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M e g j e l e n i k n lap 

M i n d e n S z e z d á - m -
Kéziratok nem adatnak vissza. 

KBLRI.ÖS 8ÍKHKRBZTŐ : 

Dr. F E J É B A N T A L , 
ÜGYVÉD. 

N y í l t t é r i o z l k k e k 
soronként 4 0 fillérért  közölteinek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  iz-. 
Egész érre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbbanszimitUtnak 

S z e r k e s z t ő s é g é s Uiadóhivntnl : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Az uj kereskedelmi miniszter. 
(lyors egymásutánban most már 

másodízben ürült meg a kereskedelmi 
miniszteri szék. Mikor HegedUs Sándor 
e fontos  állástól megvált, utódja meg-
választása a kormány elnöknek sem ke-
rlllt nagy fáradozásába  s az utód sze-
mélye iránt az ország közvéleménye is 
meglehetősen tisztában volt, a mennyi-
ben majdnem párt különbség nélkül az 
a meggyőződés volt túlsúlyban, hogy a 
kormány elnök ajánlatára ő Felsége az 
ujabb fúzió  óta folyton  miniszterré jelölt 
Horánszky Nándort fogja  kereskedelmi 
miniszterré kinevezni. 

Egészen másként állott a dolog 
Horánszky Nándor váratlanul és hirtelen 
történt halála után. A jelölteknek egész 
hosszú sorozatát emlegették s a külön-
féle  kombináczióknak egy teljes hétig 
alig akart vége szakadni. Egyik jelölt 
mellett egy, a másik mellett más okot 
hoztak fel,  melynek alapján a bársony-
székre kilátása lehetett s ezek mellett 
első időben magának a miniszter elnök-
nek, Széli Kálmánnak, később Darányi 
Ignácznak a nevét is forgalomba  hozták, 
mint olyanokét, kik a kereskedelmi tárcza 
vezetésével ideiglenesen megbízatnának. 

A mult hét végén különösen Nagy 
Perenczet, a kereskedelmi tárcza állam 
titkárát vagy Láng Lajos tudomány egye-
temi tanárt, volt pénzügyminiszteri állam-
titkárt és országgyűlési képviselőt te-
kintették a jövő kereskedelmi minisz-
teréül s ezekkel együtt kombináczióba 
kozták a kereskedelmi tárcza jelenlegi 
ügykörének szétválasztását oly formán, 
hogy a közlekedési ügyek külön minisz-
ter vezetésére bízatnának. Ezt azonban 
ha nem is véglegesen, de legalább egy-
előre elejtették. 

Május hatodik napja véget vetett a 
különféle  kombináczióknak, e napon 
hivatalosan publikálták, hogy a Felség 
első tanácsosának előterjesztésére Láng 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Noiraud. 

Irta: Ludovia Halévy 
Ne féljen,  uram, nem késik le • vonatról.. 

Én már tiienöt év éta vezetgetem si utazókat a 
vasúthoz és eiek soha sem késtek le a vonalról! 
Értse meg, uram, soha I 

— De. 
— Oh, ne is nézegesse as óráját.. Van ilt 

valami, a mirói önnek nincs tudomása s a mit ai 
órája nem mondhat meg... Ex pedig nem egyéb, 
mint as, bog; a vonat örökké késik egy negyed 
órát... Nincs rá példa, hogy a vonat egy negyed 
órát ne késett volna. 

De éppen ma volt erre példa. A vonat pon-
tosan indult és én elkéstem. A kocsisom dühös volt. 

— Jelenteni kell est, — sióit as állomás-
főnökhöz,  — jelenteni kell, ha as önök vonatai 
egysserre csak pontos idóben indulnak el.. Soha 
sem láttnok ilyesmit! 

3 tannal hivta föl  valamennyi jelenvoltat, 
megkérdette: 

— Láttak-e önök valaha ilyesmit ? Nem aka-
rom, hogy ei ai ur engem hibáitasson. Vonat-
indulás pontos időben I Mondják meg önök neki, 
hogy ei moat először történt. 

Általános fölkiáltás  követte a fölhívást: 
— Oh bisonynyal, bisonynyal! Rendesen 

késni siokotl a vonat ( 
legalább ia három jé órát kellett a vaudi 

canton egyik nagyon bnskomoly falucskájában  töl-
tenem, mely héval födött  orma kit komor hegy 
alján fekídt. 

Miképen töltsem el eil • három órát ? Erre 
néive kértem fölvilágosítást. 

Ismét általános fölkiáltás  hallatszott: 

Lajos dr. egyetemi tanárt nevezte ki 
kereskedelmi miniszterré. 

Láng Lajos a komoly munka em-
bere, mint tudós, mint iró és mint poli-
tikus, mindenik téren nem csekély ér-
demeket szerzett magának és mindenik 
téren olyan mult áll háta megett, melyek 
a legszebb reményekre jogosítanak az 
uj miniszter jövőbeli munkássága iránt 
s egyben biztosítékul szolgálnak arra 
nézve is, hogy eredményesen fog  meg-
küzdeni a magára vállalt épen nem 
könnyű feladat  megoldásának nehézsé-
geivel. 

Majdnem huszonnégy évre terjedő 
képviselősége alatt folyton  hive és egyik 
legmunkásabb tagja volt a szabadelvű 
pártnak, tehetségét képviselőségén^ 
már kezdő éveiben elismerték és mél-
tányolták s az elismerés iránta folyton 
növekedett, a mit leginkább bizonyít az, 
hogy meghívták a pénzügyminiszteri 
államtitkárságra s később a Szilágyi Dezső 
házelnöksége alatt az egyik alelnöki 
tisztséget is ráruházták. 

Több mint két évtizeden keresztül 
vett részt azon munkában, mely a nem-
zet ügyeinek emelése és fejlesztése  ér-
dekében indíttatott s e közben tanúságot 
tett arról is, hogy nem csak mélyreható 
tudással és minden irányban kiterjedő 
tájékozottsággal bír, hanem rendelkezik 
azzal a szívóssággal és kitartással is, 
melyek nagyobb politikai feladatok  meg-
oldására okvetlenül szükségesek. 

Mint pénzügyminiszteri államtitkár-
nak három évi működése alatt volt ideje 
megismerkedni a pénzügyi kormányzat 
egész gépezetével sőt, annak irányítá-
sában maga is részt vett s a munkál-
kodás eredményét huzamosabb időn ke-
resztül, annak különböző ágazatai szerint, 
figyelemmel  kísérhette. 

Puritán jelleme mellett egyszerű-
sége és különösen azon körülmény ta-
núskodik, hogy az inkompatibilis állá-
soktól már azon időben tartózkodott,, 

— Menjen nézze meg ön a „Chaudron'-t! 
Egyebet ugy sem lehet esen a vidéken látui. 

%— S hol van as a Chaudrou ? 
— A jobb felél  esó hegy lejtőjén. 
Azonban mivel ax ut kissé tekervényes volt, 

azt tanácsolták, hogy kalauzt fogadjak  s xöld 
redőnyös kis fehér  házhoz kellett mennem, hol 
a vidék legügyesebb vezetője lakott. Ez a derék 
ember Simon ap6 volt. 

Elmentem oda B kopogtattam a ház ajtaján. 
öreg asszony nyitott ajtót. 
— Itthon van Simon apó ? 
— Itthon. Du., ha netalán a Chaudronra 

kellene menuie.. 
— Valóban, azért jöttem, mer' oda akarok 

flUmenni. 
— De. reggel óta Simon apó nem igen jól 

érsi magát... A lába fáj,  nem gyalogolhat. De 
azért ne busuljon ön, mert van a ki potolhatja ót... 
Itt van Noiraud.. 

— Hát szólítsa elő Noiraud-t. 
— ElÓBzOr tudatnom kell önnel, hogy ez a 

Noiraud nem emberi lény. 
— Nem emberi lény ? 
— Nem bizony ; ez a mi kutyánk. 
— Micsoda? Az önök kutyája? 
— Az; Noiraudnak hivják... Csak agy elve-

teti ez önt, akár a férjem..  Megssokta már.. 
— Megszokta? 
— Bizonynyal; az öreg Simon évek óta 

mindig magával vitte; azalatt Noiraud megismer-
kedett a vidékkel 8 most már igen jól intézi ezt 
a csekély dolgot egyedül is. Gyakran volt már 
as ntazók kalauza a ezek mindig megdicsérték 
ügyességeért előttünk. A mi ax értelmességet 
illeti, e tekintetben mitől se tartson ön ; van annak 
abból annyi, mint öunek vagy nekem. Csak a beszéd 
hiányzik nála... De hát, erre ninos sifiksége.. 

mikor még ezen kérdésnek körülménye-
sebb feszegetése  nem is lépett előtérbe. 

Vámpolitikai kérdésekkel már ré-
gebb idő óta alaposan foglalkozik  s a 
külkereskedelmi viszonyokban mint a 
szabad kereskedelem hive tüntette fel 
magát. 

Az utolsó évekbeif  akár hányszor 
teljes meggyőződésből adott kifejezést 
annak, hogy olyan politikát kell követni, 
mely előbb a meglevőt igyekszik meg-
tartani és fejleszteni  s csak ezeknek 
teljes kiépítése után gondol ujabb alko-
tásokra. 

Az elmondottak szerint tehát Láng 
Lajos egyike azon leghivatottabbakn&k, 
kik a jelen viszonyok között a keres-
kedelmi tárcza vezetésére képesítve 
vannak s így tőle ugy ipari mint keres-
kedelmi viszonyaink fellendítése  érde-
kében sokat várhatunk és egyben remél-
hetjük azt is, hogy a szomszédos állam-
mal való kiegyezésnek tárczáját illető 
még függő  kérdései az ó vezetése mel-
lett hazánk előnyére és javára és a 
nemzet közmegelégedésére fognak  meg-
oldatni. 

Ezek mellett azonban hiszszük és 
reméljük, hogy a székely kérdést is 
magas figyelmére  fogja  méltatni s meg-
vagyunk győződve arról, hogy első 
gondjai közé fog  tartozni, segítségére 
sietni a nyomorúságban sínylődő székely-
népnek és az állásával járó hatalom 
eszközeinek minket méltán megillető 
részét, felfogja  használni népűnk mizé-
riáinak megszűntetésére és a székely 
nép testén régóta sajgó sebeknek begyó-
gyitására. 

Összes reményeink, melyeket utóbb 
Horánszky Nándor, azt megelőzőleg He-
gedűs Sándor működéséhez fűztünk, 
most már feléje  fordulnak,  tőle várjuk 
körvasutunk sürgős kiépítését, kis ipa-
runk újra teremtését, jelenleg nagy-
részben haszontalanul heverő természeti 
kincseink kiaknázására lehető rövid idő 

Mégis ha valamely szobrot kellene megmutatnia, 
akkor igen, mert el kellene mondania annak tör-
téneti adatait. De itt nincs egyéb, csak a termé-
szet szépsége. Ezt majd megmutatja Noiraud. Aztán 
önnek sem kerül sokba, a férjemnek  három fran-
kot kellene flzetnie;  Noiraudnak harmincz fillér 
is elég s ó épen annyit mutathat meg önnek 
harmincz flillérért,  mint a férjein  bárom fisukért... 

— Jól van I.. Nos merre van Noiraud ? 
— A kertben hever, a verófényen  sütkérezik. 

Ma reggel már angolokat kalauzolt a Chaudronhoz. 
Ide hívjam ? 

— Hát hivja ide. 
— Noiraud I Noiraud I 
Az idézett, az ablakon át, egy ngrással ott 

termett. Meglehetős ocsmány, boBsza s bozontos 
szőrű kis fekete  kutya volt; de egész külseje 
bizonyos komolyságot, határozottságot és jelentó-
séget árult el. Első pillantása is engem illetett. 
Gyorsan végig mért a szemével tetőtől talpig s 
tekintete határozottan ezt látszott mondani: „Ez 
olyan utazó, a ki a Chaudront akarja látni I* 

A vonatról való egyszeri lekésést megelé-
geltem s nem akartain magamat másodszor kitenni 
eme kellemetlenségnek, megmondtam a jó asszony-
nak, hogy nincs több időm mint három órám, a 
Chaudrou megszemlélésére. 

Tudom, — válaszolta; — ön a négy órai 
vonattal akar tovább utasni. Mitől se tartson. 
Noiraud idejében visszavezeti önt,. Nos, Noiraud, 
készülj az útra; fiam,  az utra I.. 

De Noiraud nem sok hajlamot árult el az 
utrakeléare. Mozdulatlanul állva, bizonyos nyug-
talansággal nézett az öreg asszonyra. 

— Ej mily ostoba is vagyok én I — szólt 
ez. Elfelejtettem.,  elfelejtettem  a ezukrot... 

Azonnal négy darabka ozukrot vett ki egy 
szekrényből a átadva nekem, folytatta: 

alatt állami segítséggel megfelelő  gyárak 
létesítését. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy az or-
szág minden részében széles körben el-
terjedő mozgalom kikerülte volna Láng 
Lajos figyelmét  és fel  ne keltette volna 
az ö érdeklődését is és ha ez már meg-
történt, nincs okunk kételkedni abban, 
hogy mint kereskedelmi miniszter tevé-
keny részt fog  venni a székely kérdés-
nek reánk nézve előnyős megoldásá-
ban is. 

Az uj kereskedelmi miniszter műkö-
dése elé ugy is mint székelyek s ugy 
is mint a magyar hazának polgárai a 
legnagyobb várakozással nézünk, mert 
még ritkán fordult  elő a végzet különös 
csapása folytán  hasonló eset, midőn 
ugyanis az uj miniszternek felette  fon-
tos és végtelenül kényes kérdésében 
kell gyors és az ország érdekében fekvő 
minél kedvezőbb megoldást nemcsak 
keresni, hanem találni is. 

Gazdasági életünk egész pangása 
e megoldatlan kérdésekre vezethető 
vissza és az uj miniszter csakhamar be-
bizonyíthatja, hogy az előlegezett bizalom 
indokolt volt-e? 

