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Székely kongresszus. 
Kipattant az eszme s folyton  ter-

jedt, terjedt. Befészkelődött  a nagy urak 
palotáiba ép ugy, mint a kis emberek 
viskójába, áthatotta nemcsak a székely, 
hanem az egész magyar társadalom miu-
den rétegét. Megindult az akczió. Dol-
goztak az egyesek, munkálódtak a tes-
tületek, minden erejüket kihasználták a 
társulatok s most mindaz az eszme, mely 
eddig a bizalmas összejöveteleken, tár-
sasági gyűléseken, sajtóban s országgyű-
lésen felvetődött,  egy közös mederbe 
terelődött be. Ez a közös meder a szé-
kely kongresszus, melynek szükségét 
már régen hangoztatják, hogy minden 
rendelkezésre álló szellemi erő, az eddigi 
előmunkálatok felhasználásával  tüzete 
sen kikutassák, megállapítsák a székely 
nép bajait, kifürkésszék  azok okait s az 
eredményhez képest kezdjék meg a 
nagyarányú mentési muukálatokat. Ehhez 
a tervhez hozzája csatlakozott időközben 
az Országos magyar gazdasági egyesület 
is, mely a kivándorlás kérdésében ter-
vezett székelyföldi  kongresszusát kap-
csolta össze az általános székely kon-
gresszussal, igy biztosítván a maga nagy 
tekintélyével, befolyásával  s munkaere-
jével a székelyseg számára az egész 
ország közvéleményének érdeklődését s 
támogatását. Ha ez a kongresszus valódi 
kifejezője  lesz a székely nép akaratá-
nak, ha hü képét fogja  nyújtani a je-
lenlegi székelytöldi állapotoknak s meg 
fogja  találni a bajok orvosszerét, hát-
tereben az O. M. G. E. támogatásával, 
az ország közvéleményével, akkor a szé-
kelység bajainak orvoslása uly, általános 
természetű feladatta  válik, uiely alól 
nem tog kiterhetui többe semmifele  czimen 

A „oolKI LAPOK" ÍARCJUA. 
Ne tépjétek... 

Ne tépjétek, De tépjetek 
Szegeny virágokat, 
Amúgy is a zivatarban 
Szeuvedoek ók sokat. 

Könnyelműen ne verjétek 
Kóluk le a himport, 
Ugy is gyönge száracskájuk 
Annyi, annyi kint hord. 

Legyen elég a dus illat, 
Mit a szűz kehely ad, 
Percznyi kéjért ne tépjétek 
Össze minden szirmát...) 
És ha néha sárba esni 
Láttok egyet—egyet: 
Vegyétek föl  s konyetekkel 
Mossátok meg őket. 

A sziv álma. 
Rámordult a szivre 
A hatalmas ész: 
.Csábos álmaidból 
Soha meg nem élsz! 
Hevesen dobognod 
Hiába való: 
Ábrándos világod 
Ugy sem lesz való." 

És a sziv gyönyörrel 
Szól vala ekép: 
.A legeslegszebbet 
Most álmodom ép; 
Kérlek, oh, ne Uzd el, 
— Visza soh' se tér — 
Puszta látása is 
Száz valót felér." 

Zsőgőa  Zoltán. 

M o n J e l e n l U n lí»p 
2«£lxid.en. S z e r d á n . 

Kéziratok nem adulntik vissza. 

sem a kormány, sem a törvényhozás s 
akkor ez a kongresszus elérte a czélját, 
mert helyes mederbe terelte a székely 
kérdést s kiegyengette megoldásának 
útját. Ez a kongresszus lenne akkor az 
elmélet utolsó lépcsőfoka,  a mi ezután 
következik, az leend a lények, eredmé-
nyek, megvulósitások lánczolata. 

Le nem tagadható fontossággal  bir 
tehát ezen összejövetel, együttes egyön-
tetű tanácskozás a székely nép érdeké-
ben. I)e épen ezen szempontból igtui 
jelentős mozzanatnak mondható azon 
előértekezlet is, melyet a Székelyföld 
országgyűlési, képviselői a kongresszus 
tárgyában 1!)02. január tizenhatodikán 
az országházban tartottak, s melyen 
csaknem minden székely képviselő nem 
különben az O. M. G. E., E. K. E. Er-
délyi gazdasági egyesület, E. M. K. E. 
a Székely Egyesület s marosvásárhelyi 
Székely Társaság a Székely iparkamara 
megbízottai is megjelentek. 

Erdekek kiegyeztetése, valóságos 
vagy gondolt ellentétek elsimítása volt 
ezen értekezlet feladata,  melyet hosszas, 
beható s magas szinvonalii eszmecsere 
után sikerült is megoldania, azon egyedül 
helyes s elfogadható  álláspontra helyez-
kedvén, hogy a székely kérdés nem 
helyi jelentőségű — mint sokan állítani 
szeretik — hanem egy nagy megoldandó 
általános nemzeti feladat. 

Az értekezletet Iiedö Albert elnök 
vezette, ki a megjelent megbízottak üd-
vözlése után rövid beszédben kifejtette, 
hogy a tanácskozásnak csak egy czélja 
van s ez az, hogy kik által s mily mó-
don hívják össze a székely kongresszust, 
mire Sándor József  képviselő lelkes be-
szédben összetartásra, békés egy Uttmű-
ködésre szólította fel  a jelenlevőket. 

A kritika. 
ÍV: Csuk dicséret illüt. nein Ijirálul! 

/./ci/' i": Nem adliutok mást, mi lenyírni! 
MurhícJi. 

Önkénytelenül megy rá a tollam Madách-
iink e remek .soraira. Magain sem tudom m'ert, 
azt sem mi czélja. Talan laptóltelek az egész, 
mert hiszen az újságban az üres helyeket ok-
vetlenül meg kell valamivel tölteni vagy talán 
olvastam valahol valamit s ez ragadta meg 
figyelmemet?  Tény az, hogy visszafojthatatla-
nul tör eló ajkaimról a szó: Gyűlölöm a kri-
tikusokat I 

Nem vagyok sem művész, sem iró, sót 
még költeményeket sem faragok,  nyilvános 
életben — mely a bírálatot maga után von-
hatná — nem szerepelek; vallom, hiszem s 
követem azt az isteni kinyilatkoztatást: „Szeresd 
felebarátodat,  mint tenmagadat"; elismerem, 
hogy a kritikusok is felebarátaim  s inégis — gyű-
lölöm a kritikusokat I.... 

Értsük meg egymást. Nem a kritikát gyű-
lölöm, sőt ellenkezőleg azt tartom uz emberi-
ség haladása egyik legfőbb  mozgató erejének, 
hanem csak a kritikusokat, sőt még ezeknek 
is csak egy fő  s egy alfaját. 

Mert én általánosságban két csoportba 
sorolom a kritikusokat. Hivatásos és műked-
velő kritikusokra. A hivatásos kritikusoknak 
egyik alfaja  a nyári kritikus, a ki természetére 
nézve körülbelül megegyezik a műkedvelővel. 

Tudom becsülni az olyan kritikust, a ki 
nemes hivatásának magaslatára emelkedve, 
helyhez, időhöz, körülményekhez tapintatosan 
alkalmazkodva, igazságosim, részrehajlás nélkül 
adja le bírálatát mindarról, a mit lát, hall és 
tapasztal. 

De nem visszatetsző, nem -fűlsértö-e  a 
hang, mely a magas C—t skálázza, mikor ínég 
az alsó C—t sem képes visszaadni s nem ne-
vetséges-e egy czingár, vékony, ezért) aazál-

Feilitzsch Arthur báró az E. K. E. 
elnöke hosszasabban ismertette az E. K. 
E. eddigi működését, beszámolt az eddigi 
eredményről majd arra kérte a társ-
egyesületeket, hogy legyenek részesei a 
további munkának. 

Györffy  Gyula ismerteti a székely-
ség mai helyzetét. Tény az, hogy a 
székelység oszlófélben  van, mert szü-
lötte földjén  megélni nem tud. Ezen 
elsősorban a mezőgazdaság fellendíté-
sével kell segíteni, mivel a nagy tömeg 
létalapját a mezőgazdaság adja. Az 0. 
M. G. E. bár küzvetleuüi csak a kiván. 
dorlás kérdésével foglalkozik,  de ennek 
révén felderíti  a lappangó okokat is s 
igy oly nagy szolgálatot tesz a székely-
ségnek, hogy közreműködését örömmel 
kell venni s megbecsülni. Egységes mű-
ködést ajánl s nem tartja czélszerünek 
az összes iparkamarákat s törvényha-
tóságokat is belevonni az előkészítő s 
összehívó bizottságba, inert akkor nem 
maradna senki, a kit kongresszusra le-
hetne hivni. Ily értelemben határozati 
javaslatot nyújt be, melynek elfogadá-
sát kéri. 

E javaslatot az értekezlet többek 
felszólalása  után el is fogadta,  mire 
Bedő Albert elnök a következő liatáro-
zutot hirdette ki: 

„Az összes illetékes egyesületek 
u. in.: az Eidelyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület, 
Szekely Egyesület, Marosvásárhelyi Szé-
kely Társaság együttesen hívják egybe 
s rendezik a kongresszust, az O. M. G. 
E., E. K. E. és az E. G. E előmunká-
latainak felhasználásával.  Az illetékes 
egyesületek e czélból kebelükből egy 

haugu legényke szájából l'etófi  harezra hívó 
szózata ? S nem volna-e ferde,  ha Chimay ber-
ezegné kezdené bírálgatni a magas morál szem-
pontjából s neveljen a felső  tízezer romlott 
erkölcseit? 

Ez a visszatetsző hang, ez a nevet-
séges fellépés,  ez a ferdeség  jellemzi igen 
gyakran u nyári s különösen a műkedvelő kriti-
kusokat. 

Mert hej, szép dolog is kritikusnak lenni I 
Mikor a Jerikói Ivürt szerkesztősége felkéri, 
hogy referáljou  erről vagy arról a hangver-
senyről s kezébe nyom egy szerkesztőségi 
potya pardon — tiszteletjegyet, inily büsz-
kén lépdel végig a hosszú teremen mindenfelé 
érezve a szemeknek rámeredő tekintetét, sejtve 
az elfojtott  suttogást: Ez ő, a kritikus I 

A melyik affektál,  az nyitott zsebkönyvet 
tesz térdeire, rögtön czeruzát és fület  hegyez 
s merően uéz a színpad vagy podium felé.  A 
melyik jobban affektál,  az semmit sem hegyez, 
csak rejtelmesen mosolyog: Mi lesz holnap, ha 
megjelenik a Kürt? 

