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A gazdasági te ipari hitelszörettezetekrffL 
Az elmúlt év az áldatlan politikai 

harezok következtében törvényhozási 
alkotásokban valóban szegénynek mond-
ható. 

Mindazonáltal az 1898-ik évhez fű-
ződni fog  egy alkotás, mely gazdasági, 
társadalmi és erkölcsi szempontból sok-
kal nagyobb jelentőséggel bir, mint azt 
sokan hiszik s ez a gazd. és ipari hitel-
szövetkezetekről hozott törvény. 

Sajnos, hogy ezen törvényhozási 
alkotást a közvélemény nem fogadta 
azzal a meleg érdeklődéssel, melyet az 
megérdemel. 

Pedig közelebbről szemügyre véve 
a dolgot a hitelszövetkezetekről alko-
tott törvény egy olyan nagyszabású tör-
vényhozási intézkedés, mely a kisebb 
vagyonú egyénekre, tehát a társadalom 
óriási többségére megbecsülhetetlen ál-
dást hozhat s egész gazdasági és tár-
sadalmi életünkben forduló  pont lehet. 

És vájjon mi teszi ezen törvényt 
ily nevezetessé P az, hogy kiindulva azon 
általánosan elismert igazságból, hogy az 
erőknek egyesítésével az egyes erők 
hatása is fokoztatik,  azt óhajtja elérni, 
hogy az apró, mondhatni a nép fillé-
reiből keletkezett tőkék egyesüljenek 
s az igy összpontosított tőkék, valamint 
az egyesülés által megteremtett hitel 
utján igénybe vehető összegek, a cse-
kély vagyonú és hitelű kis gazdák, ipa-
rosok és kereskedők hiteligényeik és 

egyéb gazdasági érdekeik kielégítésére 
fordíttassanak. 

Az egyesülésben rejlő erő eszméje 
hozta létre az emiitett törvényt, ez van 
benne kifejezve  s ezt az eszmét minél 
szélesebb körben terjeszteni, képezi a 
törvény feladatát. 

Hogy nagy tőkék egyesülésével 
gazdasági téren mily nagy eredményeket 
lehet elérni, arra hazánkban is elég pél-
dát szolgáltatnak a virágzó és nagy ipari 
vállalatok és pénzintézetek, fájdalom 
azonban hazánkban eddig még nem sok 
példát találunk a sok apró tőke és erő 
egyesülésére, pedig ha elismerjük azt, 
hogy a nagy tőkék egyesülése fontos 
tényezőt képez a népek gazdasági éle-
tében, ugy sokkal, de sokkal inkább áll 
az, hogy a számtalan apró tőke és erő 
egyesülése aránytalanul fontosabb  és 
kívánatosabb, mert hiszen megdönthetlen 
igazság, hogy legtökéletesebb az a tár-
sadalom, melyben a tisztességes meg-
élhetés a boldogulás minél több ember-
nek van biztosítva. 

Meggyőződésünk szerint ezen eszme 
lebeghetett szem előtt a törvény alko-
tásánál és mi ugy tartjuk, hogy az anyagi 
boldogulás minél szélesebb körökre való 
kiterjesztésének egyik hathatós eszköze 
lesz a hivatkozott törvény, de csak ak-
kor, ha azt a mit a kormány és a tör-
vényhozás felismert  az érdekeltek is 
belátni fogják,  t. i. azt, liogy saját jó-
létük emelésére okvetlenül szükséges 
a tömörülés. 

A kormány és törvényhozás hiva-
tásának magaslatán állott ezen törvény 
meghozatalánál, ezen oldalról valóban 
nem várhatunk többet, mert hiszen a 
törvény alapján megalakult központi hi-
telszövetkezet alaptőkéjéhez a törvény-
benadott felhatalmazás  alapján apénzügy-
miniszter ur egy millió korona flzlet-
részszel járult s 3 millió korona ért. 
regálé kártalanítási kötvényt a központi 
hitelszövetkezet tulajdonába bocsájtott. 

Az első nagy lépés a kitűzött czél 
felé  tehát a központi hitelszövetkezet 
felállításával  megtétetett, a központi 
hitelszövetkezet lesz most már arra hi-
vatva, hogy a már létező szövetkezetek 
érdekeit előmozdítsa és hiteligényeit ki-
elégítse s hogy ujabb szövetkezeteknek 
alakulását elősegítse, valóban a központi 
hitelszövetkezet a csekély vagyonnal 
biró néposztályokkal szemben ugy je-
lentkezik, mint egy segítségre készség-
gel nyújtott kéz, melyet a segélyre szo-
rulóknak csak meg kell ragadni. 

Ugy tudjuk, hogy egyelőre a köz-
ponti hitelszövetkezet a már meglévő 
és az alakuló hitelszövetkezeteket fogja 
támogatni, nincs kétség azonban, hogy 
idővel áldásos működését a szövetke-
zetek minden formájára  ki fogja  ter-
jeszteni, mert hiszen a kis gazdáknak, 
iparosoknak, kereskedőknek hiteligé-
nyeiken kivül gazdasági igényeik is 
vannak s igy bizonyára támogatni fogja 
a központi hitelszövetkezet azon egye-
süléseket is, melyek pl. a nyers anyagok 

közös beszerzésére, a mezőgazdasági 
vagy ipari czikkek közös elárusitására 
stb. alakulnak, támogatni fogja  bizonyára 
a fogyasztási,  a lakásépítő stb. szövet-
kezeteket is. 

Messze meghaladná egy hírlapi czikk-
nek keretét a szövetkezeteknek áldásos 
hatását részleteiben ismertetni s ezért 
csak utalunk Németország példájára, hol 
a lefolyt  30 évben a kis gazdák, ipa-
rosok és kereskedők jóléte meglepő 
módon emelkedett s ezen emelkedésnek 
egyik legnagyobb tényezője az egész 
országot behálózó sok ezer szövetkezet. 

Hogy mennyire egészséges eszme 
a gazdasági czélból való szövetkezés, 
annak a legfényesebb  példáját mutatja 
Németország, a szövetkezeteknek atyja 
Schultze-Delitsch mintegy 40 évvel 
ezelőtt alapította meg szülővárosának 
csizmadia körében az első szövetkezetet, 
melynek czélja a csizmadiák mestersé-
géhez szükséges nyers anyagok közös 
beszerzése volt s ezen egy szövetkezet 
nyomán keletkezett sok ezer más szö-
vetkezet, melyek most sok száz millió 
forint  tőkével rendelkeznek. Egyébként 
hazánkban is buzdító például szolgál-
hatnak a gróf  Károlyi Sándor által ala-
kított hitelszövetkezetek. 

A mint fentebb  jeleztük, három 
szempontból tartjuk fontosnak  a kérdéses 
törvényt, u. m.: gazdasági, társadalmi 
és erkölcsi szempontból, az első szem-
pontból véve fontos  a törvény azért, 
mert hivatva van a kis vagyonnal birok-

a „cs ík i l a p o k " t á r c z á j a . 
Fogadásból. 

A „Hotel Burg' pincze-helyiségében emel-
kedett hangulat uralkodott. Szent-Száva napját 
ültük, a mi a szerbeknél hason knliberli ün-
nep a magyarok Szent-Istvánjával. A fenome-
nális összejövetel ünnepeltjeként Gyurgyevics 
Szt.-Száva, fiskális  barátunk szerepelt ki szeb 
mngyarzamatu felszólalásomra  — túláradó 
ér/elmeitől szóhoz jutni nem tudván — egy 
hordó sörrel reflektált.  E miatt ittunk, mert 
itt a polgárosított határőrvidéken a sörivásnál 
egy ósdi sváb szokás van érvényben, mely 
szerínt, mikor valaki azt mondja: ,ex", akkor 
„usque ad sanguinem" kell inni. Szóval: itt 
ex-lex állapotok léteznek. 

A sorok között heczczeltük a polgár-
mestert, ki nagy bohó. 

— Te! — mondok neki — ötleteid még 
fiatalos  hévvel sziporkáznak, de porhüvelyed 
már az elposványodás epochájában fetreng. 
L'gyan, minek neked az a fáin  ó nagysága, — 
a feleséged  — a ki van! 

— Tyüb, az áldódat kölyke! — fortyant 
fői  az öreg — fürgébb  vagyok, mint az ürge, 
erósebb, mint a spanyol Torreádor; átugrom 
a fejeden,  tótágast állok az eszeden! 

Lássuk, lássuk — zúgott az asztal. 
— Nem hiszem! — zúgtam én. 
— Nem, s nem I ? — fogadnnk  V 
— Egy hordóban! 
. . . S meg kellett fizetnem,  el sem ta-

gadhattam ; több, mint 100 ember nézte, hogy 
a polgármester tótágast állott az asztalon, 

még a pipát sem vette ki a szájából. A má-
sodik hordó sör olaj volt a tűzre : a bllrger-
meiszter a felülkerekedett  viador előnyeit egész 
kíméletlenséggel igyekezett kizsákmányolni: s 
tekintettel, hogy a hordó sör ára leveróleg ha-
tott kedély-hangulatomra, ezélzásai védtelenül 
találtak: már-már mindkét vállam érintette a 
porondot, midőn a borfiú  behozta a jurista-
báli meghívót. Megnéztem s tovább adtam az 
asztalnak, mely az impozáns minő papiros fö-
lötti bámulatának mély hallgatásban adott ki-
fejezést. 

— Kernek! elmegyek, — én is csak 
ennyit tudtam mondani. 

— KI biz'a! . . . majd megmondom hová ! 
Hát a hivatal V 

— Uram! — feleltem  a polgármesternek 
kevés meggyőződéssel s több alTekktáczióval 
— ön nem jogász, önnek fogalma  sincs a jog-
folytonosságról,  s még kevesebb a jogász-
szótartásról. Ismétlem önnek, hogy elmegyek; 
s ön. mint gentleman, tudni fogja,  hogy a mit 
én kétszer mondok, azt harmadszor is kimon-
dom. s a mit háromszor mondok, azt meg is 
teszem. Bizonyságul elviszem a czilinderét, s 
annak a bélésére lefotografáltatom  a bálkirály-
nőt, Uram Iharmadszor mondom,... elmegyek! 
FogadunkV 

— Egy hordóban ! 
— Gilt! 
A polgármester czilinderét fejemre  vágva, 

negédes főhajtással  üdvözölten a társaságot. 
— Pá! 

