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Kéziratok nem aiiutiuik visszti. 

KKI.KI-ÚS í-ZI'.KKI'.fZTÚ 
Dr. F E J É R A N T A L , 

Nyi luór i o>:ikkolc 
soronként 40 fillérért  küzölirinek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

ElöŰBetési á r : 
Epész évre 8 kor (Külföldre)  12kor. Félévre 

4 kor Ncpycdévre 2 kor. 
Hirdefési  dijak a legolcsóbban számíttatnak 

S / e r U e s / . t ö s é K Uincióli ivntnl : 
György jakab M. u tóda könyvkereskedése, hová a 
lup szellemi részét illető minden közlemény, valu-
ii.int hirdetések s előfizetési  dijttk is küldendők. 

Felhívás  előfizetésre. 
.4 beállott  uj évnegyedben  tiszte-

Jettel  kérjük  vármegyénk  és a csik-
vármegyei ügyek  iránt érdeklődőket, 
hogy lapunkra  minél számosabban elő-
fizetni  s így  anyagi támogatásukkal 
lehetővé  (enniszíveskedjenek  azt. hogy 
a közérdeket  minél nagyobb mértékben 
szolgálhassuk. 

Előfizetési  úrtiink  lapunk  nagyobb 
alakja  ducznrit  is maradtuk  a régiek,  azaz: 

Ktjénz  érre.  H  koronu (4  /'ríj. 
Félérre  . 4 korouti  ('i  /ríj. 
Xeyaetlérre  '1 A'oroiin  (I  /ríj. 
Küi/oUlre  . /V koronu (O/'ríJ. 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
lelkérjiik  azokat,  kik  az előtizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv 
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LA l'OIÍ" 
xírrk'eMCtöxryr  t'«  kitiilóhinifuht. 

A leánykereskedés. 
Szomorú dolog, liogy inig ipari czik-

keink kivitele tekinteteben hátramara-
dunk, addig fiatal,  sokszor még csuk 
serdülő korban levő leányaink keresett 
áruezikket képeznek a külföldön,  a hová 
ijesztően nagy számmal szállítják őket 
lelketlen kufárok. 

Leggyönyörűbb ideáljaink egyike, 
a költők által uiegeuekelt asszonyi szép-
ség, legundokabb trafikálás  objektumává 
fajult  édes hazánkban. „Magyar nőnek 
lenni szép és dicső gondolat" hiszen a 
magyar nők a nemzeti erőnek, a nem-
zet jövőjének és jelenjének egyik leg-
hatalmasabb tényezőjét képezik. Ok hi-
vatvák a sivár köznapi életben az ideális, 
nemes érzéseket — köztük első sorban 
a hazaszeretet — ébren tartani, ők lii-
vatvák ez érzéseket dadogó kisdedeinkbe 
oltani, jövendő nemzedekeinket — Ma-
gyarország jövőjét a haza szeretetére 
tanítani. 

De az ideálizmus e templomába be-
hatol az aljas kufárkodó  szellem és az 
oltár mellől elragadja fellelt  kincsünket, 
hogy elvigye az erkölcstelenség sötét 
birodalmába, honnan többé visszatérés 

A „uMKAPOK" TaROMJA. 
Három király. 

Rendkívüli csillag jelent meg az égen, 
Kenjen sngárait ragyogón széthintve; 
Oly csuda* valami tündöklött fenyei.eu. 
Milyent soh' sem látóit halandónak szeme. 

Hátoni szép országnak, három bölcs kit- lya, 
Oly távol egymástól, egyszerre ébredtek 
És kellek tel az ég intő szózatára. 
Ezek valának a napkeleti bölcsek. 

Nézték a csillagot g olvasták fényében 
Azt, a mi lelkűknek oly nagy öiöm vala, 
Hogy mir megszületett Jézus Betlehemben, 
A ki leüzen majd a v.lig megvaltója. 

Mennyei szent érzés tölti el szivüket, 
Vágy, forró  és édes, lelkükbe beleszállt: 
Látni minél előbb az égi gyermeket 
Es imádni őt, a királyok királyát. 

Imígy gondolkodott a bárom bOlcs király: 
.Mit vigyek én neki kelet kincseiből? 
Neki! BÚZ minden kincs alá felülről  HZAIL 
Mindent, mivel birnnk, nyertük az Istentől!? 

nincs. Olyan erősen sütik ott reá a bé 
lyeget az áruezikké vált asszonyi sze-
uielyre, hogy azt letörülni többe nem 
lehet. 

Kicsi országunk, mely a nyugoti 
nagy államok mellett szinte eltörpül, 
földrajzi  fekvése,  történelmi múltja, tiai 
nak bátorsága, leányainak erenye s eges/, 
népének a szabadsaghoz való szívós 
ragaszkodása réven, évezreden át küzdve 
megtudta őrizni függetlenségét.  A ma-
gyar asszonynak ennek érdemelien nagy 
osztályrésze van, a ki ezt nem ismerne, 
nem volna méltó, hogy magyar anya fia 
legyen. S íme, a métely konokul rágó-
dik e nagy nemzeti faktoron  s eddig 
nem történt leküzdésére egyel), min 
hogy nagy ritkán egy egy ilyen iizert 
megbüntettek a hatóságuk. Mert a ható-
ságok is csak azokat l'enyiilieiik meg, 
kik kézrekerülnek s kikre bűncselek-
ményt bizony itliatnak. 

De mily csekély a megbüntettek 
száma szemben azzal a nagy üzlettel, 
melyet a leánykereskedök Magyarorszá-
gon elérnek. Tnczatszámra szállítják ki 
hazánkból a jó és becsületes szolgála-
tokat kereső leányokat, hogy e szeren 
csétlen áldozatokat a külföldön  drága 
pénzen eladhassák. Maguknak a leányok-
nak ez üzletekbe semmi beleszólások 
nincsen. Mert mihelyt egyszer a csalo-
gató vigécz hínárjába került a leány, 
sa já t akara tának nem szabad lennie. A 
külföldre  kerül, a hol a nyelvet nem 
érti, segíteni magán nem tud, nemcsak 
mert gondosan őrzik; ínég ha szabadon 
eresztenék, se tudná hová kelljen for-
dulnia, hogy megmeneküljön a pénzsovár 
hiénák karmaiból. 

Az idevágó törvényeket szigorítani 
kell, a hatóságoknak fokozott  figyelmet 
kell fordítani  a magyar leányokkal foly-
tatott és a külföldön  szomorú hírességre 
jutot t üzelmek megszüntetésére . Kz 
azonban korántsem elegendő. Mint sok 
más küzerdekll kérdésben, itt is a tár-
sadalomnak kell segitö kezet nyújtani, 
neki kell gondoskodni, hogy ez erkölcs-
rontó üzelmeknek vége szakadjon. A 
hatóságok lehe 'őleg keményen büntessék 
a kufúr  gonosztevőket , a társadalom 
feladata,  figyelmeztetni  a magyar leányo-
kat azokra a veszélyekre, melyek a 

A/Un felkészültek  e* ninak indullak , 
Vezetniük HZ rt lenyes c>ílIng vala.... 
IClIlHgVUk Ki te le l s milion el .umlMk 
Betlehembe, akkor a csillag megálla. 

A tény vezér Állal jelölt isiillóba, 
Ke|e| királyai csendesen beléptek. 
Szétoszlott elöltük a titok homálya: 
Lelkükben ragyogott világa a hitnek. 

A jászolyban fekvő  kicsiny Jézus előtt, 
Öröm s hálatelten, tinire borulának 
É" koronáiuküt mély bödolat kö/öil 
Lábaihoz tevék mint ég s tóid Urának. 

Aztán sziveiknek lángoló hevével 
Imádták Jézu-*l. az I-lenne< szent Fiái. 
Ajándékul adtak, igaz szereteltei, 
A kis ártatlannak, arany'-t, tömjént s mirliál 

Gáspár, az egyik bölcs, igy szólott hozzája: 
„Hódolattal íme én aranyat adok 
Jelül, bogy te vagy a királyok királya! 
Fogadd el ezt tőlem, ki bü szolgád vagyok I" 

„Illatos tömjénnel áldozok én neked, 
Jeléül, hogy Te vagy mindeneknek Ura, 
Isteni szent Felséi:! Oll ezt kegy-seu vedd 1 
Menyhárt, a másik bölcs, ily szavakat m»nda. 

I küKöldön fenyeget ;k,  oktató, felvilágo-
sító szavakkal es olvasmányokkal meg 
kell nekik adni az útmutatást, hogyan 
vertezlietik magukat a reájuk leselkedő 
iUerek ellen. Yéglil pedig unnlot kell 
nyújtani a társadalomnak ahhoz is. hogy 
a magyar leányok tisztességesen meg 
kereshessék kenyeröket a hazátmn. 

Mindezek nagy feladatok,  de éppen 
azért méltóak arra, hogy a nemzet leg 
jelesebbjei foglalkozzanak  velők, vzk 
egipen ugy. mint mások, kik hazánk sor 
sat szívókén viselik. Lám. a külföldön 
a legmagasabb fejedelmi  szemel jek vet-
tek közökbe ezt az üg>et, pedig ott 
még nem harapódzott el a baj annyira, 
mint nálunk. Londoniul) mar huzamosabb 
ido óta működik a „National Yigilance 
Association". melynek czelja a leányok 
kai való üzérkedést nemcsak Angliában, 
hanem lehetőleg az egész világon meg 
szüntetni s e czél e lérésére kiküldötte 
\Y. Alex. Coose nevii t i tkárját, hogy az 
eszmét minden európai országban ter-
jessze és szerezzen neki híveket. libben 
az Htjában néhány nap előtt Uudapesten 
is megfordult,  nagy hatású felolvasási 
tartott, mely után azonnal megalakult 
a magyar bizottság, élére közfelkiáltás 
sal Apponyi Albert grófot  választván meg. 

A magyar bizottság rövid idő múlva 
már illeg is kezdi működését és remél 
jük, hogy azt minden társadalmi tényező 
erejéhez képest támogatni fogja. 

Az ügy bizonyára megérdemli ezt. 