Mi magunk részéről örömmel üdvö-
zöljük a minisztert, mert múltja, tudása, 
tiszta erkölcsi érzéke és tántorithatlan 
szabadelvüségen nyugvó hazafisága  elég 
biztosíték arra nézve, hogy ténykedése 
helyes irányban fog  mozogni és meg-
fogja  teremni azokat az eredményeket, 
melyeket ugy felülről,  mint alulról attól 
várnak és remélnek. 

* 

• * 

Életrajzi adatait a következőkben közöljük: 
Láng Lajos Budapesten 1849. október hó 

13-án született. Vagyonos müveit kereskedő 
családból származik. Középiskoláit ugyanott 
végezte s azután Berlinbea és Parisban töltött 
néhány évet. Haza térve, pályáját mint iró 
kezdette ineg, foglalkozott  a szépirodalommal, 
azonkívül közgazdasági munkatársa s később 
szerkesztője lett az „Ellenór'-nek. Eredményes 
publiczisztikai működése folytán  a szabadelvtt-
párt közlönyének a „Nemzet"-nek ő volt első 

— Ezért uem akart indulni... ön még nem 
kapta meg a ezukrot. No, látod Noiraud, a ezukor 
már a kezében van ennek az urnák.. Előre, fiam 
iudulj!.. A Chaudronra I a Chaudronra 1 a Chaud-
ronra I 

Az öreg asszony háromszor ismételte ezt a 
szót, vontatva, tisztán s én ezalatt Noiraud-t figye-
lemmel szemléltem. 

Noiraud, az öreg asszony szavaira fejbólin-
tással válaszolt s a nézése némi türelmetlenséget 
és kedvetlenséget árult el, mintha csak est akarta 
volna mondani: Ugy, ugy... a Chaudronra... értem.. 
Az ur és a c^ukordarabkák természetes, hogy a 
Chaudronra megyünk... Butának tart ön engem ?... 

S a nélkül, hogy a Chaudron szénák har-
madszor való ismétlését bevárta volna Noiraud, 
megfordult,  rám nézett s szemével az ajtóra mu-
tatott, oly hiven fejezve  ki eme szavakat; 

— Menjünk, jöjjön velem I.. 
Engedve a felhívásnak,  követtem az ebeL 

Eli üdültünk. Noiraud elől, én meg utána. így men-
tünk át a falun..  A gyermekek, a kik aa utczán 
futkostak,  ráismertek kalauzomra. 

— íme, Noiraud ; jó reggelt Noiraad I 
Játszani akartak az ebbel; de ez m«gve-

tóleg fordította  ol a fejét,  mint olyan eb, a ki 
nem ér rá játszani, a ki most kötelességét telje-
siti, hogy harmincz fillért  megkereshessen. 

A gyermekek egyike elkiáltotta magát: 
— Hagyjatok békét neki I Ó most ezt aa 

urat vezeti a Chaudronra.. Jó reggelt uram ! 
S mindnyájan nevetve ismételték : 
— Jó reggelt uram 1 
Mosolyogtam, de kelletlenül. Éreztem, hogy 

zavarban vagyok s kissé sségyenkeztem. Végre 
is ez az állat uralkodott moat fölöttem. 
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felelős  szerkesztője. E közben megszerezte aa 
egyetemi tanári kváliflk&cziót  s 1883-ban kine-
vezték a budapesti tud. egyetemhez a statisztika 
tanárává, a miatt a szerkesztőséget odahagyta. 

Politik ai működését, mintképviselő 1878-ban 
kezdette meg a szakcsi kerületből nyervén meg-
bízatást 1881-tól 1896-ig Pápát, 1896-tól a 
mult választásig Nagy-Bányát képviselte, itt 
azonban a mult választáson kisebbségben ma-
radván, rövid idő múlva, mint a csaczai kerü-
let képviselője került vissza a házba. 

A politikai téren kifejtett  komoly muu-
kásságával magára irányította a figyelmet  s 
csak hamar megnyerte a párt előkelőségeinek 
elismerését 

Negyven éves korában 1889-ben pénzügyi 
államtitkár lett s mint ilyen 1893-ig mUködött. 
Ezen idő alatt az egyetemen nem tanított 
mikor az államtitkárságtól megvált ismét elfog-
lalta a katédrát s miniszterré való kinevezéséig 
folyton  tanította a reá bízott tudomány ágat. 

1896-ban a Ház egyik alelnökévé válasz-
tották s mint ilyent kinevezték titkos taná-
csossá; mikor azonban Szilágyi Dezső az el-
nökségről leköszönt, ő is letette az alelnöki 
tisztet. 

Tudományos működésével már korán fel-
keltette maga iránt a figyelmet  s miivei érté-
kének méltatásául az Akadémia már 1883-ban 
tagjává választotta. 1892. óta ugyanott a nem-
zet gazdasági bizottság elnöke. Nagyobb müvei 
közé tartozik .Magyarország statisztikája" 2 
vaskos kötetből álló jeles szakmunka, melyet 
1884-ben adott ki. Több nemzet gazdasági mü-
vet fordított  magyarra, felemlitendók  még: 
Javaslat  a kvóta megállapítására  és A nem-
zetiségek  Magyarországon  és  Ausztriában 
czimU tanulmányai. 

Kora ifjúságától  kezdve társadalmi téren 
is a legkedveltebb ember volt Már tanuló ko-
rában demokrata hajlandóságai voltak, ezt 
később is folyton  megtartotta s ma is vezére 
a belvárosi demokrata pártnak. 

= Az uj kereskedelmi miniszter 
május hó 7-én délelőtt 9 órakor tette le Ö 
Felsége kezeibe a hivatalos esküt és május 
bó 10-én délelőtt foglalta  el magas állását s 
ugyan ezen alkalommal fogadta  a vezetése 
alatt álló minisztérium személyzetének üdvöz-
lését, melyet Nagy Ferencz államtitkár tolmá-
csolt biztosítván a minisztert a tisztviselői kar 
meleg támogatásáról. Az államtitkár sajnálattal 
jelentette ki, hogy személyes körülményei miatt 
a miniszter munkálkodásában tovább nem ve-
het részt, végül a miniszternek terhes hivatá-
sához szerencsét és sikert kívánt. Láng szívé-
lyesen fogadta  a tisztelgést és válaszában ki-
jelentette, hogy ismeri a nagy feladatokat  és 
nehézségeket melyeknek megoldása illetőleg 
leküzdése az ó erejét fogjai  génybevenni. A köte-
lességérzet birta reá, hogy a fontos,  de terhes 
állást elvállalja. Ezután meleg hangon emlé-
kezett meg elődjéről, Horánszky Nándorról. 
Végül megköszönte a szívélyes fogadtatást  s 
kijelentette, hogy a bizalmat bizalommal fogja 
viszonozni s kifejezést  adott annak is, hogy a 
tisztviselői kart megillető elismerésre senki sem 
lesz büszkébb, mint épen ó. 

= A közös költségvetés. Ennek a 
költségvetésnek összes nyers szükséglete: 
372,437.836 korona, vagyis 8,237,406 koronával 
több, mint az előző évben. Erre a rengeteg 
költségre első sorban a hadügyminiszternek 
van szüksége. A külügyminisztérium rendes és 
rendkívüli szükséglete: 10,876.870 kor., a közös 
pénzügyminisztérium szükséglete: 4,232.277 

korona. A hadügyminisztérium rendes szük-
séglete: 316,685.559 korona, rendkivUU szük-
séglete 33,936.280 korona. Ebből esik a had-
seregre: 301,681.025 kor., a haditengerészetre: 
48,940.820 korona. A tiszta szükségletből le-
vonva a 112,848.689 koronával előirányzott 
vámjövedéket a fedezendő  összes szükséglet 
253,203.863 korona. Ebből az összegből b kvóta 
arány szerint Magyarországra jut 87,102.066, 
Ausztriára 166.101.617 korona. E kimutatott 
összegekhez számítandó még 13,899.090 kor. 
különböző póthitel és 38 millió korona az uj 
ágyukra, összesen tehát: 51,899.090 korona. 
Ez által az összes nyers szükséglet a fedezet 
és a határvám jövedék leszámítása után 
305,102.773 kor, a miből Magyarországnak a 
kvóta arány szerint tulajdonképpen 104,055.305 
koronát kell kifizetni. 

AB UJ kereskedelmi államtitkár. 
A kereskedelmi minisztérium a mai nappal uj 
államtitkárt kapott 4a ezzel véget ért a személyi 
válság is a legutóbb legtöbbször emlegetett minisz-
tériumban. Nagy Ferencz ugyanis semmiképpen 
sem volt hajlandó állását megtartani és sem Széli 
Kálmán miniszterelnöknek, sem pedig Láng Lajos 
kereskedelmi miniszternek nem sikerült ót elha-
tározásának megváltoztatására birni. Hír szerint 
magasabb birói állásra fogják  ót kinevezni. Az 
uj kereskedelmi államtitkár személye pedig vsló-
ságos meglepetés szAnába megy. Láng Lajos mi-
niszter előterjesztésére ugyanis a király Wicken-
burg Márk gróf  miniszteri tanácsost, az általános 
hitelbank igazgatóját nevezte ki kereskedelmi állsm 
titkárnak. Wickeuburg Márk gróf  a hitelbankban 
kezdte meg pályáját. Onnan a pénzügyminiszté-
riumba nevezték ki fogalmazónak  és itt az osztály-
tanácsosi rsngig emelkedett, libben a minőségben 
nz államvasutak igszgatójává uevezték ki, majd 
ismét a kereskedelmi minisztériumba helyezték 
át. Időközben az olasz valutáról könyvet irt, s 
mely nagy feltűnést  keltett. Később az általsnos 
hitelbank igazgatója lett. Az uj államtitkár most 
38 éveB, tehát aránylag egészen ifjú  ember még. 
Érdekes a kinevezésének a története. Wickenburg 
Márk gróf  ugyanis a pénzügyminisztériumban Láng 
Lajos államtitkársága idején még titkár volt és 
Láng mellé volt beosztva. A mai kereskedelmi 
miniszternek már ekkor feltűnt  az egészen fiatal 
ember szaképzettsége és alapossága és most első 
sorbsn is reá gondolt, mint a kiben teljesen meg-
bízható munkatársat kívánt megnyerni magának. 

Kormánybiztos a Székelyföldön. 
A kormány a székely főldmivelőnép  gaz-

dasági fellendítésének  szükségességét a maga 
részéről is telismervén, nagyobb akczió beveze-
tését határozta el s az előfeltételek  tanulmányo-
zása czéljából a földmivelési  miniszter tervezett 
székelyföldi  ntja helyett kormánybiztost küldött 
ki s annak teendőivel Sándor Jánost, Maros-
Torda és KÍ9k0kflllá  vármegyék, mint egyúttal 
Marosvásárhely szabad kir. város főispánját  bízta 
meg, meghagyván egyúttal az érdekelt székely 
vármegyéknek, bogy nevezett főispánt  ezen köz-
gazdaságilag oly nagyfontosságú  megbízatásában 
hathatósan támogassák. 

Darányi e váratlan intézkedése nagy izgal-
mat keltett ngy a sajtóban, mint az illetékes 
körökben. Sándor János személye ellen egyál-
talában nem volt kifogás,  legfeljebb  csak azt 
vetették fel,  hogy uj hivatala mellett még három 
föispánság  ügyeinek ellátása is reá nehezedik. 

Minthogy a tervezett székely kongresszus 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesülettel 
karöltve egyik első feladatául  tűzte ki a székely-
földi  bajoknak s azok orvosszereinek feltárását 
s az illetékes tényezőkkel valö megismertetését, 

Az én uram volt. Tudta hová megy, de én 
nem tndtam. Alig vártam, hogy a falut  a hátam 
megett hagyhassam s egyedül maradhassak az 
ebbel. Noiraud hivatása volt, velem a természet 
szépségeit magbámultatni. 

A természet szépségét kezdetben a Bzörnyü 
poros ut, a rekkenő melegben képezte. A kutya 
meglehetős gyorsan ügetett előttem s én elfárad-
tam. Megkisérlettem lassabban menni. 

— Noiraud, fiam  Noiraud, ne oly gyorsan! 
De Noiraud rám sem hederített, mintha csak 

süket füleknek  beszéltem volna, folytatta  szspora, 
apró ügetését s igazi haragra látszott gerjedni, 
mikor a mező szélén, egy fa  alá, pihenés végett 
leakartam ülni az árnyékba. Elkezdett dühösen 
ugatni s mérges pillantást lövelt felém. 

Nyilván a szabályok ellen vétettem. 
Ott nem szoktak megállni, Noiraud oly éle-

Ben csaholt, hogy felkeltem  s folytattam  az utat. 
Az eb rögtön nyugodtabb lett s vidámau ügetett 
tovább előttem. Megértettem. Megelégedett enge-
delmességemmel. 

Néhány perez mnlva kellemes ösvényre ju-
tottunk, melyet virágok szegélyeztek s rák árnyal-
lak. Hüa és fűszeres  lég áradt szerte. Patak mo-
raját is lehettetl hallani. 

Noirand egyszerre tova subát a fák  alatt 
a eltűnt a kis ösvényen.. Lihegve követtem. Alig 
ssáz lépésnyire haladva, ismét láttam Noiraudot 
Felemelt fővel,  ragyogó szemmel várakozott rám, 
a zöld lombok által alkotott teremben, melyei 
egy picainy inhatag zenéje töltött be. Régi fa 
pad volt itt a Noiraud türelmetlenül pillantgatott 
hol rám, hol erre a padra. A Noiraud nyelvét 
érteni kezdtem. 

— íme, — szolt — ea a hely való a meg-
pihenéare. Itt jó hűvös van... Te bolond voltál, 
mikor a verőfényben  megpihenni akartál. Nos, ülj 
le, pihenj... megengedem. 

Megálltam és leültem. Szivarra gyújtottam. 
Csaknem megkínáltam Noiraudot is... Talán ó is 
szokott dohányozni... De aztán azt gondoltam, hogy 
többre becsül egy darab ezukrot. Röptében igen 
ügyesen kapta meg azt, édesdeden ropogtatta fe-
hér fogaival  B leheveredve, a lábaim előtt szun-
dikált. Ugy látszott, ezen a helyen egy kis siesztát 
szokott tartani. 