S a műkedvelő kritikus ur tisztában van 
a maga fontos  hivatásával, rettegett személyi-
ségével, csak egygyel nincs tisztában soha vagy 
nagy ritkán: a helyzettel. S ez uz, a mi el-
választja a hivatásos kritikust a műkedvelőtől. 
Ez utóbbi nagyon világlátott ember. Volt az 
Atlantin tul, bejárta Helvéczia hótakart mezőit, 
sétált Páris boulevardjain, végignézte Budapest 
összes színházait, betekintett a Sotnossy, Folies 
Caprices és Moderné rejtelmeibe s felállít  ma-
gának egy niveaut. 

Egy niveaut a művészetben. A mi azon 
felül  van, az jó, jobb, a mi alul, rossz, rosz-
szabb. Egy niveaut az erkölcsben. A mi ezen 
alul van, erkölcstelen, a mi felül,  közelit az 
Istenhez. S megbírálja a jótékouyczélu hang-
verseny dilettáns énekesnőit Pattihoz, hege-
dűseit Kubelikbez, énekeseit Burriánhoz, szavo-

löfizetésl  ár: 
r. (Küllőidre) 18 kor. Félévre 
Negyedévre 2 kor. 
E a legolcsóbban számíttatnak 

közös bizottságot állítanak egybe. A kon-
gresszus külön irodát tart s a költsége-
ket a résztvevő egyesületek közösen 
fedezik". 

Most már tehát jöjjön el a kon-
gresszus. Igen nagy reményekkel nézünk 
működése s elérendő eredménye elébe. 

Ki kell menteni ezt a népet mos-
tani kétségbeesett helyzetéből, mert ha 
nem, elvész, elpusztul örökre. Ki kell 
eszközölni, ha másként nem megy, ki 
kell erőszakolni az állami hatalom s a 
magyar társadalom támogatását, ki kell 
fejlesztenie  saját meglevő összes szel-
lemi s anyagi erőit, hogy helyrepótol-
hassa az elmulasztottakot s elfoglalja 
méltó helyét minden, ugy szellemimint 
gazdasági tekiutetben a népek sorában, 
azt a helyet, melyre ő évszázados bosszú 
küzdelmei után prédesztinálva van. 

Sietni kell az akczióval, mert nem-
sokára talán már késó lesz. Székely-
Keresztur felől  már is hangzik a vész-
kiáltás : huszonhat székely család készQl 
kivándorolni Amerikába s már útra ké-
szen is van, ha a csendőr szurony vissza 
nem tartja, mert hazájok földjén  éhen 
kellene elpusztulniok 1 

Sietni kell!.... 

- A felesik!  kerületi rom. kath. 
tanítóegyesület memorandumot szerkesztett, 
melyben ugy a kerület, mint az egész ország 
tanítóságát mélyen sújtó nyugdijsérelmeket fel-
tárják. A memorandumot az országgyűlés elé 
óhajtván vinni, annak támogatására az ország-
gyűlési képviselőket, mig a memorandumnak az 
országgyűléshez való benyújtására a felcsiki 
kerület országgyűlési képviselőjét Dr. Fejér 
Antalt felkérték,  ki azt 1902. január 17-én a 
képviselőháznak be is nyújtotta. 

lónóit Duséhez vagy Csillag Terézhez, előadott, 
elszavalt vagy elénekelt darabjaikat a zárdabeli 
növendékek templomi énekeihez, záróvizsgái 
szavaló költeményeihez viszonyítva, mert az 
olvasó közönségnek meg kell tudni, hogy ő 
hallotta Pattit, Burriánt énekelni, KubeUket 
hegedülni, látta Duset és Csillag Terézt ját-
szani s meg kell tudni, hogy a kritikus a mU-
vészet és erkölcsök őre, a silányságok és er-
kölcstelenségek ostorozója. 

S ó a művészetnek, szépnek, poezisnek 
s morálnak őre, mikor annak ostorozásáról 
van szó, a mit ő művészet nélkülinek, csúnyá-
nak, erkölcstelennek tart, olykor bizony föl-
veszi azt a hangot, mely ellen maga oly dör-
gelmesen protestál s megbírálja a szegény 
jótékony dillettánsokat oly modorban, a minő 
modorban jó izlésU hivatásos kritikus még 
Iudic asszonyról vagy Carola Czeczili&ról 
sem ir. 

S mindinkább megfeledkezik  a helyzet-
ről. Mert ismétlem, a műkedvelő kritikus min-
dennel tisztában van, csak a helyzettel nincs 
soha, hogy kiket, hol s hogyan bíráljon, no 
meg rendesen nem ismeri Aesopus meséjét a 
békáról, mely ökörnagyságra akarta magát 
felfújni 

Elfelejti,  hogy abban a társaságban sok, 
nagyon sok olyan ember van, ki agy egyéni-
ségénél, mint műveltségénél és szakképzettsé-
génél, magas erkölcsi érzékénél fogva  hivatot-
tabb a bírálatra, mint ő b azoknak erkölcsi 
s szép érzéke egyiknek sem háborodik fel, 
sót mindenik lelkesülten tapsoL.... Elfelejti, 
hogy az a műkedvelő nem azért áll ki a pó-
diumra, hogy bemutassa a világnak, mit tud, 
milyen virtuoz s a műkedvelő kritikus urak 
bírálatának vesse alá magát, hanem egyedUl 
azért, hogy bármily szerény tehetségével is 
hozzájáruljon a jótékonyczél előmozdításához. 
A mi mindenesetre magasabb erkölcsi ér-

Izékre vall 



(' S I K I. I" 'V Január 22. 
— OrmágoakathoUkna önkormány-satl kongressnu. Harmadszor gyülekeztek 

folyó  hó 12-én tanácskozásra az országos katho-
likus önkormányzati nagygyűlés tagjai. Alta-
lános feszUlt  figyelem  között Apponyi Albert 
gróf  szolalt föl.  Az ő álláspontja, hogy az 
Önkormányzat kérdését a kormánynyal egyetér-
töleg kell elintézni. A 27-es bizottság hárma» 
albizottsága ezért tárgyalt a miniszterrel az 
egyházi javadalmak betöltésének, az egyházi 
vagyon kezelésének és a tanitás ügyének kér-
déséről. Az elsőre nézve megegyezésre jutot-
tak a kormánynyal. Az egyházi vagyon keze-
lése tekintetében a kormány csak azt fogadja 
el, hogy a katholikus alapok költségvetését 
véleményezés végett elküldik az önkormányzati 
szervezetnek. Az iskolák dolgában a főiskolák 
és középiskolák vezetését a kormány magának 
tartja fönn.  Ellenben a katholikus nevelés el-
lenőrzése az önkormányzati szervezet részéről 
hatásosabbá tehető. Intézkedő jogot a kormány 
nem igen fog  kiadni kezéből, ellenben a véle-
ményező hozzászólás kiterjeszthető. Szólót nem 
elégíti ki ez az önkormányzat, de csakis ez 
valósítható meg. Ezután Zichy Nándor gróf 
beszélt Ez az önkormányzat, ugymoml. nem 
ad biztosítékot, hogy az iskolákban katholikus 
szellem fog  érvényesülni. A jogfentartó  nyilat-
kozatnak semmi jelentősége nincs, ha nem 
terjesztjük föl  a királyhoz. Ezzel a szervezettel, 
melyet mindenkor megváltoztathatnak, biztos 
alapra nem állhatunk. Aztán bizony a katho-
liczizmus hiába szól itt, ha a képviselőházban 
nincs szava; oly katholikusokkal, a kik a kép-
viselőházban megszavazzák a polgári házassá-
got s itt adják a nagy katholikust, nem lebet 
remélni, hogy a jogokat megvédelmezik s az 
önkormányzatot fejlesztik.  Január 15-én a napi-
rendre térés után Demkó Kálmán védelmébe 
vette a 27-es bizottság javaslatát és azt a vé-
leményét nyilvánította, hogy a katliolikusoknuk 
a tervezett formában  is alkalmuk nyilik hatá-
sos tevékenység kifejtésére.  Utána Rakuvszky 
István jelentette ki pártja neveben, hogy mind-
azokat a módosításokat, a melyeket egyházi 
Ügyekben a püspöki kar kívánságára az uj szö-
vegezésbe fölvettek,  ők is elfogadják.  Szük-
ségtelen hangulatot csinálni a javaslat ellen, 
ez a javaslat maga csinál hangulatot, maga 
ellen. Apponyinak álláspontja, hogy a javaslat 
rossz, jogos kivánságainkut ki nem elégiti, de 
azért elfogadja.  Azt egyetlen szónok sem mon-
dotta, hogy azért fogadja  el a javaslatot mert 
jó. Apponyinak és társainak annyi befolyása 
Bem volt a kormánynál, hogy jobb javaslatot 
tudtak volna kieszközölni. Viczmándy Ödön 
beszélt még utána. Elismeri, hogy a javaslatnak 
hiányai vannak, de sokkal több eredményt vár 
még ettől is, mint mások. Elfogadja  a huszon-
hetes bizottság javaslatát, mert szükségesnek 
tartja a katholikusok szervezését. Az elnöklő 
herczegprimás ezután az ülést bezárta. Január 
hó 16-án tartotta az országos katholikus önkor-
mányzati nagygyűlés hatodik ülését Szapáry 
Gyula gróf  elnöklésével tiz óra után kezdődött. 
A tegnapi ülés jegyzökönyvének fölolvasása 
és hitelesítése után az első szónok Csernoch 
János néppárti képviselő a javaslat ellen be-
szélt. Szerinte Wlassics közoktatásügyi minis-
ter oly szűkre szabta az önkormányzati jogot, 
hogy az még a semminél is rosszabb. Utáua 
Majláth József  gróf  beszélt, még pedig a javas 
lat meüett, a melyet elfogadott,  mert szerinte 
nem szabad ennek a nagygyűlésnek eredmény 
nélkül felosztania  és meg kell elégedni azzal, 
a mit elérni lehet. Hasonló értelein ben tartotta 
felszólalását  Ugrón Gábor is, ki a javaslatot 
szintén elfogadta.  Az ülés ezutáu véget ért. 

