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Még egyszer a székelyföldi  katona-
iskoláról. 

Csik-Szereda, jun. 'J. 

Ez a kérdés megérdemli, liogy minél 
többször foglalkozzunk  vele. 

Most azért kell foglalkoznunk,  mert a 
vármegyei törvényhatósági közgyűlésen is 
napi renden volt s ez ügyben a közgyűlés 
határozatot is hozott. 

A határozat, az alispán javaslata értel-
mében talán egy szavazattöbbséggel kelt, 
miből világos, liogy cine javaslatnak ellen-
zői is nagy számmal voltak. 

Az alispán javaslata, melyet az állandó 
választmány is magáévá tett, rövid folyta-
tásában az volt, liogy Csikvármegye kész-
séggel ad a katonai iskola czéljaira kétszáz-
ezer forintot,  de azon feltétellel,  hogy az az 
iskola legalább alreáliskola j"llegí' vei birjon. 
a vármegye törvényhatóságának az áldozat 
mérvéhez képest, befolyás  engedtessék s 
hogy 50 csikmegyei tanuló ama/, iskolába 
felvétessék. 

Az ezen indítványt ellenzők nézete az 
volf,  hogy a katonai iskola czéljaira ne ad-
jon a vármegye egy krajezárt sem, legfen-
íiebb a szükséges területet. Molnár József 
képviselő tette az ellcninditványt s általános 
szempontokból igen helyes és nyoinos indok-
kal támogatta indítványát. Az ő felfogása 
általános okokból s talán még inkább poli-
tikai vonatkozásokból helyesnek látszik ; 
azonban jelen körülmények közt, miután a 
kérdésnek előzményei is vannak, nagy kár 

lett volna az ilgyet oly rideg elbánásban 
részesiteni. 

EinléltezzUTilc'^csak vissza. 
Mikor ez a kérdés legelőször felmerült 

a vármegyében, egyhangú óhajtás nyilvá-
nult mindenfelől,  hogy ama tervezett katona-
iskola épen nálunk Csikmegyébon állittassék 
fel,  melynek czéljaira akkor a legmesszebb 
menő áldozatokat igérliik. Ezt az áldozatot 
ígértük és hangoztattuk akkor, mikor még 
jóformán  számot seni vetetünk volt a kato-
nai kormány azon szándékaival, liogy váj-
jon minő isl-ola is lenne hát az a tervezett 
katonaiskola. 

A kérdés ezen heves stádiuma közt jött 
a katonai kormány meghízottja, hogy alku-
dozzék vármegyénkkel. Mi természetesebb, 
liogy a vármegye irányadó férfiai  készség-
gel bocsátkoztak tárgyalásokba s a legmesz-
szebb menő áldozatokat sem vonakodtak 
felajánlani,  mert. tudták, liogy a vármegye 
közóhajfásának  tesznek eleget ezzel. 

Ámde időközben tisztultak a nézetek 
mikor arról kezdett szó lenni, hogy hát mi 
féle  fokú  intézet lenne -xz h tervbe vett in-
tézet. Mikor megtudtuk, hogy egy három 
évre terjedő előkészítő iskoláról van szó, ak-
kor elhűltiink az áldozatok hozásától. Mikor 
megtudtuk, hogy egy altiszti előkészítő is-
kolára kellenek az ezerek, akkor áldozatkész-
ségünk egészen a nullára szállott alá. Egy 
ilyen iskolára bizony teljesen fölöslegesnek 
tartottuk százezreket kidobni akkor, mikor 
jól tudjuk, liogy az elemi iskolát végzett 
értelmesebb fiainkból  is elég számmal lesz-J 

nek altisztek; a polgári iskolák, gymnasiu* 
mok, felső  népiskolák egy-két osztályát vég-
zett tanulókból pétiig, legalább a honvéd-
ségnél, kivétel nélkül a legjobb altisztek 
válnak, liogy a közös hadseregnél a német 
nyelv nem tudása miatt, bajosabb fiainknak 
altisztté előlépni, az igaz; de ez a nehézség 
még nem fokozhatja  annyira ambic/.iónkat, 
hogy ezért százezreket áldozzunk. És pedig 
annál inkább nem, mert általánosan tudjuk, 
liogy fiaink  ha fel  is viszik az altisztségig, 
de a szolgálati idő leteltével ugy is oda 
hagyják a katonáskodást s csak azok egy 
része marad a katonai pályán, a kik fő-
tisztekké lehetnek. 

Ilyen formán  nem csoda, hogy kihtllt 
a/, érdeklődés a tervezett katonaiskola-féle 
mézes madzag felállítására  hozandó áldoza-
toktól. 

Igen, de nz első lelkesedés napjaiból 
már obiigóban voltunk Ígéreteinkkel a ka-
tonai kormánynak. Ila a Molnár József  in-
dítványa szerint mereven megtagadunk min-
den áldozatot, saját magunk jövünk ellen-
tétbe. Azért igen helyes és opportomus volt 
a közgyűlésnek, hogy az alispánnak keM-
leg körűlsánczolt indítványát fogadta  el, 
mert ha azon indítvány értelmében kontem-
plált iskolát csakugyan vármegyénkben ál-
liija fel  valamikor a katonai kormány, arra 
a megszavazott kétszázezer forintot  minden 
további aggodalom nélkül is örömmel ál-
dozhatjuk, mert azzal nem leszünk becsapva. 

_ A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Ezer év. 

— Fuhles József  licszcilu. — 
(l'olyt. ós vcge.i 

A gyakorlati terén való erőkifejtés  sürge-
tőjéül föllép  Széchenyi, megindítja azt a szerény 
munkálkodást, mely hazánk jelen állapotának 
minden irányban való örvendetes föllendülését 
eredményezte, s életrevalóságunknak a miivelt 
világ elé fényes  bizouyilékát állította. K< midőn 
félszázad  előtt reánk támad a li-italnm, ||..jry ki-
vívott alkotmányos szabadságainkl>ól megfosszon, 
van Kossuth Lajossa hazánknak, ki szava varázs-
erejével fegyvert  ad a nemzet kezébe, hőssé teszi 
még a gyermeket is, s habár a hatalom tulzó 
ereje el is nyomja, kivívja az erkölcsi diadalt a 
nemzet részére, a mely később megszerzi azt, a 
miéit a fegyverek  csattogtak, az alkotmány dia-
dalát. Diadalmaskodott az alkotmány, de midőn e 
végett békés egyezkedés uljára tért a hatalom és 
a nemzet; midőn az okos mérséklet tanácsát kel-
lett kövelni, hogy a kedvező kimenetel koczkára 
ne tétessék : akkor oly férfiú  vezérletére volt szük-
sége a nemzetnek, mint a haza bölcse: Deák Fe-
rencz, a ki a szenvedélyeket, indulatokat tulzó 
csapongásra jutni nem engedte, a nemzetet a mér-
séklet józan határai közt megtartotta, s igy a ki-
engesztelődést lehetővé téve, az elnyomatásban 
sinlődő hazát uj életre keltette. 

És nem láthatjuk e az Égnek irántunk való 
kegyét hazánknak az ezredéves ünnepség idején 
való állapotában ? Négyszáz esztendeje halt meg 
a dicső Hunyadi Mátyás és e négyszáz esztendei 
sorsunk tett bennünket sirva-vigadó nemzetté, s 
ima most, az ezeréves ünnep korszakában, virágzó 
állapotban szemlélhetjük a hazát, oly állapotban, 
mely nem sírva-vígadásra, hanem vigadva-viga-
dAsra ad okot. 

De hadd vessem tekintetemet vissza a más-
fél  ezert'v előtti messze időbe, arra az eseményre, 
hogy a székely nép tanyát iilött, itt a keleti bér-
ezek völgyeiben. beözönlik Ázsiából Eurúpáha egy 
hatalmas nép, a hun, letelepszik itt, a merre foly-
nak Tiszáuak, Dunának habjai, rettenetes királya, 
az Isi i-n ostora, alkot akkora birodalmat, melynek 
tán maga sem tudta a határát; keresztül-kasul 
gázol Európán és szedi annak megijedt népétől a 
sarezot és I l i i k o r Attila sirlia száll, azonnal sirba 
hanyatlik hatalmas birodalma is. A hun nagy-
része elhull a liaicz mezején, kisebb része me-
ii- kíil \iisza Ázsia felé,  s útjukban Csaba vezérök 
megtelepíti őket, a székely ősöket, itt, hazánk 
keleti határszélén. E nép örömmel csatlakozik 
magyar testvéreihez, midőn azok megiolennek a 
Kárpálokon, összeforr  velük, s azóta él itt, m nt 
Magyarországnak ide Kihelyezett őrcsapata. Cso-
dálatos intézkedése volt ez a Gondviselésnek a 
magyar haza javára már századokkal ennek meg-
születése előtt. Ha ezt a földet  nem tartja elfog-
lalva a székely, kétes, vájjon megérte volna-e a 
magyar haza az ezeréves fennállás  ünnepét; s 
ínég kétesebb, léphetett volna-e bele a második 
évezredbe, aggodalom nélkül, jövő fennmaradása 
iránt. De igy, midőn e fontos  őrhelyen a székely-
magyar sas-szeme vigyáz, nyugodtan, a jövőbe 
vetett biztos reménységgel kezdhetjük meg a má-
sodik ezer évet, s az önbizalom hangjáu szólhatunk 
oda reánk agyarkodó ellenségeinknek ne bántsd 
a magyart! 

