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Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  IU koc 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dlia előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbbau számittataak. 

Koronázási ünnep. 
Juniu* 8-áu lesz negyven éve, liojry 

Királyunkat megkoronázták. Az ilyen 
ritka ünnepet kellő komolysággal és 
tartalommal illik megannepelni. 

Magyarországon régi alkotmányos 
elv, hogy a király személye szent és 
sérthetetlen. Kzt az elvet az 1N48. évi 
III. t.-c. újból jiegerösiti. E törvénycikk 
értelmében a király nem felelős  ural-
kodási cselekvényeiért, l'olitikai csele-
kedeteiért a minisztérium telelös. líz 
nagyon bölcs intézkedés az állam tekin-
télyének megóvására Szem előtt kell 
ezt tartanunk akkor, mikor .Magyaror-
szág királyának negyven éves koroná-
zási jubileumát liljdk meg és félre  kell 
tennünk a politikát, mert nein egy ve-
zeték és keresztnevet, Iiuiilmii a magyar 
szent korona viselőjét ünnepeljük. 

Az eddigi ünneplési tervekből az 
lünik ki, hogy ij>en lu-lypsen tekintettel 
vannak az intéző körök Őfelsége  magas 
korára, valamint a huszadik századnak 
a józanság felé  hajló gondolkodás mód-
jára és az üuuepségekben az eddigi 
szokásoktól eltéróleg kevesebb lesz ti 
külső tény és pompa, mint u belső t rr-
talom. A kormány nagyon helyes uton 
indult el, mikor maradandó és hasznos 
intézményekkel, alkotásokkal igyekszik 
e ritka, illetőleg szinte páratlan ünnep 
emlékét megörökíteni. 

Eddigi tervek szerint junius 8-án 
az egész országban hálaadó istentisztelet 
lesz, nagy hódoló felvonulást  tartanak 
és koronázási emlékérmeket veretnek, 
melyek rendes forgalmi  eszközök lesz-
nek, mint a többi pénznem. Munkáskór-
házat építenek, nz Erzsébet népakadéinia 
uj palotát kap, a horvát kereskedelmi 

és iparmuzeum nagyobb alapítvánnyal 
gyarapszik és a honvédaltisztek meg 
családjaik számára segitő alapot terein 
tenk. Az ó budai határban Arpáil sirja 
lelett felépítteti  a király a fehéregyházi 
templomot és a M á t y á s koronázási 
templomnak szép orgonát ajándékoz. 
További megállapodások még nem igen 
kerültek biztos formában  a nyilvánosság 
elé, minden esetre méltánylandó és 
megható, ha öreg királyunk első sorban 
az Istenhez fordul  és a negyven éves 
király templommal tiszteli meg az ezer 
éves királyt. Igazán érthetetlen, hogy 
mért kritizálják még ezt is. 

Terniészeles, hogy a felsoroltakkal 
nem merlll ki az ünnep prograinmja. 
Beszélnek ciinckröl, rnngemelésekröl, 
rendjelekről, etiiliiik, hogy az állami 
tisztviselők és katonák valami szolgá 
lali érmet fognak  kapni, esetleg ez a 
jubiláns év szolgálatukba duplán fog 
beszámíttatni nyugdíjazásuk alkalmával 
stb. Barabás Béla felvetette  az eszmét, 
hogy a király a kormány előterjesztésére 
küldjön koszorút a tizenhárom aradi 
vértami szobrára. A királyi ainneszcia 
is az ilyenkor szokásos kegyességekhez 
tartozik. Szóval minden lesz, ami egy 
ilyen ünnep keretébe méltóan beillesz-
kedhetik és ami ilyenkor mindenütt 
szokásos, de mint inár említettem, a 
maradandó intézmények és alkotások 
adják meg a jubileum értékét és ka-
rakterét. 

Ha valakiuek uj, szép, nemes, nagy-
szerű eszméi vannak azokat az ügy ér-
dekében propagálnia kell, de inagát az 
ünnepet lekicsinyelni, gúnyosan kriti-
zálni, politikai elmefutlatásokra  az émely-
gésig felhasználni  — mint azt sokan 
teszik — nem szabad, inert mint azt 
már említettem, itt nem Bécsről, rossz 

tanácsadókról, kamarilláról, osztrákról, 
politikáról és nem egy egyszerű személy-
ről van szó, hanem egy ország királyá 
ról, ki ép ugy apja a haza minden pol-
gárának, mint a családfő  gyermekeinek 
r? a ki ezen felül  a magyar szent ko 
luaili.ik megszemélyesítője, a világ 
egyetlen szent koronájának viselője. Az 
igazi magyar ember sohasem feledkezett 
meg koronás királya iránti tiszteletéről, 
I. Ferenc .József  királyunkat pedig ezen 
kiviil italunk mindig odaadó szeretet 
vette körül, mit épen most, ezekben az 
Uuiu'póly t-s napokban kell leginkább ki-
mutatnunk. Ne zavarja tehát senki ki-
csinyeskedéssel és akadékoskodással 
ezt a szép és ritka jubileumot. Imncm 
szereieileJ, lelkesedéssel < s egy ült ünne-
peljünk. Il'j.  líerrmimn  Antul  dr. 

Beteges tünetek. 
Az ország minden részében nagy a pa-

nasz. Itugy az állás m'lküli végzett emberek 
száma aránytalmiul gyarapszik süt egy-egy 
helyen még remény sittes arra, hogy ezek 
mindenike készültséghez mért álláslm jus-
siul. Sajnos. Csikmegye sem képez kivételt e 
tekintetheti, szinte mondhatni: az elsők között 
foglal  helyett. 

Mig ezelőtt néhány évvel hálóval fogtak 
embert a megüresedett állások betöltésérc. 
ma már 10—lő pályázó közül kell választani, 
legtöbbször az eguni i|ualitás arculcsapására. 
A „díjtalan gyakornok- ismeretlen fogalom 
volt még a közelmúltban és most V A köz-
igazgatás sik'iríilt népgyűlést tarthat az e cí-
met viselő alkalmazattjaival. Erthetc különben 
az egész dolog. — A vármegyei gazdag ala-
pok s mondhatni részben a nagyszámú ala-
pítványok hordják magukban e beteges álla-
potunk csiráját Kissé furcsának,  különösnek 
hangzik e kijelentés, pedig igy van. A legtöbb 

sztiló ugyszólva krajcár nélkül taníttathatja 
gyermekét nemcsak a középiskolában, de még 
az egyetemen is. Tehát nem lehet rossz néven 
venni, ha ilyen formán  mindenki arra törek-
szik, hogy a fia  ur legyeu, nagy ur, nagysá-
gos ur! Ennyi hiúság még a pákászban is fel-
tételezhető. Elvégre is még ez idö szerint a 
tudomány dcid monopolium s a mai korszel-
leméből következtetve — nem lesz az soha. 
A liberatismus inegtadadása volna e korlát 
felállítása. 

Mind a mellett ezen beteges állapot or-
vosolható, csakhogy a mai viszonyokat te-
kintve, egyelőre le kell mondanunk erről. 

F.lső sorban uj szellemet kell teremtenllnk. 
Uj szellemet, mely szellem — aerában legfőbb 
principinmkép kialakulna a: munkának becsü-
lése. Ide évtizedek kellenek, miért is az akció 
megkezdendő. Minden percnyi késedelem nagy-
fokú  bűnös mulasztás, melyet a későbbi nem-̂  
zeilék átka fog  kisérni. 

A munka megbecsülése! Ez képezi alap-
ját egy állam gazdasági fejlődésének.  Theore-
lice nagyon jól tudjuk, a gyakorlatban pedig — 
valahogy van — sehogy sem tudunk megbarát-
kozni c gondolattal. Gyűléseken, összejövete-
leken nagy hanggal hirdetjük a testvériséget, 
a munka tiszteletét, de azért a munkájából 
hazatérő paraszttal félve  szorítunk kezet — 
nehogy bepiszkoljon. A „nagyságos úrfi1'  — meg-
törtéut netn egyszer — édes apját nem ismerte 
meg, miért V mert szegény parasztnek maradt, 
ő belőle nem csinált urat az apja, azt pedig 
még ebben a görbe országban is tudjuk, hogy 
a eondra, a bagaria csizma nem szalonképes. 

Az iparo9 osztály"? A társadalomra nézve 
nem létezik. Hiába, az iparosnak durva a keze, 
a munkanapokon piszkos a ruhája, talán még 
bűzlik is, szegény, áldozata annak, hogy nem 
született untak és igy nehéz, de becsületes 
munkával kel) fentartania  önmagát és esetleg 
ti-rhes családját. 

Hiába ámítjuk önmagunkat, csúnya mő-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Szakadozott nóták. 

A zsongó, csacska bujdosó patak 
Szerelmes lett a fényes  égi napba, 
l'jongj, fecseg  és aradoz, ha csak 
Csalóka képét hó ölére kapva 
Ringathatja remegve, bárha mását 
Szerelmesének s forró  vallomását 
Csókolgatja, miui altatót feléje 
Habfodrok  zsongta lágy ezüst zenébe. 

En is, az árva, bujdosó dalos 
Belészerettem egy király leányba 
A mosolygósba, én a bánatos; 
A fényes  égi napba, én az árnya. 
S ha tükröző rágondolásom árján 
Föltámad ékesen a bzép királylány. 
— Patak vizén a napnuk képe csillog -
Kingatgatom képét s zokogva sírok. 

A nap lement A kis bohó patak 
Kifáradván  a játszi tükrözésbe 
Alszik már csendesen. És álma csak 
A szép valónak folytatása,  képe, 
A hold az álmodott nap. Zöld BUgárba 
Vonja csillaggal áttört fényuszálya 
A földet  s a patak, kis hü apródja 
Uszályát hódolóan, nevetve hordja. 

Aludni mentem és felejteni 
Azt a mosolyt, mely nekcin csupa bánat. 
Almom rádobta fátyolát.  De ni, 
Sötétjén át ó ujul* fénybe  támadt. 
Kkes személye fény,  ragyogva, szállva 
Köpül s utána siróu én, az árnya 
Viszem uszályát, át a messzi égen. 
Félő. imádó, hü apródjaképen. 

* * 

Miért ujjongsz tu kis bohó patak. 
Hisz kedvesed csupán képe mása. 
Mi a tied, kebled miért dagad, 
S miért oly édes habod csobbanása V 
Lám, én jajongok, vérein forrva  lázad. 
Kínom, keservem tengermódra árad: 
Mert képe csak mi az enyém. magát ha 
Nem bírhatom, csak látnom: is(enntkn. 

Tovább kacag a kis bohó patak. 
Ujjong, nevet, rajong nagy áradozva. 
Riogatja a játszó sugnrhadar, 
Mely tünde táncát rajta ringva ropja. 
Néztem sokáig a bohó patakba, 
S ugy tetszett, mintha engemet kacagna. 
— Bolond patak tc! — sut tógáin felejt* 
S ó fényt  szórt arcom sápadt éjjelébe. 

Lucius. 

Tizéves találkozó Csiksomlyón. 
Mint már mult számunkban röviden említet-

tük a Csiksomlyói rum. katli. iVígymuasiumhun 1 Hí>7 
i'vbi>n végzett iskolatársak Pünkösd másod napján 
I*. évi május hó 2'1-án tartották tiz éves találko-
zójukat. 

Az ünnepély Csiksomlyón u főgimnázium  t;i-
náii tanáeskozó termében folyt  le. A végzett is-
kolatársak és tanáraik főtisztelendő  Kassai Lajos 
főgimnáziumi  igazgatónál gyülekeztek. I>. e. óra-
kor Kassai Lajos a Feivnezrendiek templomában 
hálaadó inteni tiszteletet mondott. A miuisztrálást 
két végzett iskolatárs teljesítette. Isteni tisztetet 
után uz iskolatársak tanáraikkal együtt a tanári 
tanácskozó teremben vonultak, a hol Hartlia Balázs 
dési pénzügyőri fogalmazó,  a végzett iskola társak 
szövetségének jegyzője az iskolatársak nevében 
tanáraikat a következő beszéddel üdvözölte : 

Mélyen Tisztelt Tanár Urak. Kedves Barátoiin! 
Május 15-én épen l<i év mult, hogy n Csík* 

somlyói rom. kath. logymnasium. a iui alma mate-
rünk védő szárnyai alól kibocsátott. Édes anyának 
nevezem intézetünket, mert mint a jó anya a leg-
nagyobb gondal. a legodaadóbb szeretettel nevelt 
s hubár érezte, hogy magasztos hivatásait híven 
töltötte be, mégis aggódó lélekkel indított útnak 
a nagy, új és ismeretlen világba. 

