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Székely kérdés a pénzügyi 
bizottságban. 

Előttünk fekszik  a pénzügyi bizottságnak 
január 5-iki üléséről szóló liiiinpi referáda. 
Talán örömmel tölthet el bennünket a gondo-
lat, hogy a székely kérdés immár közeledik 
legillemkesebb fóruma  a törvényhozás felé  s 
különösen az, hogy ma már nem esak általá-
nosságban foglalkoznak  a székely faj  pusztu-
lásával, hanem kutatják részleteiben az okokat, 
melyeknek következményekép tudhatók be a 
hangoztatott bajok, más részról azouban meg-
döbbentők az adatok, melyek ilyképen elébünk 
tárulnak s melyekből okszerüleg az következ-
tethető, hogy alap s anyag volna a javulásra, 
a jóletre, csak a fejlődés  hiányzik. 

Nagyon helyes alapra helyezkedett Sze-
derkényi Nándor, mikor a székely vármegyé-
ket Schweitz bérezés vidékeivel hasonlította 
össze s ezen összehasonlításból vonta le kon-
klúzióit, mert Schweicz népe ép ugy állatte-
nyésztésére, iparára van főképen  utalva meg-
élhetésénél mint a székely havasok lakói. 

S mit találunk ? Azt, hogy Schweitz lakói 
kevesebb területen, kisebb segédeszközökkel 
jobban boldogulnak, mint a mi székelyeink. A 
mint a népesség sznporodtával ugyanis maga 
a földmüveles  nem adta meg kenyerüket, az 
állattenyésztés kiterjesztésével s iparuk fejlesz-
tésével pótolták a hiányokat, mig nálunk a 
népség szaporodott, de a megélhetés forrásai 
változatlanul ugyanazok maradtak. 

Schweicz egész területe kisebb, mint nz 
összes székely vármegyéké s mégis csaknem 
ugyanannyi ember jólétben él rajta^evesebb a 
legeitje, takarmány készítésre szolgáló területe, 
de azért mégis több a szarvasmarhája, teje s 
a földmüvelés  és állattenyésztéssel összefüggő 
más termelvenyei; teljesen magára van, mint 
független  állam, gazdasági kérdéseiben utalva 
s önerejéből iparát odáig fejlesztette,  hogy 
nemosak a hiányokat pótolja, nemcsak kenye-
ret áil, hanem jólétet, gazdagságot is. \lig a 
székely vármegyéknek elvégre is még egy 
egész ország áll a háta mögött s az eredmény 
ez ideig a pusztulás, a szegényedés, a kiván-
dorlás. 

Ez az ország azonban megmozdult végre. 
Ma meg esak az okokat fürkészik,  holnap már 
meg fogják  találni a módokat is arra, hogy ez 
állapotokon segítsenek s nagy kérdésünket 
véglegesen megoldják. A Schweiczczal tör-
tént összehasonlítás nemcsak rémképek lei-
idézésére, szomoni helyzetünk ijesztőbb szinii 
ecsetelésére való, hanem ezen összehasonlítás 
eredményéből kell megtalálnunk az első lép-'st. 
mely a sikernek kulcsát fogja  képezni: Ha a 
statisztikából látjuk, llogy Schweicz nem ter-
mékenyebb hegyein több állatot tenyészt, inint 
mi ugyanannyi, sőt több területen, ha keve-
sebb segédeszközökkel gazdasági termelvények 
messze túlhaladják a miénket s egy-egy ilyen 
kereseti ágból tízszeres átlagos jövedelem esik 
egy emberre mint nálunk, nem önként tolul-e 
lel a logikus konklúzió, hogy miután ezek sze-
rint a ini talajunk még teljesen kihasználva 
nincs, állattenyésztésünk s ezzel összefüggő 
tej s más termelési ágak még a fejlődés  leg-
magasabb fokát  el nem érték stb. elsó sor-
ban használjuk ki földünket  a maga teljében, 
terjesszük ki állattenyésztésünket a lehető leg-
messzebb határig, csináljunk magunknak jöve-
delmet a földművelés  s állattenyésztéssel össze-
függő  termelési s kereseti âjţakbol s a mi még 
igy hiányozni fog,  azt pótoljuk iparunk fej-
lesztésével. mely idővel bizonyára meg fogja 
adni a mi földünk  népének is a jólétet, gaz-
dagságot, miként megadja azt Schweicz né-
peinek. 

Eddigelé birjuk Hegedűs Sándor keres-
kedelemügyi miniszter igéretét, hogy tanulmá-
nyozni fogja  a !-z -kely kérdést s minden lehe-
tőt el fog  követni e nép érdekében. Beutazta 
a vidékeket s saját szemeivel győződött meg 
a szomorú állapotokról s ma már azt a radi-
kális orvosszert keresi, mely a vérző sebeket 
begyógyíthatja. I'éUláját akarja ugy látszik 
követni Darányi Ignácz foldmivelésügyi  minisz-
ter is. mert a pénzügyi bizottság emiitelt ülésén 
komolyan foglalkozott  a székely bajokkal s a 
maga részérói is megfogadta,  hogy mindent, 
a mi módjában áll, meg fog  tenni érettünk 
sót hogy saját szemeivel lásson, saját füleivel 
halljon, a legközelebbi jövőben egy körutat 
tervez a székely vármegyékben s pozitiv in-
tézkedéseit csak saját közvetlen tapasztalatai 
utánra tartja fenn. 

Üdvözöljük a földmivelésügyi  miniszter 
urat nemes elhatározásáért. Az ó komoly ak-
ezióba lépéseivel fog  a székely kérdés az 
egyedüli helyes mederbe tereltetni. Kihasz-
nálni első sorban a természet adományait, 
mert nálunk mint földmivclö  államban esak 
ezzel kapcsolatosan lehet a feldolgozás  s ér-
tékesítés iígvét kifejleszteni,  előmozdítani. Sok 
oly, a f'ildmivelésiigvi  miniszter hatáskörebe 
tartozó exiszteuczialis fontossággal  bíró kérdés 
vár mcgoldasra. mely nélkiii — hozzáadván 
íz arányosítás, tagosítás s telekkönyvi birtok-
tisztázásuk gyors lebonyolítását — minden se-
gély akczió illtizorius volna. Mig ha a földmi-
velés s kereskedelemügyi miniszterek karöltve 
lógják vezetni c nép sorsát, vállvetve együttes 
erővel lógnak helyzete megjavítására okszerű 
módokon s eszközökkel törekedni, akkor a si-
ker nem maradhat él. 

Ezért örvendünk mi Darányi Ignácz mi-
niszter ur kijelentésének s ezért várjuk az ó 
eljövetelét, mert a ket miniszter ígéreteinek 
beváltása lesz bizonyára a legszebb uj esz-
tendei ajándék a székelységnek!.... 

— A székely képviselők a székely 
kongresszus rendezése tárgyában l'.Ktí. január 
hó lfi-án  délután 5 órakor a képviselőházban 
közös értekezletet tartanak, melyre az összes 
székely egyesületeket a következő sorok kísé-
retében hívták meg: 

Tisztelt  egyesület! 
Alulivott székely képviselők a t. Egye-

sületet tisztelettel fölkérjük,  hogy a székely-
kongresszus rendezése tárgyában jövő évi ja-
nuár hó Ili-ált délután •> órakor a képviselő-
házban tartandó közös értekezleten részt venni 
szíveskedjék. 

Az értekezletre meghívott t. egyesülete-
ket és pedig: a t. Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületet, a t. Erdélyi M. Közművelődési 
Egyletet, a t. Erdélyi Uazdasági Egyletet, a t. 
Erdélyi Kárpát-Egyesületet, a t. Székely Tár-
saságot és a t. Székely Egyesületet szeren-
csénk van arra is kérni, hogy a kitűzött érte-
kezleten lehetőleg t. elnöksegeik utján méltóz-
tassanak részt venni s hogy a képviseletre 
vonatkozó becses válaszukat Bedó Albert kép-

viselőtársunkhoz (Alkotmány-utcza 10. sz. a.) 
szíveskedjenek intézni. 

Budapest, 1901. évi deczember hó. 
Redő  Albert,  Itenke  Gyula,  Dániel  Gábor, 
Fojér  Antal,  György  Gyula,  László  Uibálv, 
SlolnárJózsef,  Székely  György,  Ugrón  János. 

= Csíkszeredai polgármesternek, 
mint már annak idején jeleztük, az 1901. de-
czember 31-iki gyűlésen Bartók Károly nyu-
galmazott kézdivásárhelyi polgármester válasz-
tatott meg. Ezzel azonban a kérdés véglegesen 
meg nem oldatott s hamarosan ujabb válasz-
tásra van kilátás, mert az újonnan megválasz-
tott polgármester a választást el nem fogadta 
s ezt hozzánk intézett levelében .körülményei-
vel" indokolja tneg. E körülménynek valószí-
nűleg hirtelen közbejöttnek kellett lennie, mert 
nem tételezzük fel  Bartók Károly úrról, hogy 
ha előre tudja, hogy ugy sem fogja  elfogadni, 
mégis beadja pályázatát s ez által játékot űz-
zön a város képviselő testületével s a sok ro-
hamosan egymás után következő mindenféle 
választások által már úgyis felzaklatott  kedé-
lyeket ujabb megpróbáltatásoknak tegye ki. 
Hozzánk intézett levele következőleg hangzik: 

Tekintetes  Szerkesztő  ur! 
Becses lapjában szíveskedjék közzétenni: 

Magán távirati tudósításból értesültem, hogy 
Csíkszereda rend. tan. város tek. képviseld 
testülete polgármesterének megválasztani szí-
ves volt. Bármilyen megtisztelő a képviselő 
testület bizalmának ezen nyilatkozata, kijelen-
tem, hogy ezen megtisztelő állást körillmé-
nyeimnél fogva  nem fogadhatom  el. 

