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Szarvasmarha tenyésztésünk 
veszedelme. 

Vármegyénkben már régi idő óta 
belátták, hogy túlnyomóan mezőgazda*ág-
gal foglalkozó  népünknek gazdálkodás-
ban a fősúlyt  az állattenyésztésre és első 
sorban a szarvasmarha tenyésztésre kell 
fektetni.  A mezei gazdálkodásnak ez az 
ága az, a mely a csíki viszonyoknak leg-
inkább megfelel  s melynek okszerű üzé-
sével a kisgazda leginkább biztosithatja 
megélhetését, előhaladását és boldogulását. 

Éppen ezért intéző köreink és ezek 
között a vármegyei gazdasági egyesület 
kiválóan nagy gondot fordított  az állat-
tenyésztés fejlesztésére  és minden rendel-
kezésére álló eszközt és módot felhasznált 
arra nézve, hogy kis gazdáinkkal külö 
nősen a szarvasmarha tenyésztést meg-
kedveltesse. 

A szarvasmarha tenyésztésre vonat-
kozólag az eddigi tapasztalatok alapján 
uz elért eredmények mérlegelésével és 
.íghajlati és legeltetési viszonyaink tekin-
tetbe vételével első sorban megállapította 
a tenyészirányt s köztenyésztésre a ma-
gyar erdélyi fajtát  ajánlotta. 

A magyar erdélyi fajtát,  mely — Tor-
may Béla szerint — „gyönyörű czimeres 
fejével,  erőteljes testével, szívós, izmos lá-
baival mutatja, hogy igába termett és 
jobb ökröt, mint a magyart, más fajtából 
nevelni nem igen lehet. 

Ezen fajtának  a mi büszkeségünknek 
kellene lennie és sok magyar gazda meg 
fogja  idővel bánni, hogy ezen SZÍVÓS, 

egészséges marha tenyésztésétől elállott". 
Miután igy, ezen a mi viszonyaink 

szerint legmegfelelőbbnek  és legjobbnak 
bizonyult fajta  kijelölésével a tenyész 
irányt kitttzte, arra törekedett, hogy ezen 
irány az egész vármegyében éa az egész 
vonalon érvényesüljön. 

Hogy a vármegyei kis gazdák meg-
bízható. kifogástalan  apaállatokhoz jut-
hassanak még pedig aránylag olcsó, jutá-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Esküvő előtt. 

A gyér kapuján kisiető ember áradatból 
messie kivált Tar Anna alakja. Magas volt és erős, 
a korai terhes munka nem tudott megártani fia-
talságának. A vézna gyári lányok és a sápadt, 
beesett mellű férfiak  között olybá tűnt fel  ruga-
nyos, magas telt alakja, mint a törpe fenyők  közé 
tévedt uilfa.  Nyári alkonyati idő volt. Még sütött 
a nap, de korongja már ott ragyogott a láthatár 
keleti szélén, hogy eltűnjék s helyet adjon a sze-
relmekkel teljes perzseli pesti éjszakának. A mun-
kásnépség, mely kora reggeltől olt gubbasztott a 
kohók köiött, s a műhelyekben, nem érezte az 
est hangulatát, beszéd nélkül, ridegen, egymást 
lökdösve törtettek előre, haia, lefeküdni  és aludni, 
a minél jobbat a munkában elfáradt  ember nem 
ismer. 

Alig ért Tar Anna as utcza aiegletére, egy 
zömök, fekete  legény csatlakozott hozzá. A szom-
széd gyárban dolgosott, előmunkás volt s as is-
merősök mint a Tar Anna szeretőjét emlegették. 
Sulyok Gábor, Így hivták • legényt, hetykén bökte 
meg a kalapját. 

— Jé estét Aooa, ugy-e nem vártál? 
— Nem, felelt  • leány hidegen. 
— De én aiért mégis eljöttem. Hit holnap 

esküszöl ? 
A leány igent bólintott. 
A másik megállt s tetőtől talpig végig nézte 

a leányt 
— Milyen nagy vagy, milyen érés, mégis 

milyen kicsiny a szived. 
— Gábor ne kezd a régit Most már nem 

lehet a dolgon változtatni. Eredj. Ha együtt lát-
nának... Kímélj..- As Istenre kérlek. 

nyos árakon, a csíkszeredai gazdasági is-
kola tenyészetével kapcsolatosan bika ne-
velő telepet rendezett be, melynek czél-
jairft  a vármegye törvényhatósága is nagy 
áldozatokat hozott, a mennyiben több 
mint 30 ezer korona költséggel, alkalmas 
legelő területet szerzett be és a nevezett 
iskola telkén a mai viszonyoknak meg-
felelő  istállót építtetett. 

Hosszas időkön keresztül ezen telep-
ből szolgáltatta az egyesület jutányos árért 
és kedvező feltételek  mellett, köztenyész-
tési czélokrn a gondosan nevelt bikákat 
az egyes községeknek. 

Allatkiállitásokat és állatdijazásokat 
rendezett, melyeken a kijelölt fajtát  te-
nyésztő és előre törekvő szorgalmas kis 
gazdák munkásságát pénzbeli dijakkal és 
dicsérő oklevelekkel jutalmazta, hngy ezek 
által mindazokat, kiknek saját előhaladá-
suk és boldogulásuk iránt kellő érzékük 
van, a gazdálkodás ezen ágazatában ki-
tartóbb és eredményesebb munkálkodásra 
serkentse. 

Az uj mezőgazdasági törvény életbe 
léptetése után a régi és részben már 
elavult állattenyésztési szabályrendeleteket 
újólag átdolgozta és ezen munkálatát ér 
demleges tárgyalás, illetőleg a szabály-
rendeletek megállapítása czéljából várme-
gyénk törvényhatósági bizottságához be-
nyújtotta. 

Csikvármegye törvényhatósági bizutt-
sága a szarvasmarha tenyésztésre vonat-
kozó szabályrendelet tervezetét 1890. má-
jus hó 28-án tartott közgyűlésében tár-
gyalta és a szabályrendeletet ugyan ezen 
ülésén meg is állapította. 

Ez a szabályrendelet a földmivelés-
ügyi ni. kir. miniszterhez felterjesztetvén, 
1896. november hó 6-án 57704 — VIl/l. 
szám alatt a megerősítési záradékkal ellát-
tatott és hatályba lépett. 

Ezen szabályrendelet második sza-
kasza igy szól: 

A vármegye területén  köztenyész-
tésre  csak is magyar erdélyi  fajta 
tenyészbikák  használhatók. 

A férfi  káromkodott. 
— Ugy-e, most tudsz könyörögni. De mikor 

én sírtam, könyörögtem, a mikor éjszakákon ke-
resztül ott gubbasztottam az ablakod alatt, akkor 
nem volt egy jó szavad hozzám Persze, most 
félsz,  télsz, hogy az a majom majd görbe arezot 
vág, ha veled lát. Azért is veled megyek. Egé-
szen hazáig. És ha elém jön az a kutya, vagy 
szólni mer, leütöm, leütöm. 

A leány nem felelt,  s az elhagyott szere-
tőből megiut kitört a keserűség. 

— Úgyis, úgyis kell valamit osinálni. Kell 
valaminek történnie, különben belebolondulok. Mit 
csinálhatnak velem, ha agyon ütöm ast a kutyát ? 
Becsuknak 5 Felakasztanak ? Rosszabbat ugy BO 
tehetnének velem, mint a mit te tettél. Hej, meg-
ver még az Isten mind a két kezével! 

— Hát verjen, felelte  daezosan a leány. 
Én akarom, hogy igy legyen, hát igy is lesz. Te 
pedig Gábor, eredj, jó szóval mondom.... Tudod, 
hogy én nem félek  tőled... Ha igazán szerettél, 
akkor megbecsülnél most is. 

A leány arcza ellágyult. Határtalan gyön-
gédséggel nézett a kormos, daezos emberre s az 
a tekintet hatása alatt uyombau ellágyult. 

— Mit tehetek ? A szivemet nem téphetem 
ki. Iszom már két hete. Zálogban van mindenem. 
ROBSZ lányokhoz járok. Felejteni akarlak. Nem 
lehet. Hamarább el tudnám felejteni  azt, hogy 
egy Isten van felettünk,  de rád mindig gondol-
nom kell, mindig, mindig. 

A legény sirva fakadt. 
Mire feltekintett,  látta, hogy a leány neki-

támasskodva a gyárkeritésnek keservesen zokog. 
Gábor oda ment hozzá a egy kis tépelődés után 
vállára tette a kezét. 

— Anna. 
— Eredj, eredj, zokogta Anna. 

A felsorolt  intézkedéseknek alapján a 
szarvasmarha tenyésztés a jelezett irány-
ban szép fejlődésnek  indult, a szarvas-
marha állomány szemmel láthatólag javult 
s szarvasmarháink ugy is mint igavonó, 
ugy is mint tejelő és husállntok nem csak 
beváltak, hanem most már meglehetősen 
keresettek is. 

A most közelebbről Csíkszeredában 
tartott bikavásár után azonban olyan do-
log történt, a mely alkalmas arra, hogy 
a szarvasmarha tenyésztés terén eddig 
elért szép eredményt veszélyeztesse, sőt 
ha még tovább is lolytattatnék, azt tel-
jesen tönkre is silányitsa. 

Két község, nevezetesen Karczfalva 
és Zsögöd számára az állattenyésztési 
felügyelőség  utján olyan tenyészbikák 
szereztettek be, melyek a szabályrende-
letben kijelölt tenyész iránynak egyáltalán 
nem felelnek  meg, a mennyiben a kül-
dött bikák, nem a tulajdonképpeni magyar 
erdélyi fajtához,  hanem az ehez némikép 
hasonló, de kistestil, apró szarvú úgyne-
vezett mokány fajhoz  tartoznak. 

A küldött apa állatok a maguk faj-
tájukban szakértők állítása szerint igen 
jól fejlettek,  ügyesek, csinosak, csak hogy 
egy nagy hibájuk van és ez az, hogy 
öznagyságukkal nem a mi teheneinkhez 
valók, a mit leginkább bizonyít az azon 
községbeli értelmesebb tenyésztők ször-
nyülködése és megbotránykozása, kik a 
bikacskák láttára nyilvánosan hirdették, 
hogy inkább elpusztítják azokat, Bem mint 
tenyésztési czélokra felhasználni  engedjék. 

