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Mi az eredmény ? 
Mindjárt hat hónapja unnak, hogy a 

magyar parlament az ő komoly és mél-
tóságos képéből ki van forgatva,  hogy 
a csendes tanácskozások helyett a zűr-
zavarok és tétlenségek színtere lett. 

Kezdetben senki, — talán még az 
obstrukezió kezdeményezői, vezetői, — 
ténykedői sem gondolták azt, hogy ezen 
mozgalom mivel és hol fog  végződni s 
éppen ezért, mert akár tervszerüleg, 
akár Önkénytelenül, tehát mindeneknek 
hibáján kívül állíttatott, vagy állott elő 
a törvénytelen állapot, de mert tényleg 
bekövetkezett: — az összes parlamenti 
pártok csak akkor ijedtek meg igazán, 
mikor az exlex a nyakunkba szakadt. 

Innen kezdődik a vármegyéktől meg-
indított s a képviselőházban létező összes 
pártok által egyhangúlag jelszó gyanánt 
kiadott azou mozgalom, hogy a parla-
menti békét minden áron meg kell te-
remteni, helyre kell állítani, mert ezt 
követeli a Ház méltósága, ezt a képvi-
selői tekintély és ezt különösen .Magyar-
országnak mindenki által féltékenyen 
őrzött alkotmánya. 

A pártok ezen törekvése a kérdés 
komolyságához illően csakugyan ugy 
látszik komoly volt, mert a kormány 
által a dissidensek közvetítésével meg-
kezdett és folytatott  béketárgyalások 
s nevezetesen a Széli Kálmán interven-
cziója: az Ausztriával való kiegyezés 
kérdésében formulázott  ismeretes Széli-
féle  klauHiila. s általa ez alapon a kor-
mány nevében a pártok megbízottjaival 
megejtett tanácskozások eredményre fog-
nak vezetni s ugy a tárgyi, mint a sze-
mélyi ellentétek elfognak  siinittatni. 

1'Jgyszóvul  a juii-hmienti  béke  — 
:i mint  ez kvzóhnj volt  végre-va-
lnhiint  helyre  lesz  úllitvu. 

Tagadhatatlan, hogy az említett kri-
tikus hónapok alatt rengeteg mulasztás 
történt, hogy ezen idő drága pénzen, 
ugyszólva munka nélkül telt el, pedig 
mennyi üdvös intézkedéseket és alko-
tásokat lehetett volna az ország javára 
érvényesíteni ! mindazonáltal ezen kép-
viselőházi munkátlanságoi) általában véve 
nein kell kétségbe esnünk, mert a béke 
helyreállása után megkettőztetett munka 
erővel a mulasztás könnyen helyre hoz-
ható, annyira legalább is helyre, hogy 
érzékenyen káros nyomokat maga után 
hagyni nem fog. 

Sajnos azonban, hogy ezt különösen 
nem lehet elmondani az Ausztriával kö-
tendő gazdasági kiegyezés kérdésében is. 

Kezdettől fogva  a legnagyobb harcz 
mindig éppen a kiegyezés ügyében folyt 
s ez vjlt azon górdiusi csomó, mely 
megoldhatlannak mutatkozott, de ame-
lyet a kormány bölcsesége és a Széli 
Kálmán szerencsés formulája  dűlőre vitt 
úgyannyira, hogy ma inár a parlamenti 

békét az Ausztriával való kiegyezés kér-
dése seuimi körülmények között- nem 
akadályozza. 

Mikor ezen kiegyezési javaslatok 
a törvényhozás elé terjesztettek, csakis 
éppen ekkor nem kell vala a szét-
húzásnak, a parlamenti zavarnak elő-
állania, mert soha nagyobb szükség nem 
volt az egységes parlamenti erőre, — 
az összes pártok együttes és egyhangú 
megállapodására, működésére és törek-
vésére, mint éppen e kérdésnél, mikor 
arról volt szó, hogy Magyarország egész 
súlyát, egész egyéniségét és tekintélyét 
éreztesse Ausztriával szemben egy mi-
nél elönyösebb gazdasági kiegyezés meg-
kötésére. 

S hogy ezen kedvező alkalom el-
szalasztatott, meg nem ragadtatott: elég 
nagy baj; melynek hogy ki — vagy 
kik voltak előidézői ezúttal nem kutat-
juk, csak annak konstatálására szorít-
kozunk, hogy a kiegyezési javaslatoknak 
törvényerőre nem jutása már nem olyan, 
mint általában a parlamenti munkátlan-
ság, melyet még a mint fennebb  mon-
dottuk, helyre lehet ütni; hanem olyan, 
melynek káros következményeit soha 
többé pótolni nem lehet. 

Senki sem tagadhatja, hogy ezen 
kiegyezés folytonos  függőbe  tartása, 
megakadályozása Magyarországnak rop-
pant anyagi kárt okozott, mert mióta 
ezen válság tart, megakadt minden üzlet, 
senki nem mer s nem merészelt keres-
kedelmi ügyleteket kötni: minden ke-
reskedelmi ügylet pangásban van, nincs 
bizalom az értékpapírokhoz, szóval érzi 
ezt egész Magyarország, érzik az egye-
sek, vállalatok, testületek és pénzinté-
zetek, mert hogy egyebet ne említsünk, 
a 4" «-kos pénz felszökött  6—6' 4°/,-ra. 

Ezen károk, veszteségek pedig soha 
ki nem pótolhatók. 

Érzi és érezni fogja  ezen kárt vár-
megyénk is, nevezetesen Gyergyó,  mi-
vel a kormány a jelenlegi viszonyok 
mellett 0—6','i'Vo mellett a pénzpiaezhoz 
nem fordulhatván,  a gyergyói vasút 
építése is ugylátszik függőbe  marad, 
azonban reméljük, hogy talán a nyáron, 
— talán az őszön — ha a viszonyok 
kedvezőbbre változnak — a gyergyói 
vasúti vonal építése ismét aktuális lesz. 

Ez az eredmény! 
r.  1. 

= A csiksomlyói főgimnázium  át-
helyezésének kérdése , á mint tudjuk 1896-
bsn élénk mozgalom indult meg s csiksomlyéi 
főgimnáziumnak  Csik Szeredába való áthelyezése 
iránt, s e czélból a megye közönsége is &0000 
frtot  szavazott meg. Ast is tudjuk, bogy esen kér-
dés felett  s status-igazgatótanács és a vallás és 
közoktatási miniszter közöti beható eszmecserék 
folytak,  de. mert a státus-igazgatótanács hivat-
kozva az nj építkezésekkel járó fedezet  hiányára, 
kijelentette volt, bogy az áthelyezés kérdésébe 
csak akkor szólhat érdemlegesen bele, ba Csík-
vármegye a most Csík-Somlyón rendelkezésre 

álló épületek helyett Szeredában ujakat építtet, 
a kúdéa megoldásában szünet állott be. Értesü-
lésünk szerint a vallás- és közoktatási miniszter 
mult évi deczember hó végén megkereste az er-
délyi róm. kath. status-igazgatótanácsot, liogy az 
áthelyezés kérdésének újra leendő felvitele  iránt, 
Csikmegye közönségével lépjék érintkezésbe, 
minthogy az áthelyezést, minden tekintetben kí-
vánatosnak tartja, s figyelmeztette  egyúttal az 
igazgatótanácsot, hogy a somlyói főgimnázium 
állami segélyezésének szerződésbe foglalása  mind-
addig nem történhetik meg, mig az a kérdés 
végleg eldöntve nincs: vájjon a főgimnázium 
Caik-Somlyón marad-e, avagy Csíkszeredába 
helyeztetik át, és abban az esetben, ha az át-
helyezés terve nerc sikerülne, előtérbe fog  ke-
rülni a mostani főgimnázium  helyébe más épület 
emelésének kérdése, melynek megoldása amúgy 
is a rom. kath. státusra nézve jelentékeny «anyagi 
megterheltetéssel fog  járni. Ezekből feltehetőleg 
a gimnázium áthelyezésének kérdése közelebbről 
ismét foglalkoztatni  fogja  vármegyénk közönségét, 
de előre is kizártnak tartjnk, hogy a status-
igazgatósig merev álláspontjával szemben a vár-
megye közönsége az áthelyezéssel és uj építke-
zésekkel járó 3—4 százezer frt  költséget hajlandó 
lenne magára vállalni, minden ellenérték nélkül. 

— Vlassics Miniszter a tanítókért. 
Az állami elemi tanítók egyesületét arról 
értesítette a napokban Vlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, hogy .nem zárkózik el 
az elől, bogy a mint az ország pénzügyi viszo-
nyai megengedik, megfontolás  tárgyává tegye egy 
oly értelmű törvényjavaslatnak a törvényhozás elé 
terjesztését, a mely szerint az állami elemi isko 
lai tanítóknak az 1803. évi IX. t.-cz. értel-
mében a Xl-ik fizetési  osztályba való sorozása 
megtörténhetik. Addig is a rendelkezésére álló 
hitel keretében igyekszik az állami elemi iskolsi 
tanítók helyzetén javítani oly módon, hogy őket 
a Xl-ik fizetési  osztály elvei Bzerint és a szolgá-
lati idő aráuyában a Xl-ik fizetési  osztály foko 
zataiba évről-évre fejlesztendő  arányos beosztás 
szerint fölveszi."  A XI. fizetési  osztály ban a fizetés 
fokozatosan  500—600—700 frt,  a lakbér pedig 
150—300 frt.  Az állami tanítók bizonyára nagy 
örömmel fogadják  a közoktatásügyi miniszter el-
határozását. 