Akkor is tavasz volt. Melegen sütött a nap 
erre a vallási és történelmi emlékekkel megszentelt 
helyre. A természet is kedvezett az iljui szív lel-

kesedésének. Szívünket a jól teljesített kötelesség 
édes tudata töltötte be. Az ember életében ritkán ér-
zett. édes, megnyugtató öröm volt az, mikor nyolez 
évi fáradságunk  után megvittük az öröai hirt szülő-
inknek : elvégeztük közép iskolai tanulmányainkat, 
A gyermeki és szülői szeretet benső érzése öröm-
könnyeket esalt szemünkbe. 

Klőbh hála érzet intézetünk és tanáraink 
iránt, azután u közös öröm tauulútársuinkkal, azu-
tán a gyermeki szeretet érzete váltakozott szivünk-
ben. ez ahároin érzés egy édes harmóniába olvadt 
egybe, a mely betöltötte egész valónkat. Érthető 
tehát hogy a végzett iskolatársakuak e nap emléke 
mélyen szivébe vésődik annyira, hogy tiz év tuulva 
is áldozatot hoznak, bog}- megjelenjenek intézetük 
székhelyén, hogy felújítsák  a régi emlékeket, le-
róják hálájukat tímáraik iránt és erőt merítsenek 
a további küzdelemre. 

A gymnasiuiu ideálisán nevel, de ez is a híva* 
tása. Legyen az embereknek legalább egy kis száma 
a kik koia ifjuságugtól  leikökbe veszik a nép 
szeretetét s az eszményi után való törekvést, hogy 
ennek fényét  és melegét átárasszák aztán ember-
társaikra akár a hivalalban akár azoukivül! 

l'gyis mi történik az életben ? Az ifjú  a köz-
ségi iskola elvégzése után a kevesebb szám kivé-
telével, a ki főiskolai  tanulmányokat végez, kenyér* 
kereset után lát Ez a törekvése természetes, az 
élet ösztön sarkalja. Nem a szülői, hanem a saját 
munkája gyümölcséből akar élni. S mindjárt a pálya 
kezdetén mennyi szenvedés, mennyi csalódás éri 1 

Uj o n n a n ir»- . n, n« v „ j , i , 1 Tavaszi és nyári idény uj donságai nagy válasz-
berendezett flOl  es ieril UlVdl fllUMZ.  I t é k b a n> a legolcsóbb árban szerezhetők be. 

I Teljes tisztelettel: Nllridsány M á r t O I L (A Hutter szállodával szemben.) 
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don beleestünk s mi a fő  beletaláljuk magún 
kat a kasztrendszerbe. Ezt nem a szószoros 
értelmében veszem, mert hiszen ma már az 
egyéni érvényesülésnek mi sem áll útjában, 
hanem tekintem a mai kor szemüvegén. 

Olyan beteges tünetek ezek. melyek nagy 
nehezen és bizony nem kevés idő alatt orvo-
solhatók. Radikális iţjitâsra van szükség. Ha a 
munkát — bármilyen is legyen ez — tisztelni 
fogjuk  — ha a munkásban, az iparosban ép 
oly állampolgárt látunk, mint nem tudom mi-
lyen iskolákat végzett emberben, akkor szám 
talan pálya válik közkedveltté, nem rohanunk 
mindnyájan diplomák után és nem fogjuk  hal-
lani e panaszt, hogy: sok a végzett, de állás 
nélkül fiatal  emberi B. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

folyó  hó 25-én tartotta rendes tavaszi közgyű-
lését — mondhatni — a tagok nem nagy ér-
deklődése mellet*. Ugy látszik, a tagok sok-
kal jobaan érdeklődnek az olyan Ügyek iránt, 
melyek különösen egyes személyekre vonat-
koznak, mint az olyanok iránt, melyek nz 
egész vármegye életére kihatnak. Szomorú 
jelenség, mely feltétlen  orvoslásra var. lVilig 
ezen a gyűlésen igen fontos,  messze időkre 
kiható Ügyeket tárgyalt a bizottság. Nem kí-
vánok jelen referáda  keretében valamennyi 
határozattal foglalkozni,  részint helyszűke, 
részint a tárgyak kevésbé fontossága  miatt, 
csopán a közérdeküekre terjeszkedem ki. 

Mindenekelőtt kiemelem a tárgysorozat 
9-ik pontjául felvett,  a vármegyei árvaház 
létesítése ügyében kiküldött bizottság jelenté 
sének tárgyalását. Ez ügygyei már nagyon 
gyakran foglalkoztunk  e, lap hasábjain e azt 
konzekvens leszek, ha e határozatot is egész 
terjedelmében ismertetem: 

Csikvármegye törvéuyhatósági bizott-
ságának Csíkszeredában az 1900. év augusz-
tus 30-án tartott közgyűlésében Pál Gábor 
törvényhatósági bizottsági tag azon önálló 
indítványát, hogy a törvényhatósági bizott-
ság egy vármegyei árvaház létesítéséhez 
síükséges előtanulmányok végzésére egy öt 
tagu bizottságnak kiküldését mondja ki — 
elfogadta  és kimondotta, hogy a szükséges 
tájékozottság megszerzése, a szervezés éB 
fentartás  módozatai, a költségek honnan és 
mi módon való megszerzése, s ezekre vo-
natkozólag alapos tanulmányon nyugva rész-
letes javaslat készítése, s ezen javaslatnak 
az 1907. évi tavaszi közgyűlésen való elő-
terjesztése céljából főispán  ur elnöklete alatt 
egy bizottságot küld ki s a továbbiak elin-
tézésével az alispánt bizza meg. 

Ezen határozatból kifolyólag  az egyes 
bizottsági tagok által eszközölt puhatolások 
és beszerzett adatok alapján — a kiküldött 
bizottság nevében és megbízásából a vár-
megye alispánja a következő javaslatot ter-
jeszti elő. 

Általánosságban kijelentjük, hogy vár-
megyénkben egy árvaház létesítése ugy hu-
mánus, mint főleg  faji  érdekből feltétlenül 
szüksége», s midőn a létesítéshez szükséges 
költségek megszerezhetését is biztositható-
nak tartjuk, tisztelettel kérjük a t. törvény 
hatósági bizottságot, hogy az árvaház léte-
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sitését, az alábbiakra való tekintettel hatá-
rozatul mondja ki. 

Ily fontos  kulturális intézménynél el-
engedhetlen követelménynek tartjuk a léte-
sítés szükségszerűségét bővebben részle-
tezni és indokolni, s a költségek honnan és 
mi módon való megszerzését is körülmé-
nyesen ismertetni, hogy aztán ezek alapján 
konkrét javaslatunkat előterjeszthessük. 

Az körül-belől minden magyar léleknek 
egyező sajátsága, hogy intézményeink léte-
sítésénél. elsó sorban nemzeti céljainkat 
vesszük figyelembe.  Ha ez igaz és ha ennek 
folytán  egy uj intézmény létesitéséuek szük-
ségszerűségét kutatvn, a legnagyobb tanács-
adótól a történelem tanúságától engedjük 
magunkat vezettetni; azt a meggyőződést 
merítjük mi magyarok a magyar történe-
lemből, hogy a tettleg igaz honfiak  a haza 
javáért s az áltnlános nemes emberi szem 
pontokért áldozntokat mindig tudtak hozni 
és hogy nemzetünknek ellenséges fajok  és 
törekvések között való fennmaradását,  ezt 
a csodaszerü jelenségét, éppen ezen csodás 
önzetlenségének, áldozatkészségének — rpiut 
nemzetfenntartó  erénynek — köszöííb'ette. 

Őseink vagyonukat, életüket és vérü-
ket áldozták nemcsak hazájukért és királyu-
kért, hanem vallásukért, az általános emberi 
művelődésért és jólétért is, ugy hogy ezer-
éves történelmünket kellene leírnia annak, 
ki a példákat felakarná  sorolni. 

Azért nem mutatunk ezúttal másra reá, 
csak. ami miatt a inni müveit nyugotelina 
radottaknak tart minket, B ez az a törté 
nelmi tény, hogy Magyarország saját erejét 
emésztve védelmezte a kereszténységet s a 
mi evvel egy volt a nyugoti kulturát, ugy, 
hogy e harc alatt a nyugoti kultura fejlő-
dőit, s történelmi jelentőségű intézmények-
kel gazdagodott Vagyis az udvaron levő 
nyugoti népek tanultak, mivelődtek, míg a 
kapuban levő magyar fegyverrel  kezében 
védte biztonságukat. 

S midőn most ezt a mulasztást -- a 
hálátlan népek irigysége dacára is — nagy 
tevekenységgel igyekszik pótolni és midőn 
az uj kor fegyverei:  a műveltség és ember-
szeretet ép oly erős kezekben vannak nála, 
mint a régi hadiszerek, ebben a küzdelmé-
ben, a miképpen a régiekben, leghűségesebb 
és legerősebb támasza a székely nép. 

És e népnek — mely minden időben 
hiven meghozta és meghozandja áldozatait 
— sajnosán kelle tapasztalnia, hogy a mű-
velődés és emberszeretet segitő eszközeiben 
érdeme szerint soha eléggé nem részeltetett, 
ugy hogy a székely vármegyék majdnem 
minden intézménye önerejének a müve. 

I'edig mn is épp oly fontos  őrponton 
állunk, mint eddig, s abban n küzdelemben, 
melyet a kultura fegyvereivel  harcolunk 
meg, mai helyzetünk még veszélyesebb, 
mint eddig. 

De nem panaszkodunk e miatt, mert 
átlátjuk azt a veszélyt, amely a modern 
állami berendezkedés mellett a ma még nem 
teljesen független  Magyarországot — köz-
ponti lekötöttsége miatt — kívülről fe-
nyegeti. 

Azért bár oly égető szükség, hogy 
nemzeti mivelődésünk biztosan haladjon 
előre s exponált helyen levő népünk itt 
Románia közvetlen hatása és tervei ellen 
minél hathatósabban megvédelmeztessék és 
biztosíttassák: s bár feltétlenül  szükséges, 
hogy az állam bennünket határőrségünkben 
hathatósan és állandóan támogasson, mégis 

elsó sorbun nekünk kell erőnket megfe-
szítve, hagyományos és fenállásunkat,  ér-
vényesülésünket biztosító áldozatkészségünk-
kel kulturális haladásunkat előmozdítanunk. 

3 nem szabad ebben késlekednünk, 
szünetelnünk, mert míg a régi küzdelmek 
fegyverei  pihentetése, az erőgyűjtés és szer-
vezkedésre szolgált; addig a mai közműve-
lődési fegyverek  pihentetése éppen a gyen-
geséget és pusztulást idézi elő és a romá-
niai szellem terjedésének adnánk alkalmat 
megyénkben a közművelődés szünetelése 
által. Nemzetfentartó  fajunk  semmisüléBére 
vezet, ha Romániában élő székelyek itthon 
levő gyermekei, vagy az ott elhaltak gyer-
mekei, vagy egyáltalán a támasz nélküli 
gyermekek segítség nélkül pusztulnak el. 

Nekünk T. Törvényhatósági bizottság, 
fajuuk  legkisebb egyedeit is drága kincsként 
kell őriznünk és védenünk. Minden lélek 
drága, mert oly kevesen vagyunk, hogy a 
mint nagy Széchenyink mondta: „még az 
apagyilkosnak is megkellene kegyelmezni, 
hogy a hóhér bárdja ne fogyaszsza  fajunkat." 

Keresztény szivünk is parancsolja, 
hogy ne hagyjuk a földön  az elesettet. 

Mindnyájan egy Atya gyermekei va-
gyunk B mégis míg egyik apai gondok 
szárnya alatt van, és anyai szeretet csókja 
teszi boldoggá, a másik nemcsak'édes apját, 
édea anyját nélkülözi, hanem a hajlékot, a 
ruhácskát, a betevő falatot  is. 

Nem keresztény kötelesség-e, hogyha 
már a pótolhatlan szülőket nem adhatjuk 
vissza, legalább pótoljuk a pntolhatókat s 
tegyük éíetüket elviselhetővé s adjunk an-
nak — célt? 

Tudjuk, hogy népünk nem hagyja tel-
jesen elveszni az árvát, de az a segitség, 
az a pár fillér,  az a falat  kenyér, vagy 
ruhadarab félelmesen  bizonytalan valami és 
még ha megvan is. csak testi szükséget pú 
tol, uem neveli, nem szoktatja munkára az 
árvát s nem állítja be azok közé, kik a ha 
záuak és emberiségnek javára válnak. 

Ezeket a körülményeket figyelembe 
véve és mérlegelve, szükségesnek találtuk 
hogy a vármegye rendelkezése alatt álló 
árvaház létesíttessék, a mely segélyezve 
bár az államtél és más tényezőktől, a vár-
megye magyar katholikus érdekei szerint 
szolgálja a faj  megerősödést s a krisztusi 
szeretetet, megmentvén Románia felszívó 
veszedelmétől és a testi, lelki elzülléstől 
székely véreinket. 

