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Magyar kultura és német katonai iskola. 
A megelőző szám vezérczikkének első 

tétele az volt, hogy a székelyföldi  katona-
iskola kérdése megérdemli, hogy minél 
többször foglalkozzunk  vele. 

A tétel helyes; de csak ugy helyes, 
ha implicite az is bennfoglaltatik,  hogy a 
„Csiki Lapok" tért enged ellenkező véle-
mény kifejezésre  jutásának is. 

A jelzett czikknek irója azért látja jó-
nak foglalkozni  e kérdéssel, mert a törvény-
hatósági közgyűlésen is napirenden volt és 
határozat hozatott az állandó választmány 
javaslata értelmében, melyet opportunusnak 
és helyesnek ítél. S vájjon miért ? Azt ál-
lítja, hogy azért, mert mikor a kérdés elő-
ször felmertllt,  egyhangú óhajtás nyilvánult 
a vármegyében, hogy a tervezett katona-
isl ola Csiktnegyében állittassék fel,  melynek 
czéljaira akkor a legmesszebb menő áldoza-
tokat Ígértük; obiigóban voltunk tehát Ígé-
reteinkkel és saját magunkkal jövünk ellen-
tétbe, ha most mereven megtagadunk min-
den áldozatot. 

Az úlmjtás lehetett általános, de már 
az igéret nem. Ki ígért messzemenő áldo-
zatokat ? Hiszen a törvényhatósági bizott-
ságnak a mult közgyűlés alatt volt először 
alkalma nyilatkozni e tárgyban. Miféle  ob-
iigóban volt tehát a törvény hatóság ? és 
hogyan esett volna ellenmondásba, ha egy-
szerűen kimondja, hogy áldozatok hozata-
lába nem mehet bele ? 

Ha előzőleg meg lesz vala kérdezve a 
törvényhatósági bizottság, — a mi igenis 
rendjén lett volna, — hogy: akar-e egy 
ilyen és ilyen iskolának Csik-Szeredában 
leendő felállításához  anyagi áldozatokkal 
járulni ? s erre a vármegye elvi határozatot 

hoz igenlő válaszszal, akkor igenis obiigó-
ban lett volna. Igy azonban a törvény-
hatósági határozat hozatala idején csak azok 
lehettek obiigóban, kik anélkül, hogy a 
felállítani  szándékolt iskola természete felől 
világos tájékozással bírtuk volna, messze-
menő ajánlatokba belemenni jónak látták. 

A törvényhatósági-bizottság nemhogy 
alfele  előkészítő iskolára, de még az állandó 
választmány által contemplált alreáliskola 
czéljára is csak egy szavazattöbbséggel ho-
zott felajánló  határozatot. 

Ki a szavazásnál jelen volt, azt a be-
nyomást kellett szereznie, hogy a törvény-
hatóság az áldozatokat e czélra nem akarja 
és csupán az obiigóban lévő vezérférfiakra 
való tekintetből lehetett kisütni a legmini-
málisabb többséget, egy olyan körülsán-
czoltnak mondott javaslat mellett, melyről 
többen a pártolói közül is remélni szeretik, 
hogy a hadügyi kormány nem fogja  elfo-
gadni. S jellemző, hogy ezt többen argii-
mentumképen is felhasználták. 

Ha az a határozat olyan jól körül van 
sánczolva, vájjon sánezoló feltételei  kiter-
jednek-e azon eshetőségre, hogy ha az iskola 
létesül és később valamikor beszUntetik, 
Csikmegye a hadügyi kincstártól vissza-
kapja-e a kétszázezer forintját  akár pénz-
ben, akár épületekben ? Ezen kikötés nél-
kül be fog  következni valamikor, hogy 
Csikmegye vagyonának egy jelentékeny 
része odareked, honnan ezelőtt mintegy 30 
évvel nehezen tudta visszanyerni. 

Czikkiró avval a tétellel zárja be czik-
két, hogy ha az állandó választmány elfo-
gadott javaslata értelmében contemplált is-
kolát csakugyan vármegyénkben állítja fel 
valamikor a katonai kormány, a megsza-

vazott kétszázezer frtot  minden további ag-
godalom nélkül is örömmel áldozhatjuk, 
mert azzal nem leszünk becsapva. 

No igazán magasztos öröm lesz, mely 
abban csúcsosodik ki, hogy nem leszünk 
becsapva. Es ezt az idccsucsosodó örömöt 
200,000 frt  árán szerezné meg a vármegye 
magának. 

En ellenkezőleg ugy találom, hogy ha 
H hadügyi kormány elfogadja  az ajánlatot, 
ugyancsak be leszünk csapva; csakhogy 
nem a katonai kormány által, hanem ma-
gunkat csaptuk be. 

Minden szentnek maga felé  hajlik a 
karja. A hadügyi kormánynak Ausztria felé 
hajlik. És ezt tőle alig lehet rósz néven 
venni. Hiszen ő nemcsak annak örvend, 
hegy Csikvármegye jóvoltából az osztrák 
kincstárt a quota arányában 137,200 frt 
kiadástól kíméli meg, hanem örvend legfő-
képen annak a nem remélt és reá nézve 
óriásinak mondható erkölcsi nyereségnek, 
hogy Magyarországon a legmagyarabb vár-
megyék is kulturális czélra szolgáló pén-
zeiket készek feláldozni  német iskolák ala-
pitására. Bizonnyára igy kiált fel:  Welche 
Wendttng I 

Ha Brassó,- Szeben,- vagy Nagy-Kü-
kttllőmegye hoz hasonló czélra, hasonló ál-
dozatot, azon nem lehet megütközni ; de 
hogy egy kiválólag magyar- vagy mondjuk 
székely vármegye áldozza fel  kulturális- és 
nyilván magyar kulturális czélokra szolgáló 
vagyonát idegen nyelvű és a mi főbb,  ide-
gen szellemű iskolának alapítására: ez egy 
oly jelenség, minőre, azt hiszem, Bécsben 
se mertek volna annak idején Bzámitani, 
mikor elhatározták a revindikált javaknak 
visszaadását. Es megvagyok győződve, högy 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hála és könyörgés. 

Hadúr I hadainknak vezérlő islme! 
Ha támad haragod ádáz gerjedd nie, 
Büntető ostorod népünket ne c:jp, 

Hogy neved hűtlenül elcseréltük mással, — 
Mikor ezer bajjal, dicső csatázással 

Behozál minket az igéret földére. 

