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Éljen a Király. 
Azok az örömtllzck a melyek Ma-

gyarország bérczein 63 dombjain e bó 
tizenhetedik nupjának estéjén az alkony 
leszáltával felgyúltak,  a fénytengerben 
úszó városok, a mozsár és ágyú dörej, 
mely c hónap tizennyolczadik napjának 
hajnalán ez ország népeit álmaiból fel 
ébresztette, az ünneplőbe öltözött kö-
zönséggel megtelt templomok, a milliók, 
meg milliók ajkairól az ég felé  röppenő 
zsolozsmák, a fegyver  ropogás, az ün-
nepi zaj. az elhangzott áldomások hir-
dették országnak, világnak, hogy a ma-
gyar király hetvenedik születési napját 
Ünnepeli. 

Es vele ünnepel nz Ű h(l magyar 
népe is, ürömmel vannak tele a szivek 
ngy a kunyhókban, mint a palotákban 
és a kebleket a legnagyobb hála érzet 
rezgi át a Mindenható iránt, ki a mi di-
csőségesen uralkodó jó királyukat ép 
testtel és ép lélekkel népeinek javára 
e inngns élet korig kegyelmesen meg-
tartotta és hő ima száll u népek milliói-
nak njkniról az Egek L'rához: 

Isten áld meg, tartsd meg a királyt. 
Hetven év az emberi életben szá-

mot tevő nagy idő, még lm mindig sze-
rencsés és boldog körülmények között 
telik is el. 

Ue olyan hetven év, melyből ötven-
egy a legsúlyosabb munkában: a né-
pek és nemzetek bölcs kormányzásában, 
a legnehezebb gondok : királyi gondok 
között foly  le, valóban a kegyelmes 
Istennek kUlínüs adománya, mely csak a 
kiválasztottaknak jut osztályrészül. 

Mert nein-e a jó Istennek különös 
kegyelme kell ahhoz, hogy valaki oly 
súlyos kötelességeket annyi vész, vihar, 
balszerencse és oly fájdalmas  csapások 
között minden időben és mindenha a 
legnagyobb pontossággal, a legnagyobb 
odaadással teljesíteni tudjon. 

Nem-e n Szentlélek árasztotta el 
világossággal uz Ö elméjét, hogy a leg-
nagyobb bölcsességgel a veszedclmek-
ből mindig megtalálja a kivezető utat. 

Nem-e a jó Istennek különös ereje 
aczélozta meg az Ü szivét, hogy annyi 
nagy és fájdalmas  csapás daczára, me-
lyek Ot oly sokszor és közelről érin-
tették, mindig csak a kitűzött ezél felé 
előre törjön és mint a legerősebb férfi 
mindig megállja helyét. 

Nem-e a Kriszlusi szeretet (öltötte 
be az ü nagy szivét, hogy mindig és 
minden körülmények között a legna-
gyobb atyai gondoskodással kizárólag 
csak a Reá bizotl népek és nemzetek 
javán munkálkodjék. 

A hetvenedik évforduló  napján va-
lóban méltán hajtottunk fejet  a kegyel 
mes Isten előtt, inéltán hangzóit fel  az 
ország összes népcinek ajkairól a .Té-
lied Isten dicsérünk'' és méltán tört az 
Ég felé  az őszinte hő fohász: 

Isten  Aid  meg. ítu-tstl  inrgn királyi. 
Mint alig 1» éves iljut 1S-IS. dcez-

ember 2-án emeli őt az események vi-
hara a legmagasabb polezrn. 

Az azóta eltelt ötvenegy esztendő 
megmutatta, hogy alig van uralkodó, ki 
kizárólagosabban a kormány gondjainak 
szentelné magát. Önfeláldozó  munkás-
sága, lovagias és alkotmányos érzülete 
előtt meghajlik mindenki. 

És mily sokat köszönhet Neki, a leg-
ulkolinányosuhb királynak a mi édes ha-
zánk, hiszen 1867. óin, midőn fejét  Szent 
István koronája érintette, uz nnyagi és 
kulturális fejlődés  utján uz ő bölcs kor-
mányzású ulatt annyira haladtunk, mint 
ezen aránylag rövid idö alatt Európá-
nak egy országa sem. 

Igazán uem tudjuk, kit bámuljunk, 
kit csodáljunk benne leginkább, a bölcs 
fejedelmet-e,  ki atyai gondoskodásával 
kiérdemelte népe szeretetét, vagy »z 

alkotmányos uralkodót, kire csodálattal 
néz és tisztelettel hajlik meg előtte az 
egész müveit világ, avagy az erős fér-
fii,  ki az érzékeny csapások daczára is 
rendületlenül áll uzon az őrhelyen, 
liuva üt az isleni gondviselés kirendelte. 

A hetvenedik évforduló  alkalmával 
a sziv leges legmélyéből fakadó  szere-
tellel, bensüség teljes hálával, hoilolat 
teljes tisztelettel és a legtisztább, hanii 
sitatlan hűséggel adózik neki a magyar 
nép, mely benne a bölcs fejedelmet  u 
Icgalkoimanyosnhl) uralkodót és az erős 
férlit  mindenek felett  szereti és tiszteli. 

A nevezetes évfordulón  a nemzet 
millióinak ajkairól ismét felzendül  a hő 
fohász  : 

Isten áld meg, tartsd meg a királyt. 
A Kárpátok erdő koszorúzta liér-

ezei között, a szóké Tisza és nagy Duna 
által öntözőit gazdag rónaságon a szé-
kely havasoktól az Adriáig felcsendül 
az ének 

_A legelső magyar ember 11 Király. 
Krte minden lionli karja készen áll : 
I.i'lj,' népe boldogságán örömét. 
S Ilii-szerencse koszorúzza szent fejét". 

Kljén a Király ! 

Kilenczszaz éves évforduló. 
Ismét nagy ünnepet iilt a mait héten 

Magyarország néne. a magvai' kereszténység 
és a m.-igvar királyság kilcnczszáz éves évfor-
dulóját ünnepelte. 

Miilón 1 S'.Hi-ljan ezen ország ezer éves 
renáltásáiiiik jubileumát ünnepeltük, az egész 
vitái szeme felénk  fonlult.  esak ngy édeleg-
hettünk az elisineréslien és a minden oldali-ói 
nyilvánított rokonszenvben, az egész ország 
népe úszott nz örömlien és rendeztünk olyan 
ünnepségeket, u milyenekre csakis a magyar 
ember képes. 

A mostani ünnep már jóval esendesehlien 
folyt  le. [teilig ezen évforduló  is épen olyan 
funtos,  mint a honszerzés éviurdulója, sót bizo-
nyos tekintetekben talán még lbntosabb. 

Mert nem volt elég e hazát esak meg-
szerezni, hanem azt meg is kellett tartani és 

az utóbbijóval nehezebb munkát, sokkal nagyobb 
bölcsességet, nagyobb politikai belátást kívánt. 

Ks e nagy- és nehéz munkában mint két 
legfontosabb  tényező szerepelt a kereszténység 
felvétele  és a királyság megalapítása. 

Mind a kettő az első király: Szent István 
nevéliez fiizódik,  jóllehet nz ujabb kutatások 
szerint a kereszténység már Géza fejedelem 
uralkodásának báróin utolsó évtizedében vert 
gyökeret és ebben nngy része volt (iyula er-
delyi vajda leányának, a csodaszép Saroltának, 
ki testi és lelki kiváló tulajdonságaival saját 
nkaratát uránál és általa uz egész országban 
érvényesíteni tudta. 

Istvánt tehát már a szülői húznál keresz-
tény hitben nevelték és liogy a keresztény 
vallás meghonosítása Szent István nevéhez 
fűződik,  annak mindenek felett  vnló, legfőbb 
oka az, liogy ó tette a keresztény egyházat 
országos intézménnyé és a keresztény vallást 
uralkodó vallása s ez által lett a vitézséggel 
és vérrel megszerzett országnak igazi meg-
alapítója. 

Hs midőn István szent fejére  a II. Szil-
veszter pápa által küldött szent koronát reá 
illesztették, akkor született meg a tulajdonképi 
magyar állam olyan alakban, hogy az akkori 
Európa államai közzé teljesen beillett. 

I'! két nagy fontosságú  ténynek ünnepel-
ték kilenezszáz éves évfordulóját  a mult héten 
Ksztcrgombnn, melyet Szent István tett a vallá-
sos élet középpontjává és a Szent Király név-
ünnepén Budapesten, az ország szivében. 

Az esztergomi fényes  ünnepélyen, melyen 
ö Felségét a királyt Frigyes királyi herezeg 
képviselte, melyen a miniszter elnökkel élén 
részt vett a magyar kormány és az ország 
főpapsága  majdnem teljes számban Nagy-Bol-
dogasszony napján a liazalias lelkesedés és a 
vallásos áhitat zavartalanul ölelkezettegyniással. 

Az ünnepség fontossága  legméltóbban 
kidomborodik az ország elsó főpapjának  Va-
szari Kolosnak Ténycs beszédében, melyet is-
mernie kell ez ország minden igaz fiának  B 
mely a következőkép hangzik: 

Jiár a vÍHzonyok megváltoztak, bár a 
váltás elkülönít bennünket, a szent korona 
mindnyájunkat egyesit. A szent korouával, mely 
nálunk nem jelent korlátlan hatalmat, egygyó 
olvadt a haza fogalma.  A koronának tagja min-
den polgár, bármilyen legyen a felekezete, 
bármilyen legyen a nyelve, esnk legyen ma-
gyar a szive. Négy év előtt, az ezredéves 
Ünnep alkalniávul éu vettem ki tartójából a 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér. 