Ujev a pol i t ikában. A szokásos 
újévi tisztelgések az uj század elsó évének 
hajnalán sem maradtak cl. l'jév első ii;i|>j;m 
különösen a szakidi'lviipárt tisztelgéseinél oly 
nyilatkozatok történtek, a melyek nemcsak ér-
dekesek, hanem politikailag is jelentőség tel-
jesek. A sznhadelviipnrt elnökét l'oilinaniczky 
Frigyes liárót Kornizs Kerencz a volt neinzeti-
part tagja üdvözölte. kifejezvén,  hogy a sza-
liadehüpárt kebeléből alakult kormanyra n kö-
zel jövőben igen fontos  kérdések megoldása 
var. Megvan győződve arról. Iiony a kormány 
és a párt ine^l'o^ja talalni a nimlot. a mely 
ezen kérdések megoldásánál :iz orszási nagy 
énleki'inek allami linallóságanak liiztositására 
vezet Kliez azonban alkalmas vezetőre kelle-
nek Ilyennek ismeri a szubadelviiiiárt jelenlegi 
elniiket kit a |partne\él>on a lenmelegelilien 
iidvóziil. lJodma:iii'zky kiró megköszönte az 
üdvözlést. Kifejezte,  liogy a •_'-") eves nnilttal 
tiiró sziliailelviipart minden alkalommal lielii-

„ \ laz, Ins vag> idi llinimliul le>ziillt király! 
Hilanilóvá leltél ólilkelö Isten, 
H 'gy szenvedj! igy szólt a harmadik: Bol-

dizsár — 
Üdvünkéit születtél Te. emberi testben. 

Az alázatosság és a IHamlAság 
Mirhában rejtőzik; ezt lukiam en Neked! 
— H'>B> Téged laihaliunk, az égi boldogság ! — 
Mirhával jelöiöni én einlieisegédet." 

0 fim  s hála kiV/.ötl aztán elt'Ui'-U'tnk 
Ők a sẑ nt. csaladiól s visszatérlek végre 
Keletre, Kegveért a Miiidenliat(illák, 
H'< és szent fubá>/.al  néztek lel a/, égre. * 

* * 

Kiiv-I.ied kellene |Hd:ijál üá"|iárnak 
Kiiii'er, kit v»>:yiiniMl ÍUiImII III ÍT a/. 1-t-n ! 
Vaiiynyal azalul III'MIONZ a J- u-nak, 
Ha segítesz azon, ki s/.enved ^/.ilk>églien. 
Mert aki enjliiti a nyomon-al kil/.döt, 
A ki lels/.a>il|a a banai kiimiy-ii ; 
A'. Jézusnak okoz édes szent örömöt; 
Ő érte jutalmat ad, a meuny'.ieii és itt. 

Gazdag! ki imtnpáhan és böséglien úszol, 
Hi áldozni akarsz |ó és szem célokra, 
Tedd ezt bU'gÓ s/.IVVel ne lliu-ágliél! 
A mit a jobb kéz ad, azt a bal ue tud|H. 

zunyitotta, hogy erélyes, összetartó, hazafias 
es ildomos inagatarusával fenn  tudta tartani 
az egynsulyt jó és rossz között. Igy lesz ez 
jovore is a bekövetkezendő nagy események-
kid szemben, lix  a pártnak főkötelessége,  mert 
iüy lesz képes lobogóját minden akadályon 
kére ztiil vinni. A koriiianyelnöknél az újévi 
beszedet Falk Miksa mondta. Az üdvözlő be-
szeilru Szeli Kalman miniszterelnök nagyobb 
szakisa lieszedben válaszol, melyből szüksé-
gesnek latjuk ide iktatni a következőket: 
„Közel ket eve, hogy a párt támogatását kérte 
programmja alapja i s a bizalmat, melylyel 
megajándékozta, talizmánnak vette magához, 
a mint magalioz veszi a vándor, a ki nehéz 
útra kel, vedelniiil. Azt a zászlót lobogtatja 
ma is, melyet akkor kezébe vett. (Ugy van!) 
Az idó mutatója, mely, mikor Jánus-arczával 
visszatekintve, a lefolyt  éveket mutatja, szé-
düo iyorsasaggal pereg le, az ó politikai m,ü-
kódesenek mar liarminezliarom évét jelzi. (Él-
jenzes). K liarminczliarom ev politikai múltjá-
nak pálmáját viseli magán az ó politikai hit-
vallása s nyilt homlokkal mondhatja, hogy ez 
a poiiLikai liitvallas ajkán sohasem volt frázis 
s a zaszlo kezében nem hatalmi eszköz egyéni 
politikai sikerek elérésére. (Hosszas élénk tet-
szés). Az a szellem fogja  irányítani ezután is, 
utój,ondolat és mellekteKiiitet nélkül, melylyel 
az ügy ek vezeteséhez fogott.  Politikai hitval-
lása: a fönnálló  közjogi alapon igazi liberális 
irányiján vezetni az ország ügyeit. A közjogi 
alap ellenfelei  ramutatnak az osztrák politikai 
helyzetre, mely nem gyógyult ki nehéz beteg-
ségéből. A bizonytalanság szürkülete ül az 
osztrák politikai szemliatáron. Szivéből kívánja 
hogy ne sötétség, de a béke napfénye  váltsa 
Iii! a szürkületet, mely már amúgy is hosszabb 
mint a szürkület a természetben, a hol átme-
netnek ismerjük, lenni szokott. Bármiként le-
gyen, végzetes liiba lenne azt a bizonytalan 
közjogi hely/etet a közjogi alap félretételével 
stilyosbitani. Arra a sajnos esetre, haaközös-
iUyek kezelésének feltételei  átmenetileg vagy 
időlegesen üüönmaguktúl szünetelnek, elmondta 
altalanossághan, de elég világosan a parlament-
ben, mily alapeszmékben kell az ország jogai-
nak csorbitása nélkül, söt kidomboritásával a 
megoldást arra nezve keresni, hogy a prag-
matika szankezióból folyó  kötelezettségek ér-
telmében azok a nagy erdekek ellátás nélkül 
ne maradjanak. Ezeket nem ismétli; csak annyit 
jegyez meg, hogy a UT-íkí alkotás nem arra 
való, hogy egyik vagy másik fél  kisebbsége 
a törvényen kívül álló okból és más és saját 
ezeljaira kijatszsza és prémiumként kihasználja. 
Kzckhül a törekvésekből és ebből a tenden-
eziabol, miután azok a törvény és amaz alko-
tas szelleme ellen törnek, e sajnos esetre ki 
kell kapcsolni azt az alkotást. Ézen az alapon 
akarjuk hát megvédeni, — mondta a szóló, — 
erősíteni es gyarapítani a haladás vívmányait, 
a melyek az ország közjavait és fejlődésének 
l'ólteteleit teszik. (Kléuk helyeslés). Nagy mun-
kát kell a nemzetnek végezni minden téren 

A ki áldoz Isten dicsőítésére, 
— Men) liái tlniz hasonlón akkor a magasba 
Száll a/., mint a löni|éu jó illatú füstje 
És kedvesen veszi azt az ég a föld  Ura. 
Boldizsár Jézusnak mirhát azért adott, 
Hegy szimbolizálja annak emberségét, 
Ki. habár égből lőtt. oly alázatos volt, 
Hogy nagy szegénységben tölté földi  létét. 

Ne légy kevély, gögna, ne légy fenbéjáző 
T-, ki bírsz elön\os tulajdonságokkal 1 
Ring, kincs, kiiiinietés, szépség mind malaodó... 
Mohát adsz Jézusnak az alázat által. • * 
Oh három szent : Gáspár, Menybárt és Boldizsár! 
Az igaz Int felgyúlt  a ti lelketekben, 
K k hun iinádiaiok Jézust a jászolynál, 
Imádkozzatok e hazáért a mennyben! 
Kérjétek Jézust, hogy irtsa ki a viszályt, 
Adjon az oiszagnak békességet 8 csendet, 
Klte.se még sok* a szeretett királyt, 
Oltalmazza meg öt s a inagyar nemzeteti 
S az a fényes  csillag, mely kilencz«záz éve 
Hazank egén ragyog s széthinti sngirit, 
Maradj n a magyar népnek fényvezére; 
Soha le ne tűnjék e csillag: a szent hitt 

Kritsa  Klára. 
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hogy megállja a helyét és biztosítsa jövőjét 
azzal a sok nehézséggel szemben, melyekkel 
körül van véve, melyekkel küzdenie kell. Osz-
szes szellemi és gazdasági erejét ki kell fej-
lesztenie és fokoznia.  Ezek az erők azonban 
csak a libelarizmus éltető friss  levegőjében 
fejleszthetők  ki. Igenis, azért van a liberaliz-
musra föltétlen  szlikségiik, mert azt a nagy 
munkát csak ennek Begitségével végezheti a 
tnagyar állam és a magyar társadalom. Egye-
síteni kell az összes erőket, mert a szétválás 
gyöngités. Ali ez minden téren: a gazdasági 
életben éppen ágy, mint másutt. Hirdessük a 
nemzetnek, hogy nem elég, hogy kiki a kis 
kátéból czitálja, hogy a földmivelés,  ipar és 
kereskedelem egymásra van utalva, hanem 
hirdessük, hogy nem szabad engedni, hogy a 
t á r s a d a l o m s z é t v á l j o n két t áborba . 
Fontos teendők elvégzése vár még erre az 
országgyűlésre. (Halljuk I Halljuk I) A költség-
vetés tárgyalásának befejezése  után a törvény-
javaslatok egész sorozata lesz elintézendő. Ide 
tartozik az összeférhetetlenségi  törvény, a helyi-
érdekű vasutakról szóló törvény, a közigazga-
tás körébe tartozó több fontos  javaslat és majd 
minden tárcza köréből a törvényjavaslatok 
egész sorozata. A nagy reformmitnkák  a jövő 
országgyűlésre maradnak. Az adminisztráczió 
rendezésének nagy fontosságú  ügye, az igaz-
ságügy terén az uj peres eljárás, az adóreform, 
a bányajog, a gazdasági kérdések végleges 
rendezése, az autonóm vámtarifával  és a kül-
földi  szerződések kérdésével kapcsolatosan :iz 
ország érdekeinek és jogainak alapján ugy, 
a mint azokat a legutóbb hozott törvények 
biztosították, a jövő föladata.  A nemzeti ítélő-
szék elé fogunk  állani ez évben. (Halljuk! Hall-
juk !) De nemcsak ti, mint morituri, hanem én 
is, mint moriturus. (Tetszés.) Két iirczvonalbnn 
fogunk  megütközni. Reménylem, hogy ha eru> 
leBZ is, lojális lesz e küzdelem. (Igaz! Ugy 
van!) Hogy mit hoz a végzet, nem tudhatni: 
nem kétlem azonban, hogy a pálma ezé a 
párté lesz, mert ennek elveiben, ennek prog-
ramjában és az ezek alapján kiinduló leform-
njunkában van a nemzet jövőjének csillaga. 
(Elénk, hosszas tetszés és éljenzés.) Közel két 
éve annak, hogy a politikai helyzetben vál-
tozás történt. Közel két év óta vagyunk együtt 
azok, a kik közös czélra és együttműködésre 
egyesültünk, fogadtuk  el a munka közös terét 
és e párt kötelékében olvadunk össze ama 
program alapján, a melyet elétek terjesztettem 
és a melyet a ti elfogadtatok.  Elég idő ez 
arra, hogy bebizonyítsuk, hogy a kik egyetér-
tenek a czélben, bensőleg egyesülni is tudnak 
az együtt működésre és együtt is tudnak ma-
radni a munka idejében. (Ugy van!) és össze-
forrnak  a munka izzó tüzében, a mely elenyész-
teti mindazt, a mi a múltban elválasztott. A 
ház elnökét Pulszky Ágost üdvözölte, a miért 
Perczel Dezső meleg köszönetét fejezte  ki. 