Látod, az uj Isten jól bánt el mivélünk: 
Védő oltalmában ezer éve élünk, 
S daliás ősanyank Emesőnek álma, 

— A mit te bocsátál álmodó szemére, — 
Az ezer év alatt későre, végtére, 

Látod-e, bogy tündérvalósággá válna. 

Elindult a csermely csendes csobogással, 
Majd folyammá  nőve zajgó zobogással; 
S a mikor megérte oczeánná váltát, 

Kis nevét oda is elvitte magával, 
Mert a mely most küzköd kalózok hadával, — 

Magyar tenger mossa Kárpátoknak lábát. 

Pedig sokat verték idegen hullámok . 
Hejh, akkor az átok nem volt rajtunk átok: 
Mert ha bosszantottak, medilinkből kicsaptunk, 

Ellenségeinket levágtuk egy szálig, 
Eljártunk a másik, való Oczeánig, — 

Hogy még a föld  is megsinlette alattunk. 

Még aztán is, midőn rutul megemészte 
A keblünkben rágó viszálkodás férge, 
Egy idegen nrral, a kit „nagy'-nak hívtunk, 

Vágyódván erősen a vitézi bajra, 
Kirándultunk messze lovagi kalandra, 

S boldogságunk lévén, dicsőségért vivtank. 

De aztán vihar jött keletről vészterhes 
És lőn a mi sorsunk azóta keserves. 
Bár ez emlékekkel fájó  sebet tépünk, 

Elmondjuk. — A habról felszállongó  sirály 
— Hontalan-hazátlan — volt a magyar király, 

S a lenn uszó forgács,  az volt a mi népünk. 

Kipihentük azt is, mert hát az nj Isten 
Embert küldött nekünk, a ki megsegítsen. 
És most regélhetnénk dicső példát számost 

Pogány veréséről, osztrák hódolásról, 
Nép boldogságáról és temérdek másról — 

S nem tudnók leírni őt az igazságost. 

Meghalt ő és véle az ő igazsága, 
Lett a magyar népből szerfölött  izgága; 
Fegyverét bolondal fente  önmagára, 

S mert ellenségei éppen csak ezt várták, 
Kétszáz évig nyögtük törököknek jármát, 

S busán nézüuk most is a gyászos Mohácsra. 

Mikor sok időre az igát leráztuk, 
Akkor sem ugy történt, a bogy azt mi vártuk. 
Szedtünk babérokat mások homlokára; 

Harczoltunk olyannal, kivel semmi dolgnnk 
És gyakran olyanért—jó bolondok roitnnk — 

Miből a magyarnak se haszna, se kára. 

Hatalmat ültettünk a magunk nyakára, 
S mikor egyik-másik fölkelt,  hogy lerázza, 
Lánczot vert kezére. S hogy rabnak ne lássák 

Saját hazájában — nem lehetett jobban — 
Elbujdosott innen, s más, idegen korban 

Hallgatta szomorún tenger mormolását. 

Mégcsak a minap is . . . no de erről hallga 1 
Babérunk még zöldéi, fájdalmunk  meghalva, 
S ezer évig szerzett összes dicsőségünk 

Nem ér fel  az egygyel, hogy e szép hazában, 
Melyet Árpád apánk szerzett hajdanában, 

Az ezer év multán még mostan is élünk. 

Nagy hatalmú Isten! magyarok Istene I 
— Kitől ezeréves életünk erede — 
Hála imát rebeg a te buzgó néped, 

Ezért a küzdelmes ezer esztendőért 
A'-ban minden jóért, minden balcsapásért 

Örökös dicsőség, hála legyen néked 1 

Hálát adunk néked, s könyörögve kérünk: 
Még egy ezer évre tartsd meg a mi népünk: 
Ne palástolj minket, kezed se kíméljen; 

De a mig nemzet él a föld  kerekségén, 
Addig a magyar is maga emberségén, 

Ssját hazájában éljen, mindig éljen 11 
Rákosi. 
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Csikmegyében sem akadt volna annak ide-
jében magyar ember, ki merte volna hinni, 
hogy ebből H vagyonból ilyenféle  iskolára 
valaha egy krt is megszavaznak. Mintha 
csak a magyar kultura már támogatást sem 
igényelne és szaturálva volna minden segéd-
eszközzel. 

A mit a határőrvidéki intézmény reánk 
erőszakolása alkalmával megtett akaratunk 
ellenére a hatalom, azt most az önrendel-
kezés 30 éves aerájának nagyobb dicső-
ségére, megismételtük mimagunk. Még csak 
az hiányzott, hogy ez a 200,000 forintos 
ajánlat a vármegyei millennáris ünnepély 
központjává tétessék, nagyobb dicsőségére 
az ezeréves ünnepélynek. 

De igy ia, habár egy nagy tárgysoro-
zat tömkelegéből bontakozott ki ez a nem 
mindennapi ajánlat, és ha a hadügyi kor-
mány talán el nem fogadja  a feltételeket, 
még akkor is a történelem kutatójának ér-
dekes adatul fog  szolgálni valaha ezen tör-
vényhatósági határozat. 

A magyar állani vagy megéri a má-
sodik ezer éves ünnepet, vagy nem. Ila nem 
éri meg, bizonyára kutatni fogják,  hogy mik 
lehettek az okai annak, hogy ezer évnél 
hosszabb fenn&UAs  után megsemmisült ? S 
mint a nemzeti hanyatlás egyik lényeges 
szymptomáját fogják  konstatálni, hogy még 
a legnagyobb vármegye is, niinő Csikme-
gye volt, versenyezve ajánlotta fel  vagyonát, 
idegen nyelvit és szellemű iskola alapítására. 
De reméljük és liigyjtik a jobbat: hogy nz 
isteni gondviselés megóvja a magyar nem-
zetet a második ezer évben is a megsemmi-
süléstől ;; mely esetben — meg vagyok győ-
ződve — uémet katonai iskolákkal nem lesz 
dolga. Ekkor ugyancsak a történész, mint 
a nemzeti gyengeség korszakát fogja  meg-
állapítani ezt az időt, melyben ily mi hatá-
rozatok keletkezhettek. 

No de a mi megtörtént, a/t meg nem 
történtté tenni nem lehet. Es ez még kisebb 
baj annál, mintha a hadügyi kormány, ör-
vendve a 200,000 frtnak  jobb ajánlat hiá-
nyában elfogaduá  a feltételeket. 