Nem igen aludt tovább tiz percznél. Én tö-
kéletesen nyugodt voltam ; Noiraud teljes bizalmat 
gerjesztett bennem maga iránt. Elhatároztam, 
hogy vakon engedelmeskedem neki. 

Fölkelt, egyet nyújtózkodott, nyájas pillan-
tást vetett fel  rám, mely azt jelentette: .Indul-
junk barátom... előre !* 

S mint jó barátok ballugtunk tovább a fák 
alatt szép csendesen, Noirand élveste a táj kelle-
mét, varázsát és csendjét. Előbb a hőségtől por-
tól menekülni igyekezett az országúton és'sietve 
szaporázta lépteit, hogy mennél hamarább czélt 
érhessen. Most pedig felfrissülve  Noiraud, egész 
élvezettel sétált a Vaudi canton egyik legszebb 
ösvényén. 

Űalfelól  ut ágazott el. Noiraud habosott egy 
pillanatra. Gondolkozott. Aztán tovább folytatta 
útját egyenesen, de nem minden töprengés nélkül. 
Ugy tetszett, mintha bizonytalanságban lett volna 
az ut helyes volta felől.  Egyszerre megáll... Csa-
lódnia kellett... Mert hirtelen megfordult  s vissza-
térve, a balra eső ösvényre tértünk át, melyen 
mintegy száz lépésnyire haladva, ozirkuaz alakú 
helyre jutottunk. Noirand orrát felfelé  tartva, In-
tett nekem, tekintsem ama tekintélye* magasságú 
színfalakat,  melyek a osirknast képeaik. 

Mikor Noirand látta, hogy eléggé kigyönyör-
ködtem magamat egyet fordnlt  a folytattuk  utun-
kat a keskeny öavényen a lombok alatt 

Noiraud elfelejtette  a szikla-ozirknaat meg-
mutatni s most eme oaekély hibáját tette jóvá. 

as ennek elébe vágd miniszteri egy oldala Intéz-
kedés nagy viszatetszést szült • székelyföldi  kép-
viselők s általában a székelyföldi  bajokat ala-
posan ismerő székely férfiak  körében a e miatt 
a képviselőház e hó 7-iki ülésében négy képvi-
selő nevezetesen Bedőbázy János, Sebeas Dénes, 
BAtb Endre és Gál Sándor interpellációkat is 
jelentettek be. 

A dologban azonban fordulat  állott be, mi-
ntán Darányi miniszter előzetesen megnyugtatta 
a székely képviselőket és biztosította arról is, 
hogy a kinevezett kormánybiztos esak a székely 
kongresszus ntán, tehát csak akkor kezdi meg 
működését, mikor a székely kongresszus által 
előterjesztendő javaslatok rendelkezésre fognak 
állani, bárom képviselő az interpellálni akarók 
közül visszalépett a csnpán Bedőbázy JánoB tar-
totta meg interpelláczíóját a május 11-én tartott 
ülésben, ö is csak Bzért, hogy alkalmat adjon a 
miniszternek arra, hogy nézeteit a képviselőház 
szine előtt is elősorolhassa. 

Darányi miniszternek az interpellácziőra 
adott és minket közelről érdeklő válaszát bő ki-
vonatban a következőkben közöljük: 

T. képviselőház I Azt hiBzem, hogy az ügy 
érdekében, a mely mindnyájunknak a szivén fek-
szik, indokolva van, hogy ha B*dőházy János 
képviselő ur interpellácziójára azonnal válaszolok. 
Előrebocsátom, hogy a székely földmives  nép 
gazdasági felszerelesének  czimén 38.000 korona, 
a Székelyföldön  létesítendő szövetkezetek támo-
gatására 70,000 korona van felvéve  a költség-
vetésbe. Már most a törvényhozás iránti köte-
lességem volt, hogy ennek végrehajtásáról gon-
doskodjam. 

Ezt nem bürokrata módon tettem, mert 
egy olyan akcziónál, a mely több megyére terjed 
ki, a hol BŰrgös segítségre van szűkség, a bü-
rokratikus rendszert alkalmazni nem lehet. Más-
felől  azt akartam, hogy egészséges, reudszeres 
és egyöntetű legyen az eljárás. A begyvidéki 
akrzióval nem analog ez eljárás, mert a Székely-
földön  számban erősebb intellígenczia van, a 
melynek közreműködésére számíthatunk és a 
melyre számítok is. 

így állván a dolog, szükséges volt, hogy 
egy közegem is legyen, még pedig egy bizalmas 
közegem, mert ily dolgot mással végeztetni nem 
volna helyén. Annyival is inkább, mert a fele-
lősséget egész terjedelmében magam kívánom 
viselni. 

Hogy pedig mennyire szivemen fekszik  a 
dolog, annak illusztrálására legyen 9zabad csak 
annyit kiemelnem, hogy a begyvidéki akczión 
kívül a székelyföldi  akczió az egyetlen ügy, a 
melyet elnöki osztályomhoz utaltam. A ki tudja 
a minisztériumok beosztását, az tudja, hagy ez 
azt jelenti, hogy ezen ügyben mindent magam 
személyesen és közvetlenül intézek. Igy gondol-
kozván, hosszas megfontolás  után, Sándor János 
személyében állapodtam meg. 

Sándor János képességéről beszélni nem 
kívánok. Elég legyen annyit mondanom, hogy ö 
a miniszterelnök urnák, mint belügyminiszternek 
bizalmi embere, de hogy erős közgazdasági ér-
zékkel is bir, azt tudom magam, személyes ta-
pasztalatból. Én meg vagyok győződve két dolog-
ról. Az egyik az, hogy bárkit választottam volna, 
több észrevétel és több kifogás  lett volna ellene, 
mint Sándor János személye ellen. A másik, a 
miről meg vagyok győződve, az, bogy a kik ma 
kifogásolják  Sándor János megbízatását, rövid 
idő múlva nekem igazat fognak  adni, hogy az 
én választásom helyes és szerencsés volt. 

Általában remélem, hogy választásom ré-
vén a különböző székely egyesületek kőzött rövid 

Az ut egyszerre emelkedni kezdett, hepe-
hupás s nagyon kemény lett. Csak lassan halad-
hattam előre, nagy óvatossággal. 

Noiraud könuyeu szökdécselt szikláról szik-
lára, de nem hagyott el... Meg-megvárt mig elér-
tem s egyszerre vidám csaholásba tört ki. 

— Bátorság, — szólt — bátorság... Mind-
járt oda érünk B látni fogod  a Chaudront. 

Csakugyan eljutottunk a Chaudronhoz. Sze-
rény kis patak, szerény magasságból zuhan alá 
a nagy, némileg homorodott sziklára. Vigasztal-
hatatlan lettem volna a fáradságos  begymászás 
miatt, csak azért, hogy ezt a középszerű csodát 
megszemlélhessem, ba a derék Noiraud nem lelt 
volna az útitársam. Ez a maga nemében, sokkal 
érdekesebb és figyelemre  méltóbb volt a Cbaud-
ronnál. 

A pataknak mind a két oldalán, kiosiny 
svájezi kunyhókban, két tejcsarnok volt beren-
dezve, melyekben két svájezi leányka szolgált ki, 
aa egyik szőke, a másik barna ; mind a kettő nem-
zeti öltözetben, kivánosian leste megérkezésemet 
házsoskája küszöbéről. 

Nekem ugy tetszett, hogy a kis szőkének 
igen szép szeme van B én három-négy lépést kö-
zeledtem feléje,  mikor Noirand dühösen ugatva, 
elzárta utamat Talán inkább a barnát pártolja, 
gondoltam. Irányt változtatok. Csakugyan nem 
osalatkostam. Noiraud egyszerre, mint varázs-
ütésre, elcsendesült, mikor látta, hogy fiatal  párt-
fogójának  az aaztala mellé telepedem le. Egy 
osésze tejet kértem. Noiraudnak a barátnője belép 
pioziny szobácskájába a Noiraud utána suhan. A 
félig  nyitott ablakon át követtem aaemeumel az 
én ebeoakémet.. A nyomorult I megelőzött engem, 
ő kapta aa első osésse tejet, elárultI 

Aztán, Noiraudnak még tejeaeppek fehér-
lettek a bsjuszán, mikor hozzám visszatérve nézte, 
hogy szörpölőm • tejet Adtam neki egy darab 

idő mnlva helyre Ali az egyetértés és ha szabad 
egy egyéni óhajnak is kifejezést  adni, ugy ne-
kem az volna az ohajom, hogy mindazok az egye-
sületek. a melyek ma még egymással szemben 
állanak, a székelyföldi  kongressztuon mind részt 
vegyenek. 

Felvette Bedőbázy János képviselő ur ebben 
a kérdésben a társadalom szerepét is, ngy tün-
tetve fel  a dolgot, mintha a társadalmat ezen 
kérdésből ki akarnók szorítani. Hogy a társadal-
mat nem kívánom mellőzni, az látszik abból is, 
bogy Sándor János megbízásáról a törvényható-
ságokat, gazd. egyleteket, ide értve az országos 
gazd. egyesületet is, értesítettem és mindnyájuk 
támogatását kértem és azt, bogy tanácsaik at 
Sándor Jánostól ne vonják meg. Tartozom még 
a t. képviselő umak arra a kérdésére, hogy 
a miniszteri megbízott mivel fog  foglalkozni  ? Hát 
foglalkozni  fog  azzal, bogy végrehajtsa a tör-
vényhozás) határozatát, szerezzen érvényt a költ-
ségvetési törvénybe felvett  tételeknek. Szándé-
kozom azután bevárnia kongresszust,  meg-
hallgatni  annak határozatait,  a mikor azu-
tán ószszel,  azt hiszem, megkapom a minisz-
teri  megbízott  javaslatait  is és  mielőtt  vég-
leges  megállapodásra  jutnánk,  — mert hi-
szen a dolgok  más tárczákat  is érdekelnek 
— itt  Budapesten  tanácskozást  szándékozom 
tartani,  az akczió végleges  irányítása  te-
kintetében.  Ezen a tanácskozáson  szándé-
kozom meghallgatni  ugy az Országos Ma-
gyar Gazdasági  Egyesületet,  mint  az Er-
délyi  Gazdasági  Egyesületet,  a helyi  egy-
leteket,  egyéb  testületeket,  a melyek  e kér-
déssel  foglalkoznak,  valamint  a székely-
földi  képviselő  urakat  is, hogy mielőtt  e 
részben  megállapodások  történnek,  nekik 
is alkalmuk  légyen  nyilatkozni.  Azonkívül, 
bogy H helyiérdek is figyelemben  részesüljön, ngy 
a mint azt a felvidéken  is tettem, szándékozom 
megyénkint bizottságokat is alakítani, mert azon 
megyék specztális viszonyai is különös figyelmet 
érdemelnek. Általában pedig azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy életerős nemzeteknek kell 
bogy legyenek kérdéseik, a melyekhez a párt-
politikai hnllámok nem csapnak fel.  Én t. báz 
azt tartom, hogy kell ilyen kérdéseknek lenniök, 
különösen Magyarországon, a melyek bizonyos 
irányban minden párt részéről immunitást élvez-
nek. Éa ba van ilyen kérdés, akkor Magyaror-
szágon az olyan kérdések azok. a melyek a ma-
gyal faj  fennmaradását  érdeklik. Ezen kérdé-
sekben kerülnünk kell mindent, a mi elválaszt 
és keresnünk kell mindent, a mi egyesit, bennünket. 

A földmivelési  miniszter intézkedését meg-
nyugvással fogadjuk,  mert ebből is az tűnik ki, 
hogy a kormány most már igazán komolyan akar 
foglalkozni  a székelykérdés megoldásával 

A csíkszeredai hitelszövetkezet 
közgyűlése. 

A csíkszeredai hitelszövetkezet, mely 
1894-ben alakult meg és 1899-ben lépett be 
az 1898. évi XXIII. t.-cz. alapján alakult Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
s jelenleg 163 taggal, 336 üzletrészszel, 16.800 
korona nagyobb részben már befizetett  alap-
tőkével rendelkezik, folyó  évi május hó 11-én 
délután 2 órától kezdódőleg a városház nagy-
termében Lakatos Mihály  igazgatósági elnök 
vezetése mellett tartotta meg nyolezadik évi 
rendes közgyűlését mintegy 40 tag jelenlétében. 

A közgyűlést LakatoB Mihály elnök nyi-
totta meg nagyobb beszéddel, melynek kere-
tében még a legkisebb mozzanatokra is kiter-
jedő részletességgel vázolta a szövetkezet mult 
évi működését. 

ezukrot, tele tüdővel élveztük az üditő, könnyű 
hegyi levegőt s a három-négyazáz méternyi ma-
gasságban keltemea fél  órát töltöttünk el. 

Majd a türelmetlenség és izgatottság némi 
jeleit árulta el Noiraud. Mint nyilt könyvból ol-
vastam ki most a szeméből: Indulnunk kell I 
Fizetek fölkelek  s mig jobbra eső ut felé  irány-
zóm lépteimet, melyen a begyre feljöttünk,  látom 
az én Noiraudomat, hogy balra tér le, egy máaik 
ösvény felé. 

Komolyan szigorúan nézett felém.  Mily elő-
haladást tettem pár óra óta s mennyire megis-
merkedtem a Noiraud néma ékesszóláaával! 

Minő véleménynyel vagy felőlem  — kérdi 
tőlem Noiraud. — Azt hiszed két izben vezetlek 
ugyanegy ösvénye?... Korántsem. Most máauton 
térünk vissza. 

S ballagtunk lefelé  azon a máaik ösvényen, 
mely sokkal ssebb volt, mint aa első. Noiraud 
vidáman szökdécselve előre, viaaza-visszatért hoz-
zám, a diadalérzet éa öröm jeleivel. 

Átmentünk a falun,  a pályaudvaron Noiraud 
három-négy ebpajtáBával találkozott melyek nyá-
jasan közeledtek relé a mint látszott, örültek, hogy 
kissé oseveghetnek s kissé játashatnak eme paj-
tásukkal. El akarták sárni az útját; ám Noiraud 
morrogva utaBitotta viasza ragasskodó barátsá-
gukat 

— Hát nem látjátok mivel foglalkozom  ?,.. 
Ezt az urat kell a pályaházhoz vezetnem. 