• * * 

A Buziásról érkező gyórsvonatra két 
egyén szállott föl:  egy ismeretien ur és én, 
az ismeretes .ur".. A kalauz által nyitott üres 

fülkében,  szemközt foglaltunk  helyet, s igy 
alkalmam nyílott a rejtélyesen bárgyúnak 
látszó és csi'iszárkabátlian lévó urat alapos 
megfigyelés  tárgyává tenni. Első pillanatra 
axt hittem, hogy a megszólalásig lmen hason-
lít egy rendőr tisztviselőhöz, ki a minap zár-
óra áthágásért jiengó  pénzbírsággal sújtott .-
de aztán pár pereznyi fixirozás  után meggyő-
ződtem, hogy nemcsak hasonlít, de ő az. 

Tagba szakadt mivoltom vézna termete 
fölött  biztos felülkerekedéssel  kecsegtetett, de 
én az aljas boszu embere nem vagyok és az 
áthágandó zárórák érdekében elhatároztam, 
hogy kedves leszek hozzá. 

Megelőzött s a hűség kedvéért meg is 
szólalt. 

— Hová tetszik V 
— Csíkba ! 
— Ah ! és merre van az Vracsevgajtól ? 
— Ha kérdezné uraságod, hogy merre 

fekszik  a Külöp-szigetektól, kérdését kimerí-
teném ; de mert nem tudom, hogy Vracsevgaj 
nem-e kérődző állat s ha igen, a délkörök 
melyikén delel, sajnálatomra, fólvilágositással 
nem szolgálhatok. 

— Oh, kérem, — szólt az engesztelés 
hangján — Yracsevgáj ez a mellettünk elma-
radó kis szerb község. Azért voltam bátor ezt 
a szerény helyiséget venni fixpontul,  mert én 
ott láttam először a szép tavaszt a ligeten. 

Bárgyú őszintesége meghatott s újólag 
föltettem,  hogy szelid leszek s kiegészítem 
hiányos földrajzi  ismereteit. 

— Hát kérem, Csik egy magyar megye, 
ktilömb, mint sok más: ott fekszik  a keleti 
Kárpátok medenczéjében, Gyulai szerint „vad-

regényes fenyvesek  homályában", hol a bér-
ezek égbe merednek, hol az Olt és Maros 
folyók  erednek, — honnan én is eredek. Fő 
és székvárosa Csik-Szereda, mely 1700 lelket 
számlál, nem számítva bele az elkárhozottakat. 
De az mind ur, kérem: kivéve, ha urnó, 1700 
ur! Képzelje, micsoda összejövetelek, micsoda 
bálok, lányok, tulipántok ; a Mariska, az Ilonka, 
az Etelkáék !.. . Apropos ! nézze ezt a meg-
hívót ! . . . . 

Kezébe nyomtam a meghívót. 
— Ah, de remek! — kiáltott meglepe-

téssel s aztán végig nézte a rendezők név-
sorát. Némelyeknél megjegyezte, hogy ismeri. 
Pesten érintkezett vele, mikor a rendező ur 
még jogász volt. A hallottak egybevetése után, 
klakkját, frakkját  is kombináczióba véve, nem 
csalódom, ha azt hiszem, hogy uraságod a 4-iki 
jurista bálra utazik, itz Etelkáék végett talán!? 

— Uram, ön leleményesebb, mint Robin-
son — feleltem  mosolyogva. 

— Nem mindenben, uram : — épen azért 
még egy kérdést. A Fülöp-szigeteket miféle 
vonatkozásban tetszett említeni V 

— Xo, hát az egy gyöngém, — feleltem 
— a spanyol-amerikai konfliktussal  áll össze-
függésben. 

— Ah! részt vett ? Talán ez a seb-
hely . . . ? 

— No, nem; az a krétai háborúból dá-
tálódik. 

Ezen utóbbi kijelentésem alatt az isme-
retlen ur gépiesen fölemelkedett,  s keményen 
megragadta mindkét kezemet 

— Uram ! nevét kérem! 
Ránéztem, bárgyú képe szögletekbe volt 

összeverődve, homlokán a hivatalos komoly-
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A jövendő kormány elnök ««mélyére «ázve 
igen «ok kombiuáczló jOtt létre. ügy bizonyos, 
bogy br. Bánffy  Dezső a kormány vezetésé-
től visszavonul, utódja azonban még mindéi 
ideig kijelölve nincs. Miniszterelnök jelöltekai 
szerepelnek: Lukács László a jelenlegi pénz-
ügyminiszter, br. F e j é r v á r i honvédelmi mi-
niszter. Legsflrnbben  emlegetik Széli Kálmánt, 
ki az alkudozás kat ő felsége  megbízásából egy 
részről vezeti s nr.st a napokban még egy mi-
niszterelnök jelölt lépett előtérbe, gr.Széc b e nyl 
Manó, a király személye kOrAli miniszter sze-
mélyében. 

Szeredai élet. 
Nyflt  levél a báloió lányokhoz 

Kedves hölgyecskélni! 
Utába csóválgatják szöszke, meg koromfekete 

bodros hajjal koronázott szép kicsi fejecskéikot,  azért 
nekem ugy is kedvesek — amúgy is. És kedves va-
lamennyi rang- és kor — no korkülönbség nélkül 
nem éppen — mert hát liunczut nép vagyunk mt 
férfiak,  amint ezt önök sok mindenfele  dolgainkból 
ugy is eléggé tudják. 

Tillem azonban ne tartsanak, én vén legény 
vagyok már, kiestem nbból a sorból, hogy kombína-
czióna vehető lennék még — én nem hazabeBzélek. 

Most mikor Karneval herczeg felfordítja^  az 
egész várost, a mikor busáson aratnak a dtvatáru-
sok, én is olórántom a sutból farsangi  gitáromat s 
pengetem — pengetem, de nem sirván. 

Kedves hölgyccskélm 16-tól 2 - . . • ig. Tudom, 
hogy e mozgalmas napokban nem igen érnek rá 
önök arra, hogy az újságot betűről betűre olvassák, 
lehet most szó Báthory Endre fejedelem  szobráról, 
vagy „szavakról a kivándorlás kérdéséhez" stb. az 
mioil nein érdekli kegyeteket, ha csak ugy ncin kez-
dődik a czikk, hogy: „báli referáda";  csupán, hogy 
félrevezessem  kegyeteket, s elolvastassam a követ-
kező szivükre, lelkükre hatni akaró pár sort válasz-
tottam én is a fenti  cziinet, s könyörgöm, mielőtt 
elolvusnák, ne pakoljanak helo rizsporos-skatulyát. * 

Tudvalevő dolog az kedves kisasszonykáim, 
hogy a házasságok nem csak az égben, de néha-néha 
a bali termekben is köttetnek. 

Igaz, ugy von, helyes, fuvoláznak  önök ezüst-
csengettyüszcrü hangjukon. A inalna is mondja. 

Igen a mama. És a mit a muina mond, az jól 
vau moudva. Nincs is szándékomban ezt kétségbe 
vonni, inert n é h a a mamák is kedvesek szoktak 
lenni. — Legalább anyós-jelölt korukban sikerül ezt 
a látszatot kierőszakolniok. Mondom, csak néha. de 
hát elég ebből most ennyi Is. 

Kedves kisasszonyok. Itt van a bálok sorozata. 
Önök elmennek egybe, kettőbe, vagy sorra veszik 
mindet, hogy kedvességükkel Igába hajtsák a ke 
ményfejü  feni  uépet. 

Tartsák szem előtt, hogy a mikor a férfikar 
odatapad a karcsú női derekru, mikor a parfümtől 
illatos terem levegője mámorossá teszt a fejet,  szem 
a szembe néz. s a lábak ritmikusan mozognak a he-

f e d ü h a n g j a i r a : e z az i d ő . a z a m i k o r l e g k ö n n y e b b a 
ó d i t á s . 

Édes gyönyörben keringünk a tánezospárok 
nagy sokadalma közepette, s egyszerre C9ak azon 
veszszük észre magunkat, hogy elkerlngóztük a szi-
vünket Szivünket, azt az érzékeny kis húsdarabot, 
mely őrülten zakatolva, folyton  rokon szivet keres. 

Szeretek a statisztikával foglalkozni,  s igy far-
sang idején szomorúan konstatálom, hogy városunk-
ban sok az agglegény. Pedig olyanok, akiknek nem 
kerülne nagy gondba a család-alapitás, van hozzá 
mód, ltogy egy édes kicsi feleséget  eltarthasson. Ked-
ves kisasszonyok ! én nem okozom önöket azért, hogy 
az agglegények szektája mind jobban-jobban szapo-
rodik. Nein okozom egészen — csak felig. 

Legyenek kedvesek, szeretetreméltók a családi 
tűzhelyt nélkülöző e szomorú lovagokhoz, s higyjék 
el szeretetreinéltóságuk és kcdvcBségük lcszcu azon 
paizs, melyeu az o inakacskodásuk súlyos buzogánya 
megtörik. 

Keringőzzék el kedves hölgyecskélni az idei 
farsangon  ezekuck a megcsontosodott agglegéuynek-
nek a — szivét. Hifii. 

JurUta-báL 
Nem Is tudom már, hol történt; de bizonyos, 

hogy történt, hogy az elnök ajkairól elhangzott a 
végzet tol jes pár szó : 

— Legyen háború! 
Csendlet Csend lett a teremben, s a helyzethez illő ko-

molyaággal, ünnepélyesen tárgyalni kezdték a háború 
t? Mindenki a háború mellett azavazott, pedig 

hej veszedelmes kimenetelűnek Ígérkezett, mert hát 
nagyon veszélyes ellenséggel vette fel  a harezot a 
csSmegyel jurista-teatűlet. Hiszen százszor bevehe-
tetleneob a világ minden ellenségénél ax a bevehe-
tetlen hadsereg, melynek egyenruhája az lUnxlón — 
selyem és atlasz — fegyverei  pedig . . . 