» Meggyőződtünk t törvényhatósági bi 
zottság arról is, liogy eme mulbatatlanul 
szükséges intézmény létesítéséhez megkí-
vántató költségek is előteremthetők, még 
pedig a következő forrásokból: 

/.  Vármegyei  magánjavak  : 
A vármegyének oly magánjavai van-

nak, melyek a történelmi időkben a nemzet 
védelmére fordíttattak,  ujabb időkben pedig 
ezek kulturális célokra fordíttatnak.  S miután 
az alapok természete, rendeltetése-és célja 
teljesen fedi  nz árvaház — mint kulturális 
intézmény — céljait, javasoljnk, hogy a 
vármegyei magánjavakból egy bizonyos ösz-
szeg, miut gyümölcsöztető tőke adassék az 
árvaház léteBÍtése és fenntartására.  S ezt 
midőn a törvényhatósági bizottság eszközli, 
csak a magánjavak céljait közelíti és való-
sítja meg, mert az árva igényjogosultak 
ama legszegényebb részét juttatja Begélyben, 
melyik iparosnál, munkásnál mást nem ne-
veibet gyermekéből, s mely rész idáig tény-
leges segélyben ugyszólva nem is i észesült. 

22. s«Am. 

2. Megyei  pótadó. 
Az a kis emher, aki 20 korona adót 

fizet,  az is évente többet kiad házi, vagy 
kolduló árva gyermekeknek 20 fillérnél.  Aki 
pedig ennyit uem ad, vagy egyáltalában 
nem ad, azt jogában áll az államnak, tár-
sadalomnak és a vármegyének kényszeríteni 
ezen kötelessége teljesítésére. 

A ki pedig 20 korouánál többet fizet 
adót, az szintén elbirjj s annak szintén kö-
telessége adójának századrészét a szegé-
nyek, az árvák részére adni, különösen áll 
pedig ez a gyermektelen emberekre nézve, 
kik hazájuk iránti ebbeli kötelességüknek 
csak ez uton tehetnek eleget. 

Ezek alapján szükségesnek találtuk azt, 
hogy árvaházi pótadó cimen a vármegye 
lakóira I, azaz egyszázalékos megyei pót-
adó rovassék ki; mi ugyBzólva a kizárólag 
vármegyénket érdeklő intézménynyel való 
szoros éB általános kapcsolatot és érdeklő-
dést van hivatva megteremtenie. 

3. Állami  segítség. 
Az államnak a Székelyfölddel,  tulaj-

donképpen pedig önmagával szemben olyan 
kötelességei vannak, hogy a csikmegyei 
árvaház fenni  artásáról elsó sorban neki volna 
kötelessége gondoskodni még akkor is, ha 
sehol az országban ily intézményről nem 
gondoskodnék. Miutáu azonban az önkor 
mányzati berendezkedésnek alkotmány erő-
sítő rendeltetése miatt teljesen állami intéz-
ményt nem óhajtunk, reflektálunk  legnagyobb 
mértékű segítségre, már csuk azon szem-
pontból i-. liogy már a tusnádi székely kon-
gressus állami kiküldöttei is ezen intézmény 
létesítését szükségesnek mondották ki. 

Nevezetesen kérünk: 
A vallás- és közoktatásügyi miniszté-

riumtól a költségvetésbe ezen a elmen fel-
vett évi fix  összeget. Továbbá kérjük ugyan-
ezen minisztériumtól egy háziipari tanmű-
hely felállítását  és felszerelését,  az olcsó 
anyagból könnyen és tömegesen produkál-
ható gipszöntés, diszminták, szobrocskák stb. 
sokszorosítására. Célszerű vo'na továbbá a 
kosárfonás,  sás, vesszó, papir, fa,  agyag-
munkák előállítása is. 

A földmivelésügyi  minisztériumtól ké-
rünk faj-szarvasmarhát,  háziszárnyasokat, 
mezőgazdasági és kertészeti vetőmagvakat, 
s ezekhez való épületek felállítását,  beren-
dezését. a hozzájuk szükséges eszközök, 
esetleg gépek ajándékozását, szóval mind-
azokat a korinánysegitségeket egy kis min-
tául szolgáló telep megteremtésére, amiket 
szétszórtan a székelyinentó akció céljaira 
engedélyez. 

A kereskedelmi minisztériumtól ké-
rünk az árvák tanulmányi kirándulásaira, 
valamint a tüzelő anyag, éleliui cikkek és 
más anyagok szállítására, szállítási kedvez-
ményt a vasutakon. 

A belügyminisztériumtól pedig azt kér-
jük, hogy az 1901. évi XX. t.-cikknek a 
kihágási büntetés pénzekre vonatkozó 23. 
végrehajtási utasításában, vagy előzetesen 
engedje meg, hogy a községeket illető s a 
községek szegényügyi céljaira fordítandó 
fele  büntetési pénzeknek 2(Wl-a az árvaház 
céljaira szolgáltassák be évenkiut a közsé-
gek által. 

Mindezen segítségek eugedrlyezésére 
illetve megadására, az indokolt kérelmek 
l'elterjesztendők és a további szükséges in-
tézkedések megteendők. 

I<átja, hogy az emberek nem oly barátságo-
sak. mint a mikor iskoláim járt, látja, hogy senki 
sem törődik vele. látja hogy körülötte minden em-
ber terhea gonddal a lelkében fnt  a kenyér után, 
látja azt a rettenetes küzdelmet, a melynek ö is 
részese, érzi azokat a nehézségeket, amelyekkel pá-
lyája kezdetén küzdenie kelL — Mindezek s a ínég 
fel  nem sorolható szenvedések és csalódások sok-
szor meghasonlásba hozzák önmagával és a tár-
sadalmi renddel! 

Az élet tehát az idealizmus himporának 
egyrészét amogv is letörli az itju lelkéről, azért 
kell a gymnasiumi nevelésnek erősnek és alaposnak 
lennie, hogy az ifju  az iskola után ne veszítse 
el lelki egyensúlyát, hanem a szép szeretetben s 
a vallás vigasztaló erejében támpontot találjon 
az életk&zdelemre! 

Mélyen Tisztelt Tanár Urak! Mi is átestünk 
10 esztendő alatt ezeken a szenvedéseken és csa-
lódásokon ! — Éppen azért jöttünk ide, hogy fel-
újítsuk a régi emlékeket, áldozzunk elhunyt ta-
uulfttánaink  és tanáraink emlékeinek s az élőket 
szívből üdvözöljük, hálát mondjunk a gondviselés-
nek, hogy ezt a napot megérnünk engedte, hogy 
ma mint az intézet volt növendékei tanulságot te-
hetünk intézetünk és deoék tanári kara mellett! 

De a visszaemlékezésen kívül egy magasabb 
tudat is vezérelt a találkozó megtartásában. A tár-
sadalom érdeklődésének fokozása  az iskola iránt. 
Érdeklődni akarnak az iskola ügyei iránt akkor 
ÍM,  a mikor annak kötelékéből kiléptünk, mert az 

iskolától való elszakadás csak látszat, de nem 
valóság, hisz a mi gyermekünkben is itt fog  lera-
katni az erkölcsi és müveit ember alapja s vége-
lemzésben ide gyökerezik minden a mi a társadalom-
ban mint inorál és kultura lényeges ható erőként 
érvényesül. Keresnünk kell tehát ^iz iskola és nz 
élet közötti érintkezési pontot, bog)' e két egymásra 
ntalt tényezőt eg\ máshoz minél közelebb hozzuk, 
ez által hatalmas lépéssel visszük előre kultn-
ránkat 

Mélyen Tisztelt Tanár l'nik ! Xem kell hang-
súlyoznom, bog}* a Csiksomlvói rúm. katli. tngym-
nasium egy erős. sziklatalajon épült kultiir intézet, 
a hol az Mjiiság vallásos és igazi hazafias  nevelést 
nyer. Azt is tudják, hogy itt a Székelyföldön  ke-
vesen találunk alkalmazást, hivatásunk az ország 
minden részébe elszólít. Ismerőseiuk tanúságot té-' 
hetnének mellettünk, hogy intézetünknek és taná-
rainknak jó hinievét nem rontani, hanem minden 
erőnkből emelni iparkodjunk! Az itt szerzett szor-
galomból és erkölcsös nevelésből táplálkoznak ma 
is. Hogy az intézetben szerzett benyomásaink oly 
mélyen szivünkben maradtak, azt első sorban hiva-
tásuk magaslatán álló tanárainknak köszönhetjük. 

Ma midőn a tiz esztendő mesgyéjén egy kis 
pihenőt tartunk, midőn felnjitjuk  a régi emlékeket, 
mint a gyermek BZÜlöje előtt, hálatelt szivvel állunk 
tanáraink előtt, gyenge a szó annak az örömnek 
és érzelemnek kifejezésére,  a melyet e pillanatban 
szivünkben érzünk, de érzelmünket imába foglalva 
Istenhez folyamodunk  a kéljük, hogy szeretett ta-

nárainkat a székely iQuság vallásos és hazafias 
nevelésére soká igen soká éltesse ! 

A beszédre Pál Gábor tŐgyinnasiumi igaz-
gató válaszolt, meleg szeretettel emlékezett meg 
a végzett tanulótársaknak az intézet és tanáraik 
iránt tanúsított szeretete jelentőségéről, mely főkép 
abban nyilvánul, hogy Csiksomlyót, az intézet szék-
helyét választották találkozó helyéül. Továbbra is 
a szeretetnek és az együvé tartozás érzetének éb-
rentartására hivta fel  a tanulótársakat 

Ezután a/, iskolatársak a Ingytunnsiuni régi-
ség fegyver  tárát, természetrajzi és lysikai szertá-
rát tekintették meg. A régiség tárban dr. Balló 
István a természetrajzi szertárban Csató János, a 
természettani teremben Jakab Antal fogynin.  taná-
rok, és Pál (tábor kir. tanácsos lőgyniu. igazgató 
kalauzolták az iskolatársakat 

A természettani teremben abban az örömben 
is volt részök. hogy Pál tíábor bemutatta a Mar-
coni féle  drótnélküli távírót mely alkalommal be-
pillantottak ezen ujabb vívmánynak történetébe és 
fejlődéséhe. 

A gymnasiumi nevezetességek megtekintése 
után az iskolatársak volt tanáraik házánál külön is 
tisztelegtek. Megjelentek Kassai Lajosnál, a ki a 
végzett iskolatársakat igazi vendégszeretettel togadta 
s szép beszédben méltatta a találkozó jelentőségét 
és kérte az iskolatársakat, hogy az élet -küzdő te-
rén legyenek apostolai annak a szeretetnek és idea-
lismnsnak, melyet az intézetben lelkokbe vettek. 

Az iskolatársak ezután tanáraikkal együtt 

Csíkszeredába vonultak, a hol d. u. 2 órakor 
.Kossuth szállóu-ban közebéd volt 

A közebéden végzett iskolatársak közül Bartha 
Balázs pénzügyőri fogalmazó  Dés, Gvörpál Árpád 
körjegyző Csikdelnc, Puskás József  járási állator-
vos Szászrégen. Szőke Mihály gazdasági tanár 
Szilágysomlyó, Ferenczi Ernő. Szopos Lajos kir. 
törvényszéki aljegyzők Csíkszereda, Tóth Vilmos 
kir. adótiszt Csikszereda, Márton Gábor ügyvéd-
jelölt Csikszentmárton, dr. Márton I^ászló tb. fő-
szolgabíró Csikszereda, vettek részt, a tanárok kö-
zül : Pál Gábor kir. tanácsos, fogyom,  igazgató, 
Jakab Antul, Csató János, dr. Balló István, és*Fe-
rencz Gyula fŐgyimn.  tanárok, más vendégek : Csi-
szér Imre vármegyei árvaszéki ülnök. IfJ.  Botár 
Béla allevcltnrnok tb. toszolgabiró, dr. Ujfalusi  Jenő 
polgármester, Phur Alajos kir. adótárnok, Ambrus 
Dénes, Potovszky Gergely és Márton lgnácz. 

Az ebéd olyan Őszinte kedvvel és igazi kedé-
lyeséggel folyt  le, mint amily lelkesedéssel az üu-
nepség délelőtt kezdetét vette. Pál Gábor és Bartha 
Balázs itt is méltatták a mai nap erkölcsi jelen* 
tőségét Kiemelendő Barthának azaz indítványa, 
mely szerint a végzett iskolatársak azon korábbi 
határozatukat ujitsák meg, hogy tehetséges székely 
ifju  részére tanulmányi alapítványt tesznek. Az in-
dítványt a módozatokkal együtt az iskolatársak 
lelkesedésselaelfogadták.  Ezzel ezt a napot az igazi 
orom mellett kulturális jelentőségűvé is emelték. 
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4. Oyámpénttári  tarla  lik-alap. 
Gz nz nlap gondoskodik a vagyonnal 

nem bíró árvák gyámolitásáról. Ai 1*877. 
évi XX. t-c. 296. 9-a értelmében a belügy-
miniszter ur jóváhagyásával meghatározandó 
egy összeg, amely ax árvagyámolitás inten-
zív módját volna hivatva az árvaház utján 
gyakorolni. 