Ne is bántson bennünket senki; miattunk is 
el lehet békével a földnek  minden nemzetsége. 
Forgattuk eleget a csatabárdot, most a békés 
munka eszközeit szorítjuk a markunkba. De a 
munka eszközeinek zörgése, zúgása, zakatolása 
közt is halljuk Vörösmarty intését: 

Csakhogy aztán majd ha ember kell a gátra, 
Gépi gyáván ne maradjon senki hátrál 

s ha rá leszünk utalva, ha ember kell a gátra, 
megszorítjuk önerőnk érzetéből merített bátor-
sággal a villámló fegyvert  is. Ha houfoglaló  őseink 
csekély számú népe hatalma alá tudta vetni e 
hazát, s diadalmas hadjárataival oly félelmet  ön-
tött. a szomszéd népekbe, hogy azokat megdöb-
benthette a magyar lovak lábának dobbanása; 
miért ne bíznánk erőnkben most, midőn ez a 
nemzet, bár annyi vére elfolyt  a maga és sokszor 
a mások védelmében, meghuszszorozódott szám-
mal üli küzdelmes élete ezredik évének emlék-
ünnepéi?! Miért ne bíznánk, mikor szemmellátha-
lólag velünk volt mindig az Isten és velünk lesz 
a jövőben is, mert iparkodni fogunk  azou eré-
nyekkel, melyekért őseinket védelmébe fogadta, 
megérd» melni, liogy felettünk  is kiterjesztve tartsa 
oltalmazó karjait. Betöltjük a hivatást, mely a 
nemzetek közt részünkre jut, a mint betöltötték 
őseink ; szeretjük és védelmezzük vérünk árán is 
a hazát, annak alkotmányos szabadságát; hódo-
lunk hűséggel és szeretetlel a nemzet atyjának, a 
kinilyuak; mindenekfelelt  pedig féljük  az Istent 
és szolgálunk neki az ő parancsolatai teljesíté-
sében. S mivel igy cselekszünk, nem kételked-
hetünk abban, hogy megvalósul hazánk nagy fiá-
nak : Apponyi Albertnek nemrég elhangzott azon 
jóslatszerii mondása, hogy élni fog  a magyar, a 
meddig ez a földteke  emberek lakóhelyéül szolgáló 
égitest leszen. 

Azéit most illik vigaduunk! 
Lengesse hát vígan a szellő a háromszínű 

zászlót, csapjon magasba az örömtüzek lobogó 
lángja, riadozzanak az üdvharsonák, zúgjanak 
magasztos hangjokon az Ur templomainak fel-
hőkből letekintő tornyai, mozduljon meg minden 
magyar ember, fordítsa  arczulatát a csillagos 
egekre és fohászkodó  ajakkal zengje a magyar 
imádságot: Isten áldd meg a magyart 1 Éltesd a 
magyar hazát 1 Éltesd a magyar királyt! 

Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van csatolva. 



Jnnins 10. O S I K t L A P O K 24. mám. 

Tirrémj  m h o a a l a p i t A a é m r e d * 
é r « i e m l é k é r e . 

A m. kir. kormány a törvényhozó testilet 
álUI Magyarország állani ezer éves fennállása  em-
lékének megörökítése indokából alkotott 1896. évi 
VII-ik törvényezikknek a koroaázási évfordoló  al-
kalmával Budapesten tartandó nagy disz felvonu-
lás Báliján, vagyis e hó 8-án az ország minden 
községében való kifüggesztését  rendelvén el, ídő-
szerinek tartjuk, bogy eme, állami életünkben 
korszakot alkotó nagy jelentőségű törvényt lapunk 
tisztelt olvasóival is megismertessfik,  mely követ-
kezőleg szól: 

1896. évi VII. Törvényezikk 

iktatásáról-
(Szcntcáiléit n on ISM évi B^B hő H-rn.| 

Mi Első Ferenci József 
M m kegyelméből Ausstriai Caásnr. Caehorsxég 

királya atb. éa Magjanmig Apostoli Királya. 
Kedvelt Magyarországunk ás társországai hü 

Főrendi éa Képviselői közön egyetértéssel a követ-
kező törrényezikket terjesztették szentesítés végeit 
Felségük elé: 

A magyar állam 1896-baa ezer éves meg-
alapításának és fennállásának  ünnepét üli. A tör-
vényhozás ennek emlékét a következőkben örö-
kíti meg. 

1. §. A magyar szent korona országainak 
törvéuyhozása vallásos áhítattal ad hálát az Is-
teni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai 
által megalapított hazát oltalmába fogadta,  tejedel-
meit bölcseséggel, népéi erővel és hazaszeretettel 
megáldotta és az országot jó és balsorsban segítve, 
annak lételét ezer éven át sok viszontagság között 
js fenntartotta. 

2. §. Kzen ünnepélyes alkalommal az ország-
gyűlés mindkét liáza legmélyebb hodolattal Hrul Ö 
császári éa apostoli királyi Felsége I. Ferencz 
József  elé, a kinek dicsőséges uralkodása alatt az 
oraság alkotmányos szabadsága és zavaratlan fej-
lődése biztosítva van. 

Magyaroazág és társországainak apostoli 
királya viszont törhetetlen bizalmát nyilvánítja sze-
retett népének hűségében. 

Szilárd alapjai ezek annak az áldásos össz-
hangnak, melynek ereje a jövendő századok biztos 
haladásának is zálogát képezi. 

3. §. A törvényhozás a kegyelet, hódolat és 
királyi hajlandóság eine nyilatkozataival a magyar 
állam ezer éves fennállásának  emlékét örök időkre 
törvénybe iktatja. 

4. §. K törvény 1SD6. junius hó 3-án, mint 
O császári és apostoli királyi Felsége dicsőséges 
megkorouáztásának évforduló  napján lép életbe; 
ugyanazon napon ugy az országgyűlés mindkét 
házinak együttes ülésében felolvasandó,  mint a 
magyar korona oiszágaiuak minden községeiben 
közzéteendő és kőbe vésve az országházban meg-
örökítendő. 

Mi e töivényczikket s mindazt, a mi abban 
foglaltatik,  összesen és egyenkint helyesnek, ked-
vesnek és elfogadottnak  vallván, ezennel királyi 
hatalmunknál fogva  helyben hagyjuk, megerősítjük 
éa szentesitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind 
más híveink által megtartatjuk. 

Kelt Ilndapesten ezernyolczszázkilenczvenha-
todik évi május hó tizennegyedik napján. 

FERENCZ JÓZSF.F s. k. B. Banffy  s. k. 

Ezerévm iiniiriilly. 
— A t'siki Imitúi járáskiir ilis/guilése. — 

A csikmegyei hivatalos tanítótestület csíki já-
rásköre 1890. május 30-án Csik-Szeredában, a pol-
gári leányiskola nagytermében di«zgy ülést tartott, 
mely nagy közönség jelenléiébe» fényesen  sikerült, 
méltóau a nagy nap emlékéhez és az ünnepély ma 
gasztosságához. 

Reggel 8 órakor zászló alatt a tanítótestület, 
a tanítóképezde ifjúsága,  a polgári leányiskola nö 
vendékei és felsőnépiskolái  tanulók n templomba 
vonultak hálaadó isteni tiszteletre, melyet Tályán 
Miklós s. lelkész mutatott be az egek l'rának. — 
Szent mise alatt n tanitőképezdei irjuság énekelt I', 
Tinta Dénes zenetanár vezetése nlr.lt négyes karban 
és közben u polgári leányiskola növendékei szintén 
karban igen szépen és lélekeinelúen énekelték az 
„Ave Muriu'-t. mely Császár Juliin k. n. érdumo. 

Kiváló elismerés illeti 1'. Timii Iiénos zenetrt' 
nárt, ki ugy a temjilomi, mint nz iiniiepélyen elé' 
adott darabok összevágó betanításával semmi fárad' 
ságot nem kímélve nagyban hozzájárult az linno 
pély sikeréhez. 

A templomból ugyan oly renddel viaszomén 
tüuk a polg. leáiij iskola nagytermébe, hol az Un 
neplő 'közönség már szép számmal gyülekezett. 

A vendégek sorában volt szerencsénk tisztelni 
Miki Bálint főiapán  ur ó méltóságát, valamint a vá-
ros éa vidék több előkelő férflát  és úrhölgyeit. 

A királyi tanfelügyelőkkel  együtt a tanítótes-
tület I—2 tag kivételével jelen volt. 

Kltes Elek di$zelnök. kit a bizottság a diai-
gyűlés vezetésére megválasztott, elfoglalván  helyét, 
üdvözli a vendégeket és megjelent tagokat a lelke-
sült szavakkal ecsetelte az ezredéves ünnep fontos-
ságát, melyet * király ée nemzet együtt ünnepel-
nek, megemlékezvén a multak nagy eseményeiről, 
a hosszú küzdelmekről, szemlélvén a bérezkoezo-
ruzta völgyeket, a kalászos mezőket, az égfelé  nyúló 
tornyokat, elmerengve a mult dicső emlékeinek és 
a szép jelen örömérzefének  egybeolvadó hangulatá-
nál, a honfiak  szent fogadást  tesznek, hogy e vér-
rel szerzett szép hazát megőrzik és azért élni, halni 
fognak. 

Kifejezést  ad annak, hogy mi is ily magasztos 
érzelmek hatása alatt gyűltünk egybe, hogy a kik 
a jövő reményeinek, a nemzet gyermekeinek neve-
lésében és oktatásában munkálkodnak a a serdülő 
ifjúságot  az ezredévi fordulón  a következő évezred 
küszöbére vezetjük, adjunk hálát Istennek éa ügy-
szerető ösazetertásunkból uj erőt és lelkesültséget 
merítsünk nagy feladatunk  folytatására,  mely az flei 
hithez való ragaszkodás, a tántorithatlan hazaszere-
tet, nemzeti összetartás, a törhetlen vitézség, kitartó 
szorgalom és munkásság ápolása és fejlesztéséhen 
nyilvánuljon. Itt az ország keleti határán tünt ki 
leginkább a hithez való ragaszkodás, itt nyilvánult 
a leghívebb hazaszeretet és nemzeti összetartás, hol 
— Attila birodalmának összeomlása után — meg-
maradt maroknyi székely nép ötszázadig várta, mig 
fajrokonai  a magyarok visszajöttek és velük örök 
szövetségre lépett a azóta magyarnak maradt. Őrizte 
és védte földjét  a vele az ország keleti határát oly 
erósen, hogy ha megtámadtatott, vitézül a végeóig 
védelmezte magát. 

E mellett az újkor követelményeivel szemben 
sem zárkózott el, hanem a kultura minden ágában 
igyekezett haladni. 