Karatna, 1902. január 1. 
Huzafias  üdvözlettel 

Bartók  Károly,  ny. polgármester 

Székely kongresszus. 
Székely kongresszusról beszélnek slirttn 

a lapok, a Székely Társaságok, E. K. E. és 
székely képviselők mozgalmával kapcsolatosan. 

Mégis állapodtak jórészt abban, hogy egy 
kongresszuson tárgyalandók volnának mind-
ama bajok, melyek a székelység megmentése 
czéljából sürgősek és fontosak,  csak az idő, 
hely és résztvevők kívánságainak és munkakö-
rének összegyeztetése felól  foly  vita. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
N a r c z i s s . 

— Kajz. — 

A vén professzor  hanyagul intett oda a 
kezével az ajtóból egy ötödévesnek, a mi azt 
jelentette, hogy kezdődik az óra, fölállhat  a 
modell. 

Az esti akt nem mutatkozott valami ér-
dekesnek. Nem volt szép a modell. Csak kény-
szerűségből vették fel  más hiányában, hogy ne 
kelljen csontvázat rajzolni, mert az unalmas és 
borzasztó állapot. 

Datyó lopva szippantott még egy-kettőt 
a czigarettjéból egy spanyol fal  mögött, aztán 
ovntosan szétzavarta a füstöt.  Majd valamelyik-
sötét sarokból előkerítette a rajzkeretét s ha-
nyagul a bakkjára dobta. Netty, az „öreg* 
egyre dörmögött a háttérben és pokolba kí-
vánta az aktot: 

— Az ördögbe is, annyi modell van a 
világon mint a szemét, s a mikor kellene, ak-
kor nincsen egy sem. Máskor sorfalat  állanak 
a folyósón  és könyörögnek, hogy vegyem 
fel  óketl 

A Bubi nyomban ajánlkozott, hogy ő ke-
rít egy szép lányt a jövő hétre, van egy jó 
eszméje. Olyan még nem volt, a milyen az lesz. 

Az akt már át volt javítva. Az öreg be 
sem nézett Akár felfordíthatták  volna az egész 
termet. 

Rudi a szép szőke gyermek tüntető hi-
degvérrel állította be a leányt a podiumon s 
a leány minden kézérintésére kimozdulta he-
lyéből. A Kövér Friczit ez dühbe hozta soda 
kiáltotta az aktnak: 

— Ej bal de ideges ma a kisasszony! 
Álljon ugy a hogy beállítják! Talán bizony 
szégyenlősek is lessünk már, mi ?!.... 

Azután mély csend szállott le a teremre. 
Valósággal nyomott volt a hangulat. Az akt 
most már liyugodtatl állott :l maga helyén. A 
fiuk  pedig szótlanul görnyedtek a bakkjaikon 
s dolgozni kezdtek. De nagyon unalmasan ment 
most a munka. 

* 

....S mig a rajzszenek puhán serczegtek 
a kifeszített  papirosokon, a" leány szeine egyre 
ott révedezett Datyóimk, a mi kis Donjiianunk-
nak a feje  fölött.  Az pedig a piedesztálra sem 
nézett, hanem oldalvást ülve a bakkján, va-
lami ujabb kalandon törte a fejét.  I'edig azt 
a csúnya leányt a mi Donjuauunk nagyon ér-
dekelte. 

Még mint kis gyermek látta már őt na-
ponta az iskolába járni. De a Datyó nniti vette 
őt észre soha. Istenem, Istenem I nem is csoda, 
hiszen ő olyan szegény kis leányka volt; ütött 
kopott volt a ruhája mindig. Őt pedig mindig 
olyan csinosan járatták a szülei. Egyszer aztán 
ugy tizenhat éves korában, a mikor újra fel-
ismerte, egy napon, nzon vette észre magát, 
hogy kész volna érte elkárhozni. De ő azt nem 
tudta meg soha. Mert nem merte megszólítani. 

És ime: itt látja évek utáu viszont. Ezt 
nem merte volua hinni soha! Ha tudta volna, 
hogy itt találja fel  újra, nem lépte volna át 
a pellengérségnek e küszöbét. Mert bizonyosra 
veszi, hogy ó az. Meg merne rá esküdni, hogy 
ez volt az ő tétova lelkének a bálványa — neki 
a csúnya leánynak. 

Tegnap aztán azt hitte, hogy minden 
vágya teljesedett, elvesztette boldogtalanságát: 
megszólította őt Datyó ur a folyósón,  beszélt 
vele és megcsípte a karjátl Es ó alig tudott 
hozzá beszélni, hanem volt a keblén egy szál 
narcziss és azt adta át a szép festőuek.  Aztán 
ő nem látott többé semmit; csak szaladt be 
az akt-terembe. Gyorsan levetkőzött és helyére 
állott. Es mi történt?.... A virágját ott találta, 
az állás letelte után hazamenet, a lépcsőkön 
összeszaggatva, eltiporva.... 

A leány teste egyre színesebbé vált. A 
lábai dagadtan vöröslettek ki az árnyékból. A 
melle erősen hullámzott s az areza a forróság-
tól szinte lángolt. Az egész testén hideg ve-
rejtek gyöngyözött végig. Feje fölött  az óriási 
Auer lámpa reá tüzelt s fénye  vakítóan izzott 
a testén. A teremben egyszerre fullasztó  lett 
a hőség. A fűtő  készülék kiadta teljes áramát, 
hogy gózölt minden. 

A leány pedig behányta a szemeit; va-
lami kábultság vett rajta erőt. Összefolyt  előtte 
minden; bódító zűrzavarba szédült a lelke s 
ugy állva, valami zsibbasztó lázas áloin vett 
rajta erót. 

Ugy tetszett neki, hogy egyszerre meg-
szépült ; nyirkos széteső teste karcsúvá lino-
tnult; emlői felszívódtak.  Kezeit is, lábait köny-
nyebbnek érezte, mintha perczenkint faragták 
volua le testét. 

S mintha csak Apelles véste volna, ugy 
állott tovább a podiumon; és csukott szem-
héjain át is látta Datyót, a hogy az sietve 
faragta  meg szenét es lázasau vetette papírra 
formái  t. 

És álmodta tovább: hogy egyszerre fel-
ugrott helyéről a szép Don Jüan, lábai elé 
borult és átkarolta. O pedig szelíden nézett 
le rá és halkan susogta neki: 

— Ugy-e most már kellek neked? mert 
szép vagyok? Eddig észre sem vettél, mert te 
a csúnyákat sohasem veszed észre? Csak a 
szép után töröd magadat. De balga ls voltam, 
hogy a virágomat eltiportattani veled.... Gon-
dolhattam volua, hogy mi a becse előtted egy 
olyan virágnak, a mit az utcza porából szed 
fel  egy csúnya rongyos leány... Mire is kellett 
volna ez neked? Most belátom, hogy ostobaság 
volt tőlem.... De most lásd: szép vagyok. Meg-
bocsájtom neked a virágot.. Most már az 
enyém lehetsz. Vigy magaddal, vigy el iunen 
engemet I.... 

S a leány ugy érezte, mintha lehajtanék 
s felakarná  emelni a megtértet, de'az szorosan 
átkulcsolja lábszárait; fejébe  száll a vérs nem 
érzi többé talpa alatt a főidet....  mintha a 
Datyó fölknpuá  és örült sebességgel rohanna 
vele alá, valami szédítő sötét mélységbe... 

....S a modell egy halk sikolylyal végig 
esett a dobogón.... 

* 

Egy pillanat alatt talpon volt az egész 
terem. Az óriási zuhanásra a professzor  is be-
nézett. A szolga azonnal ott termett a vizzel 
s a leányt fellocsolták.  A fiuk  őszintén szólva 
fel  sem vették az esetet, mert hozzá voltak 
szokva már az elájulásokboz. A professzor  csak 
óriási hőséget észlelt a teremben s rögtön egy 
tizperczes szünetet rendelt el, a min a növen-
dékek szerfelett  örvendeztek és elhagyták a 
termet, hogy egy czigarettet elszívhassanak. 

Datyót egy pillanatra elővette a jobb ér-
zése; egy pár lépést tett a leány felé  — aki 
mintha nehéz álombél ébredt volna fel,  nézett 
szerteszét — és megkérdezte tőle: 

— Hogy eshetett maga igy el? Miért 
nem kért pihenót, ha érezte, hogy rosszul van 
és el fog.ájulni?  Nagyon megütötte magát? 

A leáuy bágyadtan vonult el a spanyol 
fal  mögé, összeszedte minden erejét s onnan 
susogta ki: 

— Nem Ütöttem meg magamat, most 
legalább nem érzek semmit Azt hiszem, hogy 
álmodtam. 

Datyó sarkon fordult  és otthagvta a ter-
met. A folyósón  épen a leányról volt szo. 8 a zaj-
ból egyre kihallatszott a vastag marezona Friczi 
hangja, a mint többször is megismétli: 

— No de 1 Minek jön modellnek, ha nem 
tud állani?!.. 



Január Ö. C S Í K I L A P O K 

AJ E. K. E., melye kérdésben tagadha-
tatlanul elöl jár s legtöbb áldozattal és mun-
kával készitgeti a kongresszus útját az anyag 
rendezés felél  tárgya] a szaktestetekkel. 

Minthogy a kérdés szélesebb körök figyel-
mére méltó, ismertetjük a maros-vásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarának az E. K. E.-hez 
intézett átiratát, inely az anyag rendezés és ál-
talában a kongresszus tárgysorozatát illetőleg 
fontos  adatokat tartalmaz. 