Csikme&yB árváiért 
Irta: Bálás Béla, családneveit'» a Háromszék-

vármegyei árvatiu szerctetházuál. — 
Az isteni gondviselés aHáromszékvármegyei 

árvaflu  szeretetházhoz vezérelt. Teljesen, rész-
leteiben még csak most ismertem meg az inté-
zetnek czélját, szervezetét, fentartási  módozatait. 

Midőn elöször megláttam a modern beren-
dezést, azou kérdést támadt lelkemben, honnan 
milyen pénzből teremtették ez? Miféle  óriási 
áldozatkészség hozta létre ezt a virágzó inté-
zetet, mely 4 tanerő, 60 növendék és 4 cseléd-
ből álló népességével fenn  tudja magát tartani? 

De most, midőn az intézet évi számadá-
sának elkészítésénél én is közreműködtem, most 
látom, hogy majdnem semmiből létesült. Kraj-
czárokból, mit naponta a koldus gyerekeknek 
szoktak hallatni. Abból épült. A megye l°/o-os 
pótadójából alapították, s a mit ez nem fedez, 
úgyszólván magok a gyermekek hoztak össze 
szorgalmakkal, okos takarékosságokkal. Milyen 
kevés méz, mit egy méh kiszív a virágból, de 
oem abból lesznek-e a nagy keret mézek ? A 
szorgalmas munka és okos takarékosság cso-
dával határos dolgokat mttvelhet. Igy lett az 
l°/,-os pótadóból és a közönség önkéntes 
adakozásából szorgalmas mooka és okos taka-
rékosság álUI rövid öt év alatt 100 ezer frt 

értéket meghaladó nagy intézet. S bogy a vár-
megye határán tol is a székely példátlan áldo-
zatkészség és az intézet mintaszerű berendezése, 
vezetése mennyire feltűnt,  igazolja az is, hogy 
a „Székely Egyleti Képes Naptár", nem különben 
a Budapesten megjelenő .Nemzeti Iskola" czimü 
lap is ismertette, áldva létrehozóit. 

S mily nagy a szeretet a közönség köré-
ben is! Csak ez is elég volna jutalomnak,mert 
az intézet felállításakor  az volt a hiedelem, hogy 
itt majd orflkat  nevelnek, a kik leszorítják a 
köztérről ez előkelők gyermekeit. De most, mi-
dőn látja a nagy közönség, hogy az intézet mi-
lyen szépen valósítja meg azon tervét, miszerint 
egyszerit becsületes munkás polgárokat neveljen, 
s látja, bogy a fio  árvaház tisztességes, jól 
nevelt, minden dicsérettel elhalmozható tanon-
ezokat ad az iparos osztálynak, bű cselédet 
a gazdának, a vásárhelyi leányárvaház pedig 
hü, megbízható, tiszta, mnnkás, jó cselédleá-
nyokat a közönségnek, akkora a bizalom, bogy 
n«m tndjnk a hozzánk folyamodókat  kielégíteni. 

Azonban a jobb tehetségüek szellemi tő-
kéje sem marad kamatozatlanul. Érvényére jnt 
itt minden bajiam, mert nem zárkózik el a ve-
zetőség az elöl sem, hogy miképen a durva 
érczből kapják a színaranyat, ugy itt is, ha 
100 közül vagy-egy akad, kinek kiváló tehet-
sége azt a reményt kelti, hogy az illető msjd 
eszével lehet szolgálatára a hazának, nem zár-
kózik el az elől, hogy embert képeztessen belőle. 

Van már ez ifja  intézetnek polgári iskolai 
tanulója, gimnazistája és képezdei növendéke is. 

Szóval: egy hírlapi közlemény keretén kí-
vül esik elmondása annak, bogy mily életadó 
sogárral ragyogj» be ezen intézet a humanitás egét. 

És most Csikvármegye törvényhatóságához 
akarok szólni. Nemkülönben a közönséghez. 
Mindkettőnek a szivéhez. Engedjék reményle-
nem, bogy meghallgatják komolyan a szavait 
megyejök legkisebb szülöttjének, ki Csikvár-
megye baladását, jólétét, szivén viseli. 

Öröm, édes öröm tölti el lelkemet, látva 
az emberi szeretetnek szinte-szinte a lehetet-
lenséggel küzdő hősiességét. Hiszen nem a sze-
retet hősiessége kellett-e ods, hogy Háromszék-
vármegye ugy szólva semmiből oly árvabázat 
létesítsen, melyben 60 otezára hagyott gyermek 
oyer édes, meleg ottbont. 

Megmentik az elzülléstől, a bűntől, s lesz 
belőlük hasznos polgár, melyre a hazának oly 
igen nagy szüksége van, bogy mint a legna-
gyob magyar Széchenyi István mondja: „Még 
az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, 
hogy a bóbér bárdja oe fogyaszsza  fajunkat." 
Kevesen vágyónk, s ha ennek a kevésnek is 
nagyrészét a nyomor öli meg, mi lesz velünk, 
irgalmas Isten I ? 

De Háromszékvármegyének megdobbant a 
szive, látva, bogy a saját véréből való vér, a 
saját hasából való hns, züllik, fogy,  vesz . . . . 
ezrével vándoréi ki Oláhországba, mert itt monka 
nélkül nyomorban nőtt fel,  s lesz ellensége an-
nak a hazának, mely nem todottneki kenyeret 
adni, megdobbant szive és kinyújtotta kezét s fel-
szedte az utczáról, a nyomor öléből övéit, hogy 
mig egyfelől  faját  védi, másfelől  édes isteni 
Üdvözítőnk ezen szavait teljesítse: „És valaki 
egy ilyen gyermeknek gondját fölveszi  az én 
nevemben, nékem veszi föl  gondomat" (Máté 
XVIII. r. 6 v.) 

S nem henczegés, hanem jogos büszkeség, 
édes önérzet, mikor az intézeti igazgató nillé-
náris évi jelentésében vissza tekintve becsületes 
ügyszeretettel, okos takarékossággal és előre-
látó ügyes tapintattal virágzásra emelt intéze-
tének maitiára, igy zárta be jelentését: .Ha 
minden vármegye ugy fogná  fel  hazafias  köte-
lességét, mint Háromszékmegye — mert megjegy-
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leadó, hogy hasonló áldozatok árán létesült 4* 
UrUtik fen  a megyében az .Erzsébet" leány-
árvabáz — akkor éa eaak akkor teljesül be a 
legnagyobb magyar jóslata: „Magyarország nem 
Tolt, hanem lesz." 

Ilyen kűrűlmények között mi sem termé 
szelesebb, bogy én, a ki ezen intézetnek, Illetve 
intézeti Ogyfolyamatnak  közvetlen tannja és 
részleteinek teljes ismerője vagyok, mig egyrész-
ről kimodbatatlan örömmel szemlélem a hnma-
nitás kedves szűlettét és napról-napra tflbb  és 
több alkalmam van a jól érett, egészséges gyü-
mölcsöket láthatni a faj  fentartó  szeretet fáján, 
mondom mi sem természetesebb, mintha más-
felől  az a kínos tudat áll előttem, hogy nekünk 
ilyen nincs. Csíknak ilyen nincs. 

Mellettünk a szomszédban van, s nekünk 
nincs. Pedig mi is ugy szeretjük a tajunkat, mi 
sem vagyunk szegényebbek náluknál, s nekünk 
is van szivünk valahol a keblünkben. 

Önök, a kik otthon vannak, mindennel 
megvannak elégedve ugy, a mint van; a lelki-
ismeretet megnyugtatják azzal, bogy itt is, ott 
is felsegítenek  egy-egy szegény árvát, ámde 
mindez nem elég, mert azt mondja a szegény 
nevelésnek legbuzgóbb apostola. Wehrli Jakab 
János: hogy: „Ajándékozz a szegénynek ke-
nyeret, ruhát, pénzt, csak addig tettél velejét, 
mig a kenyeret megeszi, a pénzt elkölti, a ruhát 
elszakgatja; de neveld  őket, tanítsd  meg 
dolgozni,  és a társadalom hasznos tagjává lenni, 
oly jót tettél vele, mely haláláig boldogítja." 

Tehát nem elégedhetnek meg azzal, ha 
egyen-egyen segítenek pénzzel ruhával, kenyér-
rel, mert attól bizony még lehetnek socziálisták 
és anarchisták, sőt móJut adnak arra hogy fel-
hányódhassanak s gazemberek legyenek. 

Ha elvezethetném Csikvármegye irányadó 
egyéniségeit és megmutathatnám, illetve meg-
lesethetném ezeknek az árváknak imáját, éne-
két, melylyel reggel felkelés  után és lefekvés 
előtt az intézet imatermében 2 szólamra, zene-
kíséret mellett angyali karokként dicsérik Istent, 
ha baliának annak a 60 ártatlan ajknak hálás 
szívből jövő imáját és énekét a maga magasz-
tosságában, látnak a mnnkát, a mit oly szor-
galommal és jókedvvel, énekelve végeznek, a 
tisztaságot, a rendet, a mit ok maguk tartanak 
fenn  s a ragaszkodást, szeretetet, bálát, me-
lyet éreznek pártfogóik  és nevelőik iránt, ba 
látnák azokat az elégült arezokat, mikor az ebéd-
lőből jőnek ki, stb és sok-sok mindent, minek 
elsorolására sem tér, sem lehetőség nincs, akkor 
lehetetlen, hogy ne fájna  a szivük Csikmegye 
árváiért,  kik,  bogy ilyen boldogok  lehes-
senek, nem kell  egyéb, csak szeretetteljes 
jóakarat. 