Ily nagy múlttal, ily erényekkel megáldva 
jogos önérzettel néz a jövő elébe a székely nép s 
teljes öntudattal üdvözli a második ezredév hajnalát, 

Végül éltette a hazát és királyt, melyre tugó 
éljenzés hangzott fel  8 László Péter indítványára a 
gyűlés a szép és tanulságos megnyitó beszédért el 
nőknek elismerést és köszönetet szavazott s a be-
szédet jogyzókony vileg megörökiteui határozta. 

A tanítóképezde dalkara éuekelto a „Himnuszt*, 
melyet a hallgatóság lelkesült éljenzéssel fogadott. 

Péterffy  Árpiid a „Hősük emléke" czimü kői 
teményt szavalta igen ügyesen és tapraesetten, me 
lyet lelkesült éljenzés- és tapssal jutalmaztak. 

Kzutiin Lakatos Mihály járásköri elnök mondott 
egy a maga nemében páratlan nagyhatású ünnepi 
beszédet, melylyel az egész közönséget elragadta, 
mindenkinek az urczáról lo lehetett olvasni azt a 
lelkesedést, örömet és meghatottságot, melyet ezen 
szépen átgondolt, eszmékben gazdag, nagy tanul-
mányra és széleskörű Ismeretre valló tartalomdus 
beszéd előidézett. 

Ékes szavakban tárta elénk dicső őseink fé-
nyes tetteit, intésül és buzditásul, hogyan kell sze-
retni e hazát, melyet őseink vérrel szereztek és vó-
rök árán meg is tartottak. Lelkesülten ecsetelte, 
hogy alakult át és haladott hazánk a hit világánál! 
mily sokszor adá fényes  tanújelét a tántorithatlan 
hazaszeretetnek, melyen Hazánk ezer éven át mint 
biztos alapon nyugodott éa szilárdul megállott. Buz-
dította tanitótársait, hogy az ifjúság  növelésénél 
tartsák mindig izem előtt a vallásos és hazafias  ne-
velést, Jelszavuk legyeu: Isten és Haza I Ne feled 
Jók, hogy a második ezred évben Hazánknak még 
Jobbun fel  kell virulnia. Midőn szavait a haza éa 
király éltotéaóvel befejezte,  leirhatlan lelkesedés tört 
ki és László Péter indítványára a gyűlés Lakatos 
Mihálynak ezen remek beszédért meleghangú köszö-
netet és elismerést szavazott jegyzőkönyvileg, — 
mint az ünnepélynek kimagasló pontját — megörö-
kítette és felkérte,  hogy valamelyik lapban tegye 
közzé. 

As ünnepi beszédet n tanitóképezdei ifjúság 
által karban előadott több csinos népdal követte, 
melyet as ifjság  nagyon szépen énekelt, szép jelét 
adván a vezető taoárnak a szép művészet iránti 
előszeretete és fáradhatlan  busgőságáuak, valamint 
a növendékek szorgalma éa lelkesedésének. 

A szívre és lélekre oly nemesen, kellemeaen 

hatott szép énekekért a közönség szűnni nem akaró 
tapa és éljenzéaben fejezte  ki háláját. 

Erre Élthea Jakabné „azavalata következett, 
ki az „Uj ezerév" czimü költeményt oly nagy ha-
tással szavalta, a milyent csak gyakorlott szavaló 
érhet el. Szavalata egészen magával ragadott, a 
egy még szebb és fönségesebb  ezredévet varázsolt 
elénk. 

Midőn lelépett az emelvényről, az éljenzésnek 
és tapsnak alig volt vége. 

Ezután a tkép. ifj.  a .Szózatot* énekelte a 
közönség tapsától kiaérve. 

László Péter jegyző egy írásban beadott in-
dítványt olvasott fel,  melyszerint a járáskor disz-
gy ülése elhatározza, hogy az ezredéves ünnep em-
lékére a magyarországi tanítók házának alapító tag-
jai sorába belép s az alapitói összegnek beküldésé-
vel elnököt megbízza. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván  hatá-
rozaté emeltetett. 

Lakatos Mihály jköri elnök megköszönve a 
meleg érdeklődést, melyet a tanítók diszgyülése 
iránt tanúsítottak, hálát adott Istennek, hogy sz nj 
ezredévet megengedte érnünk, arra kérte a gyűlést, 
hogy a mai nap emlékét őrizzék meg szivükben éa 
lelkükben, azon legbensőbb óhajának adva kifeje-
zést, hogy a nemzet érhessen meg számban és erő-
ben gyarapodva még egy szebb é« boldogabb ez-
redévet 

A gyűlés a Rákóczi-induló hangjai mellett osz-
lott szét, melyet a kép. ifjúság  énekelt. 

A jelen voltak közül IS-iin — köztük várme-
gyénk szeretett főispánja  és mind a két kir. tan-
felügyelő  és több hölgy — a Hutter-féle  vendég-
lőbe bankettre jöttek össze, a hol pohárköszöntőt 
mondott Szabó Géza kir. tanfelügyelő  a királyra. 
Lakatos Mihály a kultuszminiszterre, Csiszér Pető 
a vármegye főispánjára,  mint a tanítók meleg párt-
fogójára,  főispán  ur a tanítóegyesület re. I4azlő Pé-
ter a nyugalmazott és uj tanfelügyelőre.  Éltes Elek 
a nőkre, Barabás Béla P. Tima Déneare é« az if-
júságra. Ezután még számos felköszönt»  volt. 

Adja Isten, hogy az ezredév sok örömet, bol-
dogságot hozzon számunkra 

Ldsdó  PrUr. 
jüfskiri  j 

Millenniumi kirándulás a 
völgyi alagúthoz. 

Csik-Szereda, 1896. jnnins 8. 
A csik-somlyói róm. kath. fogymnasium  derék 

tanári kara — áthatva az ifjúságnak  ama fájdal-
mától, hogy a hazánk fővárosában  Ő felsége  a 
király magas érdeklődése mellett legközelebbről 
lefolyt  torna-versenyeken anyagi támogatás hiá-
nyában nem vehetett részt — a kőiben eső vasár-
napi nap felhasználásával,  a csik-szent-mihály— 
ajnádi vasútépítési vonalon látható műtárgyak 
megszemlélésével kapcsolatos, mástél napra terjedő 
tannlmányi-kirándulást engedélyezett. 

A főgyronasium  IV—VII. osztályaiból önként 
jelentkező, 93 főnyi  lelkes tanulói csoport f.  hó 
G-án, szombaton délután 3 órakor a főiskola  ud-
varáról, katonai rendben sorakozva, Csathó János 
természetrajzi tanár főrendező,  Glósz Miksa, Szász 
Károly, Sipos Sándor és Haydn Hngó tanárok ve-
zetése, ugy számos, az intézet iránt érdeklődő 
férfi  vendég kísérete mellett, élén Bándi Vazul 
igazgatóval, hazafias  dalok éneklése közben Csik-
Pálfalva  irányában megindult. 

A csik-pálfalvi  keresztnél Bándi Vazul igaz-
gató megállítva a menetet, a tanuló ifjúsághoz  egy 
rövid, de alkalmi oktató beszédet tartott, külö-
nösen lelkére kötvén az ifjúságnak,  hogy as in-
tézet eddigi jó hirnevét megőrizni, vezető taná-
raiknak engedelmeskedni tartsák kötelességüknek, 
egyúttal az útra kitartást és jó egészséget kívánva 
a kirándulók lelkes éljenzései közben a menettől 
elbucsnzott. 

A kiránduló-társaság Csik-Pálfalva,  Csik-
Delne és Csik-Szent-Miklós községek érintésével 
Csik-Szépviz község irányában haladt, a mely köz-
ség az útiterv szerint legelső megállóhelynek volt 
kijelölve, mielőtt azonban a menet a községbe ért 
volna, a kirándulásról hirt vett Csik-3zépTÍz köz-
ség derék elöljárósága, az intézet iránt érdeklődő 
számos taggal, élén dr. Zakariás István köror-
vossal, a kirándnlókat zeneszóval és ünnepi szó-
noklatul fogadták  éa a község főitezáin  át lelkes 
népcsoportok tüntető éljenzése közben a három-
széki szesztermelők alkalmi egyesületének épülete 
elé vezették, hol Rózenfeld  Laios derék raktáros 
a saját áldozatkészségéből az összes kirándulókat 
kitűnő sörrel vendégelte meg. 