Az átirat  igy szól: 
Hivatkozással a nagyérdemű Elnökségnek 

f.  évi október 9-én 264. sz. a. egy közelebb 
tartandó székely kongresszus tárgysorozatának 
megvitatása tárgyában kamaránkhoz intézett 
megkeresésére vonatkozó véleményünket az 
alábbiakban közöljUk. 

A nagyérdemű elnökség tárgyi és szak-
szerinti csoportosítással osztályozta a kong-
resszus eszméjével kapcsolatosan felszínre  ke-
rült összes javaslatokat. 

Betekintvén a megkereséshez csatolt jegy-
zék példányokat, melyek e csoportosítást küiön-
külön Kitüntetik, igy találjuk, hogy a felvett 
pontokból sok kihagyandó, mert 

a) részben egészen jelentéktelenek s ta-
pasztalat által igazolt szervezettel tényleg mű-
ködő egyesületek, társulatok, iskolák munka-
körébe tartoznak; 

b) mert ezek a kongresszus keretét -ok-
nélkül és ugy bővítenék, a hogy azt az érdekes-
ség feláldozása  nélkül bővíteni nem szabad, 
mivelhogy a legérdemlegesebb határozatokkal 
is csak oda kellene visszautalni, a hová ma e 
kérdések illetékességi jogon tartoznak s el lehet 
mondani, fokozatos  gondoskodás tárgyát ké-
pezik. 

Igy a tárgyi csoportosítást tartván szetn-
elótt, kihagyandónak véljük: 

I. Tulajdonjogi és közös haszonvételi ügyek 
czim alól a 3. Talajjavítás és 4. Regálé meg-
megváltás ügyét. 

Mivel előbbi a gazdasági iskolák és gaz-
dasági egyesületek elsőrendű feladata;  a re-
gálé kártalanítás pedig törvényes intézkedések 
alapján folyik. 

II. A jövedelmi és kereseti ügyek, neve-
zetesen belteijesebb gazdálkodás, műtrágya 
használata, ujabb takarmány félék  termelése, 
dohány ültetés, állattenyésztés fejlesztése  ok-
szerű istállózás, selyem tenyésztés, czukorgyár-
tás, pálinkafőzés,  gyümölcs konzerv készítés stb. 
1—10 sorszám alatt felvett  tételei Bzintén ide 
utalhatók; azoktól csak gyakorlati utmutntás 
alapján várhatunk eredményeket, a mire nézve 
már is történtek és napról-napra történnek in-
tézkedések, alapittatnak szervezetek. 

Ugyanezt mondhatjuk a III. Áruforgalom 
2—7. sorszám alá foglalt  tételeiről a mennyi-
ben az erdei és viczinális utak ügye az állain-
épitészeti hivatalok, vármegyék és községek 
szűkBégszerinti feladatát  képezi; a székely ter-
mények és állatok kedvezményes szállítása, 
sertés vásárok, baromfi  értékesítés, házaló ke-
reskedés, mint az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara hatáskörébe tartozó ügyek napi-
renden tartatnak és törvényes intézkedések tár-
gyát képezik, tehát a kongresszus tárgyai közül 
kihagyandók. De magában véve oly részlet 
kérdések is ezek, melyeket az általanos szé-
kely gazdasági viszonyok javítása szempont-
jából nem lehet egyöntetűen elbírálni. A köz-
magtárak ügye társadalmi térre tartozik s in-
kább a községi és hitelszövetkezettel kapcso-
latosan oldható meg. 

A IV. HitelUgyek czim alatt felvett  cso-
portból a községi adómentes takarékpénztárak 
es a székely jelzálog kölcsön konvertálását tö-
rólnók, mivel előbbieknek a szövetkezetek ter-
jesztése esetén nincs létjogosultságuk, a jelzá-
log kölcsönök konvertálásának kérdése pedig 
a földhitelintézet  kapcsán nyerhet megoldást. 

V. Nevelésügyi kérdések czim alól az 
összes 1—7. tétel alatt felvett  tárgyakat ki-
hagynék, egy főtétel  keretébe ezek mind be-
foglalhatok,  külön való tárgyalásuk pedig túl-
ságosan kibővítetté a kongresszus keretét. 

De különben is elérhetjük ezen egyes 
vidékek szempontjából fontos  kérdések megol-
dását, ha azon vidékek érdekeltségének eziránt 
esetről-esetre indokolt kérelmét társadalmi és 
hivatalos szervezetünkkel támogatjuk ott a ho-
vá e kérdések megoldása egyedül tartozik, a 
kormánynál. 

Végül VI. Társadalmi és politikai ügyek 
ezim alól törölnék igy a hogy kontemplálva van 
mind a hét tételt. 

Az anyagi helyzet javítása, székely kér-
dés lokális megoldása, sok gyermekű családok 
segítése, munkás hitel stb. ugyanis egyedül az 
állandé munka, tehát emberileg lehető biztos 
kereset kérdése. Mihelyt megtaláltuk módját a 
székelység ipari és gazdasági ágak körüli fog-
lalkoztatásának ezek a kérdések maguktól es-
nek el. 

Ezek után fontosnak  tartjuk: 
I. A tulajdonjogi és közös haszonélvezeti 

ügyek czim alatt felvett  tételek között: 
1. Birtok viszonyok rendezése. 
2. Tagosítás. 
3. Erdő arányosítás. 
5. Erdő törvény médositása. 
6. Erdő keselés. 
7. Erdei legelők kérdését. 
II. A jövedelmi és kereskedelmi ügyek 

czim alatt: 

II. Bányászat fejlesztése, 
13, Gyógyító fürdők  fejlesztése  és 
14. Ásványvizek értékesítésének kérdését; 
III. Áruforgalom  czim alatt a székely kör-

vasút és általában a Bzékely vasutak kérdését; 
IV. HitelUgyek czim alatt 
1. A székelyföldi  földhitelintézet, 
2. szövetkezetek alapításának kérdését. 
Es három főosztályba  soroznók ezeket a 

kérdéseket: I. Közgazdasági ügyek. II. Neve-
lés oktatás ügyek, III. Társadalmi ügyek osz-
tályába. 

Az I. közgazdasági Ügyek osztályába sor-
landónak tartjuk a) Mezőgazdaság: tagosítás, 
állattenyésztés, legelők; b) Erdőgazdaság: erdő 
törvény módosítása, nrányositás, erdókezelés; 
c) Ipar: házi-, kézmű-, gyáripar, bányászat; 
d) Kereskedelem: váinszerzódések, kereske-
delmi oktatás, beitermelés értékesítése ; e) Köz-
lekedés : székely vasutak, vámtarifa;  f)  Hitel-
Qgy: földhitelintézet  ipari- és mezőgazdasági 
szövetkezetek; g) Balnologia és turisztika. 

A II. Nevelés ügyek osztályában az elemi 
és szakoktatás kérdése. 

A III. Társadalmi ügyek osztályában a 
telepítés és munkaközvetítés kérdése a sürgő-
sebb (jolgok. 

Általában az a nézetünk, hogy a legsür-
gősebb és legfontosabb  kérdések vétessenek 
fel  a kongresszus tárgysorozatába és igy a kí-
vánalmaknak nemcsak fontossága,  de a sür-
gőssége is szóljon a kongresszus jogosultsága 
mellett. 

Kifejezzük  ismételten azon határozott kí-
vánságunkat, hogy a székely kongreszus ok-
vetlenül a Székelyföldön  tartassék meg, s an-
nak munkájában az összes számottevő ható-
ságok. testületek, különösen azok, melyek a 
székely kérdéshez, mint magyar nemzeti fon-
tosságit kérdéshez hivatásuknál, alapszabály-
ban gyökerező programmjuknáí fogva  kötve 
vannak egyesittessenek. 

Mert a kongresszus gyakorlati sikeréhez 
nemcsak gyakorlati értékű javaslatok és hatá-
rozatok kellenek, hanem a végrehajtás erős, 
áldozattól küzdelemtől visza nem riadó, kitartó 
munkája kívántatik. 

Ebben a munkában az Erdélyi Kárpát 
Egyesületnek tehát bizton kell számítani a vég-
rehajtó eleinek támogatására, ha azt nem akarja 
hogy a kongresszus határozatai, mint annyi 
más kongresszusnak határozatai bekerüljenek 
és örökre eltemettessenek a hivatalok poros 
aktái közé. 

Ezen kívánalmaknak  Buiyt kölcsönöz, mint 
jeleztük azon körülméuy is, hogy a székely 
kérdés megoldása magyar nemzeti fontosságú 
égetően sürgős Ugy, mert vele együtt napról-
napra a keleti határ védelmét tesszük koczkára, 
napról-napra veszítvén a keleti határ magyar 
zömének a székelységnek erkölcsi és anyagi 
súlyából. 

Ezen munkában ily irányzat mellett ke-
reskedelmi és iparkamnránk, mint a Székely-
föld  egyik legrégibb és munka körében légin 
kább érdekelt autonom testület, a több, mint 
10 év alatt összehordott anyagával és tapasz-
talatával hazafias  készséggel nyújt támogatást 
egy székely kongresszus sikeréhez, akár a 
nagyérdemű Elnökség vezetése alatt álló Eké-
nek, akár más testületnek. 

Nem mulaszthatjuk el azonban ismételten 
jelezni, hogy nz Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület, Székely Egylet, Székely Társaságok, 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Er-
délyi Gazdasági Egylet, Nemzeti Szövetség, 
Magyar Közgazdasági Társaság, székelyföldi 
gazdasági egyletek, iparfejlesztő  bizottságok, 
vármegyék, városok, pénzintézetek, tanitó egy-
letek, ügyvédi kamara és valamennyi székely 
képviselő munkába hívását is szükségesnek 
tartjuk. 

