
láthatólag ismét az értékpapirpiacz felé  fog 
fordulni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

nov. 19. uov. 26. 
4»/, rn. koronnjárailók — — — U1 45 9060 
Migyar hiu;l részvény— — — 73275 716 — 
Magyar Icszámllolöliaak részvény 471 50 4G4-50 
Magyur jelzálogbank részvény— 420*25 412 50 
Riiiiamiirányi vn>mü részvény— 521*75 5IT50 
fiuilapi-sli  közüli vaspálya részv. 56850 576 — 
Kőbányai gnztéglagyar részvény 850'— 800' 
Fegyver ós gépgyár részvény — 325— 315 — 

Sz. U13—1908. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszentuiiklósi kör bábái állásra 

pályázatot hirdetek. A közhöz tartozik 
Csikszcntmiklós és Csikborzsova község, 

Javadalom Csikszentmiklósról évi 60 
kor. Csikborzsovából évi 20 kor, fize-
tés a községük pénztárából és a sza-
bályrendeletileg megállapított látogatási 
dijuk, mit a felek  fizetnek. 

Szabályszerűen felszerelt  kérések, 
hozzám 1908. december hó 13 ig adan-
dók be. 

A választás Csikszentmiklós község-
házánál 1908. december 14-én dél-
előtt 9 órakor fog  megtartat ni. 

Csikszenlmiklós, 1908. november 2. 
Kelemen József, 

I—2 köi'ji'pvzu. 

Sz. 9776 1908. tlkvi. 
HIRDETMÉNY. 

Kozmás község tulajdonát képező tusnádi 
2029. számú telekkönyv arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579. sz. szabályrendelet-
hez képest átalakiltatik, és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre az 
1886. XXIX. az 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjo-
gának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
(cikkben szabályozol! eljárás, a telekkönyvi be-
jegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga-
natositlatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás Kozmás község-
ben 1909. évi január hó 5-lk napjának d. e. 
9 órájakor iog kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak  : 
az összes érdekellek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg. és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen nctaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabbbn adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a léves átvezetésből 
eredhető kilogásokat jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a telekjegyzökönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztési kívánnak lenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okirataikat inti 
tassák fel. 

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu 
lajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi bejegy-
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15 18. és az 
1889. XXXVIII. Icikk 5—7. s 9. §-ai értelmé 
ben szükséges adatokat megszerezni iparkod-
janak és azokkal igényeiket a kiküldöli előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az álru 
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el, és i 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá-
nítsa, mert különben jogaikat ezen az ulon 
nem érvényesíthetik, és a bélyeg és illeték el 
engedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellen esetben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Csikszentmártonban, 1908. évi november 

hó 17-ik napján. 
Oözsy Péter, 

1—3 lllr. járásbiró. 

Hirdetmény. 
Vámos Udvarhely (Kisküküllőmegye) 

határában termelt 2400 veder faj  must 
(sylvania, szüzke borát, muskotáj, rizling), 
továbbá 1900-1007. évekből ó bor hely-
szűke miatt sürgősen eladó. Mu9t ára 
lilerenkint 45—65 fillér;  az ó-bor ára 
65—120 fillér.  Nagybuni vételnél jelen-
tékeny árkedvezmény. Bővebb felvilá-
gosítást ad : G&lffy  Jenő udvarbíró 
Székelyudvarhelyen. 

Sz. 031 — 908. 

Árverési hirdetmény. 
Csikesobotfalva  közbirtokossága ne 

vében közhírré leszein, hogy a neve-
zett közbirtokosságnak tulajdonát ké-
pező, a „Sulcu'-völgyre hajló „Ualainb* 
haliua" nevll erdőrészbeu, tüz által meg 
perzselt !)0 drb lucfenyő  haszonfa.  C'sik 
('sobolfalva  községháznál 1908. év i 
d e c e m b e r h ó 9 -én tartandó zárt 
Írásbeli ajánlatiul egybekötött nyílt szó-
beli árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 287 korona ketőszáz-
nyolcvahét korona, 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Az 1 korouás bélyeggel ellátott zári 

ajánlatok sziutéu 10"/obáuatpénzzel vagy 
megfelelő  ovadékképes értékpapírral lá-
tandók el. Az ajánlatban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szer 
zódési teltét ileket ismeri és magát azok-
nak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adalok a köz-
birtokosság elnökénél iiiegtekiuthetők 

Csíkszereda, 1908. november IH-án 
Bácher, 

kir. crtliipinüiiok. 

Sz. 10306 908. ai. 
Arlejtési hirdetmény. 