Innen a menet délután 7 órakor Csik-Szt-
Mihály községébe indult, hol az útiterv szerint az 
éji szállás volt megtartandó. • kiránduló-társaság 
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Jakab Lajos főesperes-plébános  ar lekötelező szi-
ve» meghívása folytán  ennek vendégszerető há-
zába vonult, bol lucullusi vacsoráról és másnap 
reggel kitűnő reggeliről gondoskodva volt. A szí-
ves házigazda egyidejűleg megengedte, hogy a 
buzgó vallásosságban nevelt tanulóifjúság  reggel 
fél  5 órakor a községi templomban szokott miséjét 
hallgathassa, melyet Csathó János főrendező  áldo-
zár szolgáltatott. Mise és reggeli után pontban 5 
órakor a menet rendben sorakozva a fóesperes  ur 
udvaráról egy hazafias  dal éneklése mellett Csik-
Szt-Mihály—Ajnád község irányába indult, hol 
lovag Gerson Bódog osztálymérnök ur gondoskodó 
szívességéből Kubin mérnök nr csatlakozott kalauz 
minőségben a menethez, ki az útvonalon eső vál-
lalati irodákat telephon utján értesítette a kirán-
dulók érkezéséről. Az ajuádi vállalati irodában 
Slrassmánn, Bottenstein és Végh mérnök urak le-
kötelező szívességgel fogadták  a kirándulókat, 
kikhez csatlakozva, az Ajnád és Lóvész községek 
határain építés alatt álló, páratlan szépségű, szak-
értők által a mérnöki tndomány remekének el-
ismert, óriási begyeket összekötő (diaduct) át-
ereszhez vezették, melynek technikai szerkezetét, 
műszaki részeit különböző pontokból és magas-
latukból bemutatva, a legapróbb részletességgel 
mindent elmagyaráztak, mit a tanuló-ifjuság  is-
mételt éljenzésekkel hálált meg. A nagyszerű át-
eresz megszemlélésével egyidejűleg a figyelmes 
mérnöki kar a kőszikláknak dinamittal valö rob-
bantását is bemutatta gyakorlatilag, melyet a ki-
rándulók a megjelölt távolságból ritka érdeklő-
déssel néztek végig. Innen az egész társaság a 
kalauzoló mérnök urak meghívása folytán  a vidék 
legmagasabb pontján épített barakba vonultak, 
hol Slézák Vitus, Friedmauu Sándor és Radnay 
Ferencz mérnökök fogadták  a vendégeket és a 
vasúti vállalat megbízásából sörrel vendégelték 
meg. Rövid félórai  pihenő után a kirándulók 
Végh Ferencz és Slézák Vitus mérnök urak ve-
zetése mellett a másfél  órányi távolságra fekvő 
ajnádi-alagutlioz indult, hova negyed 12 órakor 
délelőtt megérkezve, az alagútba vezetést Pain 
Frigyes mérnök ur vette át, ki nemc«ak az alagút 
akadálytalan megtekintéséről, d^ világításáról is 
gondoskodott, s a melh tt az alagútban helyenként 
rövid magyarázatokat is tartott. Az 120» méter 
hosszúságú alagutat a kiránduló-társaság 25 perez 
alatt járta be, melynek épitési szerkezete, ma-
gassága, boltozata, hajlása, tömör összeállítása, s 
különösen a készen levő résznek szépségei a 
né/ők figyelmét  folytonosan  lekötve tartották. Az 
ily hosszú, földalatti  úthoz nem szokott tauuló-
ifjnság,  a lámpások tömege daczára alig bevilá-
gított téreken, felizgatott  kedélyük csillapítása 
czéljából hazafias  dalokra gyújtottak, akkora össz-
hangot keltve dallamaikkal, hoyy az egyik jelen-
volt, olaszországi születésű, az énekmüvészetet 
méltatni tudó, olaszajku mérnököt láthatólag el-
ér/.ékenyitette, s ki önmaga, e sorok irója előtt 
később bevallotta, hogy habár az énekművészet 
hazája Olaszország — az, mostani impressiója 
szerint a magyar ének szépségeit, s főleg  az érzés 
kifejezését  illetőleg ntm szárnyalja lul. 

Ezután a kiránduló társaság az alagúthoz 
közel fekvő  Rajz Antal-léie vendéglőbe tért, hol a 
vasúti vállalat gondoskodó figyelmi;  a kirándulók 
minden egyes tagját lucullusi ebédben részesítette. 
De mily váratlan, nagy és kellemes volt a meg-
lepetés a kirándulókra s magára a mérnöki karra 
is, midőn a déli órában néhány vállalkozó szellemű 
csiksomlyói hölgy — kiknek szülői vagy férjeik  a 
kirándulásban résztvettek. — néhány kocsin meg-
érkeztek. Ezek: Jakab Anlalné, Glósz Miksáné, 
Bogády Gyuláné, Haydn Hugóné, Sípos Sándorné 
és Auibrus Dénesné úrnők valamint Bogády Etuska 
k. a., továbbá Jakab Antal tőgymn. tanár, utóbbi a 
hölgyek mellé a hosszú útvonalon a cicerone sze-
repét vállalta volt magára. Az ekként kiegészített 
kiránduló társaság pontban 1 órakor ült ebédhez, 
melynek rendezése Káin Bertalan főmérnök  ur 
finom  ízlésére vallott. Az ebéd menüje kűlömben 
a következő volt: I. Gulyás, 2. Tur*s la.<-ka, 3. 
Pulyka sült, 4. Tészta chadauval. Bor, Sör quantum 
satis. Fekete kávé. A második fogásnál  Bartha 
Balázs VII, o. t. az ifjúság  nevében szellemes fel-
kösz^ntöben az áldozatkészségért, vendégszeretetért 
és figyelemért  a vasúti vállalat valamint a kirán-
dulás szép eredményét támogató mérnöki karnak 
mondott hálás köszönetet, mire Káin Bertalan fő-
mérnök a vállalat nevében ritka szép lendületes 
beszédben üdvözli a megjelent vendégeket, éltetvén 
a csiksomlyói főgymnásium  tanári karát és ifjúságot. 
A ritka animóval fogyasztott  ebéd alkalmábél 
lavinaszerüleg folyt  a lósztok átadatja. Glósz 
Miksa a tanári kar nevében a vasúti vállalat és 
mérnöki kart, — Végh Ferencz mérnök a meg-
jelent hölgyeket és a tanuló iijuságot, — Szász 
Károly tanár a technikai tudományok képviselőit 
a mérnöki kart, — Lakatos Jzra bépezdei tanár 
az ifjúság  mozgató lelkét, a kirándulások fárad-
hatlan nagy mesterét Csathó János főrendezőt,  — 
Káin Bertalan főmérnök  a csiksomlyói tanári kart, 
mint a székely ifjúság  édes nevelő anyját, — 
Csató János főrendező  az egységes Magyarországra 
és a nemzetiségek egyetértésére emeli poharát an-
nak jelenlévő képviselőit éltetvén, végül Haydn 
Hugó tanár mély érzéssel áthatott hangon, ritka 

szép lendületes beszédben nemcsak a tanári kar, 
de a csiksomlyói főgymnázium  és a kirándulásban 
résztvett összes vendégek nevében poharat emel 
lovag Gerson Bódog osztálymérnök úrra mint a 
kirándulás ritka szép eredményének kiváló elő-
mozdítójára. ki gondosságával és figyélmével  a 
kirándulókat lekötelezve, ily szép benyomások 
szerzésére nyújtott alkalmat. A — frenetikus 
tapsai és éljenzésekkel kisért beszédet az ifjú-
ság hazafias  dalai kisérték, melynek befejeztével 
az ifjúság  szép rendben sorakozva az egész asztal-
társaság kíséretében Káin Bertalan lakása elé vo-
nult, hol Kölcsey nHymnusz"-át együttesen éne-
kelték el. Ezután a kirándulók a mérnöki kartól 
szívélyesen elbúcsúzva délután fél  3 órakor rendes 
lépésben hazafelé  indu'tak, miközben Csik-Szépvizre 
5'-2 órakor érkezve meg, a község innenső végén 
a csikszépviziek lelkes érdeklődőinek nagyszámú 
kíséretétől fogadtatva,  egyenesen lovag Gerson 
Bódog osztálymérnök ur lakása elé vonult, hol az 
ifjúság  hálás érzelmeinek hazafias  dalban adott 
kifejezést,  mialatt Csatbó János és Haydn Hugó 
tanárok élőszóval személyesen fejezték  ki köszö-
netüket nevezett osztálymérnök uruak, ki a ki-
rándulók képviselőit lekötelező szivélyességgel fo-
gadta és a csik-somlyói főgymnásium  iránti kiváló 
érdeklődésének meleg szavakban adott kifejezést, 
innen a kirándulók a nagyszámú érdeklődők kísé-
retében dr. Zakariás István körorvos szívélyes 
meghívására Teutschné urnö vendéglőjébe vonullak 
be, bol a kiránduló-társaság egy kitűnően készített 
tokány-uzsonnával vendégelletett ineg. 

A tanuló-ifjuság  ily meglepő szíves látástól 
felbuzdulva,  megbízta Bariba Balázs VII. oszt. 
tanulót, hogy nevükben Csik-Szépviz község derék 
elöljáróságának és a fogadtalás  lelkes rendező-
jének : dr. Zakariás István körorvos urnák hálás 
köszönetet mondjon, mely feladatának  derekasan 
felelt  meg, mire dr. Zakariás István körorvos fi-
gyelemreméltó szép beszédben fejtegette  Csik-
Szépviz közönsége és elöljáróságának ragaszko-
dását, vonzalmát és szeretetét a csik-somlyói fő-
gymnásium, annak tanári-kara és ifjúsága  iránt, 
kiemelve az intézetnek hazafias  szellemét, mely a 
megyéuek és az életnek is kiiünő egyéneket ne-
velt és bocsátott szárnyra. A szűnni nem akaró 
éljenzések csillapultával a tanuló-ifjuság  az ud-
varra vonult, mig a tanári kar, a kiránduló férfi 
tagok és csik-szépvizi érdeklődők helyet foglalva 
az asztalnál — áldomásoztak, miközben nem egy 
szellemes pohárköszöntő mondatott el. Végül egy-
negyed 8 órakor a kiránduló társaság a legna-
gyobb rendben hazafias  dalok és a csik-szépvizi 
érdeklődök lelkes éljenzése közben útra kelt, 
magával vivén másfél  napi kirándulásnak utipora 
mellett annyi sok, oly szép, kedves és feledhetetlen 
benyomásoknak emlékeit, melyek teihe és súlya 
nagy vala ugyan, do nem volt nehezebb ama hála-
érzelineknél, — miket a karakóvölgyi alaguti 
kirándulásban résztvett egyének mindazon egyesek 
és testül* tek iránt éreztek, kik a kirándulás ered-
ménye és kiváló sikere érdekében oly sokat fá-
radtak és anyagilag is áldoztak, s a kiknek e 
helyen mondunk s7ivélyes „isten hozzád"-ot és 
hálás köszönetet! 

Borsai/. 

4 m e g y e i torvétiylintÓMági b izo t t -
ü l é s é r ő l . 

(l-'olytatás és vége.) 
Csik-Szereda, 1896. május 28. 

A katona iskola felállításának  kérdése liosz-
szabb vitára adott alkalmat, ámbár arra elegendő 
ok nem forgott  fenn;  mert tekintve a közös had-
ügyminiszter merev álláspontját, maga az állandó 
választmány javaslata is csaknem egyenes meg-
tagadása volt azon nagymérvű áldozatnak, mely a 
megyétől megkövetelték. 

Ha azonban a szótöbbséggel elfogadott,  s 
alább ismerteteti határozat a közös hadügyi kor-
mány által acceptáltatnék, vagyis a 200,000 frt-
ban megajánlott hozzájárulási költség mellett ki-
kötött fellételekkel  a katonai-iskola létesítése ki-
mondatnék, akkor is megkapná a vármegye azon 
recompenzácziót, melyet eme nagymérvű áldozat 
megkövetel; mig ellenben ha a közös hadügy-
miniszter mereven ragaszkodik megszabott felté-
teleihez, — a mi kijelentéseiből biztosra vehető — 
amugyis a katonai-iskola ügye megbukottnak te-
kinthető, de legalább nem érheti a vármegyét az 
a szemrehányás, hogy a miért éveken keresztül 
mintegy rajongott, az elöl az utolsó pillanatban 
szükkeblüségből meghátrált. 