Micsoda öldöklő szerszámok ! Egy-egy ragyogó 
szempár, korai-piros ajak, rózsás arca mellett kis 
Miska az ujabb kor stratégiájának összes öldöklő 
találmánya. 

Megállaplttattak a harcz feltételei,  a hadüze-
net megtörtént a remek kiállítású meghívók alakjá-
ban, melynek készítése — a Bzél-liíU szerint — 
Györgyjakab Mártont dicséri. Hogy a másik ré-
szen Is harczlas álláspontra helyezkedett az ellenség, 
az természetes ! Készültek a báli ruhák, szőtték a 
kii* lányok a reményeket — a papák pedig vakar-
gatták a fülök  tövét. 

* ^ * 

No, de leírom a harcz, az az, hogy a bál le-
folyását. 

Esti ktlencz órakor kezdett összegyűlni a 
publikum a pazar-fénynyel,  s elegáncslával berende-
zett teremben, az előkelő, fényesen,  (Ízlésesen s ele-
gánsan öltözött hölgykoszorú összetéve a város szé-
peiből, mind selyemben, keblükön a táuczrenddcl 
(egyetemi pecsét a tudomány jelképével, alul egyik 
oldalon a lasces a liktorok bordájával, másik oldalon 
kiterített corpus-juris egy keresztbefektett  tollal, há-
tul a tánezrend könyvecske arany J. B. monogram-
mal, melyet az előzékeny rendezőség osztott szét N 
belépő hölgyek között, kedves meglepetést okozva 
az értékes eredeti szép báli emlékkel. A legjobb aka-
rattal sem lehet elmondani, hogy sokan lettek-volna; 
de, hogy a város legelőkelőbb, s legszebbjeiből vol-
tak összeválogatva, azt szerénytelenség nelkűl lehet 
elmondani. íme: Asszonyok: Balló Gáborné, Bar-
csuy Károlyué, Becze Antalné, Bogády Gvuláné, dr. 
CsiKv Józsefné,  Fejér Sándorné, Gyárfás  Lászlóné, 
Hajós Károlvné, Jakab Gyuláné. Kovács Lajosné, 
özv. Lázár Kajetánné, Molnár Józsefné,  Papp Domo-
kosáé, Pál Gáborné, Potoczky Antalné, Potoczky 
Pálné. özv. Rleszner Józsefné,  Szabó Gézáné. Szath-
niáry Klekné. 

Leányok: Bogády Etelka, Gözsy l^aura, Kozma 
Viktória, Loyczel Ivánka, Mártonffy  Anna. Molnár 
Iluska, Pál Gizella, Szathmáry Sárlka. 

Notakilitásalnk közül megjelentek : Mlkó Bá-
lint főispán,  a bal elnöke, Becze Antal alispán, Gyár-
fút  László kir. törvényszéki elnök, Élthes Zsigmond 
táhlabiró alelnök; Foglár József  állomásparancsnok 
stb., stb. s természetesen a rendező-bizottság tagjai 
csaknem teljes számban. 

* * * 

Egyébként pedig a mulatság, eltérve a szára-
zabb. de szükséges leírásoktól, mesebelien szép volt. 
Scinmi a nagy bálok feszességéből,  minden a nagy 
bálák clegánczlájából. 

A piros selyemre varrott J. B. monogrammos 
jelvéuynycl díszített rendezők dicséretre-méltó huz-

követtek el mindent a siker érdekében. 
iegszólalt a Pali bandája, repültek a tüzes nyilak 

ragyogó női szemekből a terem közepén álló táncz o-
sokra, kik csakhamar megkezdték ellenök a rohamot. 
Katonaság, czívllség részt vett e rohamban, csakhogy 
fájdalom,  a katonák ezúttal az Erzsébet-gyász miatt 
nem har-, akarom, mondani tánczolhattak. 

A tour-tánezok alatt konstatálni lehetett, hon' 
mind a két fél  erősen tartja magát. A négyesek vol-
tak a fegyverszünetek.  A döntő csatákat a csárdások 
közben vívták, s végre midőn ugv reggel 6 ónkor 
a hölgyek visszavonultak s a férfiak  egyedül marad-
tak a csatatéreu, szomorúan simogatták keblüknek 
bal-oldalán azt a bizonyos kis helyet, bánatosan só-
hajtván : 

— Még egy ilyen győzelem, s veszve vagyunk! 
S aztán következett a folytatás  Fehér abro-

szon, poharakkal. Erről azonban diskrétűl hallgatok. 

A történelem pedig busán forditott  más lapra, 
s felirta  ezt u vigasztalan szót, hogy : 

— Fűit! 

nak gazdasági érdekeit előmozdítani, a 
második szempontból fontos  azért, mert 
a társadalom millióinak jólétét tOzvén 
ki czélul, a vagyonos osztály ellen min-
uen oldalról jelentkezd, czélra nem ve-
zethető lelketlen izgatásokat ellensú-
lyozza s igy a társadalmi rend fenntar-
tásának egyik biztositékául szolgál, vé-
gOl a barmadik szempontból azért bir 
nagy jelentőséggel e törvény, mert az 
egyeseket közelebb hozván egymáshoz 
az emberszeretetnek alapját az össze-
tartozás érzetét kelti fel. 

Szinte lehetetlennek tűnik fel  előt-
tünk, hogy a szóban forgó  törvénynek 
előrelátó, bölcs czélzatát a székely nép 
mely szívósságának, életre valóságának 
és intelligencziájának mindenkor tanú-
jelét adja — fel  ne ismerné, s ini ugy 
hisszük, hogy azok közt, kiknek hiva-
tásuk a nép jólétét előmozdítani, vala-
mint a közvetlenül érdekelt kis gazdák, 
iparosok és kereskedők közt sokan fog-
nak akadni, kik a szövetkezésben rejlő 
megbecsülhetetlen előnyöket felismerve 
ezen a téren úttörők lesznek. 

Páris  Frigyes. 

• Az adókivető éa felszólamlási 
bizottságok megalakulása. Bár az ex-lex 
állapot még mindig tart s az országgyűlési pártok 
a mostaui zűr zavarból való békés kibontakozás 
szálait még mindig keresgélik, a kormány igye-
kezik megtenni most is azon intézkedéseket, me-
lyek a i állam háztartás zavartalan vezetésére 
szükségesek, s igy kilátásunk lehet rá, hogy mi-
helyt a parlamenti béke helyre áll s a kormánynak 
az indeinnitás megadatik, egyszerre szakad nya-
kunkba az adé fizetés  terhe a végrehajtóval együtt, 
főként  azokra, kik a mult évi tartozásaikat még 
le sem rótták. Ai adókivető és felszólamlási  bi-
zottságnak sürgős megalakítása iránt a pénzügyi 
éB belügyminiszterek már megtették intézkedései-
ket És különösen a belügyminiszternek a törvény-
hatóságokhoz intézett körrendelete megnyugtatásul 
szolgálhat az adózó közönségnek anuyiban, a 
mennyiben ama látszat kikerülése végett, mintha 
az emiitett bizottságok tagjai akár állami akár 
másféle  befolyás  alatt állanak, s az adózó közön-
ség érdekeit háttérbe szoríthatnák, egyenesen meg-
tiltotta, hogy tényleges szolgálatban álló köz 
tisztviselők akár az egyik, akár a másik bizott-
ságba be választassanak, avagy kinevezésre ajánl-
tassanak. 

= Székely iparalap. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara a székely várme-
gyék főispánjainak  közreműködésével évek óta 
sok fáradsággal  és áldozattal gondoskodik sze-
gény elárvult székely gyermekek neveltetéséről. 
Fóczélja ez akcziónak abbau áll, hogy a maguk 
erejére utalt szegény székely gyermekek az Oláh-
ság ránezokat vetett. Első meglepetésemben 
nem volt mit szólanom. 

— Szorgalmazom uram, mondja meg a 
nevét! — ismételte parancsoló hangon, mire 
annyira magamhoz tértem, hogy azonnal föl-
ismertem a helyzetet, miszerint szemtelen úrral 
van dolgom. Ehhez képest hirtelen megszaba-
dított jobbommal egy nyakraesett ütést mér-
tein rá. A nyaklevest kívánt eredmény koro-
názta. A szemtelen ur hátamögé vonta vissza 
kezeit, mellét kifeszítette  s szögletnélküli ko-
molyságot vett arczára. 

— Urain! — szólt hátraszegett nyak-
kal. — Ön tagadhatlanul nyakon ütött, s ha 
lovagias ember, most már megnevezi firmáját. 

— Csojtár vagyok! — vágtam oda da-
ezosan, s hátamat mutattam neki. 

— Csojtár vagy, jó madár!? — Ez a 
fólkiáltás  a szemtelen úrtól származott, mire 
én azon szilárd elhatározással fordultam  meg, 
hogy a tettlegességet végletekig viszem. Nem 
tehettem... V A mint megfordultam,  hajam 
égnek meredt, az idegen kezéből buldog re-
volver meredt mellemnek. 