Irta CeomortánJ P. Oaodenoa. 
(Folytatás.) 

panaszkodik a feslett,  elfajzott  erkölcsű 
a keresztény hitet lábbal taposó és külonb-
különb vallásban gyönyörködő magyarok fö-
lött, a szemrehányást tesz, hogy mindazon 
jókról, mikben Isten óket mintegy kivételkép 
a más népektől elhalmozta, megfeledkeztek: 

„De sok feslett  erkölcs és nehéz káromlás, 
Irigység, gyűlölség és hamis tanács Iá?, 
Fertelmes fajtalanság  és rágalmazás, 
Lopás, emberölés és örök tobzódás' 

B mindezek daczára: 
„De ók annyi jókért, ah nehéz mondani 1 
Ah, háládat lan ok, ós merték elhagyói; 
Nem szégyenük lstenöket elárulni 
Ellenemre mluden gonoszban merülni." 

A háládatlanok ellen Isten, a nagy, bosz-
szuálló Ieten haragra lobban és elhutározza, 
hogy büntetésül Szulimónt Magyarországra 
küldi, hogy a töröknek oly hatalmat ad, hogy 
az a magyarokat elveszti, kemény nyakukat 
igába töri, mignem nyomorúságban felismerik, 
hogy urokat elhagytok; de még ekkor cem 
hallja meg Óket, panaszok elótt fülét  elzárja, 
hanem büntetni fogja  mindaddig, mig bosszú-
ját rajtok harmad-negyed íziglen ki tölti: 

„Kiáltnak éa hozzám, a nem hallom meg Qket, 
Hanem fogom  nevetni sebéi ügyQket; 
Ai A p u t n o k n nem hajtom iQlemet, 

nyavalyájukra nem teszem szememet." 
„Ez mindaddig lessen, mig bosszút nem állok, 
Harmad negyed Wg büntetés leas rajtok; 

ha Idején áaben nem vemlk magok: 
Örök átkom haragom leas 0 rajtok. 

De kegyelmet ígér a megtéróknek: s 
érettlik a törököt, haragjának büntető eszkö-
zét fogja  eltömi. 

De ba hozzám léruek. megbánván bGnöket, 
Halálról ilélve ismét hozom ükei: 
Jaj török, neked, liuragom vess*«'jének! 
Te vagy. Ue eltörlek, ba ezek megérnek.'* 

K néhány versszak előrebocsátásából ki-
tUnik, hogy az epopeia az égből indul ki. Is-
ten elküldi Mihály arkangyalt, hogy a pokol-
ban tartózkodó furiát,  Alectót szabadilsa fel 
lánczaitól és küldje el Stambolba Szolimánlioz 
mikép tüzelje fel  és indiuin a magyarok ellen. 
Az angyal először könyörög a jámborokért, s 
csak miután szavainak nem lesz meg a kivánt 
eredménye, teljesiti szomorú megbízatását. A 
furiát  felszabadítja  lánczaitól és ez éjfélkor  az 
alvó szultánnál atyjának, Szelimnek képében 
megjelenik s korholni kezdi: „Miért alszol, 
mikor most van a legjobb alkalom a hitetlen 
magyarok megrontására? Kelj fi>l,  köes kar-
dot s támadd meg őket haddal. Imigy biztatja 

Ne félj,  hogy segítse senki a magyarokat, 
Mort jól Ismerem én bolond gyuurokal: 
Mig oem látják égni maguk hazukat, 
Nem segíti senki meg azomcsséd házukul. 

A furia  által felbujtott  szultán összegyűjti 
hadait. A megszámlálhatatlan hadsereg meg-
indul a keresztények romlására: 

„Jaj hová ez a nagy fel  hó fog  omlani ? 
Hely világ szegletre fog  ez leroskadul'! 
Mely nagy haragját Istennek fogja  látni, 
As, kl ezt magára jönal fogja  latul*. 

Arszlán budai pasa, a szultán közeledé-
sének hallatára, — hogy urának kedvében jár-
jon — nagy szelesen Palotát megtámadta, de 
a vár vitéz parancsnoka, Túri György, éjjel a 

várból kiruliant ós az alvó törökök kö/t nagy 
mészárlást vitt véghez. Zrinyi Miklós a szul-
tán közeledtének hírére a szent feszület  elótt 
térden könyörög uz Istenhez a török pusztu-
lásáért. s arra kéri az Istent, hogy vegye ma-
gához a lelkét, inert a vénség már-már eléri s 
régi ereje fogytán  nem törheti ez ellenséget 
ugy, mint olóbb: 

*Igv uz Isten elült Zrínyi esedezett; 
Azért inegliitllgulH HZ Ő könyörgését. 
Háromszor bUtulolt Zrínyinek feszület, 
Hogy hozzá lehajlott, felelvén  ezeket' : 

rIin a tc könyörgésedet lucchallgatlnin, 
A te buzgó szüvedet mind általláttam. ; 
Atyai kedvembe Ügyedet fogadtam, 
Ne fély,  mert nem heábun erted megholtam". 

Ember tervét Isten akarata irányítja. 
Szolimán, Arszlán helyébe — kit a palotai ku-
darcz miatt megöletett — Musztafa  boszniai 
pasát nevezte ki, ennek a helyére pedig Mo-
hamed basát küldi ki, nem figyelvén  a siklósi 
bég Szkender intésére, ki Öt Zrinyi és Sziget-
vár kikerülésére figyelmezteti,  2000 lovassal 
Siklós alatt, nyilt mezőn pihenőt tart. 

Zrinyi, ki a pörköltül megtudta, hogy Me-
hetned Siklós alatt pihen, hajnal tájban meg-
támadja s Meheraedet és fiát,  Kézmánt megöli 
iszonyú mészárlás után n Mehemcd segélyére 
érkezett Ibrahim pécsi béget foglyul  ejti. 

Az elesett vitézeket Zriuyi haza viteti. A 

S'őzei rai jelekkel megérkező sereg Szigetvár 
ntt háromszor kiáltja Isten szent nevét, Zrí-

nyi hadnagyaival a templomba megy és ott 
hálát ad az Istennek, onnan kijőve, a templom 
előtt szőnyegen kiterített elesettek előtt meg-
áll s igy kesereg: 

.Micsoda áldással dicsérjelek tlktek, 
(> keresztény inódru megholt vitéz lestek? 
Mi étlcs hazáukert elfogyott  éltelek, 
Miket dicsőített tl vitéz véretek I 
„Szívből kivájihaloin, közietek fekQdném, 
Ti szerencséteket, hogy ne Irlgyeloéai, 
Meri ültök Istennek ti inostau jobb kezén; 
Légyen hát veletek Isten mlndörökkén". 

Midón Zrínyi értesül Szulimán szándéká-
ról, ki a siklósi kudarezot megbo9zulftndó,  Szi-
getvár elleti indult, megteszi készületeit a vé-
delemre; összegyűjti hadnagyait, Isten segít-
ségével buzdítja a hatalmas Szultán ellen, majd 
igy folytatja: 

„Minden felől  ráuk néz az nagy kereszténység, 
Mi vitéz kezünkön van minden reménység; 
Soha még mi reánk nem jutott szégyenség; 
Azért rakva hlrüukkcl föld,  tenger es ég". 

Majd feltárja  katonái előtt a török csa-
lárd Ígéreteit, melyekkel Ainádét, Losonczit és 
másokat álnokul megejtett: 

„Dc hogy adua hitet, kínok hite nincsen? 
Töröknek, bogy hluuénk, ki hazug mlndeuben? 
Ml nekünk meghalnunk kell ebben a helybon, 
Avagy meg kell gyóznünk, bízván Istenünkben". 

Esküt tétet vitézeivel az élet-halál küg-
delemre s fiát  Györgyöt egy levéllel, melyben 
ót a király kegyelmébe ajánlja, elküldi a vár-
ból s midón bucsut vesz tőle, tanacsolja neki, 
hogy atyja példáját követve, legyen Istenfélő, 
hazájához hü; 

„Aztán emlékezzél as ón sok próbámról, 
No légy, mint elfajsott  galamb kemánv sastól; 
Karddal te keressed híredet pogánytól; 
Mondhassák igazán fajzotlál  Zrínyi tói". 

(PolTttÜM kSnUnaUO. 
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koronát érintettem ajkaimmal a nemzet 
e klenodiomát és láttam drága kövekkel ékí-
tett részét és ast gondoltam: e drága kövek 
jelképesik a koronának részeit, tagjainak ha-
zafias  erényét, láttam az arany abroncsot, mely 
a korona egyes részeit Összeköti és azt hittem, 
ea Bdmbolnma a szeretet arany abroncsának, 
mely a korona tagjait egymással össze fUzi. 
Igy  rao-e ez ? E napon nem kutatom, de 
hogy igy  kellene  lenni, azt állítom  és hogy 
igy legyen, szivből óhajtóm*. 

Magasztos ssavak, melyek végig fognak 
hullámsanl as egész országon és mindenütt a 
sselid türelem, a testvéri szeretet és a haza-
fias  összetartás igéző erejével fognak  hatni. 

A magyar kereszténység és a magyar 
királyság kllenczssáz éves történelme az igaz 
vallásosságnak, a haza tins erényeknek szám-
talan kiváló példányképét tárja szemünk elő. 
Midén e nagy darab történelemre vissza te-
kintünk, nincs főbb  óhajtásunk, minthogy e 
n»gaPTtiMf  példákból a jelen nemzedék is vonja 
le a következtetést és okuljon. 

A csiksamlyói r . katb- fîgimnâziuni. 
A esiksomlyóí rón. kath főgimnázium  éle-

tére nésve neveseles moisanat bekövetkezéséi 
lehet Jelesal nem ugyan as Értesítőből, hímem 
egy rássl as Igasgatótanárs 1009. évi jelentésé 
bél máaréast a .Uiki Upok'-tió). ás igazgatA-
taaáM as 1899. évben tartott alátu*gyülóscn azon 
tárgyalásokról is számot adott, melyek a neve 
sett lekoláoak Csik-Bseredába való áthelyezése 
tárgyában as állam as Igasgalótanáca éa a me-
gye késöli folyamatban  voltak. A CsiLl Lapok 
pedig legutóbbi számaiban arról a megegyezésről 
tett említést, a mely as illetéken halóságok kö 
sött a gimnáziumnak Csik-Bseredába vnli étbe-
lyeiésérél létrejött Asaugusitus I én kiadott 81. 
as. aiár ast újságolja. hogy Szereda váró* taná 
eaa Julins 26-án as intézetek szamára szükség.» 
területeket felajánlotta. 