Nem hisszük, hogy a szóban levő 
apa állatok szándékosan s abból a czél-
ból küldettek volna a nevezett községek 
számára, hogy ez által az állattenyésztési 
szabályrendeletben kitűzött irány megvál-
toztattassék, hanem inkább annak tulaj-
donítjuk, hogy az állattenyésztési felügye-
lőség még talán nem ismeri kellőleg a mi 
viszonyainkat, talán a vármegyei szabály-
rendeletben foglaltakról  sincsen tudomása 
és különösen nein vette figyelembe  azt, 
hogy a mi jó és czélszerü a ruthének 

— Anna, ugy-e te szeretsz engem. És hol-
nap mégis mással esküszöl. Nein félsz,  hogy rád 
szakad a templom ? 

Anna megfordult  éB megtörölte a köunyeit. 
— Bár ugy lenne. Akkor nem aggasztana, 

hogy éhen hal az apám, az anyám, az öt kis test-
vérem. De a mig élek éa erő van bennem, hoz-
zájuk van forrva  a lelkem, 

— Hat nem tudnék én dolgozni értük. 
Anna bánatosan mosolygott. 
— Nem. Nyolczan szakadnának a nyakadba 

és mind a kilenczen éhen halnánk. 
— És azt hiszed, hogy a gyárvezető majd 

eltartja őket? 
— írásban adta. Ne gyötörj Gábor. Hisz te 

tudod miért kellett ennek igy történnie. Mikor a 
gyárvezető megkérte a kezemet, két hét óta nem 
volt meleg étel az asztalon. Apám, mióta a kerék 
elütötte a lábát, feküdt,  az orvos azt mondta le 
kell vágni a lábát, sakkor csak kuldulásrahasz-
nálhatja életét As anyám az utolsó szoknyámat 
vitte a sáloghásba. Mondhattam-e nemet, a mikor 
ezzel az egy lépéssel végét vethettem ennek a 
nyomorúságnak ? A gyárvezető mindjárt pénzt 
adott apámnak s megígérte, hogy beveszi portás-
nuk egy másik gyárba. Zsírt vett, hust, fát.  A 
gyermekeknek uj ruhát. Hármat iskolába íratott. 
Ha ó nincs, talán már elpusztultunk volna vala-
mennyien. Mindezt te jól tudod. Mégis utamba 
állsz az utolsó napon is. Nem kímélsz. Azt hiszed, 
nekem nem fáj  az, a mi neked ? Talán jobban is. 

És újra sirva fakadt  a leány. Sulyok Gábor 
égő szemekkel nézte végig Annát, a mint az folyton 
fokozódó  hevülettel beszélte el neki a maga nşgy 
boldogtalanságát. A férfiban,  a kiállott lelki szen-
vedés utáu, a mint nézte a kívánatos nőt, a ki-
ben egyszerű lényének minden vágya öszpontosult, 
megváltozott a hangulat. Forrásba jött a vére. 

számára, az nem mind v&lik be a széke-
lyeknél. 

Mi pedig, liogy ezt a dolgot nyil-
vánosságra hoztuk, hírlapírói kötelessé-
günknek akartunk megfelelni  H czélunk 
az volt, hogy az ilyen eljárásokat jövőre 
nézve megakadályozzuk, 

Ugy tudjuk, hogy a vármegyénkben 
érvényben lévő éa a szarvasmarba tenyész-
tésre vonatkozó szabályrendelet nem lég-
ből kapott dolog, hanem hosszas időkön át 
szerzett tapasztalatok eredménye és ahoz 
értő, komoly férfiak  munkája s igy minden 
körülmények között óhajtandó és kívána-
tos, hogy mindaddig a mig érvényben van, 
mindenki által respektáltassék. 

= Székely kormánybiztos. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi éa iparkamara folyó  hó 
16-án tartott teljes üléséből raeleghanga távirat-
ban üdvözölte Sándor János főispánt,  székely-
földi  kormánybiztossá tőrtént kineveztetése al-
kalmából. Ezt Sándor János a következő levél-
ben köszönte meg a nevezett kamarának: Há-
lás köszönettel vettem a t. kereskedelmi és ipar-
kamarának f.  hó 16-án tartott teljes üléséből 
kelt melegbanga táviratát, melyben székelyföldi 
megbízatásom alkalmából engemet üdvözölni volt 
szivén. Bizalmak kifejezéséből  támogatások szí-
ves felajánlásából  hitet és reményt meritek, hogy 
gondolatban és cselekvésben egyet értve meg-
találni fogjak  azon atakat, módokat, melyeken 
a kamara által eddig is hiven gondozott székely 
ipari és kereskedelmi érdekek, az én gondjaimra 
bízott földmivelésiekkel  helyesen egyeztethetők 
lesznek és egy szivvel lélekkel fogunk  működ-
hetni a Székelyföld  és népe javára. Addig is mig 
működésem tényleges megkezdése atán a kama-
rával közelebbi érintkezésbe lépni és gazdag 
tapasztalatokon alapuló szíves tanácsait kikér-
hetni alkalmam leend: kérem fogadja  ismételt 
köszönetem és kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását, melylyel vagyok Dicső-Szentmárton 1902. 
májas 18. Igazhivők Sándor János. Ezzel kap-
csolatosan felemlítjük,  hogy Sándor János a kis-
kűküllömegyei főispáni  állásáról leköszönt. 

- Uj államtitkár. A hivataloslap folyó 
évi május hó 20-iki számában jelent meg a legfel-
sőbb kézirat, mely szerint dr. Wickenbarg Márk 
gróf,  a magyar Altalános hitelbank igazgatója 
kereskedelemügyi államtitkárrá ő felsége  áltál 
kineveztetett. 

= Az uj ö tven koronás bankjegy. 
Az uj 00 koronás bankjegyeket májas hó 26-án 

— Adj egy csókot Anna, ha már úgyis vége 
mindennek I 

S oda ment a leányhoz, megölelte. A leány-
uak nem volt ideje a gyors változás fölött  eloao-
dálkozui, vagy megharagudni. Ijedt szemmel nézett 
a másik égő szerelmes szemeibe. 

— Gábor! Az Istenért I 
Hüs szellő borzongatta meg a mind jobban 

homályban sülyedó kietlen tájat A gyárkémények, -
mint meg annyi fenyegető  óriások, emelkedtek aa 
ég felé,  a kiasszott akáczok busán zizegtek, a 
miut a szellő végigrázta őket, odafent  as égen 
kigyulndt az esthajnalcsillag B nyájaaan mosoly-
gott a két egymásba fonódott  emberi lényre, a 
kikben hirtelen, mint a tenger ellenálhatatlaa da-
gálya, csapott fel  a bűnös szenvedély.... 

Hasztalan fordította  el fejét  Anna, a legény 
a ki máskor ujjával is alig merte érinteni a le-
áuyt, a kit szeretett, most gyönyörűséges bódu-
latában védtelené tette a nőt s őrületes tlinel 
csókolta az ajakát. 

Késő este volt, mikor elváltak. 
Szót se szóltak, kezet se fogtak,  az egyik 

meut jobbra, a másik balra. Valami rettenetes 
gyász nehezedett a két emberre, a kik nyomorú-
ságos, egyhangú életükben most játszották el a 
legnagyobb drámát. A mikor már asái lépésnyire 
voltak egymástól, a legény megfordult  a kiáltott: 

— Anna I 
A leány megfordult  a a legény sebes lép-

tekkel közeledett feléje. 
— Anna, nem lenne jobb maghalai ? Nézd 

ott jön a vonat 
Kelet felé  mutatott, a hol a nagy meaue-

ségben egy mosgó, fényes  pont közeledett, • gyere-
vonat. Anna megráskódott, a mint oda tekintett, 
majd gyors elhatározással felelte: 

— Gyerünk a töltésre. 



UájoB as. C S Í K I L A P O K 

booálotUk ki. A hivataloi lap májas hó 80-lki 
száma közli a pénzügyminiszternek erre vonat-
kozó hlrdetnéayét A bankjegy leírása, mely a 
hirdetmény flggalékébea  va», a kővetkező: A 
bankjegyek rétalakja 150 nilinéter széles és 
100 nilinéter magas, mindkét oldalakon vízjegy 
aélktl kteait papíron Tannak nyontatvs, ai 
egyik oldalon magyar, a Bisikon német szöveg 
geU A talajdooképpeai 138 •ilinéter széles és 
87 nilinéter magas kék jegykép a közepét al-
kotó Iráa lenezböl áll, melynek felsó,  mindkél 
uldaloa különféleképpen  tagozott része a magyar 
saövegfl  oldalon a magyar korona országainak 
dinerét, a német szövegű oldalon az ausztriai 
caásziri aaat és mindkét sarokban kii kerekded 
rozettát a aötétazinü 60 számjegyekkel maUtja. 
Ai iráslenez alsó régén jobbról és balról talap-
zataiért alappá tágil, mely a magyar és a német 
oldalon sötét aljra fehéren  nyomtatva a büntető 
katározatot tartalmazza. A magyar szövegű olda-
lon a különböző nyelvű értékmegjelölés helyett 
Unom guillocbe-diszitmény van, melyet az 60 
számot matató két tojásdad guilloche környez. 
A német oldalon a büntető határozat alatt vázas 
hetikkel a jegy névértéke, azaz 50 korona nyolez 
kVöaböző nemzetiségi nyelven van nyomtatva. 
Az iráa lemeztől jobbra éa balra egy-egy nfii 
eszményi alak II. A baloldalon levő alak jobb 
kezében aarlé van, a másikkal az iráslemezl 
tartja; a jobb oldalon ábrázolt alak jobb karja 
az iráalemezen nyugszik, fejét  kezével támogatja, 
míg balkeze betett könyvet vízszintesen testéhez 
tart. Ez alakoktól jobbra éa balra a jegy széle 
felé  a jegyképet egy-egy gobelinszerfien  egyes 
tojáadad éa kóralaku guillocheokból összeállított 
diszitnényes rudakkal és lombozatokkal ékített 
háttér határolja. A rajz alja vörös-violaszinO, a 
jegy egész terjedelmében borítja és csakis az 
iráslenez alsó részén kóralaku megszakítást mu-
tat, mi által az elébb említett számot, 60, egé-
szen.fehérnek  tünteti (ól. A német szövegű oldalon 
az iráa lólótt a sorozat száma, a magyar szövegű 
oldalon a folyó  szám van nyomtatva. A jegy szó-
reg a bank ezégjegyzésével a jegy magyar szö-
vegű irásmezejében ekképp hangzik: Az Osztrák-
Magyar Bank e bankjegyért bárki kívánságára 
axoanal fizet  bécsi és budapesti föintézeteinél 
ötven korona törvényes érczpénzt Bécs, 1902. 
január 2-án. Osztrák-Magyar Bank. Bilinski kor-
mányzó. Pfeiffer  főtanácsos.  Pranger vezértitkár. 

