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A Székelyföld  kincsei. 
Hoffmann  Géza a köpeczi szénbánya 

igazgatója az Erdélyi Kárpát Egyesület 
által rendezendő székely kongresszus elő-
készítő bizottságának megbízásából érde-
kes ismeretterjesztő müvet adott ki e ezi-
men s leírásba foglalja  benne mindazokat 
a kívánalmakat, melyeknek teljesítésével 
2— 3000 székely munkást lehetne alkui 
mazili a bánya s gyári vállalatoknál, kü-
lönösen pedig az erdővidéki szóniiie-
deneze kihasználásánál. Felveti s meg-
oldja a kérdést, milyen üzemet biztosi-
tana s mi lenne a teendő a nagyobb-
szerü s a székelyföld  érdekeinek meg-
felelő  bányászat létesítésére ? Foglalko-
zik első sorban a Székelyföld  általános 
helyzetével, a kivándorlás hutásával a 
székely iparra, a munkaerővel, a székely 
ipars mezőgazdaság jelenlegi helyzetével, 
a Székelyföld  geologiai viszonyaival, a kö-
peczi szénbányászattal, majd a különböző 
vaskő telepekkel. Felvetett eszméi, bu he-
lyeseknek s jóknak találtatnak, egy nagy 
lépéssel közelebb viszik a székely kér-
dést a megoldáshoz, annyival inkább, 
mert már itt speeziális tervezettel állunk 
szemközt, mely ha beválik s keresztül 
vitetik, sok ezer székely munkásunk ad 
kenyeret, megélhetést. 

1. Krdóvidéken megvan az alap, írja HJIT-
mann emiitett müvében egy nagy és virágzó 
bányászat létesítésére. Hiszen már 1853-ban 
Herbieh a kiváló geológus nagy jövót jósolt e 
szénben oly gazdag vidéknek és a bécsi földtani 
intézet nagynevű geológusa Stur Dénes a többek 
között azt mondja: fezen  barna szén a vasúti 
forgalomra  és az ország iparának jövőjére nagy 
fontosságú.  Ki tekintettel a három évtized eladási 
viszonyaira a jövó elég reményteljes, miután 
lassú és fokozatos,  tehát szilárd alapon nyugvó 
fejlődés  évről-évre konstantálható. A rossz gaz-
dasági évek az iparra befolyással  bírnak és 
visszarántják a bányavállalatokat is fejlődésük-
ben és ez itt is tapasztalható, azonban ezen lassú 
fejlődés  melett is egy deczimum 100000 <j-val 
emeli az eladás kvántumát. Brassó lakoságanak 
az ipar iránt való hajlama és e város kedvező 
fekvése  a reményeket szilárd, reális alapra 
fekteti. 

2. A medeneze terjedelme és a benne csak-
nem biztos adatok után becsülhető szén kván-
tuma nagyobbszerü bányászatot biztosithatna, 
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Most, hogy az újév alkalmával ismét szá-
mos és számtalan ember tekint szomorúan meg-
ürült, vagy legalább is meglaposodott tárczá-
jára, alkalmat veszünk magunknak, hogy e régi 
rossz szokás ellen, mely szerint minden köte-
les vagy nem köteles szolgálat után kijár a 
borravaló, fölemeljük  szavunkat. A szurtos czi-
pész inastól fel  a köcsög kalapos szolgálattevő 
úrig még mindig akadnak a kik elfogadják,  de 
sőt várják és megkövetelik a baksist. melynek 
nagysága az illető szolgálattevő társadalmi 
állása s a tett szolgálat nagyságától függ. 

Azt mondják a törököktől ered ez a fur-
csa gyakorlat s a magyar nép Ázsiából szár-
mazó faj  lévén, a rokonság révén hozta ma-
gával ezt az ázsiai szokást. Az ezer éves kul-
tura sok mindent levettetett velünk, ez azonban 
megmaradt, noha ezt kellett volna legelőször 
elvetni, mert biz ez nagyon csúnya szokás. 

Különösen csúnya a hivatalos életterén, 
a hol mélyen sérti a hivatalos állás tekintélyéi, 
a közérdeket, a közmorált. Valamikor napiren-
den volt a bonavalózás, szemet hunytak előtte 
s annyira elburjánzott ez a kedveskedés vagy 
kenés, hogy utóbb már köztudattá vált, hogy 
a ki boldogulni akar, annak kenni kell. Végre 
elkövetkezett a tisztultabb felfogás,  a mely meg-

a melynél körülbelül 4—5 millió métermázsára 
is lehetne fokozni  a termést. A munkáseró is 
kitelnék innét, miután 2000—3000 munkás, a 
mely ezen mennyiség termeléséhez szükségel-
tetnék, megvan Háromszék-, Udvarhely- és Csik-
megyékhen, tehát egy liO kltn.-nyi körön belül, 
legfeljebb  a nyári munkálatokra kellene néhány 
szegényebb és teljesen vagyontalan sorsút le-
kötni állandóan a helyekhez. 

A fóteemlő  a piacz kiterjesztésében nyil-
vánul, ipartelepeket létesíteni a közelben és a 
meglévőket megerősíteni, ez lenne a programin. 
Ipartelepek létesítése azonban nem könnyű fel-
adat, miután itt nem jöhet tekintetbe csupán 
az, hogy ezt egy bányavállalat érdeke meg-
kívánja, de felismerve  e vidékre nézve a leg-
egészségesebbnek látszó alapítási tervezeteket 
a bánya vállalat saját körébe vonhatná azokat 
is, a mint azt Csehországban különösen a brüx-
teplitzi barnaszén medenczében láthatjuk, a 
hol a barnaszén bányászat kiterjedt alapon 
nyugszik és a virágzó cseh iparnak egyik lét-
feltételét  képezi. Tehát első sorban, a bánya-
vállalatnak volna szüksége oly tökére, a mely-
lyel néhány szénfogyasztó  gyárat létesítene, 
vagyis kisebb értékű produktumát a nagyobb 
értékűbe olvasztaná. 

A meglevők megerősítése már az általános 
érdekek körébe tartozik. Azok már annyira 
meggyökeresedtek, annyira benne vannak e 
vidék közgazdasági keretében, hogy azoknak 
megszűnése válsággal lenne összekötve. 

Legvégsőre hagyom itz állam támogatását. 
Nálunk minden ipari mozgalomnak és peticziónak 
végső akkordja — az állami segély. Ks hogy 
mennyire jogosult ez, bár azt sokan tehetetlen-
ségünk rovására irják, legjobban a vállalatok 
bizonyíthatják és azon szomorú kimutatások, 
a melyeket egybe lehetni állítani a vállalatok 
deticzites, vagy nagyon gyönge kamatokat adó 
eredményeiből. 

A mi iparunknak kétszer annyi akadálylyal 
kell megküzdeni, mint a külföldinek.  A külföld 
ipara fejlettebb,  munkásai gyakorlottabbak és a 
külföld  külső piacza is biztosabb, mint nálunk 
a belső. Egy gyár, avagy vállalat uemcsak 
termel, hanem fogyaszt  is, még pedig a leg-
nagyobb fogyasztók  közé tartozik. De vájjon 
a magyarországi gyárak magyar gyárakból szer-
zik be szükségleteiket ? Volt alkalmam egy nagy 
vállalatnál tapasztalni azt. hogy még naptárak 
és lámpailvegek is Bécsből kerültek, pedig ez 
a vállalat a magyar földből  milliókat vesz be 
és a magyar földön  milliókat értékesít. 

Ks igy van a bánya vállalatokkal. Allam-
vasutaink tervező mérnökei versenyre kelnek 
az amerikai gépek óriásaival, dicsekedve hir-
detjük haladásunkat, vívmányainkat, pedig ezek-
nél nagyon kétes az eredmény, mert nem lehet 

sokalta ezt az erkölcstelen szokást és irtó há-
borút indított ellene. A jog, törvény, igazság 
szelleme épenséggel meg nem tűri és mégis 
merülnek fel  esetek, a mikor a jámbor falusi 
atyafi  ügyes-bajos dolgában járván el. kérésé-, 
vei, könyörgésével nem remél sikert, azzal ho-
zakodik eló, hogy nem sajnálna az uraktól né-
hány forintocskát.  Világos jele ez annak az el-
vitázhntlan ténybeli igazságnak, hogy még min-
dig járja némely helyeken a borravaló rend-
szer ; még mindig akadnak emberek, a kik ked-
velik a baksist és szívesen is fogadják. 

Az egyszerű falusi  nép hozzá szokott a 
múltban, hogy az uraknak minden lépését meg-
kellett fizetni  s a tekervényes utakon járó, 
önérdek hajhászó sáfárok  is kenni szoktak, hogy 
biztosabban czélt érhessenek. Kzt hallván, lát-
ván, a köznép abban a felfogásban  él, hogy 
ennek igy kell lennie, másként nem is lehet. 
Ebből a tévhitből ki kell a népet gyógyítani. 
A legszélesebb körben, uton, útfélen  hirdetendő, 
hogy a borravaló korszak lejárt. Közszolgála-
ţgk teljesítéséért a közhivatalnok nem fogad-
hat el pénzt s a törvény, illetve szabályrende-
letek felsorolják  az eseteket, hogy mikor s 
mennyi illeti meg a közhivatalnokot teljesített 
munkájáért. Ezeket az eseteket is tudnia, ismer-
nie kell az ügyes-bajos feleknek.  Igen helyesen 
cselekedett a belügyminiszter, a inikor minden 
tudomására jutó problemátikus esetre vonatko-
zólag nyomban körrendeletet bocsájtott ki s fel-
világosításokkal siolgált a nagyközönségnek, 
hogy az eljáró köztisztviselőnek az adott eset-

tudni az-e a nagyobb előny, hogy 2 órával 
elóbb érjük el Budapestet a fekete  szénnel 
tüzelt gép óriással, avagy megmaradunk a mi 
szegényesebb állapotaink mellett; mert a kül-
föld  elismeréseivel a külföldi  szén is özönlik 
az országba, minthogy Magyarországon Kesiczát 
és I'écsett kivéve, fekete  szén egyáltalán nem 
létezik, és e modern haladás a barnaszén bányák 
rovására megy. 

Igy pl. 1874-ik évben a M. A. V. igazgató-
sága a köpeczi szenet 10°/o emelkedésig haszna-
vehetőnek jelzi, és a próba eredményeit közölve, 
azt állitja, hogy a köpeczi szénnek a salgótarjáni 
szénhez való aránya 304:520. 

Jelenleg már a vasút czéljairn nem alkal-
mas és esak nagy utánjárással mintegy subven-
czióként sikerült szerződést kötni. A mig pl. az 
1891-ik évben 1478 kocsit vett. 1900-ban már 
csak 1072-őt. Az államvasutak kiszorítják a 
barnaszeneket, ezt cselekszi Románia isa magyar 
szenekkel, a melyek ilyen formán  piaezukat 
vesztve állanak. A román kormány barna szenei-
hez és nagymérvű petróleum produktumához 
készítteti a vám kényszerítő erejével a gyárak 
tüzelő rendszerét és igy kiszorította egy évig 
tartó behozatal után a köpeczi szenet és 1900 ban 
a többi magyarországi szeneket. 

Váljon szerkesztő mérnökeink ambicziójá-
nak nem lenne-e megfelelő  tér, ha az olcsó és 
kisebb értékű szenekre is kiterjesztenék a figyel-
müket, a melyekre igazán ráilik a nagy költő 
eme mondása: .A nagy világon e kívül nincseu 
számodra hely."'? 

A gyárak tüzelési rendszere, minthogy a 
gépek többnyire külföldön  készülnek, a külföldi 
szénre van konstruálva, a mely verseny és 
akadály nélkül tódul az országba, sőt ujabban 
Amerika budapesti konzula is igen alkalmasnak 
találjaoz amerikai szén számára Magyarországot. 

És a speeziális székely viszonyokra való 
tekintettel, hogy kívánjuk mi az ellenséges 
érzelmű, a magyar érdekek iránt egyáltalán 
érzéktelen nemzetiségi jellegű gyári vállalatok-
tól, hogy azok a székelyek támogatására jöj-
jenek, a midőn maga nz állam első sorban magát 
az üzleti érdeket nézi és ridegen elzárkózik 
kiválóbb jellegű helyi érdekektói és nem óhajt 
alkalmazkodni a mi saját kincseinkhez. Utat 
nyitunk az idegeneknek, a sajátunkat mellőzzük 
és elterjedését tariffális  beosztással annyira 
nehezítjük, hogy a természet okozta határokat 
lerombolva, a gyengébbeknek oly versenyt tá-
masztunk, a mely versenynek a vidék vallja 
kárát. 

Ha Cseh- és Stájerországok barna szene 
viruló bányászatnak képezheti alapját, miért 
hasznavehetetlen az erdővidéki, a mely sem-
mivel sem áll hátrább azok tüzelési értékénél ? 

ben mi jár, — természetesen nem borravaló, 
hanem hivatalos járandóságképpen. 