— Törvény nevében! az ur foglyom! 
— Az a törvény még nem nyert szen-

tesítést ! — kiáltottam elszántan, s azon hiede-
lemben, hogy veszedelmes őrülttel van dol-
gom, megrántottam a vészféket  Vesztemre! 
A vonat nagy rázkódással állt meg, s a be-
tóduló vonat-személyzet az idegennek egy in-
tésére azonnal lefülelt.  Az utasok hahotája 
között kisértek a közeli delibláti állomásra, 
hol a főnök  hivatali szobájába csuktak. A 
gyorsvonat kevés késéssel és a vonat-személy-
zettel tovább fütyölt.  A kis állomáson, hol a 

országba való kivándorlástól a egy IdeJSIeg as 
elnemzetieUenedéstől és elzülléstől megmentes 
senek. E végből alkalom nyqjtatlk nekik Idehaza 
nagyobb iparüzó városokban különböző mester-
ségek tanulására, E jótéteményt a székely nép 
kellőképp méltányolja s törekszik igénybe venni 
s igy évről-évre szaporodik azoknak a számuk, 
kik a basábsn visszatartanak. Évenként 3 0 0 - 4 0 0 -
ra megy as igy elhelyezett ssékely gyermekek 
száma. A magyar kormány jóakaratú támogatása 
mellen gondoskodás történik valamennyinek a 
kiképeztetéséról, azontúl azonban, sajnos, es idő-
szerint nem áll módunkbsn gyámolitást nynjtani. 
Igy előre láthatólag a teljesen vagyontalan, rész-
ben, apátlan, anyátlan ssékely ifjak  nehezen 
fogják  önállóságukat kivívni a as élet harcsában 
messze elvetődve, talán el is idegeneduek szü-
lőföldjüktől.  Hogy ez be ne következzék társa-
dalmi gyűjtés utján p é n z a l a p o t szándékszik 
a kamara összehozni, melyből azokat a jóra való 
székely iparos ifjakat  fogja  segélyezni, kik az 
erdélyi részekbe vissxatelepszenek. A segélyezés 
as önálló üzlet megkezdéséhez lerfszüksége.'e>>b 
szerszámok és munkaanyagok beszerzése erejéig 
terjed és csak egyszer nyerhető meg. Kiadása 
iránt a kamara esetről-esetre intézkedik. A gyűj-
tést a „Székely ipBri pénzalap' létesítése érde-
kében több mint egy éve megindították, s bár 
a törekvés helyesléssel fogadtatott  mindenütt, ki-
elégítő eredményt még sem értei . Kívánatos volna, 
hogy mindazok, kik e törekvésnek nagy gyakor 
lati jelentőségét fölismerik,  kitől telhetőleg, bár 
filléres  adományokkal mentől számosabban köz-
rehaasanak a jó ügy fejlesztéséhez.  Adományokat 
szerkesztőségünk is készséggel kezel s e lapok 
hasábjain nyugtatványoz. Végül közli a kamara 
az eddigi gyűjtés eredményeit, mely 2514 frt 
25 krt tesz ki. 

O B 8 2 Í 6 G Y & L É 8 . 
A politikai helyzet 

Az ország közvéleménye már egészen ki 
fáradt  a béke utáni reménykedésben s aggodé 
figyelemmel  kiséri a béke tanácskozásokat, me-
lyek hivatva vannak, az ország szomorú álla-
potát megszüntetni. Mert a mostani állapot csak 
ngyan szomorú, a melynek mentől előbb véget 
kell vetni, mert nem csak politikai, hanem a 
legnagyobb anyagi zavarok is származhatnak 
belőle, a melyek ugy az országnak, mint egye-
seknek roppant megkárosodását okozhatják. 

Épen azért a béke megkötése az ország 
egész népességének kivitel nélkül a legfőbb 
óhajtása, s ugyanazt tanácsolja a veszedelmes 
kQI politikai helyzet is, mely különösen a Bál-
kán félszigeten  veszedelmes alakot kezd ölteni. 

A pártok között fenállntt  vitás kérdések 
már a legnagyobb részben meg vannak óldva, 
az Ausztriával való kiegyezés a Széli Kálmán-
féle  javaslat értelmében csak nem teljesen biz-
tosítva van, külömbségek leginkább a személyes 
garancziákra és a ház szabály revíziójára vonat-
koznak. Az utóbbi kérdés tagadhatatlanul a leg-
fontosabb,  melynek mikénti lebonyolítása legkö-
zelebbről érdekli egész parlamenti életünket. Az 
ország hazafias  közönségét a megoldásnak csak 
olyan módja elégedheti k>, mely egyfelől  bizto-
sítja a szabad vélemény nyilvánítást minden kép-
viselőre nézve, másfelől  lehetetlenné teszi az 
ilyen állapotok előidézését, a milyenek jelenleg 
parlamentünk munkásságát teljesen megakadá-
lyozzák. 

gyorsvonat rendes körülmények között nem 
is szokott megállani, ugy látszik a távirdász-
kísasszony teljesítette a napi szolgálatot, s 
más nem is volt jelen, mert elfogatom,  neki 
adta ki a következő rendelkezést: 

— Kisasszony! fogja  ezt a pisztolyt, 9 
mig én a csendőrségért megyek, ugy őrizze 
ezt a szobát, hogy oda a károlyfalvi  szalámi-
gyári betörö. Csojtár a nagy nemzetközi szél-
hámos van berekesztve. 

Fölkaczagtam a képtelen vádra, de aztán 
csönd lett, s kezdettem a helyzettel komolyan 
foglalkozni.  Azt azonnal beláttam, hogy vég-
zetes félreértésnek  estem áldozatul, s ebbe 
belenyugodtam volna, mert világos, hogv leg-
rosszabb esetben 24 óra alatt a helyzet tisz-
tázódni fog:  de az a gondolat, hogy a bálról 
IekéBem, s elveszítem alapjában jól tervelt 
fogadásomat,  egy 25 litres hordó sör súlyával 
nehezedett lelkületemre. A megoldáson töp-
rengtem. de hasztalan, már csaknem meg-' 
nyugodtam sorsomon, midőn tekintetem az asz-
talon beverő Pesti Hírlapra esett. A hátlapján 
az apróhirdetések egyike piros czeruzával volt 
körül glóriázva. „1027. Kis szókének. A ré-
gen megbeszélt ismerkedési találkára Temes-
váron epedve várja kis barnája*. — Ennyiből 
állott a kis hirdetés. A remény halvány mécB-
világa gyuladt föl  agyamban. A kulcslyukhoz 
lépve, azon át börtönőrömet vettem megfigye-
lés alá. A kiasszony meglepően csúf  volt Hogy 
néhány vonással ecseteljem, haja vöröss, arcza 
ragyás volt; termete a 180 ctmétert, kora a 
30 évet látszott túlhaladottnak. Felelősség ter-
hes megbizatasa tudatában, felvont  pisztolylyal 
strázsált ajtóm előtt. 

— Tehát nagy és vörös! — gondoltam, 
s pót-esküt tettem volna rá, hogy a kis szőke 
nem más, mint a távirdász-kisasBzony. A terv 
azonnal megfogamzott  agyamban. 

— Kisasszony ! — szólítottam meg nyá-
jasan de nem felelt  másodsodszori megszólí-
tásomra Bem. Harmadszori megszólításomra a 
hajlott-koru Postás Milkák hivatali gorombasá-
gával kérdezé: 

— No!? 
— Tudja, ki vagyok én V 
— Csojtár, a nemzetközi szélhámos! 
— Téved, ha azt hiszi. Én vagyok 1027, 

a kis barna! 
— Ah ! — kiáltott föl  az édes csalódás 

hangján, a a kulcslyukhoz jött — hid-
jem-e ? ! . . . s hogyan került ide ? 

— Gálád cselBzövénynek estem áldoza-
tul — feleltem.  Emezen gazdag urnák, ki ide 
csukatott, leánya van, kinek egy önfeledt  pil-

lanatban házassági ígéretet tevék. Ámde sza-
vamat be nem válthatom. Ki nem állhatom a 
lányt gyűlölöm fekete  hajáért, barna képmá-
sáért, filigrán  termeteért, s megszöktem az 
átkos viszony elól; de az öreg sátán utánnam 
jött, most hüntényt kohol ellenem, hogy fegy-
veres erővel is visszavigyen és leányához ad-
jon. (Az elkeseredés őszinte hangján). Pedig 
az nem lehet! A leghitelesebb statisztika sze-
rint 10 lány közül csak kettő megy féijhez. 
Hát én legyek az egyetlen szerencsétlen fiatal-
ember, kinek még sem lehet a szebbek közül 
válogatni 1 ? Kisasszony I esküszöm önnek eddig 
csak apránkint hirdetett, de most azéditó nagy-
ságban föllobbanó  szerelmemre, hogy csak a 
szóké fürtöket,  hogy egyedül önt szeretem. 

Kisasszony ! könyörgök, mentsen meg innen 
és én megmentem ön a páratlan élet páratlan 
kellemetlenségeitói I 

A statisztikai kimutatás megtette a kellő 
hatást. A kulcs fordult  s helyzetem is; börtön-
óröm lefegyverzetten  omlott karjaimba. 

— El innen, el Romániába! — hang-
súlyoztam, a mint sikerült az ölelő karokból 
kibontakoztam. 

Az 5 perez múlva berobogó 102. gyors-
vonat páros szökésben talált Az utazás Brassóig 
a kéjutazások jellegzetes boldogságával telt el. 

„De tüske nélkül nincs rózsa-szál I" 
Brassóban két vonat állott a pályaudva-

ron indulásra készen; a gyimesi és predeáli. 
Én hölgyemmel az utóbbinak egyik első osz-
tályú fülkéjében  az ablaknál állottam. Máso-
dik csöngetés után eszembe jutott, hogy szi-
varom fogyatékán  van, s hölgyem engedelmé-
vel kiszálltam. Alig léptem át a gyimesi vo-
natra, mintha parancsomra történnék, két éles 
fütty,  s egy velőtrázó sikoltás hallatszott, a 
gépek veszettül kezdettek trüszkölni, a vonat 
kedélyes lökdösődés után mozgásba jött, s pár 
perez múlva csiki ismerősök társaságában a 
Barczaaágon keresztül őrült gyorsasággal szá-
guldottam a messze kéklő Hargita felé. 

Mikor beléptem, a bál a soopér-csárdás 
stádiumában viharzott. Samu barátom nyitott 
sürgönynyel jött elém. 

„Kujon: Legfurfangosabb  detektiveraet le-
főzted.  Hordót csapra üttettem; fogadjunk,  nem 
iszol belőle. 