Aa Iskolának as 1899—1900. évi életéből 
megemlíti as Árteaitó ast a fájdalmas  csapást, 
mely aa iotésetel Nagy latváonak elhunytával 
május 24-én érte, a ki 29 évig szolgálta « ifjú-
ság aeveléaének figyél.  .Egyházának ha sáfárn 
basájának lelkes fla,  szerető kártára és a magyar 
tanügynek hoaasn időn át mintaszerű napszámosa 
volt". As Értesilö eoaél a pár elismerő sornál 
bővebben is megemlékezhetett volna Nagy István 
röl, ki laaárl állásún kivül mint fluövelú  iutézeti 
aligazgató és a kölcsönkönyvtár kezelője is jrt 
szolgálatokat tett a gimnáziumuak, — A tanári 
kar év végén as igaigalóval eg>ült II reodua és 
2 helyettea taoárból állolt. — Aa éuok éa zene 
tanításával Baláayi János volt megbiava. — Az 
Érteti tó bevetető  értekezéséi .Népköltési gyűjt*» 
méayeink története és értéke" czimmel Wasyl-
klevies Viktor dr. irta. 

As iakola munkájának menetéről püspök 
nraak Őméltósága közvetlen közelről szerzett ineg-
gjöiédéat május 29. — joniua 6. napjain, a ini 
kor atyai Jóiadulatával as iQuaág között több ia-
bea megjeleni, a pünkösd szombatján tartott ju-
biláris ünnepen pedig beszédet! intézett aa ifjú-
eághoa. Kunos Elek főlgaigató  május ü—1*2 nap-
jain, Fái lelvén apát-kanonok április 29. májún 
8-éo végeste hivatalos látogatását. 

A tanári testület kiváló gondot fordított  a 
i éa erkölcsös oeveléere, .melyet awjátjó 

példájával és lelken buzdításával iparkodott aa 
ifjaknál  elérni". (98.1.) A tanalók a Soralyóo a*o-
káaoa bscsunapi könneuetekbeo tniudig réaat vet-
tek, a főhatóság  a pOoködöl megelőzőleg Lollok la-
aariata atya veseteae alatt lelki gyakorlatokat 
tartott, ás UJuaág vallásos busgóaága a erkölcsi 
viselete a minden oldalú gondosáig következtében 
kielégítő ia volt. I£s auoál Inkább el ia várhat» 
a aomlyól iQ óságtól, mivel 308 tanuló között csu-
páa 8 volt nem katbolikun. A 803 tanul A közül 
287 kapott Jó magaviseleti jegyet (73.8°/o), 10 
•aabályazerüt (26. !•/•), 4 kevésbé szabályszerűi 
<U*/s). -

A taaitáa menete egészen olyan volt, mint 
mái iakolákaál. BendktvölJ tárgyaku! a tanulók 
as éneket, seaét (72 tanuló) éa a rranczia nyel 
vet taaalták. Aa önképzőkörnek 09 rendes tagja 
volt. A kör tagjai rendkívüli munkásságot fejtet-
tek kl, melyaek javarésze a próaai dolgosatokra 
eeett, 188 műből 118 volt prózai s 45 költői. A 
gyűléseken vitatkosáaokat rendeztek. As ifjúsági 
seaekar meg gyakorta, tette változatossá a gyű-
lések tárgysorosaiát zenedarabok előadásával. A 
Innánk gyakorta látogatták as ifjúság  öukópsó 
ösasejöveteleit — A fögimnásium  kiránduló egye 
silele pár köselebb fekvő  kiválóbb asépségil helyet; 
Tmaaádfűrdőt,  a Bseat Anna tavát, a torjai „ Bűdön-
barlangot kereste fel.  — Aa lQuaági könyvtárba 
egyea müveket többea példányokban szereitek be. 
A asertárak köstl nagyobb mértékben a termé-
•ottani asertár (818 k.) gyarapodott 

A taaoló Ifjúság  azegényebb részének segí-
tésére bőséges források  állanak rendelkezésre. A 
flnövelöbea  89 ayllváaoa, 19 magán alapitványos, 
60 flaelö  (260 kor.) és 8 aaolgálattevö növendék 
nyert ellátási. As ialeroátasbao 101 tanulót be-
lyestek el As internálna költségeire Csikmegye 
740 krreaát, as egyei növendékek pedig 18 ko-
ronát flsettek.  A havonkénti élelmezés egy egy 
tannléaak 12 kor. 80 fillérbe  került, deaaa&lflk 
tsményekben la beoálUthatták as élelmi szere-
kel As iatecaálnabaa 8 taanlé nyert a felásol-
gálátUfl  Ingyenes eUátáat — Oaatöodljal 8 tanuló 
élvesett 60—200 kor. értékben — Csikmegye 

nevelő alapjából 48 tauuló 1770 kor. a Kbeszersö 
alapból 9 tanuló 880 kor. segítséget kapuit. — 
A landijat egóssen 20. fölig  28 tuoiilcuttk engedte 
el az iak. főhatóság.  Aa Igy gyakorolt segíts*? 
(640 kor.) az egész tandíjunk ll ,2W ta. Ug> 
pénzből itdnt könyvből álló jutalmuk H voltnk. 

A tnnulók ssánin óv végén 803 volt. Tíz-
nek kivételével az rgéaz ifjusi'ic  iniigvnr s a ta-
nulóknak hnaoiifele  frildinivoló  családokból agár 
muzik. Illetőség tekintetében erikmogyoi 310, 
báromszéki 25. a lobbiik külöubózó, leginkább 
erdélyi megyékből származnak. 

Aa előmenetelre nézve a tanulók kii/.ül min-
den HHg>b. l jelea 80 (8,27°/,) jó (I5.U8" o). 
elégséeeH l'JJi (53,17%). elégtelen 82 (22,M*/a). 

Érotiségi vizsgálatra 37 inuuló állolt. Írás 
bi>li visügiildtot tett 30 tnnnló, Hxobclire Állott 34. 
JvICKen érett I, jól II, ugya/viiii>ti lü, 3 li«n»p 
múlva jnv;ió vizsgálatot tehet 0, ismétlésre tiin* 
siioltflk  e«y tunul"!. Az értosiiiH a jüvó isk. évi 
felvételre  vonatkozó iiiiiidt-niicmii tuduivubik ziir-
ják be. .K, M«. 

Ünnepi beszéd 
i erersrö-dllröl w\st\M úulójáiti reluenlelétí Bnnepéljére*) 

|l H )( >. mlIţUMXItlit Iu» .'l-Oll, 
Turlottn: Kopaoi Gergely. 

(Folytatás ós vége.) 
A mi ÜnnopUnk, igy fiizve  gondolatainkat 

mélyen tisztelt Ünneplő közönség, a hála, a 
dindal, i\ kölcsönös szeretet es barátság, a 
munka, az élet, n hajnal, a fakadás,  a ineg-
ujulás ünnepe ma. Háln ü n n e p e az isteni 
Gondviseléssel szemben, hogy megtartott a 
múltban, megértette a jelent es adott erót és 
lelkesülést tenni vágyó karjainkba. A/.  éló nem 
zet hálája vele szemben, hogy .annyi balsze 
rencse közt, oly sok viszály után megfogyva 
bár, de törve nem, cl nemzet e hazán". Orom 
Ünnepe » mi sziveinknek, murt luy sejtjük, 
hog)* már nyilik, hogy már ,virrad*, az elő-
ítéletek és nemtörődömség küdfátyulán  keresz-
tül hasit az igazság ragyogó fénye  és ez a 
ragyogó fényesség  végre valahárai diadalra 
viszi a tni iig)ünket is. Az élet ünnepe a 
halál felett,  mert a nemzetek versenyének ed-
dig meg voltunk halva közlekedési eszközeink 
silánysága és saját tapasztalatlanságunk révén, 
és ma nap-nap után onnan, a hová a mi igaz-
ságunk is tartoznék, a miniszteri szekekról 
ujabb és ujabb remény dereng felénk,  hogy 
él uz Isten még és ő netu engedi elveszni a 
székelyt végképen. A f akadás  ünnepe ez. 
mely ma és ezentúl életerejénél és ösiességénél 
fogva  a székely faj  évezredes törzseibe veri 
le gyökereit, még pedig az idővel egyenes 
arányban, mart a minél előbb halad az idő, 
minél jobban rohannak a korok, annál mé-
lyebbre gyökeredzik n székely nemzetbe is az 
iparszeretet, mely a kö/el jövőben már gyer-
mekeiben hozza meg a gyümölcsöt a magyar 
haza számára. .Minden vészkiáltás, minden 
parányi fáradság,  mely ennek ellmgyn 
tott székely iparnak érdekében szól, mi ugy vél-
jük, hogy dúsan leszen meghálálva a nemzet jö-
vendő fennmaradásában,  A megujulás ünnepe 

nekünk, mely a nélkül, hogy eldobná a 
nemzet ősi roman tiz musát, ma é zászló alatt 
e zászló állal és e zászlóval vonul be a szé-
kely nép a nagy Magyarország ijim-os osztályai 
közé: örökül, halhatatlanul, elválasztlutlanul! 