Záradékul még csak azon meggyőző-
désemet fejezem  ki, hogy Csikmegye értel-
miségének többsége osztja azt a véleményt, 
hogy a kizárólag magyar kulturális czélra 
szolgáló vagyont sem előkészítő-, sem al-
reál-, sem főrcáliskolára,  ha az idegen 
nyelvű és idegen szellemű, feláldozni  sem 
nem jogos, sem nem helyes. Sőt ha elér-
hetnők azt, a mi minden igaz magyarnak 
hő kívánsága, hogy a magyar szent korona 
területén lévő közös katonai iskolák okta-
tási nyelve magyar legyen, még akkor is 
túlságba járó áldozatkészség volna Csikme-
gye részéről a magyar államot 62,800-, az 
osztrák államot 137,200 írttal segélyezni. 
Az előbbi nem vár ilyen segítséget épen 
Csikvármegyétől az utóbbinak pedig semmi 
joga tőlünk ilyet kívánni. Csikmegyének 
ezen kedvezőbb helyzetben is, ha azt akarja, 
hogy fîai  a hadseregbe mint főtisztek  minél 
többen bejussanak, inkább a szükséghez ké-
pest megfelelő  számú alapítványi helyek szer-
vezése utján kellene ilyen irányú czélját el-
érni és megvalósítania. 

Pál  Gábor. 

GajAry Ödön delegátas, Sepsi-Szentgyörgy 
város követe nyilatkozatot kért a közös hadügy' 
minisztertől, vájjon felakarja-e  állítani a székelj 
földi  iskolát, s ha igen, hol és mikor, s milyen 
módozatokat követel? 

Hegedűs Sándor is melegen ajánlja a mi-
niszter figyelmébe  a székelyföldi  badapródi iskola 
ügyét és csak azt kéri, hogy ne kívánjanak túl-
ságos áldozatokat az erdélyiektől. 

Az iskola felállításának  oka az, hogy ismé-
telten felkérték  reá és hogy az illető megyék ré-
széről áldozatokat is helyeztek kilátásba. 

Ez az iskola specziálitás lesz és nincs szán-
dékában hasonló intézeteket egyebütt is felállí-
tani. KülönbeD Csik- és Háromszékmegyék főis-
pánjai tegnap felkeresték  őt és az első kijelentette 
azt, bogy a megye elegendő pénzzel rendelkezik, 
a mennyiben 825,000 forintnyi  alapja van. 

Kriegliammer közös hadügyminiszter vála-
szában bejelentette, hogy Csikmegyének nagy 
alapjai vannak, melyeket fölajánlottak  az előkészit3 
hadapród iskola czéljaira. (Még nem egészen. Szerk.) 
Másnemű iskola felállítása  ebben a megyében nem 
volna helyéu, előkészítő iskolák hiánya miatt. Nem 
tartja a követelést túlságosnak, hogy az iskola 
felállítására  szükséges áldozatokat a legközelebbről 
érdekeltek szolgáltassák. Az oktatás nyelve — 
úgymond a miniszter — természetesen a német , 
különben nem élhetnék el az iskola czélját, melyet 
éppen a nyelvi nehézségek miatt állítanak fel. 
Most számos badapródi iskola növendékeinek ismé-
telni kell az első évfolyamot,  mert nyelvi nehéz-
ségek miatt nem tanúsíthatnak kellő előmenetelt. 
Az előkészítő iskola felállítását  ajánlják továbbá a 
régi határőrvidék népességének harczias tulajdon-
ságai, s azt sem szabad feledni,  hogy a népes-
ségnek nincs alkalma, hogy gyermekeit más nton 
részesíthesse katonai nevelésben. — Tervben van 
az is, bogy az előkészítő iskola legjelesebb tanu-
lóit a katonai reáliskolák utján az akadémiákba 
juttassák. 

Gajári megjegyzi, bogy túlságos áldozatokat 
nem lehet, követelni egyes vidékektől, s nem ki-
elégítő a miniszter azon megjegyzése, hogy a mo-
narchia túlsó államában két hadapródi iskola fel-
állításával találkozunk akkor, mikor a székely-
földi  előkészítő iskola úgyszólván csak terv. 

Rudnyánszky József  báró azt kéri a minisz-
tertől, hogy adjon a székelyeknek ingyen helyeket. 

Hegedűs Sándor nem tartja helyesnek a mi-
niszter azon eljárását, hogy a megyékkel és váro-
sokkal úgyszólván Hezitáltat. Ha va'aineiy iutézet 
szükséges, azt közös költségen kell felállítani, 
nem pedig az illető megyék és városok hozzá-
járulását versenyzés utján emelni. 

Krieghammer hadügyminiszter határozottan 
tagadja (pedig ugy van!) hogy Hezitálás ntján 
akarna iskolát felállítani. 

Nem tudjuk, hogy a közös hadügyminiszter 
a fennebbi  nyilatkozatok megtételénél ismerte-e 
már Csikmegye teltételeit vagy sem, de ha igen, 
akkor helytelenül állította, hogy a megye az elő-
készítő iskola czéljaira alapjait fölajánlotta,  mert 
olyan iskolára egy garast sem ajánlott, s azt 
hisszük, nem is fog  ajánlani. 

Egyáltalában azt tartjuk, hogy ilyen auspi-
cziumok után a szóbanforgó  iskolából sem Csik,-
sem a szomszéd székely megyékben nem lesz 
semmi. 

Kezdi-Vásárhely városi képviselő testülete 
tegnapi ülésétien újólag foglalkozott  a székelyföldi 
katona nevelő-intézet.ügyével s még most erősen 
bíznak a létesítésében, annál is inkáb, mert már 
Kézdi-Vásárbelyen egy időben volt katonai intézet. 
A város hajlandó 6 holdnyi telket, azonfelül  — 
600,000 téglát és cserepet az iskola építéshez adni, 
de ezzel szemben kikötné, hogy 5 kézdivásáthi-lyi 
fiu  vétessék fel  évenkint az intézetbe. 

A Mtéke l j r fS id i  k a t o n a i s k o l a B g y e 
a d e l e g é e s i ó b a n . 

A magjíár hadügyi albizottság jnnins 9 iki 
ülésében érdekes vita folyt  a székelyföldi  katona-
iskola ügyében, melylyel vármegyénk törvényható-
sági bizottsága közelebbi gyűlésén foglalkozott. 