Polgármester.* 
Véres bosszút esküdtem. 

Rákosi. 



ebruár . C S I K I L A P O K . szám. 

l U f r l j Ő N F É L j S K . 
— Uj apát. Ő w. és apostoli kir. Felsége 

Ujfalosi  József,  dr. olvasókanonok és papnevelő 
intézeti rectort bold. Szűz Máriáról nevezett 
kolozsmonostori címzetes apáttá nevezte ki. 
Gratnlálnnk ! 

— Esküvők . Csik-s'.entdomoknai Kedves 
József  radbóti szolgabíró e hó 7-én vezeti ol-
tárhoz Oláb-Kocsárdon (Kiiküküllőmegye) nyí-
regyházat és akosfalvai  Demény Ilonka kisasz-
azonyt. — M i h á l y I s v á n csík-karczfalvi 
birtokos e bó 6-éo tartotta esküvőjét Csik-Karcz-
talván Trobáo Aranka kisasszonynyal. — Kristó 
Károly csik-szenttamisi kántor-laniló e hó 5-én 
tartotta esküvőjét Csik-karczfalván  Gál Róza 
kisaaszonynyal. 

— Eljegyzés. Trozonyi Ferencz, a m. 
kir. államvasutak díjszabályzati előadója a ke-
reskedelmi miniazteriamban, eljegyezte csik-sze-
redai ivéd Katinka kisasszonyt. 

— Félévi vizsgák. A csik-szeredai 
gazdasági irányú felsőnépiskolában  a félévi  vizs-
gák S z a b ó Géza kir. tanfelügyelő  és B ő j t h y 
Endre iakoltszéki kiküldött jelenlétében igen 
szép eredménynyel f.  bő 6 án tartattak meg. 

— A farsangi  vásá r , sáros, lucskos 
időben zajlott le a Szereda városi farsangi  vásár 
e bö 1 -3-án a mégis látszott rajta. Ugy a külső 
mint a belső szokatlan gyenge és néptelen volt. 
A barom piaezra sem hajtatott fel  anuyi állat, 
mint máékor, de a kereslet is teljeseu pangott, 
mert idegen vevő alig jelentkezett. A vétel in-
kább vágó marhákra s fejős  teheuekre szorítko-
zott. Eltekintve az esős időtől, nagyhatása volt 
a barom vásár silányságának a belső vásárra is, 
mert eaen alig tizedrésze ember jelent meg. mint 
máskor. A piaeztér kougott az ürességtől. Keres-
kedők. készruhaáruaok, kalaposok stb. csaknem 
telyeaen hiányoztak. Csizmadiák is fele  számban 
voltak a ezek is alig árultak valamit. Nagyobb 
mennyiséget a készbotorokból állítottak eló számítva 
a farsangon  előfordulni  szokott nagyobb mérvű 
férjhezmeuetelek  által megkívántató szükségletre, 
de itt is nagyon lanyha volt a vételkedv. A 
legnagyobb kerealet éa vásár a főzelék  nemüek-
re szorítkozott. Közelgetvén ugyanis a böjti na-
pok, fuazulyka,  borai, azilva sok adatolt el s nem 
is nagyon drágán. A paszuly és borsó hektóli-
terenkint 4 frton,  a eziiva 0 frtou  kelt. Hagymá-
ban a kínálat elég uagy volt, de a kereslet cse-
kély. Atalán véve a gyenge vásár leg nagyobb 
hatással volt a piaezvám bérlőkre, kik a haszon-
bér fedezésére  is alig kaptak valamit. 

— K o m o l y M i y l e t i estély. A kor-
csolya-egylet szokásos évi mulatsága oiég sem 
marad el. Sőt most sokkal nagyobb szabású 
lesz, mint annak előtte, mert az estélyt baug-
verseay fogja  megelőzni, melynek összeállításán, 
mint fáradozik  a jégnek vezér, buzgó igazgatója. 
Mint bálijuk a buibagyó keddi estély programm-
ja zongora, ének s gordonka lesz .Kolouics 
Dénesué, Balló Oáborné ő nagyságaik, Loyczel 
Ivánka kisasszony, Nagy Gyula ur közreműkö-
désével, melyet táucz fog  követni, természetesen 
kivilágos kiviradtig. A meghívókat a rendezőség 
már kibocsájtotta a programm közlésével. 

— Végzetes ba lese t tőrtént helyőrsé-
günk egyik közkedveltíégü tagjával Grunspa-
cher századossal e bő 3-án reggel. Midőn ugyauis 
lovára felült,  a ló valamitől megijedvén megbok-
rosodott, a századost levetette s ngy megrúgta, 
hogy feje  homlokától le az arezig meghasadt s 
nyomán egy tátongó seb keletkezett. Most a 
kórházban ápolják s mint értesülünk a gondos 
szakavatott kezelés tolytán remélhető felgyógynl. 
A szerencsétlenül járt százados iránt város szerte 
igen nagy a részvét. 

— Halálosások. E hó 3-án hall el özv. 
É 11 h e s Beniamné 80 éves korában, kiben 
polgármesterünk É11 h e s Jakab édes anyját 
gyászolja. — C s o r b a József  folyó  hó 4-én 
életének 35-ik, boldog házasságának T-ik évé-
ben csendesen elbnnyt. Hűlt tetemeit folyó  hó 
6-án helyezték örök nyugalomra a csik-szépvizí 
baviboldogasszony kápolna sírkertjébe?. — Özv. 
csik-szentmihályi S á n d o r Jánosné szül. Cser-
neki a tarkői Dessewffy  Anna február  2 án el-
hunyt Maros-Vásárhelytt 68 éves korában. Az 
elbaitat nagyszáma előkelő rokonság gyásza 
kisérte sírjába. Temetése folyó  hó 6-án volt. 
Nyugodjanak békében I 

— Uj lap . Segesvárott uj heti lap indult 
meg „Nagy-Küküllő" czimmel D a n c s Bertalan 
kir. tanfelügyelő  szerkesztésében. Nagy fontos-
ságunak nevezhető ezen njság megjelenése, mivel 
Nagy-Küküllő vármegyének ez lesz az első s 
egyedüli magyar nyelven megjelenő hírlapja. Ré-
szünkről §ok szerencsét kívánunk a hazafias 
vállalkozáshoz. 

— Megtérés. Egy megható ünnepélynek 
votak tanni január bó 29-én Cs.-Taplocza leány-
hitközség bivei. E napon ugyanis Z á g o n i 
R ó z a reformálna  vallásnbajadon a kath. egy-
ház kebelébe visszatért. A bitvallást Zsigmond 
Gssztáv txpoaitus káplán kezeibe tette le. aki 
egy gyönyörű beszédet intézett a megtérthez. 

— A oselédek utadó mentessége. 
A kereskedelmi minisz'.er a közigazgatási bíró-
ság elvi határozata folytán  szegődött szolgák és 
cselédeknek as I. oszt. keresetiadójak ntán járó 
atadd atadó fizetés  kötelezettségét megszüntette 
a egyúttal a munkaadók és gazdákat is ezen 
k&telezettség alal fölmentette. 

— A csik-Bzépvlzi községi elöljáróság 
a községi iskola szegény taunlói részére folyó 
évi 1899. február  bó 12-én a Deák György-féle 
nagyvendéglőben zártkörű táncz-eatélyt rendez. 
Belépti díj: Egy személytől 60 kr. Családtól 1 
forint.  — A nagykászoni ifinság  1899. évi 
február  bó 12-én a központi i<kola nagytermé-
ben, az orgona-alap javára zártkörű táncz-es-
télyt rendez. Belépti-díj: S/.einélyjegy I frt. 
Család|egy 2 frt.  — A csik-gyimesi községi 
iskola-alap javára 1899. február  12-én (vasárnap) 
a cúk-gyimesi .Székely vasút szálloda" nagy-
termében zártkörű táncz-estélyt rendez. Belépti 
díj: Személyjegy 1 frt.  Családjegy I frt  50 kr. 

— Ifjúsági  bál Gyergyó-Szentmik-
lóson. Nagyon szépne* s érdekesnek ígérkező 
bál megbivőját kaptuk Gyergyó-Szenimiklósról. 
Az inteligeus ifjúság  aLaurenczi szálloda dísz-
termében zártkörű iljnsági bált rendez e bó 14-
én húshagyó kedden. Elnöke a hálnak dr. Fejér 
Dávid, alelnökök Geucsi Zoltán s Kvitsa Zoltán. 
A rendezőség sorában ott látjuk Gynrgyó összes 
inteügens ifjúságáts  bogy Gyergyőhan igen nagy 
érdeklődés mutatkozik iránta, tannsitja az, bogy 
talán épen erre való tekintettel egyetlen gyer-
gyói vendéghez sein volt szerencsénk a uegye-
diki jurista bálon. 

— A mulatság vége. Kristály Domo-
kos, Szász Imre s KAsa Domokos csik-szenl-
domokosi legények azelőtt jó barátok l-hettek, 
de a farsang  izgalmai igen nagy változásokat 
szoktak eszközölni az érzékeny legény kebleken 
is. Igy történt, hogy a mult hó végén egy táncz 
alkalmával valami felelt  összeszólalkoztak s a 
dolog vége az lett, bogy Kó*a kést rántott elő 
s azzal először Kristályt, majd a segítségére 
siető Szászt ii megszm kálta. Sőt a dühös le-
gény még akkor sem hagyott fel  vele, mikor 
az egész társaság ráförmedt  s többeket meg-
sebesített, de szerencsére veszedelmesebb baja 
senkinek sem tőrtént. 