Azért székely iparos testvérem, ma e tneg-
ujulás, ezen ölelkezés fenséges  perezélvn te-
kints fel  e lobogóra, érezz, gondolkozz;)], olvass, 
onnan értsd meg az idők szavát és azután 
bízzál önmagadban és tervezz a j ivóre. Atyáid 
és te véres, verejtékes munkáddal szerezted 
uzt meg. önmagad nélkülöztél, gyermekeidtől 
meghúztad a falatot,  tillert tiIIérre halmoztál, 
ugy áldoztál a hazának hogy legyen egy jel-
ződ, hogy legyen egy útmutatód, mely alatt 
megindulhass jövendő hódító utadra és bevo-
nulhass a müveit nemietek versenyébe. Hon-
szerző apáidnak méltó ivadéka vagy és ma, 
midőn e zászlót vállvetve, mint a faji  egyiivé-
tartoznndóság. az egyetértés, a munka, a sze-
retet szimbólumát kölcsönösen felemelitek,  én 
és mi mély tisztelettel hajlunk meg a ti nagy-
ságotok elótt. Miért? Azért székely iparos test-
vérem, mert te kifogtál  nz időn — es ezt öröm-
mel adom hirül a világnak, — az idő nem 
volt neked ártalmadra, mert ó nem marhatott 
bele a te húsodba. Az vngy, a ki voltál; 
Udeségedből a váltakozó korszakok szelleme, 
a szocziálizmus, az anarkizinus és más túl-
hajtott tévtanok, társudHlini rendünk ezen czél-
talan bolygó lidérezei semmit le nem koptat-
tak, a te jellemedhez, ósziuteségedhez, A te 
nagyságodhoz semmit hozzá uem adtak, belőle 
semmit el nem vehettek. Olyan vagy te édes 
nemzetem, mint a szirti szikla, megcsapkodtak 
a haragos hullámok sokszor, do ártalmadra 
nem voltak soha. Olyan a te életed, mint o 
hargitai fenyők  zordon sziklája keresztül sivít 
a hideg őszi szél rajta, megrázzák a viharok 
sokszor, villámok czikáznak benne, megtépik, 
meghasogatják, ámde azért keresztül repül az 
enyészeten. Te rajtad is, ha erősen e zászló 
köré csoportosulsz és mint a múltban megtar-
tottad faji,  nemzeti jellegedet; ugy a jövőben 
sem vetkezed le, hanem felvértezed  magadat 
ősi tisztaságodal, faji  szívós kitartásoddal és 
nemzeti életerős Jellegeddel, nem engeded ma-
gadat befolyásoltatni  csak az igazság által és 
mindig az igazság és az igazságosság utján 

maradsz,hallgatsz a múltra, hallgatsz szeszedre, 
hallgatsz a szivedre; ugy te is tényeid altul 
diadalmaskodni fogsz  az enyészeten es mint 
ősatyáid n legendákban repültek a haduk utján 
a csillagok közé; ugy tc is gyermekeid, a jö-
vendő generneziók, az összes nemzet hálájábau 
és tiszteletébon repülni fogsz  a halhatatlanság 
felé. 

Figyelj, eszmélj; — gondolkozzál! Te 
tudod, vérben született meg a te székely hazád, 
n te szabadságod, a vérben és verejtékbon kell 
neki diadalmaskodnia. A vér volt a melegágya, 
a vérnek kell lennie — ha a körülmények ugy 
kívánják, a koporsójának is. A vér cinelte ál-
tal a századok minden forgatagán,  n vér fogja 
ezután is diadalra juttatni I Véres ennek a lo-
bogónak a szine — hallottátok már — miuthu 
a te szivednek véres cseppje hullott volna rá; 
vérmezőben nz van rá felírva  „Isten áldja 
a magyar ipart"; hulljon is ki székely test-
vérem n te véred és han közügyek ugy kíván-
ják, halj meg önmagadnak, hogy örökké élhess 
a hazának. Mikor a szél kibontja redőit és 
himbálódzik fenn  a magasban, ugy süt le on-
nan, ugy ragyog, mintha a századok ősi tüze 
izzanék benne; égjen igy a te égő szived is 
az örökös székely hazáért. Mindig elól log 
lobogni, lobog a bölcsőnél, lobog a koporsónál 
mikor a gyászra szól az ének, a multat össze-
köti a jelennel és ez garancziátil szolgál a 
jövőre, hogy te szived is ily magasan lobog-
jon a hsáért, ilyen magasait lengjen un iga/.-
ságérr. Mocsok még nincs rajta, hanem tiszta 
mint ezek nz ártatlan liliom riihsia leánykák, 
kik eljöttek, hogy megkoszorúzzák benne a 
reményt, az igazságot, a halhatatlanságot — 
to vigyázz; a vesztett csaták tudata elcsüg-
Sesxt. korunk lidérc/fényei  után ne indulj, in-
goványos a talaj, a hol képződnek, a század 
sxeplóje rád ragad, a gázok megfojtanak  és 
ha elveszíted önerődet birodalmaddal hazádat — 
kérdem miképeu adsz számot ősatyáidnak és 
siró rab gyermekeidnek :\x örökké valóságban, 
kiknek számadással tartozol, hogy a becsülettel, 
az igazsággal, a szabadsággal, a hazával mi-
képen gazdálkodtál, a melyet szabadon és be-
csülettel rád hagytak. Még inkább merülj ide, 
a te lobogódon felül  korona díszlik, mint a 
királyság és ttépjog közös jelvénye u te haza-
fias  törekvéseidet, egyetértésedet, bölcsessé-
gedet, igazságodat, hitedet, reményedet, szere-
tetedel a becsületes és igaz munkával kell 
megkoronáznia, mert tudod, írva van: „a be 
csiiletiM és igaz munka emeli a népeket", n 
tétlenség, a lustaság rabbá teszi „lesülyeszti 
a nemzeteket". 

Most azért székely testvéreim e meguju-
lás pere/ében újuljanak meg a ti sziveitek is. 
A mult elpihent, nyíljék meg a jövewlö. Mind-
nyájan jertek e zászló körül ide, vele fogjunk 
mindannyian kezet, hogy az alkonyuló század te 
remje meg bennünk az igaz gy 11 mölesőket, 
szülje meg ebben az állandó igazságot. Cse-
réljük fel  e veresszinü zászló mellett a vért 
a verejtékkel, a körülmények ugy kívánják. Az 
ős székely nemzet állandó fennmaradásának 
*v. lehet a biztos logikája. Hazánkban mun-
kálkodni és nem máshol! A história azt beszéli: 
a ti ősapáitok munkája szerezte meg ezt a 
bizodalmas jele.-ji — szerezzék meg n ti bccsU-
letes törekvéseitek a remény teljes jövendőket 
ís. Kapesuljátok össze a multat a becsületes 
munka által a jelennel, hogy ez által biztos, 
alapokat vethessetek a jövendő nagyságának. 
Mimién oda hív titeket, atyáitok szelleme: az 
éló igazság, az ók kiömlött szent vérük : a vér-
tnuuság. a folytonos  törekvés a lét utált és a 
koroiikiut való meguju'ús: a munka, a porla-
dozó esőn tok a századok eme határkövei: az 
emlékek, a vértől megszentelt hantok : a haza 
és minden a mi szent, a tni e bérezés haza 
határán belül van — és nem máshol! 

„Fel bit. élj örökre iicmzul! 
Sírodból 16rj elő, nuigyttr! 
Mit ezrcil év meg nem HzcrMti, 
Vivju millió fórH-knr; 
Türjic népnek ásau sírját 
Caak ii huisora M tört kebel, 
l)c te iOrjc-J, bármit mér rád 
S élj firökre,  élned kell! 
Nyílj ki, száj» olajfa,  jolct! 
Hmhl vlrulion fel  c bon 
K* u búku lelje kedvét 
Lelje u virúuyokon, 
Kárpátoktól Adrián át 
Mind a szollá b lágy habok 
S millió ajk — aal harsogják: 
- Hogy a niugyar, hogy u székely 
— Hogy a wtékely, hogy a magyar 
Élni . . Elnl . . . El ni fog!!" 

Ugy legyen — befejeztem! 

kűmínfíslék, 
— A király snületós napja. Csik-

Szereda város lakósságának az intelligensebb 
része a 70 éves évforduló  alkalmából a magán 
lakások nagy részét és a közhatósági épületek-
nek ablakait már a mugelóző este a lehető-
séghez képest szépen kivilágították s mozsár-
durrogások jelezték a nevezetes évforduló  nap-
ját, 18-án a város Unnepidiszt öltött az igen 
sok épületre kitűzött nemzeti színű zászlók 
által, 10 órakor csoportosultak a hatóságok 
tu^ai u vármegyeház előtti téren, hogy részt 
vegyenek a hálaadó isteni tiszteleten, melyet 
Török Ferencz r. kath. lelkész már előre jel-
zett Elsőnek a helyben állomásozó kir. hon-
véd zászlóalj teljes czók-mókkal, azután a bí-

róságok tagjai teljes magyar díszruhába öltö-
zött dr. Perjéssy Mihály törvényszéki elnök 
vezetése alatt, végül a vármegye, a város, 
építészeti és erdészeti s más hivatalok tiszti-
kara élén Mikó Bálint főispánnal,  valamint a 
kir. csendőrség és pénzllgyőrség vonultak fel 
a templomba. Mise alatt egy zászlóalj honvéd-
ség teljesítette a diszlövéseket, mise végeztével 
pedig a fegyvergyakorlatra  lett behívás folytán 
igen tekintélyes számra kiegészült zászlóalj 
legéuysége léptettetett el dissfelvonásban  a 
piaeztéren felállott  zászlóalj parancsnok, a ha-
tóságok fejei  és a tisztviselők előtt azakaszo-
kiut kettős rendben és igen szép katonás tar-
tással. AZ Ünnepélyt főispán  urnái és a honvéd 
laktanyában dis'zlukoma követte, mely elóbbin 
a hatóságok főnökei,  utóbbin az efTektívus  és 
a szolgálaton kívüli t sztikar vettek részt. 

— Dr. Hegedűs Loránd Csíkban. 
Dr. Hegedlls Loránd orsz. képviselő. Hegedűs 
Sándor m. kir. kereskedelemügyi miniszter fia 
vármegyénk iparának- kereskedelmének s köz-
gazdasági viszonyainak és az úgynevezett szé-
kely kivándorlás okainak tanulmányozására f. 
hó 17-én nz estéli vonattal városunkban ér-
kezett, olyan szándékkal, hogy meglátogatja 
vármegyénk minden népesebb községét s nép-
pel való közvetlen érintkezés folytán  szerzi 
meg a szükséges tapasztalatokat. Folyó hó 
18-án indult el városuukból körútjára. Útjában 
l'áris Frigyes kir. Ügyész kiséri. Mi őszintén 
óhajtjuk, hogy a rokonszenves ifjú  képviselő 
törekvései a Székelyföldre  nézve meghozsák 
a kívánt eredményt. 