Hogy minők a hadügyi kormány követelései, 
s minők a vármegye ajánlatai, azt a következők 
tanúsítják, melyekből előre is biztosan meg lehet 
állapítani a tervezett katonai-iskola létesítésének 
abbanmaradását. 

A közös hadügyminiszter követeli: 
a) hogy Szereda város közönsége a létesí-

tendő épületek czéljaira tetszésszerinti helyen vá-
lasztandó 6 hektárnyi területet biztosítson; 

b) hogy a vármegye közönsége kötelezze 
magát az iskolának és hozzátartozó épületeknek 
a hadügyi kormáuy tervei szerint legalább 350,000 
frttal  leendő felépítésére,  s a tanulókért szemé-
lyenként évi 150 frt  tandijat fizessen,  s mégis e 
mellett az ifjak  felvételének  meghatározása kizá-
rólag a közös hadiigyér jogkörében marad; 

c) hogy az iskola tanrendjének czélját min-
denekelőtt a német nyelv elsajátítása kell hogy 
képezze, hogy igy annak 3 osztályába felveendő 
150 tanuló a kellő előkészületeket a badapródi 
iskolákba való felvétel  végett megszerezhesse; 

•1) hogy az intézel növendékei a badapródi 
iskolába csak azon feltétellel  osztatnak be, ha az 
eli'ikeszilő iskolát legalább elégséges eredménnyel 
végezték el, s ha a rövendékek valamelyike egy 
katonai reál iskolába alapítványi helyet szerez 
meg, annak megfelelő  osztályába átléphetik, de 
csak ugy, ha ott hely lesz. — E helyekkel évi 
400 frt  élelmezési és 14 frt  tandíj jár. 

Ezekkel szemben a vármegye ajánlata és 
egyultal követelése ez : 

a) Egy katonai alreáliskolának Szeredában 
való felállítására  a vármegye 200,000 frttal  járul, 
ba az kizárólag székely származású ifjakkal  népe-
sittetik be és a tanulók száma 150-en alul 
nem lesz. 

b) E százötven személyből 60 tanulóra a 
nevezési jog évenként biztosittassék a vármegyé-
nek, s azok mindvégig teljesen ingyen tanításban, 
ellátásban s ruba és más kellékekbeli felszere-
lésben részesitlessenek. 

c) Az alreáliskola azon növendékei, kik a 
megfelelő  osztályok bevégzése után szellemi kép-
zettségeiknél fogva  nem látszanak alkalmasoknak 
a főtiszti  rang elnyerésére: mint altisztek katonai 
irodákba állandóan alkalmaztassanak. 

Ezen követelmények jogosságát a megye al-
ispánja által szerkesztett javaslat igen szépen és 
meggyőző érvekkel támogatja, s bebizonyítja, hogy 
a megye közönsége nem riad vissza az áldoza-
toktól sem, ba a czél akként szándékoltatik meg-
valósíttatni, hogy ez a várakozásoknak meg is 
feleljen. 

Az állandó választmánynak röviden ismer-
telett ezen javaslata a pro és kontra felszólla-
lások után főispán  ur által elrendelt szavázás nt-
jáu egy szótöbbséggel elfogadtatott  és annak a 
közös hadügyminiszterhez való juttatására a megye 
alispánja utasiltatott azon megjegyzéssel, hogy a 
fellurjeszlésben  hangsúlyozandó, hogy miután ősi 
jogai elvételeért, nevezetesen Csik vármegyét az 
időnkénti kormányok semmivel sem kárpótolták, 
az ajánlat elfogadásával  legalább annyival legyen 
segítségére. 

Dr. Fejér Antal és Molnár József  ország-
gyűlési képviselő által telt indítványok folytán  a 
közgyűlés kimondotta, hogy a most szolgálatban 
álló megyei tisztviselők, segéd- és kezelő, vala-
mint a szolgaszemélyzet s a kör- és községi jegy-
zők nyugdíjazása alkalmával a most folyó  millen-
náris év háromszorosan számiltassék. 

Györváros történyliatóságának a magyar ko-
rona országai és Ö felsége  többi országai között 
fennálló  vám- és kereskedelmi szerződés megújí-
tása iránt folyamatban  levő tárgyalások során 
közgazdasági érdekeink megóvásáért a kormányhoz 
és az országgyűlés mindkét házához intézett fel-
irata jegyzőkönyvileg pártoltatott; mig Sopron-
megye közönségének a szólásszabadsággal való 
visszaélés megrendszabályozására szükséges intéz-
kedéseknek a házszabályokba leeudö felvétele 
ügyében a képviselőházhoz intézett felirata  egy-
szerűen tudomásul vétetelt. 

Abauj-Tornavármegyének az 1890. évi I-ső 
törv. cz. G9. §-ának oly irányú módosítása érde-
kében a képviselőházhoz intézett felirata,  hogy a 
községi utak törzskönyvvezésével járó felette  költ-
séges munkálatok alól a már is túlterhelt köz-
ségek felmentessenek,  hasonszellemű felirattal  való 
támogatása mondatott ki. 

A megye alispánjának a millennáris emlék-
ünnep megörökítésére készíttetett vármegyei disz-
lobogó befejezéséről  tett jelentése örvendetes tu-
domásul vétetelt, s a zászló hímzése és összeállí-
tásában közreműködött lelkes úrhölgyek mindeni-
kének jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott, s 
megbízatott az alispán, hogy az úrhölgyek mindé-
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oikéoek az elismerés ezen határozat közlése mel-
lett tudomására bozassék. 

Baranyamegye közönsége megkeresése folytán 
egy „mohácsi emlékmű" czéljára a havasok jöve-
delméből 50 frt  adományozása elhatároztatott. 

Szárhegy községnek az ezredéves ünnepélyek 
alkalmából hozott azon határozatai, melyek szerint 
az ünnep költségeire a község pénztárából 500 
frtot  szavazott meg, s a magyar állam 
fennállásának  emlékére a község törzsvagyonából 
két községi ifjúnak  az elméleti és gyakorlati gaz-
dasági tudományokban leendő kiképeztetésére két 
alapítványi hely szervezése, továbbá az évenkent 
szeptember havában rendezendő gazdasági kiállítá-
soknál kiosztandó jutalom-dijakra 2 írtnak meg-
állapítása, végül a községnek tagositandó birto-
kain egy minta-gazdaság felállítása,  a a gazda-
közönség hitelének kielégítése végett hitelszövet-
kezet létesítése mondatott ki, — ezek közül az 
első tétel jóváhagyatott, a többi része pedig a ki-
vitel tekintetében hozandó részletes javaslatok 
feletti  érdemleges döntés fenntartása  mellett egy-
előre tudomásul vétetett és figyelmébe  ajánltatott 
a községnek, hogy a költséges befektetésnek  nem 
megfelelő  jövedelmet biztosító minta-gazdaság be-
rendezése kérdésénél a legóvatosabb körültekin-
téssel járjon el. 

Ezek, s a vármegyei pénztárak s közalapok, 
valamint a községek mult évi számadásainak több 
rendbeli megyei és községi szabályrendeleteknek, 
stb. letárgyalása után a gyűlés délután két órakor 
véget ért, s következett főispán  ur zsögödi ven-
dégszerető házánál az általa adott közebéd, melyen 
szellemes felköszöntőkben  nein volt hiány, s kü-
lönösen élénk tetszésben részesült főispán  urnák a 
millennáris zászlókészítő úrhölgyekre mondott szép 
felköszöntője. 

F j egyesölet . 
Városunk f.  hó 7-én a délutáni órákban egy 

szép intézménynyel gyarapodott. Ugyanis megala-
kult a már betek óta emlegetett „Oltáregyesületu, 
melynek czélja a helybeli tő- és zsögödi fióktemplom 
díszének emelése és a tagoknak évenkint többször 
tartandó közös áhitatossága; u. in. ünnepélyes szent 
mise a bó első csütörtökjén, s délutáni szentség-
imádás a hó végső napjaiban egy esetről-esetre 
kijelölendő napon és órában. 

Az alakuló gyűlés 52 tag jelenlétében, nagy 
lelkesedés között ment végbe. Az egyesület lelki 
igazgatójának főt.  Domokos János urnák lélekemelő 
üdvözlő beszédű után Mikó Ilona ő nsgát egyhan-
gúlag elnökké kiáltották ki, s erről üdvözlő sür-
göny ntján értesítették, mivel jelenleg Budapesten 
időzik. Következelt az alapszabályok ismertetése, 
melyeket módosítás nélkül elfogadtak.  Azután meg-
választották az egylet tisztviselőit és a választmányi 
tagokat a következő rendben: 

Elnök P. Mikó Ilona; alelnök: özv. ltiszner 
Józsefné,  Köváry Lászlóné; Pénztáros György-
jakab Mártonné; jegyzők: Dapsy Frigyesné, Márton 
Anna; állandó bizottsági elnök: Nagy Iinréné 
titkár: Tállyán Miklós hivatalból állandó. Választ-
mányi tagok: özv. Barcsay Józsefné,  Bartlia Ig-
náczné, Becze Antalué, Bocskor Mariska, Császár 
Jolán, Csedő Istvánué, özv. Dávid Istvánná, Éltes 
Elekné, Fejér Antalné, Gál Jó/.sefné,  Gyárfás 
Lászlóné, Györffy  Ignáczné, Hajnód Ignáczné, 
Kovács Jánosné, Lux Sándorné, Márton Ignáczné, 
Mihály Kerenczné, Molnár Károlyné, Nagy Sándorné! 
Novotny Mariska, Pap Domokosué, Péter Istvánué', 
8zabó Gézáné, Tamás Józsefné  és özv. Weér 
Zsigmondné. 

Az egyesületnek ma van 180 tagja. De ezzel 
a tagok gyűjtése még nem szűnik meg. Mindazok 
kik az egyesület tagjai óhajtanak lenni jelentkez 
beinek az igazgatónál, titkárnál és alelnököknél. 