= Pártszervezkedés Gyószentmik-
lóson. A szabadéivá párt 1900. évi dec«en>ber 
hA 26-án tartotta meg szervezkedő értekezletet 
Qyergyószentmiklóson 400 szabadelvű választó 
polgár jelenlétében. Az értekezletet Simon Ba-
lázs községi birA nyitotta meg, lelkes szavukkal 
üdvözölve a megjelenteket, hangsúlyozva a szer-
vezkedésiek czélját és szükségességét. A párt-
szervezkedést illetőleg élénk eszmecsere folyt, 
melynek eredményéül dr. Hzár JAoos, C.»iky 
András és Orm&nczi Vertán indítványainak egy-
hangú elfogadásával,  Simon Balázs, Csiky Dénes, 
Hamneczky Jözset, Mái ton Lnjoa és Pál Sán-
dor Ignáczé társelnököknek, Székely Károly, 
Tódor Antal és Kálmán István pártjegyzöknek 
146 választó polgár pedig választmányi ingnak 
közfelkiáltás  atján megvAlasztatott. E/u'án ba-
tározatilag kimondatott, hogy képviselő jelöléss"! 
ez úttal az értekezlet nem foglalkozik,  hanem 
bevárja míg a kerületnek többi községeiben is 
• szabadelvű párt szervezkedik és akkor a ke 
rületnek községi pártvezetőt v l együttesen fog 
a jelOlés kérdésében határozni. Végül az érte-
kezlet a gyergyöi választókerül-lnfk  jelenlegi 
országgyűlési képviselője nagyságos MzÁr M-ny-
ílért Dr iránti bizalmának ad kifejezést  és meg-
bízza a megválasztott társelnököket, hogy ne-
vezett országgyűlési képviselő urat a mai párt 
értekezlet lefolyásáról  értesítsék és az éitekez-
letnek bizalmi nyilatkozatát hozzák tudomására. 
Simon Balázs elnöknek bnzditó záró beszéde 
ntán az értekezletről a választók azon meg-
győződésben távoztak, hogy Gyergyöszentinikló-
községének a szabadéivá eszmékbezi hagyomá-
nyos ragaszkdása ezidőizerint szívósabb, mint 
volt valaha. 

= A sseredai gimnázium ügye. A 
csik-Bomlyói főgimnázium  áthelyezésének kér-
dése ismét egy lépéssel előbbre haladt. Az er-
délyi róm. kath. státus igazgató tanácsa felter-
jesztésére, a mint halljuk, a vallás- és közok-
tatási miniszter a többször említett gimnázium 
nak Szereda város területén az úgynevezett 
.Nagymart"-ra való áthelyezési tervét helyes-
lőleg vette tudomásul s hajlandónak nyilatko-
zott a törvényhozástól az építési költségek 
részbeni fedezésére  hitelt kérni, fenntartván  a 
további lépések megtételét akkorra, midőn a 
státus igazgatótanácsa is az áthelyezés és építés 
költségeinek mily mérvbeni való hordozásáról 
nyilatkozni fog.  Sejtelmünk szerint a státus igaz-

gatótanács, mint iskola fenntartó  a terhére eső 
Sltségeket minél kissebb mértékre igyekezik 

szorítani 8 csak akkor kiván az összegre nézve 
nyilatkozni, mikor ismerni fogja  ugy a kormány, 
mint a vármegye határozottan kikötött ajánlatát 
és az épitési költségek mérvét. Erre vallanak 
közelebbről tett azon intézkedései, hogy midőn 
a kormányt 250—300 ezer és a vármegyét 
legalább 200 ezer korona hozzájárulási összeg 
biztosítása iránt megkereste, egyúttal a terv 
kivitelével Álpár Ignácz jóhirü műépítészt meg 
is bízta s hogy a vármegyét a hozandó áldo-
zatért néini reeompenzativban részesítse, haj 
hindunak nyilatkozott a somlyói mostani gim-
náziumi épületet s a hozzá tartozó telket ren-
delkezésére bocsátani valamelyes czélra, szán-
déka az lévén, hogy a tanítóképezde Somlyón 
maradjon s n mostani kettós finöveldei  épületben 
nyerjen elhelyezést. 

_ A közigazgatás egyszerűsítése. 
Illetékes forrásból  vesszük a hitt, hogy a köz-
igazgatás egyszerűsítése tárgyáb.m a közigaz-
gatási főhatóságokhoz  intézett kérdésekre inAr 
az összes vál megyékből és városokból beérkez-
tek a Válaszok. El lehet gondolni, hogy milyen 
rengeteg azon anyag a melyet e már igen rég>-n 
óhajtóit ügy megoldására a'apul lielyenkint össze-
gyűjtöttek. Az anyag feldo'gozásához  már a mull 
hónap közepén bn/zá lógtak s a mint halljuk, 
e hónap közepéig mindenesetre Wésv.en is |es<nek 
a közigazgatás egyszerűsítése tárgyában előtér-
jesztendö javaslattal, melylyel a még mosl 
együttlevő országgyűlés fog  foglalkozni.  Az ér 
dt-klödés, melyet ezen ügy iránt az összes vár-
megyék tanúsítottak igazán nagynak mondható, 
a mit különösen azon köiülmény bizonyít, hogy 
a felvetett  kérdésekre alapos és kői ült-kmtö 
feleleteket  adtak. Majdnem egyéi telmüi-n helyes 
liileg nyilatkoztak a telefon  lia«/nálntáról az 
összes vái megyék. Az egys/i-i ii-ilés roelb-ll 
igen nagy idó és munka megtakarítás éi|i> tö i-l. 
meri a liö/igazgatasi intézkedéseknek edilig túl-
nyomó része az irodai kezelésre, másolásokra, 
nyilvántartásokra, jelentések tételére s más . flé 
lékre esett. E/után mindezeket jó részben ni-l-
lö/ni lehet és igya közigazgatási ügyek éidem 
ben való eliulézésére a hatóságok több idői 
szentelhetnek. 

A piaczlérlők garázdálkodása. 
Államl i lovatot nyílhatnánk ilyen czimen 

és nap uap mellett tudósíthatnánk azon szerte 
leiikedésekről, melyeket itt. városunkban a piacz-
bérlii nrak lépten nyomon elkövetnek. 

A bérlő urak Csíkszereda városát ugy te-
kintik mint zárt  várost és magukról  azt kép-
zelik,  bogy nekik  megadatott  a hatalom  s 
ezzel együtt 10 és 20 fillérének  alakjában 
beloly zsebükbe a dicsőség  is, melylyel HZ ök 
u(ón állási fáradozásaikat  kénytelen  és kel-
letlen  a város fogyasztó  közönségének  kell 
jutalmaznia. 

Hogy miért lörténik ez igy, azt igazán 
nem tmljuk, józan ésszel fel  sem foghatjuk. 
Nem, nieit Imijük, bogy a píaczbérlnk jogaira 
és kötelességeire nézve már egy régebb idő óla 
megalkotott szabályrendelet szolgál zsinórmér-
tékül és azt is tudjuk, hogy ezen szabályrendelet 
mindenki által való respektálását a városi l:\ 
nácsnak lenne nem csak joga, de kötelessége 
is ellenőrizni. 

Ha még is az ellenkezőt tapasztaljuk ab-
ból vagy arra kell következtetnünk, hogy a bér-
lők, midőn néhány izer koronáért a piacz ha 
szonélvezelét kiveszik, még csak fogalommal  sem 
l>irnak azon hatáskörről, melyet számukra a sza 
bályzat megállapít, vagv pedig, ha ennek luila 
tábou vannak, arra. hogy a tisztelt bérlő urak 
tudatosan számítanak a nigyon tisztelt várn>i 
tanács negligencziájára. a nx-lyet kö/tapasztalás 
szerint a város mindennemű ügyeiben már hosszas 
idő óta észlelni lehet. 

Ez ijry semmikép nincsen jól és nincsen 
helyesen.' 

Nem luhet és nem szabad a város nagyobb 
részt hivatalnokokból álló lakosságát a bérlő 
urak önkényének prédául engedni, valamint azt 
sem lehet és talán nem is szabad inegi nţedni. 
bogy a vidéki közöuség, a kik a városi a leg-
szükségesebb élelmi czikkel ellátiák a bérlők 
állal oknélkül és alaptalanul kizsaroltassék. 