A közhivatalnok hatásköre, munkarendje, 
valamint az ó összes jogos és engedméuyezett 
illetményei meg vannak állapítva; ezen tul nem 
terjeszkedhetik. A mihelyt ezt megcselekszi, 
átlépte a tisztesség határát. Tagadhatatlan, hogy 
néha nagyon ártatlan természetűek a borrava-
lók, mert csupán a gyengéd figyelem  szerény 
jellegével bírnak. A közhivatalnok a nélkül, 
hogy a közérdeket legtávolabbról sértené, rész-
rehajlást, kedvezést követne s tisztán a jog, 
törvény, igazság szellemében jár el, kaphat az 
illetőtől. a kinek.az ügyében dolgozott, fáradott, 
külön elismerésképen valami csekélységet, a 
mely már nem tekinthető se kenésnek, se bak-
sisuak s azért mégis demoralizáló hatása van 
ennek is. 

Szokásban volt, hogy az uradalmak egyik 
másik főtisztviselőnek  járási főszolgabírónak 
benefleziumot  juttattak a nélkül, hogy ettől vi-
szont szolgálatot kértek volna. Időről időre in-
tézkedések történtek, hogy ezek a kedveske-
dések megszűnjenek. A főispánok  bizalmi jel-
legű jelentéseket intéztek az uradalmakhoz, 
hogy a beneficziumokat  szüntessék be s a tiszt-
viselőknek szigorúan meghagyták, hogy semmi-
félé  ajándékot el ne merjenek fogadni.  Mindez 
purifikáló  hatással volt. 8 ha mégis maradt fönn 
az országban a borravaló .szokásból, ez fökepen 
annak tudható be, hogy a magán érdekekben 
utazók büntetlenül Űzik sáfárkodásaikat  s még 
mindig nem elég szigovral bírálják el a nap-

Grre egyébiránt nagyon jól felelnek  meg 
azok a gyárak, a hol a csehországi tisztviselők 
intézik a gyárak sorsát. Azoknál az természet-
szerű, hogy az erdővidéki szén üzemi köréből 
csak a köpeczi szénnel tüzeljenek, azok nem 
álmodoznak fekete  szenekről, nem befolysoltat-
ják magukat kényelem szerető tüzelőiktől és 
boldogulnak, még pedig haszonnal, kitllnő üze-
mi eredmények felmutatásával  a köpeczi Biéa 
tüzelése mellett. 

A szász vállalatok azonban követik a 
magyar állam vasutak példáját és már nemzeti-
ségi szempontból is mellőzik. 

Egy ország, a mely mindenkivel szem-
ben a legmesszebb menő előzékenységet tanú-
sít s a melyben az idegenbe gravitáló törekvé-
sek korlátozás nélkül működhetnek, velünk 
szemben elkeseredett harezot folytatnak  — 
kénytelen iparát, vállalatait ott, hol azok. kul-
turmissziót teljesítenek, ott a hol egy vidék, egy 
nagy vidék kereskedelmét, népének boldogu-
lását befolyásolják,  subvencziónálni. 

3. Székelyföld  érdekének megfelelő  bá-
nyászat az lenne, a mely Köpoczen és Rákoson 
2 millió métermázsa terméssel, Baróton léte-
sítendő nagyobb vállalatokkal és Agostonfal-
vából kiágazó vasúti vonallal kiéplllne; két 
millió métermázsa termelésre pedig egy másik 
vállalat rendezkednék be, a mely Brassó ipa-
rának szolgálna. 

Az elsó Udvarhely- és Csikmegyének, a 
másik Háromszékmegyének munkásnépét és 
forgalmát  táplálná. 

= Iiiség munkák engedélyezése a 
tavasz folyamára.  Már tettünk említést an-
nak idejében arról, hogy a mult évi szűk ter-
més után várható ínség enyhítése czéljából 
vármegyénk alispánja a közelebbi november 
havában felterjesztéssel  élt a kereskedelmi 
kormányhoz s ennek a felterjesztésnek  a meg-
fontolását  a Budapesten jár deputáczió is kérte 
a minisztertől. Az alispáni felteijesztésben  ja-
vaslatba van hozva: a) a kézdivásarhely— 
csík-szentkirályi törvényhatósági 31—31 km. 
szakaszának 18.000 korona költséggél faló  át-
helyése; b) a szentmárton—szentsimoni törv.-
hatósági ut földmunkáinak  25—30.000 korona 
költséggel leendó végrehajtása; c) a maros-
vásárhely— gyergyó-szentmiklŐBi állemi közút 
Bucsinhegyi szakaszáuak 261—899 koronába 
kerülő áthelyezése; d)  a fenyéd—zetelaka— 
gy.-tekerópataki törv.-hatósági közúton hátca-
levő munkáknak mintegy 65.000 korona költ-
séggel ez évbeni bevégzése. Ezeken kivUl mint 
az inség enyitésére alkalmas munkákat felso-
rorolta volt az alispán: 1. az uzvölgyi hadá-
szatilag fontos  közutnak kiépítését, mely mint-
egy 971.000 koronát, 2. a békás—domukvöl-
gye—gyimesközéploki uj útvonal tervbevételét. 

fényre  kerülő eseteket. Valahány eset kitudó-
dik, hogy ez vagy amaz b&ksissal hozakodik 
eló, azonnal alkalmazandó a törvény teljes szi-
gora s büntetendő az is, a ki felajánlja  vagy 
adja, az is a ki elfogadja  vagy elhallgatja s 
minden eset nyilvánosságra hozandó, a legel-
terjedtebb módon hirdetendő, hogy megfélem-
lítő például szolgáljou. 

Tüzzel-vassal irtandó az a rossz szokás. 
Még a gyanú látszata is kerülendő. A közhi-
vatalnok megkapja törvényes illetményeit eb-
ből fedezze  szükségleteit. A hivatali tekintély, 
a közszolgálat megbízhatósága, tisztasága ai 
igazi közerkölcs feltétlenül  megkívánja, hogy 
az ajándékgzás és kedveskedés teljesen ki-
menjen a divatból. Adjon az állam vagy tör-
vényhatóság tisztességes fizetést  a közszolgálat 
embereinek, hogy exiaztencziájnk a társada-
lomban őket megillető álláshoz mérten bizto-
sítva legyen s a kenés, borravalózáa szüljék 
meg teljesen. 

De nemcsak hivatalos téren, a minden-
napi élet összes fázisaiban  be kellene szüntetni 
a borravalózás utálatos szokását Minden mun-
kának, minden tárgynak, minden szolgálatnak 
legyen meg a megállapított ára s ezen felU 
senki Be váljon, senki se adjon többet Az Igazi 
rend és erkölcsös felfogás  eztkiváqja, ezt kö-
veteli meg: törekedjünk az emberi tökéletes-
ség felé  B küszöböljük ki az öröklött régi rosas 
szokásokat. 

L a p i a n t e m a i a z i m á H o z * s r y f é l  i v m o l U M i r T t -vam. c s a t o l v a * t t t 
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mely 300.000 koronát, 8. a ditró—borszék kö-
zötti Közrezen átvésető közút kiépítésének 
foganatba  vételét, mely 4-600.000 korona 
költséget igényel. A kereskedelmi miniszter 
•ne felterjesztésben  foglalt  kívánalmaknak 
csak egy részénekteljesitéséétbelyezte kilátási)» 
éspedig: a kézdivásárbely—szentkirályi közút 
áthelyezésére vontkozd mllszaki műveleteket 
jóváhagyta s meghagyta hogy a mennyiben 
u elfoglalandó  magán-területekre gyorsan 
lebonyolítandó egyezség jöhet létre köz-
igazgatási bejárás ne tartassék, ellenkező 
esetben az gyorsan hajtassák végre, a 
az építkezés lehetőleg házi kezelés mellett 
történjék és a munka megkezdésénekés befe-
jezésének ideje jelentessék be, mire a mint-
egy 18.000 koronát igénylő költséget ki is 
fogja  utalni. A Bzentmárton—szentsimoni ut 
földmnnkáira  vonatkozó terv és költségvetés 
még elkészítve nem lévén, arra nézve később 
fog  érdemlegesen határozni. A marosvásár-
bely— gyergyó-szentmiklósi útvonal Bucsinhegyi 
.szakaszának áthelyezési mnnkái tárgyalása a 
minisztériumban folyamatban  lévén, eme mun-
kálatnak mintegy 100.000 korona költséggel 
még a kora tavaszon való megkezdését kilá-
tásba helyezte, s azon reményének adott kife-
jezést, hogy ezek és a zetelaka—tekerópataki 
aton ezen évben 90.000 korona költséggel elő-
irányzott munkálatok nagyban hozzá fogn:ik 
járulni az ínség enyhítését czélzó akczió sike-
réhez. Az 1., 2. és 3. pontok alatt foglalt  út-
részekre vonatkozólag pedig kijelentette a mi-
niszter, hogy miután az azokra vonatkozó 
mUveletek tervei még nincsenek elkészítve, s 
azok elkészítése a közeljövőben nem várható, 
de azonkívül azoknak összesen mintegy egy 
millió 800.000 koronát kitevő építési költsége-
ire a kellő fedezet  rendelkezésére sem áll, 
azokat az ínség enyhítő akczió keretébe ezút-
tal bevonhatóknak nem tartotta. 

— Az Ipartörtvény módosítása. A 
kereskedelmi minisztériumban az ipartörvény 
módosításának munkálatai annyira előhaladtak 
már, hogy a törvényjavaslat teljes szövegében 
márczinsra elkészül, ugy hogy még a most 
folyó  Ülésszakban a Ház asztalára kerUI. A 
törvény első részének módosításával, a mely 
a törvénykönyv általános részét öleli fel,  már 
elkészültek. A törvényjavaslatot Abonyi Emil 
miniszteri tanácsos szerkeszti. Most folyik  egy-
szersmind az iparfejlesztési  szakosztályban az 
anyaggyiytés a munkásvédelem törvénybe ik-
tatására. Az uj törvény behatóan fogja  tár-
gyalni e nagy fontosságú  társadalmi kérdést, 
fóként  a női és gyermekmunkások védelmének 
szemponţjâbol. E kérdések szabályozásánál ér-
vényre fog  emelkedni a svájczi, belga és svéd 
mnnkástörvények szelleme. 

Csikmegyei muzeum. 
Dr. Hermáim Antaltól. 

II. 
Az erdélyi részek muzeumi feladatait  te-

kintve egészen természetesen és arányosan 
oszlánék meg a munka a már létesült vagy 
közelebbről létesítendő intézmények közt. A 
Mikó alapította Erdélyi Muzeumnak, melynek 
gyűjteményei szinte bárom évtized óta a ko-
lozsvári egyetem czéljaira is szolgálnak és ezek 
által némileg korlátoztatnak is, ezután is az a 
hivatása, hogy az egész volt Erdélyre kiter-
jedve egyetemes és általános gyűjtője legyen 
a muzeális anyagnak, különösön az irodalom, 
a természettudományok és a régészet terén, 
mig a néprajzra és népszerűbb honismeretre 
nézve az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári 
mnrénmának van az egész országrészre kiható 
fontos  rendeltetése. Ez általános nagyarányú 
keret rendszerező belöltése mellett azonban 
kiváltképpen a turistaság és ethnográfia  spe-
cziális jellegénél fogva,  egy Bzükebb téren egy 
egészen különös és a kisebb részletekbe menő 
detail munka vár az E.K.E. muzeumára: az u. n. 
megyei magyarság területének behatóbb tanul-
mányozása és felgyüjtése.  Ezzel párhuzamban 
a szász kárpát egyesület kiváltképpen a volt 
király földön  élő Bzászság nép- és tájrujzávai 
foglalkoznék  nagyszebeni muzeumában, mig a 
sepai-szentgyörgyi Székely Nemzeti Muzeum 
tovább is az egész Székelyföldet  ölelné fel, 
remélhetőleg immár intenzivebbé váló gyiljtő és 
tudományos munkálkodással. Az erdélyi oláh-
ság is eredményesen buzgólkodik, főleg  nép-
rajzi. jeHegU mnzeum megteremtésében és e 
dicséretes törekvésében hathatósan támogatja 
• tpagyar állam, a mely gondos gyanúja min-
den népe sajátlagos kulturérdekeinek. így 
fejlődhetik  ki aztán igazán ama verseny Erdély 
népfajai  közt és ez a szeretet versenye lesz. 
Mert minél jobban megismerik önmagukat és 
egymást, annál jobban befogják  látni, hogy egy 
baw gyermekei, fiai  egyazon nemzetnek, mely 
nem tesz különbséget a vérbeli és a fogadott 
gyermek közt A tudomány és főleg  a néprajz 
• népek testvériségét jelenti és k&ziti elő. 

E tágabb körökben és körök mellett az 
egye» megyék vagy vidékek muzeumainak az 
aHetail feladatuk,  hogy saját területüket a leg-
apróbb részletességgel, illetőleg teljes índuk-
czíóvhl gyűjtsék és dolgozzák fel,  nem csak a 
fótipusokra  szorítkozva, hanem az összes jelen-
tő®'Vtrtetásokra is kiterjeszkedve. Ezzel egy 
részt fontos  szolgálatot tesznek az általános 
tudománynak, szerves és teljes képét mutatván 
be egy terület egyetemes természeti és kultúr-

életének, még pedig olyan géniusz példányok-
ban, tárgyakban vagy ábrázolásokban, melyek-
nek hitelessége, valódisága, természetszerüsége 
mondhatni kétségtelen, mert úgyszólván min-
denki által igazolható és ellenőrizhető vagy 
klasszikus tanuk altul bizonyítható. Másrészt pe-
dig az olyan lokális muzeumok az önismeretnek, 
a felvilágosodásnak,  az ismeretek terjesztésének, 
a tudomány népszerűsítésének s ezzel a nép 
emelkedésének, boldogulásának leghathatósabb 
eszközei. Minden helyesen berendezett és veze-
tett általános muzeum egy-egy kész népegye-
tem s népjóléti intézmény. 