Csak a váróteremben volt hajlandó megvál-
ni tőlem, miután kedélyeaen megropogtatta a két 
utolaó darab csokrot a ime a kővetkező szavakat 
olvastam ki a Noiraud búcsúzó tekintetéből: 

— Husi perosozel elébb érkeztünk meg és 
Így miattam nem kéael le a vonatról I Moat pe-
dig azerenosés utat, szerencsés utat 
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A megnyitó beszédből kiemeljük a követ-
kezőket: 
' Az igazgatóság a mult év folyamán  tar-
tott összesen 25 Illést, melyeken részt vettek 
legtöbbször a felügyelő  bizottság tagjai is. Eze-
ken a gyűléseken intézték el az igazgatóság 
hatáskörébe tartozó összes ügyeket. Az igaz-
gatóság intézkedéseiben a kereskedelmi tör-
vényt, az alapszabályokat és a Központi Hitel-
szövetkezet utasításait tartotta szem előtt. A 
kölcsönök kiutalásánál mindig tekintettel volt 
ugy a szövetkezet, mint a kölcsönvevő érde-
keire. Perhorreszkálta, mint az intézmény czél-
jaival meg nem egyezőket, a nagyobb kölcsö-
nök folyósítását.  A mult év folyamán  két 
izben vizsgálta meg a számadásokat s a fel-
ügyelő bizottság közreműködésével megkészí-
tette a leltárt, mely 1901. deczember 31-éről 
a következő adatokat mutatja fel: 

Helyi váltó volt . 78 drb 12,491 kor. 
Központi váltó volt 150 drb 47,953 kor. 
Kötvény volt . . 17 drb 2,217 kor. 

összesen . 62,661 kor. 
Bevételek voltak: Üzletrészből 737.85 k. 

Visszafizetett  kölcsön: 1. Váltókból 111,321 k. 
2. Kötelezvényekből: 347 kor. Központi hitel-
ből 91,378 k. Kamat és járulékokból: 4632.32 k. 
Költség megtérítés 231.52 kor. Különbözők 
3883.09 k. összes bevétel 212,530.78 korona. 
Kiadások: Visszafizetett  üzletrész 487.55 kor. 
Kiadott kölcsön: 1. Váltóra 117,022 korona. 
2. Kötelezvényre: 800 korona. Központnak: 
84,742 k. Központnak kamatban 2546.28 k. 
Költségek: 1503.28 k. Különbözők 5002.75 k. 
Összes kiadás 212,101.32 k. Pénztári marad-
vány 1901. decz. 31-én 429.46 k. 

A számadásokat a felügyelő  bizottság is 
több izben megvizsgálta s a szövetkezetnek ez 
a szerve, minden díj nélkül oly buzgón telje-
sítette felelősséggel  járó kötelességeit, hogy a 
közgyűlés elismerését a legnagyobb mértékben 
kiérdemelte. 

A szövetkezet ügyvitelét a mult év folya-
mán két izben az O raz. Központi Hitelszövet-
kezet is megvizsgáltatta kiküldöttje által, a ki 
szintén minden rendben talált. 

Miután az üzletrészek a mult év folya-
mán nagyon pontatlanul fizettettek  be, igazga-
tóság elhatározta, hogy sem régi kölcsönt le 
nem számitól, sem pedig uj kölcsönt meg nem 
szavaz egy oly tagnak sem, ki üzletrészeit ren-
desen nem fizeti  s ha ezen intézkedés sem 
használna, akkor alkalmazni fogja  a mulasz-
tókkal szemben a kirekesztést. 

Mint örvendetes jelenséget hozza fel,  hogy 
a mult év folyamán  csak egyetlen egy esetben 
volt kénytelen a szövetkezet követelésének be-
hajtásáért a bírósághoz fordulni,  a mi minden 
esetre az igazgatóság óvatos és tapintatos el-
járása mellett tanúskodik. 

Ezután hivatkozva az eddigi tapasztala-
tokra, ezen jótékonyczélu intézménynek támo-
gatását a tagok figyelmébe  ajánlotta s meg-
állapítván, hogy a közgyűlés határozatképes s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére id. Hajnód János és 
Koncsag György'szövetkezeti tagokat felkér-
vén, a közgyűlést megnyitotta. A megnyitó be-
szédet a közgyűlés éljenzésekkel fogadta  és az 
abban foglaltakat  helyeslőleg tudomásul vette. 

Ezután beteijesztetett a szövetkezet 1901. 
deczember 31-én felvett  mérlege továbbá nye-
remény és veszteség számlája. 

A mérleg a következő adatokat tartal-
mazza: 

Vagyon: Pénztár maradvány 429 kor. 
46 fillér.  Váltó-kölcsönök 60444 kor. Kötvény-
kölcsönök 2217 korona. Központi folyószámla 
62 korona 88 fillér.  Központi üzletrész 400 k. 
Felszerelési költségek 190 korona, összesen 
63743 korona 34 fillér. 

Teher: Befizetett  üzletrészek 13,482 k. 
10 fillér.  Központi hitel 47673 kor. Központi 
felszerelési  előleg 320 korona. Tartalék alap 
1063 korona 36 fillér.  Fel nem vett osztalék 
7 k. 6 f.  Átmeneti kamatok 650 kor. össze-
sen 63195 korona 52 fillér. 

Tiszta nyeremény: 547 korona 82 fillér. 
Felolvastatott az igazgatóság jelentése, 

melyben inditványoztatik, hogy a tiszta nye-
reményből 54 k. 78 f.  a tartalékalap, 496 k. 
86 f.  az Üzletrészek osztalékára fordíttassák 
és hogy aa igazgatóságból kilépő Barcsai Dé-
nes és Dávid Péter, valamint a mnlt év foly-
tán lemondott Lux Sándor igazgatósági tagok 
helyett njak választassanak. 

Felolvastatott a felügyelő  bizottság jelen-
tése, mely szerint vizsgálatai alkalmával min-
dent rendben talált, a számadások is helyesnek 
találtattak s ezek alapján kéri a felmentvény 
magadását 

Közgyűlés a mérleget és a nyereség és 
veszteség számlát as előteljesítés értelmében 
megállapította, a jelentéseket tudomásul vette, 
a felmentvényt  megadta s végűi az igazgató-
ságnak, felügyelő  bizottságnak és a tisztvise-
lőknek mnlt évi működéséért köszönetet sza-
vazott. 

Ezután elnök a választásokat tűzte ki, 
mire közfelkiáltással  igazgatósági tagekká vá-
lasztattak Barcsai Dénes, Dávid Péter és Ta-
más Béla. 

Több tárgy uem lévén, elnök megköszönte 
a tagoknak a szíves megjelenést ée a közgyűlést 
bezárta. 

Közgyűlés ntáa a srivetkeset igazgató-
sága elnökévé Lakatos Mihályt ttfelag  megvá-
lasztván, ayoifcm  megaUkaií. 

Kegyei közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, 1902. má|us 12. 

BOvid tartamú volt a közigazgatási bizott-
ságnak ma megtartott rendes havi gyűlése, melyen 
a főispán  nr hivatalos távolléte miatt Beeze Antal 
alispán nr elnökölt. 

Az előadói jelentések nem tárgyaztak semmi 
nevezetes dolgokat, de a főorvos  jelentéséből 
örvedetes eseménykép kell felemlítenünk,  hogy a 
mnlt havi gyűlés alkalmával közegészségügyi 
viszonyainkról festett  sőtétkép egy hónapon át 
kissé elmosódott, mennyiben az általános köz-
egészségi állapot a megelőző havihoz képest 
nagyfokú  javuláson ment keresztül, a megbete-
gedések a gyógyulás folyamatába  léplek s ujabb 
járványos betegségkép a hónap végén Borszékben 
a hörkbnrnt lépett fel  a gyermekek közölt 

A gyűlés egyéb tárgyaiból a következőket 
tartottuk felemlitendóknek: 

A földmivelési  miniszler a véderdők felül-
vizsgálatát rendelvén el az erdészeti bizottság 
megkereste a közigazgatási bizottságot, hogy 
a részéről kikflldendő  tag költségeinek valamely 
alapból való előlegezése iránt intézkedjék. 

Az előterjesztés folytán  a bizottság meg-
keresni határozta a megye alispánját a kiszállási 
költségek előlegezésére, s a?on költségeknek a 
munkálat befejezte  ulán aránylagosan az illető 
erdőbirtokosoktól leendő bebajtatására. 

Szereda városban megejtett képviselő-tes-
tületi tag választás ellen Szopos József  által 
beadott felebbezés  figyelmen  kivül hagyásával a 
választás helyben hagyatott. 

A gyergyói népbank állal a gyergyó-szent-
miklósi kórházban betegágyalapiUsára adomá-
nyozott 1900 koronáért a bizottság a népbank 
részvénytársaságnak köszönetet szavazott s ka-
matait a kórház költségvetésébe felvenni  s egyben 
a bank igazgatóságát megkeresni határozta, hogy 
az 1200 koronát kamatoztatás végett ne tartsa 
vissza, hanem a megfelelő  ágyaknak beszerzésére 
adja ki, miután az ágyakba kerülő s alapítványra 
szoruló betegekért az ortz. betégápolási alap s 
a belügyi kincstár az ápolási dijakat ngy is 
megfizeti  s ezzel a kórháznak nagyobb forgalma 
s inyagi helyzete omelve és biztosítva leend. 

Benediktt Lajos bnnyadmegyei lakós a 
borszéki fürdőn  lévő háza után kivetett községi 
pótadó ellen beadott felebbezésével  elulasittatott. 

Csik-Szentgyörgy kö/ség birtokossági ta-
nácsának a legeltetési rendtartás megállapítására 
vonatkozó intézkedése megsemmisíttetett, mivel 
az a feletti  intézkedés nem a tanács, hanem a 
birtokossági gyűlés hatáskörébe tartozik. 

Csatószeg község képviselő-testületének a 
juhnyájak egyesítése iránt hozott' határozata 
Incze Ignácz s társai felehbezésének  mellőzésével 
helyben hagyatott. 

Gondos Balázs szeredai lakós engedély 
nélkül kijavított háza lebontását kimondó két 
egybehangzó határozat elleni felebbezésével  el-
ctasi Uatott. 

Csik-Szentgyörgy—Bánkfalva  községeknek 
egyesítése folytán  a bizottság a bánkfalvi  anya-
könyvi kerületnek megszüntetését és a szent-
györgyivel való egyesítését a belügyminiszternél 
javaslatba hozni határozta, oly kéréssel, bogy a 
két kerület anyakönyvvezetői és azok helyettesei 
részére engedélyezve volt 400 korona tisztelet 
díjjal rendazeresittesék külön anyaköoyvvezetői 
állás s arra neveztessék ki Oál György eddigi 
bánkfalvi  anyakönyvvezető. 

Nem különben javaslatba hozta bizottság 
Puskás Adolf  volt gy.-ujfalvi,  jelenleg gyergyó-
azentmiklósi jegyzőnek az előbbi községben viselt 
anyakönyvvezetői tisztétől való felmentését  és 
Oyergyó-Szentmiklósra rendes anyaköuyvveze-
tővé való kinevezését. 

Kászon-Altii, Feltiz és Impér községek 
küzös képviselőtestületének az ottani felekezeti 
iskolák államosítása czéljából tett azon jegyző-
könyvi kijelentése, bogy az iskolákat eddig is 
a politikai községek tartották lenn, ezen állitásnak 
okmányokkali igazolása végett, visszaadatni ha-
tároztatott 

Ezeken kivül néhány adóügyi felebbezés 
tárgyaltatván még le, a gyűlés még délelölt 
véget ért. 

A csíkszeredai  ipara» ifj.  önkéjtzökür 
műkedvelő  előadása. 

A csíkszeredai Iparon ifjúsági  Önképzőkör folyó 
évi május hó 1-én a „Csillag" vendéglő nagytermé-
ben estélyt rendezett, melyen Lukácsy Sándornak 
„Az Isten keze" czimű eredeti három felvonásos  nép-
színművét adták elő. 

A Bzlnrehozott darabban a férfi  szerepeket 
— kettőt kivéve — az önképzőkör tagjai játszották 
el, a női szerepek pedig nagy részben inlnd a városi 
polgárok családjaihoz tartozó ifjú  hölgyek kezében 
voltak. 

Az önképzőkörnek e téren ez volt az első kí-
sérlete és mint ilyen, tekintetbe véve azt is, hogy a sze-
replők túlnyomó része színpadon sohasem állott, remé-
nyen felOl  jól sikerült. Tanúságot tehet erről a jelen 
•olt nagy közönség minden tagja, kik megelégedéssel 
szemlélt» az ifja  egyesület tagjainak eredményes 
fáradozását  s azt majdnem minden jelenet után tap-
sokkal jutalmazták, a mellett pedig a szereplő höl-
gyeket szép csokrokkal tÖntettek ki. 

Műkedvelői előadásokat bírálni egyáltalában 
nem aaoktnnk, egyszerűen csak elismerjük és méltá-
nyoljuk a derék műkedvelőknek a jótékonyosél érde-
kében elkövetett buzgó munkálkodását a világért sem 
várnnk tőlük, olyan szabatos, olyan teljesen kifogásta-
lan előadásokat, mint a hivatott színeszektől. Most 
azonban ha mégis néhány megjegyzést fűzűnk  a folyó 
hó 4-én történt műkedvelői előadáshoz, ne tekintsék 

azt bírálatnak, hanem fogadják  inkább buzdításul és 
jó tanácsul a jövőre. 

Megjegyzéseink a következők: 
A darab megválasztása egyáltalán nem volt 

helyes. „Az Isten Keze" cziraü nepszlnmU uem mű-
kedvelőknek való, még tehetséges és hivatott színé-
szek is aligha tudnak ezzel nagyobb hatást elérni. 
Lukácsy Sándornak is, meg más szerzőknek Is bővön 
van olyan darabja, mely műkedvelői czélokra sokkal 
alkalmasabb eiuiéí s melyekből válogatni lehetett 
volna. Műkedvelők inkább olyan darabokat válaszsza-
nak, melyek ugyszól"a maguktól játszanak és a melyek-
kel kevesebb Igyekezettel, jóval nagyobb sikert le-
het elérni. 