= Dr. Nagy Ferenc i vo l t államtit-
kár buosnja. O felsége  a király engedélyezni 
méltóztatott, hogy dr. Nagy Ferencz kereskede-
lemügyi volt államtitkárnak nyugalomba helyez-
tetése alkalmából a legfelsőbb  elesmerés tudtára 
adassék. Dr. Nagy Ferencz május hó 20-án vett 
bucsut a kereskedelemügyi minisztérium személy-
zetéiül. Abonyi Emil miniszteri tanácsos intézett 
a búcsúzó államtitkárhoz lelkes beszédet, melyre 
dr. Nagy Ferencz meleg szavakkal köszönte meg 
a hivatalnoki karnak irányában mindig tanúsított 
bizalmát a barátságos kézszorítással vett bucsut 
miudeniktól. 

A Páspök Delnén. 
Az erdélyi PUspök bérraa útjában május 

21-én Csik-Delnét látogatta meg. Reggel 7 
órakor Delne és Pálfalva  ifjúságából  alakult 
csinos lovas bandérium élén Csik-Szentmiklós 
felől  a határon Incze József  fogadta  talpra-
esett beszéddel, melyre a főpásztor  igen 9zives 
hangon válaszolt. 

A község végén felállított  diszkapunál 
László Péter községi iskolai tanító a következő 
beszéddel Üdvözölte: 

És sietve, ssinte futva  mentek a közeli va-
súti vágányra, melynek töltése mint valami ko-
loauálii kígyó feküdte  meg a kietlen nagysiksá-
got A leány ért fel  elsőnek s leült a vágányra. 
Sulyok Gábor melléje ült. Félelem nélkül tekin-
tettek a mind jobban kivehető vasaiöruyeteg elé, 
mely irtózatos gyorsasággal rohant keretztül a vak 
éjszakán. 

A sínek egysserre muzsikáiul kezdtek. Nagy 
csendben kivehető a sinek panassos zengése, inely-
lyel a vonat közeledését jelzik. A közeli állomás-
ról ide hallatssott a jelző harang vésses kongása. 

— Oábor, Mólt a leány s átölelte a legényt. 
Tudsz még imádkoinl ? Én már elfelejtettem. 

— Én la. Gondolj ki valami imádságot. Ha 
van valaki ott fent  M égben, megérti ezt is. 

A halálra aiánt embereket rettenetes izga 
lom fogta  el. A föld  reszketni keadett alattuk. A 
legény fölét  a sínekre szorította s hallotta a gyors-
vonat dübörgését 

— Mindjárt itt lesz. Vége akkor mindentfek. 
— Vége, felelte  Anna s kétségbe esetten 

nésett körül. 
A gyorsvonat már tisztin kivehető volt. Ha-

ragos súgás reszkette meg a levegőt, a föld  reme-
gett, egy perci éa látható volt a kolosszális mos-
dony, rettenete* kerekével, pokoli csattogásával. 

A két ember őrületes kiiltiasal szökött fel 
helyéről r a gyorsvonat egy lépésnyire tőlük robo-
gott el, kábító gyorarsággal. 

Peresekig hevertek olt a gyér fűben  s mikor 
már teljesen elnyelte a távolság a vasssörnyeteg 
csattogását, felemelkedtek.  Megtapogatták tagjai-
kat Nem történt semmi bajuk. Élnek és épek, 
éppen ugy, mint előbb. Kitörő boldogsággal szólt 
a leány: 

— Nem lehet meghalni, élni jó. 
— Bizony jó. felelte  Gábor. 8 elváltak. A 

leáay ment hasa, kikéaziteni a menyasszonyi ruhát 
A legény pedig a korannába indult 

Erdósi  Dezső. 

Méltóságos  gróf  Püspök ur! 
Kegyes  Atyánk! 

Betelt a mi szivünk vágya, elérkezett a 
pillanat, el ama nagy nap, melyen Méltóságod 
bérron útjában Bzerény hitközségünket is ma-
gas látogatásával megtisztelni kegyeskedik. 

Eljött, hogy a kies bérezek által övezett 
szép Erdély keleti határán minket is, szeretett 
gyermekeit az isteni kegyelem áldásaiban" ré-
szesítsen, egy szent, egy magasztos czélfelé 
vezessen, az égiekhez emeljen. 

Hitének magasan lobogó lángjával mint 
fénylő  csillag előttünk világol, és mi hiven, 
lelkesedéssel és odaadással követjilk. 

Valóban I az isteni gondviselést nem tud-
juk eléggé áldani, hogy minket ilyen bölcs és 
nemeBen érző főpásztorral  áldott meg, ki szive 
minden dobbanásával híveinek lelki Üdvéért él, 
hz emberiség jóléte és boldogságáért áldozza 
fel  drága életét. 

Méltóságod dicső példájával, az emberi-
ségért dobogó szivének önzetlen szeretetével 
megtanított, hogyan kell Istenünket, hitünket 
és egyházunkat szeretni s megérlelte bennUnk 
a tudatot és meggyőződést, hogy egyedül a 
hit nyújthat itt e földön  boldogságot, a szen-
vedésekben enyhet és vigaszt, a siron tul pe-
dig örök életet. 

Legyen meggyőződve Méltóságod, hogy 
minket mindig e nemes, e szent gondolat ve-
zérel és legfőbb  törekvésünk abban összpon-
tosul, hogy szent vallásunkat ápolva, a föl-
diektől menten az égieket keressük s ekként 
Méltóságod magasztos intenczióját megvalósít-
hassuk. 

Midőn ezen tudat, ezen érzelemtől át-
hatva Méltóságodat Csik-Delne és Pálfalva 
hitközség nevében szivünk egész melegével 
üdvözöljük és magas látogatásáért hálás köszö-
netünket nyilvánítjuk, egy szív és lélekkel kí-
vánjuk, hogy az isteni Gondviselés és üdvözítő 
egyházunk felvirágoztatása,  szép hazánk és 
édes nemzetünk javára, kedvelt egyházmegyéje 
és szeretett hívei boldogi tására tartsa meg évek 
hosszú során át! Éljen sokál 

A beszéd végével egy kis flu  és egy kis 
leányka egy-egy Bzép virág csokrot nyújtottak 
át a főpásztornak. 

A főpásztor  kegyteljes szavakkal mondott 
köszönetet a lelkes fogadtatásért. 

Az ünnepélyre nagy Bzámban összegyűlt 
hívek zászlók alatt a főpásztor  kocsija előtt 
vonultak ki a nagy templomhoz hol a bejárat-
nál a község ősz plébánosa 42 évi itt műkö-
désére hivatkozva meghatottan üdvözölte ifjú 
püspökét s nyújtotta át a templom kulcsait, 
melyeket a püspök kegyteljes szavak kísére-
tében visszaadva, mondá: nyugodt lelkiisme-
rettel bízom kezeire, viselje gondjukat ugy, a 
miként azt eddig is cselekedte. 

Rövid idő múlva bevonult a templomba, 
a hol nagyszámú közönség jelenlétében meg-
kezdődött az isteni tisztelet. 

A püspök szent-mise és prédikáczió vé-
geztével 330 hívőt részesített a bérmálás szent-
ségében. Bevonulván a plébánia lakba, az ud-
varon az iskolás gyermekekkel a vallástanból 
vizsgát tartott s a gyermekeket érmekkel és 
képekkel ajándékozta meg. 

Ebéd után visszautazott székvárosába. 
Csíkszeredáig többen kisérték, hol a plébánia 
laknál szíves hangon vett bucsut mindnyá-
juktól. 

Isten áldása kisérje a kegyesszivü lelkes 
fópásztort.  Egy jelen  volt. 

Az E. M. K. E. mult évi működése. 
Előttünk fekszik  hazánk legnagyobb közmű-

velődési egyesületének 18-ik jelentése, az egyesület 
mult félévi  működéséről, az egyesület fáradhatatlan 
alelnök-főtitkára,  Sándor József  orss. gy. képviselő 
összeállításában. 

A jelentés itlapozása feltűnteti  előttünk azon 
nagyszabisu és tagadhatatlanul jótékony hatisu 
eredményes munkilkodist, melyet az egyesület 
itt az erdélyi részekben nemzeti kulturánk eme-
lésére és elébbvitelire a lefolyt  1901. ér má-
sodik felében  végzett, mely arról is tanúságot tesz, 
hogy az E. M. K. E. milyen erŐB védőbástyája az 
erdélyrészi magyarságnak. 

A jelentést, a mennyire lapunk szűk tere 
engedi a következőkben ismertetjük : 

Van az egyesületnek 60 fiók  választmánya, 
melyek közül egy a székes fővárosban,  2 az Al-
földön  és a többi ai erdélyi részekben működik. 

Az E. M. K. E. jelenleg 2.768,832 korona 
83 fillér,  mely nagy részben pénzintéieteknél, biz-
tosított kölcsönökben, értékpapírokban és ingatla-
nokban van elhelyesve. 

A lefolyt  hat hónap alatt az egyesület tőkéje 
46,022 korona 3 fillérrel  gyarapodott s az elkölt-
hető kamatjövedelem 160,221 korona 46 fillér, 
tehát 1338 korona 8 fillérrel  több, mint a mult 
évben. 

A tagok száma lolyton gyarapodik, a lefolyt 
félév  alatt 640 nj tag lépett a tagok sorába. A 
tagok közül 78 örökös, 2030 alapító, 8262 reodes, 
1606 pártoló s Így a tagok összes száma 12096. 

Apponyi Albert képviselőházi elnök, vala-
mint Karezag éa Szentes városok közönsége évi 
200—200 koronát fizet 

A hagyatékok közül felemlítendő  a Ferenozy 
Lászlóé, mely I6.C00 koronát tesz ki. A Mohay 
Károlyué-féle,  mely 100,000 koronával van a törzs-
vagyonba bevéve. 

Ssépen folytak  be ai egyesület javára több-
íéle csimen adományok él aa erdélyi történelmi 
jelmezbál 6000 korona tlsstajövedeluiet hajtott. 