Adja Isten, hogy ezen a mai kor hilközönye 
daczára oly szépen indult AbiUtos egyesület áldá-
sos működésével lelki javakkal gazdagít-a a hiv. 
ket és díszessé tegye kedves kis templomunkat, 

£ r z á r ó v i z * g é k . 
A cs.-szeredai községi népiskolában az 1895/6 

i"« ! a ,vizseAI*tok folyó  év junius hó 15. és 
re„",lL„gUr nie8tartatui, még pedig a következő 
rendben: Junius hó 15-én délelőtt >/,8-tól kezdő 

* ®0ÍIztAlyokban^ délután 
„«úiv u z d 0 i t g a z n-> ÍV. és V-ik leány-osztályoklianj^6-án pedig délelőtt a Ill ik fiosz-

tályban, melyekre a szülők és tanügybarátok tisz-
telettel meghivatnak. 

A m e g y e i g a z d a s á g i i r á n y ú felsó 
népiskolánál az 1895/96-ik tanévben, a zárvizs-
gák f.  hó 17-én mind a három osztálylyal meg-
tartatnak, melyre a t. szülőket és tanügybaráto-
kat tisztelettel mrghivja. 

A t a n t e s t ü l e t . 

A c s i k-s o m 1 y ó i róm. kath. tanitóképez-
dében az 1896—96. tanév második felében.  Ju-
nius hó 16-án és a következő napokon szóbeli 
képesilö vizsgálat, 20-án magántanulók vizsgálata, 
22-én hittan- és zenéből I., II., III. osztály, 23-án 
neveléstanból I., II,, III. oszt., földrajzból  I. o., 
történetből II., III. oszt., alkotmánytanból III. o., 
24-én magyar- és német nyelvből I., II , 111. o., 
természetrajzból I., II. oszt., természettan- és 
vegytanból III. oszt., 25-én mennyiségtanból I., 
II., III. oszt., gazdaságtanból III. oszt., testgya-
korlatból I., II., III. osztály, 28-án évzáró ünnep. 
Csik-Somlyón, 189G. junius 5. 

Az i g a z g a t ó s á g . 

A g y e r g y ó-a 1 f  a 1 v i állami 
felső  népiskolánál — a gondnokság f.  évi május 28-án 
tartott gyűlése határozata értelmében — az év-
záró vizsgálatok következő sorrendben tartatnak 
meg: junius 16-án d. e. I. osztály, d. u. II. oszt., 
junius 17-én d. e. III. osztály, d. u. ének és torna, 
melyre az érdekeltek és tanügybarátok tisztelettel 
meghivatnak. — Gyergyó-Alfalu,  189G. május 29. 

Imets János, igazgató. 

K V L O N F £ L E K . 
— Hymen. Petres András Csiksomlyói fő-

gimnáziumi tanár e hó 8-án vezette oltárhoz ugyan-
odavaló özv. Demény Jánosné leányát Demény 
Krisztina kisasszonyt. Az esküvő szűkebb családi 
körben történt meg, mihez zavaratlan boldogságot 
és szerencsét kívánunk. — Szeredai Hajnod Jó-
zsef  törvényhatósági írnok folyó  hó 6 án tartotta 
házassági esküvőjét ugyancsak szeredai középső 
Hajnod József  kedves leányával Anna kisasszony-
nyal. A polgári szerződés megkötését az egyház 
áldása követte a helybeli templomba díszes nász-
közönség jelenlétében. Boldogság kísérje frigyüket  I 

— Halálozás. Csik-Rákosi L á z á r Irma 
élete 25-ik évében folyó  hó 8-án délelőtt 10 óra-
kor a halotti szentségek ájtatos felvétele  után az 
Urban megszűnt élni. A megboldogltnak hűlt tete-
mei folyó  hó lO-én d. u. 3 órakor fognak  a róni. 
kath. szertartás szerint a csikrákosi templom ke 
ritésében elhelyeztetni. Béke poraira I 

— Nyilvános köszönet. Ez uton is si-
etek leghálásabb köszönetemet kifejezni  magam és 
tanítványaim nevében tekintetes Miklósy József 
nyug. törvénybiró urnák, mint e kis község ta-
nácsadójának, valódi atyjának és igazi, lelkes tan-
ügybarátnak azon nagy jóságáért, hogy hazánk 
ezeréves fennállásának  örömünnepe alkalmával a 
csik-lázárfalvi  elemi iskolát szíves volt egy, saját 
költségén szerzett, országos czimerrel ellátót^ 
szép, nagy nemzeti lobogóval megajándékozni. — 
Nemes tettééi t Isten tartsa meg az emberi kor 
legvégső határáig. — Csik Lázárfalva,  189G. évi 
május 12. l'éteiify  Árpád, községi tanitó. 

— Öngyilkosság. Csíkszeredai Biró János 
fiatal  legény folyó  hő 4-én a barompiacztéren levő 
Némelhy féle  korcsma helyiség egyik szobájában 
torgópiszlolylyal szíven lőtte magát, mely esemény 
tekintettel nevezettnek komoly és józan előéletére, 
városszerte megdöbbenést és élénk részvétet kel-
tett. A véres lett elkövetését reménytelen szere-
lemmel hozzák némelyek kapcsolatba, de a valódi 
oknak ismerete rejtély marad. Biró János a ne-
vezett napon betérvéu az említett vendéglő helyi-
ségbe, azon ürügy alatt, hogy sürgősen levelet 
kell irjou, külön szobát kért, hol csakugyan né-
hány sort papírra is tett, de alig tartózkodott 5 
puczig a szobában, mikor tompa fegyverdurranás 
ütötte meg a vemléglős fülét,  ki azonnal a szo-
bába sietett, s a székéről lezuhanni akaró legényt 
még sikerült fenntartani,  de már akkor a szív 
megszűnt dobogni, melyet hidegvérrel keresztül 
lőtt. A hátrahagyott pár sorban kijelentette, hogy 
teltét előre megfontolt  elhatározásból követte el, 
s arra kérle rokonait, hogy éppen ezért felbon-
czolását ne engedjék meg; de a komoly elhatá-
rozás valódi okát elhallgatta. 

— Millenniumi ünnepség a „Fogarassy" 
leánynevelő intézetben Gyergyó-Szent Miklóson. 
Ezen iskolában ugy a nagy ünnephez, mint az in-
tézet jó hírnevéhez méltóan rendezték az ezred-
éves ünnepet. Maga a műsor is tanulságos és ér 
dekes pontokból állott; a kivitel pedig oly jó 
volt, hogy a közönség ritka gyönyörűséget s él-
vezetet talált benne. Az elmondott történelmi be-
szédek, szavallatok értelmes előadás, jó hangsú-

lyozás által tűntek ki; az énekek pedig nemcsak 
szépségök és a fiatal  női hang kelleme, hanem a 
várakozást is fölülmúló  szabályos összhangzáasal 
keltettek hatást. Mindezek a jó vezetésről és a 
vövendékek szép előmeneteléről tettek tannságot. 
Ki kell emelnünk még „a nők hódolata" képletes 
előadást és a némaképletet, melyeknek szép si-
kere sziutén kellemes hatással volt. Az ünnepet 
május 17-én tartották, s a közönségre való tekin-
tetből a zárda szép és alkalmas udvarát díszítet-
ték fel. 

— A székely iparkamara teljesülése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
május hó 18-án Tauszik B. Hugó elnöklete alatt 
teljes ülést tartott, melyen az elnök lendületea 
beszédben emlékezett meg hazánk ezeréves fenn-
állásáról, s az ez alkalommal országszerte ren-
dezett ünnepélyekről. A gyűlés során több beje-
lentés vétetett tudomásul. Az ülésen Szakács Péter 
titkár állásában véglegesiltetett, László Gyula Il-od 
titkárnak pedig mint a kiállítás kerületi bizott-
sága előadójának az ezredéves kiállitás ügyében 
teljesített munkásságáért elismerés szavaztatott. 

— Fogbajban szenvedők figyelmébe 
czimü, mai nyílttéri közleményünkre annál is in-
kább felhívjuk  a nagyközönség figyelmét,  mert 
mint halljuk, egy szakmáját teljesen értő és meg-
bízható fogász  annak beküldője. 

— Számadás és köszönet-nyilváaitás. 
A csik-taploczai tiizkárosultak javára alólirottak által 
a csik-somlyói jótékony núegyesiilet nevében folyó 
évi május 30-án rendezett millennáris disz-hang-
verseny összes bevétele 251 frt  r>0 kr, a kiadás 
2-t frt  41 kr. A károsultak segélyezésére szolgáló 
összeg tehát 227 frt  0!) kr. — Felülfizettek:  Kábán 
czég 20 frt,  Lázár Domokos 10 frt,  Mikó Bálint 
fóispán  8 frt,  dr. Győrffy  Gyula, Weér György, 
Szabó Géza és dr. Bocskor Béla 3—3 frt,  Kndes 
Józsefné,  Földes Józsefné  és Ilidig Miksa 2—2 frt, 
Gyárfás  László, > Lázár Miklós, Adorján Imre, Glósz 
Miksa, Gőzsi Árpád, Grünvald Albert, Grossberg 
Berta és Csiszér József  (várdotfalvi  volt körjegyző) 
és Fráter Dávid Vincze 1—1 frt,  Simó Ignácz 1 
frt  40 krt, Wetteustein Mór, Vajda honvédfóhadnagy 
és Kálnoky János 50—50 krt, Vass Lajos, Köllő 
István és Dóezi János fóvigyázó  40—40 krt, Eróss 
Béla és Tódor Béla tanulók 10—10 krt. Fogadják 
mindnyájan a nóegyesület hálás köszönetét. — A 
szereplő hölgyeknek és uraknak, kik a szerencsét-
lenek felsegitése  érdekében mindnyájan a legna-
gyobb készséggel voltak szívesek a felkérésnek  en-
gedni, valamint Weér Gyürgyné ő nagyságának, ki 
a siker érdekében valóban rendkívüli lelkesedéssel 
működött, midőn jegyek elárusitásából egymaga 92 
frtot  hozott össze : nem mulaszthatjuk el a nóegye-
sület nevében e helyen is nagy köszönetünket ki-
fejezői.  — Csík-Somlyó, 18'JC. május 31-én. Pál 
Gáborné, elnök. dr. Kolonics Dénesné, választ, tag, 
mint rendezők. 