Elismeréssel kell végül szólanunk a nagy-
érdemű Elnökség eddigi hazafias  fáradozásairól 
és azon készségről, melylyel egy nagyszabású, 
tehát nagy költséggel járó kongreszus terheit 
önként veszi magára. Vajha kívánt eredmé-
nyét is biztosíthatná! 

Testvér gyilkosság. 
Az újév napja Pálfalva  községbe egy 

véres tragédiával köszöntött be, mely nagy iz-
galmat nzült a község lakóssága között. Oda-
való Vaszi Ferencz szegéuy sorsú ember, a ki 
nyáronkénti pásztorkodásából tartja fenn  csa-
ládját, újév napján délelőtt együtt ült felesége 
és két 20 éven felüli  fiával  szegényes házában 
elmélkedve az év küszöbén a megélhetés ne-
héz gondjai felett. 

Még a délelőtti órákban egy ismerós em-
berük kóstelekr Vrencsán Tódor állított be 
hozzájuk, kit vendégül tekintvén mindjárt gon-
doskodtak legalább egy kis pálinkávali meg-
traktálásáról. A gazda 3 decziliter szeszt vitt 
a házhoz, de mielőtt azt pálinkává alakították 
volna, Péter nevU, egy kissé hibbant elméjű 
fia  felragadta  a szeszes üveget s annak tar-
talmát egy cseppig kiitta. Ekkor a gazda ugyan 
annyi qjabb szeszt szerzett be B azt kezéből le 
sem téve vízzel pálinkává vegyitette s iddo-
gálni kezdettek és fogytával  ismételték. 

Ivás közben a 3 deczi szesz felhajtása 
által már korán ittassá vált fiatalabb  legény, 
Péter dühöngeni kezdett s a szülőre rátámad-
ván, kijelentette, hogy .itt ma halálnak kell 
lenni' s nyomban kést ragadott és azzal ro-
hant apjára, anyjára. 

Ezek ismerve a különben.is fogyatékos 
esszü, Herkules termetű és erejű flu  brutális 
természetét a vendéggel együtt menekü tek a 
házból és az istálóbu húzták meg magukat A 
részegség által önkívületi állapotba jutott fiu 
utána akart rohanni a menekülteknek, de ebben 
őt megakadályozta az idősebb fiu  Ferencz. ki 
megragadván öcscsét igyekezett kezéből a kest 
kiragadni, a mi nagy bajjal b hüvelyk ujjának 
megsérülése után sikerült is, s ezzel a ket 
testvér között élet-halál harezra került a dolog, 
A bár sokkal részegebb, de mindig erősebb 
Péter a kés birtokába jutott bátyját Fcreuczeţ 
átnyalábolta s a padlóra lenyomta és fojtogatni 
kezdette. Ez, hogy életét megmentse a kezé-
ben lévő késsel szúrni kezdette a dUhöngót s 
négy döfést  ejtett rajta, melyek közül egy a 
tüdőbe és egy a lágyókba hatolván, öcscsének 
ereje hanyatlani kezdett B igy sikerült alóla 
kibtţjnia. 

A Bzörnyü esetnek a községben a liire 
azonnal elterjedvén, rögtön orvosért küldöttek, 
s Dr. Kolonics Dénes körorvos kevés idő inulva 
a tett színhelyén meg is jelent, de már akkor 
az áldozat, különösen a lágyékon kapott szúrás 
nyomán támadt nagy vérvesztés miatt a ha-
lállal vívódott s néhány perez alatt meg is halt. 

Az eset a kir ügyészségnek is nyomban 
bejelentetett s a vizsgáló bizottság a törvény-
széki és dr, Filep Sándor bonezoló orvossal a 
községbe kiszállván, a szemlét és a bonczolást 
megejtette s bár az elhalt testvére Vaszi Fe-
rencz a tettet egyelőre nem ismerte be, más 
nap önként jelentkezett a bíróság előtt s vál-
ni ás t tett a saját élete megmentése végett el-
követett sértésekről. 

Az elhunytbnn a község lakóssága egy 
rémtói szabadult meg, a ki gyakori betöréses 
lopásaival .állandó rettegésben tartotta a köz-
ség népét s a részvét inkább a halált elóidézó 
Ferencz felé  fordul,  kit becsületes és munkás 
egyénnek ismernek. 

eltekintve attól, hogy u 1900; XVI.», c«. 8. §-
alapján a gazdák álul kötelesóleg biitoaitott cselé-
dek száma minteay 500.000, a segélypénitirba 
beiratkozott rendes éa rendkívüli tagok szám» is 
már elérte a LS.OOO-et. 

A segély-pénztár igsii emberbaráti működése 
bntditolta bizonynyal arra a királyi hercsegeket, 
főrendeket,  a képviselőház tagjait, nagybirtokoso-
kat. a különféle  kulturális pénzintézeteket, a vár-
megyéket és községeket, hoey ol>an nagy számban 
csoportosuljanak a ségélypénztár alapító tagjai 
sorába. És bizonynyal es ai oka annak is, hogy 
as Av végéig beiratkotott 1000 alapitó tag 160,000 
koronával gyarapította ast a vagyont, melynek 
egyedül ai a hivatása, hogy a föld  népét támo-
gassa, istápolja. 

A gazdasági munkások segély-
pénztára. 

— Az elsó cszteudó. — 
Még csak egy éve annsk, hogy az 1000: 

XVI. t. cz. alapján életbe lépett az Országos Uaz-
dasági Munkás- és Cselédsegélypénztár. Mikor ez 
az emberbaráti intézmény megkezdte iidvöB inükö 
dését. mindenfelé  igaz örömmel fogadták  a magyar 
gazdasági munkásnak — a föld  népének — ezt a 
leghívebb jó barátját. 

Az uj törvényt csakhamar elnevezték a sze-
gény ember törvényének, mert a józan magyar 
munkás gyorsan belátta, hogy ezt a törvényt csakis 
az ó javára alkották és fölismerte  »zt is, hogy 
egyedül ennek a törvénynek köszönheti, hogy most 
már biztosíthatja magát afelól,  hogy elöregedésére, 
munkaképtelensége idejére, nem kell koldusbotot 
fognia. 

Ez a törvény senkire sem erőszakolja, hogy 
tagja legyeu a segitő-péuztárnak. Kinek-kinek ké 
nyíre hagyja, hogy beiratkozik-e vagy nem irat-
kozik bo a segitd pénztárba. A törvényhozás böl 
csen járt el, amidóu abból indult ki, hogy akarata 
ellen senkin sem fog  az uj törvény segíteni. 

A józan magyar munkás Baját sorsáuak maga 
a kovácsa. Nein szereti a miuden áron való gyám 
kudást. Maga akarja megkülönböztetni a jót a rossz-
tól és most is bebizonyította, hogy szívesen sora-
kozik az egyedül az ó javára életbeléptetett intéz-
mény védszárnyai alá, inert a saját szemével látja, 
hogy ez az emberbaráti iutézinény az ország leg 
távolibb vidékein is milyen nagy gonddal ápolja és 
istápolja azokat a gazdasági munkásokat, kik segé-
lyére szorulnak. 

A segélypéuztár egy évi müküdése világosan 
bizonyítja, hogy a föld  népét gyakran éri olyan baj, 
mely ót munkaképtelenné teszi és gyakran fordul-
nak eló olyau balesetek, melyek a földmives  nép 
családját örökre megfosztják  a kenyér ereseitől. 

Még csak egy esztendeje, hogy a segélypénz-
tér liaaznoB működését megkezdte és már eme rövid 
idő alatt 700 földinivea  jutott abba a szomorú 
helyzetbe, hogy jótéteményét kénytelen volt igénybe 
venni. A segélypénztár minden egyes esetben gyor 
san gondoskodott a bsjba jutott ember gyógykeze-
léséről éB .anyagi támogatásáról, hogy betegsége 
ideje alatt ne legyen kénytelen családjával együtt 
as irgalomkeuyerén tengódui. 

A beállott baleset 58 földinivelót  megölt. Mind 
az 68 esetben a osalád a legnagyobb nyomorban 
maradt hátra. A segély-pénztár központi igazgató 
sága aürgóseu intézte el az özvegyek kérelmét és 
miuden egyes eaetben 400 — 400 koronát szolgál-
tatott át a nyomorral küzdő családnak. 

A beállott baleset a segély pénztár tizenhat 
tagját, a megejtett orvosi vizsgálat szerint, miuden 
korra munkaképtelenné tette. Ezekben az esetek-
ben a központi igazgatóság szintén a legméltányo 
Babban éB a legnagyobb gyorsasággal iutézkedetl 
és ma már mind a 16 munkaképtelenné vált tag 
élete fogytáig  részesül a törvény által előirt anyagi 
támogatásban. 

Ezek a számok világosan beszélnek éa egytól-
egyig hirdetik ennek az emberbaráti intézménynek 
szükséges voltát. 

VilágoBao látható ezekből a számokból, hogv 
a segélypénztár rövid fennállása  óta ia már Bok 
szerencsétlen embert mentett meg a koldusbottól 
és azámos özvegyet mentett meg a kétségbeeséstől 

Ai emberbaráti intézmény üdvös működése 
bizonynyal az oka annak, hogy a segélypénilár 
tagjainak száma olyan gyorsan emelkedik. Mert 

Felolvasással egybekötött fillérestély. 
Csíkszereda január 6. 

A csíkszeredai iparos ifjúsági  önképző-
körben tegnap tartották a második népszerű 
előadással és szavalatokkal egybe kötött össze-
jövetelt, melyen a köri tagok majdnem teljes 
számban vettek részt s rajtuk kivül igen szép 
számú közönség volt jelen, melynek soraiban 
különösen a női nem és annak ifjabb  része volt 
kiváló nagy számmal képviselve. Es ez na-
gyon természetes is, hiszen nemcsak felolva-
sás és egyéb produkeziók voltak kilátásba he-
lyezve, hanem azokon kivül fillérestély  is s 
nem mondunk valótlan, ha azt állítjuk, hogy a 
dolognak talán ez volt a vonzóbb oldala. 