Csikvármegye közigazgatási, árva és 
gyámhatósági központi hivatalai részére 
az 190tt-ik közigazgatási évben szükség-
lendő papír, írógéppapír, festék,  tinta, 
toll és más írószerek és nyomtatványok 
szillitására, valamint „Csikvármegye hi-
vatalos lapjá"-nak kiadására ezennel pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazokat 
a könyvnyomdász és könyvkereskedő-
ket, kik a vármegye részére: 

1. A szükséges papirés írószereket 
s uyooitatváuyokat 1909. évben szálli-
taui hajlandók, eziránti zárt írásbeli bé-
lyeges ajánlataikat, a megfelelő  áru-
mintákkal minden egyes tárgy legkisebb 
árának külön-külön feltüntetésével,  hoz-
zám legkésőbb december hó 10-én d. 
e. 10 óráig, 

•1. Csikvármegye hivatalos lapját 
1909-ik évben nyomtatni és kiadni haj-
landók — mely minden hét csütörtökjén 
jelenik meg s legalább egy ivből áll — 
írásbeli bélyeges zárt ajánlataikat szá-
monkénti vagy egész évi átlagos árra 
ugyancsak folyó  évi december hó 10-én 
délelőtt 10 óráig, annál is inkább te-
gyék meg, mert az árlejtés ugyanakkor 
nyomban megtartatik és sem a később 
érkező, sein pedig utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. 

Feltételek iránt nálam tudakozód-
hatni. 

Csíkszereda, 1908. november hó 18. 
Fejér Sándor, 

2—3 allspáu. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
1 illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
ilekagramonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok. 

Sz. 10413 — 908. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye központi közigazgatá-
sánál kinevezés folytán  üresedésbe jött 
kertészszolgai állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál 
lást elnyerni óhajtják, hogy képzettsé-
güket és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  írásbeli kérvé-
nyüket hozzám 1908. évi december hó 
31-lg anuál inkább adják he, mert a 
később beérkező kérvényeket nem fo-
gom figyelembe  venni. 

A kertészszolgai állás javadalmazása 
600 korona fiizetés,  180 korona lakbér, 
60 korona ruhaátalány, ezenkívül ide-
iglenesen természetbeni lakás és a gon-
dozására bízott parkok nem igényelt ter-
ményei. 

Ez állásra pályázók kötelesek a ker-
tészi teendőkben való jártasságukat is 
igazolni. 

Csíkszereda, L908. évi uovember hó 
20-án. 

Fejér Sándor, 
2—3 alispán. 

Az Inda-sósborszesz filerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
•m üsziilő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol it Stomatin fogápolé  sze-
rek a legjobbak. A Trifoleam  (baj 
petrol) hölgyeknek állaadó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító 
Vidéki megrendelések legponlosabban mlMlteM. 

Hirdetmény. 
Tabák és Deutsch csíkszeredai be-

nem jegyzett kereskedőcég csődügyé-
ben, a csódválasztmány határozata alap-
ján közhírré teszem, hogy a csődleltár 
üöíi-löl. 664., (i(»9 tói, 676., 678., 680., 
681., 682., 684-tól, 694., 696 , 697., 
699-től, 707., 709., 711-től, 713-, 715., 
716., 718 tói, 721., 723., 726 tói, 730., 
732 tői, 7 40., 742-től, 746., 748., 749., 
751., 753-tól, 755., 757-től, 761. sor-
számok alatt felvett  különböző adósok-
nál künnlévő, összesen: 5768 kor. 43 
fillért  tevő követelések szóbeli nyilvá-
nos birói árverés utján kiküldött bírói 
végrehajtó közbenjöttével eladatnak. 

Az árverés határidője 1908. é v i 
december 19-én délelőtt 9 órára, 
a csíkszeredai igazságügyi palota árve-
rési termében. 

Kikiáltási ár a künnlévő követelé-
sek egész összege, vagyis 5768 kor. 
43 fill.,  de ezen alul is a legtöbbet 
ígérőnek eladatnak. 

A vételár készpénzben azonnal fize-
tendő bírói kiküldött kezéhez. 

A követelések valódiságáért és fel-
liajthatóságáért a tömeg felelősséget  nem 
vállal. 

Egyebekben az 1881. évi LX. t.-c. 
ingó árverésekre vonatkozó határozatai 
uyernek alkalmazást. 