5. Püspöki  segítség. 
A tiszta knlholikus Csikvármegye kul-

turális elóhaladása aa erdélyi püspöknek 
mindig szivén feküdt.  Most a midőn a leg-
elhagyntottabbak, a szeretetre, az irgalomra 
legnagyobb mértékben utaltak nevében for-
dul a vármegye az erdélyi püspökséghez 
támogatásért, bízunk, liogy vagy alapitvány-
nyal, vagy rendes évi segélyei segítségünkre 
siet közös érdekeinket szolgáló munkáinkban. 

6. Eilh'E  segítség. 
Az „Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesületinek elsőrangú célja, hogy a ma-
gyar kultura emelésével az erdélyi magyar-
ságot, tehát elsó sorban a határvédő szé-
kelységet, felszerelje  a szellemi küzdelem 
fegyvereivel,  a művelődés emberezeretet 
intézményeivel, mely célját a legjobb mó-
don szolgálja, ha árvaliázunkot Bcgiti. Te-
hát Bzükséges, hogy akár alapítvány, akár 
rendes évi segély nyújtása iránt megkeres-
tessék. 
7. Csikmegyeí  pénzintézetek  segitségv 

Tekintve azt. hogy pénzintézeteink a 
tőkéikkel a vármegyében levő székely anyagi 
erőnek egy jelentékeny részét képviselik, 
nem maradhatnak ki azon tényezők közül, 
kik anyagi jáyaik bizonyos részét, nz ezen 
javakot nélkülöző testvéreik segítségére for-
dítják; de tekintve másfelől  azt is, hogy 
létüknek, működésűknek k-e végső definícióba 
más céljuk nem leltet, mint a haza s altnak 
kebelében levő hazafiak  felvirágoztatása  és 
boldogítása, feltétlen  szükségesnek tarijuk, 
hogy alapítvány, vagy bizonyos évi segély 
adása iránt a megyei pénzintézetek keres-
tessenek meg. 

8. Kegyes  adományok,  alapítványok 
Felhívás intézendő a megyebeli pap-

sághoz, orvosi, jegyzői, taiiári és tanítói kar 
minden egyes tagjához, valamint jobbmódu 
agilis földbirtokosokhoz,  hivatalnokokhoz, 
kereskedőkhöz, iparosokhoz, hogy részint 
magánalapitványaikkal, vagy adományaikkal, 
részint összeköttetéseik befolyásuk  érvénye-
sítésével járuljanak a költségekhez, illetve 
eszközöljék ki az ahhoz való járulást. 

E célból megbízandó volna a megvá-
lasztandó igazgató és felkérendő  lenne min 
dm község illetve város papja, jegyzője és 
tanítója, esetleg más lelkes agilis egyén is, 
hogy a felhiváB  kibocsátása után Baját hely-
ségükben gyűjtést rendezzenek az árvaház 
javára. 

Alapítvány, vagy segélyadás céljából 
megkeresendók volnának a társtörvényha-
tóságok, rendezett tanácsú városok, hitbi-
zományok fejei,  fópapok  fontosabb  pénzin-
tézetek és kulturegyletek stb. 

A kérvényekben, felhívásokban,  meg-
keresésekben megemlítendő s nz árvaház 
építésénél, berendezésénél érvényesítendő, 
valamint az alapszabályokba beveeudő azon 
intézkedés, hogy: tekintettel arra a példá-
val ható nemes ember szeretetre, mely a 
kegyes alapitókat jellemzi és tekintettel 
arra a hálára neveló eszközre, mely az ár-
vák lelkére ezen nemes tettek állandó szem-
lélésével hat, azon alapítók nevei, kik 2000 
korona, vagy azon felüli  alapítványt tettek, 
az intézet in'aterniének falába  illesztendő 
márványtáblán, a 200 koronától, 2000 ko-
ronáig teijedő összegű alapítványt tevők 
nevei ugyanott díszes keretben felírva  örö-
kittessenek meg. 

9. Különfélék. 
Ezekhez számíthatjuk a tökének nem 

tekinthető, de a fenntartást  elősegítő ter-
mészetbeni adományokat is, különösen jó 
termés idején gabonát, gyümölcsöt s más 
élelmi cikkeket, valamint fát  és különböző 
házi használatra való cikkeket Ugy szintén 
nagyobb halálozásoknál a koporeóra szánt 
koszorúnak az árát, mint koszorú megvál-
tást, valamint újévi, névnapi üdvözletek 
megváltását, mulatságok, műkedvelői elő-
adások tiszta jövedelmének egy részét s 
végül más módon nyerhető egyéb adomá-
nyokat 

10. Fizető  árvák  dija. 
Miután az árvaház nemcsak a testi 

nyomor, de a lelki magára hagyatottság, 
vagy züllés enyhítésére, megszüntetésére, 
szóval nemcsak a gondozásra, de főleg  a 
nevelésre, lelki nemesítésre is állíttatik, 
nemcsak vagyontalan, hanem vagyonos ár-
vákat is felvesz;  ezek után mérsékelt tar-
tásdíjat Állapit meg, amelyek szintén az in-
tézet jövedelmét képezik. 

11. Ax árvák  keresete. 
Gazdálkodás, kertészet, méhészet ipar-

cikkek készítése által azoknak jOvedelméból 
az intézet fentartáséhoz  maguk az árvák is 
hozzájárulnak, sót aa intézetnek céljai közé 
Urtoslk az a fontos  dolog is, bogy idővel 

az árvaház saját magát Inrtsa el, Bőt az 
Intézet fejlesztésére  tőkét is gyűjtsön. 

Olynn kilátásokkal kecsegtet ezen 
forrásoknak  a legtöbbje t. törvényhatósági 
bizottság, hogy nem ringatja magát illúziók-
ban, aki ezen forrásokból  egyszerre két 
árvaház, egy Hu és egy leány árvaház meg-
teremthetését is lehetőnek tartja. 

Miután azonban viszouyaink erőpróbája 
a gyakorlati uton kell, hogy végbemenjen, 
ezen erőpróba «Iá egyelőre csak egy árva-
házunk kerülhet. 

Nincs sem jogunk, sem okunk azok 
áldozatkészségében kételkedni, kik a felno-
zott tényezők közül nincsenek közvetlenül 
kötelezve a vármegye humanu4 és fajmentő 
érdekeit szolgálni, mégis ha nélkülöznünk 
kellene, vagy nem oly mértékben nyerhet-
nék meg támogatásukat, mint n hogyan 
hisszük és reméljük, maguk azok a ténye-
zők, kiknek közvetlen kötelességük a vár-
megye kulturális és nemzetet konszolidáló 
előhaladását minden telhető áldozatkészség-
gel szolgálni, mint a vármegye magánjavai, 
a pótado, a gyámpénztár tartalékalapja, az 
állam, s taláu a püspökség — kellő reális 
alapol.uyujtanának arra, liogy az árvaház 
mulhiitatlauul fel  legyen állitható. — Ugy. 
hogyha a t. törvényhatósági bizottság mél-
tóztatik ezen javaslatunkat másáévá tenni, 
a szervezési módozatokról is előterjesztjük 
a következő javaslatunkat. 

Javasoljuk, hogy a szervezés munká-
latai. nz időközi felügyelet  és ügyvezetés 
ellátására már most választassák egy igaz-
gató választmány — Hogy mi módnn volna 
alakítható és mi módon végezhetnéd ez a 
szervezési niuukáknt addig is, miz ez az 
ügy abba a stádiumba jut, mikor a végle-
ges alapszabályok, szabályrendeletek és 
házirend fújják  precizirnzni a hatásköröket 
és leendőket, — javaslatot kívánok tenni 
;>•/. ieazsali'i választmány megalakítására, 
hatáskörére, teendőin' vonatkozólag, még 
peiliţ lehetőleg oly módon, hogy az állandó 
lehessen s összekötő kapcsot, átmenetet 
képezzen a tervezés stádiumában levő ügy-
ről a működésben levő intézetre. 

Kzen igazgató választmány megválasz-
tását javasoljuk tehát még ezen ülésben a 
a következő hatáskörrel és teendőkkel: 

Az árvaházi igazgató-választmány el-
nöke az árvaszéki elnök, jegvznje az árva-
széki jegyző, tagjai a kir. tanfelügyelő,  a 
leendő árvaházi igazgató, a megválasztandó 
intézeti orvos és 3 évről 3 évre választandó 
9 törvényhatósági beottsági tag s végül az 
nlapitók vagy azok képviselői. 

E célból szükséges azon teenndők el-
látása, amelyet az igazgatónak kell végez-
nie — s mely teendők a szervezésnél, ne-
vezetesen az épület tervezésénél, esetleg 
átalakításánál, a beosztásnál, berendezésnél, 
kert beosztásánál, gazdaság, műhely, tan-
terem, munkaterem felszerelésénél,  tanítói 
állásokra kiírandó pály ázatoknál. árvák fel-
vételénél. szóval a kezdet nehézségeinél a 
legnagyobb mértékben igénylik a szakem 
ber munkáját. — szükséges, hogy ezen 
teendők ellátására addig is, mig igazgató 
megválasztatik, egy arra alkalmas és ön-
ként vállalkozó egyén bizassék ineg. 

Így kieeészitve az igazgató-válaszmány 
megkezdi működését. 

Az igazgató-választmány olyan erkAlcsi 
testületnek kiküldött tagját, "amely legalább 
2000 korona alapítványt tett. vagy oly sze-
mélyt. ki szintén legalább annyi alapítványt 
tett, ugy megalakuláskor, mint később eset-
leges aiapitványtevéBkor, időről-időre kebe-
lébe meghívja s a kiegészítést ezen uj vá-
lasztmányi tagokkal folytatja. 

Az igazgatú-válaszimány minden hó-
napban. de szükséghez képest többször is 
ülést tart, amit összehívni elnöknek j»ga. 
5 tag kívánságára pedig kötelessége. 

Az igazgató-választ teendői és hatás-
köre általánosságban és ideiglenesen n kö-
vetkezőkben körvonaloztatik. 

1. Az árvaház létesítése és frntnrtá-
sához szükséges költségvetés megállapításit 
és a jelzett forrásokhói  a se.élvek megszer-
zésére vonatkozó szükséges intézkedések 
megtétele, igazgató jelentéseiben dönteni 
és eljárni, előleges teendőket foganatosítani, 
nevezetesen az ingatlanszerzés, építkezés, 
vagy átalakítás, beosztás, berendezés, fel-
szerelés, tanító pályázat kiírása s válasz-
tásra a közigazgatási bizottság elé való 
terjesztése, később növendékfelvétel,  el-
bossátás stb., egyszóval házi ügyekben. 

2. Az igazgató-választmány jeleuté-
seit az árvaszéki elnök utján a közigazga-
tási bizottsághoz terjeszti. 

3. A költségelórányzatokat és számadá-
sokat pedig, amelyeket az igazgató terjeszt 
elő, megvizsgálva, vélemény/zve, szintén 
az árvaszéki elnök utján terjeszti a tör-
vényhatósághoz. 

4. Ha 5 tag jelen van, az igazgató-
választmány határozatképes. 

5. Ha valamely tag egymásután há-
romszor nem jelenik meg s elmaradását 
nem jelenti az elnöknek, elnö'% az alispán-
nak előterjesztést köteles tenni uj tag vá-
lasztása iránt. 

6. Az igazgató-választmány határozatai 
ellen tett előteljesítések a megyei köz-

igazgatási bizottsághoz terjeBztembik, mint 
felügyelő  hatósághoz. 

7. Az árvaház vezetői és kezelői fe-
gyelmi tekintetben az 1886. évi XXII. t. c. 
hatálya nlatt állanak. 

8. Az igazgató választmány a házi 
ügyeket ülései, tisztviselői és kiküldöttel 
által intézi. 

9. Az ülések idejét az igazgató-választ-
mány határozza mer, úgyszintén a rend-
kívüli ülések idejét is. A meghívón a tárgy-
sorozat mindig közlendő. 

10 A felügyeletet  vagy hosszabb időre 
kiterjedőleg osztja be, vagy esetről esetre 
küldi ki vizsgálatra valamely tagját. Köte-
les egy hónapra a látogatást minden tag 
elvállalni. Akadályoztatása esetén ezt be-
jelenti az elnöknek, aki gondoskodik helyet-
tesítéséről. — Ezenkívül joga van hármely 
taguak bármikor vizsgálni s észrevételeit 
nz igazgató-választmánynak, sürgős esetek-
ben az elnöknek bejelenteni. 

Az észrevételek nz igazgatónál levő 
.Látogatási naplóba" jegyzendők s a»okról 
nz igazgató a legközelebbi választmányi 
ülésen jelentést tesz. 