Hiszen Uraim! az egész világ tndja, hir-
deti és ugy is van, hogy Csikvármegye a leg-
gazdagabb megyék közé tartozik, s nekünk még 
sincs semmiféle  humános intézetünk. 

Milyen szép századmegnyitás lenne egy 
ilyennek a létesítése! 

Nem kell egyéb, csak l°/0-os pótadó. 
Hát a kinek 10 frt  adója van, nem tudna 

meghozni 10 krt áldozatot évenkint, s a ki 
100 frt  sdót fizet,  az nem áldozhatna 10 frtot 
azért az édes öntudatért, hogy az ő hozzájá-
rulásával a könnyek letörültetnek, a haza hasz-
nos, becsületes polgárembereket nyer, a sok el-
hagyott szegény árvának jövőt biztosit? Van-e 
ennél igazságosabb adó ? Ha valaki feljegyezné 
évenkint azokat a számba nem vett krajezárokat, 
mit utczai koldus gyerekeknek szokott hullatni, 
elbámulna, mire megy I Csak persze, azt senki 
sem jegyzi, s azért fogalmuk  sincs a „sok kicsi 
sokra megy" igazságáról. De látjuk mi, kik 
még azt is megtakarítjuk, a mi alig-alig több 
a semminél, a mi a semminek közvetlen határán 
van, meggyüjtjük azon krajezárokat, melyeket 
a látogatók aduak némelykor gyermekeinknek 
látjuk, bogy azon krajezárok (mivel más gyer-
mekek azonnal nyalánkságot vesznek) most a 
számadások szerint közel 1000 frtra  szaporod-
tak, melyek ismét tovább szaporítanak a taka-
rékpénztárban. S hogy mily áldás van a gyer-
meki kéz szorgalmatos mnnkáján, mutatja az, 
bogy a 7 kat bold területű kertünkben annyi 
konyhakerti növény terem, hogy ekkora család-
hoz nemcsak venni nem kell, hanem a felesleg-
nek eladásából évenkint 3 - 4 0 0 írttal szapo-
rodik az intézet vagyona. Vau szép szarvas-
marha és sertés állomány, mely részint tejével 
és hasával látja el a konyhát, részint egy-egy-
nek eladásával szaporodik a tőkepénz. És ezt 
a nagy kertet a gyermeki kéz műveli, az álla-
tokat — csapán egy férfi  cseléd segítségével a 
gyermeki ügyesség gondozza. 

Szóval: ac intézet egy nagy mintacsalád, 
bol a családtagok Önmagukat tartják fenn,  nem 
is számítva azt, bogy házi munkájukon kívül 
még iskolai kötelezettségeiknek is eleget kell 
tenniök, mert az I. II. osztály kivételével, kik 
benn taníttatnak, — kijárnak az állami iskolába 
1 neveld felügyelete  alatt. 

Szeretnék sok mindent elmondani, de azt 
hiszem, ennyi elég azon gondolat megszülette-
tésére, hogy „bár nekünk is volna'. 

Azonban mégis még egyet 1 Ezen intézet 
létesítésének eszméje nagyméltóságú batolykai 
Pótsa József  aranykulcscsal kitüntetett valóságos 
belső titkos tanácsos, főispán  nrlól származott, 
kinek igen sok slkotása ismeretes a vármegye 
határán tul is, de maradsndóbbat és haszno-
sabbat ez intézetnél nem alkotott, mert azt 
szeretete alkotta, a szeretet alkotása pedig örök. 
Valamint itt, ugy Csikmegyében is, bárki veszi 
kezébe az ügyet, azt az emlékoszlopot illitja 
fel  magának, melyről Br. Eötvös Jóisef  szól: 
„Eszméim győzedelme legyen emlékjelem" 

Állíthatnának-e érczből vagy márványból 
is szebb oszlopot a .székelyek atyjá-„nak ne-
vezett kegyelmes urunknak, mint ez az intézet 
melynek homlokára ez van írva: „Fi- árva és 
szeretet ház". 

Eszméje megvalósításában első érdemszer-
zők valának Séra Tamás árvaszéki elnök és 
Sipos Samu intézeti igazgató, kiknek érdemeit 
nem a nyelv, sem a toll, hanem a legfényeseb-
ben hirdeti maga ez a virágzó intézet. 

Most még csak annyit mondok : A hazáért 
minden időben áldozott más is, áldoztunk mi 
magunk is, magyarok. Ha háborúra pénz és 
vér kellet, azt a nemzet adta. Most is hadsereg 
kell, de nem olyan, mint e régiek, hanem olyan 
hadsereg, mely az örökbékét vija ki, a milyent 
Jóksi Mór kívánt, mikor a béke kongresszuson 
igy szólt: „Nekünk, a béke ideálistáinak is meg-
vannak a magnnk hadsergei és eróditvényei. 
Támaszunk minden oly intézmény, melyet nemes 
lelkek arra a czélra alapítottak és tartanak 
fenn,  hogy a humánitasl, emberszeretetet, a 
tiszta erkölcsöt, a közjót szolgálják". 

Emléket Báthory Endre fejedelemnek! 
Folyó év október hó 31-én háromszáz éves 

évfordulója  lesz annak, hogy Csikszentdoniokos 
határán a Pásztorbükkön halálát lelte a jobb 
sorsra érdemes bibornok-fejedelem.  E szeren-
csétlen, kinek tanulságos történetet e lapok ha-
sábjain közölni fogjak,  messze idegenből a ke-
leti tenger partján fekvő  Brannsbergből (Vármi), 
Poroszországból jött Erdélybe, hogy a sokféle-
képen zaklatott országnak békés nyugodalmat 
eszközöljön. Ott hagyta püspökségéi, melyet 
nagybátyja Báthory István lengyel király szer-
zett számára s a hol bíbornoki méltóságot is 
nyert s eljött, hogy megmentse hazáját unoka-
testvérétől Báthory Zsigmondtól, ki határozat-
lanságával, folytonos  nyughatatlanságával fene-
kestöl felforgatta  Erdély nyugodalmát. 

1599. márczius 29-én foglalta  el a fejede-
lemséget, mely számára keserű megpróbáltatá-
sokat hozott. Hivei egymásután szedték rá a 
jólelkű fejedelmet,  s Mibály havasalföldi  vajda, 
kit a bécsi udvar biztatott s látott el pénzzel 
ellene, megszegve a neki tett hüseg esküt, hadat 
vezetett ellene. Október 28-án Szeben mellett 
Szent-Erzsébet és Sellenberk közt folyt  le a 
döntő ütközet, melyben Mibály csak árulással 
győzött. Endre kevés számn hiveivel Lengyelor-
szág felé  vette útját, bogy onnan majd segítsé-
get hozzon országa visszafoglalására.  Moldván 
át szándékozott oda menni. Udvarhelyt rövid 
ideig időzött, hívei egy részét hátrahagyta a 
várban s kevesed magával menekülni akart. De 
székely őseink, kiket Báthory István és Báthory 
Zsigmond már többször sértettek meg régi sza-
badságukban, felkeltek  s a Pásztorbükkön meg-
ölték. Ördög Balázs mérte a halálos csapást a 
hősiesen kűzdö fejedelemre,  kinek fejét  levág-
ták s Mihály vajdához vitték. Holtteste Gyula-
fehérvárra  szállíttatott s ott temettetett el. 

Biz lett vége Braunsberg bibornok püspö-
kének, a szelíd lelkű Endrének. Szent-Domokos 
a hagyomány szerint egyházi átokkal bünbödött. 
Elestének helyét e század elején egyszerű fa-
kereszttel jelölték meg. A háromszáz éves év-
forduló  alkalmából ezzel nem szabad megelé-
gednünk. Gondoskodnunk kell állandóbb, dísze-
sebb emlékről. 

Ez nem a gyilkosság megörökítése, hanem 
kiengesztelés, őseink egy ártatlan ember véré-
vel akarták régi jogaik megcsorbításait meg-
bőszülni s ebben nagy szerepet játszottak Mi-

hály emberei is, kik nagy ígéretekkel bujtogat-
tak Endre ellen. A késő unokák kötelessége 
jóvá tenni az elődök bűnét, melyet némileg ment 
az elkeseredés, félrevezetés.  A kiengesztelés 
műve méltó less Csikmegyéhez, mely kegyele-
tének annyi jelét adta. A nyergesi és madéfalvi 
emlék elesett őseink emlékét hirdeti; hadd hir-
desse egy emlék azt is, bogy mi jóvá tenni kí-
vánjuk elődeink politikai vétségét s megjelöljük 
azt a helyet, hol egy biboros főpap,  egy feje-
delem vesztette életét. 