— Nyilvános köszönet. A csik-somlyói 
róm. katli. íogymnasium zászlójára adakoztak: 1. 
Bogúdy Gyuláné és Reményfy  RíII Katinka urnök 
gyiijlő-ivéu : Szabó Gézáné, Molnár József,  Demény 
Béla ós Nagy Sándor 2—2 forintot,  Gyárfásné, 
Wéér Györgyné, dr. Molnár Károly, Molnár Ákos, 
Eltlies Zsigmondné, Eltlies Klekné, Potoczky Károly, 
Csedő István, Kovács Antal, Lóvingcr Ármin, Todor 
János, Szabó Miklós, Jakab Gyula, Nagy Gyula, dr. 
Fejér Antalué, Barcsay K., Becze Autalué, Baktsi 
Gáspárné, Bogos Istvánné, Almásy Zsigmondné, 
Bilay Bélánó, özv. Kiszner Józsefné,  Novotny Ma-
riska, Dapsi Frigyesné, Bátori Luiza és dr. Csiky 
Józsefné  I—1 forintot,  Kovács János, Lakatos Mi-
liályné, Domokos János, Kovács Istvánné, Élthes 
Jakabué, Bőjthy Endre, Horváth György, Alecat 
Edsa, Gózsy Árpád, Gál József,  Csiky Lajos, György-
jakab Márton, Szultán Gergely, N. N., Kóváryné, 
Márton Anna, Császár Jolán, Geczö Béláué, Bartha 
Ignáczné, Madár Mihiilyué, Gyórfy  Ignáczné, Mihály 
Ferenczué, Csipkésnó, Pap Domokosné, Nagy Fe-
renezné, Lenkei Lajosuó, László Gézáné, Nagy Bri-
githa, Benedek Istvánné 50—50 krajezárt, özv. An-
geleskuné 1 frt  50 krt. — 2. dr. Kolonics Dénesné 
és Reményfy  Rill Kntinka uniók gyüjtó-ivén : Bándi 
Vazul 0 frtot,  Nagy István, Bálint Lázár, Gerzon 
főmérnök,  dr. Zakariás Istvánné és Kassai Lajos 
2—2 forintot,  Glósz Miksa, Sipos Sándorué, Becze 
Ferencz, Madár Imre, Salamon Alajos, Vida Józsefné, 
Pál Ignáczné. Csatbó János, Száva Lukácsné, Pozár 
Lászlóné, Jakab Lajos, Rotschild, Schönfeld  Miksa, 
Minier Albertné, Heni Adolf,  Weiszmeutal Mari, 
Theil Frigyes, Müller Jánosné, id. Zakariás Lu-
kácsné, Zakariás Izsák, Szebeny Péter, Széchy Ká-
rolyné, ifj.  Jakab János, Reményfy  Rill Katiuka, 
Pál Gáborné, Pál Gábor, Bogády Gyuláné és Haydn 
Hugóné 1--1 forintot,  Bodó Alajos, Klencsár Viktor, 
Földes József,  Pál Istvánné, özv. Mialovich Viktorné, 
özv. Márkos Ignáczné, Jakab Autalné, Czirják An-
drás, Várady Alajosnó, Sántlia Simonné, Adorján 
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Imre, Paál K. János, Kopatz J. Patrik, P. Tima 
Dénes, P. Kovács Gergely, Veszprémi Konrád, Fa-
raó Simon, Zakariás József,  Dombyué, Szánthó 
Sándor, Minier Gáborné; Zakariás Jakab, Meuák 
Antal, Zakariás Lukácsné, Fejér Jánosné, özv. Fejér 
Miklósné, Potoczky Antalné, Zakariás Antal. Fejér 



Melléklet a „Csiki Lapok" junius 10-iki 24-ik számához. 
Jiikub, Potoczky Alajos, Imre Sándorné, Szabó Fe-
reiiM, Zakariás Péter, Kosután Kata, Tamás .lá-
nosué, Kszcuyei Mihály. Töke József,  Heeze Fc-
renczné, Lakatos Izra és Küllő Julis ;VJ—i>0 krt, 
Csiszér Józsefné  (Somlyón), özv. I'ctres Antalné és 
K„ili István 20—20 krajczárt. Szász Károlyné 30 
krajczárt és Káluoky János 10 krt. — 3. dr. Ko-
lonies Dénes ur gyiijtó-ivén: dr. Szász Károly kör-
orvos, Wetteustein Mór, Simó Ignácz, Balázs Dénes, 
Ambrus Dénes, Helvig, dr. Filcp Sándor és Orosz-
berg Berta 1—1 forintot,  Kiss Dénes és László 
I'éter 50—50 krajczárt, Csiszér Áron 40 krt és 
Gegó Lajos 20 krajczárt. — 1. Szives adományuk-
kal felkerestek  a távolból: Ferenczy Károly gy.-
szent-miklósi esperes-plébános és Endea Antal fő-
hadnagy (Pozsony) mint az intézet volt növendékei. 
— A nemesszivű adakozók fogadják  kegyes ado-
mányaikért a csik-somlyói nőegylet és a főgymnásium 
hálás köszönetét. — Csik-Somlyón, 1696. május 12. 
Kassai Lajos, s. k., fógymn.  tanár, a nőegylet jegyzője. 

— Ü n n e p , h a n g a l a t t e l j e s ü n n e p ural-
kodik most az egész országban. Ezeréves ünnepünk 
valóban magasztos és lélekemelő. Es erról egyetlen 
magyar érzelmű embernek, de még kevésbbé új-
ságnak sem szabad elfeledkezni.  És a „Képes Csa-
ládi Lapok" ezt honfiúi  tűzzel szem előtt tartja, 
mert lehetőleg minden, az ünnepségre vonatkozó 
eseményeket közli képben és Írásban. Ezenkívül 
teljes erejéből arra törekszik, hogy nagyszámú elő-
fizetőit  szépirodalmi és egyébb közleményeivel szó-
rakoztassa és kielégítse. A „Képes Családi Lapok" 
érdemes arra, liogy minden miivolt magyar család-
nál olvassák. A lap, tartalmas volta mellett, olcsó 
is. Előfizetési  ára egész évre 0 frt,  fúlevro  3 frt, 
negyedévre 1 frt  50 kr. Mutatványszámokat kész-
séggel küld a kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utsza 
14. sz. (saját ház.) 

— A trieszti általános biztosító-társaság (Assi-
cnrazioni (ienerali) mult hó 20-én tartott lil ik kiizgyii lesén 
terjesztettek lie az 1895, évi mérlegek. Az előttünk fukvű  igen 
tcrjrdelmes zársziiniodást 64 oldalra terjed és számos rendkívül 
érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. A mérlegük valamim 
a nyereség és veszteség számlák már az 1896. niáriv.iu-i 5-iki 
osztr. miniszteri rendeletében vannak felállítva.  Az évi jelen-
tésből látjuk, liogtr az életbiztosítási osztály díjtartaléka IH!):V 
évi derzemlier 31-én 3.5111,501 f,t  41 kival 45.231,1)76 frt 
76 krra emelkedett. Az ugyanakkor érvényben volt életbizto-
sítási töke összegek 177 718,755 frt  13 krt tettek ki, mig az 
év folyamán  bevett dijak 7.402,476 frt  a krra riiţtak. — A 
tbz- és szillura.in> biztosítási ágakban a díj és illetékbevétel 
10.495,613 Irt 31 kr. volt, miliői 3 059,827 frt  6 kr., mint 
kártartalék, minden tehertől menten, a jüvó' évre viteleztetett 
i t A jövő években esedékessé váló dijkütelezvények összege 
31.142,8'Ja frt  66 krajezárra emelkedett. Károkért a társaság 
1895-lien 9.218,277 frt  67 krt folyositott  Ebez hozzáadva az 
előbbi években teljesített kárfizetéseket  a társaság alapítása 
óta károk fejében  281.357,598 frt  6t krnyi igen tekintélyes 
összeget fizetett  ki Ebből a kártérítési összegbűi hazánkra 
52.626,274 frt  27 kr. esik, mely összeget a társaság 162059 
káresetben kifizetett  Az értékpapírok értékcsökkenése, mely 
az év végével az alacsftny  árfolyamok  f  I) ián beállott, egyéb 
rendelkezésére állott összegekből kiegyenlített ugy, liégv az 
értékpapírok árfolyam  ingadozása fedezetére  alakított tartalék 
váhozailannl i 282,011 frt  44 krnyi összeggel uj számlára 
átvihető volt Azonfelül  azonban még az idei n, ereségből 
500,000 frt  egy az árfolyam  ingadozása fedezetére  szolgáló 
külön tartalék számára átutaltatott ugy, hogy az egész árfo-
lyam tartalék 2 782,011 frt  44 krra szaporodott. Az alapsza-
bályszerit nyereség larialékkal, mely a részvényiíike felét  teszi 
ki, az összes nyercségtartalékok 5-487.011 fii  44 krra rúgnak. 
A társaság összes tartalékjai és alpjai, melyek első ranget 
értékbe vannak elhelyezve az idei átutalások folytán  58.071,673 
frt  84 krról — miután a viszonliiztosítási tartalék kivétetett -
61.051.211 frt  krra emelkedtek. Ezen értékből töliti mint 
16 millió magyar értékekre esik Az elért tiszta nyereményből 
a társaság osztalékul, részvényenkiut 136 frtot  aranyban lagyis 
340 frankot  fizet. 