— Baessmonopólium. Lukács László 
pénzügyminiszter u pénzügyi bizottság tegnapi 
ülésében Komjáthy Béla felszólalása  következ-
tében, hogy a felvidéken  a sok pálinkaiváa az 
elme betegek számát nagy mértékben szaporítja 

A műkedvelőt dicséret illeti csak s nem 
bírálat. Mert ha nyílt hasábokon bíráljuk azt, 
a ki az emberek suttogó beszedeitől is retteg, 
vajon akármilyen jótékony, kegyes czél érde-
kében kapunk-e egyáltalán szereplót, aki fel-
lépésre vállalkozzék s kitegye magát az utczai 
meghnrczoltatásoknak ? S elvállalja-e a felelős-
séget a műkedvelő kritikus ur, ha e miatt 
megszűnnek a jótékonyczélu előadások, hang-
versenyek, összejövetelek B pótolja-e a vesz-
teséget, a mit ez által a jótékonyczel szenved ? 
8 elfogadja,  ha ezen kötelezettsége alól a köz-
vélemény azon indokból menti fel,  hogy .nem 
tudja, mit cselekszik'/!" 

Lehet-e tehát csodálkozni, ha fennebb  oly 
határozott alakban fejeztem  ki ellenszenvemet 
a műkedvelő kritikusok ezen fajtája  iránt? 8 
lehet-e szatírát nem irni, a mikor rólok folyik 
a szó? 8 csodálkozhatik-e az Úristen odafönn 
a magas mennyekben, ha oly sok ajkról száll 
fel  hozzá a szívből fakadó  fohász: 

.Adj, Uram, nekünk minél több dilettáns 
milvészt s művésznőt a minél kevesebb dilettáns 
kritikust!!!.... 

....Csak ugy véletlenül írtam e sorokat 
Ha tévedtem, ha rosszul adtam vissza » mű-
kedvelő kritikus képét, vessenek rám követ 
azok, kik ehhez jobban értenek, mint j ó ma-
gam Dr. Sz. 8. 

kijelentette, hogy a szeszmouopolium Orosz-
országban bevált és nálunk is tanulmányozzak 
ezt a kérdést, melyet azonban csak Ausztriá-
val egyetértóleg oldhatunk meg. Valószínűnek 
tartja, hogy a szeszmonopólium végre is be-
hozható lesz. A szeszmonopólium kérdésének 
fölvetése  nélunk nem uj dolog, mert már We-
kerle Sándor miniszterelnök korában bejelen-
tette a képviselőházban, hogy foglalkozik  a 
szeszmonopóliummal, mely Svájczban is bevált 
és Oroszország legtöbb jövedelmének forrású 
a szeszegyedáruság. Arról nem szólt a minisz-
ter. hogy a szeszmonopólium mely formáját 
fogják  iiunak idején behozni, a gyártási vagy 
kereskedelmi mouopóliuinot-e. Akármilyen for-
mában csinálják is meg, nagyon kívánatos, hogy 
megcsinálják, a haszna kétségtelenül nagy lesz, 
nemcsak azért, mert a kincstár jövedelme fog 
emelkedni, de fóleg  azért, mert a nép legalább 
jó, az egészségre nem ártalmas italt fog  kapni. 
Ezért nagyon kívánatos, hogy a kérdést tanul-
mányozzák minél gyorsabban és igyekezzenek 
megegyezni Ausztriával is, ha már nélküle nem 
lehet megcsinálni. 

A kisbirtokos és a kisbirtok hiteléről. 
A kisbirtokos és kisbirtok hitelét vagy 

kényelein szeretetből, vagy tudatlanságból, vagy 
felületes  vizsgálódás eredményeképpen igen 
sokan összezavarják. A nagy közönséget e 
tekintetben nagyrészt a napilapok közgazdasági 
rovatvezetői befolyásolják  s igy elhitették azt, 
hogy e két fogalom  ugyanegy. Ebből u téves 
hitből keletkeztek és keletkeznek aztán azok 
a zavaros fogalmák  és óriási károk, melyeket 
ina már mindenki, a ki gondolkozik, nyugodtau 
megállapíthat. 

Mikor az 1898. évi XXXIII, t.-cz. alapján 
az Országos Központi Hitelszövetkezet megala-
kították, mindenki uagy reményekkel nézett 
elébe és azok, a kik-ezt az alkotást ugy fogták 
fel,  hogy azt a kisbirtokosok személyes hitele 
kielégítése forrósául  alapították, nem is csalat-
kozhattak benne, mert erre a czélra kitűnően 
bevált, fejlődésképes,  áldás jön a nyomában és 
tényleg hézagpótló intézménynek bizonyult. 

Egyetlen egy kifogást  lehetne ez alapítás 
ellen tenni és ez az, hogy már ma is, mikor 
ínég csak 1500 hitelszövetkezet ügyeit kell a 
központban adminisztrálni, hitellel ellátui, a 
központi vezetés egy kissé nehézkes és lassú. 

Ezen az állapoton, ha még ma nem is, 
de nemsokára okvetetlen változtatni kell. 

Csak hozzávetőleges kimutatást teszek és 
ki fog  tűnni, hogy milyen óriási méretű munka 
földolgozása  vár az Országos Központra. 

Ma az 1500 szövetkezet mindenikére átlag 
számítsunk csak 300 tagot, ez 450,000 tag; 
számítsuk, hogy ezek egyharmada hiteligénynyel 
lép föl,  — ez már 150,000 hitelügylet teljes 
lebouyolítása. Jóval nagyobb számban, mint 
Magyarország akármelyik pénzintézetének összes 
ügyei. Igaz, hogy az összeg nem múlja felül 
az ötven millió koronát, mert nagyrésze ezeknek 
apró kölcsön-ügylet és épen mert kis és netn 
kerek összegekről van szó, a kamat kiszámí-
tása is sokkal nehézkesebb, mint egy nagy 
pénzintézetnél. 

Ilyeu óriási munka-halmaz mellett mél-
tánytalanságot követne el mindenki, a ki az 
Országos Központi Hitelszövetkezet eljárását 
gáncsolni, vagy kUebbiteui akarná. 

A fejlődés  meghozza a fiiltetlenül  szük-
séges deczentrálizácziót, hogy csakis a legfőbb 
vezetés maradjon meg a mai Országos Kóz-
pout kezébeu. 

A mikor ez majd bekövetkezik, meglesz 
a kisgazdák hitelének kérdése hazánkban oldva 
olyan ideálisan, hogy büszkén, bátran példány -
kepiil mutathatjuk fel  azt a szervezetet a müveit 
külföldnek  is és hiszem, hogy e szervezetben 
nyújtott példát sokan fogják  utánozni. 

A kisbirtok hitelének kérdésében alig tör-
tént még valami. A mi történt, az. is több kárt. 
mint hasznot okozott. A kisbirtok hitelének 
járadékszerünek kell lennie és a járadék nem 
múlhatja felUI  a kisbirtok évi jövedékét. Ha n 
kisbirtok méltányos hitelét uzsorás kamatra 
vett péuzzel és nem járadék-szerű kölcsönnel 
elégítik ki, — a miut ma rendszerint történik — 
ugy az értelmesebb kisbirtokost, hogy földjét 
megtarthassa, rabló gazdaságra kényszerítik, 
hogy a föld  hozadéka az uzsorás kaqj.itot be-
hozza. Ez azonban előbb-utóbb a föiil  kime-
rülésére vezet és bár lussubb tempóban, de 
mégis a jómódú és józanul gazdálkodó kisbir-
tokos kisbirtoka nz adósságokba elúszik. Csak-
hogy ekkor már a hitelező is egy kizsarolt 
birtokhoz jut, melyet vagy megtart magának, 
vagy hitelbe eladva becsap vele egy jóhiszemű 
adósságmentes földmivest,  a ki többi birtokanak 
hozadékából törlesztgeti e terhes tartozást és 
ugyanabba a hínárba jut, — ez már igazán ön-
hibáján kivűl — melyből elődje teljes vagyoni 
romlása árán kimenekült 

Mondhatom, szép menekülés! 
E fenti  kép azonban a munkabíró, a föld 

hozadékát kiforszirozó  főldmives  Boreát ábrá-
zolja. 

A hitellel bánni nem tudó ősei nyomán 
egyBzerü eszközökkel gazdálkodó kisebb intelli-
geneziáju kisbirtokos kis birtoka két-három év 
alatt már a hitelező kezében van. Igy kerül 
a főldmives  birtoka uzsorás kézbe, igy lesz a 
jé magyar parasztból elzüllött munkás, igy 

nézzük mindnyájan összetett kézzel, hogy a 
talajt a főldmives  lába alól ki lehessen vonni 
és még csodálkozunk, hogy ha az állam tör-
vényei által támogatott módon koldusbotra jut-
tatva, a vándorbotot veszik közükbe és jobb 
hazát keresnek. (Folyt, köv.) 

Esküdtek szolgálati lajstroma. 
A csikszeredai kir. törvényszék folyó  évi 

január hó 19 ik napján Jerzsák János kir. tszéki 
biró elnöklete alatt, Csipkés Árpád és Dózsa 
Kálmán kir. tszéki bírák, mint tagok, valamint 
Borsai Mór kir. tszéki aljegyző, mint jegyző-
könyvvezető közreműködésével nyilvános ülést 
tartott, melyen a kir. Ügyészség képviseletében 
Sztupjár Samu kir. ügyész jelent meg. 

Ezen ülésen kisorsoltattak a f.  évi február 
hó 17-én kezdődő első esküdtszéki ülésszakban 
szolgálatra berendelendő alábbi 

a) Rendes  esküdtek: 
1. Krausz János kereskedő Csik-Szent-

domokos. 2. ifj.  Veress József  községi biró 
Csik-Szentsimon. 3. Balázs András birtokos Gy.-
Kilyénfalva.  4. Szász János birtokos Csik-Szt-
lélek 5. Zakariás Jakab kereskedő Szépviz. 6. 
László Lajos birtokos Madéfalva.  7. Ifj.  Kóródi 
Jáuos birtokos Csatószeg. 8. Merza Rezső ke-
reskedő Csíkszereda. 9. Balog Elek birtokos 
Csik-Borzsova. 10. Dr. Csiky József  ügyvéd 
Csíkszereda. 11. Domokos István kereskedő 
Szépviz. 12. Káinoki János kereskedő Várdot-
f'nlva.  13. Ferencz József  id. birtokos Gyergyó-
Szárhegy. 14. Simon Adaru birtokos Szentki-
rály. 15. Ferencz András birtokos Gyergyó-
Szárhegy. 10. Erdély Ferencz birtokos Meiia-
ság. 17. Riszner Ödön fógimn.  tanar Vardót-
falva.  18. Havid Lajos birtokos Csik-Szereda. 
19. Balog Ferencz ny. honvéd alezredes Vár-
dótfnlva.  '20. Szultán Gergely kereskedő Csík-
szereda. 21. Száva Lukács birtokos Csik-Tup-
locza. 22. Boltresz István kereskedő Karczfalva. 
23. l'etres Ignácz birtokos Csik-Szentmihály. 
24. Dr. Bocskor Béla m. tisztiügyész Szereda. 
25. Biró József  földész  Csik-Csicsó. 2(i. Fejér 
János kereskedő Szépviz. 27. Búzás (dani) Jó-
zsef  korcsmáros Csik Csicsó. 28. Szántó György 
birtokos Csik-Szentimre. 29. András Lajos bir-
tokos Kászon-Feltiz. 30. Kiss Sándor építész 
Gyergyó-Szentmiklós. 

b) Helyettes  esküdtek  •• 
I. Péter György birtokos Csik-Pálfalva. 