Csíkszereda, 1908. november 30-án. 
Dr Nagy Domokos. 
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Raktáron levő téli egyszeri! is  dlwkalapok beszerzési áron alól. | Az ó-budai különlegesség vászon egyedüli nagy raktári 

MMY KARÁCSONYI VÁSÁR! MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT  ÁRAK! 
Jt'nn szerencséin am. I. vevőközönség azives tudomására hozni, liojţy tul nasry rak iar miatt llzlclemhen nz összes áruk m> lyen leszállítót árban lesznek eladva 

1 méter Jó mtoÖMgQ kreton 
I méter gyapolt delein 
1 méter nnom gyapjú francia  delelő 
I meter talmiéit bat lut . 
1 meter moaó iparkol I, flanel 

20 krtól feljebb 
20 
60 
-6 
25 ! 

meter 70 om. aseles frimoia  moaó flanel  75 krlól feljebb 
mtr 12 ' om. aséli'a asőrsiövet sima éi mintáaott minden aalnben 60 
méter 120 om. aaélea albelln poaatók 85 » 
méter 140 om angol alma Velmék . . . . 2 'orint 25 
meter 140 om. angol koaatüm gyapjú kelme . 2' . 50 „ 

jiTováhhá fekete  és gyászkelmék nagy választékba, sima és bluz selymek, selyem rezlik lehető legolcsóbb árban. Férfl-  és 
fln-ruhassövetek  és keszruhák, rövid bőr-bérelt Kábátok. Női felöltők.  Rendkívüli nagy választék ferfl  nyakkendőkben. 
Női es ferfl  fehernemüek  a legfinomabb  kivitelig. Szőrme boák és karmantyúk a legolcsóbbtól a legfinomabb  kiállításban. 
Nagy raktár női-, ferfl-  es gyermekcipőkben. Oarniturak, függönyök,  szőnyegek, kocsitakarók nagy választékban minden árban, 

jTovábbá felhívom  az igen lisztéit vevőközönség becses figyelmet,  kézimunka, disztargyak és pipere raktáromra, mint nagyon 
i alkalmas karácsonyi és .újévi ajandékokra. — A nag\érdemli KÖZÖNSÉG .szíves PÁRTFOGÁSÁT kéri, teljes tisztelettel 5 

fOTOTZKY MARTON, divat-, kézmű-, rövidáru- és készruha-raktára, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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• 
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l \ J J ) I V A T - f Z  L E T ! ! ! -
V;m s»Zrlviirsrlll ( >ik>>i-r»,ilu r.- \ iWl'kf  II. «'. knZ"li>.V.'ll.k I». Ml«l«ilii;i>iir;i lin/lli. Iio-V Csiks/.»'-
iriláluni , ;i SXIIIIJÍII (•. iV-lr s;nuk ii/.lrtLII'lvÍm\üIii'H • st INNI knr nyciiu-U nn't;L'«-l''lin'ii luTriiilczi-LL 

NÖI- ÉS FÉRFI-DIVATÁRU-ÜZLETET 
II vih>l t íllli. Szi'llK'h I'M'II t«'tl ln'V5ÍMIll;'l.'."Ui tuh t.lll ;i . J< 1 - * I • I» 1 • • l;'|>..U..'.| >/.I-|v/.rtll \»> 
iiiucikkciiiH-:. luitjy pmilol Innlitva 'I\vii ii>zli-lt kí'./önM-^ l.-̂ iiii-ss/.-lilnin-n<"> ijjHivriuck 
kirlt'jíili'xTt'. s/.i'tnrlűtt till t Vil ill lliriíIliik kiliilli'i 111MMíf»»*̂"'  I. Iliuilhll \«-lM-|| Vt l»-J\Vlllli. 
1.-l>> lii/;ilni;.l kt.-nl.-m.'lni |.-.-i»l u |V;,-.-|..ni. M.'-ly 1 i»zl.-l.-tl.-l k.'ivin tr).;'il 
k i izüli Sí'jji" I. Il< ••T V Hl ill'li'll I i'k illl i'l Itrii kir<î ii>tiii;ilihl lii'l rin |f/rlt  Mzl-lnm-t \ii>:ul:isi 
ki»í«-|r/.'Msl'̂  llt'-lkill MM'Jjl»'k Í)ll <"lli SZÍ\i'.s|»rllji'k S i-v >/l'lll«",l y«'."> lllr^V'i/«"'"l«;>f  s;'.i-|i-/lli 

i'ililiiu kiliinö iniiii'i.s.-^ri.'.l s;-.n|;il i'iiiiiiVil. Kivál.'i li>zli-li-tlrl 

S/Z'kclv Ödön. női t;s IV'rfi-dival-iizlt'lt'.  Csíkszereda. 