— Törvényhatósági kösgyftlós.  A 
liirvénybntÓMág nu^n^ztn í̂ szokásos gyölé»e la-
punk inr*gj«leuéa<» napján tartatván meg. annak 
m k^nii lefolyásáról  csnk jövő számunkban 
niilliutunk be. Az augQtzln^ gyűlésekhez min 
d g a legtöbb érdekek fűződnek  különösen, a 
gyermekeiket iskoláztató szülők részéről, mert 
akkor szokott a vármegye által a nevelési péoz-
iárból adandó öHsuönJijHk és aegélyek mérvé-
nek nieghntái ozása történni; de eznttal érde-
kességet kölcsönzött a gyűlésnek a tölgyesi fő 
"ZnlgHbirói és alc«iki szolgabírói állásoknak vá-
lnsztá* uijáni betöltése is, melyet a mnll gyü-
léwi zajos jelenetek után pályázat hirdntés elö-
/.fttt  meg, s a melynek következtében a f<iNz«(-
gnbilói áilásnt Hogády Gyula Il-od aljegyző é* 
Zaknriáa Lukács tölgyesi szolgabíró, az alcsiki 
szolgnbirói állásra pedig D̂ Ak Jinoi vallás és 
é* közoktatásügyi miniszteri siámMsxl, Sándor 
ti>u'a és WelnHiin Géza kö«ig. gyakornokok 
Htllnk be pályáxnii kéréseket. 

A mint lapunk  zártakor  értesülünk  A 
főszolgabírói  állásra  74szavazattal  Hogády 
Gyula, a szolgabírói  állásra  pedig  közfel-
kiáltással  Sándor  Gyula választattak  meg, 
kik  a hivatalos esküt  nyomban le is tették. 

— Ebed a törvényszéki elnöknél. 
Folyó hó 20-án Szent Isván napján dr. Perjéssy 
Miliály kir. tör vény széki elnök és neje fényes 
ebédet adtak, a melyen városunk intelligencziája, 
* köztük megyénk fft-  és alispánja számsserint 
nuntegy 24-en jelentek meg. Az ebéd során a 
házi gazda gyönyörű Wszéiet tartott, a mely-
ben H székely viszonyokat fejtegetve,  azt mondja, 
111 igy a székelység és a vármegye bajain esak nsy 
n*-giihHünk, ha válvetelt munkával és kitartó oda-
ftdássKl  fáradtságot  nem kímélve törfink  elö. A re-
ni*-k beszéd és a házi asszo iy elbájoló kedvessége 

lekötelezi! szivvaaége. a melylyel úgyszólván 
egész i ársaságot lebilincselte ugy este 6 óráig 

Lni-iMttH olt a in eljelenteket, a mikor azután 
egy pár kellemesen eliöMtl óra emlékével tel-
jes lÍM/ieb'ltel a derék törvényszéki elnök és 
kedven neje iráui haza távozlak. 

— A könségi közigazgatási tanfo-
lyamok életbeléptetése A mint már ko-
rában is említettük a községi kö/.igazgatási tan-
folyamokról  és vizegálstokról szóló törvény ér-
telmében Budapesten, D breczenben, Kasain, 
Kulo/uvártt, Mármarna azígeteu, Maros-vásár* 
helyen, Nngybecskereken, Pécsett, Pozsonyban 
és Szombathelyen létesítendő tanfolyamok  jövő 
szeptember hó l-én életbe lépnek. As életbe 
léptetésre n<*%ve most jelent meg a belügymi-
iiisztern-k 81 szakaszbői állá szsbályrendelete, 
mely a tanulmányi idő tartamát, a tananyagét, 
a felügyeletet,  a vizsgáló bizottsági szervezetét, 
a tandijakat, fegyelmi  szabályokat a vizsgára 
való jelentkezéseket, annak tárgyait, díjait, a 
tantestület teendőit stb. tárgyán za. E sserint a 
tantolyaniok i unni mányi időtartama évenkint 
szeptember 1 -tői a következő év jnnlna 80 ig 
terjed és kél félévre  oszlik. Hallgatöknl felvé-
tetnek a kik: a) a fögimo4z;um,  vagy a főreális-
kola 8 osztályát, vagy ezen közép tanodákkal 
egyenrango más közép fokú  iskolát, vagy a meg-
telelő katonai intéseiét sikeresen végzetlék ; b) 
az iskolai tanulmányok ntán valamely körjegyzői 
irodában, mint aljegyző, eegédjegyzö, jegyzői 
irnok, vagy jegyző gyakornok legalább egy évi 
gyakorlatot löllöttek; c) as állam nyelvét sió-
val és írásban bírják; d) fedlhetetlen  elö éle-
tűek ; e) a kik a tanlolyamot hallgatási szándé-
kukat augusztus 20—26 ike között as Igazga-
tónál okmányaik bemutatása mellett szóval, vagy 
írásban bejelentik. As évi tandíj 40 korona, 
mely öaszeg félévenkiat  80—90 korona részié-
lekben fizetendő.  Szegénysorán hallgatók na elő-
adói értekesiet javaslatára a belügy min Inter 
álul tandíj elengedésben, kiváló szorgalom és 
kifogástalan  mafaviselet  tannsiUsa esetén pedig 
ösztöndíjban, jitalomban réssestlnek. A tanév 
végén rendes időben letett, valamint aa isméiéit 
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vi»gá)atért 80 koron». jelvizsgálatért Í0 ko-
rosa, readkivIH Mfl'*a  való riwgálatért padig 
40 korosa dij InliwiO, A tanfolyamon  bee-
lakással egybeköt»: t táplatézet rend«*zb'1ö be, 
ba anoak igénybevételére kellő szánn hu llgutó 
jelentkezik. Olyan tanfolyamon,  bol iuiernálaa 
vas ösztöndíj belyHt ingyenes, vagy l'ldija* el-
látás syojtatik. Átmeneti kedvezménydl az 1901/ 
1909. éa 1909/9. tanévekben tanfolyam  hallga-
tékol felvehetők  as 1900. év szeptember hó )-én 
tényleges szolgálatban álló kftmégi  aljegyzők 
gyakornokok és l«*gyx5i írnokok, a mennyiben 
6 ginaásiatni, reál- vagy polgári iskolai o»%ttlyt 
végezltk, de 1900 szeptember 1-ét mt-gelfi/.dleg 
meg kezdeti legalább egy éri gyakorlatot Iádnak 
kimutatni. A tanfolyamra  való felvitel,  illetve 
vizsgára bocsátás Mtételéül kitOzftti  egy évi 
gyakorlat igazolására az illető körjegyzőnek as 
alispán által láttamozott bizony ilványa szolgál. 

— Yáltoaások a somlyói gimnáainm 
tanári karában. A caik->omlyói főgimnázium 
unári tesllletében nemcsak a mait tanévben 
eJŐfordalt  halálozás, clpályázás és nyugdíjazás 
követ keltében, hanem lőlsnbalósági intézkedés 
folytán  s aatenlikss forrásból  nyert értesftlésflnk 
szerint lényeges változások állanak be, melyekre 
nézve annyit az ideig tidbatouk, Imgy a gim-
náziBm igazgatá>a a AD Ove Idei iga/fialóságtól 
rlválarztalott s Bándi Vázol igazgató Brassóba 
helyeztetvén ál, a tflgimnázismi  igazgatói leendők-
kel Pál Uábor readea tanár a fluövelde)  éa in-
lernátási rtgi-nséggel Bálint György gyolaf-  bér-
vári flnöveldei  aligazgató bízatott meg, a ki e 
20-án Somlyóra már meg is érkezett, és a ki-
től a Gyulafehérvárt  megjelenő „Közművelődés" 
eddigi nftködésélBelegszavakban  elismerve, vesz 
baoit azon reméuyben, bogy a lap szellemi 
támogatását azstánra sem fogja  negtagadui. 
A többi megürült állásuk betöltése még ténynyé 
nem válván, arról ez idő szerint m*g kombin s-
cziókba sem bocsátkozhatunk. 

— Gyáasrovat. Szőcs Ignáez csík-
szeredai szorgalmas és törekvő polgár, volt 
városi pénztárnok, a csik-szeredai róm. kath. 
egyházmegye bitója, folyó  hó 20-án délután 
5 óra tájban szélütés következtében váratlanul 
elhalálozott Még délelőtt részt vett az isteni 
tiszteleten, buzgón énekelt és imádkozott, temp* 
lomozás után megebédelt s csak ezekután 
érzett némi rosszullétet, rövid idő múlva bal-
oldalát szélütés érte, minek következtében né-
hány órai szenvedés után elhunyt A szoinoru 
esetről neje Szőcs Ignáczné szül. Kiss Anna 
a következő jelentést bocsátotta ki: Alulírott 
ugy a maga, valamint a közeli és távoli rokonok 
nevében a legmélyebb fajdalomtól  sújtottan tu-
datja, bog}' a felejthetetlen  jó férj,  a hü és gon-
dos hitvesek mintaképe, a nemeslelkü jó rokon 
csik-szeredai Szócs Ignáez, volt 48-as honvéd, 
Csik-Szereda városnak 17 éven át hü pénz-
tárnoka, Csik-Szereda róm. kath. egyházme-
gyéjének 36 éveo át érdemes megyebirája 
életének 78-ik és boldog házasságáuak 52-ik 
évében, néhány órai betegeskedés és a hal-
doklók szentségének fölvétele  után az Urban 
jobb létre szenderült A drága halott bült te-
temei folyó  hó 22-én d. u. 4 órakor fognak  a 
helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni, lelkeért pedig a szent-mise áldozat 
folyó  hó 23-án d. e. 10 órakor fog  az Egek 
Urának bemutattutni. Nyugodjék békében I Ál-
dott legyen emlékezete és az örök világosság 
fényeskedjék  neki! Csik-Szereda, 1900. évi 
augusztus hó 20-án. 