A fentebbiek  alapján kérjük és követeljük, 
hogy midőn, a piacz haszonélvezete kiadatik, a 
liérlok vibigositlassanak fel  jogaikról és köte-
lességem')!, magyarázlassék meg nekik, hogv 
Csíkszereda nem - zárt város, magyarázlassék 
meg, hogy ők rsak a piac/ot bérelték ki és 
hogy csak azon áruczikkek után szedhetik a 
szabályzat által megállapított illetéket, melyek 
a piHrzon hozatnak forgalomba,  de semmi kö-
rülmények között nincs joguk arra, hogy a havi 
vagy évi bérletre, avagy a direkt megrendelésre 
a magán házakhoz szállított fogyasztási  czik-
keket megvámolják. 

Kérjük éa követeljük, bogy e tekintetben 
a városi tanács is gyakorolja kötelességszerű 
ellenőrzési jogát, védelmezze meg bérlőit a ma-
guk igazában, de védelmezze meg a város kö-
zönségét is ezek túlkapásaitól s mindenek felett 
őrködjék a felelt,  bogy a szabályrendelet min' 
denki által betartassék, mert ba ez megtörténik 
senkinek sem lesz sérelme és arra sem lészen 
szűkség, bogy a sérelmek megorvoslásáért fel-
sőbb hatósághoz folyamodjunk.  Beküldetett. 

A csíkszeredai dal és zeneegylet 
hangversenye. 

Alig vau két hónapja, hogy a „Csíkszeredai dal-
és zcnecgylef  újra alakult. Nagy lelkesedéssel karol-
ták fel  az ügyet társadalmunk vezérfórfiai  s újra fel-
támasztották azt az egyesületet, mely régebben oly 
sok kellemes órát szerzett nekünk egy-ejry szereplése 
alkalmával. S most, midőn az egyesület által január 
li-án rendezett hangverseny hutása alatt vagyunk, 
hálatelten gondolunk azokra, kik az eszmét megva-
lósították s a tetszhalottat uj életre keltették. Vajha 
n lelkesedés lángja állandó leuue ; mert bizony, hu 
visszatekintünk a különböző egyletekre, melyek ha-
sonló lelkesedéssel alakultak meg, azt veszszük észre, 
liogy hároiu-négy év alatt annyira beleuiiuk azoknak 
támogatásába, hogy a legbuzgóbb tagjai Is száruy-
szegetten hagyják abba a fárasztó  és sikertelen mun-
kát, közönségünk lelkesedésének ébren tartását. 

Mikor u Csillag nagytermébe előre megváltott 
jegyemmel fél  8 órakor, mikorra a hangverseny kez-
dete ki volt tilzve — beléptem, nagy aggodalom fo-
gott el, hogy miként is fogok  helyemhez jutni ' 
Nagy fármltxúggul,  jó adag bokszolási tudománynyal 
sikerült a merénylet, s én azt hittem, hogy immár 
ki lehet függeszteni  a nagyterem ajtójára a „Megtelt" 
tigvelnu'ztetóst, midőn arru a meggyőződésre jutot-
tam. hogy szükség esetén uz ember még a szomszédja 
ölébe is leül, ha már máshol nincsen számára hely. 
Szóval annyian voltunk, a mennyien ritkán gyültüuk 
össze egy-egy estély alkalmával 

Pontban nyolcz órakor, miután az egyesület 
niigybu/.galnin és népszerű elnöke, Dr. Perjessv Mi-
liálv törvényszéki elnök megérkezett, kezdetét vette 
a hangverseny. Hatalmas éljen hangzott fel,  midőn 
a dalkör tagjui uz emelvényen elhelyezkedtek. S mi-
dőn rázenditték a Himnuszt, áhitutszerü íneghutott-
ság fogott  el mindnyájunkat, mely kitörő lelkesedéssé 
változott, mire a szubutosun előudott dal véget ért. 

Alig csillapult a tetszészaj, midőn ajrn és újra 
felhangzó  éljenzés fogudta  Nagy Miczikc kisasszonyt., 
a mi kis szavaló művésznőnket. Kiss Józsefnek  Kin-
cses J.ázúr lánya czimü költeményét adtu elő. Hogy 
milyen szépen szavalt eléggé bizonyítja az a párat-
lan dolog, hogy a közönség addig nem szUnt meg 
tapsolni és éljenezni, mig a kisasszony egy kisehb 
költemény előadásával meg nem toldotta a miisort. 

Kzulán ismét a dalkör pompás nótáiban gyö-
nyörködi iink. Magyar népdalokat énekeltek s bizony 
ugy mugunkbun mi is segítettünk nekik, mikor olyun 
szívhez szólón futták,  hogy „is, is, ÍK j 

A iniisor negyedik pontját Nagy ftyula  ur gor-
donka játéka foglalta  el. Valuhányszor a meghívón 
Nagy (iyula ur szereplése jelezve van, mindnyájan, 
kiknek alkalmunk volt az ő művészi játékában gyö-
nyörködni, igy kiáltunk fel:  „de ide inár elmegyünk-4! 
S nem tudunk betelni az ő mélabús nótáival s addig 
tapsoltuk, ujrázluk inost is, mig kétszer-háromszor 
visszatért, hogy a közönség kívánságát ujabb dalok 
eh'mdásávul kielégítse. 

Mugánkar énekdltc ezutáu szabatosan, nugy-
hutással a „Csónakos" czimü dalt. Természetes, hogy 
megújráztuk. 

Klónk derültséget keltett Pap Mariska kisasz-
szony víg monológjávul. Hivatott színésznőnek bi-
zonyult. ki ügyes mozgásával, élénk temparementu-
.nával nagyszerűen oldotta meg nehéz feladatat.  Rit-
kán is jut műkedvelőnek annyi taps és éljen, a meny-
nyivel mi játékának adóztunk és csuk a közönség 
komolyubb részének köszönhető, bogy ezt is ineg nem 
ujráztuk. mint a szavalatot. 

Egyik legérdekesebb pontju volt a műsorunk 
Száva József  ur hegedd szólója, melyet Ür. Nagy 
Jenő ur fuvola  kísérete mellett adott elő. Itemek volt. 
Mikor ugy együtt játszottuk, folyton  a/. u gondolat 
tolakodott ugyaniba, „melyik szebb, u hegedű szóló 
vagy a fuvolu  kíséret 'f1 

A közönség ismételten kifejezett  óhajtására 
Nagv Jenő ur művészi játékában külön is gyönyör-
ködtünk. 

A kitünőiMi sikerült műsornak koronája volt a 
dulkör által előadott „D.ilár induló-'. Szabatosan, lel-
kesen, nagyszerűen énekeltek. Mégis kellett ismé-
telniük. 

Az erkölcsi siker érdeme Sprencz 
(fyörgy  igazgatóé, ki uz énekek betauitÚHával s azok-
nak vezetésűvel ismételten bebizonyította hivatott-
ságát és lankadatlan buzgalmát. 

De elismerés illeti László Géza alelnököt, Dr. 
Fejér Antal és Szacsvai Imre főrendezőket  is, kik 
inindauynyiun élénk részt vettek u rendezés fárudal-
maibun. 

A műsor lejárta után következett a táncz reggelig 
6 itt egy örvendetes dolgot figyeltüuk  meg. 

Azon a parányi helyen, melyeta tánczolő ifjúságnak 
nagy uehezen sikerült a néző közönségtől elfoglalni, 
olyan jókedvvel járták a csárdást a méltóságos, nagy-
ságos, tekintetes és t. cz. kisosszouyok és nrtik, mint-
ha ez miudig igy lett volna. Így van ez jól, érezzük 
jól magunkut, mulassunk, mikor ilveu szép czól elő-
mozdításában közösen fáradtunk. 

Nem mulaszthatom el, hogy fel  ne említsem 
azon körülményt, miszerint a ruhatár oly boszan-
tóan kezeltetett, hogy egy óráuál több időbe került 
egy-egy felöltő  kihalászása ezen valamiképen más 
alkalommal segíteni kellene. 

Ugy hallottam, hogy az auyagi haszon is meg-
felel  a várakozásnak, háromszázakról beszélnek, de 
ez már nem tartozik a riporter hatáskörébe, erről 
majd a rendezőség számol cl. 

Adjon Isten sok Ilyen sikerQlt mulatságot a 
farsangon!  Cs. k. 

Ipar és kereskedelem. 
Arulható-e élelmiszer az italméréaben? 

A kereskedelmi miniszternek a napokban 
egy rendelete jelent meg, mely az italméréaen 
kivtil élelmi csikkeknek az italméró által való 
elárusithatását szabályozza. 

A rendelet értelmében u korcsmárosok, 
bor-, sör- és pálinka mérők az illetékes pénz-
ügyi hatóságoktól nyert italmérési engedély 
alapján csupán az engedélyben megjelölt sze-
szes italok kimérésével foglalkozhatnak,  ily 
engedély alapján tehát semmiféle  ételt, vagy 
élelmiszert, illetve másnemű áruezikket ipar-
szerüleg ki nem szolgáltathatnak, el nem áru-
síthatnak. 

Az italmérő, ki az italmérésen kivül élelmi 
czikkeknek keresetszerü eladásával is foglal-
kozni kiván, tartozik ezen szándékát az ille-
tékes elsőfokú  iparhatóságnak előzetesen sza-
bályszerű inódon bejelenteni s illetve ebbeli 
üzletére i|iurigázolványt váltani, mig az az 
italmérő ki az üzleti helyiségében ülóvendégei 
számára vendéglőszerüleg élelmi szereket és 
illetve ételeket is kiszolgáltatni kiván, ez üz-
letére az italmérési engedélyen kivül szabály-
szerű iparengedélyt köteles szerezni. 

Az az italméró, ki ételek és élelmi sze-
rek kiszolgáltatásával, illetve a rendelet életbe 
lépte után kiván foglalkozni,  nz üzletét csak 
az ipartörvény 4-ik, illetve 10-ik §-sában elő-
irt feltétel  teljesítése, vagyis az iparigazolvány, 
vagy a vendéglói iparengedély megszerzése 
után kezdheti meg, mig az »z italmérő (korcs-
máros, bor-, sör-, és pálinkaméró) ki ételek 
és élelmi szerek eladásával, illetve kiszolgál-
tatásával e rend let életbe léptekor is foglal-
kozik, ez üzletét tovább is folytathatja  ugyan 
a mennyiben azonban élelmi szerekkel való 
kereskedésre, vagy ételeknek vendéglószeril-
legvaló kiszolgáltatására iparigazolváuya, il-
letve vendéglői ipargengedélye nincs e rende-
let életbe léptétől számított három hónap alatt 
az iparigazolváuyért, illetve az iparengedélyért 
az illetékes elsőfokú  iparhatósághoz tartozik 
folyamodni. 