A fentebb  emiitett kulturália ozélokra for-
dítható 160,221 korona 46 fillér  kamatjövedelem 
hova fordításáról  aa évi költségvetés ad számot 

E saerint ai algyógyi székely földmives  is-
kolára és síékely flu  árvaházra rordittatik önté-
sen 42872 korona, tehát az összes jövedelemnek 
majdnem harmadrésze. Hét önálló Emke iskolára, 
melyek között van a esik gyimea-rakkottyási is, 
7747 k. 28 f.  Tizenhét kisdedóvodára 7419 k. 
61 f.  Nyolez gyermek menedékhelyre 700 k. öt 
tanintézet támogatására 1400 k. Néptanítói jutal-
makra és egyssersmindenkorra szóló segélyekre 
fel  van véve 6131 k. 80 f.  Eien összegben fog 
laltatik a gvergyó vidéki ínségesek iskolás gyer-
mekeinek élelmi ozikkek beszerzésére sürgősen 
küldött 400 korona és székely iparos tanonezok-
nak Brassóban való elhelyezése czéljiból adott 
300 korona is. Iskolákra és jutalmakra külső be-
vételek után fel  van véve 1100 k. Síékely ipari 
czélokra ferdilanak  2460 koronát, lelkészi és fe 
lekezeli iskolai segélyekre 6670 koronát. Csik-
vármegyéból segélyt kapnak a borszéki és gyó 
tölgyesi rúm. kath. lelkészek és * tölgyesi róm. 
kath iskola. Vegyesekre 6679 k. 38 f.  van elő-
irányozva. 

A 186 könyvtir ozéljaira 5000 koronát fog-
nak fordítani,  a 93 Emke népdalos körre pedig 
2000 koronát. E két czim alatt felvett  7000 koro-
nábau van az ifjúsági  egyesületek alakítására szánt 
ÖBSzeg is. Vegyes segélyekre és kiadásokra 6579 
k. 38 f.  Kulturális alapok és az Emke bérház alap 
növelésére 3118 k. 16 f.  Ujabb segélyekre az év 
végéig kiosztaudólag 24,903 k. 11 t. Iskolai és 
óvó épületek és Emke épületek alaptőkéire 7934 
k. 20 f.  Bérházak fentartási  költségei 4279 kor. 
78 f.  Dologi kiadások 8240 korona, kezelési költ-
ségek 10.200 korona, tagdíj behajtásokért 2b00 
korona, összesen 160,221 k. 46 f. 

Azután felemlíti  a jelentés a székely kong-
resszus előmunkálatait, s különösen beszámol arról, 
hogy a reá bizott közművelődési szakosztály ügyei 
ben milyen intézkedéseket tett s kiket nyert meg 
előadókul. Errúl a dologról lapunknak folyó  évi 
egyik számában részletes tudósítást adtunk. 

Az EMKE névvel ellátott hazai iparczikkek 
után százalék fejében  befolyt  24,382 k. 73 flll. 
Ezt az összeget az E. M. K. IS. külön tőkésiti s 
külön székely ipari és kereskedelmi czélokra ha-
tározta forditaui. 

Megemlékezik a jeleulés a mult évben el-
halálozott tagokról, kik közölt fel  vaunak sorolva: 
gróf  Károlyi Tiborué a budapesti nóelnök, Ho 
ránszky Nándor, Pulszky Ágost, Qyűrky Ábrahám 
gróf,  Kun Kocsárdnak a nagy uevü alapítónak 
emlék oszlopot akarnak emelni éa folyó  évben 
Szászvároson, a házat, a hol a bőkezű gróf  szü-
letett, a 100 éves évforduló  alkalmából emlék 
táblával megjelölni. Megszerezték az egyesületnek 
néhai Kölló Miklós kis mintázatát Bethlen Gábor 
grófról  az E. M. K. E. első elnökéről, melyei 
Kölló saját elhatározásából készített. 

Ezután felsorolja  az iroda tevékenyeégét fel-
tüntető számokat, melyekből megtudjuk, hogy ik-
tattatott és kiadatott összesen 2293 önálló ügy-
darab. 

A jelentésvégén közli CsernátoniGyula dr.-nak 
határozati javaslatát, mely igy szól: 

1. Az E. M. K. E. önilló népoktatási intéze-
teket ezentúl nem szervez, hanem ahelyett oly 
községben, ahol — bir fontos  nemzeti érdekek 
kivinják, — magyar taunyelvü állami iskola azért 
nem létesülhet, mert az illető községek szegény-
ségük miatt az e végből szükséges hozzájárulást 
megajánlani nem tudják- ezen hozzájárulások tel-
jesítését — az állammal kötendő külön szerződések 
alapján — az E. M. K. E. vállalja el és igy az 
állami iskola gyors és akadálytalan Bzervezését 
minden veszélyeztetett helyen lehetővé teszi. 

2. A hozzájárulások elvállalásánál — éven-
kéut elkészítendő programm szerint — egyenlő 
arányban lesznek tekintetbe veendők a magyar 
kisebbséggel biró községek és a székelység érdekei, 
illetve szükségletei. 

3. Az eddig létesített önálló E. M. K. E. 
népoktatási intézetekre néive mód keresendő, hogy 
azok — lehetőleg kedvező feltételek  mellett — 
szintén állami kezelésbe adassanak át. 

Az E. M. K. E. közgyűlését f.  hó 26 ón délelőtt 
Kolozsvárt, a városház nagytermében tartották meg 
két százat kitevő díszes közönség jelenlétében. 

Gr. Béldy Ákos elnök nagyszabású megnyitót 
mondott. A félévi  jelentést tudomásul vették. A 
Cseruátoni Gyula indítványát elfogadták. 

Mavész tárlat. 
A Bielló hozta szárnyain, miként madárdalt 

a berekben, lapunk mult száma is felkapta  ama 
rövidke, de meseszerű hírt, hogy városunkban, a 
helybeli polgári leányiskolának e ozélra berende-
zendő termeiben f.  évi június hó folyamán  egy 
képtárlat fog  bemutatatni a köiönséguek, melynek 
elszigetelt fekvésűnk  éa a művészeti központtól 
való nagy távolság miatt ritkán van alkalma egy 
nagyobb szabású és művészi beosfi  képgyűjte-
ményben közvetlen közelről gyönyörködni. 

Nem tulozunk, ha azt állítjuk, hogy kép-
gyűjtemény lesz a nagy közönségnek bemutatva, 
mert a festmények  éa vállatok megköaelitik a 
100 darabot melyet egy 27 évei ifjú  fáradhatlan 
szorgalma és nemei becsvágya, olykor nagy nél-
külözések közepette, de annál nagyobb lelkese-
déssel éa kitartással rövid néhány év alatt pro-
dukálni birt 

Pitii,  MOnoheo éa Bóma müvéaai oaarnokal 
hosszas Időkön át melengették keblén az ifjút, 
kit a festőművészet  Iránti rajongó imádat vitt el 
még serdülő korban feny  vei él bérci övezte 
szülőfalujából  messze-messze idegenbe, ai első 
'világváros ismeretlen zajába, hová vármegyéjének 
felejthetleu  jóakarata éa támogatása kiiérte ugy-
BZÓIva egész pályáján végig. 

Est a támogatást is szeretetet akarja meg-
hálálni a serdülő gyermekből meg lett ifjú  művész, 
midőn kiállítja azon tárgyakat, melyekhez — mű-
vészi körök véleménye szerint — s tehetségnek 
legazebb reményei fűződnek  • a melyek a mellett 
tanúskodnak eklatánsul, hogy az ifjú  érdemes volt 
a nemes vármegye jóakaratú támogatására. 

Természeti kincsekben vármegyénk kétség-
telenül elég gazdag, ásváuyforrásat,  faipara  a 
megye, sőt az ország határain tul is keresettségnek 
örvendenek, de szellemi kinoieket s századévek is 
ritkán termelnek, ilyen megbecsülhetlen szellemi 
kincs a művészet — az emberrel veleszületett ima 
kiváló tehetség, — mely megkülömböztet más földi 
halandótól, utat tör magának a legvastagabb falon, 
a legmélyebb aötétaégen, útjában világit, termé-
kenyit és alkot nagyokat, remek dolgokat a igen-
igen sokszor hirt, nevet és dicsőséget szerezve 
hazájának, vármegyéjének és szülőfalujának,  kinek 
nevét egy egész emberkor hálás kegyelettel emle-
geti, dajka mesékbe foglalják,  a művész pedig, 
ha agyának termelési góczpontjait anyagi gondok 
gyötrik inspiráczioit, életkedvét B az alkotáa 
vágyat teljesen elveszti. 

A nagy közönség — még ha dilettáns li — 
első sorban van hivatva érdeklődésével fokozni  a 
művészben a becsvágyat, ez a lélektani rugó — 
tapasztalat szerint — a legnagyobb mester, mely 
életet, reményt kelt az ideálisabb ozélok szolgá-
latában álló egyéuekben. 

Mit a művész termel, az nem szorosan a 
művészé, hanem a haza közkincse s épp azért, 
épp ugy alá van vetve a nyilvánoa bírálatnak, 
miut bármely iparág, de ez a tétel annyival 
inkább áll a művész tárgyaira, melyek egy tárlat 
keretében nem csupán azért állíttatnak ki, hogy 
megtekintessenek, hanem ozéljuk felébreszteni  a 
közönségben a művészet iránti lelkesedést, sőt 
egy tetszetősebb kép vagy vázlatnak örökáron való 
megszerzésével a művésznek ily uton erkölcú és 
anyagi elismerést nyújtani. 

Talán mondanom sem kell-nyájas olvasó 
közönség — hisz Önök már régen kitalálták, mert 
vármegyénknek egyetlen — s hála a gondviselés-
nek — elismert tehetségű festő  művész szülötte 
van, ki uem más, mint esikmindszenti  Nagy 
István,  a párizsi és müncheni festőművészen 
akadémiáknak a közel múltban dicsérettel honorált 
művésze, kit képtárlatának erkölcsi és anyagi sikere 
érdekében a nemes vármegye műpártoló, minden 
szép éa nemesért lelkesen buzgolkodó közönsége, 
mübarátok és tanerőknek hazafias  és jóindulatu 
kegyeibe ajánlok I Borsai Mór. 

Az Országos Gazdasági Munkás- ős 
Cselédsegélypénztár. 

(Jelentés  a pénztár  1901. évi  működéséről). 
Az 1900: XVI. t.-cz. alapján szervezett' 

Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegély-
pénztár 1901. évi január hó 1-én kezdte meg 
működését. 