Első sorban vegye kezébe az ügyet a me-
gyei tisztikar, alakítsa meg a bizottságot, szer-
vezze a gyűjtést s maga a megyei alap is járul-
jon hozzá az emlék létrehozásához. Azntán hord-
ják össze filléreiket  községek, egyesek s e fillé-
rekből állítsunk emléket. S ha a báromszáz éves 
évfordulóra  bár egy márványkereszttel jelölhet-
jük meg a fejedelem  elestének helyét, akkor 
jogos önérzettel mondhatjuk el, hogy kegyele-
tünk e kifejezésével  kiengeszteltük az elhunyt 
szellemét. Én erősen hiszem, hogy sikerül. Adja 
Isten, hogy ngy legyen ! 

Dr. Balló  István. 

io a „kivándorlás" kérdéséhez. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! 

A gyimesi belépó-úllomás mult évi sze-
mély forgalmának  a „Csíki Lapok" idei 2-ik 
számában lett ismertetéséhez fűzött  azon meg-
jegyzésemet, hogy az abban foglalt  adatok 
szerint „az annyi oldalról  hangoztatott 
nagymérvű  székely  kivándorlás  inkább 
mese mint valóság"  László Gyula ur kritika 
tárgyává tevén, számszerű adatokkal igyeke-
zett becses lapja mult számában nem csak 
megezáfolni.  hanem egyúttal kimutatni, hogy 
igen is vall .székely  kivándorlás"  és „át-
telepedés",  sót éppen az én. azon állitásom 
jöhet mese számba, mintha a „künn mara-
dottak"  a konzulátusságok  utján utólag 
útleveleik  megnjitásáért  szoktak  volna 
folyamodni!.' 

Nincs szándékomban ezen már sokszor 
elcsépelt ügy felett  hosszasabb polémiába bocsát-
kozni. mert a László Gyula ur reflxiójából  kö-
vetkeztetve az ó felfogása  helyességének meg-
döntése iránti törekvésemmel amúgy is csak 
Szizifusi  munkát végeznék, mind a mellett 
felhív»  érzem magúmat, hogy állitáFom iga-
zolását a tisztelt olvasó közönség előtt meg-
kísértsem s az ügyre vonatkozó nézeteimet t. 
szerkesztő ur engedelmével a kővetkezőkben 
foglaljam  össze. 

A .székely kivándorlás" kérdése nem 
ujkeletü. A 00-as évektől elkezdve folytonosan 
napi renden van. Különösen sokat foglalkoz-
tatta ez a kérdés vármegyénk közönségét, 
mint oly vármegyéét, mely éppen a határszélen 
feküvén,  legközvetlenebbül volt érdekelve a 
kérdés szanálása és a kivándorlás megakadá-
lyozása iránti módok és eszközök megtalá-
lása iránt. 

A mint tudjuk több mint három évtized-
del ezelőtt erős társadalmi akcziótl'ejtett ki me-
gyénk közönsége oly alap megteremtésére, 
melynek segélyével a népnek itthon foglalkozás 
lesz adható, és a kivándorlók száma csök-
kenthető. 

A mily nagy hévvel indult meg a szóban 
forgó  mozgalom, ép oly szalmn tűznek bizo-
nyult be rövid idő alatt a túlságosan felfujt 
kérdés iránti lelkesedés, mert belátták a kezde-
ményezők, hogy a nagymérvű kivándorlás 
nem oly természetű, mely egyúttal a székely-
nép állandó künmaradását és letelepedését 
involválná, hanem egyszerűen munka és ke-
nyér kereseti mozgalom, mely ma is csak ezen 
a téren mozog. 

Az akkor gyűjtött összeg ma is, mint 
.székely kivándorlási alap" (: 13000 frton  felül:) 
a vármegye magán pénztárában kezeltetik, s 
a mint mondám, annak a kitűzött czélra való 
elfordítása  ez ideig szükségesnek nem mu-
tatkozott. 

Huszonhat évi közszolgálatom alatt több-
nyire mindég oly állást foglaltam  el, hol mó-
domban volt megfigyelni  a népmozgalom va-
lódi okát, s az ezúton, valamiut az általam 
közvetlenül ismert határszéli községek lakós-
saival való folytonos  érintkezés közben szer-
zett tapasztalataim most is megerősitnek azon 
föltevésemben,  hogy a csiki székelyek között 
oly nemű „kivándorlás"  eddig sem volt B ma 
Bincs, melyet a künn való állandó  letelepe-
dési  ezélzattal  kapcsolatba lehetne hozni. 

Ugy hiszem, hogy ezen föltevésem  iga-

zolására elég ha hivatkozom az időnkinti nép 
számlálási adatokra, melyek a sokszor [előfor-
dult nagymérvű halálozási esetek daczára is 
Csikmegye lakosságának normális szaporodá-
sát igazolták, s ezen szaporodás már az utóbbi 
népszámlálás alkalmával is a 10000-et meg-
haladta, pedig abból a bevándorlottak száma 
l°/«-kot sem tett ki. 

Igazolja föltevésemet  továbbá azon kö-
rülmény, hogy 30 év alatt a vármegye ható-
sága előtt csupán 4 esetben fordult  meg Csik-
megyéból kimentek részéről oly kérvény, mely 
a magyarállam kötelékéből való elbocsátásra 
s a külföldön  való letelepedés engedélyezésére 
irányult, s ebből is két család rómán nem-
zetiségű volt. 

De leginkább igazolják nézetem helyes-
ségét maguk L. Gy. ur által ismertetett nép-
mozgalmi adatok, valamint az általam azzal 
szembe állítandó rokon természetű számok. 

A L. Gy. ur által között számok szerint 
ugyanis a legutóbbi 5 évben kiment a tölgyesi 
és gyimesi határ állomásokon Komániába 69447 
egyén, visszajött ugyanazon utakon 6*2391, és 
távol maradt 7050 egyén. Ezen számok ellen 
nincB semmi kifogásom;  de kérdem: vájjon 
azok a kimentek és künn maradottak valóság-
ban csiki, avagy más székely vidéki lakÓBok 
voltak-e vagy pláné idegenek, a kiknek feltét-
lenül ugyanazon uton kellett volna visszajön-
niük ? Mert ha mind csíki székelyek lettek 
volna és csak a legutóbbi 25 év alatt kima-
radottak száma ezeknek a kontingensét képezte 
volna; ma Csikvármegye népessége felét  sem 
tenné meg azon számnak, melylyel jelenleg bir. 

De hogy ezek nem mind csiki székelyek 
és kivándorlók voltak mutatja a kezelésem 
alatti nyilvántartási könyv, mely szerint ugyan-
csak az utóbbi ö év alatt kapott Csikmegyé-
ben a Romániába való kimenetelre egy éves 
útlevelet 12G12. és 15 napos utazási igazol-
ványt 1449, összesen 14111 egyén, kik ha 
egy évben 5-ször tették volna is meg Romá-
niába utjokat, még akkor sem lehetne csiki 
székelyekből 69447 utazót kifacsarni. 

Anule még az az általam kimutatott 14111 
szám sem székely utasokból telt ki. Kiég ha 
hivatkozom csak a mult év mozgalmakra, mi-
dón különösen a román határszéli vasut-épi-
téshez Gyimesen át seregesen tódult ki az 
idegen s főkép  o'asz munkások légiója, kiknek 
nagyrésze ma is künn van, vagy más határ 
állomásokon tértek hazájukba. 

Azok a részletezett számok tehát az 
éu szerény nézetem szerint a kivándor-
lás és külföldön  való letelepedés mérvének 
megítélésére és igazolására egyátalában alapul 
el nem fogadhatók,  mert azok kizárólag csak 
a nép mozgalmi viszonyok ismertetésére szo-
rítkoznak, mely mozgalmaknak czélja inkább 
munka és kenyér kereset, más részt látogatás. 

Hogy a kivándorlás mérvére és jellegére 
nézve pozitív adataink nincsenek, azt maga a 
kormány is beismeri mult évben a törvényha-
tóságokhoz intézett rendeletében, mert hogy 
annak birtokába jusson a községeket minden 
év végével megfelelő  és rendelkezésre bocsátott 
űrlapokon a be- és kivándorlási adatokuak az 
erszágos statisztikai hivatalhoz való pontos 
beszolgáltatására kötelezte : tehát ezen adatok 
lesznek hivatva akár az én, akár más nézetének 
helyességét, vagy alaptalanságát megállapítani. 

Különben is azok a munkás mozgalmak, 
melyek nálunk a székelyek között előfordul-
nak nem hasonlíthatók össze azokkal a moz-
galmakkal, melyek Hazánkban is — különösen 
a felvidéki  tót nép között — elég sajnos igen 
gyakoriak, midőn egyes cselédek nem bírván 
szülőhelyükön a megélhetés feltételekvel,  ré-
szint saját elhatározásukból, részint lelketlen 
Ügynökök rábeszélése folytán  az amerikai tar-
tományokba egy jobb jövö reményéhen kiván-
dorolnak, hol szintén csak nyomorogni kény-
telenek. 

Ámde ismerem a székely ember termé-
szetét. Ez ha csekély gazdaságát oly állapotba 
hozta, hogy bizonyos időre az ó munkás keze 
otthon nélkülözhető, el meg}7 Romániába dol-
gozni, hogy adójának törlesztésére s a leg-
szükségesebb kiadások fedezésére  valamit 
összekaparitaon; de vissza is siet 3—4 hónap 
múlva bérczea hazájába, melynek silány rögé-
hez görcsösen ragaszkodik. 