2. Id. Sántha István birtokos Pálfalva.  3. Ko-
vács József  korcsmáros Csíkszereda. 4.'Vízi 
József  birtokos Taplocza. 5. Mihály Lajos bir-
tokos Taplocza. ţ>. Péter Miklós birtokos Csik-
Csicsó. 7. Biró Aron földész  Pálfalva.  8. László 
Ignácz birtokos Csik-Zsögöd. 9. id. Tamás Jó-
zsef  korcsmáros Csíkszereda. 10. ifj.  Rancz 
Ignácz ezipéúz Csíkszereda. 

Az 1«97. évi XXXIII. t.-oz. 7. §a 2-ik 
pontja alapján nz esküdtszéki szolgálat alól 
felmentettek  1. Bálint Lajos róm. kuth. lelkész 
Csatószeg és 2. Ferenczy Károly róm. kath. 
főesperes  Gyergyó-Szentmiklós. 

.1 csikszeredai  iparos ifjusáy  önképző-
körének  estél  ye. 

A csíkszeredai ip. Ifjúsági  önképzőkör a beállott 
téli szezonban folyó  hó )9-én tartotta meg harmadik 
felolvasó  estelyét a Komfeld-féle  nagyteremben, 
még pedig ezen alkalommal is tiltér-estelylyol egy-
hekötvo. 

Tekintve a folyton  fokozódó  érdeklődést, mely 
c harmadik estély alkalmával is kiváló mértékben 
megnyilatkozott, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
uz ipuros ifjúsági  önképzőkörnek ezen kezdeményező 
lépése, mclylyel itt városunkban eddig elé szokatlan 
népszerű előadások tartását igyekszik meghonosítani, 
nein csak a köri tagok, hanem a nagy közönség ré-
széről is kellő méltánylásra és pártfogásra  taláft,  e 
mellett szól és o mellett bizonyít különösen azon kö-
röliuény, hogy a hallgatóság soraiban feles  számmal 
láttunk olyanokat, a kiket ucni annyira a táncz, mint 
inkább a folyó  19-éu tartott estély első része iránti 
érdeklődés vonzott az összejövetel színhelyére. 

A Boraivld-téle vendéglőnek nem csak a nagy-
terme, hanem a mellék helyiségei is zsnfolásig  meg-
teltek közönséggel. Az estólyt Lakatos Mihály be-
vezető beszéddel nyitotta meg, melyben az önkép-
zésnek különböző módjait fejtegetvén,  mint annak 
egyik leghatásosabb eszközét az olvasást ajánlotta az 
önképzőkört tugok ügyeimébe. Kámutatott azonban 
arra is, hogy mindenfélét  összeolvasni talán több 
kárral, mint haszonnal jár. Az olvasmányokat, a mű-
veltségi állapot, az értelmi fejlettség  fokozata,  a kor 
és izles szerint jól meg kell válogatni. A jó könyv 
az embereknek egyik legjobb barátja. Jó köuyveket 
kell olvasni és ezek közlll ls különösen azokat, me-
lyek ismeretek közlése mellett a sziv érzelmeit ls 
nemesítik. IlyenekUl ajánlotta jelesebb költőink mü-
veit, melyekben a magyar íroduloin ma mar olyan 
gazdag, mely bármelyik müveit uemjet irodaimavul 
kiállja a versenyt. 

A tapssal és éljenzésekkel kitüntetett bevezető 
beszéd után Orbáu Iréu kisasszony szavalta el gróf 
Zlchl Gézának „Holtonné" cziinű szép költeményét, 
oly szabutosau, Ízléssel és rutiunul, hogy ezen egyet-
len szavalatával ls a legjobb és legügyesebb szava-
lók közé küzdötte fel  magát. A közönség egészen 
el volt kötelezve és a gyönyörű szavalat befejezése 
után a tetszés nyilvánításoknak alig akart vége 
szakadni. 

Igen nagy hatást tett Gaál József  gazdasági 
iskolai tanár felolvasása  Is, kl Petőfi  Sándor életet 
és müveit ismertette. A lendületes felolvasást  feszült 
űgyoleminel hallgatta a közönség s végeztével a fel-
olvasót derekasan megéljeuezte. 

Szopos Sándor hangulatos fuvola  Játéka követ-
kezett ezután, ügyesen összeválogatott magyar nén-
dalokat játszott a dilettánsokét jóval felülmúló  mű-
vészettel, öt ls zajosan megéljenezték. 

Derült hangulatba hozta a közönséget a Szűcs 
János köri tag által ügyesen előadott monolog. Az 
egyszerű és természetes előadás az összes halliratósáe 
rokonszenvét megnyerte és a flgyolmet  folyton  ébreS 
tartotta. A tapsból i s éljenxésekbíl neki la bőven 

4. szám 

A műsort X. T. hegedű szólóia fejezte  be. A 
művészies játék, melyben más esetben Is volt alkal-
munk gyönyörködni most ls felkeltette  az érdeklődést, 
a mely a játék végéig folyton  fokozódott.  A jeles 
hegedűs fáradozását  tapssal és éljenzéssel honorálták. 

Még a t. elnök Intézett pár köszönő szót a kö-
zönséghez és közreműködőkhöz s ezzel a tért a táncz-
kedvelő fiatalság  rendelkezésére bocsátotta, kik aztán 
a mulatságból aerekasan kl IB vették a részQkety A 
táncz a legjobb hangulatban majdnem S óráig tartott. 
A közönségnek egy része azonban vig zeneszó mellett 
még hosszas Ideig együtt maradt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Legeny-estély. A tegényestély, mely 

február  1-én tartatik meg a Csillagban, ren-
dezóbizottsága már végleg megalakult. 22 mond-
va Huszonkét legény, tehát mind házasulandó 
fiatal  ember. Hogy egyszersmint tánezos-e mind, 
arról nem felelüuk,  de hát annyi között talán 
csak fog  akadni elég, a ki a többek között, 
még tánczolni is szokott. A rendezőség tisz-
teletbeli elnökül Mikó Bálint főispán  urat óhajtja 
meguyerni, kit e tisztre távolléte miatt felkérni 
még nem lehetett, s épen ezért késik a meg-
hívok kibocsájtása, bár nagyon valószínű, hogy 
Csikvármegye első legénye örömmel fog  az 
ifjúság  ohajáuak eleget tenni. Rendezőségi el-
nök Dr. Bocskor Béla, a vármegye tisztíügyésze. 
A csinos kiállítású meghívók, melyek Dresz-
nándt Viktor nyomdájában készülnek még e 
hét folyamán  okvetlenül szét fognak  küldetni. 
A ki arra igényt t^rt s tévedésből nem kapna, 
forduljon  Veress Árpád rendező úrhoz. Nagy-
sikert jósolunk az estélynek már csak azért is, 
mert ugy látszik ez lesz a farsang  utolsó mu-
latsága. Ama felmerülő  hírrel szembeu azonban, 
mintha az ifjúság  pikniket akarna rendezni, a 
leghatározottabban kijelenthetjük, hogy a pik-
nik eszméje a kedvezőtlen helyi viszonyok miatt 
elejtetett s csak egyszerű estély tartatik Legény 
estély czimen. 

— Elhárított tOsvessedelem. Csak 
a szerencsés véletlennek tudható be, hogy a 
csik-somlyói főgimnáziumnak  nem csak interná-
tusi nagyépülete, hanem az abban elszállásolt 
ifjúság  egy része is egy lappangó tűznek áldo-
zata nem lett Folyó hó 16-án reggel 6—7 óra-
között, kevéssel azután, hogy n tanulók a háló 
helyiséget elhagyva szilencziumra mentek a 
szemináriumi régens lakása s nevezetesen a háló 
szobájával ajtó által összefüggő  donnitorium 
felett  meggyuladt felső  padlózat égógerendázata 
a közfal  közelében részint a tanulók, részint a 
régens hálószobájába zuhant, veszélylyel fenye-
getvén a felcsapó  lángok a fedélszék  farészeit  is. 
A zuhanás és fűst  által a veszélyről figyelmessé 
tett tanuló ifjúság  legott a szerencsétlenség 
helyére sietett és a szobákban volt vízkészlettel 
sikerült hamar a tüzet elfojtani  és a további 
veszedelemnek elejét venni s igy a tüz által 
bútorokban és ágyuémüekben okozott kár is 
nagyon jelentéktelen volt. A gyuladás — a mint 
mondják — egy kályha csőtől származott volna, 
melytől a gerendázatnak a kéményhez közel 
és nem is számított helyre alkalmazott farészei 
átmelegedvén, meggyuladtak s a vakolat alatt 
hosszabb időn át lappangva égtek. Ha a lezu-
hanás éjjel történik iszonyú katasztrófa  válhatott 
volna belőle. 