A mint halljuk a rendezők sokat aggód-
tak azon, hogy vájjon nem követnek-e el egy-
házilag törvénysértést, ha a farsangot  előbb meg-
kezdik, mint az a kalendáriumban jelezve vau. 

Az ifjúság  töprengése eljutott a szeredai 
nagy pap fülébe,  a ki az ő már ismert jószí-
vűségénél fogva  igy gondoikozott: .Hagyjátok 
el fiaim,  majd segítek én rajtatok, egy nappal 
megnyújtom a farsangot  A három királyok: 
Gáspár, Menyhárd és Boldizsár ünnepe ugyan 
még csak holnap lesz, miután azonban ma va-
sárnap van, megtartom a Vízkeresztet már ma, 
megszentelem a ti házatokat ÍB, azért nem fog-
nak megharagudni a három királyok és ti ÍB 
jó lelkiismerettel tánczolhattok. És ugy tön, a 
mint goudolá. 

Mindezt csak azért mondom el, hogy meg-
nyugtassam azokat kik lelkifurdalást  éreznek 
a felett,  hogy egyiiázilag tiltott időben a késő 
hajnali órákig járták a .négy lépésüt", a .bosz-
tont" és a jó Isten tudja miféle  uj módi tán-
ezokat. 

De rátérek a dologra. Este fél  8 órakor, 
mikor Lakatos Mihály t. elnök fellépett  az emel-
vényre, az önképzőkör nagy terme zsúfolásig 
meg volt telve közönséggel. A tiszteletbeli elnök 
lendületes megnyitó beszédet mondott, melyben 
rámutatott jt haladásra, melyet az önképzőkör 
aránylag rövid egy esztendő alatt elért, de 
egyben jelezte azt is, hogy még csak a kez-
des kezdetén vannak, hogy még hosszú és fá-
radságos ut áll előttük, még nagy munkát kell 
végezniük, ha mindazon szép czélokat el akar-
ják érni, melyeket zászlójukra irtak s melyek 
elérésére alapszabály szerint is kötelezve van-
nak. És ez csak akkor történhetik meg, ha az 
önképzőkör minden egyes tagja erejét, isme-
reteit, tehetségét a czélok elérése érdekében 
legjobb igyekezete szerint felhasználja  és ha 
a közönség rokonszszenvét éB támogatását még 
nagyobb mértékben megnyerik, illetőleg kiér-
demlik, mint a hogy az eddig történt. Ezért a 
tagok lelkesedésének és a vezetők buzgóságá-
nak csökkennie nem szabad, sót folyton  foko-
zódnia kell. Ezután rámutatott azon irányelvekre 
melyeket működésűk közben szem előtt kell 
tartaniok, kérte hogy ápolják azokat az eré-
nyeket, melyek az embert valódi emberré te-
szik, kerüljék azokat a szenvedelmeket, melyek 
a széppel, jóval is nemessel ellentétben vannak. 
Keressék azokat a kapcsokat, metyek az em-
bereket szorosabban egybefüzik  egymással, ke-
rüljenek minden olyan dolgot, piely az embe-
reket egymástól szétválasztja. Állítsanak oltárt 
a legméltóbb helyen, Bziveikben a vallásosság-
uak és gondoskodjanak róla, hogy az áldozati 
tüz azon az oltáron mindig magasan lobogjon. 
Zárják ki azonban a felekezeti  viszálkodást és 
tiszteljék egymás lelkiismereti meggyőződését, 
mert csak így lehet fentartani  az egyetértést 
egy olyan testületben a hol, mint e körben is 
különböző vallású egyének állanak egymás mel-
lett. Az igaz tiszta vallásosság legyen vezérük 
minden lépteiknél és tartsák mindig szem előtt, 
hogy emberé a munka, Istené az áldás. 

Tiszteljék a felsóbbséget,  tiszteljék a tör-
vényt. Összejöveteleik alkalmával igyekezze-
nek megismerni jogaikat, de Ismerjék meg kö-
telességeiket is és ezeket mindig pontosan telje-
sítsék, mert csak az várhat a törvénytől oltalmat 
és a felsóbbségtől  támogatást, a ki kötelességeit 
hiven teljesiti. Önkép/ókori működésük köze-
pette igyekezzenek arra, hogy az államnak 
annak idején jó polgárai lehessenek, de zárják 
ki a politikát, mely e falak  közé nem tartozik. 

Ápolják a hazaszeretet szép erényét, a 
melyre, ha hazánknak ezer éves történelmét 
lapozgatják számtalan magasztos és lélekemelő 
példát találnak. Bármilyen nyelvűek, bármi-
lyen nemzetiségűek legyenek, szeressék ezt a 
főidet,  mely életükben táplálékot, halálok ntáo 
csendes pihenő helyet nyújt 

Végül az önképzőkört ifjakat  szorgalomra, 
munkásságra buzdította és a gyűlést meg-
nyitotta. 
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A megnyitó beszéd atán Salamon Dénes 

szavalta el Petőfi  Sándor .Az ArUlt* czimű 
költeményét. A fiatal  szavalóban ugy látszik 
meg van a kellő bátorság, van tehetsége és 
alkalmas hangja is. Hosszasabb gyakorlat után 
kitűnő szavaló válhatik belőle. 

Barabás Béla gazd. iskolai intéző tartott 
szabad előadást a közgazdaságban szereplő 
tőkékről s e közben összehasonlította a köz-
gazdaság három testvér ágát: a földmivelést, 
ipart és kereskedelmet, mindeniknek jelezte a 
közgazdaságban való helyét, feltüntette  neve-
zetesebb sajátságait, kimutatta előbaladásának 
alapjait, egyben kimutatta azt is, hogy ezen 
közgazdasági ágak mennyire egymásra van-
nak utalva B egyik a másik nélkül exisztáloi 
nem képes. A közérdekű hasznos és igazi len-
dülettel tartott ötletes előadást a jelen voltak 
mindvégig feszült  figyelemmel  hallgatták és a 
végén lelkesen megéljenezték és megtapsolták. 

11]. Fekete Frigyes .A statisztika áldoza-
ta* czimU monológgal szerzett élvezetes per-
czeket a közönségnek. Ogyes előadásával iga-
zán kiérdemelte a tapsokat, a melyből bőven 
kijutott neki is. 

Lakatos Mihály t. elnök néhány rövid szó-
val megközönte az impozánsan megnyilatkozott 
érdeklődést, s egyszersmind kijelentette, hogy 
ezen ismeretteijesztő összejöveteleket a far-
sangi és böjti időszakban minden két hétben 
vasárnaponként meg fogják  tartani és ezen 
összejövetelekre a nagy közönséget is a leg-
szívesebben látják. Az összejövetelek ideje a 
helybeli lapokban lesz jelezve, meghívók nem 
küldetnek szét Az önképzőköri ifjúság  jelen 
alkalommal ugy gondolkozott, hogy az .utilet 
dulce*, azaz a hasznost kellemes kövesse s 
igy az ismeretterjesztő összejövetelt egy kis 
flllérestélylyel  is megtoldották. Most már ez 
következik s erre jó mulatságot kívánt, külö-
nösen a közönség fiatalabb  részének. 

A székek egy pillanat alatt szét voltak 
hordva s a szabaddá vált téren megkezdődött 
a táncz s kisebb és nagyobb pihenőkkel a leg-
jobb kedély hangulatban tartott a késő haj-
nali órákig. 

Az altalános jókedv átazármazott az ön-
képzőkör helyisége alatt lévő központi kávé-
ház lámpáira is. A fényesen  világító lángok 
egy darabig nyugodtan hallgatták a Pali zené-

Í' e t , k e v é s i d ő m ú l v a a z o n b a n n y u g t a l a n k o d n i , 
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é p p e n o l y a n j ő k e d v v e l é s t ü z e s e n j á r t á k , m i n t 
o d a f e n t ,  a v e n d é g e k n a g y r é m ü l e t é r e , k i k 
f o l y t o n  k i v o l t a k tóve a s ö t é t b e n m a r a d á s v e -
s z e d e l m é n e k . 

A központit 12 órakor bezárták s igy a 
tánczolé lángok alunni küldettek, a flllérestély 
azonban zavartalanul tovább tartott s nem lett 
volna Bem erő, sem hatalom, hogy a tánczot 
beszüntesse, mind addig, mig a czigány ki nem 
jelentette: .Mélyen tistelt belgyeim és uráim, 
holnáp is náp ván, különben is a hur mind egy 
sálig elsákádt 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ujévl tisztelgések. Hagyományos 

