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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető minden kOzleméuv, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik a lap 
minden s z e r d á n 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. F E J É B A N T A L 

Ogyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
"ioroukint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lsp ára 20 fillér. 

Elófisetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen ezegek hirdetési diia előre tizeti-ndő. 
Hirdetési dijak * J legolcsóbban számíttatnak. 

Junius 8. 
A koronázás szokásos évfordulóját  nz 

idén a szokottnál ünnepélyesebb (ormában 
ültük meg. Erre, mint Jól tadjuk, a 40 éves 
forduló  adott alkalmat. 

Az ünnepet külsőleg elvétve néhány 
középületre kitűzött trikolor adta hirűl. Kü-
lönben csendes volt minden. 

A csíkszeredai róm. kath. templomban 
délelőtt Szigethy Gyula plébános tartott isteni 
tiszteletet. Ez volt az ünnep legklemelendóbb 
része. Megjelentek az összes állami, várme-
gyei és városi hivatalnokok. 

Délután a polgári leáuyiskolában volt 
iskolai ünnepély kevés közönség elótt. 

Látni való, hogy az ünnep nem volt 
örömteljes, a milyenek más hazafias  és politikai 
ünnepek szoktak lenni. 

Nincs miért örülnünk. Aggódnunk, ké-
telkednünk több okunk van, mint ünnepel-
nünk. Az egész állami élet csak mesterséges 
szerekkel tartatik fenn:  nincsenek meg a fej-
lődés feltételei. 

A koronás királyt az alkotmány biztosí-
tékok kérdése idegeníti el a nemzettől. Ausz-
triával való kiegyezésünk állása semmi bizta-
tót nem foglal  magában; a horvátok kikezd 
ték a magyar állam hatalmi körét s ádáz 
ellenségünkké leltek; a nemzetiségek napon-
ként provokálják a magyar nemzet haragját, 
benn pedig a hagyományos bensó viszályko-
dás: valljuk meg nem éppen alkalmas keret 
egy jubiláns ünnephez. 

A nemzet megelégedése független  attól, 
bog}' Juszth és társai titkos tanácsosok-e 
vagy nem? A nemzet sorsa attól függ,  hogy 
a nemzetiségi viszályok ne bénítsák erejét, 
hogy nlkotmánya épségjieu fenn  maradjou, 
hogy gazdaságilag erősödjön és hogy elórc 
haladhasson. 

A kormány nem lehet büszke a mostani 
közállapotokra. Rég idő óta, hogy a magyar 
nemzeti fejlődés  iiyeu veszélyeztetett helyzet-
ben nem volt. 

A legközelebbi múltban egy a szabadsá-
got tipró kormány tobzódása még sokkal job-
ban eszünkben van, semhogy kedvünket az 
ünnepléstől el ne venné, annál inkább, mert 
dacára a trónbeszédnek semmi biztosítékunk 
nincs n jövőre ellene. 

Csoda-e, ha ilyen körülmények közt a 
nemzet nem tud lelkesen ünnepelni ? 

Szivünk inkább aggódik azért a koroná-
ért, amely ma is oly szent előttünk, mint 
volt minden időben; nem jön-e olyan veszély, 
mely épségét megronthatná. Szomorú sejtel-
mek fognak  el, mikor látjuk ellenségeink 
nagy számát kinn és benn; akikkel ha meg 
is tudunk küzdeui, a küzdelemben erőnk 
fogj-,  s a népek nagy versenyében nem tu 
dttnk lépést tartani. 

Inkább fohász  száll s nem hála ma a 
trón zsámolyához, inkább kérünk a Gondvise-
léstől a nemzetre jobb napokat; a király és 
nemzet között való együtt érzés helyreállítá-
sát; a viszályok megszűnését: a magyar 
szent korona alkatrészeinek, királyi hatalom-
nak és nemzetnek egy célra törekvését. 

Mert ha király és nemzet egyek, nem 
kell tartanunk ellenségeinktől. 