— Bujtogatás a kivándorlásra. Éppen 
akkor, midőn megdöbbenéssel olvassuk a lapok-
ból, hogy Utlvarhelymegye némely községének 
több székely lakosa a megélhetés nehéz küzdel-
mei miatt ősi fészkét  elhagyni és a tengeren 
túlra: Amerikába készül kivándorolni, arról vet-
tünk tudomást, hogy azok a sajnos jelenségek 
alig ha megyénket is kikerülik. A napokban 
ugyan is a csjk-rákosi postára bizonyos rákosi 
és madarasi egyének czimére az Amerikába 
való kivándorlásra csábító nyomtatványokat tar-
talmazó levelek érkeztek. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az udvarhelymegyei kiván-
dorlási mozgalom is a valóban szegény népqefc 
ínég jobban való kizsákmányolására törekvő tit-
kos ügynökök bűnös mánipulácziójával áll össze-
függésben,  a kik isinerve a népnek a mult évi 
rosz termés által előidézett nyomasztó helyzetét, 
hálójukat az egész Székelyföldre  kiakaiják vetni. 
Ugyanazért a rendőrhatóságoknak éber figyel-
met kell forditaniok  emez üzelmek lehető meg-
akadályozására, mert ha a baj csirájában el nem 
fojtatik,  ugy -állami mint társadalmi szem-
pontból fontos  érdekek kerülnek egy nagyobb 
aranyu mozgalom esetén koczkara, a mi egyúttal 
a korínauyuak is figyelmeztetésül  szolgai arra, 
hogy preventiv intézkedeseket tegyen a kereset 
hiánya miatt még a kivándorlásra is kész sze-
geny nupnek munkavali ellotasara. 

— A gasdasagi tanitaaok folyó  évi 
január hó 2l-én kezdődtek meg. E napon két 
közsegbeu tartattak tauitások még pedig Csik' 
Pálfalván,  a hol Keresztes Autal m. kir. állat-
orvos a fertőző  betegségekről és az azok ellen 
vulo védekezésről általánosságban és a lépfené-
ről különlegesen is tartott ismertetést; Barabás 
Béla a talajokról, talaj művelésről és a takar-
mány termesztésről. Lakatos Mihály pedig a 
szövetkezetekről és gazda körökről beszélt A 
tanításokat több mint 100 ember hallgatta, kik-
nek nagyobb részét delneí és csoqiortáni laké-
sok képezték. Csik-szentkirályon László József 
m. kir. állatorvos szintén a fertőző  betegségek-
ről, Kertész István pedig a gyümölcs termelés-
ről tanított Itt mint egy 60 hallgató voltjelen. 

— Kassinoi közgyűlés. A csikszeredai 
uri kaszinó évi rendes közgyűlését 1902. ja-
nuár hő 25-én délután 6 órakor fogja  saját 
helyiségeiben megtartani, mely után a tagok 
számára társas vacsora lesz. 



Január . C I L A P O K . szám. 

Megbisás: A vallás és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter Császár Nándor csikvármegyei 
kir. tanfelügyelóségi  tollnokot a kisdedovódák 
és elemi népiskolák látogatásával megbízta. 

— Nyúgdljaaáa. A vármegyei tisztvise-
lők, segéd-kezelő és szolgaszemélyzet nyugd j-
választmánya vasárnap nyugdíjazási Ügyekkel 
foglalkozott.  A szeme világát elvesztett szeren-
csétlen Szász Domokos volt szolgabíró arra 
támaszkodva, hogy szeme világát szolgálat köz-
ben veszítette el, nyugdíjban való részesítését 
kérte. A választmány azonban tekintettel arra, 
hogy a nyugdijszabályzat kivételes intézkedést 
csak azokra állapit meg, kik hivatalos eljárás 
közbeni „baleset" foljtán  váltak munkaképtel-
enné, a mi jelen esetben fenn  nem forog  s 
azért is, mert 10 évi beszámítható szolgálata 
nem volt, kérelmest nyugdíjban nem részesít-
hette, hanem méltányossági tekintetből a nyug-
dijalapba befizetett  összegét visszaadni hatá-
rozta. Nyugdíjazta egyúttal Györpál Tamás hiva-
talszolgát évi 300 korona összeggel. Ugyanekkor 
tartott a tisztikar gyűlést a nyugdíj választmány 
kiegészítése czéljából s tagokul megválasztotta 
Mikó Bálint főispán  urat, Böjthy Endre árva-
széki elnököt, Becze Imre aljegyzőt és Sántha 
Simon iktatót. 

— Felság-segély. Királyunk ó felsége 
csik-szentmihályi Koncz Istvánnak, kit a gond-
viselés 9 gyermekkel s ezek között hármas ikrek-
kel is megáldott s a kiket vagyontalansága miatt 
eltartani alig képes, magán pénztárából 30 kor. 
segélyt utalványozott, miáltal ismételt bizonyí-
tékot szolgáltatott a szegények és elhagyatottak 
iránt oly számtalanszor tanúsított atyai szivér-
zelmeiról. 

— Jég. Mindinkább hidegebb s hidegebb 
lesz az idő s remélhetőleg felfogja  most már 
váltani a szokatlan őszi időjárást a kelleme-
sebb, bár zordabb tél. De haj, ha zord is az 
idő, korcsolyázni lehet s ez a fődolog.  A kor-
csolyaegylet már régóta szervezkedik, végle-
gesen azouban még mindig nem alakult meg, 
nem lévén jég s átallván mindenki elmenni 
korcsolyagyülésre, mikor légfeljebb  csónakázni 
lehet a Molnár—Oözsy féle  uradalomban. Hideg 
már van, de mikor e sorokat irjuk, jég még 
nincs. A tavalyról áthozott igazgató azonban 
erősen biztat, hogy holnap már leszs így na-
gyon valószinll, hogy mikor e sorok napvilágot 
látnak, vigan röpködő egyeseket s párokat lát-
hat a pályán, a ki nem restelli a város költ-
ségén uj kapuval ellátott zugon keresztül dél-
utánonként a pavillonhoz lefáradni. 

— Esküvő. Kelemen József  m. kir. 
csendőrórmester algyógyi őrsparancsnok folyó 
hó 12-én délután 3 órakor vezette oltárhoz 
csik-csicsói Péter Miklós és Búzás Erzsébet 
bájos leányát Péter Teréziát. Boldogságot kí-
vánunk a frigyükhöz. 

A osik-szópvizi „Kaszinó" saját könyv-
tára javára Csik-Szépvizén, 1902. január hó 
25-én (szombaton) a Deák-féle  nagyteremben 
Kaszinó-estélyt rendez. Belépti-dij: személy-
jegy 2 korona. FelUltlzetéseket köszönettel'fo-
gad és hirlapilag nyugtáz a bizottság. Kezdete 
este 8 órakor. 

— Elszámolás és köszönet nyilvá-
nítás. A korcsolya egyletnek folyó  évi január 
11-én tartott hangversenyén bevétel volt 334 
korona, ebből kiadás 162 kor. 70 fill.  maradt 
tiszta jövedelem 151 kor. 30 fillér.  Felülfizetni 
szívesek voltak : Mikó Bálint fóispán  ur ő mél-
tósága 10 koronát, Dr. Bocskor Béla ur 7 koro-
nát, Wender Dávid ur 5 koronát, Dresznándt 
Viktor ur 4 koronát, Keresztes Antal ur 1 koro-
nát. Fogadják a nemcsszivü adakozók az egylet 
nevében a rendezőség hálás köszönetét. Nem 
mulaszthatja el a rendező bizottság a szereplő 
hölgyeknek és uraknak e helyen is legmélyebb 
köszönetét nyilvánítani szives közreműködésü-
kért és azért a szép sikerért, a melylyel az 
egylet ez estélyét a farsang  egyik legkelleme-
sebb mulatságává tették, továbbá köszönet és 
hála a korcsolya egylet elnökének nagyságos 
dr. Perjéssy Mihály urnák, kinek fáradhatlan 
buzgalma hozta össze e fényes  sikerű mulat-
ságot. Csíkszereda, 1902 január 21. A rendező 
bizottság nevében: Veress  Árpád,  korcsolya 
egyl. pénztáros. 

— Meghívó. A csíkszeredai Kereskedők 
köre V. évi rendes kiizg\ ülését Csíkszeredában, 
1902. január 26 (vuBamap) ti. u. 2 órakor kez-
dódóleg a kör helyiségében fogja  megtartani, 
melyre a t. tagok tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 1. A közgyűlés megnyitása. 
2. Titkári jelentés 1901. évről. 3. A felment-
vény megadása iránti batarozat. 4. A megürüli 
állások betöltése. A csíkszeredai .Kereskedők 
köre* választmánya neveben: a Csíkszeredán, 
1902. január hó 20-án tartott Ülésből.- Szaft  o 
Miklós,  elnök. Merza  Rezső,  titkár. 

— Hirdetmény. A csíkszeredai honvéd-
ségi laktanya és legénységi bodé árnyékszékei 
peczegödreinek takarítása iránti vállalatra folyó 
évi január hó 25-én zászlóalj kezelótiszti irodá-
jában délelőtt 9 órakor árlejtés fog  tartatni. A 
válalkozni óhajtók tájékoztatása végett közöl-
tetik, hogy az 1902. évi márczius hó 1-töl egy 
esetleg több évre meg kötendő szerződésben 
kitűntetett bérösszeg havi utólagos részletekben 
fog  kifizettetni.  A vállalkozó kereseti összegének 
10"/o-ât óvadék gyanánt letenni tartozik, ez 
otobbi azonban részletekben is eszközölhető. 
Csíkszereda 1902. évi január hó 12-én. A m. 
kir. brassói 24. bonvéd gyalog ezred 4. zászlóalj 
parancsnoksága. Pa/), százados. 

K Ö Z G A Z D A S Á G 6* I P A R 
Házi ipari tanfolyam  Csíkszeredában. 

Gazdasági egyesületünk földmivelésí  mi-
niszter ur ó nmga segélyezésével Csíkszeredában 
a gazdasági felső  népiskola műhelyében f.  évi 
január hó lö-tól, márczius 15-ig gazdasági, házi 
ipari tanfolyamot  rendez. 

A tanfolyam  felöleli  főképen  a kádározás 
mesterségét u. m. a gazdaságban szükséges 
kádak, csebrek, vedrek, sajtárok, vizes kártyák 
stb. elkészítését, ezenkívül npróbh gazdasági 
eszközök elkészítésének módját. 

Ezen tanfolyamon  részt vehet mindenki, 
a tanítás teljesen díjmentes. 

A munkák készítéséhez szükséges anya-
gokat a műhely szolgáltatja, azonban az abból 
készített tárgyak a műhely rendelkezése alatt 
maradnak. 

Olyan tanulók, kik a jelzett idő alatt az 
emiitett tárgyak készítését kellően elsajátítják, 
a tanfolyam  vezető felügyelete  mellett saját 
anyagukból a tanfolyam  utolsó felében  maguk 
részére is készíthetnek ilynemű tárgyakat. 