Egyebekben ugy az igazgató-választ-
mány, mint az igazgató, árvaanya, család-
tanitó, intézeti orvos stb. teendői, javadal-
mazása, szolgálati viszonyai, valamint az 
árvafelvétel  módja stb. szabálya az itt .min-
tául mellékeli báromszékvármegyei „Arva-
tiu szeretetház" szabályaiban tüzetesen lé-
vén ismertetve, s mely int het hasonló célú 
Bpeciális székely jellegénél fogva  intéze-
tünk konstruálásánál mintának vehető. 

Ezekben előadva t. törvényhatósági bi-
zottság, részletes javaslatunkat, kifejtve  a 
lé.esitendő intézet felállításának  indokait, 
s ezzel egyetemileg annak hivatását, cél-
ját, ismertetve a forrásokat,  melyekből ineg 
teremthető; ide iktatva az első szervnek: 
az igazgató-választmánynak megalakulási, 
ügyvezetési, szervezési és felügyeleti  teen 
(Iliinek főbb  pontjait, kérjük javaslatunkat 
fontolóra  venni, azt beható tanácskozás tár-
gyává tenni és abban határozni. 

Miután pedig az igazgató választmány-
nak megalakulása ezen javaslatunk elfoga-
dása által nyomban időszerű és szükséges, 
még pe.üg azért, hogy a létesítéshez meg-
kívántató működések, eljárások megtételére 
egy állandó szerv állíttassák fel.  konkrét 
javaslatunkat a következő pontokban fog-
laljuk össze és kéljük annak elfogadását, 
határozattá leendő emelését. 

I. Csikvármegye törvényhatósági bi-
zottsága kimondja, hogy vármegyei árva 
szeretetliázat létesít. 

2. Ezen határozatának foganatosítására 
megválaszt 12 törvényhatósági bizottsági 
tagot, B ugy ezek, mint az árvaszéki elnök, 
árvaszéki jegyző, kir. tanfelügyelő,  tiszti 
főorvos  és a leendő igazgató személyé-
ben megalakítja az árvaházi igazgató-
választmány t. 

3. Megbiz egy szakembert az elő-
munkálatok végzésével, a szervezési mun-
kálatok ügyvezetésével, beosztva az igaz-
gató választmányba a leendő igazgató jog-
körével. > 

4. Az intézet helyéül a csiksomlyói 
gimnaziul épületeinek inegszerezhetése ese-
tére Csiksomlyót i Várdotfnlvát)  jelöli ki. 

5. A vármegyei magánjavakból az ala-
pok teherbírása mérvéhez képest a szük-
séges segély megadását már most kimondja 
általánosságban és az összegre nézve csak 
a többi fonásul  megnevezett tényezők 
hozzájárulásának megállapítás» után fog 
dönteni 

l>. Vlegbizza az igazgató-választmányt, 
hi gy a forrásul  megnevezett összes ténye-
zők hozzájárulását, segélynyújtását kérje 
ki, s a szükséees költségek megszerzése 
iránt a kívánt lépéseket teeye meg. 

7. Megbízza az igazgató-választmányt 
továbbá, hogy az alapszabály-, szervezési 
szabályzat- és ház'rend-tervezetet az _ itt 
mellékelt háromszékinegyei árvnfiu  szeretet-
ház szahályainak mintájára alkossa meg és 
azokat, nz alispánhoz további intézkedés 
végett terjessze be. 

8. Megbízza az igazgató-választmányt, 
a létesítés és fentartás  kellékeinek meg-
szerzése esetén, az intézet beállítása és 
szervezéséhez szükséges mindennemű elö 
zetes intézkedések megtételével azzal, hogy 
köteles leend elnöke utján' minden törvény-
hatósági közgyűlésen jelentést tenni a tett 
intézkedés- és az elért eredményről. 

V ég h a t á r o z a t : 
A törvényhatósági bizottság a tett 

javaslatot teljtartalmulag egyhangúlag el-
fogai'ja,  határozattá emeli azzal, bogy a 
csikvárinegyei árvaházat apostoli királyunk 
I. Ferenoz József  királyi megkoronázásá-
nak negy venéves jubileuma emlékére ál-
lítja fel;  az igazgató-választmányba a ja-
vasolt hivatalbóli tagok mellé megválasztja 
a törvényhatósági tagok közül: Kállay Ubul 
főispánt.  Fejér Sándor alispánt, SZÓBZ Lajos 
megyei főjegyzőt,  dr. Csiky József  mj. igaz-
gatót, Pál Gábor gimnáziumi igazgatót, dr. 
Balló István gimn. tanárt, dr. Györgypál 
DomokOBt, dr. Fejér Antalt, dr. Erös Vil-
most, Ferenczy Károlyt, Rancz Jánost, Bá-
lint Lajoot Az intézeti igazgatót egyelőre 

helyettesiül alkalmas szakember fel  kérése 
és megbízására az igazgató-választmányt 
bízza meg. 

Egyúttal a kiküldött bizottságnak s a 
jelentést szerkesztő Fejér Sándor alispán-
unk elismerését és köszönetét fejezi  kl. 

A véghétározat kihirdetése, jóváhagyá-
sának kieszközlése és az erre vonatkozó 
továbbiak eíintézésével alispán bisatik meg. 

Nem kevésbé fontos  tárgya volt a gyű-
lésnek a ssiksomlyói róm. kath. főgimnázium? 
nak áthelyezési Ugye. A közgyűlés határozata 
minden várakozást felülmúl,  mely különben a 
következőképen Bzól: 

Köztudomású dolog lévén, hogy a esik-
somlói róm. kath. főgimnázium  rossz elhelye-
zése 8 főleg  a tanügyi és közegészségügyi kö-
vetelményeknek meg nem felelő  berendezés miatt 
feladatának  meg nem felelhet;  miért ia ugy a 
nevelési ügy előmozdítása, mint a vármegyei 
központ fejlesztése,  erőebbé tétele s a megyei 
társadalmi élet fellendítése,  elodázhatatlan kö-
vetelmény' gyauánt állítják fel  a csiksomlyói 
gimnáziumnak Csíkszeredába leedő mielőbbi át-
helyezését 

S nehogy ezen már majdnem két évtized 
óta eredménytelenül húzódó n az illetékes té-
nyezők uem uiiudeuike által elég lelkesültség-
gel tárgyalt ügy a napirendről végleg levétes-
sék, s nehogy a végleges elejtésből minden-
esetre bekövetkezendő súlyos s később majdnem 
pótolhatatlan kulturális és társadalmi veszte-
ségnek okozóivá tétessünk, — a törvényható-
ság kész ereje megfeszítésével  is, a tervbe vett 
alkotásnak megvalósítását előmozdítani, annak 
kijelentése mellett hogy az előterjesztett és a 
ni. kir. államépitészetí hivatal főnöke  által mfi-
szaki és épitési szempontból megvizsgált ter-
vet és költségvetést, mint reálist elfogadja  éa 
a kivitelre alkalmasnak találja. 

És tekintettel arra, hogy a megyei nevelési 
alapból segélyt nem nyerő középiskolai tanulóknak 
az internátusba való ellielyezlietéseáltal a szegé-
nyebb székely liuk is támogatást segítséget nye-
rendenek, a törvényhatóság, midőn ezenkizárólag 
vármegyei érdeket szolgáló internátus létesíté-
sét szükségesnek tartja, akkor az annak létesí-
téséi-e megelőző határozatával megadott éB a 
vallásügyi niÍDiszter ur, mint vagyonfelűgyeleti 
hatóság által 17317—í)l»7. szám alatt jóvá-
liugyott 250,000 koroua összegen felül,  tekin-
tettel az időközbeu több mint tiO százalékkal 
felemelkedett  munka- és anyagárakra, kizárólag 
a gimnázium felépítési  költségeire, a megyei 
nevelési alapból még 100,000 korona összeget 
szavaz meg, azon határozott kikötésekkel, hogy 

1) a törvényhatósági bízottság által eddig 
hordozott és adott mindennemű mellékjáranilór 
ságok és segély ek végleg megszűnnek; 

2 ) az internátusba első sorban csikmegyeí 
igénynyel bíró székely liuk vétessenek fel,  má-
sodsorban csikmegyeí jelentkezők hiányában a 
székely vármegyebeli és esak harmadsorban ac 
idegen megyebeliek; 

3) ha az erdélyi róm. katli. státns a fő-
gimnázium és internátus építését az 1908. óv 
május l-ig meg nem kezdi, akkor agy az inter-
nátus. mint a gimnázium építésére megszava-
zott összegek megadása iránt a törvényhatóság 
mindennemű kötelezettsége megszűnik. 

S minthogy ezzel a törvényhatóság elment 
azon határig, amelynél tovább mennie anyagi, 
ereje talbecsölése és a rendelkezése alatti ala-
pok céljainak veszélyeztetése nélkül nem lehet, 
méltán elvárja, hogy a talajdonképeni illetékes 
tényező, az erdélyi róm. kath. státus is a tiszta 
katholikus Csikvármegye kulturális előhaladá-
sái-a hivatott ezen alkotás teattéválására ínég 
erejét felülaiulólag  is minden áldozatot meg-
hozzon. 

Egyben kéri a törvényhatóság a magas 
kormányt is, hogy e gimnázium építésére nyújt-
son nagyobb segítséget mert a nélkttl ezen 
fontos  kulturális intézmény létesítése fennaka-
dást szenvedne, mi a székelységnek s azzal 
magának az államnak válaék hátrányára. 

Ezen véghatározatnak az erdélyi róm. kath. 
státus igazgató-tanácsával leendő közlése, a va-
gyonfelügyeleti  hatóság jóváhagyásának kiesz-
közlése és a további szükséges intézkedések 
megtételével a vármegye alispáaja bizatik meg. 

Reméljük, bogy ezen erélyes határozat-
nak meg lesz a kellő eredménye, a státus is 
végre-valabára öntudatra ébred és igy a rég-
óta vajúdó kérdés nemsokára megoldást nyer. 

Vitát provokált az erdészeti albizottság 
ügykezelésének megvizsgálása. A vizsgálatot 
ugyanis az őszi közgyűlés egyhangúlag, ellen-
vetés nélkül elhatározta s az állandó választ-
mány most a vizsgáló bizottság kiküldését 
javasolta. Ezzel szemben Pál Gábor azt indít-
ványozta, hogy a vizsgálatot ne ejtsék meg, 
mert az a bizottsági tagok zaklatásával járna. 
Dr. Erös Vilmos, kinek indítványára rendelte 
el a törvényhatóság annak idején a vizsgála-
tot, felszólalásában  kifejtette,  hogy a vizngi-
lat célja elrendelésekor sem lehetett s most 
sem lehet a bizottság zaklatása, hanem épea 
ellenkezőleg, a vármegye jóhirnevének meg-
védése az országszerte hangoztatott gyanusi-
sitásokkal szemben, lebegett szeme elót és ugy 
tartja most is, hogy ezen gyanuátágak eloé-
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mitásának, egyetlen eszköze a vizsgálat meg-
ejtése. A közgyűlés az állandó választmány ja-
vaslatát nagy többséggel elfogadta  és megala-
kította a vizsgáló bizottságot. 

A vendéglő és kávéházi iparszabályren-
delettel kapcsolatban a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel elhatározta, hogy szabályreude 
letileg mngtilţja a Bzeszes italok elárusitása a 
vásár és Ünnepnapokon, hogy ez által is gátat 
vessen az alkoholizmus terjedésének. 

Megelégedéssel vettük tudomásul, hogy 
Gyergyó-Szentmiklós nagyközségnek rendezett 
tanácsú várossá való alakítása ügyében n köz-
gyűlés egyhangú határozatot hozott B hozzá-
járulásával az első foramon  sikerei vitte ke-
resztül az Ügyet 

A gyergyöszentmiklós—békssi útvonal 
kérdésére vonatkozóing a közgyűlés ugy ha-
tározott, hogy az építést az 1909. évben kez-
dik meg, miután az erre szolgáló alapok a 
miniszter leirata értelmében nincsenek meg. 

Eienkivlll még számtalan sok kisebb ér-
dekű ügy kerfllt  tárgyalás alá, melyek vala-
mennyien kedvező megoldást nyertek. 

A nagyon tartalmas közgyűlés délután 
2 órakor ért véget, mikor Kállay Ubul fő-
ispán megköszönve a tagok szíves megjele-
nését és érdeklődését, a gyűlést lelkes éljen-
zések között bezárta. 