A felsorolt  okok és megfigyelések  szol-
gáltattak nekem meggyőződést arra, hogy én 
a kitelepedéssel  kapcsolatba hozott „székely 
kivándorlás*  subjektiv fogalmában  nera osz-
tozom. 
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Annák igazolására, hogy nem mese, ha-
nem valóság  azon állitásom, miszerint a mun-
kára  kiment  székelyekből  kOamaradó  rész 
többnyire az illető  konzulátosságok  utján 
szokott  utólag  útlevélért  folyamodni:  ismét 
csak az általam vezetett iktató lapjaira hi\át-
kozhatom, mely azt mutatja, hogy 1898-ban 
is 414-en kértek a konzulátusságok utján a 
a belügyminisztertől útlevelet, melyek az illető 
község elöljáróságok meghallgatása után ki is 
ndattak. 

Ez a szám azonban nem állandó, mert 
voltak évek, melyekben ezernél is többen folya-
modtak ily uton útlevélért a további kün-
raaradhatásra; már pedig azt, a ki saját honi 
hatóságától útlevelet kér, a kivándorlók és 
áttelepedók sorába nem lehet számítani. 

Elismerem, vannak huzamosabb időre tá-
vol maradók is. Ezeknek számát pedig képe-
zik azon meggondolatlan fiatal  emberek, kik 
az évenkint tartott sorozások alkalmával a 
távollévők névsorában tündökölnek, s kik a 
hadkötelezettség aluli kibúvásra Romániában 
keresnek menedéket és csavarognak ide s tova 
addig, mig a hadkötelezett kort tul nem érték. 
És nagyon sajnos, hogy ezeket többnyire nem 
lehet kézre keríteni, mert ha tartózkodási he-
lyüket sikerül ki is puhatolni, nem áll kor-
mányunknak oly kényszer eszköz kezében, 
hogy őket haza hozathassa, mert jazt a fen-
álló nemzetközi jogszabályok nem engedik. Az 
illetőt ugyanis a konzulságok kötött útlevéllel 
haza utasítják, de haza egy sem tér, hanem 
más vidékre utazik s ott csatangol tovább 
egyik helyről a másikra. 

A távolmaradók másik nagyobb kontin-
gensét a szolgálatra bemenő székely leányok 
képezik, kiknek egy része legalább is balkézre 
ott férjhez  megy, a másik része pedig a keleti 
tartományokban széled el és szaporítja a pros-
tituáltak és elzüllöttek számát. 

Én a klinmnradások megakadályozásá-
nak egyik eszközét abban látnám, ha a kor-
mány egyetlen családi útlevelet sem adna ki, 
melyekben a kiskorú gyermekek is benfog-
laltatnak, mert ez csakis azon czélból kéretik, 
hogy gyermekeiket kiszállíthassák s ott sorsukra 
bízzák. 

A másik eszköz szintén az államtól kö-
vetel nagyobb áldozatot a munkás kezek vissza-
tartására, ha t. i. sietni fog  a székelyek között 
oly iparvállalatokat és gyárakat létesíteni, 
melyek tisztességes napszám mellett munkát 
tudnak biztosítani a szegény népnek. 

Ezeket tartottam a felvetett  kérdésben 
nézetem igazolása végett szükségesnek elmon-
dani, kizárván magam részéről ez ügyhöz vnló 
minden további hozzászólást. 

Sántba  Simon 

bizony az óramutató közel járt az Stas számhoz, mi-
kor a tegutólsó vendég Is elhagyta az estélv 
színhelyét. 

* * * 

A keroskekók tomholás thea-estélye cbnult 
immár. Az eszme azonban — fájdulom  — megniuradt. 
Még alig pihente ki tárczánk az elAbbi fáradalmakat, 
már is ujabb kísértéseknek volt kitéve a — jégen. 

A jég-érdemekben dus gazdája, nagy ünnepi 
korcsolyázást rendez február  2-án, délután tom-
bolával egykekötve. Vigéczei — s mondhatom ara-
nyos kis vigéczek — a kiesi bakfischok.  - ezért 
bizonyosan megczibálnak — fel  sem engedik kötni 
a korcsolyát, már ott teremnek az ember nvakán, s 
rulják a 26 kros tombola-jegyeket. 

8 mit vau mit tenni: szomorú szívvel bár, de 
elő kell venni ismét nz erszényt, s fizetni,  mint 
a köles. 

S aztán csodálkozzék 
czialista van a világon!. . . 

valaki, Kn oly sok szo-

Az estélyek, bálok tömkelegéből _ mint üstö-
kös — ragyognak eló u jegygyűrűk. Akármerre te-
kint az ember, mindenkinek ujján kis karlka-gyűrüt 
kell megtapasztalnia. Valami van a levegőben. Kü-
lönféle  rovatunk fele  eljegyzési hírekből »11. 

Mindennap félve  megyek ebédelni, hátha isiuét 
egy nj vőlegénynek kell az asztalánál gratulálnom. 
A legjobb, legderekabb ânkat rogudja ki körünkből — 
Hyinen. Most már csak azokat olvassuk össze, a kik 
nem jegyesek, mert az eljegyzeltek summája olv lior-
zaszto, hogy uiucs bátorságunk őket megszámlálni. 
S számuk impról-nupra nó. Mint hulljuk lapot szán-
dékoznak ulapitiuii — „Nem jó az embernek egyedtti 
lenni- — czhumel. 

Ml pedig megrögzött agglegény-jelöltek nupról-
napra fogyunk  a fopryó  holddal. .Már munkatársakat 
sem tudunk verbuválni kontrnujsúgunklioz, nielvuek 
éléu következő cziiu fog  ékeskedni — .Az aá"le-
génysé^ gyönyörei s u házusélet keservei-. 

lrogyuuk. fogyunk,  s ugy lehet egyszer telje-
sen el is fogunk  fogyni. 

Vége a vadászati szezonnak is. Üíiiuu hívei 
szegre akaszthatják puskáikat s élhetnek eddigi di-
csőséges hadjáratuk maradványaiból — jövő augusz-
tusig 

Jakab Gyula, meg Nagy Gyula is lezárták szá-
madásaikat az eladott uyululiról," őzekről, kucsákról. 
rókákról, medvékről, im-íveket ők tovúbb-eludás vé-
gett fővárosi  vudkereskeilőktől szereztek he. 
,„ , Mólt halljuk Jakab Gyula számadása IMIM frt!  megmaradt 14 frt  59 kr. 
27 kr. Nagy tíyulae 18ÍI2 Irt 41 kr tiszta nyereséget 
tüntet ki 

És én, a ki uzelőtt iflu  elmével, zengtem sze-
relemről. harczi dicsőségről, most csak érdektelen 
dolgokról tudok érdektelenül mesélni. 

Nem csoda. K héten majdnem iniudcu nap 
éjjeli zenét kautam, melynek hutásu alatt másnap 
természetesen dolgozni nem tudván, levét princzipa-
lisom, meg szerkesztőm itták meg. 

Ezen, ma már nem szokatlan utou kérem te-
hát tisztelt imádóimat, mondjanak le a reményről, s , 
engedjék élvezni napi fáradalmuktól  eltörődött gyenge 
tagjaimnak a jól megérdemelt éjszakai nyugodalmat... 

lünk Erdélyben, hol az egyetemet végzett ifjabb 
generáczió nagyobb részének professzora  volt. 
Még az előző béten igen nagy önbizalommal em-
legette, hogy üdülés végett a délvidékre utazik, 
22-ikén este állott be betegségében az aggasz-
tóbb fordulat.  Ettől kezdve már sűrűbben és tar 
tilsabban volt eszméletén kivül. 23-ikán délben 
megkezdődött a haláltusa a eate minden nagyobb 
kínlódás nélkül kiszenvedett. Kolozsvár összes 
középületein kitűzték a gyászlobogót 8 a város 
egész gyászba borultuak látszott, mikor 23-ikán 
éjjel a holttest megérkezett. Az eltemetéa 24-én 
délután 3 órakor történt a kolozsvári köztemető-
ben levő családi Birboltba. Dr. Groisz Gusztáv 
egyike volt Kolozsvár köz és társadalmi élete 
elsó rangú kitűnőségeinek, ki a jogi irodalom 
terén Is szaktekintély volt s állandóan nagy tevé-
kenységet fejtett  ki. Régebben mint védőügyvéd, 
ujabban mint egyetemi tanár szerzett magának e 
téren országos hírt és nevet. 

— Gyógyszertár megnyitás Gyimes-
ben . A belügyminiszter által Gyiraesbükk köz-
ségben Pótsa Sándor részére mult évben enge-
délyezett gyógyszertárt a tulajdonos már beren-
dejíté, mely gyógyszertár Veress Lajos szolga-
bíró, Veress Sándor m. főorvos.  Harm»t Leó 
járásorvos és Kis Tivadar gyimesi körorvosból 
állott bizottság által január 27-én megvizsgál-
tatván, miután azt kellőleg felszerelve  találta, 
a közforgalomnak  átadatott. 