Tekintettel azon emberbaráti czélokra, me-
lyeket a földmivesnép  részére nyújtott nyngdij, 
haláleseti és aggkorra szóló segélyek, valamint 
baleseti segélyezés által megvalósítani hivatva 
van, már működése kezdetén a társadalom álta-
lános rokonszenvével találkozott. 

E rokonszenvnek tanujeléül vehető, hogy 
a társadalom minden rétegéből nemeslelkfi  birto-
kosok, továbbá a törvényhatóságok, községek, 
pénzintézeteknek hosszú Bora támogatta műkö-
désének midjáit kezdetén részint alapítványok 
tétele, részben pedig cselédjeik nyugdíjbiztosítása 
utján. De példát adott erre ő császári és apos-
toli királyi Felsége, a midőn ez intézmény műkö-
dését 6000 koronás alapitványnyal segítette elő. 

Alapítványok és adományok cziméu az 1901. 
évben összesen 1003 alapító részérói 189,682 
korona 89 fillér  bevétele volt a pénztárnak. 

Intézményünk életbeléptének első évében 
már sikeresen küzdötte le a földmivesnépűnknek 
konzervátiviszmusából folyó  közönyét, a a tagok 
jelentkezése, melynek folytonossága  az orazág 
különböző részeiből meg nem szakad, a kez-
det nehézségeinek számbavételével kielégítőnek 
mondható. 

Legtöbb tagunk a reudkivSIi tagok csoport-
jába iratkozott, mely csoportba évi csekély 1 ko-
rona befizetéssel  szemben, ax illetők a pénztár 
álul nyújtott baleseti segélyezést biztosítják ma-
guknak. Ezeknek számát megközelítette az I. 
csoportbeli rendes tagok száma, mely tagok évi 
10 korona 40 fillér  tagsági díj ellenében a baleseti 
segélyeken felül  a munkából való kiöregedéa 
esetére nyugdijat, további aggkor és természe-
tes halál esetére segélyeket biztosítanak maguk-
nak. Ellenben ezeknek alig 7%-át teszi ki a II. 
csoportbeli rendes tagok száma, vagyis azoké, 
a kik évi 5 korona 78 fillér  tagsági díj ellené-
ben a baleseti segélyezésen felOl  fentebb  körülírt 
segélynek csak felét  biztosítják magliknak. 

Az 1901. év végéig volt: I. csoportbeli 
rendes tag 5,696 II. csoportbeli rendes tag 386 
rendkívüli tag 6,361. Összesen 12,442. 
E czimen díjbevételeink: I. csoportbeli rendes 
tagoktól 56,960-40 korona, II. csoportbeli rendes 
tagoktól 1,304-16 korona, rendkívüli tagoktól 
6,361 korona. 
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A rendes tagoktól együttvéve felvételi  dij 
czimén befolyt  18,016 korona. 

összes bevételeink tehát a pénztár ren-
des és rendkivűli tagjai után kitettek Összesen 
83,641*56 koronát. 

Az 1900: XVI. t-ez. 8. §-a alapján 256,850 
gazdasági cseléd ntán munkaadó hozzájárulás 
czimén 308,220 koronát fizettek  be a pénztár 
javára. 

Bevételeink között első keljen szerepel a 
100,000 kornna Állami hozzájárulás, melylyel az 
állam az 1900: XVI. t.-cz. 9. §-a értelmében 
évenként támogatja intézményünk működését. 

A fentebb  elősorolt bevételeinken felfii  a 
a gyűmölcsözőleg elhelyezett tSkéink ntán 9511 
korona 37 fillér  kamatjövedelmet értfiuk  el. S 
igy összes bevétel volt: 600,36293 k. 

Állértve a zárszámlán kimutatott kiadási 
tételekre, mindenek elölt ki kell emelnünk, hogy az 
első évben a pénztár az általa biztosított egyének 
részére csakis baleseti segélyeket nyújthatott, 
mivel az egyéb segélyekre nézve a törvény által 
megszabott váiakozási idö még le nem telt. 

Az 1901. év folyamán  összesen 747 baleset 
lett bozánk bejelentve. E balesetek közQI 401 
olyan esetben, a midőn a munkaképesség 60 
nap alatt helyre állott: (1 koronáé) napisegély-
zés czimén 8,751 korona orvosi és gyAgykölt-
ségek czimén 10,762'II korona; 12 oly esetben, 
midőn a sérült baleset folytán  végleg munkakép-
telenné vált: (10 koronás) havisegélyezés czimén 
757'50.kornna ; 53 oly esetben a midőn a baleset 
a sérült halálát okozta: (400, illetőitg 100 koro-
nás) haláleseti segély czimén 18,000 korona 
összeget utalványoztunk a pénztár terhére, vagyis 
baleseti segélyezés czimén az 1901. év folyamán 
összesen 38,270 61 koronát helyeztünk kiadásba. 

Az 1901. év folyamán  s különösen az év 
vége felé  bejelentett többi balesetek alapján a 
segélyek a dolog természeténél fogva  ugyanazon 
évben azért nem voltak utalványozhatok, mert 
a segély, valamint orvosi és gyógyköltségek nagy-
ságát gazdasági cselédeinél csakis a munkaké-
pesség helyreállta után a munkaadö Által bemu-
tatandó számlák alapján lehet megállapítani. 

Azon balesetek tolytán felmerülő  költségek 
fedezésére  tehát, a melynek a most előadott 
okból az 1901. évi dec/.ember hó 31-ig elintézést 
nem nyerhettek, mérlegünk reálitása érdekében 
s a teljes biztosság kedvéért, az előreláthatólag 
fizetendő  legmagasabb segélyösszegei számba véve, 
25,000 koronái helyeztünk tartalékba. 1901. évi 
deczember hó 31-ike óla ezen tartalék terhére 
• függő  segélyezési ügyek nagyobbrészt mái-
elintézést nyertek s az eddig kiutalványozott 
segélyösszegek alapján jelenthetjük, hogy a tény-
leges kiadás a tartalékba helyezett összegben 
bő fedezetét  találja. 

Ki kell emelnünk e helyen azt, hogy az 
1901. évben kifizetett  baleseti segélyezések a/, 
e czimén várt kiadásoknak csak kisebb hánya-
dát tették, mindazonáltal figyelembe  veendő, hogy 
ezen eredmény oka egyrészt abban keresendő, 
hogy az érdekeltek az uj intézmény által a tör-
vény alapján nyújtott kedvezményeket nem ismer-
ték a ezért számos oly baleset iordult elő, a 
mely hozzánk hivatalosan bejelentve egyáltalán 
nem lett s igy a segély általunk utalványozható 
nem volt, — másrészt pedig abban, hogy az 
elmúlt esztendő a balesetek tekintetében általá-
ban rendkivSI kedvezd volt. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy az ily módon 
elért megtakarítás az intézmény keretén belül 
minden körülmény között csakis a földmivesnép 
előnyére fordittatik,  a melynek érdeke a törvény-
hozást intézményünk megalkotására indította. 

A hivatali ügykezelésre a mult évben csak 
18,913-06 korona összeget fordítunk.  Önként érte-
tik azonban, hogy ezen ősszeg részint intézmé-
nyünk rohamos lejlődése, részint pedig a tiszt-
viselőknek — a pénztár szempontjából is nagyon 
kívánatos — állandósítása érdekében szükséges 
fizetésrendezés  következtében, fokozatosan  növe-
kedni fog. 

Az igazgatóság hivatalának berendezése 
után a szokásos 10°/o leírása fejében  360 korona 
02 fillért  helyeztünk kiadásba. 

A rendes tagok díjtartalékára 291,454-75 
koronát, a rendes tagok baleseti segélyezésére 
14,684*56 koronát 8 a 19 rokkant egyén évről-
évre való segélyezésére 12,400 koronát helyeztünk 
tartalékba. 

Aa ezek után mutatkozó kezelési felesleget 
és pedig 99,259-94 koronát az 1900: XVI. t. ez. 
36. §-a értelmében egyfelől  a rendkívüli esélyekre, 
másfelől  pedig a segélyek emelésére szolgáló 
tartalékalapok létesítésére használtuk fel. 

Tekintettel arra, hogy mig a segélyek eme-
lése a tőrvényhozásnak a körülmények szerint 
alakuló szabad elhatározásától lügg, addig a 
rendkívüli esélyek ettől teljesen független  külső 
körülmények folytán  bármikor elő álbatnak s 
ezért kivált az intézményünk első éveiben, a 
midőn B várható valószínűség megállapítására 
az adatok csak korlátolt mértékben állanak rendel-
kezésünkre, igyekeznünk kell a pénztárt minden 
eshetőséggel szemben kellőleg megóvni: a fenti 
összeget a kettős ezélra akként találtuk felosz-
tandónak, hogy abból első sorban a rendkívüli 
esélyek tartalék alapjára 80.000 korona, ellen-
ben a segélyek emelésére szolgáló tartalékalap 
javára 19,969*94 korona fordíttass  ék. 

A mérlegszámla szerint a pénztár 1901. 
évi deezember hó 31-én 672,49913 koronával 
rendelkezett, a mely Beszeg a következőképen 
volt elhelyezve: 

Készpénz a kézipénztárban 2,668 44 borona. 
Országos központi hitelszövetkezetnél elhelyezve 
15,936-29 korona. M. kir. postatakarékpénztárnál 
elhelyezve 8,224*63 korona. 5"/0-os országos köz-
ponti hitelszövetkezeti kötvényekben (400,000 
kornna névértékben, melyeknek beszerzési ára) 
398,500 korona. Alapítványi tőketartozások 
2,123 korona. Leltár (hivatali berendezés) 
3,420-10 korona. Követelések, melyek időközben 
teljesen befolytak,  141,549-67 korona. 

Ezen jólékonyczéln és a főldmives  népre 
nézve szerfelelt  előuyös pénztárt melegen ajánljak 
kis gazdáink figyelmébe.  A beállási feltélelek 
bármelyik község előljáróságoál megtudthalók. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Za-

kariás Izsák fiumei  vámsegédlisztet a csikgyi-
gyimesi pályaudvari fövámhivatalboz  ellenőrré 
nevezte ki. 

— Leikései jubileum. Csik-verebesi 
Kovács Gyárfás  deés-sknai lelkész az előnyösen 
ismert novellista és egyházi író H napokban tar-
totta ízüst miséjét a ülte meg lelkészsége 25 
éves jubileumát szép ünnep keretében. Az egy-
házközség elöljárói megfestették  életnagyságú 
arczképét s érdemeit u hitközség jegyzököny-
vében megörökítették. A jubilánshoz ugy Maj-
látli pUspök, mint több főpap  intézett üdvözlő 
táviralol, mely jó kiváltatokhoz a magunk részé-
ről is szívesen járulunk hozzá. 