Ezredéves ünnepélyek. 
Hazánk e legkeletibb pontján Gyergyó-Bé-

báson, mely közvetlen Komáuiával határos — több 
napon át falragaszok  hirdették a május hó 24. és 
25-én megtartott millenniumi-ünnepséget. 

Május hó 24-én a községházát, vám- és posta-
hivatalt, valamint a magánosok házait szép nem-
zeti lobogók díszítették. Este a község központján 
a házak ablakai kivilágítva, taraczklövések mellett 
utczai zene volt és több örömtűz lobogott. 25-én 
kora reggel taraczklövések hirdették a nap jelen-
tőségét. A Doniak és Békás völgyében lakó ösz-
szes magyarajku lakósság délelőtt 10 órakor szép 
sorrendben, magyar nemzeti zászló alatt és zene-
szó mellett érkezett az előre megállapítva volt 
gyülekezési helyre: a község központjára, ezt kö 
vette a községben lakó összes izraelita lakosság 
zászló alatt és zeneszó mellett. — Az összegyűlt 
nagyszámú közönségnek Gencsy Endre m. kir. 
vámszedő mondott az ünnepségre vonatkozó szép 
és hazafias  beszédet, miért a közönség beszéd-
közbt-u is megérdemelt ovácziókban részesítette. 

Ezután zeneszó mellett az izraeliták a saját, 
— a magyarajku lakósság pedig a róm. kath. tem-
plomba ment. Az isteni tiszteletet megelőzőleg 
Balogh Lajos róm. kath. plébános az ünnepélyhez 
méltó szép alkalmi beszédet tartott, mely után Te 
Deum és isteni tisztelet tartatott, melyen a jelen 
ünnepély alkalmából alakult dalegylet énekelt. 

Délután 3 érakor nagyszámú közönség gyűlt 
a gyülekezési-térre össze, honnan a közönség nem-
zeti vállszallaggal díszített zászlóvivők zászlói alá 
csoportosulva zene és a dalkör éneke mellett a 
Podics-térre vonult, a hol mintegy 160 négyszögöl 
fenyőfákkal  és gyönyörű diadal-kapuval ellátott 
területen, Árpád képével, Magyarország cziinerével 
és zászlókkal díszített emelvény állott. 

Az ünnepély a dalkör által Imecs Tamás 
tanító vezetése mellett, a Kölcsey n(íymnasu-sal 
nyitatott meg. 

„A magyarok istene" czimü költeményt Pető-
fitől  szavalta Miklós Piroska k. a. oly ügyesen és 
lelkesitőleg, hogy a közönség által zajosan meg-
éljeneztetek. 

A „Szózat"-ot énekelte a dalkör. 
„Ébresztő," Bajzától, szavalta Dancs Vilma 

k. a. érzéssel és jártassággal. A közönség taps-
viharban részesítette. 

„Induló," Petőfitől,  énekelte a dalkör. 
Végül Mezey Imre igen ügyesen három darab 

mulattató költeményt adott elő, mit tánczmulatsá^ 
követett, ezt pedig uzsonua a körben e czélra 
mintegy 200 személy részére felállított  asztalok 
mellett. Az uzsonna kezdetekor Farkas Rezső szab. 
állományú hadnagy ö felségére  a királyra és a 
hazára mondott nagyon jól sikerűit köszöntöt. — 
Azután Balogh Lajos lelkész felköszöntötte  az ün-
nepélyt rendezőket és az abban közreműködőket, 
továbbá az összes helybeli izraelitákat, a kik 
őszinte hazafiságuknak  adták jelét. — Este felé  a 
Nagy János által bemutatott szép tűzijáték emelte 
az ünnepélyt. Ezekután a közönség a „Szarvas"-
vendéglőbe vonult, a hol a mulatság a késő éjféli 
órákban ért véget. 

Megemlítjük, hogy a helybeli fényképész 
Hendel Káháu az Árpád-térre keresztelt Podics-
réten jelenvolt rendezőket és közreműködőket, 
valamint a résztvett kö/.önséget — mint millen-
niumi emléket — lefényképezte. 

G y e r g y ó - B é k á s r ó l irják nekünk, hogy 
a május 24. és 25-én nagy lelkesedéssel tartott 
ezredéves ünnepségekről Urzicianu János körjegyző 
és Procup Sándor másodbiró a többi oláh 
polgártársak kivételével, tüntetőiig távol maradtak. 
Hát bizony, ha elmaradtak, annyi. M<*g sem rójak 
érte őket, mert sokkal szerényebb jelentőségű 
emberek ők, hogysem megjelenésük, vagy elmara-
dásuk számol tenne. Legfeunebb  itt azért vegis-
tráljuk, hogy legyen feljegyezve.  Ha megrónék 
őket, méj martyrokat csiuáluának belőlük és a 
szomszéd Oláhot szágban gyűjtést rendeznének a 
számukra. Jobb egyszerűen megvetni azokat, a 
kik nem velünk éreznek. 

Népünnepély Virdotfalván. 
Csik-Várdotfalva  község népe ezredéves mul-

tunk emlékét e bó 8-án nagy lelkesedéssel és ha-
zafias  módon ünnepelte meg. 

A fenyőgalyakkal  szépen feldíszített  község-
háza r«ggel 9 órakor megtelt ünneplő közönséggel, 
kiknek soraiból nem hiányzott az intézetek tanári-
kara s a község más állású inteligens eleme sem. 
Megjelent ott az elenii iskola és lanitó-képezde 
ifjnsága  is zászló alatt s az igy nagyszámra fel-
szaporodott ttnueplö közönség szép rendben felvo-
nult a Szt.-Péter templomához hálaadó Isteni tisz-
teletre, miközben a községi fiatalságból  alakított 
dalárda az „Árpád apánk ne félsd  ősi nemzeted* 
czimü dalt énekelte. 

A temlom pitvaráuak ajtajába Bocskor Zsig-
mond a helybeli segéd-lelkész fogadta  az ünneplő 
közönséget s tartott emelkedett szellemű hazafias 
szép beszédet, mely élénk éljenzésre ragadta a 
hallgatóságot. 

Isteni tisztelet után, melyet Bodó Alajos 
esperes plébános tartott, a közönség ugyanazon 
rendben visszatért a község házához. Itt Becse 
Ferencz körjegyző mondott ünnepi beszédet, szépen 
ecsetelvén a székely népnek, mint Attila utódainak 
másfél  évezredes múltját és küzdelmeit s azon 
viszontagságait, melyet a később beköltözött ma-



Junius 17. C S I K I L A P O K 25. n£m. 

gyár tesvérekkel a honfen  tartást és védelem nagy 
munkájában számtalanszor megkellett próbálnia. 