N U R I D S A N Y k A L M A N 
N Ö I - É S F É R F I - D I V A T - Ü Z L E T E , C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

| F I G Y E L E M ! 
A ' t. vevőközönség b. figyelmét  felhívom»  teljesen ujonaii berendezett 
ízléses és jóminöségii áiuiniiu. A karácsonyi idenyre tekímve, liogy 
ré|>i áruin egyáltalán nincs, de hogy én is ez alkalommal kedvezmc-
nyeket nyújtsak vevőimnek, a raktaron levő összes áruimat 
a rendes araktól eltérve, sokkal olcsobban számítom, például: 

3 rn ter kockái vagy csikói poszlo aljnak, ezelőtt kor. 9. - most kor. 5,-
3 méter kockás vagy csíkos mgol poaito, ezelőtt IS.— 9. 
6 meter costum-posztő sima, kockás es csíkos, ezelőtt 20.— 12. 
I meter koimanosi Unom karton - . - • - . 6 0 
I meter flanel,  ezelőtt 1.40 .90 
I par női posztó cipő füiős,  ezelőtt 9. 6 
I pár férfl  box cipő fűzői,  ezelőtt 20. - 13.— 

továbbá mindennemű kézimunka, csugrén, canavan, éjszaki 
szöveten, smyrna, lenből psantlécé futó  es elörajz nyomda sih. 
A mélyen tisztelt közönség pártfogását  kérve, vugyok kész szolgálattal: 
Nuridsány Kálmán nöi- és férfi-divatüzlete, Csíkszeredában. 
2 Apafi  Mihály-utca 198. háaBsám, (Gél András>fóle  hás). 4 

Í 

Czáka Béla. mészáros és hentes, Csíkszereda. 
A fogyasztó  közönség szives figyelmét  felhívni 
kívánom évek óta fennálló  mészáros üzletemnek 

m H E N T E S - Ü Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-
reltem fel  és nem kimcltem semmi anyagi áldozatot, 
hogy a fogyasztó  közönségei tisztán kezelt, legízle-
tesebb, Iriss hentesárukkal szolgálhassam ki, u. tn.: 

Párisi, lengyel, füstfiit  és szalámi-kolbász, virsli és stbl cikkekből. 
Fölörekvésem, hogy a fogyasztó  közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentesüzlethez tar-
tozó árukká kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

Viilrl.i  mri)rrinlflr*rl;rt  I*  n lifiiiniili/Hiibbini  <•«-./.  /«-./»/.-. 

KARÁCSONYI OCCASIO! 
T u d o m á s á r a hozom a t. vevó közönségnek, hogy tul nagy .áruraktároin arra kész-
let. Ingy folyó  évi november és december hónapokban áruraktáromnak igen nagy 
részét a rendes áraktól eltéröleg tetemesen leszállítsam. — Kz alkalomból tehát 

KARÁCSONYI ÜCCASIÓT RENDEZEK. 
I méter igen jó mosó kreton minden sziliben '24 krtól feljebb. 
1 méter legfinomabb  .('osmanos-* levantin 2'l „ „ 
I mtr tisztu gyapjú Delain szép választékban (!(l „ 
1 méter nngjon jó mosó Delain (hordiirös) 34 „ r 
1 mtr50 cm.széles taft  selyem minden szintien I fi  itól feljebb. 
120 cm. széles gyapjú szór-szövetek (il) kitól feljebb 
120 cm. széles gyapju Zibelin posztók . 85 
1 -10 cm. széles zsolnai liikür posztó kostümnek 2 forint  95 kr. 
70 em. széles gyapju angol flanel  mosható iX) krtól léljebb. 
120 em. szeles felgyapju  Loden női ruhának 53 , 

Továbbá felhívom  a t. vevó küziinség b figyelmét  lilás árucikkeimre is, úgymint: 
női kábátok, kalapok, siőrme colier és boák, téli nagy kendők, hárász és plOsch 
kendők, férfl  téli kábátok és ruhák, valamint minden minőségű cipőkben igen 
nagy választékot tarlók. Kecses látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel 

NURIDSÁNY MÁRTON, 
n ő i - é s f é r f i d i v a t - ü z l e t e ,  C s í k s z e r e d á b a n . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Î  AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA £ 

legjobb az ákácvirág-kréin, 
nniely nz nrchört rövid idő 
uluit Iliiévé és széppé leszi, 
a niájfoltot,  szeplöt és más 
kiiitést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZERGMLEY TIHAMÉR £ 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

» & » 

S 

Naptárak az 1909. évre 
nagy választékban kaphatók 
Szvoboda József,  könyvkeres 
kedésében, Csik-Szeredában. 

HIRDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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6ÖZ-,  HÖLÉŐ ÉS GYÓGYRÜRPŐ A SZOBÁBANI 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
HZ e g e s z s c g á p o l á s teren. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z to s h a t á s ú szer a hófürdők 
:::: (gőz- hőleg es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „S&nltás" szobagőzfflrdó-
készülék egyeJQII gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

A „Sanitas" szohafiirdó  késziiiskkel ottliun 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- es hölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

a 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
i M ^ ^ d ^ M M majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
I t ^ T J Í Z ^ J L I J ( ) K T L A N D CKMI-iNT GYÁKNÁL BRASSÓBAN. " " t o l " " " 

NyoBMoii aav«hu4a JAsser kSnyvnyiiBnUjábkn. Caikiwr«d«bu, 1B08 