— Nagylelkű adomány. A szerencsét-
len ember társak iránti részvétének szép tanu-
lelét adta hajdumegyei téglási Degenfeld  gróf,  a 
ki egymaga 200 korona adománynyal járult az 
alfalvi  tűzkárosultak lelsegélésérv, megkUIJvén 
azt kiosztás végett a vármegye alispánjának. 

— AB igazságügyi palota felépitése 
Csíkszeredában. Az a tarthatatlan állapot, 
mely a csíkszeredai törvényszék és az alárendelt 
járásbíróság elhelyezésében az egészségtelen, sö-
tét és ugyszólva életveszélyes helyiségek miatt 
tenáll, valahára talán, de legtovább egy év alatl 
megszűnik, Egy uj igazságügyi palota emelése 
iránt ugy a törvényszék, mint a vármegye ré-
széről tett több rendbeli lépések folytán  a mint 
tndjuk a folyó  évi állami költségvetésben is az 
igazságügyminiszter részéről bizonyos összeg lett 
előirányozva. Nevezett miniszier e hó folyamán 
a vármegye közönsége által a palota helyéül fel-
ajánlott úgynevezett alezredesi telket szakköze-
geivel megszemléltelvén, miután a börtön is azon 
a telken fekszik,  azt elég alkalmasnak találta, 
de nem kielégítőnek, minél fogva  a közvetlen 
közelben fekvő  telkek kisajátítása vált szüksé 
gessé. Ez a kérdés valószínűleg az e hó 30-án 
tartandó közgyűlésben fog  megoldást nyerni, s 
ha a kisajátítás a nyár folyamán  megtörténhetik, 
az esetben az építkezés még szeptember elejével 
kezdetéi fogja  venni. 

— Adakozás a gy.-alfalvi  tüzkáro-
Boltak részére. A nevezett ezélra kiadóhi-
vatalunkhoz a következő adományokat küldték 
be: Kászon-Ujfaluból:  Szaniszlú Kálmán, Cso-
bót István 1—1 koronát, Benke Lajos 80 fillért, 
Szotyori Dániel 50 fillért,  Adorján Jánosné, 
Szotyori István, Kedves Istvánná 40—40 fillért, 
Szotyori Jánosné, Szotyori János, Adorján 
Dezső, Szotyori Irén, Szotyori Katalin, ifj.  Szo-
tyori Dániel 20—20 fillért,  összesen 5 kor. 
70 fillért.  A csíkszeredai iparos ifjúsági  önkép-
zőkör a folyó  hó 4-én rendezett műkedvelői 
előadás tiszta jövedelmének fele  részét, 103 
korona 44 fillért.  Jelen számunkban nyugtat-
ványozva van 10!) korona 14 fillér.  Kddigi 
gyűjtés 75 korona — fillér.  Összesen 184 k. 
14 fillér.  Fogadják a uemesszivü adakozók a 
károsultak nevében hálás köszönetünket. 

— Villanyfejlesztő  telep létesítése 
Csíkban. Báró Bánffy  János maros-gezsei lakós 
a vármegyéhez kizárólagos előmunkálati enge-
délyért folyamodott  egy villanyfejlesztő  telepnek 
a Maros folyón  vizerő felhasználásával  leendő 
létesítésére. Az engedély feltételeit  és módoza-
tait a kultur-mérnökség már megállapította s 
javaslatba hozta, hogy az előmunkálatok által 
okozható károk megtérítésének biziositása végeit 
kérelmes az engedély kiadása előtt 1000 korona 
biztosíték letételére köteleztessék. 

— Államsegély iparos tanoncz ok-
tatásra. A vallás és közoktatási miniszter a 
gy.-szenlmiklósi iparos tanoncz iskola részére az 
1903. tanévre 400 korona államsegélyt utalvá-
nyozott. 

— Pályatételek. A „Csíki róm. kath. 
tanító-egylet", 1901. október hó 1-én tartott 
gyűlésének határozata értelmében, a következő 
pályatételeket tllzi ki kidolgozásra: 1. A mel-
lőzött kath. paedagogusok érdemeinek feltün-
tetése. 2. Â középiskolai módszernek, az elemi 
iskolai módszerrel való kapcsolatba hozatala. 
A jeligés levelekkel ellátott pályamunkák, folyó 
év szeptember hó 15-ig beadandók az egye-
sületi elnökhez. Megjegyzendő, hogy csak a fent 
megjelölt egyesület tagjainak dolgozatai vétet-
nek tekintetbe. A két legjobbnak talált dolgo-
zat beadói 40—40 korona jutalomdíjban része-
sülnek az egyesület pénztárából. Csik-Somlyó, 
1902. májas hó 25. Karácsony József,  elnök. 
Xántus Elek, egyesületi főjegyző. 

— Gazdakörök (gazdák vagy föld-
mivelök szövetsége). A Magyar Gazdaszö-
vetségnek egyik legfőbb  törekvése a kisgaz-
dák és földmivelők  támogatása s érdekeiknek 
hathatós előmozdítása. Hogy ez minél eredmé-
nyesebb legyen, legsürgősebb feladat  a kis-

gazdák és földmivelők  szervezkedése. A szer-
vezkedés módozatainak megbeszélése czéljából 
a Magyar Gazdaszövetség a f.  évi junius hó 
12-én, csütörtökön, d. u. fél  4 órakor Buda-
pesten a vármegyeház dísztermében egy érte-
kezletet tart, melyre ez uton is meghívja a 
lelkész, tanító és jegyzőket, valamint mindazon 
birtokosokat, gazdákat és fóldmivelóket,  kik a 
földmivelők  szervezkedésénél, illetve a községi 
gazdakörök létesítésénél (földmivelők  vagy 
gazdák szövetsége) közreműködni hajlandók. 
Kzen értekezleten a fölkért  előadók részletesen 
fogják  ismertetni a kisgazdák és földmivelők 
szervezkedésének szükségességét vagyis a gaz-
dakörök czélját, hivatását és működési irányát. 
A kik e hazafias  nemes munkában részt venni 
kívánnak s az értekezleten jelen lenni akarnak, 
szíveskedjenek legkésőbb junius hó l-ig a 
Magyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál (Bu-
dapest, Baross-utcza'10.) jelentkezni. Miután 
lehetséges, hogy ingyenes elszállásolást kap-
hatnak az értekezleten megjelenők, a mennyi-
ben tehát erre reflektálnak,  szíveskedjenek 
ebbeli szándékukat szintén junius l-ig tudatni. 
A jelentkezők féláru  vasutimenetjegy váltására 
jogosító igazolványt kapnak, ha közlik pontos 
czimiiket s azon vasúti állomás nevét, honnan 
elindulni akarnak. Az értekezletet megelőzőleg 
ismerkedés czéljából társas étkezés lesz d. u. 
1 órakor a l'annonia-szálló (Kerepesi-nt) étter-
mében. 

— Évaáró vizsgák. A helybeli úlluiui clonii 
iskolában a/, évzáró vi/.sgákiit u hirtelenül nagy inér-
tékbi'ti fellépct  11i1111 ö járvány miatt lolyú Uú ,'il)-;in 
dúlcli'ilt 7 órától 10 órái£ fogják  megtartnni. 

— Gyássrovat. Császár János m. kir. csendőr 
ub'/.rcdus, a katonai órdemken-szt tulajdonosi! és a 
m. kir. IV. s/.ániu csendnr kerület parancsnok helyet-
tese f.  hó 2:4-áu, t>( éves korában Kusflán  elhalálozott. 
Temetése f.  hó 2ö-én történt nagy rátizvét mellett. 

— A d a k o z á s . A csík somlyói logim. ifjúsági 
kiránduló egyesülete alapjának gyarapításához a 
folyó  hó 17-én reudezett matiné alkalmából sstiveB 
adományaikkal járultak : Gróf  Májlátli ü. Károly 
püspök ur ó méltósága BO koronával, ezen kivül. 
a felolvasó  és szavaló tanulókat inegajáudékozta 
40 koronával, Mikó Bálint ffiispáu  20 k. Madár 
Imre nyug. megyei fójegyzö  10 k. Miklósi József 
nyug. kir. tvszéki bíró 8 k. Becze Antal alispán 
Jakab Lajos alesperes-plebános, Minuier Albertné 
4—4 korona. Nagy Sándorné, Kovács János, Csi-
szér Pető 3—3 k„ Iíisziier Üdüimé, Özv, Bocskor 
Lászlóué, Novotny Mariska, Bogády Gyula, Kovác9 
Antal, Szokolai Istvánné, Gergely György g. kath. 
lelkész, Alinássy Zsigmond, Gózsy Árpád, Özv. 
Adorján linréué, Lórincz Sáudor plebáuos. Jung 
Cseke Lajos apát plébános, P. László Polykárp 
B'.ent Ferencz rendi tartományi fóuök,  Kacsó Jó-
zsef,  Bálint Lajos plebáuos, Koncz István pleb., 
Jakab N.-ué 2—2 korona, Kovács Béliné, Albert 
Benjamin, Sánlha Simon, Lakatos Mihályné. Ko-
neczny Kornélia, Özv. Ríszner Józsefné,  Pál Albert, 
Ambrus Dénes,Tamási l'éterné.özv.Gáborlstvánné, 
Dr. Perjéssy Mihályné, Bardócz Mihály, Özv. Éllhes 
Jakabué, Balog Kereacz ny. ezr. Doinanyáncz Péter, 
t'azakas Gáspár, P. Paál K. János, Ur. Kolonics 
Dénes, Pál Gizella, Balázs Benjamin, Jakab An-
tal, Nagy József,  Szabó Lajos, Xántus Klek, Bolh 
Ferencz, Kádár József,  Kádár Fereucz I — 1 ko 
rouával, Lörincz Mariska, Szabó Mariska, VVéger 
Ferencz és N. X. 50—50 HU., Lakatos Mihály 
tanuló 20 fillér,  összesen 200 korona 60 fillér. 
Fogadják mindnyájan az intézet és tanuló ifjúság 
hálás köszönetit. Az igazgatóság. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe! Az Országos Pályázati Közlöny a szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-uteza27. szám. 