A beszéd élénk éljenzéssel fogadtatván,  a 
dalárda ismét rágyújtott az „Árpád apánk" czimü 
dalra, minek elhangzása után Bakó Albert Inczéd 
László „Ezer év" czimü költeményét, Bakó Károly 
)(ii/a „Ébredö"-jét és Péter Imre Tóth Kálmán 
„Klore" czimü versét szavalták el ügyes hanglej-
téssel. 

Az ünnepi program a Szózat eléneklésével 
ért végett s Becze Ferencz körjegyző a közönség 
részvételét meg köszönve, a Haza és Magyarnem-
zet éltetésével oszlottak szét. 

Az elöljáróság közpéuztar költségére pálinká-
val és borral vendégelte meg délután a község-
házába visszatért népet s a somlyó oldalán terve-
zett és a kedvezőtlen idő által meg akadályozott 
mulatság a legszebb hangulatban ott tartatott meg, 
melynek csak a hajnali órákban lett vége. 

S 

tj E V E L E K É S . 
Jegyző választás Gyergyó-Sit.-Miklóson. 
A mily kiváló helyet foglal  a politikai község 

éleiében a községi jegyző, oly kiemelő momentum-
nak kell tekinteni a jegyző választást. Ha ezt sze-
rencsésen sikerül megoldani, áldásosán érzi a köz-
ség minden lakója s biztosítottnak lehet mondani 
a községi adniinisztrácziót. Gyergyó-Szt.-Miklóson e 
fontos  aktus f.  hó b-án, délután folyt  le a képvi-
selőtestületi gyűlésen. Gencsei Alajos közs. jegyző 
érdemekben gazdag hosszú pályája után nyugdíjaz-
tatását kérvén, a jegyzői állásra pályázat hir-
detteti. Négy folyamodvány  került a képviselőtestü-
let elé: Csergő Gyula volt másod jegyzőé. Tamás 
József,  Gálfalvi  Albert és Veres Jánosé. Ez utóbbi 
két kérelem a határidőn tul érkezvén, figyelmbe 
vehető nem volt; az első két pályázót azonban az 
elnöklő főszolgabíró  kandidálta. Már a kandidálás 
kor látui lehetett, bogy a változtatás vélemény 
eltérés nélkül, egy hangú lesz; mert Csergő Gyula 
jelöli nevének emiilésekor az egész képviselőtes-
tület egy szívvel- lélekkel kifejezést  adott annak, 
hogy valamennyinek a bizalma osztatlanul feléje 
irányul s egyetlen tag sincs, ki másra kívánna sza-
vazni. Egy ilyen gyűlés egyetértő gondolata, érzel-
me mindenkor lélekemelő; de kiválóan az, ha ez 
az egyetértés a tisztviselő választásakor nyilvánul. 
Ily körülmények között az elnöklő főszolgabíró  te-
hát Csergő Gjula egyhangú megválasztatását enun-
cziálván s öl Gy.-Szentmiklós községe jegyzőjének 
kijentvén, a hivatalos esküt letette. A gyergyó-
szentniiklósi képviselőtestület ez alkalommal is az 
érdemet és szakképességet méltányolta, mert a 
m**gválasztatott IV2 évi másodjegyzői működése 
alatt elismerésreméltó szorgalmat, lelkiismeretessé-
get és szakképességet tannsitván, a község bizal-
mát kiérdemelte s magát a nehéz és szép állásra 
méltónak mutatta. 

Az uj jegyző a választás fölötti  örömének és 
köszönetének kifejezést  adandó, a képviselőtestü-
letet s az inteligenczia több tagját barátságos 
bankettre hívta im-g a Dendyuk- iéle nyári pavi-
lonba. Ezen összejövetel a neki előlegezett „barát-
ságos" jelzőt be is váltotta; mert csakugyan ritka 
őszinte jó kedvel folyt  le, élénkítve a meleghangú 
pohár köszöntések által. Először is Csergő Gyula 
fejezte  ki köszönetét azon megható bizalmáért, 
melylyel őt a kö^égi jegyzői állásra emelték, biz-
tosítván a választóit, hogy a bizlmat megérdemelni 
legfőbb  törekvése lesz. Nagy T. főszolgabíró,  majd 
Görög Joachiin plébános s mások őszinte és szép 
szavakban kívántak a megválasztott jegyzőnek ni 
állásához szerencsét, a minek l -Iji-Mib-sét. ezen a 
helyen is óhajtjuk. 

Jelenvolt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezett czélra méli. Búzás Mihály 
esperes-plebános 10 frtot  küldött, Meskó Jakab 
kereskedő Madéfalváról  5 frtot,  Péter Antal főgymn. 
tannló gyűjtése a IV. osztályból 2 frtot. 
Jelen számnnkban ki van mutatva 17 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 3013 frt  99 kr. 

Főösszeg . 3060 frt  99 kr. 
Aoaz: Háromezer hatvan forint  99 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
űgy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Eljegyzés. Szatmári lakos Mayer Lipót 
kereskedő a napokban jegyezte el Várdotfalván 
elhalt Farkas Lajos unoka húgát és általános örö-
kösét Groszberg Berta kisasszonyt. 

— Névnapi tisztelgés. A csiksomlyói fő-
gimnázium közszeretet és tiszteletben álló derék 
igazgatóját Bándi Vazult a mult szombaton vagyis 
névnapja előestéjén a gimnázium tanári kara tes-
tületileg. továbbá számos tisztelője és barátja üdvö-
zölte saját lakáján, a gimnáziumi fiatalság  pedig 

szerenáddal tisztelte meg. A tantestület nevében 
Haydu Hugó tanár, az ifjúság  nevében Bartha Ba-
lázs VIII oszt. tanntó intéztek az Bnn°pelt igaz-
gatóhoz igen szép és hatásos üdvözlő beszédeket, 
melyeket igen szívélyes szavakban köszönt meg tisz-
telőinek s különösen a fiatalságot  fenkölt  szellemű 
szép beszédben buzdította a haza és szülők iránti 
kötelességeik teljesítésére és szeinelőtt tartására. Az 
ünnepelt igazgató tisztelőit gazdag vacsorában ré-
szesítette, melyen számos toasztok mondattak az 
ünnepeltre viszont ez által vendégeire. 