— A dltrói „Olvasókör" tánczeaté-
lyei. Az Olvasókör válaszlmáuya Lukács János 
igazgató-gazda elnöklése mellett január hó elején 
elhatározta, hogy a jeleulogi farsangon  két táncz-
estélyt rendez. Ezekről a legkedvezőbb eredmény-
nyel szólhatunk, mert ugy a január 28-iki, miut 
a február  4-iki nagyon szép eredinénynyel folyt 
le. Mind a kettő, de különösen az első oly uagy 
számú mulató közönséget vonzott, hogy a láncz-
terem a szó valódi értelmében zsúfolásig  meg-
telt. A négyeseket két kolouban tánczolták. Az 
estélyek jó sikerei, a jókedv mind a két viga-
lomban hajnalig együtt tartotta a tánezoló közön-
séget. E két estély ismét emelte a ditrói táncz-
mnlataágok kedves természetességét, mely mellett 
hölgyek éa férfiak  jól éráik magukat és jól 
mulatnak. A rendezőség kellő anyagi haszonnal 
számolhat be a kaszinónak. 

— A divat áldozata. Nagyon vesze-
delmes divat a székely lakodalmaknál a pisz-
tolyhói való lövöldözés. Majdnem áldozalul is 
esett neki Csík-Dánfalván  Gál Mibályné, ki háza 
udvaráról békésen nézte az elölte elhaladó lako-
dalmas népet. Imre Gergely ősi szokás szerint 
elsütvén papír s lőporral töltött pisztolyát, oly 
szerencsétlenül tartolta, buuy a lövés megtalálta 
a nem messze álló Gál Mihálynét s annak jobb 
oldalán veszedelmes sebet ejteti. Nagyon helyes 
volna, ba a balóságok ezen rossz s gyakrau 
szerencsétlen kimenetelű szokást a legszigorúbb 
intézkedésekkel tiltanák be, mert különösen ré-
szeg állapotban a legények n»m igen képesek 
ügy-lni, bogy miuden veszély nélkül meujen 
végbe az ünnepélyes aktus. 

— A aaidó nép története. A zsidó nép politikui 
és társadalmi története, — irodalmi és művészeti fej-
lődéssel szorosun összeolvasztv u—jelenik me^ most 
a magyar irodalomban. K nugyrutennett uép hódítá-
sait. királyválasztásait a legpoutosabbun Deszéli el 
egy kis füzet,  könnyen olvasható, szép nyelven, tar-
talmasau egynttal művészi illusztrácziók kíséretében. 
Dávid királyról és Salamonról mond cl érdekes, bi-
zalmas részleteket. A hős. a nagyhírű Dávidról, ki a 
lázadó aminoniták küzUl .némelyeket fűrészszel  fű-
részelteti, némelyeket vasborona alá, némelyeket 
fejsze  alá vetteti, másokat mészkcmcnczébe bányatu-, 
(2. Sáin. 12. :il.) - E kis fQzct  a rN'ngy Képes VI, 
lágtörténet*1 10-ik fllzete,  a legjelesebb orientalista. 
Marpcro Gustou világhírű mllve után készült. — Egy 
fUzet  ára 80 kr. Kapható minden hazai könyvkeres-
kedésben. 

— A m. kir. honvéd állomás tulaj-
donát képező B a zsögödf  halárban az úgy-
nevezett „Kerekcsere" dűlőben fekvő  7 holdat 
57 nsz. ölet tevő lőlér, mely első osztályú 
szántóföld  az 1899. évre a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe kiadatik és evégre f.  évi február 
12-ére délelőtt 9 órára a bonvéd állomás pa-
rancsnokság irodájában árlejtés fog  megtartatni. 
Az állomás parancsnokság felhívja  a vállalkozni 
óhajtókat hogy ezen árlejtésnél jelenjenek meg 
a mikor is a legtöbbet ígérővel a szerződés 
meg fog  köttetni. A biztosíték a szerződővel, 
megkötésekor tndtul adatik, de valószínűleg 50 
forintnál  magasabb összeg nem leend. 

-- Az Idei tél oly enyhe, hogy Budapesten 
eddig hópelyhet még mutatóba sem lenetett találul, 
ám ez csak a tél örömeit veszi el, annak kellemetlen 
oldalai — a hosszú nnalinas téli esték olom sulylyal 
nehezednek reánk. Ennek kitűnő orvosságát ajánljuk 
kedves olvasóinknak, mikor felszólitjnk,  bogy lépje-
nek a .Képes Családi Lapok14 illasztrált szépirodalmi 
hetilap előfizetőinek  sorába, mely lap ugy szerkesztés 
mint kiáll itás dolgában a legkényesebb Igényeket is 
kielégitl s előfizetési  ára 1 evre 6 frt.  lélévre 3 irt. 
negyedévre 1 frt.  50 kr. Mutatványszámot ingyen 
kuld a kiadóhivatal, Budapest V., Vadász utcza 14 sz. 

— A legszebb ékesssólásnál is szeb-
ben beszél a tett Haldek fővárosi  magnagy-
kereskedő most megjelent árjegyzékének néhány 

oldalát töltik meg hazánk legnagyobb és leghí-
resebb gazdáin°k elismerő nyilatkozatai, melyek 
bizonyítják, bogy a Haldek czég ngy mint ed-
dig, az elmuli évben is szemelőtt tartotta azt 
az elvet, bogy a legszebb ékesszólásuál is szeb-
ben beszél a tett. 

— Nyilvános számadás. A csikazent-
iuirei ujonan alakolt .Olvasó-kör" javára január 
'21-én tartott tánezestélyen bejött 84 frt  30 kr; 
kiadás 42 frt;  készpénz 42 frt  80 kr. Felül-
fizettek  : Albert Beaiám körjegyző 5 frt  20 krt, 
Kristó István 10 krt. Imre Károly 40 krt, Csaló 
Ferencz (Treucsén) 2 frtot,  Hodor Jakab (Szent-
györgy) 00 krt. Kábdebó Ferenoz (Szentgyörgy) 
40 krt, Barabás Béla (Cs.-Szereda) 40 krt, Csi-
berlics I. (Cs.-Szereda) 40 krt, Becze Antal (Cs.-
Szereda) I frt  20 krt. Székely Endre 1 frt  20 
krt, Bodó József  50 krt, Rosenfeld  Dávid 80 krt, 
Potodszky József  (Szentgyörgy) 40 krt, Jakab 
Alajos 1 frtot,  Fiistus Sándor (Sieutgyörgy) 20 
krt, Borsai Mór (Cs.-Szereda) 2 frt  40 krt, Vajna 
Femnoz (Szenlsimon) 1 frt  5 krt, Domner Kál-
im.. (Szeiitsimon) 1 frt  5 krt, Bálint Zakariás 
(Brassó) 30 krt, György Ágoston (Szentkirály) 
1 frt  20 krt, Balázs Beuiáin (Szentkirály) 1 frt 
20 krt, András István (Szeutkirály) 1 frt  20 
krt, András György (Szeutkirály) 1 frt  20 krt, 
ifj.  liyörpy István (Szentkirály) 1 frt  20 krt, 
Sándor Gergely (Szentimre) 2 frt  50 krt, Csia 
Béla (Szentmárton) I frtot,  Gergely Ferencz 
(Brassó) I frt  20 krt, összesen : 30 frt  30 krt, 
melyet koszöuettel nyugtáz e helyen az „Olvasó-
kör" pénztáruoka. 

— A Dreyfuss  ügyben oly szomorú 
szerepet játszó VValsiu Esterházy, volt franezia 
őrnagy nevét sok lap előszeretettel egyszerűen 
csak Esterházynak mondja, a mi sok olvasóbau 
azt a téves hitet támaszthatná, hogy ez a kétes 
erkölcsű ur a magyar Esterházyakkal, valamely 
rokoni összekötetésben áll, pedig sem a herczeg, 
sem a gróf  Esterházy család, nem vallja ót ma-
gáénak. A család berezegi ága, melynek uiajo-
reskója, csak a mult hóbau ndsült, Magyarország 
leguagyobb földbirtokosa,  a grófi  család, részint 
duuánluli megyékben nagy kiterjedésű birtokok 
tulajdonosa, részint erdélyi mángnások; ezek 
egyike Gróf  Esterházy Géza, a nevétől ország-
szerte ismert coguaegyárat alapította meg évek-
kel ezelőtt -. de valamennyi tagja e nagyhírű 
mngyar mágnás családnak, erkölcsi tekintetben, 
minden kétségen felül  álló, feltétlenül  gentleman, 
a kikkel egy lélegzetre Walsin Kalaudor ur ne-
vét még kiejteni sem lehet, a nélkül, hogy meg 
ue banlaná <tz ember, az Esterházy nevét jogo-
sau viselő és- azt a büszke CBaládot, mely 
Magyarországnak több nagy férfit  szolgáltatott már. 

— Egy egész q j gyapjuféaűló  gép eladó. 
Hol ? Megmondja a kiadóhivatal ! 2—3 

Szerlsesztöl ü z e n e t 
Kj. urnák. ,.Tuniió-cgyleteink némely liiányui-

ról" közölt ezikket beküldött válaszát, miután a mos-
tani számra későn érkezett, u jövő számban közölni 
fogjuk. 

KIADÓ liAPrUliAJOONOS : 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ. 
4UU0, szám. .. , . . . . 

: Fo dmivelésugyt m. kir. minister. 
Ib09. 1II/2. 

Rendelet. 
Valamennyi  vármegyei és városi törvény-
hatóságnak,  a takonykór,  illetőleg  a bőr-
féreg  föllépése  esetén leendő  hatósági in-
tézkedések,  ugy a malleinexések  tárgyában. 

Azou czélból. hogy a takonykór, illetőleg 
bórféreg  föllépése  esetéu az óvintézkedések mi-
nél gyorsabban éB poutosabban foganatosíthatók 
legy.-nek, s hogy a korlátozások a forgalmat, 
kelletén tull indokolatlanul ne akadályozzák, más-
részt pedig a takonykór jelenlétének gyorsabb 
felderítése,  és igy a fertőzés  terjedésének mielőbbi 
meggátlása érdekében is szükségesnek tartom az 
állategészségügy rendezéséről szóló 1888: VII. 
tcz. végrehajtása tárgyában 1888. évi október 
15-én 40,000 Bzám alatt kiadott a földm.  ipar 
keresk. min. rendeletnek a takonykor, illetőleg 
a bőrréregre vonatkozó 163—210 §§-ai, ugy ki-
zárólag a takonykórra vonatkozó egyébb rendeletek, 
valamint a mailéin alkalmazásának, az ezzel való 
kóriBméiés a a megállapitott kórisme alapján kö-
vetendő eljárás szabályozása tárgyában 180«. évi 
márczius 2-án 10,707 szám alatt kiadott földm. 
min, rendelet megfelelő  módosítását. 