Jobb előmenetelt tanúsító hallgatók a tan-
folyam  végeztével esetleg jutalomban is része-
sittetnek. 

A tanfolyam  vasár- és ünnepnapok kivé-
telével mindennap d. u. 2— 5 óráig tartatik. 

Beiratkozhatni folyó  hó 25-én d. u. 5 
óráig a tanfolyam  helyiségében. 

Bővebb felvilágosítással  szolgál az egye-
sület irodája. 

Felhívjuk a községek t. elöljáróságát, hogy 
ezt községében szabályszerű módon hirdesse 
ki és szükség esetén szóbeli felvilágosításával 
is nyújtson alkalmat az, érdeklődőknek, hogy a 
tanfolyamra  beiratkozhassanak és azon reszt 
vehessenek. 

Csíkszeredában, 1902. január 9-éu. 
Becze Antal,  Nagy  Imre, 
alispáu, elütik. k. g. c. titkár. 

Téli tanítások. 
A csikvármegyei  gazdasági  egyesület  a nm. 
földmivelésűgyi  ni. kir.  miniszter segélye-
zésével téli  tanításokat  rendez,  melynek 

tervezetét  a következőkben  közöljük: 
1. Csik-Pálfalvü  központtal: (Delne, Cso-

mortán, Csobotfulva,  Várdotfalva)  január 21-én 
Keresztes Antal, Lakatos Mihály, Barabás Béla. 
Február 1-én Lakatos Mihály, Keresztes Antal, 
Kertész István; 

2. Csik-Szentkirálv  központtal: (Zzögöd, 
Szentimre). Január 21-én: László József,  Ker-
tész István, január 28-án László József.  Feb-
ruár 4-én Lakatos Mihály, László József,  Ba-
rabás Béla; 

3. Csik-Taplocza  központtal: (Szereda, 
Csiesó). Január 23-áu: Keresztes Antal, Lakatos 
Mihály. Barabás Béla. Január 20-án: Keresztes 
Antid, Kertész István. Jauuár 28-án: Barabás 
Béla; 

4. Vacsárcsi központtal: (Kákos, Güröcs-
falva  Szentmihály). Junuár 22-én: Keresztes 
Antal, Kertész István. Jauuár 24-én: Keresztes 
Antal, Kertész István. Január 30-án: Lakatos 
Mihály, Barabás Béla; 

5. Szentsimon  központtal. Csatószeg, Ve-
rebes. Január 2U-áu: Lakatos Mihály, László 
József,  Barabás Béla. Január 30-án: László 
József,  Kertész István. Február 1-én: László 
József  tartanak tanításokat. 

A tanítások az iskola valamelyik tanter-
mében tartatnak s naponkint esti 5 órakor kez-
dődnek s tartanak este 7 óráig. 

Az előadásokon részt vehet mindenki ugy 
a jelzett, mint a szomszéd községekből. 

A részvétel teljesen díjmentes, sem az 
egyeseknek sem pedig a községeknek semmi 
költségébe nem kerül, sőt azon hallgatók, kik 
a tanításokat pontosan látogatják, teljesen ingyen 
gazdasági szakkönyveket és olvasmányukul 
fognak  kapni a földmivelésűgyi  miniszter ur 
ajándékából. 

Csíkszezedában, 1902. jauuár 13-án. 
A gaidasagi egyesület igaigatósaga. 

M Y I l i T T G K.*) 
Ádám Imre k. jegyzőnek 

Szarhegy 
A Csiki Lapok folyó  év 2-ik szamában 

közzétett nyílt levelére és sértő nyilatkozataira 
válaszom a következő: Ön 1901. deczember 
hó 23-an megbízottjait hozzám küldve fegyve-
res elégtételt kert toleiu. Én mar akkor tisz-
tahan voltam avval, hogy én önnek, eltekintve 
attól, hogy vallásos meggyőződésemből kifo-
lyólag nem párbajozom, lovagias elégtételt nem 
adhatnék, inert ismertem Önt; tudtam a múlt-
ban elkövetett minden kritikán alul álló hizouyos 
tetteit, mely miatt ön egyszersmindunkorra 
párbaj képtelen. Ebben a tudatban tettem a 
már ismert kijeleutést, a mely alkalommal azért 
nem indokoltam eljárásomat, inert én Önt ko-
molyan nem vettem és a fentiek  alapján nem 
is vehettem. Ebből kifolyólag  tehát felesleges-
nek tartottam kijelenteni azt, hogy vallásos 
meggyőződésem ellenére nem párbajozom. 

ön gyámoltalanságának érzetében is bátor 
volt engemet párbajjal megkínálni, mert hát 
tudta Ön, hogy én mint egyházi ember úgy-
sem párbajozhatom. Az Ön kihivása tehát, épen 
az ön furfanggal  takart gyáva, benczegő vi-

Az e rovatban ktalöttekórt az aláíró (ölelő». 
' Szerk. 

tézségéról tesz tanúságot. A kiindulási ok B 
kérdéses ügyben, az Ön már előzetesen sértő 
nénjével, Ádám Polixéna tanítónővel szemben, 
mint tantestületi kebli ügy tárgyaltatott s in-
téztetelt el, közmegegyezéssel. Ez ügynél az 
Ön nénje nem mint nő, hanem mint nyilvános 
állást elfoglaló  egyén szerepelt. Ehhez Önnek 
semmi-köze, mert ebben az ügyben mindenki 
inkább ítélhet mint ön, a ki csak nem régiben 
is kikapta fogadatlau  prokátorságáért a dics-
telen jutalmat erkölcsi orr betörés által. Önnel 
különben nem is párbajozhattam volna, mint 
párhajképtelen emberrel. Tehát e lapban köz-
zétett indokolatlan gyalázkodását — a meg-
gondolatlan s pillanatnyi gyászvitézségre önt 
hihetőleg csak az alkohol nagyobb mértékű él-
vezésének hatása ragadhatta — visszautasí-
tom Önnek, mert az ön tulajdonát képezik azok. 
Hogy iniért tartoznak Önhöz, most elhallgatom, 
nem gyávaságból, hanem emberies érzésből az 
Ön és családja iránt. 

Ha azonban ez nem lesz elég, nyilváno-
san is bizonyítok. Gyönyörködhetik benne. Tu-
dom mi a lovagiasság nőkkel szemben, de azért 
nem engedhetem a fejemre  ülni, ha mindjárt 
az ön nénje is valaki. No most ki a gyáva, 
vájjon Ön-e, a ki párbajozni akar olyan em-
berrel, a ki ezt állásánál fogvn  nem fogadhatja 
el, vagy pedig énV Ennek megítélését a köz-
véleményre bízom. Egyébként indokolatlan gya-
lázkodásáért orvoslást a törvény utján fogok 
magamnak keresni. 

Gy.-Ditró, 1902. január 15-én. 
László István. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Dr. Eróss Vilmos ur a fentebbi  czim alatt 

ezen lap folyó  évi 3-ik számában arról értesiti 
a nagyközönséget, hogy a csik-szentimrei bir-
tokrendezési ügy miatt személyi támadásokat 
akarnak ellene inscenirozni; kapcsolatosan ezzel 
kifejezést  ad aunak is, hogy „a legnagyobb 
kényszernek engedve kénytelen kijelenteni, 
hogy a törekvés azért nem BÍkerülhet, mert 
habár a vagyonában sértett féllel  szemben, a 
jogtalan vagyoni előnyhöz jutott fél,  — jogta-
lanul szerzett vagyonát megtartani is iparko-
dik — távolról sincs jogosítva ezen barezban 
személye ellen fordulni".  Mi alólirottak, mint 
szerény birtokosai a megnevezett községnek, 
tisztelettel kérjUk Dr. Eróss Vilmos urat, szí-
veskedjek ezen a téren nyilatkozni, kik azok, 
kik személye ellen támadást terveznek ? Ezt 
kérni jogérzetünk és tisztesség tudásunk pa-
rancsolja. Ne rejtse véka alá, a törvénytelen-
séget netán elkövetni akarókat s adja át a 
közmegvetésnek s e képen mentse meg azokat, 
a kik nem részesek, de szentimrei birtok tulaj-
donosok, s a kik jogtalanul vagyont nem sze-
reztek, sem nem kerestek. Meggyőződésünk, 
hogy Dr. Króss Vilmos ur eddigi eljárásunk, 
működésűnkről tudomással bírván s annak alap-
ján nem fog  késni bennünket az értesülésében 
levő vád súlyos volta alól kivenni s a jogtalan 
szerzés és előnyhöz jutástól — minden kény-
szer eszköz nélkül — menteseknek kijelenteni. 
Ismert lojálitására számitnak csik-szentimrei 
birtokosok: 

Szántó  József  és neje. Bodó  József  és neje. 
— Nyilatkozat. Feledhetetlen jó férjem 

Sprencz Uyörgy elhunyta és temetése alkal-
mából a helyi téstületek, egyletek, rokonok, 
barátok és jóismerősök részérói a részvétnek 
és áldozatkészségnek annyi megható, nemes és 
lélekemelő példáival találkoztam, melyek mér-
hetlen fajdalmunkban  jótékony balzsamkéDt 
hatottak, hogy ugy a magúm, mint családom 
nevében a nyilvánosság előtt érzem magam 
indittutva mély és hálás köszönetünknek kife-
fejezést  adni. Csíkszeredán, 1902. január 21-én. 
Tisztelettel özvegy Sprencz  Győrgyné  szül. 
Schuster  Adél. 

' S s e r J s e e z t ő l *CLzexietel£. 
O. Gyergyó-Saentmiklóa. A liekülJött ezikket 

csak kedden este kapván luep, inostuui számunkból 
elkésett. De a lefţkozclebhibeu  okvetlenül jönni fog. 

iiuptuliljtioiios: 
GYÖRGYI AKAB ÖRÖKÖSE. 

Pályázati hirdetmény. 
Oyiroes-középloki róni. kath. népis-

kolánál szervezett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Járandóság: 800 korona, kántoriak-
ban való segéduezésert 72 Korona, la-
kás. mellék épület, kert. 

Pályázhatnak káutor-tanitói oklevél-
lel birók. 

Pályázati határidő 1902. február 
12, mikorig folyamodványok  az iskola-
székhez beadandók. 

Az állás azonnal elfoglalandó. 
Benke János, 

['20) 1—2 iskolaszéki elnök. 