Ismét az oldalfegyver. 
A napi lapok ez alkalommal röviden arról 

adnak hírt, hogy Hauer honvédfóhadnagy  Sze-
geden egy vendéglőben kardot rántott és Kozma 
vasúti mérnök fejére  két vágást mért A mér-
nök súlyosan megsebesülve, vértói horitva 
esett össze. Barátai kocsin a korházba vitték, 
a hol bevarrták sebeit. Most lakásán ápolják. 
Állapota nem élet veszélyes es provokáltatta 
is Hauer hadnagyot, a ki ellen felettes  ható-
sága vizsgálatot indított. 

Nálunk régebben is de fókép  mostanában 
ilyen kntonai alTairek gyakran ismétlődtek. 
Nem is említve a vidéki városokat, ki ne em-
lékeznék a kassai és <t iniskolczi esetekre ? 
Egyik helyen hírlapírót ért a támadás s ha-
lállal végződött az eset. Erről a lapok hossza 
cikkekben számoltak be s erélyesen követelték, 
hogy a katonaságnak szolgálaton kh iil a kard 
viselést nem kell megengedni! De a sok Írás-
nak lett-e eredménye ? Nem mert mi magya-
rok nem vagyunk kitartók, fontos  kérdéseknél 
pár pillanatra megállunk, hogy aztán annál 
gyorsabban keressünk uj kérdéseket! 

Mikor egy ilyen kardrántás ismétlődik 
nem kell-e az egész magyar társadalomnak, 
mint egy embernek oda kiáltania a magyar 
parlameutnek : le az oldalfegyverrel!  Kiáltani 
és addig kiáltani, míg kimondja, hogy a katona 
szolgálaton kívül fegyvert  ne viseljen! 

Hát azért vagyunk civilizált állam, hogy 
a katonát a polgár ellen fegyverezzük  ? H it 
azért hozunk óriási vér és pénz áldozatot, 
hogy a katonaság külön államot képezzen az 

államban ? Hát nem mi vagyunk, hát nem a 
nemzet a katonaság ? Hát nem vagyunk egyen-
lők ? Hát még az absolut fejedelemnek  kor-
szakában élünk, a mikor a katonaság egyedül 
a fejedelem  szolgálatára voltV 

Azt mondják, az oldalfegyver  eltiltása 
szolgálaton kívül a katonai tekintély rovására 
megy. l'gyan ugyan ne legyünk nevetségesek ! 
A franczia  szolgálaton kívül nem visel oldal-
fegyvert,  s vájjon hozzánk jöne hadi dicsősé 
gért, tudományért és tekintélyéi t ? Ne csak 
elavult intézmények átvételében utánozzuk a 
külföldet,  hanem utánozzuk a szabad, müveit 
franczia  nemzetet abban, liogy mi is mondjuk 
ki, hogy a kard viselése szolgálaton kiviil fö-
lösleges. , 

Bizonyítsuk he, hogy modern nemzet va-
gyunk ! Ha nagyra becsüljük az ember életét, 
ha az árvák, elhagyatottak, a lelenczek es a 
gyermekek védelmére állani költségen, tehát 
saját filléreinken  fényes  palotákat, árvaházakat 
lelenc/házakat, gyermek menhelyeket létesí-
tünk, szóval a gyengéket wdjiik es neveljük, 
hogy a nemzetnek hasznos polgárai legyünk, 
akkor miért nem iparkodunk minden intézmé-
nyünkét ezen liuinans iránnyal öszhangba hozni ? 
Miért nem mondják ki, hogy a kard nem kávé-
házi hősköi'ésre és verekcdésic szolgál, hanem 
arra hogy legyen a polgári öntudattal ellensé-
geinkéi szemben, — ha kell — diadalmas csa-
tákat nyerjünk ! 

Fájdalom, hogy az emberi civilisatio és 
haladás mai terjedésével költseges hadserege-
ket kell tartanunk s az ember ember ellen 
fegyverkezik,  de épen a hadügy fontossága 
miatt nem kell e arra törekednünk, hogy ezt 
a nép életlel azonosítsuk ? Nem kell-e arra 
törekednünk, hogy a katona az állampolgárt 
ne civilbngázsnak, s nem polgártársnak uézze ? 
Nem kell-e arra törekednünk hogy békében 
a katona és a polgár egyenlő legyen ? Nem 
kell e a polgár eletét védenünk, kinek eletét 
a katona ma úgyszólván büntetés nélkül egyet-
len kardvágással kiolthatja ? 