A mennyiben a folyamodvány  a jelzett 
határidő alatt az iparhatósághoz beadatik, az 
illető italmérési üzlettulajdonos az élelmiszer 
kereskedést, illetve az ételek kiszolgáltatását 
folyamodványa  szabályszerű elintézéséig tovább 
folytathatja;  mig az az italméró, ki e kötele-
zettségének eleget nem tesz a jelzett határidő 
lejárta után, a szerint, a mint a fenntiekhez 
képest iparigazolványt, vagy iparengedélyt tar-
tartozott volna szerezni, az 1884. évi XVII. 
150. §-a pontja, vagy a 158. §-a, pontja alap-
ján megbüntetendő s a türvenyszerü bejelentés 
nélküli étel kiszolgálatástól ujabb büntetés ki-
rovása terhe alatt eltiltandó. 

A csik-szeredai iparos ifjak  ön-
képzőköre. 

K czirnen alakult meg egy igen szép és 
iiivfts  intézmény, a mely hivatva van az iparos 
<f,ak  otthonát képezni H melyet egy kevéa öa.xze-
tailAs, együtt érzés és Isten segítsége mellett 
ISnn is lehet UrUni. 

Azonban, hogy ez czéljának megfelelő  le-
gyen, K/.üktég van még egy jA kftnyvlirra; 
ámde ennek bei/erzéséliez, még ugy szólva semmi 
anyagi Áldozatot hozni nein képpg; a miért is 
e helyen felkérem  ez önképzőkör megbízása 
folytán  a n. é. kőiíinség*!. illetve azon tagjait, 
kik e ImmAnu-i intézményt jéikarataUg elő-
segíteni óhajtják, szíveskedjenek könyvtárakból 
egy, vagy esetleg több olvasókönyvet az Önkép-
zőkör részére ajándékozni. 

Kérem a l. ajándékozókat, kegyeskedjenek 
adományaikat Jakab József  ideiglenes elnökhöz, 
avagy alulírotthoz juttatni, a mit e lap ba«áb-
jain, annak idején hálAs köszönetünk mellett 
nyugtázni fogunk. 

C.sikszrreila 1901. jannár hő. 
tisztelettel 

Karda  Lajos id. könyvtárnok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
-- Uj évi tisztelgések. A vármegye 

tisztikara, melyhez SzeredavAros tanács tagjai 
éa a megyei IĂIIIIHÎVPH felső-népiskola  tantestü-
lete is csatlakozott, valamint a múltban agy ez 
év első napjAn is MihAly Kerencz főjegyző  ve-
zetése alatt a megye első tisztviselője Becze 
Antal alispAn urnái együttesen tisztelgett éa 
feiezte  ki őszintén érzett jő kivAnatait. A fő-
jegyző igen szép Advözlö szavaira alisuán ar 
lói eső örömmel jelentette ki, hogy azt f  18 
év»t. melyet a megye élén eltöltött nem többnek, 
hanem csak mintegy év folyamatnak  tekintheti 
s ha még más 18 évet engedne is a gondviselés 
ezen tisztikarral együtt tölthetni azt sem tekint-
hetné többnek, minthogy megvan győződve a 
bizalom és kölcsönös törekvés azon mértékéről, 
mely feladatinak  hetöllhetésére neki mindig 
erőt kölcsönzött és kölcsönözni fog  a jövőben is. 
Ez után szive* szavakban köszönte meg a tisz-
tikar ismételt jókívánságait * azokat a maga 
részéről is viszonozva, mindenikkel kezet szőri-
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tott. Főispán nm»k • tisztikar ajívl kívánságait 
zsOgAdi lakásán alispán és főjegyző  nrak tol 
mácsoltik. 

— Körorvos v ál ásítás. A toiţvesi köie-
géaaaégi körbea azerveiett körorvosi illáa betril-
tésére a választás Bogádi Gyula fAsiolgabiró  el-
nöklete alatt deciember 20-én ejtetett meg, mely 
•IkalombAI 3 pályázA köiSI közfelkiáltás  utján 
Dr Ádám Endre lelt körorvosaá megválasztva. 

— E l j e g y ú s . Aczíl ö<ISn a h-lyl>eli 
oszlálym^rnftksi^-b,»?  beonzloit m. kir vs>u i 
mlroök a napokban jegyezte el Ferenc/y I>éuke 
kisasszonyt, n*hai Kerenczy István fcyeigyA-
szenttniklósi vult szolgabirA kedves és liaim. 
leányát. A szép trigybez a legőszintébb szívvel 
gratulálunk. 

— Halalosăsok. A köiélet egyik elAkelA 
mnnkáa taftja  buoyta le örök nyngnlomra szemeit 
Qy.-TekerApatakon e hó 5 én. Id. Poriba Áicoston 
ottani egyhásmegyei rAgoadnok, törvényhatósági 
bizottsági tag Tekerőpstak község tiszteletbeli 
fibíraja.  a gy.-*zeat.i.iklo8Í Népbank rt. ieazgalA 
sági tagja 81b hosszas szenvedés után 80 éves 
korában jobb létre szenderül.. Halálát nejéu kívül 
gyermekei a azoknak gyermekei fájlalják. 

— K i s s Q á b o r n é sz. azárazsjtaí Búrra 
Réza, Kiss Oábor azékelyudvnhelyi kir. péuziigy-
iyazitatngági számellenör neje életének 25-ik. 
házaséletének 0 ik évében, hosszas betegsén után 
f.  hé 3 án iste fél  10 Arakor Székely -Udvarhelyt 
vallásos hitébe helyezett bizalommal jobblétre 
szenderült. As elhunytnak földi  maradványai f. 
hó 6-án délután helyeztettek ürökoyugalomra az 
ottani ev. ref.  teinetAben. 

— Antal F e r e no* OBikszépvizi birtokos 
f.  4-én 70 éves korában elhunyt. 

— Négy lakodolom egy hásnál. Ér-
dekes esküvő volt a napoktian Eidő S/.entgyőr-
gyín, a hol egy család negy tagj* tartutt házas-
sági esküvőt egy és ogyanazon a napon. Fülöp 
Péter V'c/.kei jakós, a ki özvegy ember, njra 
asszonyt vitt a házhoz és aznn a nspon ment 
férjhez  egy leánya és házasodott meg két fU  » 
mind a négy lakodalom egy bá/.ban folyt  le. 

— Te l é s h ó . Mégis igaznak marad a 
székel) ember az a közmondása, hogy .Csíkban 
nem eszi mea a farkaa  a havat". A természet t<z 
á év végéig álha'atjsan viselt szürke ruhiiját az 
njév első napján lehér lepellel cserélte ki H azóta 
kevés measzakitással hull » hó, csikorog a hideg, 
a mi egyik napún a 28 R. fokot  is tulhsludta. 
A hirtelen beállott nagy hMeiciiek áldozatni is 
vannak megyénkben. l£gy Koinsiiisb»l Tnlgyesbe 
liazaterA 6 tauu családot lejiett meg útközben a 
hévihar s eay hegy szakadásban valameuoyieu meg 
fagyva  találtattak meg. A másik szerencsétlenség 
Bumetén történt. Mégy remetei lakós. szegény 
munkás emberek Szilveszter ntpján kimernek az 
erdőre tűzifáért,  ott lepte Aket a vihar s miután 
nem gyAzték annak végét várni, este elindultak 
hazafelé.  A sötétség azomban meglepte Aket és 
valameuuyien elpusztultak. 

— Kettős eljegyzés. Hnov JAzsef  gál-
azéceni 3rsve/.eiő-ói'!<pai'ancsok IMOO. évi il-czem 
ber li" 25-én tartotta kézloa< jal B>riszak M <rlon 
csik-szenldomokosi kereskedő ésnieszi'os leány-» 
ral Marinkával én Kőveoi Dnm<>ki>s nrsvezeiö tői 
gye.-i őrsparancsnok helyettes ogyanaunak másik 
leányával, Retiivel. 

— Főtárgyaiások a oslksseredai kir. 
tÖrTénySSeknel . lOOl. évi január h<> ll-én. 
4601 — I9ul. bfsz.  Varga Jánosué lopás büntette 
miatt. 4204. bfsz.  Mihály József  zeleuka és I társa 
Bulyos teslisértésért. 4263. bfsz.  Ábrahám Lázár 
magán okirat hamisitáaért. 453Ö. bfsz  Mihók Ja 
nos Andrásé lopás bűntettéért. 1901. évi január 
hó 12-én. 4267. bfsz.  Kororii Pál megvesztegetés 
vétségeért. 1UUI. évi január h" 14-éu. 4268. bfsz. 
Vancca JáuoB és 2 társa Bulyos tesúsertésert. 
4646. bfsz.  Antal Ádám Lajosé goudatlan«ái(ból 
okozott súlyos testisértés. hamis tanuzásra rábirás. 
4H97. bfsz.  Veres András gondatlan-tágból okozott 
emberölésért. 4316. bfsi.  Bocskor Imre felmenA 
ágbeli rokonon elkövetett súlyos testisértésért. 
4535. bfsz.  Kémenea Lina lopás büntette miatt. 

Tánczestély. A csik-szépvizi Iparos olvasA 
egylet a sajat köuyvtára javára luOl. évi január 
hó 20 án estére a Deák Oyörgy-féle  nagyterembe, 
a csíkszeredai zenekar közreműködése mellett 
zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti dij szemé-
lyenkint I kor., családtél 1 kor. 60 flll.  Feliil-
flzetések  kössönettel fogadtatnak  s hirlapilag nyűg 
táztatnak. Étel- és italról gondoskodva lesz. Kei 
dete este >/t8 órakor. 