Még egyet! A lefolyt  közgyűlés legfé-
nyesebb dokumentuma volt annak, hogy a 
vármegye élén tehetséges, Qgyliuzgó, szorgal-
mas tisztviselők állanak, akik felfogva  ma-
gasztos hivatásukat, nem jelszavakkal dobá-
lóznak, nem ígéreteket osztogatnak, hanem 
dolgoznak, munkálkodnak ugy mint igazán 
tisztviselőkhöz illik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Háromuékmegye küldöttsége 

Darányinál A testvér Háromszékinegye a szé-
kely kiállítás érdekében a napokban Elekes Béla 
hárooiszékmegyei főispáu  vezetése alatt népes kül-
döttséggel járt Darányi Ignác loldmivelési minisz-
ternél* A iöldmivelési miniszter nemcsak a leg-
messzebb menő támogatást ígérte meg, hanem azt 
is kilátásba helyezte, hogy személyesen jelen lesz 
a kiállítás megnyitásán. 

Kitüntetés A király Szalui (íéza tanfel* 
ügyelőnek a tanügy terén szerzett érdemeinek elis-
meréséül a királyi tanácsosi cimet adományozta. 

— Klnevesések. Kállay rbol Csikvár-
megye főispánja  dr. Filep Sándor városi orvost 
tiszteletbeli megyei tiszti főorvossá,  dr. Éltes 
Gyula közig, gyakornokot tiszteletbeli szolga* 
bíróvá és Kovács Miklós végzett joghallgatót közig, 
gyakornokká nevezte ki. 

— F&pválasstáa. A Botli Ferencz pápai 
prelátus, plébános halálával megürült gyergyó. 
szárhegyi plébánián folyó  hó *23-űn ejtették meg 
a választást Első helyen megválasztották Péterfly 
Urinez azékelyszenttamási plébánost, második he-
lyen Oláh Károly káli plébánost, harmadik he* 
lyen pedig Pál Dénes ilitrói segéd lelkészt. 

— H y m e n . Bodó János Salgótarján nagy-
község jegyzője bv Bokodv MuikIís l'Hii, i*vi 
jonias hú 1. napján délelőtt 11 órakor tartja es-
küvejét Nagyváradon az ev. rel'. teniplunibaii. — 
(îratnUlunk. 

— Meghívó. A Csiksomlyói r. k. főgym-
nasium 0 Felségének magyar királylyá koro-
názása 40 évfordulója  alkalmából 1907. évi 
junios 8-án iskolai Ünnepélyt rendez, melyre 
az iskola iránt érdeklődő hazatias közönséget 
tisztelettel hivja meg ez úton az igazgatóság. 
A d. e. 9 órakor kezdődő hálaadó istenitiszte-
let után a főgimn.  épületében tartandó iskolai 
ünnepély mttsora: 1. Ünnepi nyitány, előadja 
az ilj. zenekar, 2. Cnnepi beszéd, tartja dr. 
Dobos Ferenci tanár, 3. Hymnns, irta Yörös-
maty M., szavalja Váradi Sándor VII. o. t., 4. 
„Király himnus", vegyes kar énekkisérettel, 5. 
,A kápolna" Kreutzertől, előadja a vegyeskar, 
6. „Szent koronánk legszebb gyöngye", irta 
Kómocsy J., szavalja Fejér Manó II. 'o. t., 7. 
Három knrucdal, előadja a zenekar. 8. A jelen 
tanévi jutalmakat kiosztja az igazgató, 9. Hu-
nyadi induló, előadja a zenekar. 

— Értesítés- a Csiksomlyói Jótékony 
Nőegylet elhalasztott jubileumi díszközgyűlését 
f.  évi juniuB hó 8-án d. e 11 órától kezdódó-
leg fogja  megtartani a fógymnasium  épületében, 
a melyre az érdeklődi közönséget ez uton 
hívja meg a nőegylet elnöksége. Ugyanezen a 
napon d. u. a nőegylet a Kissomlyó mögött levő 
tánchelyen majálist, illetve joniálist is rendez 
csekély belépődíjjal, a melyre szintén szívesen 
Útnak vendégeket 

— Vlaagarrad. A csiksomlyói róm. 
kath- Kgymnasimban a f.  tanév végén a vizs-
gálatokat az alábbi napokon és sorrendben 
fogják  megtartani: 13-án d. e. I—III. o. hittan, 
14-én <L e. IV—VII. o. hittan, 15-én d. e. I. 
o. magyar ós latin, IL A. o. számtan és mér-
tan, d. n. II. B. o. számtan és mértan, IIL o. 

német és latin; 17-én d. e. IV. o. számtan, 
mértan és természetrajz, V. o. német, latin, 
görög és görögpótló, d. u. VI, o. magyar 
és törtéuelem, VII. o német, latin, görög 
és görögpótló; 18 án d. e. II. B. o. földrajz 
és természetrajz, III o. magyar és törté-
nelem, d. u. I. o. földrajz  és természetrajz, II. 
A. o. magyar és latin : 19—21-én szóbeli érett-
ségi vizsgálat; 22-én d. e. IV. o. magyar és 
történelem; V. o. mennyiségtan és természet-
rajz, d. u. énük, zene, franczia  és gyotsirás; 
23-án d. u. 5 órakor természetrajz; 24-én d. 
e. I. o. számtan és mértan, II. A. o. földrajz 
és természetrajz, d. u. VI. o. német, latin, gö-
rög és görögpótló, VII. o. mennyiségtan, ter-
mészettan és egészségtan: 25-én d e. II. B. 
magyar és latin, III. o. számtan, mértan és 
földrajz,  d. u. IV. o. német és latin, V. o 
magyar és történelem; 2fi  án d.e. VI. o. meny-
nyiségtan és természetrajz, VII. u. magyar és 
történelem. 29-én bizonyítványok kiadása. Az 
igazgatóság a vizsga rend közzétételével kap-
csolatban szükségesnek látja jóelőre a szülők-
nek tudomására hozni a főtanhatóság  mult évi 
nktól>. ti án 4573. sz. a. kelt intézkedése alapján 
életbe lépő azon qj rendet, hogy a kővetkező 
tanévre a három alsó osztályba (I., II: és III. 
osztály ba) á beírások julius I —5 napjain tör-
ténnek 2 kor. beiratási dij befizetésének  köte-
lezettsége mellett A többi dijak, nevezetesen: 
I kor. ifjúsági  könyvtári. 1 kor. értesítői, 6 
kor orsz. tanári nyugdijilleték és katholikus 
vallásnak részére 40 kor., nem katholikusok 
részére (10 kor. tandíjnak legalább fele  a 
tanév elején fizetendő  le. Ha a tanuló a kö-
vetkező tanév elején tanulmányait nem folytatja 
vagy más iskolába iratkozik be, a már befi-
zetett beiratási dij visszaköveteléséhez nincs 
joga. Ezen intézkedésnek az a célja, hogy 
már a tanév végén látni lehessen, vájjon a 
következő tanévre párhuzamos osztály beállí-
tásának elengedhetlen szüksége nem forog-e 
fenn  ? A mennyiben a juliusi beírások ered-
ménye ezt szükségessé nem teszi, a következó 
tanév elején csak egy egy osztály megengedett 
létszámig lehet a beírásokkal menni. A visz-
szautasitás eshetőségének kikerülése okából 
kívánatos tehát, hogy a szülök az I—III osz-
tályba a beiratást julius 1 — 5. napjain elvé-
gezzék. A gyermekeit iskoláztató szülőknek 
tesznek szolgálatot a megyében megjelenő la-
pok, ha ezen hirdetményt átvenni és közölni 
szíveskednek ; mire tisztelettel kéri Csiksom-
lyón, 1907. május 27-én a fogynia,  igazgatósága. 

— Táncmulatság. A Csíkszeredai ipar-
testület 1907. junius 2-án vasárnap) a létesí-
tendő Olvasókör alapjajavára az ujonaun át" 
alakított csíkszeredai fürdőn  világpostával éB 
mulattató műsorral egybekötött jótékonycélu 
táncmulatságot rendez. Belépti-dij : Személy-
jegy 1 kor. 20 fill  családjegy i3 személyig) 2 
kot. 40 flll.  Mulatság kezdete d. u 3 óra. Fe-
lültízetések a jótékonycél érdekében köszö-
nettel fogadtatnak  és hirlnpilag nyugtáztatnak 
A mulatság kedvezőtlen idő esetén egy héttel 
elhalasztatik. 

— Értesítés. Az firszágnt)  jielp'ini sknl;l 
egyesület brossó—háromszek- csíkvániiegyei köre 
évi közgyűlése alkalmából li'lvú évi juuiils 1-én 
délután 4 úrukor, < 'sikszeredában a Vigadó nagy 
termében. a létesítendő csikmegyi-i árvaház javára 
jótékoiiycélu előadást rendeznek, melyre az érdek-
lődő közönség ügyeimét eziltou is felhívjuk.  — Az 
estilyre jegyek előre válthatók Szvoboda József 
könyvkereskedésében. 

— Kossuth Ferenc a székely iparért. 
Kossuth Ferenc kereskedelemiig)i miniszter 
legújabban a székely ipar fejlesztésével  fog-
lalkozik. A székely inasligy ellátásának baja 
eddig az volt, hogy az inasokat a Székelyföl-
dön kívül eső városokban és olyan iparágak-
ban helyezték el, a melyeknek a Székelyföld 
viszonyai következtében ott sem alapjuk, sein 
fejlődő  képességük nem volt, ugy hogy a ki-
képezett fiatal  iparosok otthon megélni nem 
tudván, más vidék, sőt a külföld  iparát és 
közgazdasági megerősödését szolgálták. Ezen 
segíteni kíván a rendelet, a mikor pályázatot 
hirdet a székelyföldi  iparosok között inastartásra 
és ennek fejében  a pályázó jóravaló iparosok 
mühelyberendezéseinek megfelelő  kiegészítését 
igéii. Fölvétette azonkívül a miniszter a Szé-
kelyföld  egyes vidékén egészen hiányzó vagy 
fejlesztésre  szoruló iparágakat is, a melyek 
meghonosítását arra alkalmas iparos-segédek 
letelepítése által kívánja elérni s e célból már 
az 1907. évben tiz mintamühelynek pályázat 
utján való engedelmezését határozta el. A pá 
lyázatnál első sorban n leghosszabb gyakor-
latot, a legkiválóbb tehetséget és azt veszik 
figyelembe,  hogy az illető pályázó székely és 
lehetőleg a letelepítendő vidékre való illető 
ségü legyen. A műhelyek berendezése után, 
a melyekhez megfelelő  nyersanyag készlet is 
fog  járulni, kiállítást rendeznek a székelyföldi 
iparmuzeumban. Megfelelő  eredmény esetén a 
pályázatot a következő években megismétlik. 

— Értesítés. A Csíkszeredai kerületi 
betegsegélyző pénztár tizenharmadik évi Köz-

gyűlését a tagok résztvétlensége miatt folyó 
évi junius hó 2-án d. e. 10 órára halasztotta. 

— E s ő . A hosszautartó szárazság már étidig 
is éreztette hátrányait. A gabona ára az eddigi 
olcsó árakról hirtelen magasra szökritt. Remélhe-
tőleg azonban az árak csökkenni fognak,  luert a 
nagy szárazságot e héten jótékony esők váltották 
tel: mely az egész nöiényzetre tiditőleg hatott s 
remélhetőleg áldásos eredménye lesz. 

Uj postaügynőkség. Kereskedelem-
ügyi m. kir. miniszter nr C'sikmadaras községben 
postai ügynökséget létesített, inely tblvó hó 1-én 
működését már megkezdette. 

— A ssiksomlyói plébános válasz 
táshoz. Krról a kérdésről ugyan még korai 
dolog beszélni; mivel azt sem tudjuk még, 
hogy kik adták be pályázati kérvéuyüket, de 
e lap legutóbbi számában egy hir jelent meg, 
a mely arról tudósít, hogy a csiksomlyói ple-
báno9Í állásra dr. Kászoni Alajos kerelószent-
páli lelkész is pályázott, akit Kolozsvá' t a leg-
utóbb lefolyt  választáson a második helyen 
terjesztettek fel  kinevezésre. Xem tudom, hogy 
ezen hir publikálásának mi voit a célja, de 
azt hiszem egyedül az, hogy felhívja  «-válasz-
tók figyelmét  Kászonira és mintegy tudtul adja 
a választóknak, hogy íme itt nem egy tudós 
fiatal  pap, a hittudományok doktora, akit a 
kolozsvári hitközség is alkalmasnak tartott, 
hogy Erdély legnagyobb plébániájának élére 
állítson hogyne volna hát alkalmas ember Csik-
somlyón, amely a híveket sántítva nem is 
oly népes egyházközség. Hát azi hiszem, hogy 
ezt a célját a legcsekélyebb mértékben sem 
érte el. Van megyénkben elég tudós, érde-
mekben gazdag pap. akik egész életükön át 
itt éltek közöltünk s legjobb tehetségükkel s 
tudásukkal muukálkodtak a székely nép lelki 
életének emeléséu és anyagi felvirágoztatásán. 
Meg fogják  találni bizonyára a választók ezek 
közt azt az embert, aki a legméltóbb ezeu 
állás betöltésére. Minden papnak volt joga 
ugyan ezen állásra pályázni, de mégis szépség 
hibának tartom, hogy valaki idó elótt ezt lap 
ban publikálja. Lehet azonban, hogy a hírt 
tudtán kivül küldték be, s úgy minden hozzá-
fűzött  kommentár elesik, de ez esetben meg-
jegyezhetjük. hogy a hir beküldője kissé el 
siette a dolgot. —k. —c. 