— Batyu bál. Gyimes-Felső- és Középlok 
községek uri publikuma elAbbi község szépen 
diszitutt tágas iskolatermébeu az iskola pénztár 
gyarapítására kitűnően sikerült bált rendezett 
folyó  hó 21 -éli. A zenét a csik-szeredai elsó 
zenekar szolgáltatta. A kedélyes mulatság hajnal 
hasadtáig tartott, s a négyeseket mindig legke 
vesebb 20 pár tánczolta. Hogy az erkölcsi siker 
teljesen eléretett igazolja az hogy vármegyénk e 
félre  eső Itelyéu — hol u világ kezdete óta a 
helybeliek bált nem rendeztek — u tiszta bevé-
tel 75 frt  50 krt tett, — melyből levonva a 
kiadást GU frt  91 krt. az iskolapénztár javára 

Fel ül tizeitek : Korody 
János, Fried Samu és Fejér Lajos 50—50 krt, 
Boltresz Vilmos (Gyergyó-Szentmiklós), Aj tel Er-
neszt (Brassó), Kerekes János, Bodor Mihály, 
Zakariás Jáuos, Ehrenreich József  Deutsoh Mór, 
Veinberger Márk, Lanterbach Arthur, Dobál Ger-
gely, Féli Lajos, Beuke Jáuos, Mánya Júnosné 
és Deutsch Leopold 1 — 1 frt,  Goldsteiu Hermau, 
Sziklás József  2—2 frt,  Fejér István 3 frt,  Steiu 
Klek és Venetiáner Mór 4—4 forintot.  Fogadják 
a nemes szívű adakozók e helyen ;s a rendezó-
aég hálás köszönetét. 

tolni. Ezen készülék által ngyanis a nagykö-
zönségnek lehetővé van téve, hogy bárhol is 
részesülhet a légszeszvilágitás kellemességeiben ; 
módot nynjt arra, hogy akár magánlakásokban, 
akár pedig kaszinókban, vendéglőkben, kávéhá-
zakban, szóval mindenütt, ahol a társas élet 
kedélyességéhez a kellemes és jó világítás is 
megkívántatik, azt olcsó pénzért megszerezheti. 
A bemutatott magyarázatok szerint a'készülék 
oly elmésen egyszerű, bogy egy kis utaBitás 
után bárki által is könnyen kezelheti különben 
is egészen önműködőlég dolgozik ; az általa elő-
állított légszesz sem nem veszélyes, sem nem 
robbanékony és sokkal intenzivebb fénynyel  ég, 
mint a kőszéngáz. 

— Szerencsés vá l a sz t á s t ejtett meg a 
Gróf  Esterházy Géza-féle  cognacgyár részv. társ. 
ezelőtt, 6 hónappal vezérigazgatójává választván 
a szakkörökben általán tekintély gyanánt elis-
mert S á r k á n y A r n o l d pestmegyei virilia 
földbirtokost.  Az uj vezérigazgató minden izé-
beu modern ember, állásának elfoglalása  után 
pár héttel külföldre  utazott., tanulmányozandó 
a cognacipar terén előfordult  baladásokat. A 
Francziaorszighan látott ujitások és az Angliá-
ban a szakgépek körül tapasztalt j&vitások és 
uj alkotások arra birták Sárkány urat, bogy a 
vezetése alatti gyárat uj angol gépekkel lássa 
el és a gyártást teljesen nj modern alapokra 
fektesse.  A megfelelő  munkálatok immár befe-
jeztetvén az Esterházy gyár a legmagasabb szín-
vonalra emelkedett s a máris mutatkozó ered-
mény már most is igazolja, bogy a gyár vezetése 
tényleg szakavatott és hozzáértő kezekbe került. 

— Egy egész u j gyapjufésüló  gép eladó. 
Hol'.J Megmondja a kiadóhivatal! 1—3 

Szer l seez töL -OzenetelE. 
Riori. Dehogy félünk  küldeményétől, sőt nagyon 

örülnénk, lm minél gynki-alihan kupuúk azokat. Ezt 
is köszönjük. Egyik legközelebbi szánniuk buli jönni fog. 

„Hégi jó barátod" uláirássul ellátott nyilt-
levél beküldőjének. A kérdéses hírnek súlypontja 
ublmu van, liogy „tiszta, szép magyar nyelven- imád-
kozott. Ha pedig Magyarországon egy szász, ruthén. 
szerb, német, vagy román pap tiszta szép magvar-
sáirgul m ugy arul imádkozik, ez minden jó magyar-
unk c£uk öröm lehet. Azért ti íevúl nem közölhető. 

KIADÓ LAPTljLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

y e r e s s s á n d o r dr, 

K Ü L Ő l l f É L É K . 
Kinevezések. Gróf  Majláth Gusztáv 

erdélyi püspök Steinitzer Ede papneveidei lelki 
igazgatót, czimzetes kanonokot, az erdélyi papság 
ezen egyik legkitűnőbb képzettségű tagját, java-
dalmas kononokká nevezte ki. — Az igazságügy 
miniszter közelebbről a gyergyó-szentmiklósi kir. 
járásbírósághoz írnokká K a t o n a Jánost nevez-
te ki. 

— H y m e n . K i s s Károly a nagyváradi 

A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesü le t téli rendes közgyűlését 1899. évi 
február  hó 9-én, (csütörtök) d. e. fél  9 órától 
kezdódöleg, Gyergyó-Tölgyeaeii a rom. kath. el. 
népiskolánál fogja  megtartani, a köveikezó tárgy-
sorozattal : 1. 1 / 1 9 órakor szent-mise hallgatás. 
2. Gyakorlati tanitást tartanak: Iinecs Tamás a 
számtanból a II. fiu-  Köszler Janka a történelem-
ből az V. leányosztálybnn. 3. Elnöki megnyitó. 
4. A mull gyűlés jegyzdkényvének felolvasása 
és hitelesítése. 5. A gyakorlati tauitások mélta-
tása. 6. I'ál Albert felolvasása  az ifjúsági  egye-
sületekről. 7. Todnr Autal ismerteti a Schultz-

Janky éa társa czég beltagja e hó -28 án jegyezte f é i e  tankönyveket. 8. Ouképzóköri jeleutések. 9. 

hatalmas számokkal pompázott: 
213 . . . stb. stb. 

Szeredai élet. 
Egyről-másról. 

Vegyenek tombolát, tombolát, hangzott fel 
kereskedelmi kör helyiségeiben jiumár 2ti-án. măr r 
esti 8 órukor a legbájosabb női ajkukról a hívó szó- j 
zat. S ki tudna annak a bájos inosolynuk ellenállni, 
a mely a jegyek á t n y ú j t á s á t kisérte? ' Minlhu általá-
nos búnbocsanut lett volna hirdetve, kijutott e sziv-
hizsergető kegy mindenkinek, boldognak, boldogta-
lannak, a ki tárczáját legalább 20 krajezár erejéig 
megkönyitette. S egy óra múlva akármelyik zsebébe 
nyalt az ember, iniudL-Dílimrii zöld czédulákat búzott 
elő, melyeken 
77 . . . 11». 

S ennek a zajos vásárnak három előnye volt. 
Először: lehűtötte a fiataloknak  tüzes vérét, 

kik már 10 órakor mindenáron tánczolni szerettek 
volna - mi a termek zsúfoltsága  miatt akkor 11!ág 
lehetetlen volt — mert hát midőn 10—tó jegy vá-
sárlása után zsehökbe mélyesztették kezeiket, melyen 
megszomorodott szívvel kelle azon tapasztalatra jut-
nlok: — latszik, hogy hónap vége vagyon! 

Másodszor: mert jótékony irt csepegtetett a 
sajgó sebekre, hogy hátha másnak uem is mosoly-
gott, vagy nem ugy mosolygott Merkúrnak újonnan 
felavatott  selyeinszoknyás híve, midőn a tombolával 
megkínálta. 

S végre harmadszor: mert u kereskedői körnek 
fedezte  a kiadásokat, sőt ínég tisztességes jövedelmet 
is biztosított. 

Feltétlen elismeréssel kell adóznunk azoknak, 
kiknek ez igazán pompásan sikerült kts thea-estély 
rendezésében részök van. A kör helyiségei szűkek-
nek bizonyultak, s szűkek lettek volna akkor is, ha 
még egyszer akkorák volnának, azon nagy, díszes 
közönség befogadására,  mely a termeket zsúfolásig 
megtöltötte. Nem áll módunkban a jelen volt hö í 
gyek névsorát közölni, mert hisz ki tudta volna ezt 
a nagy tömeg közt összeállítani. Csupán a minden 
szépárt, jóért lelkesülő főispánunkat  s alispánunkat 
emeljük U, a kik — azt hisszük — ez alkalommal 
először szerencséltették megjelenésükkel a kereskedik 
uj hajlékát. 

Tizenegy órakor megkezdődött a tombola, 
összesen 67, aiebbnél-szebb tárgyat sorsoltak ki; 
minél fogva,  természetesen feszült  figyelemmel  leste 
mindenki a kihozott számok kikiáltójának ajkalt. A 
tombola — 2 gyönyörű nagy virágváza — szerencsés 
nyerője Lázár Miklós volt. 

A tánca pedig csak éjfél  ntán kezdődhetett; 
de akkor aatán f*"»*'  nagyobb kedvvel, a tűzzel és 

el S z u l t á n Mariskát, Szultán Gergely helybeli 
kereskedő leányát. — Ifj.  Jakab Alajos csik-szent-
imrei kereskedő e hó 29-én jegyezte el ifj. 
Pototzky Gergely leányát Ilonát. — Schier Ferencz 
m. kir. államépitészeti mérnök jegyet váltott 
Geczó Elek leányával, Annuskával. 