— A Báthory kápolna ügye. A Bát-
hory kápolnára ez ideig 1387 korona 42 fillér 
gyfllt  be, mely Összeget a bizottság Lukács Vil 
mos csik-szentdomokosi plébános rendelkezésére 
bocsátott, mivel C»ik-Szentdomoko* nemea kőz 
Bége mindenféle  anyagot megad a kftpolna  épí-
tésére. Bogády Károly csik-szenttamaBi földbir-
tokos nr 300 koronát ajánlott két csengettyűre, 
A kápolna építését kora tavasszal megkezdik 
ngy bogy remélhetőleg májasra készen lesz. A 
bizottság ez nton kéri fel  mindazokat, kiknél 
gyöjlőivek vannak, hogy ezeket a begyölt ősszei-
gel egyfltt  Lukacs Vilmo* plébános nrnak Csík-
Szentdonokosra beküldeni szíveskedjek, a ki 
azután az adományokat nyugtázni fogja. 

— Tolvajok segítője. Mull Siombaton 
éjjel felzörgették  a zobuatiozai vasúti őrház őrét, 
bogy legyen aaivea. adjon kötelet, hoay fellellessék 
a disznót a szekérre, mert lecsúszott róla és nem 
birják feltenni.  Aa őr szolgalat késien kötelet 
keresett éa kiment, hogy felsegitae a aaekerre 

tenni a disznót. A koromaötétségben nem vette 
észre, hogy a saját disznója, melyet felsegített 
a szekérre tenni. A szekér tulajdonosai aztán meg-
köszönték szívességét és elhajtattak. Mekkora 
volt a meglepetése reggel, midőn észrevette, h«g-
a sajat jnl megtermett disznaját segítette ellopni. 
Kö\ér disznaja helyett megmaradt szamara az a 
sovány vigasztalas. hogy ilyesmi nem minden-
kivel történik meg. A tettesek nem kerüllek ineg. 

— A z iparos ifjúsági  o l v a s ó és ön-
képzőkör megnyi tasa . A esiksz-eredai iparos 
if,asa*i  ulva»ö ex önkép ökfiil,  m lyuek m>-ii-
sinkolásarAI lapankban is megemlékezniük s 
melynek slaps/sliHlyai megerősítés C'él|»hól je 
lenleg a NsgymeltóaáüU H-IUgMiniiiszMmiiiliHii 
vannak, fol,A  hó 6-an >-gé«z csendben uie,{n\ i-
lottak. A csino«an berendezett helységet á/oii 
napon a/. iparo« mederek és az iparos il)tl--i|í 
nngv szsmban kereste fel  s olvassssal. tárnál 
gással és szolid játékokkai láibstólsg kellem- sen 
lAilöllék el az időt. a késő e>téli óinkig. !J|?> 
Vagyunk é'testtlve, bogy a/ Őnkép/.ökör vezető-
cége UnkaiUllan l>a/góxaggal a r s Miiekszik 

•g) ezen hasznos és nálunk még egészen u 
intézmény nmiél |obliaii teljesithes.se nemes hi-
vatását épen ezéit flgyelme/.l>-tjiik  ugv az ipa-
OH ifiu-ágot  valsniiut az ipai»« m-stereket i-> 

liogy minél számosabban siti ako/zausk a k>I>• • ti 
toll loliogA alá. mert mitlón e/en igazan l'oiilo-
inlézmenyt támogatják, egyben a ssjál erdekei 
ket is előmozdítják. 

— Aa 1901. é v i f e d e z t e t n i  a l loma 
Sok. A töMmivelesi miniszter mai megállspilotta 

folyó  évre megyénk terülelén a teilezletési 
állomás h-lyeket. K szerint 1- sz egy AI|oms> 
Cxikszeredátian, Kaiczfalván,  Altalui>an 2—S 
ménnel és Cxai Axzegen 5 ménnel. A mének k -
o-ziása varmegyénk részére Sepsiszentgyörgy Un 
jövő bő 4-én fog  megtörténni. 

— A k e r e s k e d e l e m ü g y i m. kir. m i -
niszter a „Kaiserín u. Königin Miiriu-Theresm", 

Kaiserin Elisnbeth", .Aspern" és „Zenta" nevii 
hadihajókból alló keletazsiai hajórujlioz tartozó 
egyénekhez intézett s azoktól eredó nem aján 
lott levelekre és levelezőlapokra portoraentes-
séget engedélyezett Az egyes levél súlya a 
70 grammjt meg nem haludhatja. Az ily 
leveleken és levelező-lapokon a cziinzett nevét, 
szolgálati rangját, vagy szolgálati alkalmazását, 
valamint a hadihajó nevét, melyhez a c/.inimi 
tartozik, pontosan ki kell tenni, azon felül  : 
cziinoldalra a „Tábori posta" szót keli s/ein 
beötloen feljegyezni. 

— A so beszerzés megkönnyí tése , 
magyar kormanv tsuiét oly inié/.kedest l-li 
mely nagy mérlekhen hasznára válik a ke-

reskedelemnek és iparnak, valamint a nagy 
fogyasztó  kö'őnsegnek is. Lnksc» László pen/ 
ügy mi iszter ugyanis meggyn/.nilvén arról. hng> 

xA'-eszer/és teién az idii-zetint feiiallíi  lioinnl 
Imas é< nehézkes viszonyok reformra  szorul-

unk. a Bmlapeiien székelő „Magyar keresk 
delmi ré-ztenylarüaisgot m-giuzta azzal, IIMK\ 

sová-Hrló kereskedők gyors és előnyös ki>/.ol 
gálasáről goiido«ko<l|ék. valamint lingy az. ipán-

-szerzései is m nilenképen nietkönnyitse. A 
egész országban initul-n kereskedőnek sok l>a|n 

•It ad<lig a sAvasarlással és ezért kél>éüteli-n 
hogy általános örömmel kell üdvözölni A minis/ 
leinek ezt az igazán gyakorlatias intézkedéséi 

— V ö r ö s m a r t y Mihály születésén 
s/ázados évtonlulój-ti natry kegyeletlel üli nif-L' 
a nemzet. Sokl>sn olyan ez az, ünnep, mini eg\ 
nagy temetés. Miniha végtisztességiéielére mét: 
egvs/.er felvonuln  inak pánluczos Át pld és a 
tuto Zalán, Cserlialoin hőse s a kél >z<.m-<z.édvx 
gyűlölködő népe. Megjelennének fenséges  jani 
lin-aik köntösében a Hnnyadiak és Mályás királ) 
s eljönne a - zende. szép Ilunka, hogy egy könyet 
rltsen a köllő .sirbantiara. És nvomába Zoliin 
Kinkö, s a többi fát\olos,  leiigeteg s/üz.ek 
A magyar költészet sokkal, nagyon sokkal tal-
lózik Vörö-martynak, többel, minisem hogy ez 
ilnnepélyekkel lerohainá tarlozasál. Hatás» 
kitőrölheietlen nyelvünk fe|lőilé»éből,  a késő 
korok munkái is, — bár talán c-alí kevesen 
fogják  tU'lni — az ö vállain állanak, de kőltői 
munkái elavultak. Vörösmartyt iskolai elassiku««á 
lettek a „tantélfiák",  s munkait ma már alie 
olvassa a nagy közönség. A bonszerz.és nagy 
eposza mostan még egyszer kézről-kézre |ái 
egy időre lölelevenűl a bnjJuső Za'án s a deli 
Hajna, Ezek az alakok a történet lapjairól száll 
lak ki a költészet ligetéhe s lassanként viss/.a 
szálltak az irodalomtörténet lapjai köz.é. Ezek 
nek az alakoknak törtéueti tralósásat rai/.ol| 
meg Bnrovszky S-tmu, a jeles író, a Nagy Képe 
Világtörténet most megjeleut 84. ftt/.etéi<en. 
munka IS kötetben teljes 1 — l félbdrköiéi.ű  kö 
let ára 16 korona, kapható 3 koronás havi 
részletekre is. Egy fűzet  ára 60 fillér. 

Most j e l ent m e g I A birtokos és gsz 
datiBzt Kózóiti jogviszonyok szabályoaásáról szól 
törvény (1909. évi XXVII, t.-cz.) magyarázata. 
A legelső és legkimerilóbb könyv, mely a birto 
kos és gazdatiszt közötti jogviszonyokat a tör 
vény alapján részletesen megvilágítja. Irta La 
dányi Béla. Ara 2 kor. 40 flll.  A törvényt min 
denkinek ismernie kell, ez polgári kö<.eleBdég. de 
leginkább kell isineruiök azoknak, a kiket a tör 
vény rendelkezései eM sorban érintenek, mert 
ezt az illetők legéletbevág >bb érdeke is inegko 
vetéli. A birtokos és gazdatiszt közötti jogviszo 
nyok szabályozásáról BZÓIÓ törvény a maicyar fold 
birtokos, bi'rló és gazdatisiti osztály egymaa iránti 
jógáiról éa kötelességeiről intézkedik, köveikezes 

képen minden magyar földbirtokos,  bérlő és gaz-
datisztnek önmaga iránt tartozó kötelessége, hoay 

191)'). évi XXVII. t. ez. rendelkezéseivel meg-
ismerkedjek. A törvény szűkszavú intézkedései 
fölött  azonban g y a k r a n még ai azt alkalmazni 
hivatott szakembernek is nehéz eligazoduia a ál 
talánosan ismeretesek '*zok a nehézségek, melyek 
kel ininden uj törvény életbeléptetése jár. Ez okból 
zolgálatot véltünk tenni ugy a jogász közönség 

nek, mint a törvény által első sorbau érdekelt hír 
toko*, berló és gazdaiiszti osztálynak akkor. amidAn 
közre iidiuk ezen törvényezikket Ládányi Bela is-
mertjogi trö nagyértekii óh részletes magvarázatai-

al elalva. Kz a türvénym^gyarázat valnságos kodé 
xe azoknsk az összes jogszabályoknak, amelyek a 
birtokos és gazdaiisz egy máshoz való viazonyábun 

nfonluln  viiás eaeiek eldöntésénél iranyadAk 
lehetnek. Nem egyBzerü kivonatolása a niinisz.teri 
indokoknak, hanem mély reliato és aliipos vizsga-
lata a törvény valudi erteimének az elet viszo-
nyok száz mi'g sz.az-fele  alakulaisban, melyekre 

törvén\hozó nem is gond"lt, de amelyek n 
ini mién tul|ii eleiben a leuvHlio/nbb forináhan  lép 

k i-loi.-rbe. H inel>ekre a lörvenyt alkalina/ni 
kell. Vilugos nyelven, tiszta magyarsa^gal és 
mindenki által megérthető Tor náhan talalja in--e 

könyvben mindazt mocirva az olvasó, amil a 
orveny gyakorlati alkalmazásánál tudnia kell. 