Megdicsérjük a csinos, mutatós ós a darabhoz 
illó kosztümöket, dc kifogásoljuk  a rossz maszkirozást, 
máskor erro a dologra olyan embert kérjenek fel,  a ki 
őrt az ilyen mesterséghez. 

Szintén dicsérettel eralitjQk a darabban előfor-
duló ének részeket, melyekért a szereplők buzgalma 
mellett különösen Dományánez Péter  karnagyot illeti 
a köszönet. 

Elismeréssel adózunk a szereplőknek is. 
llathdzyni  a Zsófi  nehéz .szerepében teljesen be-

vált, egyes részletüket kiváló gondossággal kidolgo-
zott és élethűen adott vissza. Több hatásos jelenete 
volt, melyekkel méltán kiérdemelte a tapsokat. 

Xrr<[i/  Juktianf  egészen helyes Liliom Klári volt, 
énekeivel tapsokat aratott. 

Kedves kis Juliskát állított a néző közönség 
elé Ijaczitm  ihrinkn.  Szerepének ugy a naiv, mint a 
pattogós részeit ügyesen kidomborította; élethűen 
adta vissza a sors különös rendelkezése folytán  s/i-
vecskéjében támadt nagy fájdalmat  is. Juliskát u kö-
zönség játékának elejétől végéig figyelemmel  és tet-
szés nyilvánitásokkuf  kisérte. 

Miiílrr  JulUku  igazán ügyesen s némely rész-
letekben művésziesen játszott a Szekercsné nehéz sze-
repében. Az eszét vesztett szegény asszonyt műked-
velőtől nem várt élethűséggel személyesítette. A siirü 
és sok tapsra iguzáu rászolgált. 

lhiritl  Ttonka  (Tövisuú), Erfa*  Murisht  (Korliáné). 
Koncmy  Marislai  (Csörgénó), Hrhrii/  í.iit/i  (Egy me-
nyecske) kicsiny szerepeikben élénk Ügyes nlakok 
voltak. 

Megenni való kedves kis ezukorbaha volt 
KinrzUr  Julisku  ls a negyed féléves  kis leányka sze-
repében. 

A férfi  szereplők közUl szintén mindenik meg-
állotta a helyét. 

Ttirstty  Si'niílur  (Darázs) a természetességért és 
élethűségért, Hutái-  llt'l'i  (Pistu) a szép dcklpinácziőért 
és csinos énekekért, líuthúzy  fiúbor  (Gondos Mihály) 
és Kard»  Imjov  (Dani) az Ügyes ulakitáséi-t érdemel-
nek dicséretet. 

(lyfiiwt  (Innia  (Tövis), Áiliim  Jizsff  (Csontos), 
Ambrus Gyürgy  (Avari), Molnár  Frrrnrz  (Cserjes). ÍJ-
ifi'ti  Samu (Ferke), Lurzktl  <:>/ul<i  (Kiillő), /W/ Jrm> 
(Kisbíró), Korain  Pál  (Egy gazdu), ifj.  Jnkuh  Jáztnj' 
(Egy legény), Korára  (irrgrh/  (csendőr) kis szerepeik-
ben jól beváltak és előmozdították az összhatást. 

Mulatságos alak volt faírzkií  fjynltt  is (Lipi) 
szerepében. 

Az előadást tánczinulatság követte, mely regge-
lig tartott. 

A közönség a nagy termet teljesen megtöltötte 
s az estély szép anyagi hasznot is hozott u kitűzött 
jótékony czélokra. 

Csak előre!!l 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A földmivelési  miniszter 

Kzékely Károly gyergyó-szentmiklósi jirásí állami 
állatorvost a Nagy-Kttküllőmegyei törvényható-
sági állatorvosi teendők végzőére helyettesül 
kinevezte, s helyettesítésére Keresztes Antal 
csíkszeredai járási m. kir. állatni állatorvost 
rendelte ki. 

— Esküvő. Folyó évi május hó ll-én 
szombaton délelőtt ismét szép esküvői ünne-
pély folyt  le városunkban. Mischinszky Vilmos 
hunyadv^rmegyei nljegyzp lépett házassági 
frigyre  Éltes Margittal, Kltes Zsigmond kir. 
itéló táblai biró cziinrael és jelleggel felruházott 
törvényszéki biró éa neje Madár Juliánná ked-
ves leányával. A násznép délelőtt 10 órakor 
tizennégy kocsin vonult föl  a menyasszony 
szülőinek házától nz anyakönyvi hivatalba, 
onnan pedig a helybeli ref.  imaházba. Az első 
öt kocsiban a koszorús leányok és a vőfélyek 
ültek. Koszorús leányok voltuk: Nagy Mariska, 
Nagy Irénke, Nagy Annuska, Madár Irma és 
Éltes Judit, vőfélyek:  Taubşr József  dr., Czikó 
István dr., Éltes Béla dr., Éltes Gyula és Éltes 
Károly. A násznagyi, illetőleg násznagy asszonyi 
tisztet Nagy Sándor ügyvéd és neje, Maraschky 
Róbert és neje teljesítették. Felvonuláskor az 
utolsó előtti kocsiban a vőlegény ült Marascliky 
Róbertné násznagy asszonynyal, az utolsó virá-
gokkal szépen feldíszített  kocBÍban a diszraa-
gyarba öltözött daliás kinézésű násznagy. Nagy 
Sándor oldalán a fehérbe  öltözött bájos meny-
asszony. A lakadalmi menet először a város-
házánál állott meg, a hol Tumás Béla h. pol-
gármester, anyakönyvvezető az anyakönyvi be-
jegyzést eszközölte, azután a ref.  imaháznál, 
a bol az egyházi esketés ment végbe. Bitai 
Béla ev. ref.  körlelkész volt az eskető pap, ki 
a szertartás elvégzése után gyönyörű beszédet 
intézett a fiatal  párhoz, mely nem csak ezek-
nél, hanem az egész násznép között nagy ha-
tást keltett Esketés után a násznép ismét 
visszatért az örömszülők házához, a hol gazdag 
villás reggeli várta őket. A villás reggeli vé-
geztével az ifjú  pár az egy órás vonattal el 
utazott, a vendégek azonban tovább is együtt 
maradtak a kéBŐ esti órákig. Szerencsét és 
boldogságot kivánuuk a szép frigyhez. 

— Eljegyzés. Karatnai Bodó Farkas 
marosvásárhelyi kir. itéló táblai tanácsjegyző, 
a helybeli kir. járásbíróság volt albirája, a na-
pokban jegyezte el Torján Imets Margitot. 

— A gyergyó-alfalvi  tűzkár. Immár 
meg lett állapítva az a kár összeg, melyet gy.-
alfalnban  az április hő 90. és 81-iki két rendbeli 
tűzvész a szegény lakósságnak okozott s a mely 

egyharmad millió koronát felül  halad, évek bosz-
szu sorára ugyszólva koldnssá téve ezeret meg-
haladó embert. Az első nap okozott kár 6615 
korona 36 fillér.  A más napi kár tesz: a) tel-
jesen leégett 169 ház ntán 124,640 korona; b) 
részben leégett 15 ház után 13,865 korona; 
c) teljesen leégett istálló 113 drb 45,360 kor; 
il) 152 csűr és istálló 68,415 korona; e) 211 
szekérszin és senésól 26,470 korona, f)  ta-
karmány értéke 8996 korona ; g) Bzemes gabona 
10,089 korona; b) gazdasági eszközök 32,569 
korona ; i) árukészlet 10,000 korona; j) kerí-
tések 1900 korona; k) bázibutor és ágynemű 
26,770 korona; I) tűzifa  110 korona; m) 514 
házi állat 2407 korona. Összesen 368,096 kor. 
7G fillér.  Biztosítva 36 lakház volt 74.840 ko-
rona értékben. 

— Gyászrovat. Id. Márton Ferenoz sze-
mélyében ismét egy dőlt ki azon fárflak  sorából, 
kik anuak idején a közélet terén szerepet játszottak, 
kik a hivatalos kötelességek pontos és hű teljesí-
tése mellett még résztvettek a közügyek intézésé-
ben is és mindenütt ott láthattuk őket, a hol ast 
a haza és a vármegye érdeke megkívánta. Márton 
Ferencz életének javarészét az igazság szolgáltatás 
szolgálatában töltötte, mint törvényhatósági bizott-
sági tag azonban tevékeny részlvett a vármegye 
ügyeinek intézésében is. Kilflnó  gazda hírében állott 
és a gyümölcsössel terén szép eredményeket értei. 
A méhészetet uem csak ó maga űzte előszeretet-
tel, hanem mint az alcsiki méhész egyesület elnöke 
e fontos  és jövedelmező gazdasági mellék foglal-
kozás ismertetésében és terjesztésében tevékenyen 
küzru is működött. Folyó évi május hó 13-án 
késő vénségében szólitá el a halál az élők sorából 
s ezzel egy liosszu idóre terjedt, munkás életnek 
vetett véget. Haláláról a család a következő jelen-
tést adta ki: Alulírottak ugy a maguk, mint közeli 
és távolabbi rokouaik nevében a legnagyobb fáj-
dalommal tudatjuk, hogy a gondos, szerető férj, 
apa és rokon id. Márton Ferencz nyugalmazott 
kir. járisbiró életének 79 ik, boldog házasságának 
32-ik évében végelgyengülés folytán  1902. május 
II-én d. u. 1 órakor meghalt. Földi maradványai 
1902. május 13-án délután 3 órakor fognak  a 
helybeli templom kéritésében örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat, 1902. 
május 14-éu d. e. 9 órakor fog  az idevaló róm. 
katli. templomban az Urnák bemutattatnl. Munkás 
élete legyen áldott, szeretete példás, emléke örök I 
Csik-Szentmárton, 1902. május II. Özv. id. Márton 
Ferenczné csik-szentmártoni Szabó Hona, mint neje. 
Özv. Földes Bélúné Márton Hona, Márton Benedek, 
Márton Ferencz, Márton András, Márton Erzsi, 
Márton Teréz, mint gyermekei. Földes Irénke, 
unoka. Nyugodjék békében 111 

— Hol tar tat ik a Székely kongresa-
SZUS? A budapesti székelyegyesület legutóbb 
Bedő Albert választmányi elnök vezetése alatt 
tartott ülésében hosszabb eszmecsere után elha-
tározta, hogy a rendező bizottságnak Tusnád fürdót 
fogja  ajánlani a székely kougresszus helyéül, habár 
valamennyi székely város szívesen látná a kong-
resszust falai  között, sőt Udvarhely városa már 
inegis hívta körébe. A kongresszus idejét augusztus 
25-28 napjaira ajánlja kitűzni a választmány a 
ezt megelőzőleg 17-től 27-ig a kongresszus tagjai 
a Székelyföldet  járuák be. Örömmel üdvözöljök 
a székely egyesülőt választmányát eme helye* 
indítváuyáért, melynek elfogadását  a rendező bizott-
ság részérói is reméljük, mert ez által sokaknak 
alkalma adatik Csikmegye természeti kincsekkel 
megáldott vidékén létező fürdői  egyikének megis-
merésére, mely inkább megérdemli a látogatást, 
mint Bokmás feldicsért  külföldi  fürdő,  hová a hazai 
vagyonosabb és üdülést kereső közönség fürdőink 
rovására és a külföldi  fürdő  bérlók tőkéjének gyara-
pítására tömegesen szokott nyáron át kivonulni. 
Szintén helyesen gondolkodik a székely egyesület, 
midőn a kongresszus idejéül augusztus 25—28 
nspjait ajánlja. Rengeteg az anyag, a mit fel  kell 
dolgozni s tekintve, hogy as előadók egyréaze 
még csak most kéretett fel,  vagy osak még ezu-
tán fog  felkéretni,  mi is, miut a rendező egye-
sületek nagyobb része, azt óhajtjuk, hogy a kong-
resszus augusztus második felében  tartassák meg. 

— Állandó választmányi ülés. A 
küszöbön álló törvényhatósági tavaszi rendes 
közgyűlés tárgyainak előkészítése czéljából a 
bizottság kebeléből kiküldött 30 tagu állandó 
választmány folyó  hó 15-én ülést tart a vármegye 
ház tanácskozási kisebb termében, melynek ez-
úttal bőséges munka anyag jut elbírálásra. 

— Állami segitség aa Ínségeseknek. 
Darányi földmivelési  miniszter legújabban a gyó-
alialvi lüzkái'osultaknak 300 méter mázaa bur-
gonyát ingyenesen és Menaság község lakóssá-
gának 200 méter mázsa burgonyát 8 korona 
mázsánkiuti árban adományozott. 

— UJ iskolaszék! utasítás. Az 1868. 
évi 38. t.-cz. alapján eddig fenuálló  iskolaszék! 
intézméuy sok panaszra és kellemetlenségre adván 
a tanítóknak alkalmat, főkép  azért, mert tanítás-
hoz nem értő emberek avatkozhattak be a tanító 
dolgaiba, a vallás és közoktatási miniszter hatáa-
körében moat ezen is segíteni akar, mennyiben 
a községi iskolaszékek számára uj utasítás szándé-
kozott kiadni a régi helyett Az ag utasítást első-
sorban a régitől abban fog  különbözni, hogy 
az iskolaszék tagjai a tanulmányi ügyekben nem 
lesznek szakértők a a tanítók számára legkisebb 
fizetés  gyanánt a 800 koronát éa lakást, vagy 
150 korona lakpénzt ÓB a 100 korona ötödéves 
pótlékot biztosiba. Segéd tanítót, aaak magyarul 
nem tudó öreg tanító mellé alkalmaabatnak. Nea 
lehet községi tanító, kinek olyan oklevele van, 
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melyet 1889. otin olyan képzőből nyert, s hol 
a tanítás nyelve nem magyar és ai oklevélről a 
kir. tanfelügyelő  aláírása hiányaik. Ha a magyarul 
nem tudó tanítő mellé a község maga nem alkal 
mai segéd-tanítót, ait a község terhére a tanfel 
figyelő  neveti ki a ei esetben a kösség pénztárá 
ból 400 korona Bietést kap. Iskolaszéki tag nem 
lehet, a ki magyarul nem tud, do ha a községben 
nem beszélnek magyarul, ott ezt a szakaszt fel 
függesztik.  A tani ló, mikor hivatalát elfoglalja, 
esküt tenni tartozik. Kz az ujitás mindenesetre 
nagy haladást jelent a tanítók helyzetére nézve, 
a magyar nyelv sikeresebb tanítását illetőleg pedig 
biztosítékokat foglal  magában. 