Ehhez képest sz 1888. évi 40,000. sz. ren-
delet 102—210. g$-ainak, ugy az 1889. évi 6929. 
sz. éa az 1894. évi 56215. sz. valamint az 1896 
évi 20,767. számú rendeletnek hatályon kivül 
helyezése mellett a következőket rendelem. 
A községi elöljáróság teendői a betegség, vagy gya-

nújának fellépése  esetén. 
Ha valamely lovon, szamáron vagy öszvé-

ren a takonykór, illetőleg a bórféreg  jelenségeit 
észlelik, vagy ezen betegséget csak gyanítják ia, 
erről a közaég elöljárósága, a mennyiben a be-
tegségről, vagy gyanújának alaposságáról meg-
győződést szerzett, az illetékes I. fokú  hatóaágot 
azonnal értesíteni köteles. 

Addig ÍB, mig az I. fogú  hatóság, illetőleg 
törvényes megbízottja a helyszínén megjelen, tar-
tozik a község elöljárósága: 

a) a beteg vagy gyanús lovat (szamarat 
öszvért) más lovaktól (szamaraktól, öszvérektől) 
teljesen elkülönítve,  lehetőleg külön istállóban 
akkép őriztetni, hogy máa állatok lehetőleg be 
ne fertőztessenek. 

b) a beteg vagy gyanús lóval (szamár, ösz-
vér) közös istállóban, udvarban vagy legelőn volt, 
avagy azzal bármi más módon közvetlenül  érint-
kezett, vagy közőa vályúból (caóbörból) itatott, 
tehát fertőzés  gyanújában álló lovakat (szamár, 
öszvér) a betegtől vagy gyanústól és máa lovak-
tól teljesen elkülnitve akkép őriztetni, hogy más 
állatok lehetőleg be ne fertőztessenek: 

c) a község  belterületén  levő  beteg 
vagy gyanús ló (szamár, öszvér) tulajdonosa köz-
vetlen  szomszédainak lovait (szamár, öszvér) is-
tállóztatni : 

d)  az a—c) pont alatt említett állatok szá-
mára a marhalevelek kiadását megtiltani s az 
illető tulajdonosoktól a birtokukban levő marha-
leveleit bevonni éa őrizetbe venni: 

e) ló- és marhakereBkedöket (kupeczeket), 
herélöket az a—ej pont alntt emiitett állatok is-
tállóiba való lépéstől eltiltani; 

f)  a betegség vagy gyanújának fellépéséről 
a szomszéd községeket értesiteui: 

g) ha valamely ló (szamár, őszvér) elhullott, 
a hullát szarvasmarha-fogatokkal  azonnal az illető 
községben levó dögtérre (legelön vagy erdóbeu 
félreeső  helyre) kell szállíttatni, ott őriztetni a 
attól embereket és állatokat távol tartani, mig 
az I. fokú  hatÓBág illetőleg törvényes megbízottja 
megérkezik. 
Az I. fokú  hatóság és a hatósági állatorvos teendői, 

ugy a kórisme megállapítása. 

VERESS SÁNDOR dr , 
itpáfisűfNra 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr . házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 —3-ig. Fogorvosi és fogniüvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
3 - * 

Sz. 97 — 899. 
körj. 

Hirdetn^eny. 
Közhírré tétetik, liogy Csik-Karcz-

falva  község tulajdouát képező azon ha-
vasok, melyek j< vedelme a községi szük-
ségletek fedezetére  fordittatik,  Csik-Karcz-
falva  község házánál — hol a feltételek 
megtudhatók —febr.  hó 13-án és kö-
vetkező napja inak délelőtt i 9 órá-
jától kezdődőleg nyilvánosan árverésen 
kiadatni fognak. 

A községi elöljáróság : 
Csik-Karczfalva,  1899. jan. 28-án. 

Suba Zsi ga, Bartalis József  a. k. 
körjegyző. községi biró. 2—2 

Hirdetmény. 
Csik-Madaras róm. kath. hitközsége 

a tulajdonát képező ,Tarkő"-nev(l havast 
az 1899. évre haszonbérbe adja. 

Az árverezés ideje: 1899. február 
12-én d. u. 2 órakor. 

Az árverezés helye: csikmadarasi róm. 
kath. iskola. 

Kikiáltási á r : 400 frt. 
Kik árverezni szándékoznak, a ki-

kiáltási összeg 10°/»-át tartoznak bánat-
pénzül befizetni. 

Csik-Madaras, 1899. jannár 30. 

Miklós Is tván, 
l - l plébános. 

2. §. Mihelyt az I. fokú  hatóság a takony-
kór, illetőleg a bórféreg,  vagy gyanújának ese-
téről értesül, köteles a hatósági (törvényhatósági, 
városi, kör- vagy községi) állatorvost azonnal 
a helyszínére kiküldeni s lehetőleg vele ugyan-
oda kimenni. 

Az I fokú  hatóság, illetőleg a hatósági ál-
latorvos a helyszíuén mindenekelőtt meggyőződik 
arról, hogy a község elöljáróság megfelelt-e  a 
jeleu rendelet 1. $-ában foglalt  utasításoknak, s 
azután foganatosítja  a szükséges további elővizs-
gálatokat. E czélból a hatósági állatorvos — még 
mielőtt a beteg vagy a betegség és a fertőzés 
gyanújában álló állatokat, illetőleg a hullát meg-
vizsgálná első Bőrben ezen állatok tulajdouoea 
közvetlen szomszédainak lovait (szamár, öazvér), 
azután a fertőzés  gyanua állatokat s végül a be -
teg vagy gyanús állatokat alaposan megvizsgálja. 

A vizsgálat eredményéhez képest: 
a) ha a hatósági állatorvos kétségtelenül 

megállapítja, hogy sem takonykór, sem annak 
gyanúja nem forog  fenn,  ugy a jelen rendelet 
I. §-a értelmében alkalmazott előzetes óvintéz-
kedéseket azonnal hatályon kivül kell helyezni 

Foyt. köv.) 



Február 8. C S I K I L A P O K 6. szám. 

Egy 3—4 osztályt végzet t flu 
tanulónak felvétetik  Meskó Jakab 
kereskedésébe Cs.-Madéfalván. 

•2-3 

a C s i M -Gyergyó-Szentmiklóson 
utc Kában levő 

„Fehére-szállodámat 
italmérési engedélylyel egy, vagy több 
évre haszonbérbe adom. 

Terjedelmes szekérszinnel el van látva 
és egyedtlli élénk szálloda azon utczában. 

Értekezhetni Oziffra  Mihálynál. 
1 - 2 

Alulirt egyesület az é rdeke l t 
közönségnek tudomására hozza, 
hogy : 

1. A Bors-féle  te lken lévő gőz-
fürészgyárt  üzembe ve t t e s jutá-
nyos áron vágat mindennemű 
deszkát, léczet stb. 

2. A téglagyár te lepen 220 
ezer jó minőségű tégla eladó. 

„A csik-szentkirályi tégla-
:<- gyár egyesület." 

Sz. 293—1899. ar. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csik-Taplocza 

község közhelyeinek arányosítása iránti 
ügyében az első munkálatok megkezdése 
jelesen az érdekelt felek  képviseletének 
rendezése, a működő mérnök megválasz-
tása és a költségelőirányzat elkészítése 
felett  tartandó tárgyalásra határnapul 
1899. február  hó 18-ik nap jának 
d. e. 9 Órája osíktaploczai községhá-

Ifsgyar  királyi államvasutak üzletvezetösége 
Kolozsvárit. 

2906. sz. 1899. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasotak kolozsvári üzlet-

vezetőség vonalán fekvő  Csik-Gyimes állomáson 
szervezendő pénzváltó bérlői állásra ezennel 
zárt ajánlatn pályázat hirdettetik. 

Pályázótól megkívántatik, hogy a inagyar, 
román és német nyelvet tökéletesen birja és a 
frsnczia  nyelvet is értse: továbbá a külftmböző;  ,, 1 • i i J i u i • i \. a  Í i :„ zálioz tűzetett ki, melyre az érdekelt btr-országok pénznemeit ismerje. ' J 

tokosoka törvényes következmények terhe 
mellett megidéztetnek. 

Egyszersmind a bírlokrendc/.ő mér-
1 tiökök felhívatnak.  hogy azok, a kik a 
nitikcdő mérnöki teendőköl elvállalni szán-
dékoznak, a szerződési pontozafok  előter-
jesztése mellett, ajánlatukkal hozzám, 
vagy ÍIZ érdekelt telekhez küldjék be. | 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csík Szeredán, 1899. jan. hó "24 én. 

Kovács Lajos, 
I—1 l-lj. Ilil'ó. 

Sz. 6 3 5 4 - 8 9 8 . 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Rákos, Madaras, Göröcsfalva  és 

Vacsárcsi községekből Csik-Rákos szék-
helylyel alakult körben a körjegyzői állás 
lemondás folytán  üresedésbe jővén az 1886. 
évi XXII . t.-cz 82 §-sa értelmében arra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állással a községek pénztárából 
kapandó 400 Irt fizetés,  76 frt  lakbér, 66 
irt kllldönczdij, 40 frt  irodai átalány és 
40 frt  nyomtatványok beszerzésére, ezen-
kívül pedig a magánmunkálatokért sza-
bályrendeletileg megállapított munkadíjak 
élvezete, — járnak. 

Felhivoni mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t -cz. 
6. §-ának megielelőleg felszerelt  és eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  pályázati kéré-
süket hozzám az 1899. évi február 
16-éig annál bizonyosabban adják be. 
mert a később beadottakot figyelembe  nem 
fogom  venni. 