Hzenkhiil idezve és magyarázva vannak benne 
a/.ok a törvények es jogszabályok íb, melvefc  a 
gazdatiszti jogvÍHz.onyokkal nemi vonatkozásban 
vannak Igv a bírói háláskor és illetéségre vo-
natkozó torvények és szabályok is tiizeteB ismer 
telest nyernek. Nagyban emeli a magyarázat 
gyakorlati haszuáthatogágát az a körülmény, hogy 

minden egyes szakaszhoz irt terjedelmes ma-
gyarázat utau egybegyűjtve találhatók a gazda-
iszti jogviszonyokra vonatkozó mindazok a folsó-

biroságí határozatok, melyek nein avultak el ft 
gy a szűkszavú törvényt mintegy kiegészítik. A 

felhalmozott  nagybecsű anysgbau a gyors eliga 
zoilua kiinoritó betűrendes turgymuiató könnyíti 
meg, melyek segélyével mit.daz megtalálható 
melyre néz.ve a könyv útmutatással szolgál. 

a talaj a foszforsavtrágyát  nem hálálja; neg azon-
felül  tudiak, hogy a talaj a foszforsavat  éa 
kálit olyan erályea*n abszorbeálja, b<igy az a 
talajra h-ntve, veszendőbe nem mehet, hanea 
ha jelenleg nem ia. de évek malva mégis csak 
hozzáiárul a talaj termékenységének fokozásá-
hoz. Ez azonban a nitrogénről nem állithaii, 
mert ezt a talajban visszatartani nem sikerül, 

ha nagyobb mennyiségekben hasznaijak, az 
mindenesetre veszteséggel fog  |ámL 

Ha tehát nitrogénlrágyat olt használónk, 
hol arra nincs szűkség, vagy belőle többet 

liasziialunk. mint • mennyire szükség volna, a 
fölösleg  mindenesetre veszendőbe megy, 

A mlrogéntrágya alkalmazásánal gyakran 
a/.ért Csalódunk, mert ennek hatása látszólag 
nagyon szembeszökő, miáltal a gazda félreve-
zettetik. míg a foszforsavtrágya  terméa fokozó 
hatása gyakran fsak  a cséplésnél leaz nyilván-
valóvá s egyszerű megtekintésre nem szembetűnő. 

K -moknak a czélja, hogy a gazdákat a 
esztesegektnl megóvja ég arra bírja, 'hogy a trá-

gyázást nemcsak ngy gondolomra alkalmazzák, 
hinem azzal igen komolyan éa tűzetésen fog-
lalkozzanak. s ez legczélszerübben ügy történ-
h-lik. ha a gazda a saját földjein  az alkalmazni 
szokott műtrágyákkal kísérleteket tesz. Ez al-
kalommal vizsgálat tárgyát képezzék a kűlön-
•n/A tráeyafélék,  azoknak különböző adagjai a 

különböző kultnrnővények alá; önként követ-
zik. hogy a mennyiben földjeink  nem egyfor-

mák, ezen kísérletek minden talajféleségre  nézve 
külöu-külön végzendők. 

Egy pár évi próba meg fogja  győzni gaz-' 
dainkat arról, hogy a kísérletekre fordított  fá-
radtság nem volt hiábavaló, a hogy az a foko-
zódó termésekben 8 a műtrágyák kellőképei 
való alkalmazása folytán  beálló megtakarítások-
ban nagyon is kifizeti  magát. 

Igen kívánatos volna, ba a gazdasági egy-
letek e/.en eszmét felkarolva,  a trágyázáai kí-
sérletekkel is foglalkoznának  éa az ebből merí-
tett tapaszlalátokkal a környékbeli gazdáknak 
informauzióval  szolgálnának. 

K O X U 4 X I » 4 N i ( i i # » I P A R 
A műtrágyák he lyes a lkalmazásaról 

Hogy a műtrágyák segélyével a t.eiméseket 
majdnem mindenütt nagy mértekben fokozhatjuk, 
iltaláno^an ismeretes, a műtrágyák használata 
folytan  mutatkozott tiszta lövedelem azonban 
még nag\olil> volna, ha m'mlig *zem előtt tar-
.manák azon eliet, hogyliöv-ii és helyesen tra-

*yá/.'0iik. M it a műtrágyák li-ly-s alkalma 
z. isa altal nemcsak a halast tokozz.uk, de gyak-
ran a trágyázási költségeket nem kis mérték 
hen alászálln hal,nk. 

Némely gszda ugyanis azáltal követ el 
pazarlást, lioey nemi'sak azon növényi tápláló 
anyagokat hinti el löldjeire, a m-lyikre szűk 
ég van. han< in olyanokat is, a melyek lölös 

kgesek s igy llatastalanok. 
Gyakran ugyanis elfeledkeznek  arról, hogy 

minden Irágyanak vau abszolút, relatív ériéke 
\hszolui éli ék alatt azt érl|Uk, hogy az tn/.o 
lyos niennyi-égü tápláló anyagot, peld. tosz.for-
-avat, itrogént. kálit stli. larialmaz, melyei 
mi piaczi, áron megfizetünk.  A reialiv étiek 
hogy milyen tápl.iló anyagra és mily mértékben 
van a ("Idnek szüksége, mert a többnek, ha 
p'aczi ára van is, az a talajon halastalaii lé-
vén, a gazdára nézve értéktelen és esetleg ká-
ros is lehet. 

E^y példából ezt jobban megért betjük 
airnióniak t/npei foszfát  abszolút értéke és 
s/.eiiut. piacz.i ára annak niimgen és oldható 
foszforsav  tartalmától függ.  T gyük lel, hogy 
1 kg. n trogén éi léke az aiiimón-zuperfoszfátlian 
7-J  krl es I kg. oldható foszforsav  JH kit ér 

á kérdéses sz.uperfosz.tat  6°/o nitrogént és 12°« 
lilhaló fnjzforsavat  tarialiuaz. akkor annak 

iiÍhcz.i Ara s igy abszolút értéke 6X72=432 
|2X^8 = 3.)6. ős zesen 7 fit  6a kr s valob.,n 
kz oiy talajra, melynek ugv a foszforsav,  mini 
ti 'iogen tragy.ua vall szüksége, annvil is ér 

lenben az olyan talajnál, mely nitrogén pól 
lá-ra nem szorul, ott csak a fosz.torsav  taitalom 
log hatást idézni, s az aininótiiak hatástalan ma 
lailvan, e tragyán>'k valódi érteke e lalaira 
néz.ve csak 3 fit  3>> kr, a ki mindazáltal ezen 
földre  ainiiioinakos szUfeifos/látót  ha-znál, az 
100 kgrmonkint 4 fit  32 kit hiába szór el, 
léhát pazarol. 

A műtrágyának valódi értéke többször 
attól is függ,  hogy mily alskban tartalmazza 
az. a növényi lápláló anyagokai; így pld. az sok 
esetben nem közönyös, hogy s fos/forsavat  vi/.-
ben oldható czilromsavlian oldható vagy nehe 
zen oldható alakban, adjuk e. M ulan továbbá 
a műtrágyák a talajban különböző átalakuláso-
kon mennek keresztül, világos, bogy a trágya 
l'elativ értéke a trágyázandó tala| összetételétől 
es egyéb tulajdonságoktól is lügg. 

Ezekből kitetszik, hogy csak az esetben 
trágyázunk helyesen, ba a műtrágya relativ 
eiiéke annak ahszolul értékéi, illetve piaczi árát 
vagv eléri, vagy legalább megközelíti. Ebben 
a tekintetben azonban a gazdak még sok hibát 
köveinek el, s igv méltán éri az illetőkel a pazarlás 
vádia ; különösen nitrogén tekintetében állitbaló 
ez, míg a foszforsavnál  a pazarlás csak igen 
ritkán fordalh-<t  elő. a mi annak lulaidonilhalő. 
hogy a foszforsav  már természetszerűleg csekély 
tuérlekben alálliaió a tálainkban, ezenkívül hogy 
az évszá'adokon ál tartó terinelég és hiányos 
visszapótlás következtében tényleg annyira meg-
apadt, bogy Csak ritka eselli n fonlul  elő, hogy 

Laptolajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

ÎGRGSS SÁNDOR dr, 
Eoei tiszti főorvos 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[•239] 7-io Csik-Szered&ban 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után 2—4 óráig. 
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Árverési hirdetmény. 
Alolirott község elöljáróság ezennel 

közhírré teszi, hogy Csik-Karcztalva köz-
ség tulajdonát klpező éa a csikmadaraai 
II. részben fekvő  úgynevezett .Csipkés 
éa Királykút" nevil havasok, ugy a nia-
lorsági birtokok, valamint a közaég házá-
nak Üzlethelyiségül éa lakásnak ia hasz-
nálható alsó jobb szárnya az 1901. é v i 
február  hó 10-én Csik-Rarcztalva köz-
ség házánál tartandó nyilvánoa árveréaen 
bérbe fognak  adatni. 

Árverezni szándékozók az árverésre 
tisztelettel raeghivntnak. 

Az árverési teltételek a község házá-
nál megtekinthetők. 

A k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a . 
Csík Karczfalván  1901. jan. 1-én. 

Bocskor Antal, Bartalis József, 
körjegyző. biró. 

Árverési hirdetmény. 
Gyó-Szárhegy község erdő közbir-

tokosságának elnöksége közhirré teszi, 
hogy a közbirtokosság tula|donát képező. 
Gyergyó Szárhegy község 11. részében IIL 
vágás sorozat 64, osztagának 85 hold 
terUletén található J3 cm. vastagságon 
felllli  5H26 drb. 11.0r>3 köbméterre be-
csült lábon álló fenyőfa  törzs 1901. év 
január hó 14-én d. e. 9 órától kezdődő-
iig Gyó-Szárhegyen a kOzaég hivatalos 
házánál nyilt árveréaen el tog adatni. 