— Részvéttel vettük u kővetkező gyász-
jelentést : Alattirtak a maguk és számos rokouaik 
nevébon ls szomorodott szívvel jelentik, liogy a fe-
ledhetetlen, gondos és jó édesanya, anyós,' nagy-
anya és dédanya tusnádi özv. Nagy I m e t s Já-
no s u é, született Kovács K a t a l i n asszonynak 
folyó  junius hó 7-én, esti 11 órakor a végszent-
ségek fölvétele  után, életének 80-ik, özvegységének 
11-ik évében, végelgyengülés következtében az Ur-
ban elszenderült. Drága halottunk tetemei junius 
10-én d. e. fognak  a közös sírkertben férje  porai 
mellé a boldog feltámadás  reményében letétetni s 
lelkéért az engesztelő legszentebb áldozat ugyan 
akkor fog  a tusnádi anyatemplomban az élet Urának 
bemutattatni. A béke és ltii emlékezet angyala őr-
ködjék porai felett!  Csik-Tusnádon, 18UG. junius 8. 
Imets F. Jákó erd. székesegyh. főesperes-kanonok. 
Id. Imets Pál és neje Darvas Róza. Imets Anna, 
férjezett  [Ábrahám Jáuosné, Imocs Iguiiez ügyvéd 
Déván, és nője Kompolti Kornélia. Imots Katalin, 
férjezett  Bartha Györgyné. Imets Andor ós neje Ra 
vasz •luliánna, gyermekei. Imets Izsák, linets Ilyés, 
jogliallgtó. Imets Ilka. Ábrahám Júlia, és férje  Mé-
száros (iyula. Ábrahám Águes és férjo  Rafain  Pé-
ter, Abraán Abel, Ábraám Ágoston, Abraám Anna, 
Imets Irén, felsőbb  leány képezdei növendék. Bartha 
Brigitta. Imets Izra, linets Katalin, Imets MátyáB, 
Imets Péter unokái. Rafain  Autal, Rafain  Alajos, 
Rafain  Margit dédunokái. 

— Halálozás. Kedves Tamás gyergyó-szt-
miklósi ügyvéd nyugalmazott,kir. járásbirót súlyos 
csapás érte. Neje született Ávéd Mária folyó  hó 
13-án életének ül és boldogházasságuk 35-ik évé-
ben megszüut élni. Temetése 15-én történt meg nagy 
részvét mellett. 

— A csikmegyei polgári leányiskolá-
ban az 1895/9C. tanév záró vizsgálatai a következő 
sorrendben fognak  megtartatni: Juuin* hó 19-én 
délelőtt 8—12 az I osztály vizsgálata minden 
tantárgyból; délután 2— 5-ig a II. osztály vizsgá-
lata minden tantárgyból; 5—6-ig az I. és II. osztály 
vizsgálata a testgyakorlásból. 20-án délelőtt 8— 
12 ig a III. osztály vizsgálata minden tantárgyból: 
délután 2 - 5-ig a IV. osztály vizsgálata minden 
tantárgyból; 5 -6-ig a III. és IV. osztály vizsgá-
lata a testgyakorlásból. 21-én délelőtt 9 órakor 
hálaadó istentisztelet; délután 3 órakor ének-, 
zene- és szavalatokból álló záró ünnepély, mely 
után az értesítők felvastatnak  és kiosztatnak. A 
vizsgálatok a rajz-, muuka- és Írásbeli dolgozat-
kiállítás megtekinthető. E vizsgálatok nyivánnsak 
lévén, arra a tisztelt szülőket és a tanügy bará-
tait tisztelettel meghívja a tantestület. 

— Köszönetnyilvánítás. A csik-somlyói 
jótékony nőegylet ujabb bizonyítékát adta áldozat-
készségének és fáradhatlan  tevékenységének. A 
csik-taploczai lüzkárosultak részére korábban 
küldött 30 frt  hoz ujabban 227 frt  09 krt adott, 
melyet a Csík-Somlyón közelebbről rendezett mil-
lennaris-estély jövedelméből gyűjtött össze és ezen 
összegeket, — képviselve Pál Gáborné és dr. Ko-
lonies Dénesné ő nagyságaik, valamint dr. Kolo-
nies Dénes ur által, — személyesen osztotta ki 
folyó  hó 4-én. Ezen kiosztás alkalmával is látni 
lehetett a nyomorba jutottak hálakönnyeit. a 
melyek ezer áldást kértek a jótékony nőegylet 
működésére. — Fogadják a szíves közreműködők 
és adományozók ezúton is a nyomorbajutottak 
hálaköszönetét. Az Isten jótékonyságukat fizesse 
meg és adjon áldást további működésűkre. — 
Csik-Tapolczán, 1896. junius hó 8-án. B a l á z s 
Dénes , jegyző. 

— Lapunk kiadóhivatalához a csik-
taploczai tüzkarosultak részére adakoztak: Bartha 
Ignácz kir. ügyész 2 frt.  Eddigi gyüjtésünk 8 frt. 
Fogadják az adakozók az égettek nevében hálás 
köszönetünket. 

— Díszközgyűlés. A gyergyó-szentmikósi 
„Ipartestület" a honfoglalás  ezer éves ünnepének 
emlékére 3l-éu a saját helyiségében megható ünnep-
séget tartott. Reggel 8 órakor testületileg isteni tisz-
teletre ment s ezután vissza vonulván helyiségébe, 
Angi Mihály elnök lelkes szavakkal emlékezett meg 
a magasztos ünnepről s a gyűlést megnyitotta. Tó-
dor Antal ipartestületi jegyző remek és hatásos fel-
olvasásban ismertette az ezer éves multat. A „Gyer-
gyó-szentmiklósi dalegylet" szép és precziz éneké-
vel működött közre. Török Jené és Strasszer József 
segédek szavaltak, az utóbbi különösen nagy hatás-
sal. Emelte az ünnepet Simon Eduárd könyvvezető 
hazafias  alapítványa, melylyel a gyergyó-ezentmik-
lósi r. kath. vallású iparos tanonezok jutalmazására, 
kik ugy tanonciskolában, mint a miihelyben jóvise-
letet és szorgalmat tanúsítanak 100 koronát tett le 

Simon János-alapitvány név alatt az ipartestületnél. 
Ugyanezen czélra Kolosi Antal iparos pedig 10 ko-
ronát. Az ipartestület nevében a jegyzó meleg kö-
szönetet mondott a nagylelkű alapítványért, melyek-
ben az ezeréves ünnepet megörökítették. A disz-
gyűlést délután kedélyes mulatság követte. 