— A budapesti kertészeti kiállitás, 
mint tndésitónk értesít, nemcsak a nagyközönség, 
hanem a legelső szaktekintélyek véleméDyei szerint 
minden eddigit felülmai  és vetekedik bármely 
világkiállítással. Ezen siker oroszlánrésze Mauthner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedőé, a kinek 
kiállítása oly szép és fenséges,  hogy e czég tulaj-
donosa nem győzi fogadni  az elismerő nyilatkozato-
kat, melyek valóságos éváczió számba mennek, 
megnyitás napján József  lőherczeg személyesen 
gratulált Mauthner Ödönnek és bemutatta Klotild 
fóherczegnönek.  Kedden ő felsége  is meglátogatta 
a kiállítást és minden egyes esopornál elismerését 
fejezte  ki Manthnernak. E világhírű czég, mely 
eddig 22 külföldi  kiállításon az első dijakat Vitte 
el, eznttal versenyen kívül jelent meg, hogy melletto 
főkép  a vidéki czégek is érvényesülhessenek, sőt 
ő maga is 3 tiszteletdijat ajánlott fel  a kiállitás 
ügye érdekében. Mauthner osoportjai 15 főhelyet 
foglalnak  el az iparcsarnokban és az elótto lévS 
területen. Olyan gazdag babér erdőt, pálmaligetet 
és színdús virágokat még nem látott a budapesti 
közönség, a minőt Mauthner varázslott oda. Kiállí-
tott többi között viruló 1000 Crimson Rambler 
rózsát, 3000 nagyvirágu Cineráriát, több mint 
4000 babérfát,  melyek a kiállitás után eladásra 
kerülnek. 800 szegfűt  176 változatban stb. stb, 
Még a szakemberek is oda nyilatkoztak : .tudtuk, 
hogy Mauthner nagy, de hogy ilyet is tud nyúj-
tani, az már igazán páratlan!' A zsűri egész 
zavarban volt, hogy mivel fejezze  ki elismerését 
és megbízta az elnökséget, hogy magasztaló hangú 
levélben mondjon köszönetet Mauthnernak, amiért 
a kiállítást oly magas színvonalra emelte. 

— Öngyllkoság. Gy.-Szentmiklőson e hó 
7-én egy 16 éves fin  Blénesi Balázs vetett véget 
életének pisztolylövéssel. A tett okát a szülők 
agybáotalomnak tekintik, melyet a fla  egy szekér 
teldölés alkalmával kapott volt. 

— Vizsgák rendje. A csik-somlyói r. k. 
tanítóképző intézetben a vizsgák a következő 
sorrendben tartatnak meg: írásbeli tanképesitő 
vizsgák: május 21., 22., 23-án, a szóbeli tan-
képesitő vizsgák: junius 12., 13- 14. napjain. 
Osztály vizsgák: Junius 16., 17-én az I—III. 
magántanulók írásbeli vizsgája. Junius 18., 19., 
20., 21. az I—III. évf.  rendes és magántanu-
lóinak oszt. vizsgája. Junius 24-én a gyak. 
iskola vizsgája. Junius 24-én d. u. 2 órakor 
osztályozás. Évzáró értekezlet. Junius 29-én 
Te Deum. A tanév ünnepélyes bezárása. Csik-
Somlyón, 1902. május 10. Az igazgatóság. 

— Fürdő megnyitás. A csíkszeredai 
kellemes és tisztavizü gyógyfürdőt,  városunk-
nak ezen egyetlen közvetlen közelben levő 
kiránduló helyét az uj tulajdonos a meleg idők 
beálltával azonnal megkezdhető fürdő  idényre 
teljesen rendbe hozta; a fedett,  valamint a nyilt 
fürdók  is a lehető kényelemmel berendezve, 
már mindennap a közönség rendelkezésére álla-
nak. Hideg és meleg ételek és a tulajdonos 
pinczéjéből kikerült jómiuödégü, valódi termé-
szetes borok kaphatók. A mult évben is már Íz-
léssel berendezett csinos kinézésű parkon elő-
nyös újítások eszközöltettek s általában a tu-
lajdonos mindent elkövetett arra nézve, hogy 
fürdőjén  a látogató mind azt a kényelmet fel-
taWjttjgBÍ, a mely a mi viszonyaink között lehet-
S^SS/A fürdő  megnyitása folyó  hó 19-én Pün-
kösd hétfőjén  fog  megtörténni a délutáni órák-
ban. Konyha, pincze a legjobban fel  lesznek 
szerelve, valamint jó zenéről is gondoskodnak. 
Ezeken kivül a közönségnek kellemes megle-
petésekben is lesz része. 

— Az életunt ozigánynő. A napokban 
történt, hogy egy a nyolezadik tízes ntolsó éveiben 
csoszogó öreg sátoros czigányné házalás közben 
egy oly nri házhoz tér be, hol • ház úrnője 
épen placsinta sütéssel foglalkozik.  Az Öreg 
ezigánypénak látó és szagló szervei már fogya-
tékosak lévén, hamarjában nem Ind eligazodni, 
hogy bát ml is sül a serpenyőben, kérdőleg fodnl 
az nr asszonyhoz: Ifit  sflt  istálom a lábosban? 
— Én balált — feleli  az arnö. — Hát akkor 
istálok belőle egy falást  — mondja a czigánynö — 
mert látja Dint megöregedtem és szeretnék meg-
halni Az BTBŐ azonban, hogy a balált késleltesse, 
az azt előidéző placsinta osztogatással késett, 

mit a czigányné megunván várni az ajtéfelé  in-
dult nagy sóhajtással, hogy távozzék. Ekkor az 
asszony megszólítja, hogy ha csakugyan meg-
akar halni, kap egy darabot placsintát, de siessen 
haza meghalni. A placsintát a czigányné nagy 
hálálkodás között mohén kezdette bekeblezni, de 
nem azért, hogy meghaljon, hanem hogy tovább 
éljen. 

— .Fürdők és Nyaralóhelyek* (A 
összes hazai fürdők  ingyenes ismertetője. Szerkesz 
tette dr. Fodor Oszkár a D. K. E. titkára, kiadj 
a Duuántuli Közművelődési Egyesület. VI. év-
folyam).  Külföldön  számos vidék, sőt tartomány 
lakossága mogél az idegen forgalomból,  az oda 
csődülő nyaraló és fürdózó  publikumtól s bár 
uem egy fürdóuk,  gyógyhatását illetőleg, mussze 
mlszárnyalja a külföldi  fürdőket,  mégis a magyarok 
százai külföldön  töltik el nyarat. — A Duuántuli 
Közmüvelódéei Egylet válalkozott ama rendkívüli 
fontosságú  akczinra, hogy a mngyar B főként  a 
duuántuli fürdók  és nyaralóhelyek felvirágozta 
tisa érdekében lépést tesz, E czélból adja ki dr. 
Fodor Oszkárnak, a D. K. K. titkárának szerkesz* 
tésébeu ez évben VI. évfolyamában  a hazai fiir 
dőket részletesen ismertető .Fürdók és Nyaraló-
helyek" füzetet,  melylyel hazánk regényes szép 
ségfl  fürdőire  akarja terelui nagyobb tömegben a 
külföldi  fürdőkből  és nyaralóhelyekből a nyaraló 
publikumot. — A .Fürdők és Nyaralóhelyek" nagy 
mértékben mozdította elő eddig iá a szegény nép 
megélhetésének könnyítését s azzal, hogy kiilö-
nősen a dunántuli fürdők  és nyaralóhelyek ügyét 
felkarolja,  valainiképen ellensúlyozni kívánja 
Dunántulról való kivándorlásnak egyik fóokát 
filokxera  pusztítás okozta elszegényedést és kenyér 
kereset hiányt, mivel a Dunántúl fürdőhelyeinek 
felvirágoztatásával  valamelyes jövedelmi forrást 
nyújt a Dunántul elszegényedett Bzóllósgazdáiiink 
A füzet  hasznavehetóségét emeli az, hogy a többi 
magyarországi fürdők  és nyaralóhelyek ismerteté 
sét is adja, amennyiben azok megbízható adata 
ikat rendelkezésre bocsátották. — A .Fürdők és 
Nyaralóhelyek* nemcsak, hogy ingyen hirdeti 
kiadó lakásokat, a hanem füzetet  ingyen kapja min< 
denki, ki a Dunántuli Közművelődési Egylet tit 
kári irodájához (Budapest, Kerepesi-ut 43.) fordul 

kereskedelemügyi miniszter ur Ó Nsgyméltó 
ságának 1Ü02. évi 344/elu. sz. rendelete folytán 
pedig a fű/.ot  az összes államvasuti kocsikban is 
elhelyezésre kerül. A fiizet  czímlapját díszítő képet 
Vajda Zsiga, a kiváló festőművész  rajzolta. 

— Könyvismertetés. Tyuktenyésztés 
II. átdolgozott és bővített .kiadás, 90 ábrával 
irta Hreblay Emil, állattenyésztési m. kir. fel 
ügyelő, a gödöllői m.' kir. baromfitenyésztő  te 
lep igazgatója. Ara 3 korona, szerzőnél lapunkra 
hivatkozva kedvezményes áron 2 korona elő 
leges beküldésével megrendelhető. (Budapest, 
VIII. Csömöri-ut 15. szám.) E munka nélkü-
lözhetetlen minden gazdának. Hogy ez igy van, 
bizonyítja azt azon körülmény, hogy az első 
kiadás rövid 2 év alatt elfogyott.  Ezen átdol-
gozott kiadás még kelendőbb lesz, 200 oldalon 
minden kérdést részletetesen tárgyal, pontos 
utmutatást ad a tenyésztésre s takarmányozásra, 

tenyész anyag kiválasztás és értékesítésre, 
tárgyalja természetes és mesterséges keltetést, 
az uj amerikai keltető gépeket ismerteti s azok-
ra részletes útbaigazítást közöl. Az ismert és uj 
fajtákat  bemutatja. Az amerikai kappanozást 
ismerteti s végre a gazdasági baromfi  tenyész-
tés .hasznát irja le. E munka tartalma főbb 
czimekben. I. liész. A tyuktenyésztésról. Beve-
zetés. A tyúk udvar. A tyúkól és berendezése. 

tyúkok takarmányozása. A takarmányzó esz-
közök. A tyúkok gondozása. A tyúkok beteg-
ségei s azok gyógyítása. A tojás termelés és 
értékesítés A tenyész tojások felismerése  és 
kiválasztása. A keltetés. A keltetési eszközök 
A csibék kelése és felnevelése.  A csibék gon-
dozása és takarmányozása. A csibenevelő esz-
közök. A csibék osztályozása és a tenyész 
anyag kiválasztása. A tyúkok jelzése. A kap-
panozás. A vándor tyukol előnyei. II. Iiész. A 
tyukfajtákról.  Bevezetés. A magyar tyúk. A 
kopasznyaku tyúk. A gyöngytyúk. Melyek a kis-
tenyésztés nemesítésére ajáulott külföldi  ne-
mes fajták  V A langsántyuk. Az orpington tyúk. 
A plimut tyúk. Zárszó. íme látjuk, mily széles 
keretben tárgyalja Hreblay az általa oly lelke-
sedéssel szolgált ügykör egyik fontos  ágazatá-
nak kérdését: a tyuktenyésztést. Melegen ajánl-
juk a müvet mindenkinek, ki baromfitenyész-
téssel foglalkozik.  Átolvasása hasznos és tanul 
ságos lesz. 

— Szüz-Mária Virágos kertje. Ezen 
kitűnő májusi havi olvasmány harmadik kiadása 
már fogyatékán  van. A ritka beoscsol biró vallásos 
münok irányát ismeri az olvasó közOnség uagy 
része, hiszen abból több mint 8000 példány forog 
közkézen. A szerző, egy tudós és bölcs kath. iró, 
a keresztény élet legfontosabb  erényeire oktat 
benne sok lelki öröm, kimondhatatlan vigasztalás 
között. Az egyes tételek mesteri feldolgozását 
legjobban bizonyítja a könyv óriási kelendősége, 
mely igazán páratlan a magyar kath. könyvpia-
ezon. Nyolcaezer példányt kapkodott hirtelen szét 
a nagy közönség. A könyv óriási elterjedését 
kiváló béltartalma mellett elegáuB kiállításának 
és szerfölötti  olcsóságának köszöni. Május havára 
jámbor olvasmánynak, elmélkedés! könyvnek, vlzs 
gákra, bérmálásra éB egyéb jutalom és ajándék 
tárgyaknak, magánosok és könyvtárak részére, 
béltartalmára, olosőságára és ozélazerfiségére  valé 
tekintettel — a Szlii Mária Virágos kertje a leg-
melegebben ajánlható. A mnnka osinos vászon-
kötésben. vörös éa egyéb színekben 1 koronáért 

(beleértve a szállítás költségét is) kaphalé Gyu-
lafehérvárt  (Erdély) Kopaoi Gergely székesegyházi 
káplánnál éa P. Schlíoh János jezsuita atyánál 
Kalocsán. Az árából befolyó  ősszeg minden levonás 
nélkül szt. czélra fordittatik. 