Hogy egy csikmegyei muzeumból, e vidék 
sajátlagos viszonyait tekintve, milyen óriási 
szellemi, erkölcsi, sót közgazdasági haszon liá-
ramlanék n megyére, azt részletezni később 
kísértjük meg. Ugyancsak késólib fejtjük  ki e 
muzeum részletes programmját, működési ter-
vét. Itt csak általános nagy vonásokban aka-
runk rámutatni arra, a mire a csikmegyei mu-
zeumnak ki kellene terjeszkedni. 

I. A vármegyére vonatkozó iratok, köny-
vek, térképek, képek. (Könyv- és levéltár.) 

II. .A vármegye földje  és természete, ás-
vány-, növény-, állatvilága. (Földrajz és Ter-
mészetrajz.) 

III. Történelmi- és művelődés történeti 
emlékek és tárgyak. (Történelem.) 

IV. A vármegye népe, annak testi-lelki 
mivolta, a népélet tárgyai. (Néprajz.) 

V. Népipar, gazdasági élet, flirdóügy,  tu-
ristaság. 

A muzeumninl kapcsolatosan egy (nép 
szerűen) tudományos folyóiratot  lehetne kiadni 
ennek hatáskörét esetleg az egész székelységre 
kiterjeszteni és e közeg segítségével talán va 
lami szabadabb székely tudományos egyesület 
keretébe gyűjteni a Székelyföld  és nép ügyei-
vel foglalkozó  irókat és tudósokat. (Erről később 
közöljük már egészen kialakult részletes ter-
vezetünket.) 

A muzeum megteremtéséhez négy fóté-
nyező kell: ember, tárgy, hely és (mint min-
denhez) pénz. Csak pár szóval érintem most 
ezeket. 

A muzeum föintézetének  természetesen a 
megye székhelyén kell megalakulnia. Ott (Som-
lyót ideszámítva) a nagyszámú egyéb intelli-
genczia mellett 3—4 magasabb tanintézet ta-
nárai illetékesen képviselhetik a szorosabb ér-
telemben vett szaktudományokat is. A termé-
szetrajz és népraji; tárgyainak többnyire nem 
nagy az anyagi értékük ; jórészük az értelmes 
laikus által is könnyen gyűjthető. Könyvkötésre, 
természetrajzi tárgyak preperálására (kitömésre 
is), modellek készítésére s általában a gyűjtésre 
igen jól taníthatók és alkalmazhatók főleg  a 
tanítóképző növendékei. A muzeum számára 
állandó letétképpen talán megnyerhetők vol-
nának : a vármegyei levéltárnak tisztán törté-
nelmi értékű régi okiratai, a somlyói Ferencz-
rendiek régi könyvtára, a polgári leány iskolák 
népipari gyűjteménye Btb. A muzeumot a régi 
gimnáziumi épületben lehetne elhelyezni; eset-
leg oda lehetne áttenni a gazdasági iskolát; 
ennek épülete aztáu nagyon alkalmas volna 
arra, hogy muzeummá alakitassék át. 

Mindezekről a részletkérdésekről azonban 
behatóan szándékozom értekezni. Ha nz eszme 
viszhangra talál, szívesen tartok erről a tárgy-
ról a megye székhelyén és más főhelyén  is 
nyilvános szabad (ingyenes) előadásokat. 

Megyei közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda január 13. 

Ez évben rendes havi ülését a közigaz-
gatási bizottság ma tartotta meg Milió Bálint 
főispán  ur elnöklete alatt, melynek ha kevés-
bé fontos,  de elég tárgya volt. 

A felolvasott  előadói jelentések neveze-
tesebb mozzanatokat nem tartalmaztak. 

Felolvastatott a törvényhatóság átirata, 
mely szerint a közgyűlés a közigazgatási bi-
zottságba Dr. Fejér Antalt, Dr. Csiky Józsefet, 
ifj.  Molnár Józsefet,  Dr. Qyörffy  Gyulát, és 
Rancz Jánost; tisztiügyész helyettesül Gál Ist-
ván Bzentmártoni ügyvédet; a közegészségügyi 
bizottságba Bőjthy Endrét, Dr. Bocskor Bélát, 
Mihály Ferenczet, Sántha Simont, Bnrtalis Ágos-
tont, Fejér Sándort, Kovács Istvánt és Gál Fe-
rencz korház gondnokot választotta meg; to-
vábbá a közigazgatási bizottságban ez évre még 
benn maradtak, Dr. Tiltscher Ede, Nagy Sán-
dor, Nagy József,  Pál Gábor és Lázár Menyhért, 
minek tudomásul vétele után következő albi-
zottságok alakíttattak meg: 

1. A fegyelmi  választmányba főispán  ur 
elnöklete alatt kiküldettek : Szabó Géza tanfel-
ügyelő, Pap Domokos főmérnök,  Dr. Fejér An-
tal ügyvéd és Nagy Sándor ügyvéd rendes, dr. 
Csiky József  ügyvéd és Molnár Lajos pénzügy-
igazgató póttagoknak. 

2. A gyámügyi felebbviteli  bizottságba 
megválasztattak, főispán  ur elnöklete alatt -
Nagy Sándor. Dr. Csiky József  reudes és Kancz 
János póttagnak. Ezen bizottságnak hivatalból 
tagjai az alispán, főjegyző,  árvaszéki elnök és 
a tiszti ügyész; főispán  ur részéről kijelöltettek 
iQ. Molnár József,  dr. Fejér Antal rendes és 
Pál Gábor póttagnak. 

3. A börtönvizsgáló bizottságba, mely a 
főispán  vagy helyettese elnöklete alatt műkö-
dik, kineveztettek Becze Antal, Mihály Ferenci, 

Lázár Menyhért, Nagy József.  Hivatalbeli tagok 
Dr Veress Sándor főorvos,  Dr, Dobribán An-
tal és Dr. Bnrdócz Gyula járás orvosok. 

4. Az erdei kíhágási II. fokú  hatóságba 
beválasztsttak Dr. Fejér Antal, Nagy Sándor, 
Molnár József,  Dr. Csiky József  rendes. Lázár 
Menyhért, Nagy Imre, Pál Gábor és Tiltscher 
Ede póttagoknak. 

5. A pótadó elleni felszólamlási  bizott-
ságba Molnár Lajos, Dr. Bocskor Béla, Bőjthy 
Endre és Dr. Fejér Antal. 

6. A tanítók és tanítónők nyugdíjba lé-
pésének szükségességét és jogosultságát meg-
állapító bizottság tagjaivá a tanfelügyelő  elnök-
lete alatt Mihály Ferencz, Dr. Fejér Antal és 
Dr. Veress Sándor küldettek ki. 

7. A közigatási bizottság erdészeti albi-
zottságába titkos szavazással elnöknek Mihály 
Ferencz, elnök helyettesnek Nagy Imre, tagnak 
Nagy Sándor. 

8. A javitó iutézetbe kiíldendö és felté-
telesen szabadságolandó fegyenczek  ügyeinek 
elbírálására hivatott bizottságba Becze Antal 
és Nagy Sándor. 

9. A mezőgazdasági munkaadók és mun-
kások közötti jogviszonyokból származó ügyek 
ll-od fokú  elbírálására hivatott bizottság tag-
jaiul Nagy Sándor, Dr. Fejér Antal, Molnár 
József  és Dr. Csiky József  rendes, Nagy Imre, 
Dr. Tiltscher Ede, Lázár Menyhért és Pál Gá-
bor póttagoknak. 

10. A megyei közegészségügyi bizottság-
ba kiküldettek Pap Domokos, Güzsi Árpad és 
Kiss Sándor. 

Felolvastatott ezután a in. kir. belügymi-
niszternek a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szóló 1901. évi XX. t.-cz. életbeléptetése tár-
gyában kiadott rendelete, melyet a bizottság 
tudomásul vett. 

Csík-szépvizi Deák Dénes 30 korona cse-
lédbér megfizetését  kimondó két egybehangzó 
határozat ellen beadott fellebbezésével  elutn-
sittatott. 

Csik-Szentmártoni Both Ferencz részére 
a főszolgabíró  által jégverem- építésre ndott 
engedélyt megsemmisítő alispáni határozat ellen 
fellebbezéssel  élvén, annak hely nem adatott. 

özv. Szász Domokosué kolozsvári lakós. 
borszéki fürdőház  tulajdonos s társai Borszék 
községben kivetett pótadó ellen felszólamlással 
élvén, azzal elutasittattak. 

Jenófalvi  Pál Jánosnak mezőreudőri ki-
hágnsos ügyben hozott marasztaló határozat 
ellen szóbelileg bejelentett, de írásban nem 
indokolt fellebbezése  figyelmen  kívül hagyatott. 

Urziczianu János békási lakosnak a töl-
gyesi Smil Salamon és munkásai ellen mező-
én vizreudőri kihágásért emelt panaszos ügyé-
ben kelt s illetékességi szempontból a panaszt 
elutasító első fokú  határozat ellen beadott fel-
lebbezésnek hely nem adatott s a főszolgabíró 
az ügy szabályszerű tárgyalására s ítéletho-
zatalra utasíttatott. 

Tárgyaltatott ezek után több kincstári és 
útadó elleni fellebbezés  s az ülés csak délu-
tán egy órakor ért véget, mikor a bizottság 
elnöke és tngjai Becze Antal alispán ur ven-
dégeiként saját házánál ebédre jöttek össze. 

Farsang. 
(A csíkszeredai  Korcsoly  a Egylet  hang-

versenye január 11-én). 
A hagyományokhoz a* idén is hivek voltunk. 

A farsang  eled mulatságát az idén is a Korcsolya 
Egylet rendezte. 

Ez a mulatság pedig ideális értelmében ked-
ves maradandó visszaemlékezés lesz mind a sze-
replőkre, mind pedig a közönségre uézve. 

Szándékoaau használtam az ideális kifejezést, 
inert az egész estélyeu tán egészben véve az 
ideális hangulat volt domináló. 

Magába véve a programm, aunak miudeu 
pontja a bájt, a kellemest tiintull fel 

B élveztünk is, ugy a hogy hangverseny 
közönség élvezni szokott, megtaláltuk mindazt, a 
mi egy nngy városi hangversenyhez elengedhe-
tetlenül szükséges. Élvezetes programm. kitiinú 
szereplők, számaik jfcl  brtauulva, megfelelő  kitűnő 
hangszerek. díszes közönség ; megtalálta a legké-
nyesebb izlés ia a megfelelői,  OH FC egyel keres-
tünk hiaba, azt fájdalom  nein találtak megl Azt 
a bizoo) os osendet. a mely a hagveraeuy legtöbb 
kelléke, a mikor t. i. Deklink játszanak a szerep-
lök B Deklink kellene azt cxendbi-n meghallgatni 
s a szereplőket engedni beszélni. De hát Istenem 
a napnak is vaunak foltjai 

A szereplők ragyoglak. A hangversenyt Ros-
•iui Teli Vimos „Nyitánya" vezette be, amelyet 
zongorán Ur. Kolouio* Dénesné és tanítványa 
Perjésay Slemer Paula adtak elő. Ai andalító üte-
mek mind jobban és jobban felmelegítettek,  ugy 
hogy az ismeretes refrénnél  szinte nekünk ia ked 
vünk lett volna együtt dúdolni. Háláa, elismerő 
taps volt bőven, a mivel a közönség adózott a 
azép játékért. 

Dr. Bardóoi Oyula éneke volt • következő 
szám. Glaaer .Oh ballgaaa meg" ozimü darabját 
énekelte, neje Dr. Bardóei Qyuláné zongora kí-
sérete mellett. Valóban gyönyörködtünk azép fér-
fias  hangjában, a mely különösen a magas ba-
ritonnál tökéletes éa igen kellemes esengéaO. Az 
elismerő taps oly sflrü  volt, hogy meg kellett tol-
dania agy kupiéval, a melynek kellemes fenéje 
mellett asövege pajzánkodáasal fordul  a férfiak 
gyöngeaégei ellen. 

Ezután Nagy Jenő lépeti a pódiumra. Csá-
szár .A Kunok' szólóját adta elő fuvolán.  Klasszi-
kus játéka gyönyörűséggel töltött el, kár. hoey a 
zongora kiséret elmaradt s Igy olyan helyeken, 
a hol a longora veazi át a témát s a fuvola  fu 
tamokkal kiséri, a hatást nem lehetett tökéletes 
ségre vinni, igy is a vaiiácziókat teljes mérték-
ben élveztük. 

Élthes Margit Traviata operából énekelte a 
.Nagy áriát" Koloniea Dénesné zougora kísérete 
mellett. Csinos, kellemes bsngjával teljesen le-
kötötte flgyelniüuket  a mély érzéssel előadott ének-
számát a felhangzó  tap9Özonre meg kellett tolda-
nia magyar népdalokkal, a bol klilönöaen a szo-
morú nntáival ért el nagy hatást a azép meny-
asszony. 