— Ajánlati tárgyalás. Az alább meg-
nevezett állomásodon elhelyezett honvéd csapa-
tok élelmi szükségleteinek 1902. ívi szeptember 
hó 1-től 1903. évi augusztus hó 31-ig terjedő 
egy évre való biztosítása iránt ajánlati tárgyalás 
fog  tartatni, még pedig 1902. évi jnnius bó 3-án 
Brassóban, jnnius 6-áu Nagy-Szebenben, junius 
9-én Marosvásárhelyen és jnuius 10-én Kolozs-
váron, a három első helyen az illető honvéd 
gyalogezred kezelő bizottságánál a honvédlak-
tanyában, Kolozsváron pedig a Vl-ik honvéd-
kerilleti parancsnokság hadbiztossági osztályában 
(Sétatér-utcza 10. sz.). A szükséglet a Brassó-
ban állomásozó honvédcsapatok részére 184 m. 
m. széna, 115 métermázsa alomszalma, 75 méter 
mázsa ágyszalma, 316 köbméter tttzifa.  B'ogaras 
részére 100 mm. széna, 61 mm. alomszalma, 60 
mm. ágyszalma es 344 köbméter fa.  Kézdivá-
sárhely részére 133 mm. zab, 365 köbméter fa, 
Csíkszereda részére 354 köbméter fa  s a két 
utóbbi állomás részére szénából és szalmából 
ugyanannyi, mint a fogarasi  állomás részére. 
E/.eken kivöl felsorolt  négy állomás részére még 
szükséges 176 mm. ágyszalma, 30 köbméter IQzi 
fa.  A nagy-szebeni gyalogezredhez tartozó csa 
patok részére, kell összesen 133 mm. zab, 445 
mm. széna, 267 mm. alomszalma, 307 mm. ágy-
szalma és 760 köbméter tűzifa,  ezeken kívül 
még 132 mm. ágyszalma és 16 köbméter tűzifa 
A marosvásárhelyi m. kir. bonvéd gyalogezred 
részére összesen 3000 m. m. széna, 2861 m. m. 
alomszalma, 470 mm ágyszalma és 1409 köb-
méter tűzifa,  A kolozsvári bonvéd gyalog ezred 
részére 138 mm. zab, 612 mm. széna, 3G9mm. 
alomszalma, 380 mm. ágyszalma és 1090 köb-
méter tűzifa.  Az ajánlatok kizárólag írásban 
adandók be legkésőbb a kitűzött nap reggeli 10 
órájáig. Ajánlatok mellé külön borítékban bánat-
pénz is melléklendő. Bánatpénz zabra nézve m.-

i 
mázsánkint körülbelül 57 fillér,  szénára nézve 
mm.-ként 36 fillér,  alom szalmára mm.-kéot 30 
fillér,  ágy szalmára mm.-ként 20 fillér  és tűzi-
fára  köbméterenként 36 fillér.  Ajánljuk gazdáink 
figyelmébe. 

— Eladás vétel és 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. 
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Itökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

K Ö Z G A Z D A S Á G ém  I P A R . 
A székely kamara közgyűlése.*) 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara f.  évi május hó 16 án saját helyiségében 
rendes, teljes ülést tartott a tagok szép száma 
részvétele mellett. Az ülést Tauszik B. Hugó 
kir tanácsos elnök vezette. 

Gyűlés elején meleg szavakban emlékezett 
meg az elnök a m. kir. kormány azon közelebbről 
nyilvánossá vált lényéről, hogy a székelyföldi 
viszonyok javítása érdekében meg indnlt akczió 
vezetésére Sándor János Kiskűkűlő és Maros-
Torda megyék, valamint Marosvásárhely szab. 
kir. város főispánját  kormánybiztossá nevezte 
ki és indítványozta, hogy ezért a ffildmivelési 
kormányt föliratilag,  a kormánybiztost pedig távi-
ratilag üdvözölje a kamara. Bejelentette továbbá 
a keresk. tárcza vezetésében flegedűs  Sándor 
lemondásával és Horánszky Nándor halálával 
beállott változásokat. 

A gyűlés fötáigyát,  különben a kamara 
1901. évi zárszámadása képezte. E szerint a 
kamarának a mult évben 23,368 kornna 29 fillér 
bevétele, 33361 korona 66 fillér  kiadása és 106 
kor. 63 fillér  pénzmaradványa volt. A mnlt 
évben összesen 30 075 kor. 17 fillér  illeték folyt 
be; hátrálék erről az évről 9975 kor. 96 fillér, 
tehát a befolyt  összegnek csaknem fele. 

Furcsa világot vetnek ezek a számadatok 
a székely kamara pénzügyi viszonyaira. Nagyon 
szük keretben mozoghat, jóllehet az ország egyik 
legnagyobb gondozást váró része, a Székelytöld 
tartozik kerületébe; van a kamarának házalapja 
(1914.82 k.) kiállítási alapja (124.60 kor.) székely 
ipari segély alapja (7403.95 kor.) kereskedők esti 
tanfolyam  alapja (120.34 kor.) és Erzsébet alapja 
(315.63 k.). Mindössze is elenyésző csekélység ahoz 
képest a minő czélokat akarnak vele Bzolgálni. 
A zárszámadás rendén sok szó esett az illetéknek 
a viszonyokhoz mért csekélységéről, a kamara 
missziójáról melyben az anyagi viszonyok miatt 
akadályozva van s a hátrálékok nagyságáról, 
végűi a zárszámadást elfogadták  és a felment-
vényt megadták. 

Nagy visszatetszést szült a teljes ülésben 
azon bejelentés, hogy a kereskedelemügyi minisz-
ter a szegény székely fiaknak  országszerte mele-
gen pártolt ipari kiképzésére az eddiginél min-
den méltányos ok daczára sem njajthat nagyobb 
támogatást és tudomásul vette, hogy a kamara 
jelen viszonyok között ujabb elhelyezéseket nem 
eszközölhet. 

Többek hozzászólása ntán és arra való 
tekintettel, hogy a mostani ínséges időben jóval 
több az elhelyezésért folyamodó  székely fin,  mint 
eddig, a kamara ujabban is kéri az ügynek nagyobb 
támogatását és pártolás czéljából a székely 
kormány biztost is megkeresi. A marosvásár-
helyi köm Ivea ipartársalatnak az állami va»ntí 
munka megosztása tárgyában beadott folyamod-
ványát pártoló felirattal  támogatták és a Székely 
kongresszus rendezése tárgyában a kamara elnök-
sége által telt, intézkedéseket jóváhagyó tudo-
másul vették. 

Ezzel az ülés befejezést  nyert. 
*) Mult száiuuukból térszttke miatt maradt ki. 

Szcrk. 
LaptuiajdoDoa: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 
Sz. 367-902. 

mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavai kezelő hivatalánál 

rendszeresített s az igazgató tanács által válasz-
tás utján betöltendő könyvelői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A könyvelő javadalmazása áll évi 1200 
korona fizetésből  s évi 300 korona labpénsbSI. 

Pályázhatnak mindazon Csikmegyében ille-
tékes és lakós székely honpolgárok, kik legalább 
a középiskola 6-ik osztályát vagy ennek meg-
felelő  tanintézetet elvégezték s a könyvvitelből 
gyakorlati jártassággal bírnak. 

A pályázati kérések beadására végső ba-
táridőül folyó  évi junius hó 14-ik napjá-
nak délutáni 6 óráját tűzöm ki, azzal, hogy 
a később érkező folyamodványokat  hivatalból 
fogom  visszautasítani. 

Csikmegye magánjavai igazgató tanácsa 
elnöksége. 

Csíkszeredán, 1902. májas 23-án. 
Beoze Antal, 

[165J 1—2 tgazg. tanács olnSk. 

A csík-mindszenti—hossszuassói 
B O R T T 1 Z 

haszonbérbe adatik. Osik-Várdot-
falva,  1902. 

PETRES ANDRÁS. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszeotmártoni kir. járásbirósAg mint 

telekkönyvi hatóiig kOzbirré teszi, hoţy a Brassai 
általános nyogdijinlézet és Kotló PAI budapesti 
gépkereakedő vfgrehtjutóoak  Hánya JAzsef  éa 
neje ealkszentiyOrgyi lakósok végrehajtást Bzfo 
vedö elleni 6000 kor. illetve 6970 korona tfike 
köreteié» és járulékai iránti végrehajtási agyé' 
ben t csíkszeredai kir. törvényszék a c*ikazent 
nártoni kir. járásbíróság terdletén lévő a esik' 
szentgySrgyi 20. sz. tjkvben 3939. brsz. ingat 
lanra 80 korona, 4098. braz. ingatlanra 9 kor. 
9675. braz. ingatlanra 12 korona, a 1929. sz 
tjkvben foglalt  liinya Józsefné  szOI. Keresztes 
Mária tulajdonit képező 34. brsz. ingatlanra 
800 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverezést elrendelte és hogy 
fennebb  megjelelt ingatlanok az 1902. évi junlua 
hé 25-k napján déleWtt 9 árakor Caik-sJzent-
gyOrgy községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron al6l is 
eladatni fognak. 

Árverezni szindékozók tartoznak az in-
gatlanok becsirinak 10%-át vagyis nyolczvsnhá 
rom korona 90 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. Ş-âban jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-áhan 
kijelOlt óvadékképes értékpapírban a kiküldőn 
kezéhez letenni, avagy az 1BB1. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerfl 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. április hó 27-én 

Dr. Szabó, kir. albiró. 
SS4—1902. |167| l - l 

Calluuredai ker. bele.- P^ut. 

(A keröM lieímétyzff  PRmtár tauaiJioz). 
A csíkszeredai ker. betegsegélyző 

pénztár folyó  évi május hó 25-dikére 
Összehívott közgyűlését, mivel a közgyű-
lési kiküldöttek kellő számban nem je 
lentek meg, meg nem tartatván, folyó 
évi junius hó 1-én délelőtt 10 órára 
Csíkszeredába, a városház nagy-
termébe uj közgyűlést hívunk egybe, 
melyen a megjelenő tagok a tárgysoro-
zatba felvett  tárgyak felett  az alapsza-
bályok 35. szakaszának 4. bekezdése értel-
mében végérvényesen határozni fognak. 

Csíkszereda, 1902. május hó 25-én. 
A kar. betegaegélyzó pénztár igazgatósága: 

Dr. Filep Sándor, Lakatos Mihály, 
elnök. titkár. 