— Az idei tél , mely országszerte szo-
katlan enyhe és hó nélküli volt, s a mely Csik-
megye zord vidékén is alig mutatkozott, soka-
kat aggaszt s ebből a tavasz lidvösségére és 
esős voltára következtetnek. Ezen aggodalom-
nak semmi pozitiv alapja nem lehel, a igy csupa 
teorétikua jelleggel hirbat, mert igen gyakran 
megtörtént már, hogy állandó hideg telet is zord 
tavasz követett, mig enybe tél után kellemes 
időjárás volt. Már is meg van azonban az enybe 
télnek az a rosz következménye, hogy a szük-
séges jeget sem a sörtermelők és árn-iok, sem 
a gyógyászat czéljaira beszerezni nem lehetett, 
minek ngy kereskedelmi, mint közegészségi szem-
pontból káros hatását érezni fogjuk.  Nálunk még 
február  kipótolhatja ezt a hiányt; azonban HZ 
ország enyhébb éghajlatú vidékein már nincs 
kilátás az e nembeli szükségletnek biztosítására 
ha csak a technika felhasználásával  nem igye-
keznek a szükségletet gyárilag előállítani, mi-
nek eszméje már Bndapesten fölszinre  került s 
a kivitel küszöbén áll. 

— Ipartestületi bál. A helybeli ipar-
testület bályját, melynek tiszta jövedelme az ipar-
testületi házalapra fordittatik,  február  hó 11-én 
fogja  m?gtartani a .Csillag* vendégló nagyter-
mében. Előre ia gondoljuk, hogy az iparosok bálja, 
mint az ezelőtti években, ugy az idén is nagyon 
látogatott leend; ngy a helybeli mint a vidéki 
iparosok a lehető legnagyobb számbau fognak 
megjelenni, a azt is hisszük, bogy vároauuk in-
telligens közönsége lg pártolni fogja  a jórntörekvó 
ipartestületetszép czéljának előmozdítására. Jegyek 
az ipartestületi bálra kaphatók : . H e 1 v i g G. 
Jánoa éa F r i e d m a n n Jakab kávéházaiban és 
G y ő r g y j a k n b Márton könyvkereskedésében. 

— Dr. Groisz Gusztáv, a kolozsvári 
tudomány-egyetem nyugalmazott tanára, oiimietea 
miniszteri tanácsos, Kolozsvár város Il-ik kerü-
letének országgyűlési képviselője január 21-én 
Budapesten meghalt. A hlr általános részvétet 
keltett as egéaz orazágban, de különösen ttt ná-

Iuditványok 
— E r z s é b e t k i r á l y n é é r t Bicsek And-

rás munkás volt a gyergyói útépítésnél. Istriai 
születésű, kiknek vérbeli faji  gyűlölete az olaszok 
iránt a nélkül is közisnieretes; hogyne lázadt 
volna fel  bát Bicsek András vére, mikor érte-
sült, bogy Erzsébetet, az ö imádott császárjá-
nak nejét egy olasz leszúrta. E felháborodásához 
járult, bogy Gyergyóban őt is olasznak nézték 
s folyton  boszantották, liogy egy nemzetjebeli 
fegyverének  esett áldozatul a királyné. Mnlt év 
október havában erősen bepálinkázva állított 
be Kalamár Ignácz korcsmájába, hol uagy han-
gon fenyegetőzött,  hogy legalább 3 olaszt fog 
megölni a királynéért. S midőn az úgyis ittas 
embeit egy jelenlevő olasz, Biassntti Károly 
még állítólag heczczelte is, bogy „az semmi, 
kicsiség" dühösen előrántotta övé mellől tőrét 
s azzal Biassntti mellének szúrt s bizonyára 
keresztül is döfi,  ba annak zsebében levő vas-
tag fedelű  munkakönyve a szúrást fel  nem tartja. 
Ezért vonta kérdőre január 28 án a csíkszeredai 
kir. törvényszék szándékos emberölés kísérlete 
miatt Bicseket. A végtárgyalás folyamán  a kir. 
ügyész elejtette a szándékos emberölés kísér-
letének vádját s súlyos testi sértés kísérlete 
miatt kérte vádlottat elitélni. A kir. törvény-
szék Bicseket súlyos testi tértés kísérlete miatt 
a nagyszámú enyhítő körülmények figyelembe 
vételével 9 havi fogházra  ítélte, melyet a vizs-
gálati fogság  által kitöltöttnek vett. Ogyész s 
elitélt az ítéletben megnyugodtak. 

— Kereskedő i kö r . A gyergyószent-
miklósi „kereskedői kör" közgyűlését január 
hó 22-én tartotta meg a kör helyiségében. A 
jelentése meghallgatása ntán az egylet tagjai 
barátságos beszélgetés és poharazással fejezték 
be a közgyűlést. 

— Tánoaestóly Tölgyesen. A tölgyesi 
„Olvasókör* f.  évi febrnár  4-én saját pénztára 
javára a .Mátyás király" vendéglő összes helyi-
segeiben zártkörű tánczestélyt rendez. 

— A M a u t n e r Adolf  és t á r s a i buda-
pesti czégnek .Perteclor" gázfejlesztő  készülé-
két Ismertető mai hirdetményére külön is fel-
hívjuk t. olvasóink figyelmét,  mert olyan talál-
mányról van szó, mely a vidéken nagy és sok-
szor érzett és panaszolt hiányt van hivatva pó-

orvosi rendelője cs fogorvost  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogoiüvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Egy 3—4 osztályt végzett fiu 
tanulónak felvétetik  Meskó Jakab 
kereskedésébe Cs.-Madéfalván. 

1 - 3 

Sz. 97—899. 
körj. 

Hirdetmeny. 
Közhírré tétetik, liogy Csik-Karcz-

falva  község tulajdonát képező azon ha-
vasok, melyek j; vedelnie a községi szük-
ségletek fedezetére  fordittatik,  Csik-Karcz-
falva  község házánál — bol a feltételek 
megtudhatók —febr.  hó 13-án é« kő-
vetkező napjainak délelőtti 9 órá-
jától kezdődőleg nyilvánosan árverésen 
kiadatni fognak. 

A községi elöljáróság : 
Csik-Karczfalva,  1899. jan. 28-án. 

Suba Zsi ga, Bartalis József  s. k. 
körjegyző. községi biró. 1—2 

Sz. 11 ti-99. 
tag. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, bogy a csik-szeredai 

határ tagosítás iránti ügyében az előmun-
kálatok megkezdése, jelesen az érdekelt 
felek  képviseletének rendezése, a működő 
mérnök megválasztása és a költségelőirány-
zat elkészítése felett  tartandó tárgyalásira 
határnapul 1899. február  16-lk nap-
jának d. e. 9 Órája városházához tű-
zetik ki, a melyre az érdekelt birtokosok 
a törvényes következmények terhe mellett 
megidéztetnek. 

Egyszersmind a birtokreudező mér-
nökök felhivatnak,  hogy azok a kik a 
uiüködő mérnöki teendőket elvállalni szán-
dékoznak H szerződési pontosatok előter-
jesztése mellett ajánlatukat hozzám vagy 
az érdekelt felekhez  küldjék be. 

A kir. törvényszék nevében: 
Csik-Szeredában, 1899. január 10. 

Kovács Lajos, 
elj. bíró. 



Február 1. C S I K I L A P O K 5. szám. 

Ingyen szederfa csemete. 
A földművelésügyi  m. kir. niiniszte-

rínm országos selyenitenyésztési fel  ügy e-
1 őségé bárkinek ingyen ad 2 — 3 éves 
mngágyi szederfa  csemetét, városok, köz-
ségek, néptanítók szállítást nem fizetnek 
ellenben magánfelek  a szállítási költsé-
get viselik. 

Megrendelésnél: vármegye, ntolsó 
posta, vasat, esetleg hajóállomás pontosan 
bejelentendő. 

Ha a csemetéket magas tOrzsil fák'itá 
neveljük agy egy katasztrális holdnyi fa-
iskolába 7200 csemete helyezhető el oly 
formán,  hogy a sorok egymástól egy mé-
ter, a sorokban a csemeték 80 czentíme-
ter távolságra álljanak. 

Sövény alakításánál egy folyó  mé-
terre 3 darab, egy folyó  ölre fi  darab 
csemetét számítunk. 

Kik csemetét akarnak, ezt sü rgő -
sen jelentsék be. 

A földmivelésflgyi  m. kir. minszte-
riuni ninzágos selyemlenyésztési felügye-
lősége Szegszárdon, Tolnamegye. 

Sz. 6354—«98. 
I I 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Rákos, Madaras, Göröcsfalva  és 

Vacsárcsí községekből Csik-Rákos szék-
Itelylyel alakult körben a körjegyzői állá» 
lemondás folytán  Üresedésbe jővén nz 1886. 
évi XXII. t.-cz 82 §-sa értelmében arra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állással a községek pénztárából 
kapandó 400 irt fizetés,  76 frt  lakbér, 66 
Irt kflldönczdij,  40 frt  irodai átalány és 
40 frt  nyomtatványok beszerzésére, ezen-
kívül pedig a magánmunkálatokért sza-
bályrendeletileg megállapított munkadíjak 
élvezete, — járnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t-cz. 
6. § ának megfelelőleg  felszerelt  és eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  pályázati kéré-
süket hozzám az 1899. évi február 
15-éig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottakot figyelembe  nem 
fogom  venni. 