— Liga az olvashatatlan írás ellen. 
Egyik fővárosi  lapban jelent meg az alábbi 
érdekes hir: Franciaországban tiltakozó liga 
alakult az olvashatatlan kézirat és aláiras, 
főkép  pedig az államhivataluokok olvashatat-
lan macskaparása ellen Az ilyesmi nálunk is 
elkelne, mert légió azoknak a hivatalnokok-
nak száma, kik teljesen olvashatatlanul kar-
molják nevűket a hivatalos aktákra. Napoleon, 
kinek rettenetes rossz írása volt, a miatt vesz-
tette el a Waterlooi ütközetet, mert egy olvas-
hatatlan parancsát rosszul értelmeztek. Vala-
mikor Bismark is megunta, hogy a hozzá ke-
rülő akták elolvashatatlan aláírásait kel silabi-
zálnia s erélyes reudeletben értesítette a kül 
Ügyiniui8zterium hivatalnokait nagyobb illen-
dőségre. Ugy lát-zik, hogy a macskakaparás 
a franczia  hivataloknál is annyira divatos, hogy 
ennek a rossz szokásnak tiltakozó ligával igye 
kéznek véget vetni. 

— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi 
számában a csiksomlyói pünkösdi búcsún meg 
jelentek számát mintegy 12,000 emberre tettük. 
Mint illetékes helyről utólag értesültünk a bú-
csún megjelentek száma közel 18,000 emberre 
tehető. Ă bejelentő hivatalban u. is 3 híján 
10,000 embert jelentettek he, azokat azonban, 
a kik a közeli falvakból  Pünkösd napján jöt-
tek és egy pár szombaton érkező keresztet a 
vezetők nem jelentették he. Ezek és a sze 
kereken érkezők szátna pedig hozzávetés ut-
ján mitregy 8000 ember. Ezen helyreigazítás-
sal kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a helyi 
zárda főnöke  egy tervet vetett fel,  amelynek 
keresztülvitele eseténjehetséges lesz a kike-
rülések megtartása anélkül, hogy az elsősé-
gért való küzdelemből verekedések szinhelye 
lenne a búcsújáró hely. Eszerint minden es-
peresi kerület, amelyből búcsúsok jönnek, a 
nyári koronagyüléseu a búcsún megjelenni 
akaró papok közül választana egy vezetőt, 
aki az illető esperesi kerület híveit egyszerre 
vezetné el a búcsújáró helyre. Nehéz tiszté-
ben segítségére lennének azok a plébánosok 
és káplánok, akik híveiket a búcsúra elkísér-
nék, esetleg ha pap nem jönne valamelyik 
községből, akkor egy ügyesebb fajusi  ember 
ügyelhetne fel  és tartaná fenn  a'rendet az 
illető keresztnek. A gyülekezés helyét idejét 
jó korán kitűznék és arról az érdekelteket 
értesítenék, így a gyülekezés és együttes fel-
vonulás lehetséges lenne A kitofttlés  alkal-
mával a labórium kivitele elmaradna, a sor-
rendet pedig püspök urunk ó nagyméltósága 
határozná meg előzetesen, amelynek betartá-
sáról a vezetők gondoskodnának. Természetes, 
hogy ez esetben is eltávólitandók volnának 
azon duhaj legények, akik nem annyira búcsu-
nyerésre mint inkább virtuskodás kedvéért 
jöunek el. Hisszük, hogy ez eaetben impozán 
san minden rendzavarás nélkül, fog  Bikerülni a 
kikerülés amihez ugyan nincsen kötve a búcsú 
elnyerése, de régi szokáson alapszik. — k. 

— Turista naptár. A takadó tavasszal 
amikor a kirándulások kezdődnek megjelent az Er-
délyi Kárpát Egyesületnek folyó  évi turista nap-
tára is, hogy mipt turista irodalmunkban hézag 
pótló munka természet kedvelőknek és az egyesü-
let tagjainak a turistaság gyakorlására tanácsokkal, 
tervezetekkel, az egyesület ügyeire, kedvezményeire, 
szervezetére vonatkozólag pedig felvilágosításokkal 
szolgáljon. A naptár előrészét általános tudnivalók, 
Kolozsvár látnivalói és a postai díjszabás stbi töl-
tik ki. Ezután a naptári rész célszerű beosztással, 
jegyzeteknek való helylyel. tiszta lapokkal követ-
kezik, hogy a turista megfigyeléseit,  tervezéseit 
telirhassa. Ih\ Hemnann Antal Szovátáról irt egy 
költői lendületű cikkelyt. Turista tanácsadó és 27 
kirándulási tervezet és egyéb hasznos tuduivalók 
keltenek ezután érdeklődést. A naptárból látható, 
hogy az E. K. E. mennyire szolgálja nemcsak a 
közszükségletet. hanein a csekély ti korona tagsági 
dij ellenében a tagok érdekeit is. A vászonkötés-
ben megjelent naptár ára l korona. Megrendelhető 
az iC. K. E. központi irodájánál K o l o z s v á r t 
'Mátyás-király utca 3. sz.t A tagok arcképes iga-
zol,íjukhoz mellékelve (üjtalanul kapják. 

N T I L T T B R . 
(E rovatban közlöttcliért nem felelős  a szerkesztő.) 

Dr. Ilocskor  lléla  űrnek 
Csíkszereda. 

Folyó évi május hó 24 én a vármegyei 
törvényhatósági bizottság közgyűlése zöld asz-
tala mellett, Ön az indítványom elhangzáBa 
után a környezetének Ön által koholt, sze-
mélyemet mélyen sértő, gyalázatos hazugsá-
gokat, rágalmat súgott. 

Ezekre csak azt jegyzem meg, hogy 
azok mind Önre hullanak vissza, a kinek igaza 
van azaz igazságszolgáltatás kezétől nem léi 
és a szemébe mondott igaz mondásért nem 
haragszik. 

Egyben kijelentem, hogy gyalázatos ha-
zugságáért elégtételt veszek s jegyezze meg, 
tűig Justitia szappanával kezeit tisztára nem 
mossa, sem az én, sem a nagy közönség tisz-
teletére nem számithat. hanem csak megve-
tésre és szakadatlan felszólalásomra. 

Kiismerem, hogy egy hivatalnok megbi-
rálásáuál nem szabad szem elől téveszteni a 
,minima unn curat praetor" elvét, nein sza-
bad a felügyeleti  jogkör kezelésének zakla-
tássá fajulnia.  De az Ön dolgai valóságos con-
glomeratumai a hajmeresztő indoleutiáuak, 
hanyagságnak, a fegyelmijénél  napfényre  került 
mindenik esete, százszoros törvénysértést fog-
lal magában. 

S még maga akar a vakmerőség paroxis-
musával, még az erkölcsi törvényen is lelket-
lenül keresztül gázolva, hamisságával 9 hazug 
gyűlölködő ráfogásával,  lerombolt tekintélyé-
vel engem kisebbiteui? 

S Üu akarja ezt tenni, kinek feje  fölött 
li(tli'ihitfiil(trnl{  és denevérek  titjÁwhtcJ;.  kinek 
a régmúlt élete tükörhöz hasonlított s csak 
amúgy lövelte szerte fénysugarait,  de az irtó-
zatos önzése s a .raţia rupta et bos" meséjét 
játszó ujabbi élete, a tébolyhoz közel járó 
könnyelműsége ezen tükröt összetörte s nem 
maradt helyén más, csak sötét folt,  inint a 
velencei doge palotában a „locus Marini Fa-
lieri decapilati?" 

Gyalázatos hazugságahal képtelenség 
bárkinek is, ki igaz i!i ember, a részvétét meg-
szereznie! A bolt előtti vigyorgókuak talán: 
igen! — 

Én nem a hoszu érzetével, hanein a tör-
vény tiszteletéből táplálkozó rendíthetetlen 
kötelességérzetével beszdtem Ön felett!  Én a 
törvényhatóságtól igazságot, igazságos határo-
zatot kértem: a tisztviselői karhoz méltót és 
emberségest. 

De Ön boszuból kohol és gyalázatosan 
hazudozik, de — jegyezze megl — lehet bo-
szuja még akkora is, ugy is belefulad  az én 
megvetésembe, mely annál is nagyobbl 

Enuyit kívántam suttogására és utcai ha-
botájára megírni s ha válaszához szerencsém 
lesz, arra aztán agilis élményeit részletesebben 
körülírom. 

Sándor  Gergely, 
tOrvb. biz. tag. 

Nyilvános  stamadás. 
Van szerencsém nyilvánosan bemutatni a 

csikszentimrei templom számadásainak 1906. 
évre készített szemelvényeit argumentum gya-
nánt Sándor Gergely urnák folyó  hó 24-én a 
törvényhatósági gyűlésben tartott fllippikájához. 
A templomnak van tőkepénze 2340 kor. — fii. 
Ebből bevétel hat százalékos 

kamat mellett 140 40 



Május SÓ. 
Kiadás: 

1. A harangozónak 140 kor. - fll. 
2. Két gondnok éa egy egy-

házfinnk 50 — _ 

3. Viaszgyertynra . 52 42 , 
4. Misehér, ostya liszt, egy-

házi ruhák mosatása stb. 92 
5. Egyházi nyomtatványok, ri-

tuálékért 58 4G . 
G. Tűzkár biztosítás, illeték 

egyenértékű éa államiadó 98 . 77 . 

C 8 I K I L A P O K aa. 

összesen 491 kor. (iö NI. 
Miből fedezi  az egyház a tulkiadást uram? 

Koldulás és a következőkből és módon. 
Van két különálló önjogu és rendelkezési 

alap, a torony és kápolna. 
Egyiknek van 145 korona s a másiknak 

193 korona évi bevétele. 
Ezekből Püspök urunk es a nemes ada-

kozó Henter család utódjától, nagy instancia 
mellett évről-évre kikunyoráljuk a segélyt s 
igy tengetjük életünket. 

Hol az a hivatkozott dus-gazdag templomi 
vagyon, mely az építkezéseket elbírná ? Fizesse 
a harangozót a Patrónus község, s mindjárt 
máskép beszélünk. 

Csikszentimre, 1907. május 2G :in. 
Lörincz Sándor,  plebúnos. 

Száin 4593—907 tkv. 

Hirdetmény. 
A m. kir Igazságügy miniszter l'.I Hi. évi 

julius 6-án 14114/90C). I. M. I. »z. alatt elren-
delte, hogy a csikszentinárioni kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatósághoz tartozó Csiks/ent-
simon község telekjegyzóköny veibe felvett  mind-
azon ingatlanokra nézve, n melyekre az lS8ti 
XXIX. t.-c. az 1889 XXXVIII es az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX t.-czikhen 
szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a 
telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbitese fo 
ganntosiitassék. 

K czélból a helyszíni eljárás a nevezeit 
községben 10O7. julius bó 1-en fn;  megkez 
dódni. 

Ennéllogva felhívatnak:  1. mindazok a 
kik a telekjegyzókönyvekben előforduló  bejegy-
zésekre nézve ukadatott előterjesztést kívánnak 
tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama  alatt jelenjenek meg és az előterjesztc-
seiket igazoló okiratokat mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekköny vi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átírásra az I88C. XXIX. t.-c Iö 18. és 
az 1889. XXXVIII t.-c. 5., •», 7. és 9 SS ai ér-
telmélieii szükséges edatokr t megszerezni ipar-
kodjanak és azokknl igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

3. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt | követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve úgyszintén nz ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, liogy a bejegyzett 
jognak törléséi kérelmezzék, illetve hogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek 

Csikszentmárton. 1907. május 22-én 
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 

Gössy Peter, 
1—3 kir. ulblró. 
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Uj! Megnyitás május hó 11-én. UJ! 