Kikiáltási ára a fennti  fatömegnek 
:43159 korona. 

Részletes árverési feltételek  a köz-
birtokossági jegyzőnél a hivatalos órák 
alatt betekintheiők. [2] 1—2 

Gyó Szárhegyen 1900. decz. hó 28. 
Ádám Imre Ferenez András 

birt. jegyzó. bírt. elnök. 
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Előfizetési  felhívás 
„ ^ i l l S L a a - g Ó 

Uradalmi és művészeti élclapra. 
Éloltp, melynek Magyar-

országon nincsen párja. 
Élolap, mely nem a po-

litika mezején kurcsi a 
hámor tárgyát. 

ÉloUp, a mely nem a pi-
kantéria forrásából  me-
riţi tárgyát. 

ÉloUp, mely nem bánt 
személyeket. 

ÉlolAp, a melyuck egye-
düli c/.élju az, liogy mu-
lattasson, összehordva 
a társaduloui deriis je-
leneteit, olykor-olykor 
tollliegyre szúrva ej 
egy íólszogséget is, 
hogy okuljon rujta a/>, 
a kii illet. 

A „PILLANGÓ" * csfllá(l  ,iyr-
Ap;i, anyu bát-

rán kezébe adhat ák o lapot serdülőknek 
és a kicsinyeknek is. Nincs benne seinnti, 
a mi megmételyez, száműzve van hasáb-

jairól a kétértelműség. 
A „PILLANGÓ" 

telkednekaktil-
föld  hasonió kiadványaival és minden 

szalon diszét képezik. 
A PILLANGÓ ELŐFIZKTfiSI  AHA: 

Egész érre 12 korona. 
Félévre <> korona 
Negyedévre 3 korona. 

LegeséUserübb postautalvánnyal előfizetni. 
A PILLANGÓ KIADÓHIVATALA: 

Budapest, VUL, Kerepesi-ut 69. SB. 
Ingyen küld mutatványszámot iniiidenkinek. a 

ki erre felszólítja  egy levelező-lap utján 
IIA 

i 

Most jelent meg: ^ 

A németországi I 
mezőgazdasági szövetkezetek i 

Ii 
irta Pária Frigyest,  csík-szeredai kir. ^ 
ügyész és kapható Györgyjakab llfár-  F 
ton utóda könyvkereskedésében Csik- J 
Saeredában. Ár» 1 korona  20 fillér,  P 
postán küldve 10 fillérrel  több. ^ 

z. 6841-900. 
Ilkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatáság közbiiré leszi, hogy Bernát! 
Lxjosné víerelmjiatíinak Csáki István és neje 
Lajos Jozéfa  végrehajtást szenvedők elleni 200 
kor. tőkekövetelés és jatnlékH iránti vejţrebaj'âsi 
ügyében a csikszeredii kir. törvényszék teiii-
letén lévő C«ik«zépviz község határán fekvó 
csikszépvizi 49 sztjkvben A. f.  1. ledsz. 9'/i., 
9'/s. hrsz. belsőségre 640 korona kikíállási ái 
han elrendelte, és hogy a fennebb  megielfllt  in-
gatlanok az 1901. évi április hó 15-ik napjanak 
délelőtt 9 órakor Csik-Szépviz község házánál 
megtartandó nyilvános Árverésen n megállapított 
kikiáltási áron alöl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsArának 10n/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-áhan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881.évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazsAgügyininiszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött ke/.éhe/. letenni, avagy az 1881. 60. 
l.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi-
l Aságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabAly-
szerü elismervényt AtszolgAltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi lialóság. 

Kelt CJsik-Szei eda, 1900. évi nov. 8-án. 
Geczö Béla, 

II] l - l kir. tvszóki bíró. 

Tiszta bort, 
likőröket, cognacot, rumot venni 
akarók, kér jenek bérmentes Árjegyzéket 

Székelyborkereskedéstől. 
Szekely-Keresztur. [2i'.i| m io 

T ' U L D ^ - g ' r e i s é s z 
rom- és likürgyár, szilvórium, törköly óh seprnpálinka nagykereskedés 

J Í A C Y V Á R 4 P O M . 

Van szerencsénk a t. italmérők és kereskedők szives figyelmébe 
ajánlani, hogy 25 év óta fenálló  RUM- és LIKÖRGYÁRUNKAT  valamint 
p&Iinka fózdénket  nagyban kibővítettük és mindennemű kisüstön főtt  pá-
linkákból ti. m. szilvórium, seprő és törköly úgyszintén saját gyártmányú 
legjobb minőségű rum és likörökből állandó nagy menyiséget tartunk 
raktáron és azokat a legjutányosabb árban árusít juk. 

Kitünö kiszolgáltatásról czégűnk jó hirneve kereskedik. 
Magunkat a t. italmérők és kereskedők szives pártfogásába  ajánlva 

vagyunk teljes tisztelettel T . , . 
Jungreis es Weisz, 

|3] 1—3 rum én likört/i/ároMok  Xayi/rtíratl. 

Vagyon mérleg számla. 
u „ .„„- áiuriAknról az 1900. ev deczember no 31-en. 

A „Jelzálog-Hitelbank ré.zvénytarsasag" vagyon álladekaroi az iau TEHER. 
V A O Y O N . • — ,I 

kor . Hl. 

1. Beruházásban 3712 kor. 05 fill.  mely 
teljesen leíratott 

Pénztár 1900. deczember hó 31-én 
Kiilfóldi  pénznemekben 
Valtókban . . . . . . 
Kezeségelt és Jelzáloggal biztosított 

kötelezvények . . 
Jelzáloggal biztosított váltókban 
Kézi zálogokban 
Külföldi  váltókban • • 
liirúszámlán Osztrák-Magy. Banknál 
Kolyó számlái adósok 
Checke számlán . 
Nyílt számlákon 
Ingatlan birtokban 

14411. 
3741. 

r»2ü-_>7í>. 

l.X 183. 
5! 1081. 

1342. 
5341)4. 

(135 
14740. 
2IÍ50. 
1471). 
30211 

83i)íl3(.l. 10 

5000.-

Alaptőke számlán . 
| Tartalékalap számlán 
II. Tartalékalap 18ÍJ9-röl 

ennek 1'JtiO. évre esó 
0"/,, kamata 

Hetetek 111 tételben 
ennek tőkésített ka-
matai 

Viszválló kölcsönük 
Az I'.IOO. Ovi nyeremény mely feloszlik 

100000. 
100000,-

300.— 5300,-
338345.17 

20138.fi  1 358403.78 
245074.27 

Osztalékra70" uá217k. 
Tartalék alapra 20°/u . 
Tisztelet dijakra 10"/ 
.lótékonyezélokra 

21700,— 
6300.— 
3000,-

$1.06 31081 06 
83!t!l3'.).|(l 

( iyergyó-Tölgyesen, 1001). évi deczember hó 31-én. 
Kor,,»*  A,Uun  s. k„ l/J.  Török  Antal  s. k., Jtobreán  VemeUr  s. k„ 

IM-nxtárnok. v.-zér-ipttZíí«t<J. kom-wl,, 
Kzen vagyon mérleg, valamint nyereség-, veszteség- és forgalmi-számlákat  a fo-  es seged-

könj vekkel összehasonlítván, mindenekben helyeseknek és megegyezőknek talaltuk. 
(iyergyó-Tölgyesen, 1901. év január hó 5-én. 

Török Antal s k., Vaicsuk Jóísef  s. k., D o b r e á n Ágoston s. k.. Btrul Mihály *. k., Ávráro Háim s. k . 
L-lnük. i«..»g. I«K. ip>*K- »«K- lg»ZK.tag. lg»* t»-. 

Drziosianu János s. k.. Csattó István s. k., Háim Simon s. k , 
[li] fuliigy.  I). tag. Milşţy. b. cluiik. k-lü-y. b. tug. 

jm/m/umm^m  mmsmmmm'm.mm/m/m'nmm^  • mmmmmmmmm 

I K Ö N Y V N Y O M D A é s K Ö N Y V K K H E t í l v E Ü É ö . 

r LEONHARDT és TÁRSA 
C S n C S Z E E E D A . . 

Í . B J E G -
1 kilogram ezukor I. kimérve 

koezku botfalvi  . 
„ „ őrölve (czukorliszt) 
„ Cuba kávé legfinomabb 

, , igen finom 
„ Kávé jó minőségű 

Gyöngykávé igen finom  . 
. Olasz rizskása legfinomabb 
1 Japáni rizskása 
„ Rangon rizskása legfinomabb 
» „ finom  . . 
» * jótninöségU 
„ Darakása 

liter Sárgakása 

4<i 
48 
48 
80 
60 
30 

30 
24 
20 
18 
l(i 
14 
10 
38 
35 
24 
32 
06 
16 
19 

1 csomag I. Milligyertya 560 gr. 
1 , 1 . „ 500 „ 
1 „ II. , 450 „ 
1 „ I. templomi gyertya 
1 csomag rozsaszintl, v. sárgafejű  szalongyufa 
Petroleum legfinomabb  1 liter 

* valódi amerikai 
Ezenkívül mindennemű fűszer,  festék,  anyagárut , 

porczellán és űvegneműt, úgymint legkitűnőbb természet 
adta tiszta és valódi erdélyi hegyi borokat a leg-
olcsóbb napi árban száinitjuk. 

A nagyérdemű közönségnek igen becses pártfogásába 
magunkat a jánlva maradtunk kiváló tisztelettel 

Leonliardt  és  Társa. 
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.4 li'tfjoltb  ÍK hzolidnbb 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YÁSSZE RÉNYEK 
kaphatok, melyek az Ország erdélyi resieiben egyedüli vuaaiekrenygyarban készültek 

Tov-ábbá vasszekrenyek községek, templomok és anyakönyvvezetúk számára 
reszlethzetesre mindenfele  nagysagban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 

Teljes tisztelettel 
I M 1 7 0 MOESZ GUSZTÁV, 

S L á & i r - S Z E S l í l F , 
Cs.kvarmegye vezérügynöksége Györgyjakab Márton utódánál, Csik-Szeredaban. 