A hangverseny egyik fénypontja  volt Ko-
lonics Dénesné zongora játéka. Magyar motivumu 
darabbal gyönyörködtetett, Wilniers .Sobri dalá-
val*. Kolonicsné játékát, művészi tökéletességét, 
a zene számtalan finom  nuanszaiuak remek kivi-
teléért nem szükséges külön dicsérjem. A témát 
gyönyörűen vezette végig az egész darabon, ugy 
hogy játéka tökéletes volt. Ennél többet nem le-
liot mondani. Remek játékát, sok fáraddzáaát  egy 
remek bakérkoszoruval jutalmazta az egylet, a 
melynek hatalmas vörös szalagján megörökítette 
diadala napját. 

Ifj.  Botár Béla énekelt aztán magyar nép-
dalokat Krausz István és Veress Domokos hege-
dű kísérete mellett. Érdekes csoport volt. Csupa 
naturalista a a felhangzott  tapa tanúskodott a si-
ker mellett, nem ia sziint a tups, mig meg nem 
toldották még egy népdal előadásával. 

Alig szűnt a taps, újra taps vihar ! Balló Uá-
horné s Loyczel Ivánka megjelenése idézte elő a 
forrongást. 

.Luczia* operából énekelték el a .septettet" 
Kolonics Uenesné zongora kísérete mellett. Mintha 
két csalogány dalolt volna, oly bá.osau énekeltek. 
Volt ÍH taps és „hogy volt I" Újra mezjelentek s 
másik énekük után még erősebben tört ki a taps-
vibar. Hogyne ! Hiszen akár reggelig elhallgattuk 
volna I Nem ia szűnt a taps, a mig az .össi ró-
zsát* el nem énekelték. Énekükről azt hiszem 
mindent megmondtam, ha azt mondom remek volt. 

Ezutáu uégy .izmos" rendező ueki feküdt 
a zongorának a mint köunyü pelyhet leemel-
ték az emelvéuyről a egy perez alatt a pódi-
um átalakult ogy irodává. Aztán megjelent a 
mi kis művésznőnk Pap Mariska, de nein tudott 
szóhoz jutni — olyan tapsvihar fogadta  Mikor a 
taps elhangzott, előadta Porzsolt .Irodában* cz. 
monológját. 

Egyujdonsültasszonyt mutatott be, a kiben fel-
támad az ura iránti féltékenység,  miután téve-
désből az irodatárs fiókjában  szerelmes leveleket 
talál a a mikről azt hiszi, hogy azok az urának 
szólnak. 

A kétségbeesett asszonyka szerepét a maga 
ezerféle  féltékenykedésével  remekül mutatta be. 

Olyan kedves, olyan közvetlen volt, bogy a 
ballgatóaág figyelmét  teljesen lekötötte, pedig ez 
nagy azó veit ám akkor eate I 

Alakító képessége szinte bámulatos, de hi-
szen erről minduyájan meggy őződtüuk. Nagyon 
kedves, ennivaló asszonyka volt. 

Ki is jutott a taps, mely tüntetett mellette 
s ez a legjobb kritika mindig egy szereplőre. 

Azláu hirtelen a közönség felemelkedett. 
Vége volt a műsornak a mindenki sietett a sze-
replőknek gratulálni. 

Az ünneplésből Kolonioa Dénesnének jutott 
a legtöbb elismerés, a ki a hangveraeny sikereért 
legtöbbet fárudott,  szereplőket betanított s az ün-
neplést teljes mértékben meg ia érdemelte. 

Aztán Miska rágyujtott egy ropogóa csár-
dásra s folyt  a tánoz jókedvvel, fiatalos  bévvel 
kivilágos virradtig (Sz. j.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A megyei pénztáruk reformja-

Hír szerint a vármegyei pénzkezelésről BZOIÓ 
törvény legközelebbi tárgyalásával kapcsolato-
san a pénzügyminiszter előterjesztést szándé-
kozott tenui ő felségének  egy számfelügyelói 
főnök  kinevezése iránt. Ez a központi igazgató 
fogná  aztán a X és XI fizetési  osztályba tar-
tozó alkalmazottakat kinevezni. A vármegyei 
fópénztárnokot  és a könyvelöket ideiglenes szám-
vevőségi felügyelőkké  fogják  kinevezni, kik a 
pénzügyigazgatóságokhoz lesznek beosztva s 
főfeladatuk  a váratlan péuztár és hivatal vizs-
gálat tartása lesz. A kinevezések fokozatosan 
1902. év végéig történnek meg. Legelőbb a pénz-
tári osztályt szervezik. Azok, a kiket a miniszter 
nem vesz át, 1903-tól kezdve teljes fizetéssel 
rendelkezési állapotba helyeztetnek. A miniszter 
elve e kérdés megoldásánál az, hogy a nyugdíj 
alapot nagy megterhelések ne étjék. 

— Gyászrovat. özv. Györffy  Józsefné,  sz. 
Tankó Katalin úrasszony temetése, kinek halálá-
ról mult azámunkbau megemlékeztünk, nagy 
részvét mellett történt meg e hó 9-én délután 3 
órakor Csik-Szentimrén. A végtisztességen az 
elhunyt családja Dr. Györffy  Gyula országgyű-
lési képviselő s neje Olay Leona, Györffy  Sán-
dor, Györffy  Róza Csató Jánosnén kívül nagy 
számú rokon, jóbarát s ismerős jelent meg a 
megye minden részéből, különösen Csíkszere-
dából a az alcsiki járásból, köztük Mikó Bálint 
főispán,  Dr. Perjéssy Mihály tazéki elnök, Mol-
nár József,  Dr. Fejér Antal orez ágy Illési kép-
viselők, Mihály Ferencz főjegyző,  Dr. Bocskor 
Béla tiszti ügyész, Antalffy  Gábor taiéld bíró, 
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Dr. Csiszér MiklÓB orvos, Dr. Eróss Vilmos, 
Dr. Nagy Jenő ügyvédek stb., kik mindannyian 
a legmélyebb részvéttel kisérték el az elhuny-
tat utolsó útjára, a csatószegi templom kerí-
tésében elkészített sírhelyére, kinek lelkilldvéért 
az engesztelő ázentmise-áldozat 10-én délelőtt 
9 órakor mutattatott be a Mindenhatónak a 
csatószegi templomban. 

— Ádám Ferencz m. kir. vámhivatali 
ellenőr f.  hó 7-én Csik-Gyi mesen meghalt. Benne 
HZ állam egy derék szorgalmas tisztviselőt, 
családja pedig büszkeségét veszítette el. A sze-
rénység, becsületesség, munkásság és szilárd 
jellem mintaképe volt, ki bámulatos kitartással 
küzdötte fel  miigát ama hivatali állásra, melyen 
gond nélküli megélhetése és tovább haladása 
biztosítva vala. És ezt a drága életet hitves 
társának mérhetlen fájdalmára,  s kis gyermeké-
nek pótolhatatlan veszteségére idő előtt sírjába 
döntötte a kérlelhetetlen halál. Mult eV decz. 
22-én torokbetegség lepte meg s pár heti szen-
vedés után 84 éves korában, boldog házasságá-
nak második évében a nemes lelkű férfiú  szive 
megszűnt dohogni. Temetése f.  hó 10-én tarta-
tott. A halott teteme beszentelés után, gyászba 
borult családjától kísérve vasúton a madéfalvi 
állomásra szálittatott s innen szülófnlujáuak 
előkelő lakosaitól kisérve Csík-Szenttamásra a 
róm. kath. köztemetőbe vitetett, hol az egy-
házi szertartás és Tompos Mátyás lelkész mé-
lyen megható gyászbeszéde után ősei mellé 
örök nyugalomra helyeztetett. Az elhunytban 
Adám Péter szenttamási birtokos fiát,  Zöld 
Ferencz adópénztárnok vejét, Zöld Regina fér-
jét és Zöld Ferencz gimn. tanár sógorát sirat-
ják. Bármily nehéz és kínos az elválás attó!, 
kit forrón  szeretUnk, mégis szolgáljon vigaszta-
lóul a a földig  sújtott bánatos családnak az 
a köztisztelet és részvét, inely at elhunyt és 
családja iránt a legszélesebb körben nyilvánult. 

— Heghalt Sprenoz György. Egy 
Bokat zaklatott, viharos élet iskolája zárult az 
ö szomorú koporsójába, melyet özvegye, nagy 
azámu családtagjai és unokái könyezve állnak 
körül. Barátai és ösmerősei a társadalom min-
den rétegéből, mély részvéttel adóznak egy 
férfiú  emlékének, ki sokoldalú tehetségeivel a 
müveit társadalom köztevékenységének állandó 
részese volt. Kik ót ezelőtt egy-két évtizeddel 
ismerték, azok tudják, mily hasznavehető és 
mily mozgató ereje volt ó minden közjóté-
konysági és műkedvelő fellépésnek,  melyért 
egyéb jutalom nem szokott járni, a feledékeny 
közelismeréBuél. Sprencz György a hajdan szé-
pep virágzó műkedvelő társulatnak egyik igaz-
gatója és legbuzgóbb szereplője volt, ki min-
den fajú  szerepben — ha kellett rögtönüsen 
is — helyt állott. O volt zenekar igazgató, 
dalárda karmester, tűzjáték rendező, sziuieló-
adásokon a legjobb maszkírozó stb. . Szóval ó 
minden tudott lenni s nála nélkül semmi sem 
volt. Az ó sokoldalú tehetségének és kiváló 
természetes tudásának ugy a kereskedelem te-
rén, mint a társadalom más ágaiban munkál-
kodó egyesek sok hasznát vették. Hajdan szebb 
napokat élt; utóbbi években nehéz betegség 
vett rajta erőt s szenvedésteljes volt élete, 
melytől a halál f.  hó 14 én megváltotta. A mii 
kedvelő társulat szép koszorút tett sírjára. A jó 
emlékezet órködjék sirja feletti 

— Bartók Karoly újonnan megválasz-
tott csíkszeredai polgármester, mint értesülünk 
mégis csak elfogadta  polgármesterré történt 
választásat s lemondását vissza vonva, hiva-
talát el is fogja  foglalni, 

— Ssékely társaság. Régebbi lapszá-
munkban megemlékeztünk arról, hogy képvi-
selői elfoglaltságuk  miatt Molnár József  elnök 
s Br. (fejér  Antal alelnAk a csíkszeredai szé-
kely társaságban viselt tisztükről lemondottuk. 
Az ekkor megtartott havi gyűlésen elnökké 
Nagy Sándor, alelnökké Kovács György vá-
lasztatott meg, kik azonban a választást el nem 
nem fogadván,  ujabb elnök s illetve alelnök 
választás vált szükségessé. E czélból az elnök-
ség 1902. január 18-án délután 5 órára gyű-
lést hívott össze s ez uton kéri fel  a tagokat, 
hogy azon választások megejtése végett minél 
nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. 

— Felolvasással és szavalattal egy-
bekötött flllerestély.  A helybeli iparos 
ifjúsági  önképzőkör folyó  évi január hó 19-én 
a Romfeld-féle  nagyteremben felolvasással  és 
szavalatokkal egybekötött lilléreBtélyt rendez. 
Ag estély első részének műsora: Bevezető be-
szédet mond: Lakatos Mihály t. elnök, szava-
lat Orbán Irén által; felolvasás,  tartja Gál Jó-
zsef  felső  népiskolai tanár; Házassági ajánlat, 
monolog. Előadja: Szűcs János. Fuvola BZOIÓ, 
előadja Szopos Sándor. Egyveleg, előadja: 
Szopos Sándor fuvolával.  Veress Domokos és 
N. N, hegedűvel. A programra lejárta után 
táncz. A közönség szívesen láttatik, külön 
meghívók nem bocsáttatnak ki. Az estély kez-
dete fél  hét órakor. 

— Legényestély. Igen érdekes mulat-
ság rendezését határozta el az e hó 12-én tar-
tott gyűlésen a csíkszeredai intelligens ifjúság 
a mikor kimondotta, hogy február  1-en legény 
estélyt rendez. Először ugyan a legénypiknik 
eszméje merült fel,  de az a helyi kedvezőtlen 
viszonyok miatt lehetetlennek mutatkozott s az 
eszme sokkal helyesebb megoldásra talált egy 
egyszerű, zártkörű belépti dij nélküli eBtélyben 
melynek rendezésére az elvi álláspontok meg-
jelölése mellett egy öt tagból álló szükebb-

.köíü repdezóbizottság kttldetett ki. Reméljük, 

hogy az eszme az érdekelt közönség körében 
is Kedvező fogadtatásra  találand, a mi az es-
tély erkölcsi sikere érdekében bizonyára na-
gyon fontos  momentum, annyival inkább, mert 
a korcsolya egylet tervbe vett, de még telje-
sen el nem határozott jelmezes estélyén kívül 
úgyszólván ez lesz az idei farsang  egyedüli 
elitmulatsága. 

— Házasság. Gyergyó-Szentmiklóson ifj. 
Márton Lajos, Márton Lajos birtokos és törvény-
hatósági bizottsági tag fia,  január hó 21-én 
tartja esküvőjét idősb György Albert birtokos 
gyámleányával, Erzsivel. 