A választás Csik-Rákos községházá-
nál az 1899. évi február  18-án d. e. 8 
órakor fog  megtartatni. 

Felcsiki járás főszolgabirája. 
Csik-Szercdán, 1899. év január hó 

20 án. 
Fejér Sándor, 

•'{ főszolgabíró. 

Sz. 5516. 
1899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásá-

ban Csík-Szentkirály székhelylyel Csató-
szeg, Szentsimon, Szentimre Szentkirály, 
Zsögöd, Szentlélek és Mindszent községek-
ből álló s 8232 lelket számláló közegész-
ségilgyi körben a kororvosi állás elhalá-
lozás folytán  Üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 900 frt  évi fizetés, 
melyben a lakbér is benn foglaltatik,  to-
vábbá ingyenes fuvar  mellett nappali 20, 
éjjeli 30 kr látogatási dij és az orvosi 
látleletekért esetenkint 50 kr. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy ez iránti szabály-
szerűen fölszerelt  s eddigi alkalmaztatásu-
kat is feltllntető  kérvényüket hozzám 
folyó  évi február  hó 10-ig annál 
bizonyosabban adják be, mivel később be-
érkező pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A megválasztandó körorvos köteles 
vagyontalan betegeket ingyen gyógyke-' 
zelni, a halott kémlést a megállapított 
dijakért Csikszentkirály községben végezni 
és körközségeit bavonkint kétszer hivata-
losan beutazni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Sztmárton, 1899. jan hó 10-én. 

Bartalis Ágost, 
3—H lészolgablró. 

Alnlirt egyesület az érdekelt 
közönségnek tudomására hozza, 
hogy: 

1. A Bors-féle  telken lévó góz-
ffkrészgyárt  üzembe vette s jutá-
nyos áron vágat mindennemű 
deszkát, léczet stb. 

2. A téglagyár telepen 220 
ezer jó minőségű tégla eladó. 

„A csik-szentkirályi tégla-
2- * gyár egyesület." 

Sz. 261-898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Várdot falva,  Csoboi MVH, Cso-

nmrtán és Pálfalva  községekből, Csik-
Várdoffalva  székhelylyel alakult körben, a 
körjegyzői állás elhalálozás folytán  üre-
sedésbe jővén, az 1886 évi XXII t .-PB. 
82. §-sa értelmében arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

Ezen állással a községek pénztárából 
kapandó 400 fit  fizetés,  15 frt  uti, 15 
frt  irodai, 15 frt  tűzi laátalány, továbbá 
20 frt  kllldönczdij, 100 frt  a birtokossági 
jegy/ői teendőkért, C0 frt  tiszteletdíj pe-
dig anyakönyvvezelővé leendő kinevezése 
esetén és ezen kivfl!  a magán munkála-
tokért Bzabílyrendeletileg megül lapított 
munka dijak élvezete — járnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
6. §-ának megfelelőleg  felszerelt  s eddigi 
szolgálatukat is feltllntető  pályázati ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1899. év 
február  17-éig adják be, mert a később 
beérkezőket figyelembe  venni nem fogom. 

A választás Csik-Várdotfalva  község-
házánál az 1899. év február  20-án cl. e. 
8 órakor fog  megtartatni 

Felcsiki járás főszolgabírója. 
Csik-Szereda, 1899. jannár hó 19-én 

Fejér Sándor, 
2—y főszolixubiró. 

Sz 70 - 899. 
ki-

Árverési hirdetmény. 
Alulirt elöljáróság közhírré leszi, hogy 

Csik-Mindsreiit község tulajdonát képező 
„Lesőd" havas és Alsó-borda nevű le-
gel* és kaszáló helyek az 1899. évre a 
f.  évi febr.  5-én Csik-Mindszent község 
házánál megtartandó nyílt árverésen a leg-
többet ígérőnek haszonbérbe fog  adnfni 

Az árverési feltételek  a Csik-Mind-
szent kjegyzői irodán megtekinthetők. 

Csik-Mindszent, 1899. jannár 19-én. 
Kovács Béla, 

kjegy/.ó. 
Kovács Antal, s. k. 

Iiiró 2—2 

Sz 67 — 899. 2-2 
köij. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy Caik-Dánfalva 

község tulajdonát képező azon havasok, 
melyek jövedelme a községi szükségletek 
fedezetére  fordittatik,  Ciik-Dánfalva  község 
házánál — hol a feltételek  megtudhatók — 
február  hó 6-án és következő nap-
ja inak délelőtti 9 órá já tó l kezdődőieg 
nyilvánosan árverésen kiadatni fognak. 

A községi elöljáróság : 
Csik-Dánfalva.  1899. január 20-áu. 

Suba Zsiga, 
körjegyző. 

Antal Gergely, k. 
küzségi liiró. 

M a g y a r eryá,rtmá.ny I M a g y a r g y á r t m á n y ! 

C T O E " 
szabadalmazott gázgyártó kÓN/.iilék 

v i l á g i U t N i , nitéMi és erftkifrjtéMl  czélokra. 
Ne 111 robban! Nein ártalmas! 

Teljesítmény és fogyasitási  meghatározás a m. kir. technológiai muzeum által bizonyítva. 
Fónyfok  meghatározás Hahóthi Sándor tanár által bizonyitva. 

T T j g ' C L z l r é s z - C á . l é l r . 
Mindenhol felállítható,  teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg 

uton állitatik elő. Felügyeletet nem igényel, könnyen kezelhető. 
Nem robban, nem ártalmas. 

Világítási berendezések létesítésére, minden házban, szállodában, kaszinóban, 
színházban, nyaralóban, fürdőhelyeken,  kastélyokban, niul»tókbau. gyárakban, műhelyek-
ben, vendéglők és kávéházakban. 

Gázmotorok utján, ugy műhelyekben ipari gépek hajtására, 
mint gazdaságokban gazdasági gépek, rosták, morzsolok, szecskavágók, 
darálók stb. üzemben tartására a legjobb és legolcsóbb erő. 

Egy 83 gyertyafényii  láng mintegy l1/-. krl a kerül. Egy éra lóerő A krbajön. 
Eddig már számos „Perfector"  berendezés működik az országban 

világító és erő czélokra, melyekről elismerő levelek felett  rendelkezünk. 
Petroleum és benzin motórokat. olcsón átalakítunk gázunkhoz. 

Részletes ismertető leírások, valamint költségvetések bérmentve és díjmentesen. 
1 4 Mauthner Adolf  és Társai 

B u d a p e s t , V., A r a n y J á n o s - u t c z a 3. 
* 

A jelzálog hitelbank részvénytársaság Gyergyó-Tölgyesen vagyon álladékáról 1898. deczember hó 31-én. 
VAGYON. TEHER. 

Lupszsm Osztr. ért. 
korona i fill. 

101 
105 
i03 
93 

10 
12 
14 
97 
42 
84 

Beruházásban 3512 05*) 
Pénztár készlet 1898. decz. hó 31 -én 
Külföldi  pénznemekben . 
Váltókban . . . 
Jelzáloggal biztosított váltókban . 
Ke eíségelt és jelzáloggal biztosított 
kötelezvényekben 

Kézi zálogokkal fedezett  kölfsönökben 
Külföldi  váltókban 
Giró számlán osztr. magy. bank 
Nyílt számlán 
Trieszti általános biztosító társaságnál 
Értékpapírokban 
részvény) 

(Takarékpénztári 

1160 
2248 

354664 
42920 

167763 
2140 

32-247 
413 

1698 
2 

468 

40 
24 
60 

50 

72 
28 
38 
54 

98 

605727 64 

L iips/.iiiii 

évről 43146 - -
•os kiiinaia SöSH'íii 

2 Alaptőke számlán 
9 Tartalékalap 1X97. 
9 Tartalékalap f.  évi ti" 

95 Betétek tőkésített kamatokkal 
Visszváltó költsiinök 

94 Folyó számlái követelők 
26 Fel nem vett jótékonyezél 1897-ről 

Nyeremény, mely feloszlik: 
Alapszabály szerint 90°»tar-
talékalapra . . 2356524 

Alapszabály szerint 10" » tisz-
teletdijakra . 26G3- — 

Osztr. ért. 
korona fill. 

100000 — 

43734 
390607 

41886 
1218 

51 

76 
16 
94 
30 
38 

26229 ! 10 

605727 64 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi dcczeuiber hó 31-én. 

Korpos Adám, 
könyvelő. 

k. Ifj.  Török Antal, s-
vezérigazgató. 

k. 

Hogy ezen forgalom,  nyereség-veszteség, valamint vagyon-mérleg-számlákat a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s 
azokat mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk, igazoljuk. 

Waitsuk József,  s 
igazgatósági tag. 

Strul Mihály, H. k. 
igasgatÓBági tag. 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1899. évi január Itó 5-én. 

Török Antal, s. k. 
elnök. 

Haim Simon, t 
f.  bizotts. tag. 

*) Teljesen leíratott. 

k. Csató István, 
f.  bizotts. tag. 

k. 

Múncke Pál, s. 
igazg. tag. 

Avrám Haim, 
igazg. tag. 

Urzicziánu János, 
f.  bizotts. tag. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 

k. 

k. 

k. 

9—3 