Egy háztelek 
a Templom-utczában 125. sz. a., 
jutányos áron, szabadkézből eladó. 
Bővebbet az eladónál, özv. Balányl 
Miklosnénál. [»] i-i 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] 8—10 

rendelés  naponta  1li2-t/ll  4-ig. 

331. vb. szám. [17J l - l 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-& értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi Sp. II.'számú végzése következtében Nagy 
Siudur Ügyvéd által képviselt Háromszék i ssesz 
termelők egyesülete javára Hamburg Arnold esik-
szépvízi lakós ellen 356 korona 18 fillér  • jár. 
erejéig 1901. évi május bó 31-én foganatoaitott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 1034 
koronára becsült kővetkező ingóságok, n. n. 
vendéglői berendezés és házi bátorok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szeredal kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 371/3. száma végzése foly-
tán 366 kor. 16 fill.  tőkekövetelés, ennek 1900. 
évi deczember hó 27 napjától járt 6°/o kamatai 
és eddig összesen 37 koronában bíróilag már neg-
állapitott költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakásán Csik-Szépvizen leendő eszközlésére 
1902. «vi február  hó 22-Uc napjának MeMM 10 
órája határidőül kitflzetik  éa ablioz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés  «el-
lett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
lógnak adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le éa felfilfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t -cz. 102. g. értelmében ezek javára Is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1908. évi janair hó 
15-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 10076/901. 
tlkvi 

116] l - l 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a esik-toa-
lyói róm. katb. iskolák pénzalapja végrehajtató-
oak Lajos Imre (piknláe) és Lajos Károly csik-
taploczai lakós végrehojtást szenvedő elleni 190 
korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék tertle-
lén lévő Csik-Taplocza község határán fekvő  a 
csik-taploc/.ai 117. sz. tjkvben A f  1. rendez. 
239., 245., 246. brszám alatti keltre 18 korona, 
4. rendsz. 1412., 1413. hrsz. szántóra 8 korona, 
6. rendsz. 1519.1639. hrsz. kaszálóra ée szántóra 
18 k. 7. rendaz. 1747., 1748. hrsz. szántóra 70 k. 
8. rendsz. 1827., 1828. hrsz. szántóra 26 kor. 
9. rendsz. 1948. hrszámn szántóra 23 korona, 
10. rendsz. 1993.1994. hrsz. szántóra 66 korona, 
11. rendsz. 2078. brszámn ssántóra 18 korona, 
12 rendsz. 2119. hrszámn szántóra 24 korona, 
15. rendsz. 270S. hrszámn szántóra 12 korona, 
16. rendsz. 2997. hrszámn szántóra 94 korona, 
18. rendaz. 3238. hrszámn szántóra 84 korona, 
19. rendsz. 3308., 3309. hrsz. szántóra 76 korona, 
20. rendsz. 3607. hrszámn szántóra 18 korona, 
21. rendsz. 3742. hrszámn szántóra 10 korona, 
23. rendsz. 4002. hrszámn szántóra 4 korona, 
24. rendsz. 4127. brszámn száotóra 2 korona, 
26. rendsz. 4538/1. brszámn szántóra 4 korona, 
28. rendsz. 6374. brszámn kaszálóra 34 korona, 
29. rendsz. 5391., 5392/2. 6393. brac. kaszá-
lóra 36 korona, 30. rendsz. 5550/16. hrazáma 
legelőre 4 korona, 31. rendsz. 5591. hraz. ka-
szálóra 8 korona, 32. rendsr. 5761. hraz. szán-
tóra 6 korona, 33. rendsz. 6615., 6616., 6617., 
6618., 6619., 6620. hrsz. hraz. kaszálóra 14 k̂  
36 rendsz. 8393/a., 8393/b. hrsz. kaszálóra és 
legelőre 66 korona, 37. rendaz. 8A73. hraz. ka-
szaiéra 0 korona, 38. rendsz. 8678. hraz. ka-
szálóra 6 korona, 39. rendsz. 8783. hraz. ka-
szálóra 6 korona, 41. rendaz. 1207/2. hraaáiaa 
szántóra 20 korona kikiáltási árban és pedig na 
1881. évi LX. t.cz. 156. §-ának a) pontja értel-
mében nemcsak végrehajtást szenvedők, hanem 
az ifj.  Lajos Elek és Lajos Zsigmond nevén álló 
járandóságokra is igy az az egész iagatlanokra 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1902. évi márcihu hó 8-ik aapjáa déMMt 
9 Órakor C-ík-Taplocza kOzség bálánál megtar-
tandó nyilváuos árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak as in-
gatlanok becaárinak 10°/,-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t»-cz. 48. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 1-én SJS3. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri 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 előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átsző Igái tatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szereda, 1901. évi deczember Sü-áa. 
Geosö Béla, kir. tvazéki biró. 
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Pályázati hirdetmény. 
A 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 könyvelőtói megkívántatik felső 
kereskedelmi iskola végzettsége, vagy 
annak igazolása, hogy valamely pénzin-
tézetnél hasonló minőségben, a gyakorlat 
és szakismeretek beszerzésére elegendő 
időig alkalmazva volt, továbbá hogy tény-
leges katonai szolgálatának eleget tett. 

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

A választás folyó  év február  hó 
9 - é n fog  megejtetui s az állás azonnul 
elfoglalandó. 

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

[10] 2-2 ignzţato. 
Jó családból való, legalább két 

polg. isk. osztályt végzett fiu  ve-
gyes kereskedésembe î ij 1-4 

felvétetik.  Értekezés személyesen vagy 
levélben. JAKABFY B. MIKLÓS, 
Gyergyó-Alfalu. 

3z. IHi2á—901. 
flkvl 

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

lekkönyvi hatóság közhírré leszi, boey Csik 
Szentmihily község végrehajtatnak Csíki Klek 
né, szül. Konc/ Terézia uiryis mint gyám vég-
rehajtást szpovedők elleni 466 korona tökekn-
vete és és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csikszereredai kir. törvényszék területén lévii 
Csik-SzentmiliAIv község hatAiAn fekvő  a csik-
szentmibAlyi 264. sz. t|kvbeti A -j- 3. mid-z . 
1563,a., I693;b. hrsz. alatli kas<Alora58 kenum. 
4. rendsz. 1871. Iir szániu kaszálóra (i korona. 
6. rendsz. 2071. hr-zániu szánlóra 10 korona, 
6. rendsz. 2 0 7 6 , 2077., 2U7B. hrsz. szántóra 
40 korona, 7. rendsz. 2 . 8 í j , 20H9., 2090. hrsz. 
kaszálóra 55 korona, 8. rendaz. 2IU8., 2 1 0 9 . 
2112., 2115. brsz. kaszálóra és szántóra 24 kor., 
9. rendsz. 2221. bis/.Atnu szántóra 37 korona. 
10. rendsz 2S57. hrsz. kaszálóra 27 korona. 
11. 2 9 5 9 , 2»««., 2961 . 296;». hrsz. ««anlóra és 
lei-előre 27 korona, 12. r>-n<lsz. 3041/2. hisz. 
s/AntAra 4 korona. 13. >•• ndsz. 3071., 3072.. 
3073., 3074., 31)75, 3n7G . 3n77., 3D7U., Ins/, 
legelőre ÉS SZAHIÓIH 105 korona, 14. rendsz. 
3147. 3148.. 3149. In>z. számóra 38 korona. 
15. rend«z. 33'lG 2. hisz. szantóra 18 korona. 
16. retidsz. 3412 , 3413. Iir-z. szantóra 16 kor, 
17. rendsz. 3(21 .3422. hrsz s/.anióra 32 kor., 
l p . rendsz. 3436.. 34i7 . Ii-sz. szántóra 30 kor. 
19. rendsz. 3479 lirszAinn szAnlóra 6 korona. 
20. rendsz. 3525. hr«zAmu szantóra 11 korona. 
21 rendsz. 3 0 4 7 , 3 5 4 8 . hrsz. szántóra 35 kor.. 
22. r/ndsz. J588. bi szániu száulftra  33 kor< na, 
23. rendaz. 3597., 3598. hrsz. szántóra 42 kor.. 
24. rendsz. 3609.. 3B10, 3611. hrsz. kaszálóra 
szántóra 133 korona, 25. renilsz. 3823., 3624. 
Iirsz. szántóra gölrös helyre 33 korona, 2«. 
rendsz. 3626. hrsz. szánlóra 11 korona, 27 rendsz. 
3635.. 3636., 3637., 363s. brsz. szántóra 66 
korona, 28. rendsz. 31144., 3U45.. 3U46. hrsz. 
szántóra 6 korona, 29. rendsz. 3716. Iirszámu 
szántóra 48 korona, 30. renilsz. 3*93/2. hisz. 
szántóra 9 korona, 31. rendsz. 3795. hrszánm 
szántóra 37 korona, 32. rendsz. 4702., 3803., 
hrsz. köves oldal és szántóra 31 korona, 33. 
rendsz. 3820. hrszámu szánlóra 10 koiona, 34. 
rendsz 4084. hrszámn szántóra 62 korona, 35. 