— Nevető örökösök. Nem rég halt meg 
B. máv tisztviselő, ki az ntobbi években nri 
ntódon élt és ez az életmód mindenki előtt rejtély 
maradt, annál is inkább, mert a csekély nyug-
díjból nem juthatott a költséges élvezetekre. Az 
örökösök kíváncsian lesték a végrendelet tartal-
mát. De ebben csalódtak. Nem maradt se pénz 
se értékpapír. Ellenben csakhamar rábukkantak 
a jövedelmi forrásra,  mely az elhunytat éveken 
At ellátta pénzzel. Kis jegyzőkönyvének egy pár 
oldalán a Tőrök A. és Társa név volt feljegyezve 
és a jegyzetek magyarázó tésze bebizonyította, 
hogy B. rövid egy pár év alatt sok kisebb nyere-
ményen kivül négyszer tekintélyes összeg.n, köz 
lük két főnyereményt,  nyert Török A. és Társa 
czégnél, kinek Teréz-körnt 46., Váczi-körnt 4., 
Mozenm-körnt 11., Erzsébet-körut 54. és Kere-
pesi-ut 32. sz. alatt vannak a bank üzletei. A 
további kutatások alkalmával egy lexikonhan 
egy 300.000 koronáról szóló bankletéti elismer-
vényt és egy osztálysorsjegyet találtak az örö-
kösök. A véletlen ugy hozta magával, hogy ez 
a sorsjegy is nagy összeget nyert Török bank-
házában. Elképzelh-tő, bogy az eddig szomorú 
örökösük arcza mint derült ki a n*-m várt nagy 
örökség felfedezése  folytán. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe 1 Az Országos Pályázati Közlöny szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Iiökk-Szilárd-utcza27. szám. 

— Ingyenes diszmü-ajándók. Aki e 
czimet elulvassa. akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség búzájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hír. 
Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és szóki 
mondó napilapja lepi meg vele karácsonyra ólva-
sóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — 
gyönyörű kötésű, remek illusztrácziókkal díszített 
Zichy Mihály Album-ot. E valóban értékes és nagy 
irodulini becscsel biró inüvet — melynek az Athena-
oQin kiadásában megjelent eredetije 00 koronába 
kurül — a Pesti Napló uj kvárt kiadásában kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állundó előfizetője.  És magkapják dijtalauul azok 
az uj előfizetők  is, akik ogész éven át fél,  negyedér 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül flzetuek 
elő a Pesti Napló-ra. 

— Eladás vétel éa bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvílágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Kökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

Szám 366/901. 

S z e r l s e o z t á l " ü z o n e t e l c . 
G. F. Gy.-Ssentmiklós. Mint múltkori táviratát, 

ugy mostuut eztkkét is már a lap zárta utáu kaptuk, 
tehát nem «közölhetjük. Egyébiránt scin 02 egyikben 
sem a másikban uincs semmi u) dolog, a mi már lapunk-
bau is emlitve uc lett volua. 

Laptuldjdooos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 2183-1902. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a gyergyói járáshoz tar-

tozó Gy.-Remete, Gy.-Várhegy és Gy.-Salamás 
községekből alakult egészségügyi körben a kör 
orvosi állás Gy.-Remete szókhelylyel üresedés-
ben lévén, annak betöltése czéljából ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A körorvos évi fizetése  a látogatási dijak 
válts ágával együtt 233G korona, lakbére 200 
korona, fuvar  váltsága 104 korona. 

Felhívom mindazon orvos tudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvényes 
köpesitésüket, valamint eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  szabályszerű 
folyamodványaikat  folyó  • évi junius 20-ig 
hozzám adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1902. május 11. 

Xjáxáx  T á n o s s. k., 
[156] l - : l főszolgabíró. 

[161] l - l 
végreh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közbirré teszi, üogy a csíkszeredai kir. tör-
vényszéknek 1901. évi 9362. p. sz. végzése folytán 
ifj.  Molnár József  ügyvéd lömeggoodnok néhai 
Baktsi Gáspár volt csíkszeredai lakós vagyon-
bukott elleni csődttgvében elrendelt csődleltá-
rozás alkalmával jelzett éa 3875 kor. 06 fillérre 
becsált ingoségokra a csíkszeredai kir. törvény-
szék 1909. évi 2958. p. sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap és felülfog-
la Itat ók követelése erejéig is, a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna. Csíkszeredában 
és folytatólag  Csik-Taploczán leendő megtartása 
batáridőül 1902. évi mijiis hó 22-én éa kővetkező 
napjain délelőtt 8 érája kitüzetik, a mikor a 
bíróilag lefoglalt  illetve leltározott ingók és pedig: 
bázibotomk tételenkint esetleg darabonkint is a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés  mellett, szük-
ség esetén becsáron alnl is elfognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  koráhban esz-
közöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem títnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirl kikül-
dődnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1902. május hó 6-ik napján. 
Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó 

Sz. 2772-902. 
ki. 

1155] 1 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Az üresedésben levő gyó-várhegyi kör-

, egyzói állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen 800 korona évi 
fizetéssel  és természetbeni lakással javadalma-
zott állást elnyerni óhajtják, hogy az iránti 
kérésüket hozzám folyó  évi junius hó 3-ig 
annál biztosabban adják be, mivel később beér-
kező pályázatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1902. május 11-én. 
T A z á t r T é m o e a. k., 

főszolgabíró. 

Sz. 238/909. [149] 1 — 1 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1900. évi 1665. polg. számú végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd 
által képviselt csíkszeredai Takarékpénztár rész-
vénytársaság végrehajtató részére Gegfi  István 
csik-karczfalvi  lakós végrehajtást szenvedő ellen 
4000 korona követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 1062 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1900. évi V. 276/,. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, aunak 
az alap- és felülfoglallalök  követelése erejéig 
is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán leendő meg-
tartására határidőül 1902. évi május hé 21-ik nap-
jának délelőtt 9 érája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig: széna, szekér, bázibu-
torok stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április hó 
98-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott, miut a Jakab és Társa czég 

csődtömegének gondnoka, ezennel köz-
hírré teszem, hogy a tömeghez tartozó 
künn lévő követeléseket a csődválaszt-
tnilny határozata alapján 1902. évi 
májas hó 30-án délelőtt 9 órakor 
Csíkszeredán Ügyvédi irodámban meg-
tartandó nyilvános szóbeli árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés  elle-
nében eladom. 

Árverési feltételek  irodámban bár-
mikor betekinthetök. 

Csíkszeredán, 1902. május 14. 
Dr. Osiky József, 

ligyvód. 
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Minthogy a konvertálás ^ 
alá került értékpapírok hi- h 
vatalos ideje folyó  hó 10-én * 
lejárt, ezen papirok különö- -
sen a Regále kártalanítási 
kötvények a helybeli do-
hány nagytözsdében névér-
tékük erejéig beváltatnak s W 
az esedékes szelvények kfl-  ^ 
lön kifizettetnek.  [15o] i_s ^ 



Május 14. G 8 I K I L A P O K 30. szám. 

Budapest 1900. Állami érem. 

Allatok BMM fajainak  MtOmésére vállalkozik 
KATONA MIHÁLY 

nyÜT. állatprseparáló éa tannerkéultő Intésete 
BUDAPEST, Jóssef  körat 13. 

E.nlősök és madarak természet hűen a lepujabb 
módszerrel (modelHroz&ssal) készíttetnek: szebben 
jobban, olcsóbban, mint bármely hasonló intézetbon. 

As állatok kitőméfte  nagyság ner int kerül: 
EMLŐSÖK: M AT>APAIT . 

Platyaagytága — 0 80—1 frt 

12 12 

Rgvraagy«ác« — 0 80—1 frt Menyét . a . Galúab 
. 6 . Erdei bagoly — Rúka . 9 . Nagy aaholy (Uhu) 

V*ddiéiaófrJ  — IS—2n . Rw (nagy) — — 
Saarvurej — SS—tű . Kesely D — — — 
tilkedfajdkaku  dOrgA helyűiben ágon foldfeittl  — 10 . 
Nyír . . . eniO réssletet alánul álv. 7 . 
Siketfajd  fej  é* farok  faragóit  tablettán — — — & . %y1r • • , , 4 . 

Az Intézetben készülnek mindenféle  vadé-
n a t l tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csopor-
tok, fflecÓ  vadak, emlős fejek;  mi) vészi leg faragott 
tablettakou, mint szobadíszek, madaruk, mint fal-
díszek, emlősbőrök tepicliekuek természethűen 
utánzott fejekkel.  OB, sKarvas, agancsok mon-
dirozása tablettákra, levetett agancsok koponya-
utánzatokra helyezése és minden egyéb praeparatori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
számíttatik. 

As intését kitörné»! csélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat mindeh időben vásárol: sus-
fajokat,  fajd  kakasokat, uhu és túzokokat Medvét 
és medvc-bocsot, híuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve is szállithatók, a legmagasabb árakkal 
lesznek fizetve.  [ m ] 3 _ 1 ( ) 

Állást nyernek. 
As Országos Pályásat! Köslőny utján, mely 
az országban betöltendő összes állásokat 
közli, állást nyernek, ipari és kereskedelmi, 
mező és erdőgazdasági és müszuki tisztvi-
selők, községi jegyzők és jegyzőimokok, 
nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak 
és gyakornokok. Előfizetési  ára 'Zi e vre 
4 korona. Mutatványszámokat 30 fillér  be-
küldése ellenében küld a kiadóhivatal Bu-
dapest Rökk Szilárd-utcza 27. Álláskeresési 
beiktatásnál minden szóért 2 fillér,  vastagabb 
betűvel 4 fillér,  nyilt térben  pétiig iniftdeji 
szóért ti fillér  fizetendő,  mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig íogad el u ki&dóhivatnl. 

(ti&I 11-12 

1900. évi termésű 200 
véka kitünó 

eladó. Tudakozódni a kiadóhi-
vatalban. [140] 2-a Í J 

Szám 252/lBOl. 

VAGYON. 
Vezér-Mérleg. 

A cttttmrifl  gflglllnH  tlrlolOMl artrettMEtémt 1900/191)1 töetérril 1900, h1 jnilu 1-tól 190L éri leeember 31-1«. 

M a g n e v e z é e 

Pénztárkészlet. 
Készpénz 
Italraérési kártalanítási kötvény . 
Aradi polg. takarékpénztári könyv 
Csíkszeredai takarékpénztári könyv 
Váltóban az Ugyéaz kezén . . . 
Elszámolás alatt az ügyész kezén 
Magy. korona járadék kötvény '. 
Nyugtákban 

Adósok  tartozásaiban. 
Telekdijak számlán 
Haszonbérek számlán. . . 
Jelzálog-kölcsön tőke számlán 
Rovatai számlán . . 
Adók, illetékek számlán . . . 
Regále kötvény kamat számlán . . . 
Káhán Rozentál és Tusnád község számlán 
Építő anyag termelés Bzámlán 
Ipardijak számlán 
Ktilönbféle  tartozások követelésében 
Ingóságokban 
Beruházásokban 
Biztosítási alap . 
Törzs vagyon 
Veszteség számlán 

Egyesen II Összesen 
korona értékben 

33701 
28800 

1902 
373 

1200 
239 

1000 
G0 

947 
20144 
8773 
5152 
515 
648 
74G 
246 

2744 
7783 7<> 

3391209 

4770080 
1464636 

357740 84 
849000 
215000 

660 79 
1518566 88 

Egyesen I összesen 
korona értékben 

Kóroda alap számlán. 
Kápolna alap számlán 
Şolyomkd alap számlán 
Óvadékok számlán. . . 
Jelzálog-kölcsön számlán 
Tusnád község számlán 
Hann és Heller számlán . 
M. A. V. számlán . . 
Biztosítási alap számlán . 
Törzsvagyon . 
Mérleg többlet 

634171 
87312 

12 
131202641 

86376 
13872 

286624 
849000 
215000 
11846681 

isisünk;;::-: 
I 11 I l i i 

Csik-Tusnádfürdőn,  1901. évi deczember 31-én. 
A csík-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének igazgatósága: A csik-tusnáili gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének felügyelő-bizottság» 

Mikó Bálint s k., Vájna István s. k., Jesnenssky István s k., A fenti  mérleget átvizsgáltuk és helyesnek találtuk 
cbiök. is«zs tag. iKo7.K. tag. Csik-Tusnádfürdőn,  1902. márczius 4-én. 

Aronsohn Henrik s. k., Dr. Kűnnle Tivadar a. k., Dr. Csisaór Miklós s. k., Inose Lajos s. k., Baemeijal latrán a. k., 
f.  h. tag. f.  b. tag. igiizg. tag. igazg. tag. iguzg. tag. 

N y e r h e t ő : 
Egy jutaloindij 600.000 kor. 400.000 kor. 200.000 kor. 

2 á 100.000 „ 1 á 90.000 „ 1 á 80.000 „ 
1 á 70.000 B 2 á 60.0U0 „ 1 á 40.000 „ 
5 á 30.000 „ 1 á 25.000 „ 7 á 20.000 „ 
3 4 15.000 „31 á 10.00(1 „67 á 5.000 „ 

stb. stb. stb. összesen: 

LUKÁCS VILMOS 
50.000 nyere-

mény 13,160.000 K-
Legnagyobb nyeremény esetleg 

E g y r a a . i l l i ó üsoroan.©.-

Budapest, 5, ker., Fiirdő-utcza 10. szám. 
Legrégibb és legajánlhatóbb osztálysorsjegy főelárusitó 

hely szétküld I. oszt. sorsjegyeket eredeti őrért: 
Egy egész I Egy fél  I Egy negyed I Egy nyolcául 
12 korona 16.— korona| 3—korona | L60korona 
a pénz előleges beküldése vagy utánvétel mellet is. 

(142) 1-3 Húzás már május 22. és 23-án. 
sZá,„ Meghívó. 

A csik-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének 1902. évi 
május hó 25-én megtartandó 

R E N D E S É Y I K Ö Z G Y Ű L É S É R E 
T-Á-KGr-XVAJE: 

1. Igazgatóság jelentése, az 1900/1901. évi zárszámadások előterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. Kimutatás a pénztár számla követeléseiről. 
4. Kimutatás a be nem hajtható és leírandó tartozásokról. 
5. Kimutatás az 1902. és 1903. évek szükségletéről és ezek fedezéséről. 
6. Egy feltlgyeló-bizottsági  és egy igazgatósági tagnak megválasztása. 
7. Kátz Ida szövetkezeti tag által felmondott  Üzletrészek feletti  határozat 

hozatala. 
8. Dobay Sándor kérése gyógyszertári helyiség és g> ógyszertári lakás 

megadásáról. 
9. A magán orvosi dij legkisebb méretének megállapításáról szóló sza-

bályzat kihirdetése. 
10. Imets F. Jákó telekügye. 
11. Szálloda tulajdonosok által használt és bérbe fogadott  bérkocsi tulaj-

donosok ipardij fizetésének  meghatározása. 
12. Kebli Ügyek és indítványok. (A. sz. 38. §.) 
Felkérem a szövetkezet t. cz. tagjait a fenutirt  napon d. e. 10 órakor 

TusnádfUrdőn  az igazgatósági gyUlés-terembeu személyesen vagy az A. sz. 10 
§-ában megirt felhatalmazottjaik  által képviselve, megjelenni szíveskedjenek. 