— Kinevezés. A vármegyei mngiin javak 
igazgatja a vonatkozó RZHbiily rendeletben bi/.to 
silóit jogánál fogva  a megyei nevelési péii/tdrnál 
rendszeresített dijnolíi állásra Sámha János zRö-
göd i lakóa eddigi hivatalszolgát, éa hivatal szol-
gává csatószegi Fazakas Ignictot nevezte ki, 

— Pásztorjáték. Csik-Mindszeuten az 
iskola egyik tantermében Wéger Ferencz k.-
tanitó az iskolás gyermekek közreműködésével 
a karácsonyi időszakban jól sikerült pásztor-
játékot rendezett, melynek tiszta jövedelme 
(30 korona 70 fillér)  a templomi szükségletek 
beszerzésére fordíttatott.  Az anyagi siker eme-
léséhez a következők voltak szívesek adomá-
nyaikkal hozzájárulni : Ö/.v.  Czikó Fereuczné 
1 korona, N. N. 1 k. özv. Földes Józsefné  40 f. 
Bálintit György 1 k. Fazakas Gáspár 50 fill. 
Balogh József  50 f.  Karácsony József  40 fiII-
Ráduly Simon I k. Csathó János 50 fill.  Dr. 
Wassilkicvícz Viktor 1 k. Xántus Elek 40 Hll. 
Doinanváncz N. 40 f.  Udvarhelyi Antal 40 f. 
dr. Hulló István 50 f.  Nagy Gyula 60 f.  Petres 
Domokos GO f.  Dresznádt Viktor GO fill.  és 5 
drb imakönyv, Szwoboda József  40 f.  Grün-
waltl Albert 40 f.  Lux Sándor 60 f.  Benedek 
Ágoston 1 k. Szőke József  60 f.  Albert S;tn-
dorné 30 f.  Silló Gábor 40 f.  L:\ct János 40 f. 
Fodor Miklós 60 f.  Bíró N. 60 f.  Mester János 
60 f.  Veress Elek 50 f.  X. X. 60 fill.  Mátrai 
Lajos 40 f.  Hálás köszönet érte. 

— Kórház megnyitás. V. hó 5-én szen-
telték fii  H nyitották meg ünnepélyesen a gyer-
gyói kórházat Gyó Szcntmiklóson. A felazeiitelési 
aktust Furenczi Károly gyó szentmiklÓBi fAesperes 
véeezto. mim-k megtörténte után Lázár Menţ liórt 
kni házbizottsági elnök egy szépen megirt és igen 
tartalmas beszéddel a kórház bizottsági tuguk ós 
nagy számú közönség jelenlétében a knrliáznt meg-
uvitotta s azt a ' özhnsziiitlntiiak átadta. Az elnöki 
megnyitó beszéd, mely a gyorgyóí kórháznak pon-
tosan összeállított történetét tartalmazza, nagy ha-
tással voltaközönségresazttöbb helyen zajosan meg-
éljenezte. Kzután Ferenczi Károly szép szavak-
ban mondott köszönetet az elnöknek a kórház lé 
tesitése körül évek hosszú során kifejtett  lelkes 
buzgalmáért s indítványozta, hogy az elnök be-
szédét teljes egészében vogyék jegyzókönyvre. 

— Halál a jég alatt. Folyó hó 3-án Gyó-
Remetén a 16 éves Jámneczki János és az 5 
éves Bulázs Albert borvizért indultak s hogy 
rövidebb legyen az utjok, a Maros jegén akartak 
átmenni. Alig tettek azonban pár lépést, a jég 
alattuk beszakadt s csakhamar elmerültek. Sze-
rencsére észrevette a veszedelmet a közelben 
tartózkodó Brassai János s sikerült is Jamneczkit 
a karjánál fogva  kihúzni, de ezalatt a kis Ba-
lázs Albert már a jég alá került, honnan csak 
fél  óra múlva tudták vashoroggal kihalászni, 
természetesen halva. 

— Tanitói fizetés  kiegészítés. A val-
lás és közoktatási miniszter a gyiines-középloki 
róin. kath. elemi iskolánál alkalmazott tanító fi-
zetésének »00 koronára való kiegészítésére 6*20 
korona állam segélyt engedélyezett. 

— Száj- és körömfájás  a szarmar-
hák között. A romáu határszélen fekvó  Ma-
gyar-Csiigés lelnpen a földinivelésügyi  miniszter 
egyik kiküldött szakközege a szarvas marhák kö-
zött már kiállott száj és körömfájás  betegséget 
konstatálván, nevezett miniszter ezen telepre nézve 
szigorú zárlatot rondelt el, H a szomszédos romiiniai 
Oláh Csügéssel való közlekedést betiltotta. 

— A legnagyobb gyémánt. Durbanban 
(Fokfóldön)  eddig páratlan nagyságú gyémán-
tot tnláltak. Súlya 275 gratnm, szine kissé sár-
gás, de értékét mégis óriási összegre czirka 3 
millió koronára becsülik. Hogy ez mily nagy 
összeg, kitűnik abból, hogy ezen árért 5 millió 
doboz valódi Réthy-féle  pemetefű  ezukorkát 
lehet venni. 

— Hirdetmény. A pénzügyiminiszter 
ur ő nagyméltósága az 1901. évi uovetnber 
hó 2-án kelt 63094 számú rendeletével a pricske-
töl pénzügyőri laktanya és azok mellék épüle-
teinek iţjra építését 14242 kor. összeg erejéig 
engedélyezte. A fentemiitett  munka kivitelének 
biztosítása czéljából az 1902. évi január hó 27-ik 
napjának d. e. 10 órájára a csíkszeredai m. kir. 
építészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A verse-
nyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a fentebbi 
munkálat végrehajtásának elvállalására vonat-
kozó zárt ajánlataikat (az ajánlati költségvetés-
Bei együtt) a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a 
nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekez-
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. Az ajánlathoz 
ütalános feltételekben  előirt, az engedélyezett 
költségösszeg (illetve az ajánlati költségvetés 
végösszege) 5°/,-ának megfelelő  bánatpénz (vagy 
a bánatpénznek az állampénztárnál (adóhiva-
talok, vámhivatalok, sóhivatalok stb.) történt 
letételét igazoló pénztári njugta) csatolandó. A 

szóban forgó  munkálatra vonatkozó műszaki 
müvelet és részletes feltételek  a nevezett m. kir. 
államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. Kelt Csík-
szeredán 1902. évi január 5-én. Csik-megyei 
tn. kir. építészeti hivatal. 

— Adakozás. Andrásfalvi  Márton elbe-
tegesedett ratoanyai ev. ref.  tanító részére a 
helybeli iskolák tanító személyzetéből a követ-
kezők adakoztak : Nagy Imre 1 koronát, Becze 
Imréné, Császár-Jolán Lakatos Mihály 50—50 
fillért,  Bocskor Mária, Lakatos Miliályné, Élthes 
Jakabné, Bartlia Ferencz, Gál József,  Székely 
iíároly és X. M. 40—40 fillért.  Barabás Béla 
és D. I. 20-20 fillért.  Kertész István 10 fill. 
Az 5 korona 80 fillért  kitevő segélyt köszö 
nettel vette fel  a tanító egyesület elnökétől 
Andrásfnlvi  Márton. 

— Kavics szállitás. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
a marosvásárhelyi m. kir. államépitészeti hi-
vatal kezelése alatt levő brassó—Csíkszereda— 
taploezai állami közút fentartása  czéljából szük-
séges és az 1902., 1903., 1904. években esz-
közlendó kavics szállitás biztosítása végett f. 
évi január hó 20-án délelőtt 10 órakor a neve-
zett m. kir. államépitészeti hivatal helyiségé-
ben zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános ver-
senytárgyalás fog  tartatni. Ajánlatok a tárgya-
lás napjának délelőtt 10 órájáig adandók oe. 

— Vasúti BZükséglet. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
a szamosvölgyi vasút részvénytársaság 1902. 
évi erdei termények, üveg áruk, fonott  és szö-
vött áruk, bőrneinüek, ruggyanta áruk, ola>-
és zsirnetnüek, festő  anyag, fénymáz,  enyv, 
aczél és vasnemüek, kufeáruk,  szerszámok és 
eszközökből álló szükségletének biztosítására 
az ajánlatok 1902. február  5-ig nevezett vasút 
igazgatóságához nyújtandók be. 

— Élelmi szerek. A maros-vásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a 
kolozsvári cs. és kir. élelmezési raktár 1902. 
évi jáituár havában a kisgazdáktól és azok egye-
sületeitől 300 métermázsa rozsot és 200 min. 
zabot vesz. Bővebb értesítést a fentnevezett 
élelmezési raktár nyújt, a hivatalos órák alatt. 

— Egy postamesteri állás betöltése 
A csik-szentmártonon megürült postamesteri 
állásra a kolozsvári postaigazgatóság e hó 24-ig 
terjedő határidővel pályázatot hirdetett. Járan-
dóságok : 1260 kor. évi dij, 140 kor. irodai, 
347 korona kézbesítési, 900 korona szállítási, 
320 kor. külön kézbesítési átalány. A szállí-
tási átalányért köteles a kinevezendő posta-
mester Csik-Szentmártonról a csik-szentsimoni 
postára és vissza naponkint egy, esetleg három 
kocsi küldöncz és két gyalog küldiincz járatot 
is, a külön kézbesítési átalányért pedig Koz-
máson át Tusnádra naponta egyszer közlekedő 
és gyújtó járatot fenntartani. 

— Megjutalmazott székely cselédek. 
A budapesti Székely közművelődési Egyesület 
a mult évben pályadijakat tűzött volt ki a 
székely vármegyékben élő azon házi- és gaz-
dasági cselédek részére, kik egyes gazdáknál 
huzamosabb idő alatt teljesítenek szolgálatot 
s magukat hűségesen viselték és feladatuknak 
pontosan megfeleltek.  Vármegyénkből is a ki-
tűzött jutalomdijakra — melyek felett  az egye-
sület közelebb határozott — többen adtak volt 
be pályázati kéréseket s azok közül tizegyén 
lett egyenkint 40—40 korona pályadíjjal s kü-
lön-külön elismerő oklevéllel jutalmazva, még 
pedig: csik-szentdoinokosi Székely Péter, mind-
szenti Imre Márton, taploezai Botár Benedek, 
szent-imreí Bíró József,  csicsói Lakatos Antal, 
várdotfalvi  Miklós Rozália, karczfalvi  Lörincz 
Anna, taplouzai Székely Elekné, kilyénfalvi 
Molnár Mária és delnei Ferencz Agostonné. 
A jutalomdijak és elismerő oklevelek az ado-
mányozó egyesület kívánságához képest má-
soknak buzdításául nyilvánosan az ez alkalomra 
meghívandó illető községek lakóssága előtt fog-
nak ünnepélyesen kézbesittetni. 

— A levelezőlapok és utalvány űrla-
pok árának újbóli szabályozása. A keres-
kedelemügyi m. kir. minisztérium a miniszter-
tanács határozuta alapján 1902. évi január hó 
11-tól kezdve a levelezőlapok árát a belföldi 
forgalomban  darabonkiiit 5 (válaszosokat 10) 
fillérbeu,  a postautalvány űrlapok árát pedig a 
bel- és nemzetközi forgalomban  egyaránt2 f.-ben 
állapította meg. Ehhez képest a jelenlegi 4 
(válaszos 8) filléres  levelezőlapok helyett ezek 
mintájára uj 5 filléres  egyszerű és 5 - 5 filléres 
válaszos levelezőlapok, továbbá darabonkint 
2 fillér  ár megjelölésével ellátott belföldi  (rózsa-
színű) és a nemzetközi (sárga szinü) utalvány 
űrlapok lesznek forgalomba  bocsátva. A rendőri 
postai ki- és bejelentőlapok ára is ennélfogva 
ezentúl 8 fillér  helyett 10 fillérben  állapitatik 
meg. A kir. posta- (távírda-) hivatalok és az 
értékezikkárusitók a régi levelezőlapok és régi 
posta utalvány űrlapok árusítását 1902. január 
10-én este szüntessék be és 1902. január 11-től 
kezdve az utalvány ürlupokból kizárólag az uj 
2 filléreseket  s a levelezőlapokból is az uj 5 
(illetve 6—5 filléreseket  árusítsák, a 4 (illetve 
4—4) fiilléres  régi levelezőlapokból pedig csakis 
a megkezdett csomagok maradványait adják 
el, de ezeket kiadás előtt pótlólag 1 filléres 
levéljegygyel lássák el. A közönség a kezei 
között levő régi postai utalvány űrlapokat pénz-
összegek küldésére, úgyszintén a régi levelező-
lapokat 1902. április hó végéig felhasználhatja, 

ha azokra az árkűlömbözet pótlásául még 1—1 
égy filléres  frankójegyet  ragasztfoL  A tetaáóri 
postai be-és kijelentő-lapok további intézInAWg 
forgalomban  maradnak, szállításra azonban esák 
akkor fogadhatók  el, ha ugy a czim lapra, mint 
a válaszlapra 1—1 egy filléres  frankójegy  ragasz-
tóik fel.  1902. május hó 1-től kezdve a régi 
utalvány űrlapon kiállított postautalványok s 
levelezőlapok, ha dijpótló levéljegygyel bfM  »ln-
nak látva, szállításra nem foganhatok  el, Wétvé á 
levelezőlapokat, mint teljesen bérmente tlénékfet' 
kell kezelni. A forgalomból  ekként kiront 'régi1 

utalvány űrlapokat (még ha benyomott czimirttfi 
el is vannak látva), valamint a levelezőlapokat' 
1902, évi május hó végéig teljes értékbeü' 
minden kir. posta- és távirdahivatalnál mád 
hasonló értékű értékezíkkekre be lehet cserélni: 
1902. május 31-én tul utalvány űrlapok és 
levelezőlapok még cserébe se fogadtatnak  el.. 