— Dalárda Csik-Szeredában. LW.ló 
Géza kir. törvényszéki biró és lapaok szer k m 
tője egy férfi  dalegylei Összehozásán fáradoz-
nak. Mindenki előtt kedveaen hangzik « törek-
vés és igazán eiisaeréaa*-! adózhatnak a biró 
nioak Bint kezdeményezőnek » k'ván.nk, hogy fá-
radozását aiaél szebb siker koronázz*, s egy-
szersmind telki vjnk, (érflainkal  as eszinéurk 
minél szélesebb körben leendő támogatására. 

— A herosegprimás adományai. Va-
szari Kolos bíboros berczegprímás a keresz-
ténység behozatala és a magyar királyság meg-
alapítása 900-ik évfordulója  emlékére a követ-
kező alapítványokat tette: 1. az Esztergomban 
építendő kath. taoitói árvaház alapjára 90,000 
koronát, 2. a módosi róm. kath. ieáuynevelő 
intézetre 30,000 koronát, 3- nönevelési caélokra 
40,000 koronát, 4. Esztergom város szegényeinek 
6000 koronát, 5. a budapesti inasegyesület há-
zára 6000 koronát, 6. a budapesti gyógyítha-
tatlanok kórháiára 10,000 koronát összesen 
129,000 koronát 

— Iskolai értesítés. A székely-udvar-
helyi kir. állami főreáliskolában  az 1900—1901. 
iskolai évre a beiratások folyó  évi szeptember 
1., 3. és 4-én tartatnak meg, a javító vizsgá-
latok aug. 31-én, a pótló, felvételi  és magán 
vizsgálatok a beiratási napokon d. u. tartatnak. 
A beiratásokhoz a tanuló szülője vagy megbí-
zottja kíséretében Jelenbotik meg aa igazgatóság 
elótt s a következő okmányokat tartozik ma-
gával boai: a) a megelőző évről nyert iskolai 
bizonyítványt, b) keresztlevelet, c) ujraoltási 
igazolványt A főreáliskola  első osztályába 
olyan tanalók vétetnek fel,  kik kilencz évesek 
multak s aa elemi Iskola negyedik osztályát 
jó eredménnyel végesték. Olyanok is felvétet-
nek, a kik ilyen bixonyitványnyal nem bírnak, 
csak ez esetben felvételi  vizsgálaton kell iga-
aolniok, bogy a megkívántató elókéazültséggel 
bírnak. A többi osztályokba azok vétetneklel, 
a kik a reáliskola megelŐsŐ osztályát legalább 
te elégségéé eredménnyel végezték. Azok a kik 

gimnáiinmból, polgári iskolából vagy esetleg 
katonai reáliskolából akarnak átlépni, szintén 
felvételi  vizsgálatot tartoznak tenni, de csak 
azokból a tárgyakból, melyeket az elhagyott 
intézetben vagy egyátalán nem tanultak, vagy 
nem oly teljedelemben, mint azt a reáliskolában 
tanítják. A felvételi  vizsgálat dija 20 korona, 
ellenben a javító vizsgálatok díjmentesek. Az 
évi tandíj 36 kor. mely két esetleg négy rész-
letben is fizethető.  Indokolt esetekben a jó 
előmenetelü és magaviseletű tanulókat fele, 
esetleg az egész tandíj fizetése  alól is felment-
heti az igazgatóság. A kik e kedvezményben 
részesülni óhajtanak, az intézet igazgatójához 
czimzett s a legújabb keletű szegénységi bizo-
nyítvánnyal felszerelt  folyamodványukat  a beira-
táskor nvujtsák be. A beiratási dijak 10 kor. 
16 fill.  Kz alól felmentés  nincs. Az intézettel 
kapcsolatosan egy G5 tanulóra berendezett in-
ternátus is van, melyben a tanulók felügyele-
tet, teljes ellátást kapnak. Az internátusi-díj 
600, 400, 300 korona, mely félévi  részletekben 
előre fizetendő.  Az Internátus konyhájáról ebé-
det kaphat 30 székely származású tanuló, még 
pedig 15. évi 40 koronáért, 15 pedig egészen 
iugyen. Ezen kedvezményekért folyamodni  kell 
folyó  hó 30-ig az igazgatósághoz czimzett s 
szegénységi bizonyítvánnyal támogatott kérés-
ben. A székely származású tanuló nem csupán 
Udvarhely megyei, Imnem más vármegyei is 
lehet. Ugy az internátust, valamint a főreál  is-
kolát illetőleg az érdeklődő és tájékozódni 
óhajtó szülőknek készséggel nyújt felvilágosí-
tást az igazgatóság. 

— A székely ipar dlosősége Paris* 
ban. Czimbulmoa Ferencz kézdivásárhelyi mU-
asztnlos, székelyföldünk  ezen jeles iparosa, 
kiállított tárgyaiért ezüst éremmel lett jutal-
mazva, kitüntetve a párisi nemzetközi kiállí-
táson. Hogy ezen kitüntetés mily méltóan érte 
Czitubalmos Fereuezet mindeneknél jobban ta-
núsítja azon további kitüntetés, hogy kiállított 
bútorai kétszeresen Algírba után rend el tettek. 
Egyik tanúbizonysága ez is unnak, hogy van 
már nekünk is verseuyképes iparunk s a tér-
foglalásra  csak az iparosok nagyobb bátorsága, 
Összetartása és nagyobb ereje szükséges, a mi 
a szövetkezés utján mind elérhető Gratulálunk 
Czimbalmos Ferencznek, mint azok egyikének, 
a kik az ipari alkotások tökélyének szédületes 
magasságában is a magyar iparunk hírnevet, 
dicsőséget s a mes9ze külföldön  is pártolást 
és kelendőséget szereztek. Szolgáljon ez bá-
tortalan jeles iparosaiuknak buzdításul arra. 
hogy törekedjünk a uagyobb-nugyobb siker 
elérése végett mindig csak előre! 

— Lemondás. Csik-zsögödi Nagy Fe-
rencz vármegyei közigazgatási kiadó 30 évi 
szolgálat után, előre haladott kora miatt állá-
sáról lemondott és nyugdíjaztatását kérte. Az 
ez által megürült kiadói állás pályázat hirdetés 
utján fog  betöltetni. 

— Tűz. Csík-Szép vizén folyó  hó 21-én 
a délelőtti órákban tüz Ütött ki a 7 épület lett 
a lángok martalékává. A nagyobb szerencsét-
lenségnek a szélcsendes idő és a kellő időben 
alkalmazott mentési munkálatok vették elejét. 
A tüz keletkezésének oka még eddig ismeretlen. 

— Medve kaland. Tudjuk, hogy Fel-
csíkon a medvék mennyire garázdálkodnak. 
Statisztikát lehetne Összeállítani azon házi alla-
tokról, melyek a maczkók martalékaivá esnek. 
Egy szép estve több pásztor azon hírrel futott 
Karczfalvára,  hogy a medvék amadicsai „Fe-
kete erdő®-ben több szarvasmarhát szétmar-
czangoltak- E hirre három fiatal  vadász Szabó 
László, Hankó Elemér és Antal Áron folyó  hó 
18-án kora reggel elindultak a madicsui erdőkbe, 
hogy a maczkóknak megadják az utolsó peni-
tencziát A mily vígan kezdődött a hajtás, oly 
szomorú következménnyel végződött. A kutyák 
u. is két medvét zaklattak fel,  a melyek bő-
szülten iramodtak a vadászok felé.  Egy hatal-
mas fekete  medve egyenesen Szabó László 
felé  tartott, ki alig tíz lépésnyi távolságban 
elsütötte fegyverét.  Alig dördült el a fegyver 
a megsebzett vad hangos bőgéssel a vadászra 
ugrott, s praczlijával arezbórét inegkarczolta. 
A kiabálásra odasiettek a ló távol bari levő 
Hankó Elemér és Antal Áron s vadász késeikkel 
rátámadtak a vadra. A medve e hirtelen tá-
madást nem sejtve egy kissé hátrahúzódott. 
S ez megmentette a Hatni vadászokat, mert 
Szabó Laczi lélekjelenlétét visszanyerve alkal-
mas pillanatban a medvét lelőtte. Mindhárom 
Hatol vadász a medvével való dulakodás köz-
ben arezukon, karjaikon és vállukon jelentékeny 
sérüléseket szenvedtek. A sebesült vadászok-
nak dr. Prihoda karczfalvi  orvos idejekorán 
segiteége* nyújtott Balázs Ferencz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Kereskedelemügyi m. kir. miniuter 

I6886.-IX. 

a baxai ipwnak állami kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló 1899. évi XLIX, 

t.-cz. végrehajtás  a tárgyában. 
(Folytatás.) 

Ugyanezen díjszámítás alkalmazandó as épí-
tési anyagoknak a leadási állomásról a nyilt pá-
lyára való kiállítására néive. A mennyiben aaou-
baa a kiállítás oly rakodó helyre történik, mely 
haainálbató kitérővel bir, melyre tehát a elállítás 
a rendes vonatokkal eszközölhető, es esetben a 

•lijsAiimilás as egyes kocsirakomány okban ízálli-
mu épitéal anyagok után la a tényleges dijsza 
biiai távolság alapul vételével sz illetó kitérőig 
alkalmazandó. 

4. As önköltségi viteldijak alkalmazása 
ind1 lett a szállítmányok bo- és kirakásáról a ked-
vezményt igénybe vovő fél  saját költségén tarto-
zik gondolkodni. 