szokás szerint az újév kezdetén nem csak a 
jó ismerősök éB barátok szóval és irott sorok-
ban egymásnak, hanem a különböző hivatalos 
testületek is együttesen kiszokták fejezni  sze 
rencse kivánataikat hivatali főnökeikkel  szem-
ben. Ebez a szokáskoz hiven a közelmúlt újév 
napján is a megyei központi közigazgatás és 
Szereda város tisztikara Mihály Ferencz fő-
jegyző vezetése alatt együttesen járult Becze 
Antal alispán ur elé, kit az egész nevében ne-
vezett főjegyző  lelkes szavakkan üdvözölt, ki-
fejezvén  előtte a tisztikarnak igaz szívből jövő 
szeretetét és ragaszkodását s áldást ÓB sze-
rencsét kivánva neki ÓB családjának. Alispán 
ur a tisztikar jókívánságait meleg Bzavakban 
köszönte meg B örömét fejezte  ki a törvény-
hatóságnak egyes évi közgyűlései alkalmával 
nyilvánított s a legutóbbi tisztnjitáskor az 
egésznek újból való megválasztásával megerő-
sített azon elismerés felett,  melyre a tisztikar 
megbízatása ideje alatt rászolgált s reményét 
fejezte  ki az iránt hogy emez elismerésre a 
tisztikar jövőbeni működésével is érdemesíteni 
fogja  magát. Valamennyinek viszont boldog 
újévet kiváuva, minden egyessel kezet fogott 
a tisztelgők megujuló lelkes éljenzése között 
A tisztikar jókívánságát főispán  ur előtt, ennek 
zsögödi lakásán, alispán és főjegyző  urak tol-
mácsolták. — Az uj szolgabirák beosztása. Vár-
megyénk főispánja  a törvényben biztosított jo-
gánál fogva  a mnlt hó 23-án keresztül vitt 
általános tisztújítás alkalmával megválasztott 
szolgabirákat az egyes járásokba következőleg 
osztotta be: Szász Lajos szolgabírót a gyergyó-
szentmiklósi, Veress Lajos és Lázár Miklós 
szolgabirákat a szeredal; dr. Sándor Gyula 
szolgabírót a tölgyesi; Zakariás Lukács szol-
gabírót a szentmártoni járásba és dr. Márton 
László szolgabírót a gyimesi vasút állomási 
kirendel tséghes. — Alapszabály megerősítés. A dítrói 
Székely Társaság által működésének megha-
tározása és czélja iránt szerkesztett alapsza-
bályokat a belügyminiszter megerősítette. — Anyakö n y w ezetöikinevezósek. 
A belügyminiszter Sárosi Gergelyt a madófalvi, 
Csata Miklóst a csomafalvi  és Tanké Istvánt 
agyimesközéploki kerületekbe anyakönyvezető 
helyettesekké nevezte kL 

— Darányi Ignácz miniszter a Szé-kelyföldön.  A képviselőház péusllgyl biaotuágs 
• hő 4-én a földmivelési  miniszteri tárcsa költség-
vetését tárgyalván, a bliotteág egyik tagja Bedé 
Albert volt államtitkár a miniszternek a asékely* 
földi  akozióját vette birálat alá. kiemelvén hogy 
ait nem tartja elégségesnek a legalább a székely 
vármegyékre nézve kívánja az állami hitelkonver-
tálú intézetnek létesítését, valamint az Olt és Maros 
folyók  mellékvizeinek aaabályozását. A miniszter 
válaszában megígérte, bogy a székely vizek sza-
bályozására figyelmét  kifogja  terjeszteni s kijelen-
tette hogy a földhitol  kérdésével a pénzügyiminisz-
terrel együtt szándékozik foglalkozni  különösen a 
rutén éa székely vidékeken; különben a Székely-
földre  személyesen ia le fog jönni a székely akcziri 
bevezetésére. Örömmel üdvözöljük előre is Darányi 
Ignáoz miniszter urat a kiváló figyelemért,  melylyel 
a székelység gazdasági fejlődését  előmozdítani 
törekedik, mert meg vagynnk győződve, hogy sze 
mélyea tapasztalatai után égetőbb bajaink orvos-
lása el nem maradhat. 

— Hangversenynyel egybekötött 
tánozestély. A csik-szentmárton—csekefaívi 
szegény tanuló gyermekek felsegélyezésére 
1902. évi január hó 8-án a csik-szentmártoni 
olvasókör termében hangveraenynyel egybekö-
tött zártkörű táncz-estélyt rendeznek a követ-
kező műsorral: 1. Banditenstreiche ouverture 
Suppetől. Zongora kísérettel hegedűn előadja 
dr. Bardócz Gyula. 2. Szaval Márton Erzsi. 
3. Zongora kísérettel énekel Magyari Irén. 
4. A bakfis,  monolog, előadja Bardocz lbike. 
5. Hegedű szóló zongora kísérettel, előadja 
Bardócz Gyula. 6. Monolog előadja Szopos Lajos. 
7. Fuvola szóló, előadja Dr, Nagy Jenő ügyvéd. 
8. Talkozunk, zongora kísérettel énekli Dr. Bar-
docz Gyula. A műsor lejárta után táncz. Az 
estély kezdete este 7 órakor. Belépődíj: Csa-
ládjegy 5 korona, személyjegy 2 korona. Fe-
lülfizetések  a jótékonyczél érdekében szívesen 
fogadtatnak.  A jótékonyczélu estélyt ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. 

— A osikszeredai korcsolyázó egye 
Sülét, mint arról már régebbi lapszámainkban 
is megemlikeztünk, 1902 január 11-én, a far-
sang első szombatján a Csillag nagytermében 
haugversenyt rendez, melyre a meghívók már 
ki is bocsájtattak. A rendkívül érdekesnek 
ígérkező program iránt város, sót vidékszerte 
igen nagy az érdeklődés, ugy hogy remélhető, 
hogy a farsangnak  ezen elsó mulatsága fénye-
sen fog  ugy a szorakozó közönség, mint a 
korcsolya-egylet szempontjából beütni. Jegyek 
előre válthatók Györgyjakab Márton utódánál, 
Dresznándt Viktor könyvkereskedésében. Hely 
árak: Támlássszék (oldalülések) 3 kor. I. rendű 
körszék 1—5. sor 2 korona. II. rendű körszék 
1 kor. 60 fillér,  állóhely 1 korona. Felülfize-
téseket köszönettel fogadunk.  A hangverseny 
műsora a következő: 1. Zongora négy kézre. 
Dr. Kolonics Dénesné éB Steiner Paula. 2. Ének 
szóló Dr. Bardócz Gyula. 3. Fuvola BZOIÓ 
Dr. Nagy Jenp, zongorán, kiséri Dr. Bardocz 
Gyuláné. 4 Ének szóló. Éltes Margit. 5. Zon-
gora 2 kézre. Dr. Kolonics Dénesné. 6. Melo-
dráma. Böjthy Clariss, br. Wardener Ilse. 
7. Ének duett. Ifj.  Botár Béla és Veres Do-
mokos. 8. Monolog Pap Mariska. 9. Ének duett. 
Balló Gáborué és Loyczel Ivánkn. Kezdete este 
Vi8 órakor. A hangverseny után táncz. 

— Műkedvelői előadás és bál. Csík 
Rákoson, 1902. évi január 11-én nz iskola nagy-
termében műkedvelői előadással összekötött 
zártkörű tánczmulatságot rendeznek, mely alka-
lommal színre kerül: .A botcsinálta doktor", 
vígjáték 3 felvonásban,  Molieretől. Személyek: 
Geront, Luczinde apja Ferenczy Tamás. Lu-
czinde, Geront leánya Csutak Róza. Leander, 
szerelmes Luczindébe Pál Ödön. Sganarelle, 
Martiné férje  Fodor Miklós. Martine, Sgana-
relle felesége  Sárosy Ilona. Róbert. Sganarelle 
szomszédja Jakab József.  Valér, Geront szolgája 
Bálint Albert. Lukács Jaqueline férje  Mátlié 
László. Jaqueline, Lukács felesége,  dajka Fodor 
Erzsébet Tbihaud, Perrin atyja, Perrin, falusiak, 
Jakab József,  Kovács Albert. Kezdete este 
7 órakor. Beléptidij: elsó hely 2 korona, má-
sodik hely 1 kor. 40 flll.,  harmadik hely 1 kor., 
állóhely 80 fillér.  Felülfizetések  a jótékonyczél 
érdekében köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kitűnő zenéről, ételekről és 
italokról gondoskodva van. A rendezőség élén 
Murányi Kálmán főesperes  állván, a résztvevők 
előre is biztosítva lehetnek, bogy egy élvezetes 
estét fognak  eltölteni. 

— Gyászrovat. Lapunk zártakor vesz-
szük a szomorú hírt, bogy özv. Győrffy  Józsefné 
szül. csik-szentimrei Tankó Katalin életének 
77-lk évében hosszas szenvedés után január 
6-án esti fél  7 órakor jobb létre szenderült. 
A megboldogultnak hűlt tetemei folyó  hó 9-én 
d. u. 3 órakor fognak  a csik-csatószegi templom-
kerítésben, boldogult férje  mellé örök nyuga-
lomra helyeztetni; lelkeért pedig az engesztelő 
szent-mise áldozat folyó  hó 10-én d. é. 9 órakor 
fog  a Mindenhatónak bemutattni. A megbol 
dogult matronában dr. Győrffy  Gyula a kászon 
alcsiki ker. országgyűlési képviselője, Győrffy 
Sándor ny. vármegyei levéltárnok édes anyjukat 
gyászolják. A mélyen megszomorodott család 
gyászában a vármegye egész közönsége a leg-
őszintébb részvéttel osztakozik. — Kórház megnyitás. A mint lapunk 
mult számában jeleztük a gyergyó-szentmiklósi 
qj kórház január hó 1-én a kórházi bizottság 
teUes ülésében a kórházi személyzetnek és a 

forgalomnak  átadatott, de a hivatalos megnyi-
tás nagy ünnepélyességgel vasárnap azaz 5-én 
történt meg. 