rendaz. 6702.. 6703. hrsz. szántóra 77 korona, 
36. rendsz. 7331., 7932. hrszámu kaszálói a és 
szántf  ra 47 korona, 37. rendsz. 7935. hrsz. szán-
tóra 24 korona, 38. rendaz. 7947/2. brsz. szán-
tóra 61 koror.a. 39. rendsz. 6000. hrsz. szán-
tóra 46 korona, 40. rendsz. 8019. hrsz. szán-
tóra 48 korona, 41. rendsz. 8033. hrsz. szántóra 
20 korona, 42. rendsz. 8041. hrsz. szántóra 31 k , 
43. rendsz. 8129. hrsz. szántóra 2 korona. 44 
rendsz. 8131., 8132. hrsz. szántóra 2 korona, 
45. rendsz. 8157. 8158. hrsz. szántóra 29 korona. 
46 rendsz. 81H9. hrs-áinn szántóra 24 korona. 
47. rendsz. 8°2I3 hrs/áinn szántóra lő korona. 
48. rendsz. b i 17. hrsnániu szántóvá 19 korona. 
49. rendsz. 8233/2. hisz. szántóra 7 korona, 
50. renilsz. 8299. hrszámn szántóra 3 korona, 
51 rHiiWz. 8301. hrsz. szántóra 6 korona 52. 
rendsz. 8328., 8;i69 , B37U. hrsz. szántóra 26 k., 
53. resdsz. 8371. Iirszámu szántóra 26 koiona, 
54. rendsz. 8373. hrszámu szántóra 5 korona, 
55. rendsz. 8375. hrszámn szántóra 5 korona. 
5ti. rendsz. 8379 hrszámu szánlóra 28 korona, 
57. rendsz. 8412. 8413. hrsz. szántóra 39 korona, 
58. rendsz. 8419. hrszámu szántóra 22 ko-on a. 
59. rendsz. 8451. hrszámu szántóra 36 korona. 
60. rendsz. 8177. hrszámu szánlóra 10 korona, 
61. rrnilsz. 8529., 8532. hrsz. szántóra 15 kor., 
62. rendsz. 8732. hrszámn szánlóra 13 korona, 
63. rendsz. 8818 6. hrsz. szánlóra 16 korona, 
64. rendsz. 8944/2. hrsz. kaszálóra l6 korona, 
65. rendsz. 89DU. hrszámu szántóra 18 korona. 
66. rendsz. 9015. hrszámu szántóra 12 korona, 
67. retidsz. 9047.. 9048., 9049. hrsz. szántóra 
32 korona. 68. rendsz. 9134., 9135/1. hrszámu 
legelőre 10 korona, 69. retidsz. 44"i4., ÍI4H5 
hrsz. kaszálóra 15 korona, 70 rendsz. 9747/1 
hrsz. kaszálóra 72 korona. 71. rendsz. 9750/2. 
hisz. kaszálói a 37 koiona, 72. rend>z. 9760., 
9 7 6 2 , 9763., 97(i4. hrsz. kaszálóra 100 korona, 
73. rendsz. 9795., 9767. hrsz. kaszálóra 81 k.. 
74. rendsz. 6710. hisz. legeifire  7 korona, 75. 
rendsz. 10169., 10170,, 10171/1. hrsz. kaszálóra 
94 korona. 76. rendsz. I3UU5. hrsz. kaszálóra 
72 korona, 77. rendsz. 13106. hisz. kaszálóra 
72 korona, 78. rendsz. 13278. hrsz. kaszálóra 
162 korona, 79. rendsz. 13337. hrsz. kaszálóra 
214 korora, 80. rendsz. 13680. hrsz. kaszálóra 
7 korona, 81. rendsz. 13727., 13730. hrsz. ka-
szálóm 80 korona kikiállási árban és pedig az 
1881. évi LX. t.-cz. 156. §. a |iontja értelmében 
nemcsak végrehajtási szenvedő*, hanem a Szabó 
•lakaimé, szül Csáki Anna, Szöcs Imre és neje 
s-zfil.  Csáki Regina, Kerencz Albertné, 9z. Csáki 
Rozália és- Bari is Klek társtu'ajdonosok nevén 
alló játaiidóságnkra is, a csik-s'entmihályi 264. 
sz. tjkvben A f  82. rendsz. 7947,1., 7948., 7949., 
7950., 8185., 8188. hrsz. kaszálóra és szántói a 
a végreha|lásl szenvedők nevén Alló felereszére 
479 korona kikiáltási árban, továbbá a c-ili-
-zeiiinnhalji 1933. »zaniu tjkvlieti A f  1. rendsz. 
806 807 hrsz. alatti taházas belsösegre és kertre 
321) korona, 2. rendsz. 3643. hrsz. s /ánlóia 16 
koiona, valamint a csik-s/.enlinihál} i 1940. sz. 
llkvbrD 8236,1. hisz. szántóra 14 korona kiki-
Á tási árban, uajszinién a csik-szenluiihalj 1 263. 
-z. tjkvlien A f  1. rendsz. 808. hrsz. utczaia 
26 korona, kikiáltási árban és (iwlig a/. 1881 
evi LX. t.-cz. 156. §. a pontja érielmeln-n nem-
csak vegreha)lá*t s/.eiiwdők, hanem P.tl I«i vm 
(kinek neje Hri;ze Er/seliel), Csakl Aliiéit. B n -
IHIIS Antal kiskorú, H^rtalis Lina kiskoi u, ltai-
talis Terezia kiskoiu, Martaim Kereucz kiskorú, 
Hallali» Juli.inuiuki'koiu. Csíki Marion. Usaki 
Klek. Haitis Anlal, Szőcs Andrasiié, szül. Harlis 
Lina, bari is Ferencz kiskoiu, Bartis Terézia 
kiskoiu, Mártis .)áno-né, szül. S/öcs Z-Uzsaiina 
árstulaidoiiosok nevén álló járandóságokra is 

a/. árveresL elrendelte és hogy a l'eiiuelili meg-
jelölt ingatlanok az 1902. evi februar  hó 27-ik 
napjan délelőtt 9 órakor Csik-Szeulmilialy község 
h</.an.il megiarlanilo nyilvános árveréseu a meg-
állapított kikiállasiároii alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsArAnak IO"/n-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t -cz. 42. §-Abau jelzett árfolyam-
mal számítolt és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. sz. a. kelt in. kir. igazsAgügyministeri rende-
let 8. §-Abau kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bAuatpénznek a biró-
sAgnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt AUzolgÁltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. deczember bó 14-én 
Gecző Béla, 

[IN] 1^1 kir. tvszki láró. 

Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom! 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becsen figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az âruczikkek' tulhalinozottsiiga miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közöuségnek szolid 

araimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával éa személyes meggyőződést szerezni állí-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 

ím] 4-52 Székelyhidy Sándor 
nói és férfi  divatlizlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom  I 
. — -"1 UJ —1 ' • • I 
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Vagyon mérleg számla. 
„Jelzálog Hitelbank" részvénytáraság vagyon álladókáról 1901. évi deciewbsr hó 3l éa. 
VAGYON. TE HSR. 

kor. fii. 
Beruházásban 3712 kor. 05 fillér*) 
Pénztár 1901. óv deczember hó 31. 10773.77 
Külföldi  pénznemekben . 24691.30 
Váltókban 1U7972.78 
Kezességeit és jelzáloggal bizto-

sított kötvényekben . . 148857. 
Jelzáloggal biztosított váltokban 721180. 
Kézi zálogokban 3059. 

2 Kuir.ildi váltókban . . . 08842.94 
5 (iiró-sziimláit az osztr. m. Banknál 402.02 

Folyó számlákon 10207.50 
Xyiltszámlákon bankoknál elhelye-

zett tőkék . 69430.13 
Ingatlan birtokokban. 19911.60 
Jótékonyczélra előlegezve . . . 26.— 
Váltó űrlapok és bélyeg jegyekben 291.60 

597758 30 

kor. fii. 
100000,-
100000,-

12296-
35909.46 

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

1900. évről . . . 11600 — 
Ennek 0°/o-os évi kamata 696.— 
Vísszváltókban felvett  kölcsönök 
Betétekben tétel alatt 296.173.65 
Annak tókésitettkamatai 21.681.84 317855.49 

A: 1902. éri DítrtmÉiF mely feloallt: 
a) Osztalékra 70"/o részvényenkint 

á 220 korona . 22,000.— 
h) Tartalék alapra 20"/, . 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-

inat jövedelemből 

kor. fii. 
1448.-

72724.97 
061.04 

7174.89 
357.81 

11.10 
669. 

543.07 

83589.H8Í 

Betétek után kifizetett  ka-
matok 1002.21 

Betétek után tőkésített ka-
matok . . 21681.84 

Visszváltók után fizetett  kamatok . 
Különfélékre  u. m. irodai szerelvények 

és kellékekre . . . 
Posta- és távirati dijakra . 
Iparkamarai illetékek . . 
Állami egyenes és pótadóra 
Községi rovataira. 
Útadókra 
Betétek 100/o-os tőke kamat adójára 
Házbér és annak adójára . 
Megjelenési dijakra 
Tiszti fizetésekre 
Leirt, elveszett követelésekre . . 
Az 1901. évi tartalék alap (11600 kor). 

6c/o kamatjára 
Egyenleg mint az 1901. évi nyeremény 

kor. fii. 

22084.05 
12444.70 

944.91 
498.99 
14874 

5000.40 
500,— 
335.14 

2268.41 
348.22 
520.-

5400.= 
102.97 

696,-
31697.35 
83589.88 

(iyergyó-Tölgyesen, 1901. évi deczember hó 31-én. 
Dvbreán Demeter  s. k., Korpon  Ádám  s. k., Ifj.  Török  Antal  s. k„ 

könyvelő. pénztárnok. vezér-igazgató. 
Iizen vagyon mérleg valamint nyereség- veszteség és forgalmi  számlákat a fő-  és segéd-

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

Waitauk József  s. k., Müncke Pál s. k., Török Antal s. k., Dobrein Ágoston s. k„ Ávrám Haim s. k. 
ipiizfr.  tun. ipi/.g. tQfr.  elnök. igazg- tap. iS«zg. tag. 

UrsiOdián János s k., Caató látván s. k., Haim Simon s. k., 
[i-l. hizotls. tug. fel.  Itizotls. elnök. lel. bizotts. tag. 

Hl 3 - 3 Mi»lv teljesen leíratott. 

^TŞtgTfftfWPi  CSAKIS LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK. WgfflMfáTOTO^TOiJIS 

BITTÓ EEZSO 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPÖK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

E Q L Ö Z S V Á K Miityjis király tér 12. 
Ajánlja dus választékbiin raktáron lévő c/.ikkeit u. m.: 

Ingek ti k'fíjcilil)  fVitnc/.in  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, labravalók, harisnyák, vHluinint valódi Jăger-

fele  alsoruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők,  mindenemu keztyúk, esöernyók, 
sárczipók, 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 czipészmestertöl. 
— V a d á s z , l s e r é l s p á x á s s p o r t e z l l z l c e l E . 
Í£ Szolid kiszolgálás I Szabott ár, vidéki megrendelések pontosén teljesíttetnek. 

Árjegyzék ingyen rx bérmentve. 
fa  fa  folt*  fa  414^ CSAKIS LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK. /nvft*/n»  ir» n» n» 

VERTES 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) [9] 2-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyuróinódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghülesek  ellen, bénulások,  fíczamoknál,  gj-u-
ladasok  es kelesnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a szaj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
horiloknak s altalan sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen — 
\ alodt csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
es á korona. Kapható n gyógyszertárakban, drogueriákban és 
tuszerkereskedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

\ ian József  es Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
katok a fenti  vedjegygyel láthatók, valamint közvetlen 

L. „SAS"'-gydgyszertárában Lúgoson. 
Nyomatott Csik-tlzeredában, a lapkiadó üyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