— Ébredés czimen uj politikai hetilap 
indult, melynek most jelent meg a rendkívül 
tartalmas 3-dik száma. A magyar ipar éa iparod 
érdekeit védő, az önálló vámterület program inját 
valló, szép kiállítású újság szerkesztője': Gara 
József,  a fővárosi  zsurnalisztikának ismert jeles 
tagju, főmunkatársa:  dr. Horváth Gyula ország-
gyűlési képviselő, kiadótulajdonosa pedig Misogá 
Sádor nagyiparos, aki egyszersmind társszér: 

kesztő is. Vezérczikkeit Kossuth Ferencz, Incédy 
László s több kiváló ellenzéki politikus itja, 
a tárczáit pedig legjelesebb íróink. A harmadik 
számban Farkas Ernőd tollából a Fehértemp-
lomi liösök czimen érdekfeszítő  regény kezdő-
dött. Az Ébredés előfizetési  ára: egész évre 8, 
félévre  4 és negyedévre 2 korona. Tehát a 
lego'csóbb politikai hetilap. Mutatványszámokat 
szívesen küld a kiadóhivatal: IV., Váczi-u. 21' 

— Csikmegyei füzetek.  A Vitós t ^ 
zes által szerkesztett és Györgyjakab Márton 
utóda, Dresznándt Viktor kiadásában megjelent 
Csikmegyei füzetek  czimü folyóirat  összes sza-
mai kaphatók Györgyjakab Márton utóda Dreaţr 
nándt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért^ 
díszes vászonkötésben pedig 14 koronáért A 
eles müvet, mely Csikmegye mindennemű vi-
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat' 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapunk olvasóinál 
szíves figyelmébe,  olyan munka ez, melynek 
uem szabad egyetlen csikmegyei ember könyv» 
tárából sem hiányoznia. 

Felhívás  előfizetésre. 
A „ Csiki  Lapok" már éppen 

13 éve  munkálkodik  városunknak és 
vármegyénknek  előhaladásán,  13 éve 
teljesít  önzetlen  és  hazaűas  szolgála-
tot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A ,Csiki  Lapok", a mióta  politikai 
luppá lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
badelv  üség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban sikra szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért  s. 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  bogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek 

hlo/izeténi  áraink lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  ézét 

Egén»  évre  8 korona (4  frt).  ' 
Félévre  . 4 korona (2  frt). 
Negyedévre  2 korona (lfrt). 
Külföldre  . 12 korona (6  frţ). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettej 
felkérjük  azokat,  kik az elöűzetéái 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy <t 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOKV 
szerkesztősége  és  kiadóhivatala* 

KÖZÖNSÉG KÓRÉBÓL.') 
Csik-Szentimre és Csik-Taplócza kőraé-

gek birtokrendezése ügyeiben olyan törekvé-
sekről értesültem, melyek a bírói döritös eMtt 
— a mi elé különben ügyfeleim  a legteljéáöbb 
megnyugvással tekintenek — ázÖWélylJth 
ellen irányuló támadások által az ügynek Été-
raélyi térre vitelét czélozzák. 

Ezekkel szemben — a legnagyobb kény-
szernek engedve kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy e törekvés azért nem sikerülhet, 'beirt 
habára vagyonában sértett féllel  szembea'la 
jogtalan vagyoni előnyhöz jutott fél  jogtala-
nul szerzett vagyonát megtartani is iparttodlk 
— távolról sincs jogosítva ezen harciban 'a 
személy ellen fordulni,  annál kevésbé ellenetil 
a ki csupán mint jogi képviselő azerpeiek' B a 
ki azon rövid l'/> év alatt, mit Cslkmegyéttta 
eltölteni szerencsém volt, még elegendő ittélti 
Bem volt személyi ismeretséget kötni. ; 

Dr. Eróaa Vilmos. *TÂx e rovatban ktalattekirt ax aláíró feleMs 1 Bmk. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
htrAIyl faidnHrté«a«yi  mlntorter. 

8«. 97668. IV. 2. Mattol a t. 
vtrmiyai ttrvfayhatésigMk. 

Az 1902. évi költségvetésben a szarvas-
marba és sertés köztenyésztés emelése czéljá-
ból rendelkezésemre bocsátandó hitellel ezen 
fontos  tenyésztési ágazatokat az ország min-
den vidékén a felmerülő  szükséglethez képest 
és lehetőleg egyenlő mértékben támogatni kí-
vánván, felhívom  a vármegye közönségét, mi-
szerint a községek elöljáróságait azonnal uta-
sítsa, bogy a mennyiben a községek a közte-
nyésztésben mutatkozó bika és kan szükség 
létükét az 1902 évi tenyész évadra állami köz-
vetítés és támogatás mellett óhajtanák fedezni, 
ily irányú kérelmükkel mielőbh, legkésőbb azon-
ban márczius hó végéig forduljanak  az illetékes 
m. kir. állattenyésztési kerületi felügyelőséghez. 

Megjegyezvén, hogy az állami közvetítés-
sel kiosztott tenyészbikákra nézve a már eddig 
is érvényben volt rdszlettizetés. valamint sze-
gényebb sorsü községeknek nyújtandó áren-
gedmény kedvezményén kívül, az 1902. évre 
nézve még aziránt is rendelkezem, hogy a ki-
osztott bikák az átadástól számított egy év idő-
tartamra az államkincstár terhére, ellenben a 
községek javára mindennemű elhullás és kény-
szervágás esetére biztosittatnak. 

Budapest 1901. deczember 13-án. 
Darányi s. k. 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

OÓhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] 2- to 

. rendelés  naponta  líi2-től  4-ig. 

előnyös Árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [2S7| u-e 

Adler József,  Csíkszereda. 

ZABOT 
• • i g y b a n é n k i n e b b m r n y l*6gb<»u 
l e g n a g y o b b n a p i A r a k b a n VCMX 

Propper Mózes 
Hszt éa termény-üzlet, Csíkszereda. 
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8z. 10076/901. 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kozma Mik-
lós csikszeredai lakós végielmjlatóinik Bidur 
János tnrn-magurelei (B'imánia) lnkó-> végre 
hajtást szenvedő elleni 600 korona tökekiivete-
lén és járulékai iránti végrehajtási Bgyében a 
csikszeredai kir. törvényszék területén lévő Csík-
szereda város határán lekvfi  a csíkszeredai 92. 
száma tjkvbeo A f  a. ren.lsz. 143. hrsz. alatti 
tabázas belsőségre 400 knrona kikiáltási árban 
és pedig az 1H81. évi LX. t.-cz. 156. § a értel-
mében nem csak végrehajtást «zeuvedő, hanem 
a Biró Btzália, férjezett  Antal Ferenczné. Antal 
Ferencz és neje Biró Rozália társi ulajilunusok 
nevéo álló járandóságokra is, továbbá a Csik-
ZsSgöd község határán lekvó a csik-zsijgftdi  505. 
sz. tjkvben A f  1. lendsz. 2042. hisz. alatti 
szántóra 63 korona, 8. rendsz. 2821. brsz. ka-
szálóra 17 korona, 3. rendsz.. 3104/1. hisz. ka-
szálóra 16 korona, 4. rendsz. 3104/). brsz. ka-
szálóra 17 korona, 5. rendsz. 4500. hisz. ka-
szálóra 24 korona, 6. rendsz. 4906. hrs<. szán-
tóra 13 koroua, 8. r« ndsz. 5216. hisz. szántóra 
10 korona. 10. rendsz. 6835. hrsz. szántóra 14 
korona, 12. rendsz. 7C11. brsz. szántára 21 kor, 
13. rendsz. 7664. brszámu B/ántóra 6 korona, 
14. rendsz. 7688. brszámn szántóra 3 korona. 
15. rendsz. 7695. brszámn szántóra 1 korona 
kikiáltási árban és pedig az 1881. évi LX. I. cz. 
156. §-a értelmében nem csak végrehajtást szen-
vedő, hanem a Biró Rózália, féri.  Antal Ferenczné. 
Antal Ferencz és neje Biró Kózália nevén álló 
járandóságokra is, valamint a csik-zsögódi 2583. 
az. tjkvben A f  1 rendsz. 6195., 5198. hisz. 
alatti szántóra 26 korona kikiáltási árban és 
pedig nem csak végrehajtást szenvedő, hanem a 
Pál András és neje EiOss Juliánná és Biró Kó-
zália, férj.  Anta! Ferenczné társtulajdonosok 
jotalékára is az árverést elrendelte é» | , o ey » 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi február 
bé 22-Ht napjAn délelőtt 9 Arakor aluhrt telek-
könyvi hatóság helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becaárának 10°/,-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 48. §ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál elfileges  elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csík-Szered a, 1901. évi deczember 7-én. 
Geoső Béla, 

[8] l - l kir. tvazéki l>lró. 

10 drb Alcsiki Bankrész-
vény és 18 drb Bük8zádi 
Takarékpénztári rész-

vény eladó. llol? Megmondja 
e lap kiadóhivatala. 

Sz. 11493—901. 
Ilkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy Kón'nli 
AIIIHI végrehajtatónuk özv. Mihály AeO'itonné. 
s/ül. GyOi l'y Bolháin, Mihály István, Szásy Ká-
ro'yné, s/dl. Mihály Karolina, Mihály Déiie*, 
Mihály András gyám által képviseli Mihály Fran-
cziska és Mihály Zénó végrehajtást szenvnlík 
elleni végrehaitasi Ügyében 80 korona tőke * 
lár. iránt a csikszeredai kir. lírvénjszék lerii-
ietén lévő Csik-Csicsó község halárán tekin. n 
esik-csioói 473. sz. tikvhen A f  1. rendszám 
1266., 1267. hrsz. lielsiiségi e és kei Ire 323 ku-
rorona, 2. ieiiil*z. 1499. hrsz. száutói a 13 kuni 
na, 4. rendez. 1988. hrsz. s/ántóra 29 koroiM, 
5. rmilsz. 2467/1. hrszAmu szAnlóm 7 korona, 
6. rendszám 2482. hi>zámo szánlóra 4 korona. 
7. reudsz. 26-<6. Inszániu szántóra 34 korona, 
8. rmdsz. 2922. hrs/.áiuu szántóra 24 korona, 
9 rend-/. 3176. hrszámu szintóra 15 korona, 
10. rendsz. 3181. hrszamu szántóra 6 konina 
11. reml>z. 3269. III>ZI1IIIU szántóra ö. ko tina, 
12 ren lsz. 367'J llr-z/unu s/.ánióra 20 korona, 
13. rend"*. 3945 , 3946. hrsz. kasz.ilóra 18 km ., 
14. rendsz. 3'JeW.. 3990. Iirs/. kaszálóra 60 kor., 
15. rend-*/. 4399. Iiis an.u szálló'h 22 ko iiua 
16. rmdsz. 4662., 4663. hi sz. kaszálóra 30 kor., 
17. reail'Z. 4771. In S/.ámu kaszálóra 9 kor MM. 
18. rend sz. 5370, 2. hrszainu s/. «illóra 6 korona. 
19. lends/.. 5403 brszáinu ka-zilora 2 koron.. 
20. remis*. 6llü3 . 6'Jli4 2. In s/.. kasziló-V/eliire 
98 k.. 21. rendsz. 706C hrsz kaszálóra 12 k , 
22. remlsz. 7068. Iirszáinu kai/álóra 12 koron*. 
23. rendsz. 70:i2. hrszámu ka zalóra 92 korona, 
24. rendsz. 7096/1. In>z. kaszálóra 53 knioiia. 
25. rendsz. 7357. hrszámu szánlóra 10 knioiia 
kikia tási árbiliés |>eilig nemcsak végrehailásl 
szenvedők, hanem a/. 1681. évi LX. t.-cz. 156. 
§-a alapján a/, A 3. alalli Mihály Mályás (kinek 
neje Szabó Kózália) és A 1. alatti özv. SIiIul) 
Ágostonná, szül. Krau-z Terézia és a B. 13. 
alatti Mihály Mályá* társtulajdonosok nevén álló 
járandóságukra is, továbbá a vsik oicsói 683. 
számú telekjegyz'ikönyvben A j- 1. rendsz. 7645.. 
7646., 7647, 7648., 7649., 7<m, 76Ö1. br.-z. 
kaszálóra 104 korona kikiáltási árban és pedig 
az 1881. évi LX. t.-üz. 156. §-a értelinébeu Ueiii 
csak végrehajtást szenvedők, hanem a Mihály 
István lanitó. ftzv.  Mihály Imre, Mihály Ferencz, 
(kinek neje Kovács Ama), Mihály Liszló, Mi 
hály Lajos, Mihály G e r g e l y , (kinek neje Halló 
Zsuzsánna), Mihály L ijos, (kinek neje Demeter 
Anna), Mihály Pé'er, Ferencz, Kelemen János, 
(kinek ne|e Szalui Bortiára), Kopacz K ek. (km-k 
neje Mihály Anna). Mihály Uáspár, ifj  Kelemeu 
Antal, Kelemen Dénes és Mihály István társ-
tulajdonos nevén álló járandóságokra, valamint 
a c*ik-csicsni 708. az. tikvben A •{• I. rendsz. 
7595., 759H.. 7597 , 759«,, 7üu0. TliOI.. 
7602., 7603., 7605., 7606., 7607., 7608., 7609., 
7610.. 761 1., 7612., 7613 , 7614. brsz. alalli 
kaszálóra 253 korona kikiáltási árban és pedig 
nem csak végrehajtást szenvedők, hanem a Mi-
hály Ferenc/, (kinek neje Balló Teréz), BIIÓ 
József,  (kinek neje Csia T-réz), Biró Aulai, Sa-
rosi István (kinek neje Szász Roziba), Krau / 
Károly. Milnlv Klek, (kin>k neje Szabó Juli-
ánná). S/.ahó Márton, (kinek neje Tamás R"Z.ui«) 
Szabó Ailám, (kinek neje Miklós Borbála). S/.ahó 
János, (kinek i|e|e Lázár Borbála), Szalui Ke-
rencz, (kinek neje László Kózália). Mihály K'ek, 
Mihály Bózália. Mihály Klára, Gal Julianna. Mi 
hály Islván, Kiró József,  Mihály Mai Ion. Mi'iál) 
Mihály kiskorú, M hály Katalin kiskniu. llaláz-
Károly és neje Rés/eg Asnes, Fodor Borhála. 
térj. Györfy  Ferenczné, Butár József,  Bu/.ás 
Márton. Benkő Józaefné,  szül. Hu/.:'.s Juliánná. 
Búzás Mihály kiskorú, Bnzás Anna kiskorú társ-
lalajdoniisok nevén álló járandóságukra s iey az 
egész ingatlanokra az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  ineejelöll ingatlanok az 1902. évi 
február  h6 17-ik napján délelőtt 9 órakor Oik-
Csic<ó község házánál megiartaniló nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltásiáron a'ul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árlolyatn-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. tOrvényazék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. deczember bó 3-án 