— Kaszinó gyűlés. A csik-somlyói ol-
vasókör évi rendes közgyűlését e hó 4-én este 
tartotta meg a körhelyiségében, melyen a ta-
gok csaknem valamennyien Jelen voltak. Jakab 
Antal elnök a gyűlést megnyitván, Ráduly Si-
mon jegyző terjesztette eló a lefolyt  év ese-
ményeiről szerkesztett s elmés és humoros ki-
fejezésekben  gazdag jelentését, mit a közgyűlés 
éljenzéssel fogadott.  Azután a pénztárnok és 
gazda évi számadásai vizsgáltattak meg egy 
két tagu bizottság által, melyek bár némi pénz-
maradékot, de Bajnos annál több hátrálékot is 
mutattak fel.  Egyébként a számadások rendben 
találtattak s azokra nézve számtevóknek a 
felmentvény  megadatott. Ekkor az elnök a 
maga és tiszttársai nevében eddigi megbíza-
tásukról lemondván, a tisztikar megalakítására 
kérte fel  a gyűlést, ez azonban egyes eddigi 
tisztviselők tiltakozása daczára is a régieket 
közfelkiáltással  — habár netn minden rábeszé-
lés nélkül — újból megválasztotta, nem külön-
ben nz igazgató választmány tagjait is. E sze-
rint a kör elnöke: Jakab Antal, alelnöke Kassai-
Lajos plébános, pénztárnoka Ambrus Dénes, 
gazdája Sántha Simon és jegyzője Ráduly Si-
mon tanár, a választmány tagjai: Balogh Ke-
renez alezredes, Balló István, Bálint György, 
Salamon Alajos, Glósz Miksa és Xántus Elek 
maradtak. Végezetül a lapok árvereztettek el, 
melyeknek valamennyije gazdát kapott. Ez 
évre is meghugyattak a régi lapok, nevezete-
sen: a „Budapesti Hírlap". „Magyarország". 
.Ellenzék", Vasárnapi Újság", „Kakas Márton" 
(Bolond Istók helyett) „Csíki Lapok" és „Csik-
megyei Hiradó". 

— Kitüntetett gazdasági munkások. 
Csak közelebbről tettüuk volt lapunkban em-
lítést arról, hogy a földtnivelési  miniszter az 
ország minden részében a magukat kitüntetett 
gazdasági munkások részére jutalomdíjakat és 
díszokleveleket állapított meg a mult évre. 
Vármegyénkben két egyén részesült eme ju-
talmakban és pedig szent-mártoní Nagy Lázár 
és madarasi Tankó János, kik mindketten 50—50 
koronát kaptak aranyban s hozzá egy-egy dísz-
oklevelet. 

— Uj könyvelő a nevelési pénz-
tárnál. A vármegye magánjavai kezelésének 
intézésével megbízott igazgatóság által az ujon 
rendszeresített nevelési pénztári könyvelői ál-
lásra megválasztott Ambrus Dénes keblipénz-
tári könyvelő emez állást netn fogadván  el, az 
igazgatóság arra ideiglenes minőségben csik-
szentgyörgyi Tompos Pált helyettesitette. 

— Hivatalszolga kinevezés. A me-
gyei árvaszéknél 20 évig alkalmazva volt 
csik-taploczai Györpál Tamás hivatalszolga 
állásáról lemondván és nyugdíjba vonulván, 
helyébe hivatalszolgául ugyancsak taploezai 
Pál András neveztetett ki a vármegye alis-
pánja által. 

— Hibaigazítás. Lapunk folyó  évi első 
számában megjelent „Csikmegyei muzeum" 
czimU czikkünkbe néhány hiba csúszott be, me-
lyeket ezennel kiigazitunk. Az I-sö hasáb, ötö-
dik kikezdésének második sorában ö/.v.  Csoroy 
Józsefné  helyett özv. Csercy  Júnosné  olva-
sandó, a II. hasáb negyedik sorában vér helyett 
ház, az ötödik sorban szép helyett nóp ol-
vasandó. 

— A fogyasztási  adók kezelése. Csík-
szereda város képviselőtestülete a fogyasztási 
adók és adópótlékoknak beszedésével valamint 
az italmérési engedélyeknek kezelesével Kar-
kas Lázárt bízta meg, a ki működését e hó 
1-én meg is kezdette. 

lésének jogosultságát elismerik, de mivel meg-
bízójuk utasítása miatt az Ügyet a szokott for-
mákban el nem intézhetik, megbízatásuktól 
vissza lépnek. 

Mi ezen kijelentést tudomásul véve más-
nap, vagy is deczember hó 26-én d. u. 2 éráig 
várakoztunk, hogy László István nr más két 
urat fog  tárgyalás folytatására  felkérni,  de ez 
nem történt meg és igy az ügyet a magunk 
részérói végleg befejezettnek  tekintjük. 

Kelt Gyergyó-Ditróban, 1901. évi deczem-
ber hó 26-án. 
Diviaczky  Rezső  s. k. Puskás Kálmán  s. k. 

Alulírott a fenti  értesítés alapján László 
István ditrói kántor-tanítót gyávának s minden 
lovagias elégtétel vevésre és adásra képtelen-
nek nyilvánítom. 

Gyergyó-Szárhegyen, 1901. deczember 27. 
Adám Imre. 

LaptulajdoDos:{ 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 
Sz. 10430/901. [5] l - l 

polg. 
Hirdetmény. 

N Y I L T I E K.*) 
Tekintetes Ádám  Imre  jegyző urnák 

Gyergyó-Szárhegy. 
Folyó hó 22-én uraságod tói nyert meg-

bízás folytán  eljártunk ditrói László Jutván úr-
hoz, hogy önnek nővére Adám I'olixena k. a. 
ellen a legutóbbi tantestületi gyűlésen elköve-
tett sértésért lovagias elégtételt kérjüuk. 

László István ur megnevezte Gáhosy 
László és Viola Gábor urakat, kikkel mint 
megbízottjaival f.  hó 24-én az ügyet t/rgyalva 
szabályszerű jegyzőkönyvet vettünk fel,  mely-
nek értelmében értesítjük uraságodat, hogy 
László István ursem fegyveres  elégtételt nem 
hajlandó adni, Bem pedig hírlapi uton bocsá-
natot nem kér, csak azon föltétel  alatt, ha 
Ádám Polixéna kisasszony, ki ót megelőzőleg 
szintén megsértette, ugyan ezt teszi. Tekintve, 
miszerint az emiitett gyűlésen Ádám Polixéna 
kisasszony részéről ilyesmi elő uem fordult., 
legalább erről sem nekünk, sem a László ur 
megbizottainak tudomása nincs, felajáulottuk 
az ügynek egy részrehajlatlau becsületbíróság 
által leendő elintézését. 

Ezen ajánlatunkat szintén nem fogadták 
el, hanem a tantestület ítélkezése alá kívánták 
az ügyet bocsátani. Miután a tantestület a 
jelen esetben részrehajlatlan nem lehet, de 
különben is az ilyen ügyeket raiut lovagias 
ügyet eliutézni hivatva nincs, álláspontunkhoz 
ragaszkodnunk kellett. 

Ezek után Gábosy László és Viola Gábor 
urak kijelentették, hogy az elégtétel követe-

*) Az e rovatban kSzlöttekért az aláiró felelős. 
Szerk. 

Gyergyó-Ditró közhelyeinek arányosítása 
iránti ügyben az előmunkálatok megkezdése 
elrendeltetvén az érdekelt felek  képviseletének 
rendezése, a költség előirányzat elkészítése; az 
181Ki februárban  kelt mérnöki szerződés s ugyan-
akkor kiállított költség előirányzatnak az ará-
nyositási eljárás költségeivel való egyeztetése, 
\alaminl a birtokosság által jelen számok alá 
beadott kérések alapján az elfoglalt  területekre 
vonatkozólag nz elj. ut. 53. §. értelmében az 
egyezség megkísérlése végett a tárgyalás el-
rendeltetik s foganatosítására  határnapul 1902. 
évi janaár hó 16-ik napjának d. e. 8 
órája esetleg következő napjaira gyergyó-ditró 
községházához ezennel kitüzetik, mely határ-
napra érdekelt birtokosok a volt földes  urak, 
a volt úrbéresek az elj. ut. 25. §-a alapján 
azon ligyelmeztetéssel idéztetnek, hogy elma-
radásuk a tárgyalás megtartását akadályozni 
nem fogja. 

A kir. törvényszéktől: 
Csíkszeredán, 1901. deczember 17. 

Kovács Lajos, kir. tszbiró. 

előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [287] 5-6 

Adler József,  Csíkszereda. 
10 drb Alcsiki Bankrész-
vény ós 18 drb Bükszádi 
Takarékpénztári rész-

vény eladó. Hol? Megmondja 
e lap kiadóhivatala. 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] 1—10 

rendelés  tiajtontoi  i/t3-től  4-ig. 
#X)OQ>OK3K)IQtQtOIOIQIOIOOC> 

Árlejtési hirdetmény. 
A csik-Bzenttamási templomon esz-

küzlemló javítások (u. m. a szentély és Szent 
János kapolna betonirozása, a járdák újra pa-
dolása, uj ablakok készítése, ülőpadok javítása 
és festése)  biztosítása czéljából Püspök ur ő 
méltósága által 4780/901. szám alatt jóváha-
gyott terv és költség szerint árlejtést hirdetünk. 

Kikiáltási ár 1449 korona 52 fillér,  mely 
összegnek 10°,Vát biztosítékul készpénzben vagy 
elfogadható  értékpapírban köteles ajánlkozó 
alattirt elnökhöz letenni. 

Az árlejtés 1902. évi február  2-án 
délután 2 órakor Csík-Szenttamás közBég 
házánál szóbeli és írásbeli ajánlattal fog  meg-
tartatni. 

Az árlojtési feltételek,  a munkálatra vo-
natkozó terv és költségvetés alattirt lelkésznél 
bármikor betekinthetók. 

Csík-Szenttamáson, 1901. évi deczember 
hó 30-án. 

A róm. kath. egyházi tanács megbízásából; 
Tompos Hátyás, Ferencz János, 
lelkész, mint elnök. jegyző. 