V rau pzereucsém a n. é. közüiiség b. tudo-
* mására hozni, hogy a inal modern kor-

nak megfelelő  és kéuycliucsen hereudezett 

F É N Y K É P É S Z E T I É S # * # 
F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E T 
nyitottam Potoi-zky Pál kereskedő ur ud-
varán (Nagy Gyula kereskedésével átelleu). 
Műtermemben az itt eddig nem készített 
legmOvésziesebb képek készülnek, ugymiut 
fényes,  platináit többféle  ulnea, továbbá 
Mlyem é l bémonym (szintén tshbfélc 
színben), poroellánrm stb. És a mnr meg-
levő legkisebb régi képekről életnagyságig 
brómaifiat  és olajban nagyitok. Felvéte-
leket boralt Időben ia eszkdzlsk reggel 
9 órától délután 6 óráig. — És miudezt 
oly művészies kivitelben, hogy a legmaga-
sabb mAértó igényeknek U megfelel.  — 
Felvételek eszközlése végett kívánatra vi-
dékre Is kirándulok. Kereskedők részére 
szállítok Ujképes levelezi lapokat s hozzá 
a szükséges felvételeket  is esskOzlOin. — 
A mélyen tisztelt kft-  kiváló tisztelettel: 
é S V / i v e 9 p i r " t Gyulai Fereno, 
® k é r v e . vagyok » «„képi,.. 

a-io 
UJt Megnyitás május hó 11-én. UJI 

=00= 
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F I G Y E L E M R E M É L T Ó ! 
Van szerencsém n mélyen tisztelt 
helyi és vidéki közönség becses tu-
domásom hozni, hogy régi jóhirnrvü 
elrtö csikmegyeí hygienikiiK tb lrász-
üzletem mellett levő njonnnn átala-
* * kitott üzlethelyiségbe egy * * 

ILLATSZÍR- és P1PERKKERKSKKDÉST 
nyitottam, hol állandóan raktáron 
túrtok mindennemű bel- én külföldi 
illatszereket, az Összes létező arc-
krémeket és púdereket, gyógy- és 
pipereszappanokat. I'ogmosókat és 
mindennemű kozmetikai cikkeket. 
Vidéki megrendelések pontosan és 
azonnal eszközöltetnek. Utánvéttel 
vagy 1 pénz előleges beküldése elle-
nében bérmentve. Teljes tisztelettel 

Fek*l«> V l l m * » , Ci«ll<*xer«>üu 
— illatszer- és pipere kereskedő. 

4-10 

% 
ELAPÓ HAVASI SZÉNA. 

Tcszés szerinti mennyiségben, Csik-
Szen l mi hály o 11. — Tuljdonos: Uu-

Z1I3 János C's i k 1111) I o CÚII. 

: ISTa.pon.ta . 
f r l e e  töltés-Q. 

= i c a p b a t ó : = 

NAGY GYULÁNÁL 
= Csiksieredában. = 

fíEPATI  VIZ 
• • • • 

Faárverési hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottsága I90(i. Évi I22:i. szánni 
határozatával megadott engedély alap 
jána tusnádi közhinokosság nevében alul-
irutak ezennel közhírré teszik, hogy ;i 
birtokos-tág iii'iijiluiiiU képező „Kii1 irok" 
lievll cidörészbeu eladható 70 i kitt. 
ho'.d területen becslés szerint 5502 ni3" 
gömbül) II ltiez haszonfenyő,  4789 in" 
gömbölyű jegenye haszonfenyő.  5SI 
m3 luczfenyő  kéreg és (ii.'l m3 fenyő 
taxifúr  tartalmazó készletét (>:12'H) kor., 
azaz hatvanháromezer kétszazlianiiincz 

korona kikiáltási árban Î907.  évi  ju-
oius hó 22én  délelőtt  10 órakor n 
községházánál megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árveré-
sen a legtöbbet ígérőnek el fogja  adni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezé-
hez a kikiáltási ár 10°o->'it bánatpénz 
képen kötelesek letenni és az egy ko 
ronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelen-

tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajánlalok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdő fatömege  a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör-
jegyzői irodábun a hivatalos órák. alatt 
megtekinthetők. * 

Tusnád, 1907. május hó 17-én. 
Ferenczy  Béla, Ifj.  Ferencz  János, 

birt. jegyző. 2—3 birt. elnök. 

\ll><ll><U>\a-\U»i|<li< >11. >11' >11'>11'>11. >11» >11' MU VI. >11' >11'VII' <U' >11' >11» >11' 

MEGHÍVÁS 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő Birtokosai Szövetkezetének 

TuSnádfürdőn, 1907. junius 16-án megtartandó 

^ R E N D E S K Ö Z ö y Ü L É S É R E g 
T A K G Y A I : 

1. Az 1906. évi mérleg, nyereség- és veszteség-számla előterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése és az igazgatóságnak és a felügyelő  bi-

zottságnak a felmentés  megadása. 
Egy igazgatósági tag választása s az ennek folytán  esetleg megüresedő 

felügyelői  tagsági állás betöltése. 
4. Az igazgatóság előterjesztése a megüresedett titkári állásra vonatkozólag. 
5. A fürdöigazgatói  állas választás utján való betöltése. 
6. Esetleges indítványok. 
Tusnádfürdő,  1907. május 26. 

MIKÖ BÁLINT, 
elnök. 

if  ̂  î flfr  ̂ ^ if  ̂  if  if  ^pnvif/ji^i |j<H> Tl> 'fl*  <nVTT> 1T> 1T> tt* '!t> Tt> TK 'tK HVIt*'"* 

Van szeiene.»ím a n. é. közönség becses tudomá-
sár:! hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen 
(Yiisut-uicza, a tramway elágazásánál) bel- és 
külföldi  nníiviínjokból lamgtatek és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B Ú T O R -
marvanylapokat. Továbbá raktáron 
tartok : (Iránit, Syenit, Labrador és Andcsyt 
kemény közetU síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. — 
Mind első kézből a legolcsóbban szerez 
belök be. — Ügynökök mellőzésével kó 
reni egész bizalommal hozzáu. fordulni, 
mert ez áltul nagy megtakarítás érhető el. 

Tiszti-leltei: NAGY JÓZSEF B B A S S 
tester, 
B A N . 

KÖNW- ÉS PAPÍRKERESKEDÉS. KONYVNYOMDA. NAGY NYOMTATVÁNYRAKTÁR. 

Ajánlj» dnsan felszereli  könyvnyomdáját. hol mindennemű társadal in!, kereske-
delmi és ipari célokra szükséges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű 
miiveket, folyóiratokat,  lapokat, árjegyzékeket; továbbá esküvői és báli meghívókat, 
eljegyzési kártyákat stb. Ízléses kivitelben s lehető legjulányosabb árban készit. 
.Jól berendezett könyv- és papírkereskedés, hol olcsó áron szerezhetők be min-
dennemű imakönyvek s a könyvpiacon megjelenő bármely irodalmi müvek. Nagy 
raktár a legszebb kiviteli! képes levelező lapokból és üdvözlő kártyákból. Minden-
nemű irodai és iskolai felszerelések,  ngymint: tankönyvek, rajztáblák és füzetek, 
testékek. vonalzók, hangszerek: löketi* és szines tinták, tintatartók a legegysze-
rűbbtől a legdíszesebb kivitelig: ostyák, szines zsinorok stb. — Nyomtatványrak-
tárában készletben tart mindennemű közigazgatási, községi és egyházi, iskolai és 
ügyvédi nyomtatványokat, postakönyvekel. a legjobb papíron, ivenként és bekötve. 

Ajánlja továbbá a kiadásában megjelenő politikai és társadalmi lapot, a „Csíki 
Lapok"-at. mely gazdag tartalmánál fogva  nagy elterjedtségnek örvend s igy hir-
detések közlésére is a legalkalmasabb. — Elő f i z e t é s i  á r a : egész évre nyolc 
korona, félévre  négy korona, negyedévre két korona, egyes szám ára husz fillér. 
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Cseresnye és zöldségek 
n n p o i x a f r i s s e n  Wn | >1 i'it» >U 

Szultán Gergelynél 
Í ZI.KTK A KíVlKKKX. 

55 
A U T O M O B I L O K 

»/on»C'ly- tel»oi>»/?.'iHllóU. 
AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb .Monarch", látható írással 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrenyek. 
Orchestrion, zenéló automa-
t á k (pénz bedobással) e s g ra -

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
H o s s z a - n t c a 14. sz. 

I F 

A Központi T a k a r é k p é n z t á r 
B e s z v e n y t a r s a s a g C s í k s z e r e d á b a n 

é s flökintésete  B ü k s z á d o n , 

a legelőnyösebb Teltételek mellett nyújt köl-
csönöket váltókra, kezesek mellett és botáh 
lazasokra. 

Kölesönt ad továbbá részvényekre, érték-
papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. — 
Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával 
és minden bankszerű dolgokkal. 

Takarékbetéteket elfogad,  betéti könyvecs-
kére és folyó  számlára 4'/, ' o kamatozás mel-
lett, a IU% os tökekainat-iiilöt is az iaté/ellizeti. 

Bármily bankszerű felvilágosítással  a leg 
készségesebben szolgálnak a bank kirendelt 
közegei az intézet helyiségében. 

A „Standard'' életbiztosító társaság fö-
ügynökseget is az intézet kezeli. 

tu Az igazgatosag. 
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í D T T f  I T ^ t f'siks/.eredii  váro< vidiíke mölven ti<zielt kö/>> iséi^iiek 
t K I b v l I L rudoimtsám ho/.oin. Lo^y u í-»t éitri levn elaó rangú borbé ly 
fodráas-fialetemet  u jonan be rendea tem, uli<d uiry.mis íüképon a tUzta-ú^ra ni»ţr* 
sulvt fektetek.  A/. iizleliien levő összes eszköz,ok minilen e^yrs voiide^ után és Imsz. 
náUt előtt is fertőtlenítve  lesznek. TovúMjh niind-n ei;yes e!<»fi<eii'inek  e^v Hók »11 
rendelkezésére, liol mindenki elzárvu turlluit saját íé>iit, hajkefét.  hajus/.kütiit «II». 
Rak tá ron t a r t o k : mindenféle  pipere és illut^.ereket, t vuk</.einirtót. Imj</.cszt korpa 
és hajhullás ellen. Stb., S mindezek legolcsóbb úrluiu csuki.s nálam szerezhetők he. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 

THOMASSALAKLISZT 
CSILLAG VEDJEOTGTEL 

helyesül alkalmazv:i. min- dtn niirt'nyiiek legjobb i'-s 
li ^nlrs/ilili Id-zlni>;i\ ;i> iiiii- ^ B f '  trágyája.- Kivánatim wzak-
** laiinkákkal /•» árajánlat- ^ t e n j W ^ a H l l »"1 készsi'gosen szolgál 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., Andrassy-ut 49. szám. 

a Thomaaphosphatfabrikeo  G. m. b. H , Berlin, magyarorasági vetérképviaelóje. 
Óvakodjunk a hamisításoktól éa figyeljünk  a védjegyre! : : Minden ssák ó!omaárral éa tartalomjelcéaael van ellátva. 

ÁSVÁNYVÍZ  BÉRBEADÁSI HIRDETMÉNY. 
Balási Lajos jogutódainak tulajdonát képező CsikmeíTyében 

(Erdély) Kászon Jakalil'alva község határában fekvő  -— -

KÂSZ0HI BORVÍZ («ÁSZON! PÖKÚT) 
folyó  évi augusztus liö 1 töl számitaiidó hosszabb. esetleg rövidebb 
időre bérbeadó. Bővebb felvilágosítást  .it> ujl : Balási József  Ér-
körtvelyes (Síntmánnegye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr. 
Csiszer Miklós Csik-Szentmárton 

Ajánlkozók kéretnek ajanlataikkal legkésőbb folyó  évi julius 
16-ig előbbi ezimekhez fordulni.  3-11 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883 BAN. 
Betét állomáuy 
Értékpapír készlet 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

H f g l a k a r i U l t  l l k é k b l i l i M e l l i r l y M é M . 

Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszít lejáratú kü elezvényekre. tisztán 
5—6°/.-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. 

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
hogy e elmen bármi néven nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és konvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: saját házában, miudennup délelőtt 8 órától 

nyitva vaunak. 

Mulorvásárlók saját érdekükben csele-
kednek. lm egv látogatási lesznek * * * * 

FOGOLYÁN ENDRE 
NA6Y BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I - S ZENTGYÖRGYÖN. 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
Kiiliiiile&i'ssi'jţi'k hárnmszéki bulorkészilinényckbeii. 

Nagy s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpitos műhely. 

Jó hirnevú varrógépek. 
FÉRFI ÉS NŐI DIVATRAKTÁR. 

«U/ 

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete, 
leliálogkölcsönöket nyújt 3110 koronától kezdóiHeg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  e'lenébeti 10-töl liö évig terjedó időre 
4' ," o alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyóit. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbeteteket naptól-napig. 4°/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül tizeti vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
'vásárol és 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzvaltó-Silet minden ágával, u. 

elad a legméltányosabb áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az elsó részlet lefizetése 

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. IMjsorfflfil  foelárasitó helye. 
• Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.  9 _-,•> 

Klvállal töisdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Tries'.ti általános bittositó társa-
ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

H o s s z n r o v o C e m e n t F f t d é l c s e r é p 
» - 0 

l r « J a ; Kspu-nlea 15. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
S=a P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . £4 

Nyomatott tbroboda József  kOajTnyoaidijAbm, Caikueredában, 1907 
Iroda: Kapn-utea 15. 