5. A mennyiben jelen utasítás másképen 
nem határos, a azóbnn levő atdllilmányok tekin-
tetében állatában a m. kir. államvasutak helyi 
díjszabásában foglalt  hntározmúnyok mérvadók, 
mihez kép>at a felmerülő  mellékilleték<*k, vala-
mint külön leljeaiiinényokért dijszubáailag fenn-
álló egyéb illetékekre (mint például hídvám, ál-
rHkodási, átszállitáai. mérlegelési és pótilletékek 
stb.) vonatkozólag dijsza báailag fennálló  határoz-
ni Any ok a jelen ulesitás állal nem érintetnek, 
illetvo az említett szállítmányok után is dijsza-
b&eeseri'cn fizetendők, 

Ugyancsak a fennél  ló batározmányok alkal-
mazandók n járművök használata, illetve fol-  és 
lerakása körül nelnlán elóforduló  késedelmek 
eseteiben. 

6. A fentebbiekben  megállapított önköltségi 
kedvezmény reiirinzcriut visszatérítés utján alkal-
maztunk. 

Kőanyag, homok, tégla, és egyéb tömeges 
s*álliimán)ok után azonban az önköltségi ked-
vezmény nz illető viszonylatok bejelentése cse-
lén lehetőség szer int rovatolna utján nlkalmaziatik. 

7. Az önköltségi kedvezmény érvényeacégi 
turtiima azon rendelet keltétől, melylyel nz a 
25. § nyeri ut benyújtóit külön folyuinodvány 
alapján engedni) eztelea, do legkésőbb az ezen 
folyamodvány  beuwtjtását követő négy liót lejár-
tától a gynr iizem behelyezésen ok 8 illetvo a nyár 
megnagyobbítása esetében sz uj létesítmény hasz-
nálatba vételének linpjiiiţţ terjed. 

III. FEJUZKT, 
10. A k- a törvényben megállapított ál-

lumi kedvezményekben részesülni kíván, tartozik 
oz iránt szabály szerű bélyeggel ellátott kérvény-
ben folyamodni.  A kérvéu)ezéa vagy a kedvez-
mények előzetes biztosítására vngy végleges ineg-
adásárn vonatkozhulik. 

As elózetcs biztosításnak lóteaitendd gyá-
rukra, illetve ipartelepekre uézvo van lielyc. Kz 
eseibcn, In nem tnozógazdusági szesr.rózdékrdl 
vnn szó, a kérvényhez, melynek lehetőleg kime-
rítő tájékoz Intést kell mngában foglalnia  nz ipar 
telepen elóálliiuni szándékolt iparczikkokról, va-
lamint nz ipnrielepeu alku'muzNndó munkások 
számúról, HZ ipartelep lelkébe, épületeibe és be-
rundozó»i láigyniba befektetendő  tókc nagyságáról 
éa az ipartelep évi termelésének megközelitó ér-
tékéről. mellékelve kell lennio ; 

1. ii4 ipartelepen alkalmazandó eljárások 
rövid loirnsHimk ; 

2. azon berendezési tárgyak jegyzékének, 
melyek az országban előre láthutólag beszerez-
hetők nem lösznek. 

Hu pedig létesítendő mezőgazdasági szesz-
főzdére  vonatkozó elózete* biztosításról van szó, 
az ez iráuli kérvényhez, melynek a szeszfőzdében 
elórebiilnitóbig feldoluozaiidó  nyers anyagok no 
inére és mennyiségére nézve kell tájékoztutást 
tartalmaznia, a fent  I. ós *2. aluli megjelölt ada-
tokon kiviil, folyuinodóknuk  ínég csatolniuk koll: 

3. a létesítendő szeszfőzdével  kapcsolatba 
hozandó mezőgazdasági föld  terii letek re vonatkozó 
tulajdon-, esolleg haszonbérleti jogokat igazoló 
okmányokat és 

az illetó gftzdii8:ig  egyes földterületeinek 
térfogatát  és iniiveléii ágát kitüntető birtokiv 
hiteles kivonatát. 

A végltges engedélyezésnek már üzembe 
helyezett gyárakra nézvo van helye a ez esetben 
a* előbb említeti adatokon s mellékleteken kivül 
a folyamodványhoz  mellékelve kell lennie a telep 
műszaki rajzainak is. ti műszaki rajzoknak I : 50 
léptékbeu koll elkészítve lenuiök és a berende-
zési tárgyakat mérethelyesen kell föliünlctniök. 
(Dispositió rujz.) (Folyt, köv.) 

Laplulujdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr., 
neoei tiM IBottos 

orvosi reudelője cs fogorvosi  műterme 
li4ój s - io Os ik -Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Sz. 3693—900. [löl] 2-H 

ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikói egye felesi  ki járásban Csik-Gyi-
meakttzéplok székhelylyel alakított körjegy-
zői körben, mely ktirhttz Csik-Gyimegfelső 
lok és Gyiiuesközéplok községek tartoznak 
a korjegyzői állás betöltendő lévén, e 
czélból as 1886 évi XXII. t.-cz. 82 §-a 
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, s 
íelhivom, hogy nagykorúságokat, honpol-
gárságukot as 1883. évi I. t.-cz. 6. §-ában 
megkívánt képzettségüket és as eddigi 

szolgálatú kot igazoló okmányokkal felsze-
relt kérvényeiket 1 9 0 0 . é v N g O S S t O l 
3 0 - i g alólirt főszolgabíróhoz  annál bi-
zonyosabban adják be, mert a kérfbb 
beérkezők nem lógnak figyelembe  vétetni. 

A körjegyző javndalmasáfia  áll: 
1. Évi 800 korona fizetés.  2. Ter-

mészetbeni lakás. 3. Iroda átalány 60 kor. 
4. Faátalány 80 korona, f».  Magánmon-
kálatokért a szabály rendeletileg megálla-
pított dijak. 6. Állami anyakönyvvesetŐvé 
való kineveztetése esetén 160 korona tisz-
telet dij. 

A választás Gy imes -Kösép lokon 
1900. év szeptember 3-án fog  megtartani, 
s a megválasztott körjegyző állását azonnal 
elfoglalni  tnrtozik. 

Csik-Szeredn, 1900.augosztns 9-én. 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 
Sz. 4488/mOO. (1A8| 1—» 

tkv. 
HIRDETMÉNY. 

Az arányosított csik-göröcsfalvi  közhelyeket 
az általános helyszioelósi állapot aserlnt feltűs-
tető Csik-Göröcafalva  község 980 —084 saámu 
tjkve arányositás következtében as 1869. évi 
•2579 azámii szabályrendelethez képest átalaklt-
latik éa ezzel egyidejűleg mindazoo ingatlanokra 
nézve a melyikre az 1886. évt XXIX.. a« 1889. 
XXXVIII, és ai 1801. XVI. t ozikkek a tény-
Uges birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
delik, az 1892. XXIX. t csikkben szabályozott 
eljárás « telokjegyzóköoyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan foganatosiltatlk. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése éa a helysaini eljárás Csik-Qöröcafalva 
községben 1900. évi szeptember hó 17-én fog 
kezdődni. 

A tervezel hitelesítésének valamint általában 
a hely azi ni eljárd a foganatosítása  végett GeozÓ 
Üéla kir. törvényszéki biró és Kotma István kir. 
trvszéki a. telekkönyvvezetőból álló bízottaág kül-
detik ki. 

K ii n él fogva  felhivatnak  : 
1. as összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott ál-
tal jcleujeuck meg és nz uj telekkönyvi terveset 
ellen netálani észrevételeiket annál bizonyosabban 
adják eló, mert a régi telekjegyzőkönyvek vég-
leges átalakítása után a téves átvezetésből ered-
hető kifogásokat  jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik. 

2. mindazok, a kik a telekjegyzőköoyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve előterjesztést kíván-
nak tenui, hogy a telekköuyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo-
lyatna alatt jelenjennek meg és as elólerjeasté* 
seiket igazoló okiratokkal mutassák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanokra 
tulajdonjogot tartanak ; de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy as 
atirásra az 1886. XXIX. t-cz. 16—18, és aa 
Inso. XXXVIII, t.-cz. 5. 7. és 9. §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak éa 
azokkal igéuyeiket a kiküldött előtt Igazolják, 
avagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött 
előli szóval ismerj® el, éa a tulajdonjog bekebe-
lezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben 
jogaikat ezen as uton nem érvényesíthetik éa a 
bélyeg éa illeték elengedési kedvezményből ia 
elesnek ; és 

•1. atok kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követeléarv vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyébjog van nyilván könyvileg bejegyeave, 
ugyaziulén as ily bejegyzésekkel terhelt ingatla-
nok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak kitör* 
lését kérelmezzék, illotve, hogy a kitörléal enge-
dély nyilváuiláaa végett kiküldött előtt jelenjenek 
meg. mert elleo esetben a bélyegmeolesség ked-
vezményétől elesnek. 

A kir. törvazék mint tlkvi batóaág. 
Csik-Hceredán, 1900. jultus hó 24-én. 

Geoaö Béla, 
kir. taskt biró. 

Pályázati hirdetmény. 
A csik-borzsovat községi iskolánál a 

tanítói állomás megüresedvén, arra pályá-
zat hirdettetik. — Járandóságok: 
a) 600 korona löraafizetés. 
b) megfelelő  ötöd éves korpótlék. 
c) 120 korona faátalány. 
d) faizáai  és legelietési jog, mely a nyug-

díjba számit, ennek értéke 120 korona. 
e) természetben lakás és gazdasági istálló, 
í) kert, melynek értéke 60 korona. 
g) vallástan tanításért aa egyház megyé-

től remélhető 20 korona. 
A kellően íelsserelt kérvények folyt 

évi sseptember hó 10-ig alulírott is-
kolaszéki elnökhöz beadandók. 

Ősik- Borzsován, 1900. éri aug. 18-án. 
(U. p. Csik-SzépVÍZ.) [170] l - l 
Kovács Tamás, Kovács Simon, 

jegyző. kflaa.  Iak.-aaákl elnOk. 



Augusztus 22. C S Í K I L A P O K 34. szám. 