ZABOT 
nagy bau én binebb menyliégbei legnagyobb napi árakkan veai 

propper Mózes 
Uazt és teraéay-flzM,  * 



Január 8. C S Í K I L A P O K 2. szám. 

z. 14198. 
ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyó-töljjyesi főerdőőri  állás 

előléptetés folytán  üresedésbe jővén, 
annak betöltése érdekében ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Ezen állásra, melylyel évi 440 ko-
róna fizetés,  természetbeni lakás konyha-
kerttel és egy hold rét járandósággal 
van összekötve, pályázhatnak mindazok, 
kik az erdőőri szakviszgát sikerről le-
tették. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  kérvényeiket hozzám folyó 
hó 20-ik napjának d. u. 5 órájáig 
annál is inkább nyújtsák be, mert u ké-
sőbben érkező folyamondványok  nem 
fognak  tekintetbe vétetni. 

Csíkszereda, 1902. évi január 1-én. 
Becze Antal 

alispán. 

tf 

Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 
A valódi Rethy fels  pemetefü-ciukorka  csak 
a készítőnél vagy az alabbi gyógyszertárakban 

kapható: 
Csik-Szeredán: Gözsy Árpád, Csik-

Earczfalván:  Hankó Antal gógyszertá-
1241] 6-7 rak ban. 

I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X ® ® 
—»—- Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom!  -> -

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség beesés ügyeimébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhalmozottsága miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen lisztéit közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni álli-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 

ia,*] ,_M Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Mutter szállodával szemben). 

-H Í--- Elv mindig kevés haszon, nagy forgalomI 
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MELTZER ţLLATSZERESZETE 
N A G T - S Z E B E N , 

DISZNÓDI -UTCZA. HAOTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA. 
AJÁNLJA LKlMOKH MIN(">SKiií'.\KK KMSMKUT 

T O A L E T T S Z A P P A N A I T , I L L A T S Z E R E I T , F É S Ű I T , 
K A J - i B A J U S Z - c s R U H A K E I ' É T T , 

Fülil'OUAlT. SZÁ.IVIZKIT, l-'(Híl'As/.T.UT. llA.lt ll.A.IAIT. HA.IKKXÖCSKIT 
BAJI'̂ ZKÖTÖIT. B1ULLANTIXT, 

HAJSÖTÖ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTÖ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, AHCZFESTÖ éa PÜSTÖLÖSZEREIT stb. stb. 

.MIM»I-:XI-'I':I , I-: .MIX>'ISI-:<;I:I .X. 
A a z é t k i l i é e le'.kiismereteeen éa a !e£r.ajyctl; d i ikresz i í rr.eKett Crt ín ik . 
K'-lînîaen ajánlható kiasbb helyekor, laki uraaagoknak, papihá^akr.ak, 

_-_-- f"Idtirtokj33knak  al t . e t t . etb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, ' I n 12 

Erzsébet-nlrza  !!.>. X.tfi  Y-SXEHEX.  Errjsébrt-atrxa  •>.',. sz. 
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""" • r 
értesíteni, hogy temetkezési Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

Üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

• o m o f ' 1 

alakítottam át. 
Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

: A/N TI ii 1 g i i a s Tra lasz té l s : 
é x e z és s i ţ&oszQiuJk , s z e n i f e d e l e i , 

p á i m á k é e s z a l a g o k b a n . 
N a c y k o p o r s ó k 3 f o r i n t ö l  r ö l f e l é .  H * 

Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós SZOPOS DOMOKOS urat vettem lel, ki a gyászoló 

feleknek  éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
Temetkezési intézetemnél főelvem  a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
ÍOO  darab  yyásyetentéii  nyomtatra  készen  . . . . :i frt  .>« kr. 

1 „ ssalay felirat,  arany rayy fekete  brtiirel  1 .. .»« „ 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

[•2Q8] 4-12 Merza Rezső, iisztemetkezsi intázete, Csíkszereda. 

Vagyon mérleg számla. 
A Jelzálog Hitelbank" részvénytársaság vagyon álladékárél 1901. éW deczember hé 3l-é«. 

VAGYON. TEHEH. 
kor. Hl. 

Beruházásban 3712 kor. 05 fillér*) 
Pénztár 1901. év deczember hó 31. 10773.77 
Külföldi  pénznemekben 24091.30 
Váltókban 11)7972.78 
Kezességeit és jelzáloggal bizto-

sított kötvényekben . . 148857.— 
Jelzáloggal biztosított váltokban . 72(180.— 
Kézi zálogokban 3059.— 
Külföldi  váltókban . . . 08842.94 
(iiró-számlán az osztr. m. Banknál 402.02 
Folyó számlákon 10207.50 
Xyfltszámlákon  bankoknál elhelye- j 

zett tőkék 09430.13. 
Ingatlan birtokokban 19ÜII.00 
Jótékonyczélra előlegezve . 20.—! 
Váltó űrlapok és bélyeg jegyek ben 2111.01 >1 

597758 3(1; 

kor. til. 
100000,— 
100000,-

Alap-tőke számlán. . . 
I-só Tartalék-alap számlán 
II-ik Tartalék alap számla 

1900. évről . . 11000,— 
Ennek G°/o-os évi kamata 090,— 12296 — 
Visszváltókban felvett  kölcsönök 35909.40 
Betétekben tétel alatt 2%, 173.05 
Annaktókésitettkamatai 21.681.84 317855.49 

A: 1902. évi «yertméw mely relosiltt: 
a) Osztalékra 70°/o részvényenkint 

á 220 korona 
b) Tartalék alapra 20"/, . 
c) Tisztelet dijakra 10°/0 
d) Jótékonyczélra a nye-

remény töredéke 

22,000,— 
0354.— 
3000,— 

343.35 31097.35 
597758.30 

KÖLTSÉG. Nyereség-, veszteség számla, JÖVEDELEM. 

Pénzváltásokból . . 
Kamat és illetékekből 
Késedelmi kamatokból 
Telepítés és meghosszabbítási dijakból 
Különfélékből 
Jutalékokból . . . 
Házbér jövedelemből . . . 
Bankoknál elhelyezett tőke utáni ka-

illat jövedelemből 

bor. KI. 
1448,-

72724.97 
001.04; 

7174.811 
357.81 

11.10 
069.— 
543.07 

8358(1.88 

kor. lil. 
Betétek után kifizetett  ka-

matok 1002.21 
Betétek után tőkésített ka-

matok . 21081.84 
Visszváltok után fizetett  kamatok . 
Különfélékreu.m.  irodai szerel vények 

és kellékekre . . 
Posta- és távirati dijakra 
Iparkamarai illetékek . 
Állami egyenes és pótadóra 
Községi rovataira. 
l'tadókra 
Betétek 10°/o-os töke kamat adójára 
Házbér ős annak adójára 
Megjelenési dijakra 
Tiszti fizetésekre  . . . . 
Leirt, elveszett követelésekre . . 
Az 1901. évi tartalék alap (11000 kor). 

(ic o kamatjára . . . 
j Egyenleg mint az 1901. évi nyeremény' 

22084.05 
12444.70 

944.91 
498.99 
148 74 

5000.40 
500,— 
335.14 

2208.41 
348.22 
520.-

5400.= 
102.97 

696,— 
31IÜI7.35 
83589.88 

tiyergyó-Tülgyesen, 1901. évi deczember hó 31-én. 
Dob i-t-ón Demeter s. k., Korpos  Adám s. k., Ifj.  Törlik  Antal  s. k., 

kiiny wli'i. | ii-uzi ;l r ] luk vozér-igii/.pitó. 
Kzen vagyon mérleg valamint nyereség- veszteség és forgalmi  számlákat a fö-  és segéd-

könyvekkel összehasonlítván mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk. 
(iyergyó-Tölgyeseti, 1902 évi január hó 4-én. 

Waitsuk Jóssef  s. k„ Müncke Páls. k., Török Antal s. k., Dobreán Ágoston s. k„ Ávrám Haim s. k., 
igazg. '«K- elnök. ifţuzjţ.  tu;;. ignzg. ti'g. igiizg. tug. 

Ursicsián János s. k . 
fel.  hizotts. tug. 

elnök. 
Csató iBtván s. k., 

fel.  lii/.otts. elnök. 
Haim Simon s. k., 

fel.  bizotls. tag. 

*) Mely lel, leirutolt. 11] 1-3 

CSAKIS LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK. 

B I T T Ó E E Z G O 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPÖK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

K Q L Q Z S Y Á R Mályás király tér 12. 
Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. ni.: 

Ingek a legjobb frunczia  szabás .szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jiiger-

féle  alsóruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők,  mindencmti keztyük, esőernyők, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek. 
Belföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipők, elsőrendű budapesti ezipészmestertöl. 
Ţ7 V a d á s z , I c e r á l s p á r á s s p o r t c z i l s l s e l c . 
®Szolid kiszolgálás! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Árjegyzék ingyen PH bérmentve. 

"3 

CSAKIS LEGUIABB DIVATÚ CZIKKEK. 

K <1 
H V i ţ n 8 z e r e n c s é m ! l nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczában. 5 
j j SZOPOS BENI házában levó minden igényeket kielégitóleg berendezett 

| i v Nyerges és kárpitos üzletemre 
3 Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnngyobb készséggel 

elvallalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 

(ti] l — lt» 

Nyomatott Csik-Bzeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902 

Végül a nngyérdemü közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel B á j e r Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszereda, piacz-utczában. 

K / i t , J ; " 'Vo r F . e r
(

e . u
b

c z , u r u a k ^lksseredio. Tisztelettel értesítem, hogy az 8n által ké-
s/.itetctt Kszterliay.y hajtókocsi ugy kü sö csín, mint jósig tekintetében teljesen kiloeistalaii. 
Úgyszintén a kocs-födellel  es szanjavitissal teljesen meg vagyok elégedve. Minélfogva  munkáit 
bárkinek a,anlhatom. Csik-Szeut.nártón, 11101. deczember I Bartalls Ágos^ "fiszolgabiró 