[7] l-l 
Oeoző Béla, 
kir. tvszki biró. 

KÖNYVNYOMDA és KÖNYVKERESKEDKS. 

A „CSÍKI LAPOK KIADÓHIVATALA. 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) |9| 1-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
haszná la tban a leghatásosabb. Fa l té t len t isz tasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  itlkulmHs,  kiilonüsen is a most nnnyira kedvelt 
gyurómiiiiszeiTtí (inassn^e'. Kitiinó aikkerrel hiisználtiitik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  íiczamoknál,  gyu-
luriiisok  és  kelesnél.  toválilni n fejbőr  erősítésére, vulmnint 
a N/JÍj tis/.til;is:ir:i; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fiijiis  stb. ellen. K ugl iknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hurdóknak k általán sokat i;yalo^olókiiak nélkiilözlietetleu. — 
Valódi csak a mellékelt védjugy^yel. lí^y iiveg 3 0 fillér.,  1 
és 2 kurona. Kapható a gyógyszertárakban, drogériákban és 
fitezerkereskedésekben,  Cs íkszeredában: Simon Jenő, Tro-
ian József  és Veress Elek in-aknái, általában' ott, hol pla-

kátok a fenti  védje^y^yel láthatók, valamint közvetlen 

VÉLiTES L. ..SAS"-gyó»yszertárában Lúgoson. 

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T 
Ó S n C S Z Z B Z C A B A ^ T , 

VÁIM'TCZA 2114. HÁZSZÁM ALATT. AZ KV. RKF. ŢKMI'LOM UDVARÁN. 
Vtin szerencsém a városi és vidéki közönség figyelmét  fel-

hívni bárom év óta fennálló  s jól b e r e n d e z e t t 
* 

• 

• 

• 

• 

Könyvkötészetemre, 
[elvállalok minden e szakmába vágó munkálatokat a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutâţţyqs árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

is3íi8-n Szemerjay Ferencz, 
könyvkötő. 

ARJEGY/EK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOHJKRÖL 
Ef-

(oiraai 

18üd 
18ÍI71! 
189IV 
IHOÍV 
I8!i;i 
i8!);i, 

inda]' 
18ÍH)| 
I89(l| 
1889 
1889' 
1889» 
1892 

1893 
18931 

Fehér borok 
liorüúklian. 

•Szászsebes! 
Szászsehesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászseliesi 
Házi jegy 
liégiebb évfolyamok 
Kiikiilló menti 
Csemege bor 
Muskatály legfinomabb  . 
Szászsebesi pecsenye bor 
Rizling legfinomabb 
Leányka . . 
Tramini legfinomabb  . 
Aszú finom 
Burgundi . 
Rózsamáli 

Vörös borok 
hordókban. 

Erdélyi vörös 
Carbenet noir 
Rácz Ürmös 

i Arak 100 
iiüleralail folyam 
1 frt 
1,18—20 

2 3 , -
25,— 

'125-2fi 
;Í2fi-27 

28. — 
;28—3i" 
! 30,— 

4 0 . -
45.--
40.— 
4 5 , -
4 5 , -
45,— 
9 0 , -
55,— 
5 5 , -

3 5 , -
4 5 . -
•35.-

Eí-

1890 
18931 
188í)| 
1889 

Borok üvegekben 
áruk Üveggel. 

Pecsenye bor 
Rózsamáli 
Leányka 
Tramini . 

l89oj Rizlingi I890( 
1893| 

1889 

Muskatály legfinomabb  . 
Burgundi 
Budai sashegyi 
Carbenet noir . 
Vörös bor . . . . 
Rácz iirmÖB (Wermuth). 
Aszú finom  . 

7lecl-
liler 

35 deci 
Uter 

frt 

Az árak Sxá*x-Scbenen  3 havi 
váltó  mellett  értemlők,  vagy kéttzjténz 
fizetetténél  a axámla  keltétől  30 nap 
alatt  2°lo  leszámítás  mellett. 

Rendclméoyekct közvetít: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 

Caiksiaredában. 



Január 15. C 8 I R 1 L A P O K 3. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
4 gyergyó tölgyes és vidéke takarék-

pénztár részvénytársaságnál a könyvelői 
állás megüresedvén annak választás utján 
leendő betöltésére ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A könyvelő évi fizetése  1200 korona, 
egyelőre két évre választatik, köteles 
biztosítékul 600 korona készpénzt vagy 
ennek megfelelő  értékpapírt letétemé-
nyezni az állás elfoglalásakor. 

A könyvelőtől megkívántatik felső 
kereskedelmi iskola végzettsége, vagy 
annak igazolása, hogy valamely pénzin-
tézetnél hasonló minőségben, a gyakorlat 

és szakismeretek beszerzésére elegendő 
időig alknlmazva volt, továbbá hogy tény-
leges katonai szolgálatának eleget tett. 

A kellőkép felszerelt  pályázatok leg-
később folyó  év éfl  hó 31-lg a taka-
rékpénztár igazgatóságához annyival in-
kább beadandók mert a később érkezők 
nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A választás folyó  év február  hó 
9-én fog  megejtetni s az állás azonnal 
elfoglalandó. 

Gyergyó-Tölgyes 1902. évi január 
hó 8-án. 

Lázár István 
[10] 1 - 2 igazgató. 

MCTKHIVÖ. 
A „Ditről T a k a r é k p é n z t á r Részvénytársaság" 

X l - i k : é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
folyó  év január hó 26-án (vasárnap) d. e. 11 órakor Ditróban, 
saját hivatalos helyiségében tartja meg, melyre a t. cz. részvényesek tiszte-

lettel meghivatnak. 
T a n á . c s l g c z á s t A x p y a i : 

1. A közgyűlés megnyitása. 
2. A határozatképesség megállapítása egy kiküldött bizottság által. 
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére kéttagú bizottság megválasztása. 
4. Az igazgatóság jelentése az 1901. év Qzleteredményéröl. 
5. FelQgyélő-bizottsági jelentés. 
6. A beterjesztett zárszámadások felülvizsgálása  és a felmentvény  meg-

adása ugy az igazgatóság, mint a feldgyelőbizottság  részére. 
7. PelQgyelőbizottság választása további három évre. 
8. Indítványok. 
*) 15. §. Azon részvényesek, kik a közgyűlésen megjelenni szándékolnak, hogy szavazattal 

bírjanak, megkívántatik, hogy részvényeiket az intézetnél legalább 8 nappal elObb bemutassák, 
16. g. Minden részvényes részvényei számának - tekintete nélkül, csupán csak egy 

szavazatot gyakorol. 
TávollevA részvéuyeBek, az előbbi 9- szabványainak szemelAtt tartása mellett, magukat 

mis részvényesek által képviseltethetik és igy gyakorolhatják szavazati jogukat, — miból kifolyó 
lag a meghatalmazott annyi szavazattal élhet, a hány részvényest képvisel. 

Oyergyó-Ditró 1902. január bó 11-én 
[13] í-i Az igazgatóság. 

Tartozik (Vagyon). Mérleg-számla. (Teher) Követel. 

84 Pénztári maradvány számi. 
79 Váltó-számlának . . 
78 Kötelezvény-számlának 
75 Polyó-számlának , 
82 Beruházás-számlának 

korona fill. 
10969. Ili 

184512.— 
1834-16,— 

2517.04 
101.— 

381545.20 

1 Részvénytőke-számlától . 
62 Tartalékalap-azámlától:. . . . 

mult évről . . 35062.44 
folyó  évi szaporulat 7336.56 

80 Takarékbetét-Bzámlátol 
83 Felvett kölcsön-számlától . . 

Eredmény számlától a Il-ik fél-
évi tiszta nyereségért . 

korona fill. 
60000.-

42399,— 
151916.64 
117360.12 

9869.44 
381545.20 

Gyergyó-Ditró, 1901. deczember hó 31-én. 
Csíki ferencz,  s. k. Fülöp Ákos, s. k. Szentpétery János, s. k. 

péoatáros. Igazgató. elnök. 
Veress Sándor, s. k. Cziffra  Mihály, s. k. Szász Lajos, B. k. 

ig. tag. ig. tag.  ig. tag. 
Vákár Lukáos, s. k. Dr. Szathmáry István, s. k. 

ig. tag, ig, tag, 
Ezen forgalmi  kimutatást, eredmény- valamint mérlegszámlát a fó-  és segéd-könyvekkel 

összehasonlítottuk és mindenben helyesnek találtuk. 
Gyergyó-Ditró, 1902. január hó 11-én. 

Hélik Bogdán, s; k. Dr. Szentpétery Kristóf,  s. k. Száva István, s. k. 
fb.  tag fb,  elnök. fb.  tag. 

M e g h í v ó . 
A gyergyó-szentmiklósi „Népbank" részvénytársaság Gy.-Szent-
miklóson, saját Üzleti helyiségében 1902. január hó 26-án délután 

3 órakor tartja 

lX-ik évi rendes közgyűlését 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Az 1901. évi zárszámadás és igazgatósági jelentés bemutatása s 
igazgatósági indítványok tárgyalása. 

2. A felügyelő  bizottságnak jelentése. 
3. A telmentvény megadása 
4. Tiszteletdijak felosztása. 
5. Hat igazgatósági tag választása. 
6. Három felügyelőbizottsági  tag választáss. 
7. Tisztviselők választása. 
8. Az alapszabályok értelmében beérkező indítványok tárgyalása. 

(Szavazati jogok csak személyesen, vagy meghatalmazott részvényes által a 
részvénykönyv szerint, részvénybemutatás nélkül gyakorólhatók.) 
Gyergyó Szentmiklóson, 1902. jauuár 6. 

Tisztelettel: 

Az igazgatóság-
A «jiwinuHM mai naptól Intézetünk helyiségében közszemlére ki van téve. l - l [is] 

M E G H Í V Ó . 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
XIX. évi 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T 
Csíkszeredában, 1002. február  2-án d. u. 2 órakor 

kezdődóleg a saját intézeti helyiségében fogja  megtartani, melyre a t. részvényesek 
tisztelettel meghivatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Az alapszabályok módosítására vonatkozó tervezet. 
5. Elnök választás s ez által esetleg megürülendő állások betöltése.. -

Az alapszabályok 20-ík §-ának kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tana által aláirt felhatalmazással  ellátott megbízott 

által — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható. 
NA részvényesek csak felhatalma-'.ott  állal, gondnokság vagy gyámság alattlak gondnokuk vagy 

gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai  által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem 
kivántatik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 1902. január l-ig az intézet részvénykönyve szerint, mint Ilyenek 
Igazolva voltak, a fentebbi  módon szavazati jogukat — részvény bemutatás nélkül — gyakorolhatják. 

A csíkszeredai  takarékpénztár  részvénytársaság  igazgatósága  nevében: 
Csíkszereda, 1902. január 12-én tartott üléséből. 

Nagy Imre, Dr. Fejér Antal, 
h. elnök. ügyész-titkár. 

M E G H Í V Á S . 
Az „Alcsiki  bank Részvénytársaság" 

X. évi rendes közgyűlését 
1902. február  2-án d. e. 9 órakor fogja  üzlet helyiségében meg-

tartani, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv 
hitelesítésére. 

2. Az 1901. évről szerkesztett számadások, igazgatósági és felügyelő-
bizottsági jelentések előterjesztése; az évi mérleg megállapítása, a nyereség 
felosztása  feletti  határozás és felmentvények  megadása. 