A választás Csik-Rákos községházá-
nál az 1899. évi február  18-án d. e. 8 
órakor fog  megtartatni. 

Felcsiki járás főszolgabirája. 
Csik-Szeredán, 1899. év január hó 

20-án. 
Fejé r Sándor, 

ü Íos/.ulíjalíirő. 

Sz. 261—898. 
kT 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Várdotfalva,  Csobotf'alva,  Cso-

mortán és Pálfalva  községekből, Csik-
Várdotfalva  székhelylyel alakult körben, a 
körjegyzői állás elhalálozás folytán  üre-
sedésbe jővén, az 1886. évi XXII t.-cn. 
82. §-sa értelmében arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

Ezen állással a községek pénztárából 
kapandó 400 frt  fizetés,  15 frt  uti, 15 
frt  irodai, 15 frt  tOzi faátalány,  továbbá 
20 frt  küldönczdij, 100 frt  a birtokossági 
jegyzői teendőkért, 60 frt  tiszteletdíj pe-
dig anyakönyvvezetővé leendő kinevezése 
esetén és ezen kivül a magán munkála-
tokért szabályrendeletileg megállapított 
munka dijak élvezete — járnak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
6. §-ának megielelőleg felszerelt  s eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  pályázati ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1 8 9 9 . é v 
február  17-éig adják be, mert a később 
beérkezőket figyelembe  venni nem fogom. 

A választás Csik-Várdotfalva  község-
házánál az 1899. év iebrnár 20-án d. e. 
8 órakor fog  megtartatni. 

Felcsiki járás főszolgabírója. 
Csik-Szereda, 1899. január hó 19-én 

Fe jé r Sándor, 
S—S főszolgabíró. 

A bérlet a román vasutak csatlakozásá-
nak megnyílta napján kezdődik és tart. ezen 
időponttól számitott bárom egymásután követ-
kező éven át. 

Bérbeadó a Oik-Hyimes állomás előcsar-
nokában — a személypénztár átellenebében 
lévő bódét pénzváltás czéljaira — rendel-
kezésre bocsátja, inely bődében a szeiiiélysszál-
liló vonalok közlekedési ideje alalt tallózik a 
bérletet elnyerő pályázó az idegen pénzneme-
ket a napi tőzsdei árfolyam  szerint beváltani. 
Megjegyeztetik, hogy az utazó közönség tel 
lesz jogosítva a vasúti vendéglő helyiségt-iben 
fogyasztott  étel- és italneniflekét  a fi/ető  pin-
czérnél idegen pénzzel is kiegyenlíthetni és 
ezen czimen a vendéglős, illetve fizető  pinczér-
nek a pénzváltás meg lesz engedve. 

Magánlakás a bérlőnek nem fog  rendel-
kezésre bocsájtatni. 

Ajánlatevőktől feltételeztetek,  hogy ezen 
bérleti feltételeket  ismerik és egész lerjedel-
mökben kötelezőknek elismerik. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott és 
.Ajánlat a f'sik  Gyimesen létesítendő pénzváltói 
intézmény bérletére" feliratit  borítékba zárt 
ajánlatok lepecsételve 1899. évi februárius 
hó 28-án déli 12 óráig alulírott üzlet veze-
tőség általános (I.) osztályánál nyújtandók be, 
vagy oda a tn. kir. pósta utján elküldendők. 

Bánatpénz fejében  200. azaz kétszáz ko-
rona készpénzben, vagy állami letétekre alkal-
mas értékpapírban legkésőbb lolyó évi február 
hó 27-én, déli 12 óráig a m kir. államvasutak 
kolozsvári üzletvezetösége gyüjtöpénztáránál 
Kolozsvárit leteendő 

Takarékpénztári betétkönyvek leiéi gya-
nánt nem fogadtatnak  el. 

Ezen leitélelektől eltérő, vagy nem a ki-
tűzött határidőre beérkezett ajánlatok nem vé-
tetnek figyelembe. 

Az üzletvezetőség fentartja  magának azon 
jogot, hogy az alánlatok közt a bérösszegre 
való tekintet nélkül szabadon választhasson. 

Kolozsvár, 1899. január hóban. 

A magyar királyi államvasutak 
kolozsvári üzletvezeiösége. 

l*liiiiiiyoinőst iK-ni ilijii/.iink. 1 1 

Sz 137 — 1899. körj. 

Hirdetmény. 
Csik-Karczfalva  község tulajdonát 

képező, a piaeztéren fekvő,  úgynevezett 
községházának földszinti  része, melynek 
egyik Hzárnya kereskedésnek, a másik 
vendéglői helyiségnek használható, folyó 
h ó 25-én délelőtt 9 órakor alól-
irott községi elöljáróság által, 5 évi tar-
tamra, nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek bérbe fog  kiadatni. 

Megjegyeztetik, hogy a kereskedés-
nek szánt helyiség lakásul is szolgál, a 
vendéglői helyiség pedig á l l : a földszin-
ten 4 lakószobából, az emeleten egy ven-
dégszobából, terjedelmes udvar-, szekér-
szili- és istálóból. 

Bővebb felvilágosítás  a községi Elöl-
járóságtól szerezhető. 

Csik-Karczfalva,  1899. február  5-én. 

Suba Zsiga, 
kiirjegyzó. 

Bartalis József, 
1—3 biró. 

~ M a g y a r g y á r t m á n y ! M a g y a r g y á r t m á n y ! 

E 3 F E C T O I E 3 " 
s z a b a d a l m a z o t t g á z g y á r t ó k é s z ü l é k 

i v i l â g i U t N i , f i i i  ét* i é s e r f i k i f r j l é s i  c z é l o k r a . 
í Nem r o b b a n ! NVui á r t a l m a s ! 
* Teljesítmény és fogyasitási  meghatározás a m. kir. technológiai múzeum által bizonyítva. 
> Fényfok  meghatározás Hahóthi Sándor tanár által bizonyitva. 
[ "CTj g'á-znszészHjLlélls. 
t Mindenhol felállitható,  teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg 
[ uton állitatik elő. Felügyeletet nem igényel, könnyen kezelhető, 
j Nem robban, nem ártalmas. 
> Világítási berendezések létesítésére, minden házban, szállodában, kaszinAban, 
» színházban, nyaralóban, fürdőhelyeken,  kastélyokon, mulatókban, gyárakban, mühelyek-
J ben, vendéglők és kávéházakban. 
| Gázmotorok utján, ugy műhelyekben ipari gépek hajtására, 
| mint gazdaságokban gazdasági gépek, rosták, morzsolok, szecskavágók, 
ţ darálók stb. üzemben tartására a legjobb és legolcsóbb erő. 
[ Egy 83 gyertyafényü  láng mintegy l</2 krl a kerül. Egy óra lóerő A krbajön. 
> Eddig már számos „Perfector"  berendezés működik az országban 
J világító és erő czélokra, melyekről elismerő levelek felett  rendelkezünk. 
í Petroleum és benziu mntórokat. olcsón átalakítunk gázunkhoz, 
í Részletes ismertető leírások, valamint költségvetések bérmentve ós díjmentesen. 
\ 4 Mauthner Adolf  és Társai 
[ B u d a p e s t , V., A r a n y J á n o s - u t c z a 3. 

A jelzálog hitelbank részvénytársaság Gyergyó-Tölgyesen vagyon álladékáról 1898. 
VAGYON. 

deczember hó 31-én. 
TEHER. 

Osztr. ért. 

korona j fill. 

101 
105 
103 
93 

10 
12 
14 
97 
42 
84 

Beruházásban 351205*) . . 
IVnztár készlet 1898. dccz. Iió 31-én 
Külföldi  pénznemekben . 
Váltókban . . . 
Jelzáloggal biztosított, váltókban . 
Ke essrgelt és jelzáloggal biztosított 

kötelezvényekben 
Kézi zálogokkal fedezett  költsönökben 
Külföldi  váltókban 
Giró számlán osztr. inagy. bank 
Nyilt számlán . . . 
Trieszti általános biztosító társaságnál 

1 1 60 
2248 

354664 
42920 

40 
24 
60 

Értékpapírokban 
részvény) 

(Takarékpénztári 

167763 50 
2140 — 

32247 72 
413 28 

1698 38 
2 54 

468 98 

605727 ; 64 

Liips/tun 

2 
9 
9 

95 

94 
2(> 

évről 43146 — 
os kninnin 2öSH-7ii 

Alaptőke számláit 
Tartalékalap 1897. 
Tnrtalékalap f.  évi li" 
Betétek tőkésített kamatokkal 
Visszváltó költsönök 
Folyó számlái követelők 
Fel nem vett jótékonyczél 1897-ről 

Nyeremény, mely feloszlik: 
Alapszabály szerint 90°'u tar-
talékalapra . • 23565-24 

Alapszabály szerint 10" o tisz-
teletdíjakra . 2663" — 

Osztr. ért. 

korona fill. 

100000 I — 

43734 
390607 

41886 
1218 

51 

26229 

76 
16 
94 
30 
38 

10 

605727 64 

: ! 
Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi deozepiber hó 31-t'n-

Korpos Ádám, a. k. Ifj.  Török Antal, •>. k. 
könyvelő. vezérigazgató. 

Hogy ezen forgalom,  nyereség-veszteség, valamint vagyon-mérleg-Hv.ámlákat n fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk 
azokat mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk, igazoljuk. 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1899. évi január hó 5-én. 

k. Török Antal, k. Müncke Pál, * k. 
elnök. igasg. tag. 

Ávrám Haim, k-
igasg. tag. 

Csató Is tván, s. k. Urzicziánu János , s. k. 
f.  bizotts. tag. f.  bizotts. tag. 

Waitsuk József,  s-
igazgatósági tsg. 

Strul Mihály, s. k. 
igazgatósági tag. 

Haim Simon, s. k. 
f.  bizotts. tag. 

*) Teljesen leíratott. S—3 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdouos és kiadó Uyörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 