— Nyilvános köszönet. A csik-somlyói 
róm. kath. főgymnásium  zászlójára adakoztak : 
Bajkó Péter nyng. honvédszázados nr gyűjtő-ivén: 
ft.  Molnár János gy.-ujfalvi  plébános, Bajkó Péter 
és Jánosy János 1—I forintot,  Dobribán Kristóf 
és ifj.  Jánosy János 50—50 krajczárt, Elekes 
Márton, Koós Márton 30—30 krajczárt, Dénes 
Imre, Solymos Máté, Musulin B*la, Kalmár Ig-
nácz és Kein Sándor 20 - 20 krajczárt. — 
A n messzivü adakozók fogadják  kegyes adomá-
nyaikért a csik-somlyói nőegylet és a főgymná-
sium hálás köszönetét. — Csík-Somlyón, 1896. évi 
junins hó 16. Kassai Lajos, s. k., főgymn.  tanár, 
a nőegylet jegyzője. 

— Értesítés. Az erdélyi közős állomásokon 
elhelyezett cs. és kir. közös hadseregbeli és m. 
kir. honvédcsapatok 1890—97. évi termény- és 
anyagjárandósági szükségletére vonatkozó hirdet-
mények a helybeni honvéd zászlóalj kezelőtiszti 
irodájában megtekinthetők és ugyanott a közelebbi 
feltételek  is megtudhatók. 

— Színészet. Deák Péter, a délvidéki szín-
házak igazgatója, operett- és szinmütársulatával 
Székely Udvarhelyről Gyergyó-Szent-Miklósra ment 
és f.  bó 13-án megkezdette előadásait. Bemutatóul 
a „Mikádó" operettet adta. A társulat nagyon jól 
van szervezve, lölib kiváló tag van benne. Deákné 
V. Gizella primadonna játéka s éneke most is tele 
van elevenséggel és művészettel. 

— Honisch L. Is tván aradi kitűnő fény-
képész Csik-Szeredába megérkezett és fénykép-
felvételeket  borult időben is eszközöl. 

— A megigizett medve. A gyergyó-szent-
tniklósi határban a Békény fólyó  fejénél  a mult 
héten két muukás-ember egy elszigorodott medvére 
bukkant, mely a hegyoldalon eregelt lefelé,  czél-
poutul heverésző két ökröt választváu ki. A két 
ember csendesen a medve után állott észrevétlenül 
beérvén, fcjszecsapásokkal  földre  teritették. Nagy 
diadallal, mort a vadászok irigységére ók puska nél-
kül is medvét ejtettek el, bevitték Gy.-Szentmiklósra, 
hol lefejtették  bőrét. Az eset a vadászokat is ösz-
szecsöditette s találgatui kezdték, természetesen nem 
minden devajkodás nélkül, hogy miért soványodott 
le oly szánandóau a medve. Megvizsgálták a belső 
részeit s látták, hogy szivo ép volt, tehát a puska-
lövéstől való ijedség nem repesztette meg;'a tüdő-
jének se volt baja, tehát a vadászok heves üldözé-
sétől tüdűgyiiladást se kapott; éhen se szoktak el-
pusztulni e í.-suf  férgek  ; mi baja lehetett tehát? Végre 
rájöttek, hogy a medvét Madaras Balázs igizte meg. 
Felismerték, hogy egy hajtáskor ezen medve állott 
elébe oly váratlanul, hogy minden bártorsága, tudó-
mánya s prezencziája a szemébe költözött és csak" 
nézte a medvét, de ugy, hogy a medvét röktön ki 
rázhatta a hideg, s nem lévén javasasszonya, a ki 
vizet vetett volna az állatnak, az igizet megfogta 
s élete virága ebben fonynyadott  el. Én, ki e hírt 
híven leírtain, M. B. ismerem s tudóin, hogy a 
szemöldökei össze vauuak uőve s képesek a nieg-
igizésre; de azt is tudom, hogy a puskájával is 
jól bánik; azért a hírnek csak az elejét mondom hi-
telesnek ; a többiről feleljenek  a társai. 

— KELETI J . cs. és kir. az. hirneves sérvkötő ipa-
ozialieta gyári czégtől Budapest, IV., Koronaheroseg 
utcza 17. sí . azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jú eleve gondoskodott az iránt, hogy a budapesti ezredéves 
kiállitás alkalmival Bzámos vevüi által előreláthatólag töme-
geden történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrenillők legnagrobb megelgedésére megtelelhessen. — E 
czélbol fenti  czég Budapest, IV., Hostély-utezai (Károly 
laklam-a 16.) műhelyében mnnka személyzetit kettfiztetta, 
mely miutlen idejét a személyes utasítására és mirték szerint 
megrendelendő ozikkekre fordítja.  Nevezett czég készséggel 
menhivja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
Bzámára készítendő köt- vagy műszer lelkiismeretes, pjntoi és 
tzikértó kiviteléről. Különös gonddal és elismert mü értés jel 
készülnek itt a legújabb szerkezeti testegyenéezeti kéizttlé-
kek, Hsssing rendszerű miierek és mis orthopaedlal ftuök, 
nynjté és járógépek, műlábak és mttlegea kezek (amputáltak-
nak) valamint minden e szakmába vágó orvoi eebéai afllál 
árok, villany gépek stb. Mindezen sajat gyártmányú ké-
szülékek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők e kitünö c»ég kiállításban IV. 
csoport közegiuiigi pavilion. Egy ui tal a L közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett czégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képeB árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tartalomdus és szaktudatos összeállítása által a 
szakavatott krtrrtkben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnOke 
KELETI LEÓ ur által irt: „A sérvek keletkezése" gytgyitiia 
stb czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
szerü és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok r í u -
letSxettare tekeheine megrendeléseket. luntteladoknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Ozleti elv: Szigorú pontos 
kiMoijgálás, legjutányoaabb árak. 6—13 
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H Y I L T T É R.*) 
•cFogbajbau. szenvedők figyelmébe!  "»» 

Tisztelettol hozom Gyergyó-Sztmiklós 
ós vidéke müveit közönségének tudomá-
sára, hogy a több oldalról jött kérésnek 
eleget téve, j u n i - u s l i ó n a p 2 S - i l e 
n a p j á n , egy minden igényekot kielégitö 
ideiglenes fogászati  termet fogok  nyitni. 