— KELETI J . cs. és kir. sz. hírneves sérvkütő spe-
ozlalista gyári czégtől Budapest, IV., Koronaherczeg 
utcza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett ezrg 
jó eleve gomhiskoilotl az iránt, lingy a budapesti ezredéves 
kiállítás alkalmával számos voviíi által e!<iiehiiliai<'.lng tfinie-
gcsen történendő megrendeléseknél is szokott |ionlussá|:gal és 
a megrendlők legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. — E 
ezéltiol fenti  izéjj Budapest, IV., Hostóly-utezai (Károly 
laktanra 15.) műhelyében munka személyzetét kito/titi.i. 
mely minden idejét a személyes utasitisáia <> m'-rt- k szi-iint 
megrendelendő ezilckekre fordítja  Neiez.u ••/.•« kés/.<- ngi-l 
meghívja a t közönséget ezen gyári uiiiSii ly<'m;k inegtekiiitú-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő köt- vagy műszer lelkiismeretes, pjntos és 
tiakértö kiviteléről. Különös gonddal és elismert mii értéssel 
készülnek itt a legújabb szerkezetű testegyenészeti készülé-
kek, Beating rendszerű miderek és más orthopaedíai fűzök, 
nynjtó és járógépek, mttlábak és mttleges kezek lampntíiiak-
nak) valamint minden e szakmába vâjţii orvos sebészi aczél 
árnk, villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú ké-
szülékek, kötBzerek és gépeknek mintái a leanagynbb 
választékban megtekinthetők e kitiinű czég kiállításban IV. 
esoport közegészség! pavilion. Egyúttal a L közönség figyel-
mébe ajáuljnk nevezett ezégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tartalomdus és szaktudatos összeállítása által a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
ezég ingyen, bérmentve és boritokban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég fó'nökc 
KELETI LEÓ ur által irt: „A sérvek keletkezése" gyógyítása 
stb czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
szerii és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  tehehetne megrendeléseket Ismételadoknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Ozleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 5 -13 
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r Fogbajban szenvedők figyelmébe!  -ao 
Tisztelettel hozom Gyergyó-Sztmiklós 

és vidéke müveit közönségének tudomá-
sára, hogy a több oldalról jött kérésnek 
eleget téve, Jvmiiaje ü .ónap 2 S - Í J E 
n a p j á n , egy minden igényeket kielégítő 
ideiglenes fogászati  termet fogok  nyitni. 

WELLNER GYULA, 
fogspeoziálista. 

Dr. Höncz, operateur fogorvos 
I. a8sistense. 

Bfiifognk  Inylemez nélkül. Blom-
bálálás a legkitűnőbb anyagokkal. 

F o g t i w z t i t á n . 

! ! ! M l " F O G A K A R 4 M Y B A X ! ! ! 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
D r . B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GTERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KUDO- is LAPTULAJDONOá: 
G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N . 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szere. 

M e g h i v ó . 
A Csiki Vasutépitkczési és Élelmezési 

Részvénytársaság Csik-Szeredában 1 8 9 6 . (!V1 
j u n i u s h ó 2 4 - é n <1. e . 9 ó r a k o r 

rendes közgyűlést 
fog  tartani a Romfeld  féle  ház nagytermé-
ben, melyre a t. részvényesek ezennel meg-
hívatnak. 

T Á R G Y A I : 

1. Az 1 8 9 5 . évi v a g y o n m é r l e g megál lapí-
tása s ennek kapcsán az igazgatóság és 
fe lügyelő  bizottság részére a fe lmentvény 
megadása iránti határozat hozatni. 

2. Az a lapszabályok 41 . §-ánuk módosítása. 
3. A felügyelő-bizottság  n é g y tagjának vá-

lasztása. 
4. Az alapszabályok szerint, eset leg előre 

benyúj tandó ind í tványok . 
A közgyűlésen minden részvényes szavazati 

joggal bir, ki evégből a társasági pénztárnál 1896. 
janius hó 18-tól jnnias hó 23-ig részvényeit elis-
mervény mellett leleszi. £ letétel a közgyűlés nap 
ján a közgyűlési helyiségben is átadható. Megje-
gyezzük, hogy az alapszabályok 14-ik szakasza 
szerint egy részvényes se bírhat 20 szavazatnál 
többet. Az 1895. évi vagyonmérleget, valamint a 
forgalmi  kimutatást, nem különben az igazgatóság 
évi jelentését is a magukat igazolt részvényesek 
a közgyűlés előtt az igazgatóság helyiségében dél-
előtt bármikor betekinthetik. 

Csik-Szereda, 1696. janius 4. 
A Cslkl vasatépitkezésl és élelmezési 

részvénytársaság igazgatósága. 

Sz. 2 1 1 — 1 9 6 . 

Hirdetmény. 
Aliilli község elöljárósága állal közzé 

télelik, l iogy Gyergyó -Uj fa lu  község hatá-
rában fekvő  „Fürészlok" és „Vészhágó" 
nevtt erdő részekből megtakarított vágterek 
ny i lvános árverésen f.  é v i j n n i n s h ó 
21-én d. U. 2 Órakor a község házánál 
elfognak  adatni. 

A g y -szentniiklósi kir. erdőrendezőség 
be és felmérése  szerint. 

„Filrészlok" 9 2 h., becsár 1280 frt  19 
kr ; kikiáltási ára 1152 frt  17 kr. 

„Vészhágó 4 12 h . becsár 2 1 1 6 frt  61 
kr; kikiáltási ára 1 9 0 4 frt  9 5 kr. 

Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10°« 
bánatpénz g y a n á n t előre lefizetni. 

A fonti  időpontig beérkező zárt ajánla-
tok is figyelembe  vétetnek. 

A közelebbi feltételek  alatti elöljáróság-

nál a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Az elöljáróság: 

G y .-Újfalu,  1896 . junius 1-én. 

Puskás Adolf,  Bajkó Péter, 
kjző. kbiró. 

, 7—10 

FEHER í. ADOLF 
bőr és czipő-felsőrészek  gyári raktára 

nagyban és kicsinyben 
B U D A P E S T , 

VIII-, kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z ip é s z-kellékek 

és saját készitményq 
c z i p ő f d s ő r ő . s z e k b & l 

Nagy képes árjegyzékem most jelent ning," 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind itrmlazon, a kiállítás alkalmával fel-
jövendő c/.ipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlum bőrraktáromat megtekintésre. 
Megrendelések postán és vasúton csakis után-

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

AZ 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
MAROS-VÁSÁRHELYTT 

1896. július hó elsején kezdi meg üzleti működését. 
Előjegyzeseket és bejelentéseket jelzálog és más köl-

csönökre azonban már addig is elfogad 

4 - 6 az Igazgatóság. i 

> 

Ő felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
lítás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállitáson csakis legelső dijjal jutalmazott 
E s t e r l f c L á u z ^ - C o ^ a a - S L C  o t 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár: V Á K A R - F I V É B E K Gyergyó-Szenlmiklds. 

3—10 
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Hirdetmény. 
Caikszentkirályi özvegy Gál Endréné 

ezennel közhírré teszi, hogy a Csik-Szentki-
rály község határán a községtől 4 kilómé-
ter távolságra fekvő  s Eispatak nevü dűlő-

ben lévő B 34-5 katasztrális holdon s 15 
ctm. mellmagasságű átmérőtől 43 ctm. átmé-
rőig található 7185 tömör köbméter épület 
és hossza tőkefát,  — mely méretek még 
1892. október 8-án vétettek a csíkszeredai 
m. kir. erdőhivatal tisztviselője által fel,  8 

azóta sokat nőttek, — szabad kézből is el-
adja. Lakás Csik-Szentkirály. 

Csik-Szentkirály, 1896. junius 9-én. 

Özv. 6&1 Endréné. 1 - 4 

tunis. 
TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG 

ASS1CURAZ10NI CENEflALI  u A mlrlegbei. Elemi- és tulMet-blriPsltld Atf  1899. 

fulilll Ir. forinl kr. 

I (Irl et'Ht (a k.rr f  )iéleli kilil.-iiekVel enylllh: 1. Ti\<bizloi»il.i» I'iiin.1 . \ Hionllmlu-il "k 2. S/.ilütoinn) I '/ln-:|ja, levonva a via-onlliiílusiliik |r»Zl't . . . . . a. !•• »nra a vwMnlliKlos.il h K'.íi't 4. Vvouva a vi.£i»nlbizlo*i|iik ré*zél I. OzléN fclaéétek  n>nva a vi»"onlb»zl.«iilók l»rit-uienwili: 1. Mm.t Vi '-.-gek (a folyószámlán  teljéin i;;r]i.»2ivfi  . 2. Jutalékuk . . 3. I'ulyu ig.izgi.i• > 4 Ail.ik ,e illel-k -s 
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a Flrat'aak vta.iaváiántt kltvéayakért. levonva a li**<llllllirl,i»i|Jtirik nl lri -M. Qu aM A'atéi» blztMltattakaat . . . . IV. Ozletl klaééiek levonva a vÍH7<mlhÍ2l<̂ili>k térít-ii,>-/>>,.ili: 1. í̂-rveitS-i kr,ll»ó|;í-kl la rolyó BZ.iinl.in Icljeaen 2. Szcrzvsi l.'" Ui ji'k f  trírlesztve) • 3 Fiilvii í|IilZ|t.il.í-Í linllüî iik 4. Hi>l'iqlu>i jnlulikuk fk  (imul kiiil.i'„-|.k 
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II. Függi károk tartaléka a mait évrtíl (levonva a viszont-
bizliuíUk részéi) 

III. Díjbevétel: 
1. Halálesetére szóló és vegyes biztosítások, levonva 
2. Eléléai bizlositásitások, levonva a viszonlhizloei. tási iliiat . 3. Járadékhiztoflltésok 
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Magyarországi 

A ca. kir. szab. Aeslcurazlonl Oanerall központi Igazgatósába Trleatben. 
Or. Bozza Camillo, Báró Bruck Ottó, Romanin-lacur Manó, Báró Mcrpurao József, 
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Segré V. 

Bővebb zárszámadási jelentések az alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágosítások  a legnagyobb készséggel 
adatnak és élet-, loz-, szállítmány- éa flregbiztositáflok  az Assicurazioni Generáli jégbiztosítások a Magyar jég-
és viszontbiztositó részv.-társaság és baleset elleni biztositások az Első o. ált. baleset elleni biztositó-társaaág 
számára a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  el. 

A csíkszeredai ügynökség; 6 5 « y Árp&d. 
Nyomatott Cnk-Szeredában 1896. laptolajdonos és kiadó Gjörgyjaktb ltártoa kQu;vnjomdájábaD. 