Kelt TusnádfUrdőn,  1902. április hó 20-án. 

[13513-3 M i k ó B á l i n t s . k . , s z ö v . e ] nök. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NÖI- ÉS FÉRFI DIYAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i i d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rsndertsm be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czéllil, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

m ] Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatélete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

fcwnnininiriir^i^ 
O — k  i Î Elvsm kevés haszon, nagy forgalom!  Í~ O 

Elven kevés haszon, nagy forgalom  I 
M p o p a o t o p ^ ^ 

f 
A sorüzlet torén 23 éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

5 Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
Ş s&rgyrak Brassó, Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruházták. 
ţ Az említett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven 

;
át elismeréssel találkozott üzleti működésein felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem,  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 

5 a m a g a m r é s z é r ó i b i z t o s í t o m a z i g e n t i s z t e l t k ö z ö n s é g e t , h o g y m i n d e n k o r c s a k a l e g j o b b 
m i n ő s é g e t f o g o m  s z á l l í t a n i . 

_ A l e g k i s e b b m e g r e n d e l é s ü v e g e s s ö r n é l 5 0 ü v e g , h o r d ó k b a n p e d i g 2 5 l i t e r . 
3 Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

! un 8-8 KASZIK ANTAL, 
| BRASSÓ, hossra-nton 104. 

^ Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
^^MÍ'Mi'XU/MtMi/̂ Mí'SU/Ml'MÍ'MI'Ml'MJ'Mi'Ml/ 
f̂r  ft»  ffc  IflT*  If  ft*  It* Ttv 

^ Ml» Ml» Mi* Ml' M1» Ml' Ml' Ml< >U<>11,mi, .ii, Ml' /nv /jţv /flk  /nv /ir» <nv<rrv >it> <tt> 'it> -m /m 

U j sza.bó=üzlet! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-től a leg 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi es nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legeló-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátitottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tisztelettel 

103) 6— EÉS1S© lAMÁS, f@i£Í<*BAt€. 
(Lakás és üzlet helyiség: Oál András-féle  ház, Csiknereda.) 

\Us tlir ̂  XU'\li/tllr ̂  ^ >11/>Ur >11? ^ ^ E >11, Ml' Ml' Ml' Ml' >11' Ml' >1 ,irv ,n> ,m >m /rtv f 
/ \b' Ml' Ml' «»' 'II' >11' >11' Ml' v /l(v /1T> 'Hv 'U> '11» -M> 



Május 14. C S Í K I L A P O K 20. szám. 

Ferencz pálink:a 
(SÓSBORSZESZ) l»l 18—50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mimlenek-
elótt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyim kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitünó aikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gj'u-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen, katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjeggyel. Iígy üveg 30 tillér., 1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott. hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
V É R T E S L . . . S A S " - ^ y ó « » y s z i ' i l á i á I ) i i i i L ú g o s o n . 

Fürdő megnyitás. 
A csíkszeredai  f/!/ó(jyfürdőt  /.  éri  május hő  10-én, 

1| Pünkösd  második  naftján  a délutáni  órákban Ü 
I BV* asa-egfan-sritozaci. 

IS s ezzel átadom a közhasználatnak. Jó zenéről, hideg és meleg j | 
ÉTELEKRŐL, valamint JÓ BOROKRÓL gondoskodva lesz. 

Hivatkozva azon tetemes kiadásra, melyet ujabb időben 

E a fürdő  kényelmesebbé, csinosabbá tételére fordítottam,  1 
kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását. 

Csíkszereda, 1902. május hó 14-én. 
I ur,:.] i-i Helvig G. János, IMötulajíOflOS. 
HnBH«aaBEÍBEiniBlHl!iflni!I^ 

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL. 
EY-

jolpn. Fehér borok 
í hordókban. 

ltfílíi  Szászsebesi 
1897;; Szászsebesi 
1896 Szászsebesi 
1895' Szászsebesi 
189;i Szászsebesi 
189:5, Házi jegy 
— 1 Kégiebb évfolyamok 

1893 K lik ül lö menti 
1890 Csemege bor 
18'<0 Muskataly legtiiioinabb 
1889 Szászsebesi pecsenye !»ur 
lBí-ííí Rizling legfinomabb 
1889 Leányka 
1895 Tramini legfinomabb 
— Aszú tinóm 

1893,, Burgundi 
1893 Rózsamáli 

Vörös borok 
hordókban. 

— Krdélyi vörös 
— Carbenet iioir 
— Káez ürmös . . . 

Arak 100 
Hterenkmt fol?® 

írt 
is 

— 

lT, - J i 
l'tv 

28 -3." 
31).— 
4(1.-
4ö. 
40.--
4-"..— 
4-".. -
4"). 
!«).— 
•V).— 

3.1.— 
4-V-

Eí-

IS'.HI 
1803, 
1889 
1889' 
1890 
189(1 
1893 

1889 

7 deci-
Borok üvegekben liter 

áruk iiwgpel. |'|-[ kl' 
l'eeseuye bor .11 
Rózsamáli líl 
Leányka l'>1 
Tramini — I'M 
liixlingi . . . l>1 
Muskataly legfinomabb  . — li-1 
liui'giindi — (il 
Uuilai sashegyi — 70 
Carlienet noir — (il 
Vörös bor . 11 
Káez ürmös (Wcnmitli). - (il 
Asz» finom  - 9(1 

3'5 deci 
üler 

frt  ki-
30 
31 

- 31 

- 3 1 
- 31 
- 31 
- 31 
- 30 
31 

-|15 

ráltó 
fl-.rt) 
«hitt 

.I*:  árul.  S-jó.t-.-Srlx'.Hiii  .7 huri 
mellett  értentlők,  i'ihjii  készjiénz 

•sénél  a xuimht  keltétől  ,'SO  linji 
'!"/ii  I i  s-.i'ijii  itiis  mellett. 

Ií<-iidi-linén\ eket kü/.vel il: 
GYÖRGY1AKAB MÁRTON UTÓDA, 

Csíkszeredában. 

Bérmálási  állandó  értékű  ajándék  tárgyak. 

Hazai 

á l c s3ze r^7 -áu ros , ó r á s é s l á t s z e r é s z 
** P É C S . 

Ne küldjük pénzünket külföldre! 
iparunkat elömozditó czégemnél mindemiemu 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
M 
4i 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó ezikkek sokkal olcsóbban, jobbanee 
megbizhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Valódi i-iQíI odi romont. 

óra frt 
l'B.vuiei dupla fed.-ll.-l 

frt  fl.— 
Valódi 14 kar. arany DÚÍ 

rvm. ó n frt  14,— 
UgyaaeB dupla fcdt-llrl 

frt  IH.5U 

frt  a." 
F I 4 

Valódi ezüst pánosél óralánczok 
m. kir. fémjelzéssel. 

fi  gramm .«ulylmii írt Co cramm .-iitylan 
>i V'ratnm siilyl>;ia írt 1 .-rr" 7u ura mm sulytctn 
-íi» cramm *ulyl>in frt  2 .20 *0 prnnim ^ulylmn frt 
ki pramm nulyban fri  loo gramm sulyliati frt  •> fin 
50 (rramm »iii"liao frt  3.25 l'>" gramm ?ulykiii fn  '.i .Vi 

Valódi 14 kar . aranylánczok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm >ulyban frt  24— 4" i>'r;iium culyban frt  47 — 
25 cnmin sulvliaa frt  aO.— | !>) pninim mlyban frt  5H.— 
30 cramm súlyban írt U7.— j (JO t'NMM MI i VLM o frt  FI'J.— 

köves lú«rók uólkül níL-rvc. 

i 
14 kar. anoy pet-ti(*f|;yUrD frt  fl.80  | 
Uj ArBBybül 6 kar. frt  3.50 V.tjtj  ,/rn>nin»s  iirnitţ//âiir;h»z  n/g  l.'t  i/fommtts 
Doawe ftr»Dy  fn  l . M j ^ . i { f  p S k r / n . I „ , , , ; „„ , „ ,„' ,/„„, .V/ ,W ; Valódi .-Ziut rom, óm fn  5 -
MerWkUI el.-^odó egy , M " 1»upla Múlh l frt  T _ 

papirsMllag. [  »0 k,»ijrztn-bti  !>;;',d.  [Ul>j 2 — •«) Valúdi esüM ankren-ra. 
dapla fcdcllel  8 frt.  — l'ţyiiDea '^«''««hb » frt.  — IVyani'i arnny Mfg.  12 írt. Tul* valUt «Dkiv-n-mon. dupla fcdi-HH  12 frt 

Valói li U kar. arany ankn-.romuüUiir úra 24 frt.  — íJupla Tcdrllvl 36 frt. 
Nagy képi» árjegysék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. » 

f é r f i s za loó - - eLz l e t e 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 
H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l t ' i l i n t i l j . i U : 

Kósípéniért scáUitok: 
1 szúp zakó öltönyt t(llöul)öz6 szinlicn ltü-40 k. 
1 (in. zakó öltönyt brüni Sclicviot szövet 42 -Ö0 k. 
1 (in. znkó öltönyt bríinl kumgarn szövet 48—(iO k. 
1 (in. zakó öltönyt Hnoni unpol szövőt ă(i—(W k. 
] (in. zsuket tArsttlpúsi öltönyt kiini^nrti ön - UH k. 
1 lin sziilon öltönyt linóin gungurii líT»—H"> k. 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é r t . ~wm 
Gyors kiszolgálás. Versenynélkfili  árak. 

1 Hn. Fcrcncz József  öltönyt kik, szürke és [ekete 
angol Sclicviot 70-Ml k. 

1 lin. felöltőt  . . 34-riO k. 
1 (in. felöltői  valódi anftol  szövet 50- !H) k. 
1 nadrágot linóin szövet ln',1 . ltl 1 T> b. 
1 ii'ldrápot finom  angol szövetből Ili—22 k. 

| V I 1 8 - 4 0 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

„Magyar közélet 
Politikai, Társadalmi, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi és Művészeti Szemle 
Megjelenik Irakén kétszer, minden hó l-én és 15-én. 

S z e r k e s z t i k : 
Dr. Halmai Elemér éa Ziginy Árpád. 

E1 ci f  i /. c t é s i á r u k : 
Iígész évre 20 korona. 
Kel évre 10 korona. 
Negyed évre . . . . . 5 korona. 

Klofizetéseket  elfogad  Györgyjakab M. 
utóda, Dresznandt Viktor könyvkeres-
kedese Csíkszeredában. 

A ki WW birtokára rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
forduljon  „Pénzintézet" jelige alatt 
a „Csiki Lapok" kiadóhivatalához. 

SS 

. I I ^ U Y Z K I L , . 

50,000 nyereményük. 
Legnagyobb oyorűinéoj • loinieroiiciftaobb  ewtbaa: 

1.000,000 korona. 
Korona 

1 jutalom O O O O O ' S 
1 nyer. & 4 0 0 0 0 3 » 

s o o o o o 
l O O O O O 

9 0 0 0 0 
s o o o o 
70000 
GOOOO 
40000 
SOOOO 
S5000 
SOOOO 
15000 
ÍOOOO 
5000 
3000 
s o o o 
Í O O O 

5 0 0 
8 0 0 
200 
1 7 0 
I S O 
ÍOO 

a « 
q> A • • 
o 9 • • 
N a 

« a M. • • 
a 1 • • 
o fl 

M 9 • 
N z 9 
a 

1 m 9 
C2. • 
N V » 9 
co 1 
« M 9 9 
•M 7 9 • 
co a 9 • 

3 1 9 • 
G 7 9 • 

3 9 • 
4 3 2 m • 
7 6 3 m • 

1 2 3 9 m • 
e o » • 

8 1 *S o o • • 
3»4»0 • • 
4 0 0 0 • • 

s o • • 
3HOA • » 
g » o o • m 40 

5 0 , 0 0 0 J ^ 1 3 . 1 6 0 . o n n 

K I V Á L Ó S Z E R E N C S E 

T ö x ö l r - n é l 
Nagyon sokan saerencaések let tek általunk. 

Unt  millió  koronánál  többet  ni/ertek  ná-
la lik  noi/j/rnbeesiilt  reroink. 

Az egész világ legesélydusalili sorsjátéka a 
mi m. kir. szalj. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára újból kezdetet veszi. 

100.000 sorsjefjy  70,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki. tehát 
az iisszes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sor-
solási jegyzék kimutatása szerint. 

5 húnap alatt összesen tizenhárom millió 
160,000 koronát, egy hatalmas összeget sor-
solnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll. 

Az I-só osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők : 

egy nyolezad frt  .75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed ('/,) 1.50 „ 3 , -
egy fél  ( ' , ) 3.- „ 8 . -
egy egesí ('/,) 6 . - „ 1 2 , -

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz 
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb [ 11 ] r. r, 

f.  év május hó 22-ig 
mely napon a hozás kezdetét veszi, bizalommal hozzánk meni-

| 9 n » 

= B A N K H Á Z = 
Budapest, 

Hazául lepapl (Mail oszlálysorsjM üzlete. 
Kóárudánk osztálysorsjáték osztályai: 

Föüzlet: VI., Terez körut 46 a. 
Fiókok: 1. Váczi-körút 4. 

2. Muzeum-körut 11. 
Erzsebet körut 54. 

Hendeiöievéi ievárdó. TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest. 
Kerek részemre I. oszt. ni. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

Í u t á n v é t e l e s n i k é r e m 
p o s t a u t a l v á n y n y a l k ü l d ö m ' 
mellékelem bankjegyekben (l.ílveKekln-ii) \ 

Az összeget A nem tetsző törlendő. 

Nyomatott Csik-Bseredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 