WEÍXXER GYl'LA, 
fogspecziálista. 

Dr. ÍIüiicz, operateur fogorvos 
1. assisten.se. 

Sf&fogak  inylpinez n é l k ü l , lîloin-
bálálás a legkitűnőbb anyagokkal . 

Fogt iNZti láM. 

Ü I H I ' F O O A K A R A N Y B A N ! ! ! 

60. szám 1896. 
Csikszer. k. b. pénztár. 

Meghívó. 
A CSIK-SZEREDAI KERÜLETI BETEGSEGÉLYZÖ PÉNZTÁR 

*) E rovat alatt mogjclonlokért semmi tcloKísségrt 
nem vállal a Szerit. 

A gyergyói járás főszolgabirójától. 

Sz. 3115—1800. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmcgyében. a (î'200 lelket számláló 

Gyergyó-Szt-Miklós nagyközségben a másod-
jegyzői állá:i, melylyel évi 501) frt  fizetős 
és 100 forint  lakbér-illetmény van javadal-
ntnzáskép összekötve, iiresedéslie jővén. — 
annak betöltésére ezennel pályázatot liiri.lutt k. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, s erre az 1883 évi I. 
türv.-czikk (i-ik iţ ában előirt képesítéssel 
birnak. liogy a/, oklevéllel, s/iiletési és ho-
nossági, valamint eddigi szolgálatukat fel-
tüntető bizonyítványokkal felszereli  folya-
modványaikat 1896. évi julius 15-éig 
bezárólag hozzám adják be. 

Gyergyó-Szt-Miklóson, 1890. junius hó 
10-én. 

Nagy Tamás, 
föszolgabirú. 

>J IJ 
I ? 1 f t 
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Hirdetmény. 
Csikszcntkinilyi özvegy Gál Endréné 

ezennel közhírré teszi, bogy a Csík-Szentki-
rály község' lírlitrán a községtől 4 k i l o m é -

ter távolságra fekvő  s Kispatak nc\ ii dűlő-
ben lévő s 34 5 katasztrális holdon s ló 
etm. mellmagasságti átmérőtől 4:5 etin. átmé-
rőig található 7185 tömör köbméter épiilet 
és hosszú tőkelát, — mely méretek még 
1892. október "-áii vétettek a csíkszeredai 
m. kir. erdőliiv-ital tisztviselője által fel,  s 
azóta sokat nőttek, — szabad kézből is el-
adja. Lakás Cs'k-Szentkírály 

Csik-Szentl-irály, 1896. junius 9-én. 

2 - 4 Özv. Gál Endréné. 
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FEHGR A. ADOLF 
bőr és czipő-folsőrészek  gyári raktára 

- -— nagyban és kicsinyben -
BUDAPEST, 

VIII, kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
czipész-kellékek 

és saját készitniényii 
ezipő felsőrészekből 

Nagy képes árjegyzékem must jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök egyszer-
smind inindazo:', a kiállitás alkalmával fel-
jövendő czipész- és csizmadia-mester urak-
nak ajánlom börraktároinat megtekintésre. 

Megrendelések postán és vasúton csakis után-
vét mellet* azonnal eszközöltetnek. 

1896. jun ins 21-én <1. e. 10 órakor Csik-Szeredában a városház nagytermében 
t a r t j a meg. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Az igazgatóság jelentése a pénztár mult évi működéséről. 
2. A mult évi zárszámadás előterjesztése, ennek kapcsán a felügyelő-bizottság 

jelentése és a felmentvény  iránti határozat. 
3. Indítványok.* 

Csik-Pzereda, 1896. junius 7-en. 
L a k a t o s Mihá ly , 

titkár. 
D a r v a s Bé la , 

elnök. 
* Indítványok a közgyűlés elött 48 órával az elnökséghez bejclentcndúk. 

Mérleg 1895. deczember 31-én. 
V a g y o n 

Készpénz 18!lö. deezem-
ber 31-én 

Járulék hátralék . 
Tiigkünvvek árából hát-
ralék '. . 

Tartalék-alap IS95. tle-
ezeniber3 1 -én 

Leltári érték-

kor. fill  kor. fill 

I - , 4 4 
! lööl 
I 

47 
i 8 1 
! 8 7 0 

II 
230409 

T e h e r kor. .fill  kor. lill 

A várostól kölcsön 
A tagok segélyezéséből: 
a) táppénz hátralék . 
b) kórházi kiiltség-hát-
t'tilék 

c) gyógyszerköltség hát-
ralék . . 

Orvosok tisztelet-dijából 
Tisztviselők fizetéséből 
Szolga fizetéséből  . 
Ipartestület alapítványa 
Ennek 4" 0-os kamatja 

1895. évre . . . 
Szerelvénvek árából hát-
ralék . \ 

Tartalék-alapra IS95-re 
Vagyon, mint egyenleg . 

I 

304(1, 
I 

27 7 2 

(iü.öl 

266> 
! il 

100 • 

274,18 
8 5 0 -
465 — 
65 -

69 17 

IGoWi 
25761 
55(1' (7 

230409 

Kelt Csik-Szeredában. 1895. (leczember hó 31-én. 
Lakatos Mihály, 

titkár. 
Darvas Béla, 

elo&k. 
Márton Ignácz, 

pénztárnok. 

A mai napon felülvizsgáltuk  és helyesnek találtuk. 
Csik-Szereda, 1896. junius 7-én. 

Merza Rezső, 
f  li. tag. 

Szabó Miklós, 
f.  b. elnök. Ifj.  Lux Sándor, 

f.  b. jegyző. 

AZ 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
M A R O S - V A S A R H E L Y T T 

189G. julius lió elsején kezdi meg üzleti működését. 
Előjegyzéseket és bejelentéseket jelzálog és más köl-

csönökre azonban már addig is elfogad 

6 - 6 az Igazgatóság. 

£31 

O fe l sége  a Ki rá ly á l t a l a z e z r e d é v e s o r s z á g o s k iá l -
l i tás m e g n y i t á s a a l k a l m á v a l k i t ü n t e t e t t , v a l a m i n t a z 

összes k i á l l i t á s o n c s a k i s l e g e l s ő d i j j a l j u t a l m a z o t t 

t i s z t e l t v e v ő i m n e k a l e g j o b b a n a j á n l j u k . 
Főraktár: Y Á K A B - F I Y É B E K Gyergyó-Szentmiklós. 
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I Nyomatott, Csík szeredában 1896. laptulajdoaos és kiadd Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