Sz. 333—1902. végrb. |168| 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alolirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

kOzbirré teszi, bogy a lőcsei kir. járásbíróság 
1901. évi T. b. 497/4. száma végzése következ-
tében Dr. Gombay Izsó Qgyvéd által képviselt 
Taoszky J. iiai pozsonyi czég javára Dr. Csiky 
József  csíkszeredai lakós ellen 19 kor. 30 fillér 
s jár. erejéig 1902. évi február  hó 34-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás otján lefoglalt 
éa 060 koronára becsalt következő ingóságok 
n. m.: Wertbeim szekrény és házi bútorok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
biróság 1901. évi V. 427/4. szimn végzése folytán 
19 kor. 30 fillér  tökekövetelés, ennek 1900. évi 
mijus hó 1. napjától járó 5°/, kamatai, váltódij 
és eddig összesen 11 koronában bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtás szenvedő 
iroda helyiségében Csíkszeredán leendő eszköz-
lésére 1902. évi május hó 31-ik napjának délelőtti 
9 Arája batáridőül tűzetik ki és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. éa 108. §-a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és feldlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kéli Csíkszeredán 1909. évi április hó 
30. napján. Ábrahám Márton, 

tir. bir. végrehajtó 

266. vb. szám. [I63| 9—2 
1909. 

Mindennemű roggyanta, róa éa aoaél 
bélyegző, kelet bélyegző, pecsétnyomó, 
aámoaóésUpuámoiógép, peoaét bélyeg 1 

dombor nyomó sajtó stli. továbbá öntött 
ás vésett oahntáblák, monogramok minden 
nagyságban, ki nem mosható festékkel  való 
használatra. Stánczák, aczél és sárgu rézbe 
vésve, rugékony jelaó késaletek, égető 
vasak, lyakaaato gépek és minden u vésnöki 
szakba váeó munkák megrendelhetők és a 
bndapeati árak szerint legrövidebb id£ 
alatt szálitattnak 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA | 
DBESZNÁNDT TIKTOB , 

könyvkereskedése által. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a bécsi belvárosi cs. és kir. járás-
bíróság 1901. évi C. v. 1003/4. számú vé*zéae 
következtében Dr. S. Erneszt ügyvéd által kép-
viselt Theodor Wiene & Comp. bécsi javára 
Dr. Csiky József  csíkszeredai lakós ellen 300 kor. 
s jár. erejéig 1902. évi február  hó 22-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 620 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: Wertheim szekrény és házi bútorok nyíl 
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 116/2. számú végzése folytán 
300 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi no-
vember bó 27-ik napjától "járó 6"/o kamatai, 
és eddig összesen 35 korona 75 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedd iroda helyiségében Csíkszeredán leendő 
eszközlésére 1902. évi május hó 31-ik napjának 
délutáni 2 Órája határidőül ki tüzelik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, bogv az ériniettt ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fi/.etés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
inások is le és teldlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az IH81. 
évi LX. t.-cz. 102. §. él teimében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán,. 1902. évi Április hó 
30-ik napján. Á b r a h á m Márton 

kir. bírósági végreh/ 

Minthogy a konvertálás 
alá került értékpapírok hi-
vatalos ideje folyó  hó 10-én 
lejárt, ezen papírok különö-
sen a Regáíe kártalanítási 
kötvények a helybeli do-
hány nagytözsdében névér-
tékük erejéig beváltatnak s 
az esedékes szelvények kü-
lön kifizettetnek.  11.-,()| 3 - 3 
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I Sz. 2183-HHI-J. 

ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegyéhen a gyergyói járáshoz hír 
tozó (iy.-KcnietL', (jy.-Várhegy és liy.-Salamás 
községekből alakult egészségügyi körben a kör 
orvosi állás (iy.-Uemete székhelyijei üresedés-
ben lévén, annak betöltése czéljából ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A körorvos évi fizetése  a látogatási dijak 
iltságával együtt 2330 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. 

Uyergyó-Szentmiklús, 1902. május 11. 
L á z á r J á n o s s. k„ 

[löfl|  9 — -I fűszolgubiró. 

Budapest 1900. Állami érem. 

t áüat-praeparatnmot Jeljesea molymenteset. 
Állatok minden fajainak  kitömésóre vállalkozik 

KATONA MIHÁLY 
nyil». állatpraeparáló éa tansserkéssitó intéaete 

BUDAPEST, Jóssef  körút 13. 
K.nlösök és m ml uruk tennészethűen u lepujulib 
iiiódszerrel (modcllirozással) kcxziltctuck: szebben 
jol>l»au. olcsóbban, niiut bármely hasonló intézet bou. 

Ai állatok kitömése nagyság szerint kerül: EMLŐSÖK: MADARAK: 
gysAgu — 0-80-1 frt KiriToayŷafU  — 0 dO-lfit  1'inlynngyöApu Uvnyvt . 2 , Utlamb Kŷ t . 5 . Bntei bogoly — 8 ' R̂ lu . 9 . Nagy eohuly (Uhu) (> ViddlsioóífJ  — 16-30 . BM (oagy) — — SíarvasffJ  — 35—4U . Ko»olyU — — — Bikedrajdhkku dUrgO taelyietbeo igOD faldiesUl  — lu * Nyír « • • urdA rwíiletel uláuió nlv. 7 " Biketíajd fej  és farok  faragott  tablettás — — — 5 Nyir . • . • — — — 4 " 

Az iutézetbeu készülnek mindenféle  vada-
ssatl tropheák, kisebb, nugvobb biológiai csopor-
tok, függd  vaduk, emlős fejek:  művészileg faragott 
tablettákon, mint szobadíszek, madaruk, mint fal-
diözek, emlősbőrök tcpichckuek természetimen 
utáuzott fejekkel.  Ós, saarvas, agancsok mou-
dirozásu tablettákra, levetett agancsok koponyu-
utáuzatokra helyezése és minden egyéb praepuratori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
számíttatik. 

Aa Intését kitöm ós 1 oaélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden Időben vásárol: sus-
íajokat, fajd  kakasokai, uhu és túzokokat Medvét 
és medve-bocsot, hiuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve is szállithatók, a legmagasabb árakkal 
lesznek fizetve. 

[138] 5 - 1 0 
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ugy mint: medve bocsot, farkas 
és hiúz fiukat,  nagyobb sas ne-
nemüeket és leginkább a nagy 
füles  baglyot legjobb ár mellett 
meg ve széni. [íísj 2-2 

KUSCHMAN FERENCZ. 
saalámi és hentes gyár, BRASSÓ. 

Sz. 2773—902. |153] 3 - 3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Az Üresedésben levő gyó-várhegyi kör-

jegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindnzokat, kik ezea 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-Szeutmiklós, 1902. május 11-én. 
T á.tAt  T á n o s s. k., 

főszolgabíró. 

F e r e n c z pál inka 
(SÓSBORSZESZ) |»| 20—50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tiratasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
Indások  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 védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  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 

VÉRTES L. „SAS"-gyúgyszertárában Lúgoson. 

^yooooooooooooo^ 
O •>; i i- : Elvem kevés haszon, nagy forgalom!  —;•• O ® 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIÎAT-OZLETEMET 
a t a v a s z i i d é n y r a való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

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

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

Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 
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•j— Elvem kevés haszon, nagy forgalomI 

A lJesti Napló Karácsonyi ajándéka 

ZICHY MIHÁLY ALBUM 
A Pesti Napló, a mely eddigelé Madách Ember trágódiáját. Arany balladáit Zichy Mihály 

képeivel, KUIOIIH .JÓ/.sef  Bánk bánját, Kisíulud V Sándor Himfy  szerelmeit remek ullminbu foplulva, 
és legutoljám a Költök Albumát adtu olvasóinak karácsonyi ujándékul, az idén az eddiginél is 
nâ yol>li s/.al>ásu. dis/l»cn, tartalombun ueincsuk az eddigi ajándékokat felülmúló,  de u kÖnyvpiuc/.on 
is ritkaság számija 2ÍCl lV I^ÜllftlV  AlÖUIDOt s / - , l l l , u olvasóinak karácsonyi ajándékul. 
HH'iiö dis/.iuiU'et, u • ^ — 
Zichv Alill&tlV kÓD6ÍQ6k V i l l 0 r í u l 0 t l ' inijiozáns albumba foglalt  pyiijteinéiiyét a Költök 

" J r* Albumánál nagyobb és díszesebb alakban Ziohy Mihály 
viiâ iiirü művészi ter- legszebb festményeit  és raizait ío^,laljrt m u ^ b a u a 

melesének legjavát _ -_ - — — d i s z m i i 
D6ffwen  mŰlaDOn a mindegyikének legkiválóbb esztétikusaink és uuibirálóink 
- . - " —? irnak szövejrma^yuruzutot. A valóbau remek kivitelű mülapokuak 
egy része gyönyörű színnyomású lesz. a milyen eddig alig jelent meg magyar diszinűben. 

A negyven pompás mülapot, a kisérii szövegel és Zichy Mihály egyéniségének és változatos 
életpályának regényes rajzát. g a z d a g b e k ö t é s i t á b l a í oK l t A l j a pyönyörü diszes kö-
valaniint /icliv rajza után készült " - - --— tetbc. 

O C A" FESTI NAPLÓ c nagyszabású diszmüvét az Atlienucunt állítja ki. A Ziohy Mihály 
Albumot, a melynek ára az Albenaeum eredeti kiadásában 90 korona a rPesti Naţilo*1 uj kvárt 
kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője,  ks megkapják 
díjtalanul aaok ae uj elóflsetök  is, u kik egész; éven át (él, negyedév vagy liavonkint, de meg-ssakitás nélkül flsetnek  elö a „PESTI NAPLÓ HA". [137] 2-ÎI 

MEGHÍVÁS. 
AZ  ALCSIKI  BANK  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

rendkiYÜli közgyűlését 
1902. junius 15-én d. e. 9 órakor fogja  Üzlethelyiségében Csik-Szent-
M á r t o n o n megtartani, melyre & t. cz. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Bizottságok választása a szavazatok számba vételére és a jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 
2. Alapszabályok módosítása. 
3. Határozat hozatal a hiányzó igazgatósági tagok számának megállapítása 

iránt, esetleg választás. 
4. Egy felügyelő  bizottsági tag megválasztása. 

-iSi_lapsz,a."báJ.y lti.-7-0n.at. 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen vagy meghatalmazottja által, 

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

Szavazásnál minden részvény egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvényé van: minden további 5 részvény csak egy szavazatra jogosit, azonban 
sem saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másoknak képviseletében, avagy 
mind három módon együttvéve 20 szavazatnál többet Benki sem gyakorolhat. 

[íCü] l - l 
Nyomatott Crik-Sseredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 

Az igazgatóság. 