ÜZLET ÁTVÉTEL! 
Mivel üzleteinél a napokban Merza Rezső urnák átadtam, van szerencséin a n. é. közönségnek 

eddigi szive* pártfogásáé;rl  hálás köszönelel mondani és egyullal kérem. hogy az eddig irántam tanúsított szíves 
pártfogásukat  ulódom részére l'enlarlani szíveskedjenek és ölet becses látogatásukkal szerencséltetni méltóztassanak, 
melyek után vagyok teljes tisztelettel 

E hó 15-től Barcsay K. ur első férfi  és női divat-üzletét megvettem s ezt elegendő 
tőkével szolid árak és a legjobb és legdivatosabb árukkal ellátva ugy ezután is mind eddig 
Csik-Szeredában ez első divat-üzlet renoméját fenntartani  szándékozom s kérem a n. é. 
városi és vidéki közönséget, elődöm bizalmával engemet is szerencséltetni sziveskedjenek. 

Csik-Szereda. IÍHHI. augusztus liólmn. Mély liszté,lettel, 

i'7|i 1 3 -K / f r r r y . m a K E Z S Ö , férfi- és női divat üzlete. 

G s U £ - S z e r e d . a 

Trohán József, 
vag-, fűszer-  és porcellún (Izlnti ln- ? 

Egy fiatal  segéd 1 
azonnal l'elvtelik. 

Ajánlatok a Fenti ciimhez kOldendök. o 

Sertés betegségek elleni por. 
A sertéstenyésztő gazdák és bir-

tokosok figyelmébe! 
A 13(M2. SZ. a. szabad, és törvényeden védett 

„Állítok ennxié&ci el&segiii) Som Gáza-féle  norair 
ma már mindenréle áltatnál alkalmazzak 
gazdaságokban. Az ország legelső uradalmai, 
birtokosai, gazdaküzönség, állatorvosok stb. stb. 
irják, hogy nem csuk sertés betegség ellen. d>' 
bármely állatnál bevált étvágy és emósztos 
elősegítésére és a hizás gyors fejleszté-
sére, valamint betegségek ellen is sikere-
sen használtatik. liudlasos íórdüár és cláru2ilási heiy 

( i r i i n w a l d A l b e r t . w* 
vegyeskereskedése Csik-Szeredában. 

Hova ii megrendelések küldendők. 

Egy 2 gimnáziuniol végzel! (in 

fölvétetik  Nagy Gyulánál Csik-Szeredán. 
|1Ü7| •> 2 

A jármi ék pnpirnk. valamint az ál lumi- és tnn-
pánHorsjegyíL jeli-ultgi alacsony árfolyama  < z<-k 
megvételéi megta kari toll összegek li-gjobl. el-
helyezésére ujniiluiossú les/.i. H"V<bl» felvilá-

gosítást iiyujl a 

B T T E A P E S T , 
mely ily áltninkftl  véuyekel. viilaininl úlliimi- én 
mugáusorsjegyeLci yic-«i linvi részletre, lübb 

évi leti/etÜTC clml. 
BC Z é p ^ r l s e l ó l E , 

kik ily érlék|>u|»irnk ekdúsávul. vnlainint sors-
jegy tar** ságok ÖNSZI-ÁIIÍIHSSIVQI foglalkozni  óliaj-

lunuk, mugus jutalékban részvsiilnck. 
|ie3| 2-a 

Ősik-Szent-Királyon özvegy ;» 
GÁL ENDRÉNÉL elköltözés j t 
folytán  három szobaheli bátor, ; & 
továbbá ídei termésű, első minÖ- : f 
ségQ széna, gazdasági esz- <| 
közök, egy kocsi, ökrök , 
bivalyok, sertések eludók. ; | 

[leoi a-J & 

V A 6 Y 0 N . 
Vezérmérleg 

övi junius hó 1-töl 189B. évi deczembor hó 31-ig. T E H E R . 

:i<;r,r,4H 

•IHzállog kölcsönben 
Váltó adósságban . . . 
Visszatérítendő letétek és óvadékokba 
Kápolna alapnak 
Kóroda alapnak 
Tusnád község haszonbér számlának 
M. Á. V. számlának . . 
Tűzoltó szerek számlájának 
Hiztositási alapnak 
Törzs vagyon ha ti 
Mérleg többlet 

l'énztárkés/lct: 
Készpénzben . . . 4*.>7.!14 
Takarékpénztári könyvekben . 1787.-"»(> 
Takarékpénztári kötvényekben 7110.— 
Váltókban (i<H>.— 
Nyugtákban 111U1K 
halinérési jog kártalanítási kötvényekben . I4IKK). 
Italinéivsi jog kárt. kötvények kamataiban (i4H. 
Tűzoltó szerekben 782.4(1 
Ingóságokban (ÜI22.ÍI2 
Ji'lzállog kölcsön tőke törlesztésben 824.74 
Herultázásokbnii 172t»S;t.77 
Mi/.to>itásj alap 424-"»00. 
Törzsvagyon 107500.- 727211 KII 

Különböző adósoktól követelésben: 
1. Telckdij számlálói . 5122.-'»» 
2. Haszonbérek számlától . . S07I.— 
8. Iparosok-kereskedők számlától 11)25.--
4. Kovatal számlától 21.'57. 
5. Különféle  tartozások 4!IS."):! 
(». Veszteség számlától <142.öl 182% 54 

7-HH;8!ll 
('üik-Tusnádfiirdön,  1H1I1». deczemlior hó Ül-én. 

A lurdóbirtokosai szövetkezetének igazgatósága: 
Mikó  Hál  int s. k.,  Kónifii  Jiărolif  a. k.,  Konvx  Intrau  8. k.,  Dr. Hornkor  HvUi  s. ír., 

• I « 1 . 1  „ÜL.  /«/.»•«/,»/.;,  iV./1/^r. 
Vnjntt  ístrán  s. k.,  1/tn  t.s D <uh>m >\ k , DR . Otrobúit  Xántlors.  k , Sxékeh/  Endre  s. k., 

"'•  '"/•  iy. /"•/.  i,J.  huj. i,j. /«;,. 
A fiirdőbirtokosai  szövetkezetének felügyelő  bizottsága: 

Csik-Tusnáilfunlón,  I!HK). augusztus lő. 
Jtof/iláu  JJihII  k.  I'otorzki  Antul s. k. 

trl 
! IXKIOO 

ki 
' 4IIMI7 W 
i H2:w!()(í 
1 2821 Ií7 
! 2057'llH 

432Í77 
1433I12 
43!] 8fi 

424~)0(1 _ I075(K] — 

IÍ4051 &5 

7441U3 !ll 

JettzuHMxkif  István  s. k., 
KCör.  i>itisti')i'imk\ 

Dr. Cnlnxér  Miklón  s. k., 

V A G Y O N . 
V e z é r m é r l e g 

1900. évi január hava 1-töl 1900. évi május hava 31-ig. T E H E R . 

I'énzlárkészlot: 
1 ItalnnM'ési kárt. kötv. HI242-1 lî)l I. szám 
2 Uepniaim (îyula óvadéka, aradi tak. pénzt. 

könyv 2021. szám . . . 
Solyomkó alap, csikszereilai lak. pénzt. kv. 

4-: Fülöp Albert váltója dr. Hoeskor Béla szöv. 
ügyész kezénél 

r> Kiszámolás alalt dr. Hoeskor Héla szöv. 
ügyész kezénél 

(1 Készpénzben 
Különböző adósok tartozásaiban: 

7 Telekdij számlán . 
H Haszonbérek számláján . . . 
\\ Kereskedők, i[tarosok számláján 

10 Kovatal számlán 
11 Különféle  tartozásokban 
12 Uegale kötvény kamalokbuu 
'3 Tűzoltó szerekben 
14 Tőke törlesztésben 
1") Ingóságokban* 
U» lioruliázásokhnn 
17 Hiztositási nla]i 

Törzsvagyon . . 
l!) Veszteség számlán 

Csik-Tusnádfürdőn,  1900. évi 

2HHIX)-
1ÎI02 
Í17.1.12 

8H(i.i:i 
i 

822 öd i 
71)81.-! 

2187.—' 
49H.581 12HI408 

04H 
14(̂ 4 í 12 
1641)48 

I 18H7H 
84(i3l I 

. :í84!MH»0 
215000 

. . 1 2H2"i 75 
i, L476.937 42 

május hnvit 31-én. 

1 Jelzálog kölcsön 
2 Váltó adósság . . . . . . 
8 Visszatérítendő letétek és óvadékok 
A',  Kápolna alap 
r > i K ó r o d a a l a p 
I i S o l y o m k ó a l a p . . 
7 T ű z o l t ó s z e r e k é r t t a r t o z á s 
H T u s n á d k ö z s é g n e k t a r t o z s ' i s 
! l M . Á . V . s z á m l á n a k 

1 0 ; B i z t o s í t á s i a l a p b a n 
11 Törzsvagyon 
12 Mérleg többlet 

1476357 

koron. 
192000 

j HMí 
| (>520 
f  0783 m 

4218 85 
I H7:l 12 

878 72 
j: Hfiö&t 

28ÜG24 
jmaooo 
215000 
1UÍ086 28| 

421 

A ITmlóbirtokosai szövetkezetének igazgntósúgA : 
3Ukú  llálhit  s. k.,  Kónya  Káral/i  s. k.,  Kouez  lutrim  s. k.,  Dr. Bocskor  Béla s. k„ Jwsmtaku  Jutván  s k 

rlM.  Kiír.  „M„U-.  „!„. ,7,„te. „ , , r . ' " 
VaJna  lutrim  s. k..  luietn DénrH  s. k„ l>r. Otrobán Káiulor  s. k..  Székely  Endre  s. k„ Dr. fWsxér  Mikló*  s k 

„ '>'• '"»• is- log.  ' "' 
Megvizsgál tu tott, a könyvekkel és mellékleti okmányokknl összehnsonlittatott mindenben helyesnek találtatott. 

A fllrdóbirtokosai  szövetkezetének felügjeló  bizottsága: 
Csik-TusnádOirdón, 1900. uugusztus 15. 

llQQ'láit  Umil  s. k.  Potaczkti  Autul g. k. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