3. Az igazgatóság 5 évre és a felügyelő  bizottság három évre leendő 
megválasztása. 

Alapszabály kivonat: 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen vagy meghatalmazottja által 

kinek azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, köteles 
minden részvényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elis-
mervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy sznvazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
10-nél több részvénye vnn: minden további 5 részvény csak egy szavazatra jogosít, azonban 
sem saját személyében, sem más által kéviselve, sem végre másoknak képviseletében, avagy 
mind a három módon együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat 

LliJ l - l Ajz  i g a z g a t ö s á g . 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kivánom hozni, hogy az 

1902-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak kedvelt olvasmá-
nyokkal, hanem kitiinö adomákkal is megle-
hetősen elvannak látva, közölök a következők: 

Athenaeum Naptára 2 kor. 
Képes Családi Naaptár 1 k. 20 üli. 
liegéló Bácsi Naptár 80 fill. 
István bácsi „ . . . 60 „ 
Protestáns Uj Képes Naptár 80 . 
Lidércz Naptár 80 . 
Honvéd „ 60 , 
Magyar Nép Naptár 60 „ 
Képes Kossuth „ . . . 60 . 
Magyar Képes Nép Naptár G0 . 
Petőfi  Naptár . . . . 60 . 
Magyar Ember Naptára 60 . 
Szent Család „ 60 . 
Víg Czimbora „ . 60 , 
Székely Egyleti Képes Naptár 60 „ 
Kis Képes Lnptár 40 . 
Keresztény Képes Naptár. 40 . 
Kis Képes Kossuth „ 40 . 
Budapest Kis Képes , 40 , 
Magyar Mesemondó „ 40 „ 
Kis Bold. Sz. Mária . 40 , 
Magyar Gazda , 40 „ 
Tárcza , . 40 „ 
Heti Előjegyzési „ 1 k. 50 , 
Faliabrosz nagy 60 . 

kicsi 40 HU. 
Továbbá ar országos vásárokat látogató 

kereskedő urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Stein János féle 

„Erdélyi Képes Naptár** 
darabját 60 fillérért,  a mely az országos vá-
sárok előjegyzésében pontosságra nézve eddig-
elé a legelső helyen áll. 

Magamat b. pártfogásueba  ajánlva marad-
tam kész tisztelettel 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dressnándt Viktor 

O a U t s z a t a d á b a s . 

F. S. WEBSTER COHPANY BOSTON 
világhírű 

REMINGTON 
irógépkellékeinek, u. m.: festék-
szalag, festékpárna,  Bzénpapir(car-
bonpapir) továbbá bélyegző feBték-
páma gyártmányaigak kizárólagos 

elárusítói. 
A SZABADALM. ITATOSKÖ 

szabadalomtulajdonosai 
A WASHINGTON MULTYCOPIST 

amerikai sokszorositókésaQlék egyed-
inisi tói. 

Az „AUTOMATIK-CYCLOSTYLE" 
önműködő sokszori tókészülék lerakata 

A „MIMEOGBAPH" 
Edison rendszerű BokszorositókésiQlék 

lerakata. 
Az amerikai „STÁB" iratkapcsoló 

lerakata. 
A szabadalmazott 

„UNIVERSAL" 
másolólapok egyedárusltói. 

A szabadalmazott 
„BECOBD" 

levélrendezó- és lerakómappák egyed-
árusítói. 

A szabadalmazott 
SZABÁLYOZHATÓ TINTATABTÓK 

lerakata. 
Állandó nagy raktár: 

CYCLOSTYLE és MIMEOGBAPH 
(Gestetner-féle  1.) 

viaszpapir (stencil) éa festékekből. 
IBÓGÉP ASZTALOKBÓL. 

CYCLOSTYLE NYOMATÓ PAPIB-
BÓL. 

MÁSOLÓ (copier) KÜNYEKBÓL. 
HAJLÍTHATÓ ACZÉLVONALZÓK. 

Különleges Irodai felszerelés  és 
czikkekból. 

VILLÁNYLÁMPÁK 
mindig készletben. 

Mind e«en o sikkeket raktáron tar-
tom és a budapesti árak m r t a t 

nálam i»i"Hi| kaphatók. 
Teljes tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTOM UTAM, 
DraatatlVlUffJ 
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N O I F O D R Á S Z Á T ! 
A mélyen tisztelt hölgyközönség becses tudomására kivánom hozni, hogy 

üzletemet egy külön bejárata helynéyyel nagyohitottiiin meg a női fmU-á»xat 
részére. E helység nőm vezetése alatt áll, ki egy jfcles  hírnevű fodiásznö  tanítása 
folytán  abban a helyzetben van. hogy minden e szakmába vágó munkálatukat 
elvállalhat az üzletben és azon kívül is. 

Megrendelésre készülnek tetszés szerinti szinból és minőségből a leynzebb 
haj/onatok, hajbetétek (frixetták),  nSi jmrókák, »tb. Fésülések i*.ktá™. .i..* Viililszfbi,n 

illatszerek 
és minden a női fodrászathoz  tartozó 

kellékek. 
Mindenkinek kihullott Maját haja tetszén nzrrint feldolgaztatik. 

( C » Vidéki megrendelések pontosan eszköiöltetnek. ~9feC 
A mélyen tisztelt kölgykiizönség becses pártfogását  kéri mély tisztelettel 

[9ee] s-s Szabó Lajos, fodrász  s illatszer raktáros. 
A női fodrászat  bejárata jelenleg az udvarról. 

/fl*  H* H4 H* H* '"M 

egyes alkalmakra és bérletben ugy e 
helyiségben mint azonkívül eszközöl-

tetnek. 

% MELTZER ŢLLATSZERESZETE 
N A G T - S Z E B E N , 

OISZNÖOI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA, OISZNÓOI-UTCZA. 
AJÁNLJA LEGJOBB MINÓSKCL'XKK ELISMERT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
Bálé,  SATO82-  ée  RVHAKMVÉTT, 

FOGPOHAIT, SZÁJVIZEIT, FOül'.ÍSZTÁIT,HAJOLAJAIT. HA.IKKM K'SKIT 
— BAJU8ZKÖTÖIT, BRILLANT1NT, 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSŰTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT. PUDEBEIT, AHCZFESTÖ és FÚSTÖLÖSZEREIT stb. stb. 

MINDENFÉLE MINŐSÉGKÉN. 
A szétküldés le lki ismeretesen éa a legnagyobb diskrecs i í mellett t î r tânik . 
KClCníaen ajánlható kiaebb helyeken lak i -jraaágoknak. papiházaknak, 

— fíldbirtokoeoknak  etb. stb. stb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, [22<i|i2-12 

JSrzsébet-utcxa  23. s«. XAGY-&ZEREX.  Erznébet-ateza  ,'í.í. .ív. 

HÜÜl ISISi5ll5@ISllSIS151l51SI5ll5ISI5llH 
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Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom! 

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

tetemesen leszállított áron árusítok, 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt 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 

[304] 3-52 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elv mindig kevés hasion, nagy forgalomI  ^-t—s*— 
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H s L - a - p t - v o g - e l 
fé r f l eza . 'bó- 'CLzie te  B r a a s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. Kiivezó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15- 20"/o-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  ungol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny linóm kamgarn szövetből . . 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 
1 finom  téli kabát . . 
1 finom  téli kabát angol szövetből . 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág finom  angol szövetből 

T ó t A l i k l í o g r á s t a l a n E l v i t e l é r t . "Wtu 
Gyor. kiszolgálás. Ver.snynélkPII árak. 

40 —50 korona. 
4í-i—lil) korona. 
56—68 kurnna. 
55-70 korona. 
Ii5—00 korona. 

70—90 korona. 
35—55 korona. 
60—95 korona. 
12—1H korona. 
16—22 korona. 

[83] 33-38 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 
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Vagyon mérleg számla. 
A Jelzálog Hitelbank" részvénytársaság vagyon alladékaról 1901. évi deczember hó 31-én. 

VAGYON. T E H E H -

Beruházásban 3712 kor. 05 fillér") 
Pénztár 1ÍX)I. év deczember hó 31. 
Külföldi  pénznemekben 
Váltókban . . . . . 
Kezességeit és jelzáloggal bizto-

sított kötvényekben . . 
Jelzáloggal biztosított váltokban 
Kézi zálogokban 

2 Külföldi  váltókban . . . 
5 (iiró-számláii az osztr. ni. Banknál 

Folyó számlákon 
Nyílt számlákon bankoknál elhelye-

zett tókék 
Ingatlan birtokokban 
•lótékonyczélra előlegezve 
Váltó űrlapok és bélyeg jegyekben 

kor. KI. 

10773.77 
24091.30 

167972.78: 

148857.—j 
72686,— 
3659.-I 

68842.94 
402.62 

10207.50, 

69436.13 
19911.66 

26.— 
291.00 

597758 30 

kor. lil. 
100000,— 
100000,-

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

1900. évről . 11600.— 
Ennek 6u/o-os évi kamata 696,— 12296 — 
Visszváltókban felvett  kölcsönök^ 35'J09.4(i 
Betétekben tétel alatt 296,173.65 
Annak tőkésített kamatai 21.681.fcl4  317855.49 

Ai 1902. éri nyereniéw mely feloszlik: 
a) Osztalékra 70"/o részvényenkint 
! á 220 korona . 22.000,— 
jb) Tartalék alapra 200/„ 6354,— 
;c) Tisztelet dijakra 10"/, 3000,— 
d) Jótékonyczélra a nye-

remény töredéke 343.35 31697.35 
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-

niat jövedelemből 

kor. lil. 
1448,- ' 

72724.97 
661.04 

7174.89 
357.81 

11.10 
669,-

543.07 

83589.88 

Betétek után kifizetett  ka-
matok 1002.21 

Betétek után tőkésített ka-
matok 216SI.84 

Visszvnltók után fizetett  kamatok . 
Különfélék  re u. m. irodai szerel vények 

és kellékekre 
Posta- és távirati dijakra 
jparkainarai illetékek . 
Állami egyenes és pótadóra 
Községi rovataira . 
Útadókra. . . 
Belétek 10° u-os tőke kamat adójára 
Házbér és annak adójára 
Megjelenési dijakra 
Tiszti fizetésekre  . . . 
I.ciir. elveszett követelésekre 
Az UHU. évi tartalék alap (11600 kor). 

0C o kamatjára . . . 
Egyenleg mint az 1901. évi nyeremény 

kor. lil. 

22684.05 
12444.70 

944.91 
498.99 
148 74 

5000.40 
500.— 
335.14 

2268.41 
348.22 
520. — 

5400,— 
102.97 

696,— 
31697.35 
83589.88 

(íyergyó-Tölgyesen. l'.IOI. évi deczember lió 31-én. 
Dobreán Demeter s. k„ Korjiox  .Idám  s. k.,  J/j.  Török  Antal s. k„ 

kiiny velü. pénztárnok. vu/.ér-iga/.irntó. 
Ezen vagyon mérleg valamint nyereség- veszteség és forgalmi  számlákat a fö-  és segéd-

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

Waitsuk József  s. k., Müncke Pál*. k., Török Antal s. k., Dobreán Ágoston s. k.. Ávrám Haim s. k., 
tiifr-  ÍRUZK. '"Í; 

Urzicaián János s k . 
fel.  liizollS. la''. 

elnük. 
Csató István s. k.. 

fel.  I'i/.utts. ülnök. 

ipr, 
Haim Simon s. k., 

fel.  bizotts. Iii;;. 

*l Mely teljeseu leiratult. IH 2--I 

NSAKIS I rmiiARR MI/ATII r.7iuuru 

E ET 
K O L O Z S V Á R Mátyás király tér 12. 

Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. ni.: 
Ingek a legjobb francv.ia  szaliá.s szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jager-

félü  alsóruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők,  niindenemil keztyük, esöernyök, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

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

kézzel varrott czipök, elsőrendű budapesti ezipészmestertöl. 
13 V a d á s z . I c e r é l c p á r é s a p e r t c z l l c l E e l r . 
«Szolid kiszolgálás! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Aijt'íí.vzék in^yrn és bérmentve, 

CSAKIS LEGU1ABB DIVATÚ CZIKKEK. 
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Nyomatott Csik-zeredában, a lapkiadó yörgjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 190 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utciában, 
SZOPOS BÉNI házában levő minden igényeket kielégitöleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
i zletenibea minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenfele  rugányos divanokat 40 -200 koronáig és 

garniturakat; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, 
mint bármely nugyóh varosban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak. 

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

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajáulva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges t-s kárpitos 
['•I - 10 Csikszereda, piacz-utczában. 

T. 1Î II ] r I Ferenc/ , urnuk Csikszen-diin. Tisztelettel értesítem. Iiopy az ÖD ftltul  ké-
szítetett Es/.terlni/.y hujtókocsi ugy killsö csin, mint josú«; tekintetében teljesen kifogftstuldu. 
rgysziiitén a kocsifculéllcl  éa szúiijuviLÁssul teljesirn nie^ vagyok eléfíedye.  Minélfogva  inunká'il 
búrkinek iiinnlhalom. Csik-Szcni.nilrtoti, 1!M)I. üeczembcr 1. BartaUs Ágost, füszolguliiró. 