Azt is mondja a hir, hogy a főhadnagy 
ellen felettes  hatósága vizsgálatot inditott. 
Ismerjük a múltból ezeknek a vizsgálatoknak 
az eredményét. Rendszerint áthelyezés szokott 
a büntetés lenni. De vájjon a hatóságnál bün-
tetés-e az áthelyezés ? Hisz olyan a szolgálati 
rend, hogy a tiszteket ma ide holnap oda oszt-
ják be. K/.ért az áthelyezést büntetésnek íiem-
vehetjük. mert azt látjuk, hogy a büntetett 
sok esetben elóbbi állomáshelyénél elónyösebb 
helyre került. 

De akármilyen súlyos lenne is jelen 
esetben a büntetes, nekünk magyaroknak nem 
elégtétel azért a ket kardvágásért. Nem elég-
tétel magyarságnak és az igazi szabadság 
szempontjából. Kicsiny nemzet vagyunk s ne-
künk az ember élete drága I Fennebb is érin-

tem, hogy az emberi életvédelmére költséges 
intézményeket tartunk fenn.  De az a két s a 
múltból elő nem sorolt sok, kardvágás a ma-
gyar szubagságot alázea le! Azt bizonyítja, 
hogy Magyarországon a hadügy szervezete 
nem tükrözi vissza az igazi alkotmányosság 
vezérelveit. 

Igaz, hogy a koalicios kormány a katonai 
kérdéseket kikapcsolta ptomgramjából. De 
vájjon nem hozhatta vulua-c és nem hozhatná-e 
legalább az oldalfegyver  mellőzését magával 
vivmányként'? Igaz, hogy kicsiny dolognak 
látszik, de mai viszonyaink közepette miért 
akarunk lényeges, szervezetbe vágó kérdé-
seket megoldani, ha kis dolgokat sem tudunk 
keresztül vinni ? 

Szerintem az oldalfegyver  viselésének 
eltiltás i szolgálaton kiviil nem kisdolog. Nem-
zeti érzésünk követeli ezt. A magyar az egész 
világ elótt lovagias nemzet Iliiében áll. Hát 
akkor a katona. :i kinek a lovagiasságot kell 
képviselnie, miért használhatja a kardot kávé-
házi hősködesre ? Hisz egyik karddal a kezében 
a másik a nélkül ugy sem mutathat vitézséget! 
Ha már az üküljogunk jogosultságát elismerjük, 
akkor vegyük el a katonától is az oldalfegy-
vert, küzdjenek egyenlő erők, hadd lássuk 
a vitézséget! 

Le az oldalfegyverrel,  mert a magyar 
polgár élete drága! Bartha Balázs. 

Iskolai ünnepélyek Csiksomlyón. 
Ö Felségének magyar királlyá koroná-

zása negyvenedik évfordulója  alkalmából e hó 
S-áa a csiksomlyói iskolák is kivették részü-
ket az ünneplésből. A főgimnázium  ifjúsága  a 
tanártestülettel az élén d. e. '.I órakor hálaadó 
isteni tiszteleten vett részt, amelynek végez-
tével az iskola egyik feldíszített  termébe vo-
nultak, ahol fényes  közönség jelenlétében tar-
tották ineg az ünnepséget. A zenekar ünnepi 
nyitánya után dr. Dobos Ferenc tanár tartotta 
meg ünnepi beszédét: 

Mélyen t. ünneplő közönség! 
Nemes ifjúság! 

Ha családunk körén helól valakit ünne-
pelünk, az ünneplés napján nem szeretetünk 
fokozódik  az illető iránt, csupán, az nlkalmat 
ragadjuk meg arra. hogy iránta állandóan ér-
zett szeretetünknek kifejezést  adjunk. 

Állandóan érzett szeretetünknek ilyen 
nyilvánítására ad alkalmat a inai uap. Az ün-
neplő család egy liusz milliónyi nemzet, a ma-
gyar nemzet; az ünneplés .színhelye egy egész 
ország, Magyarország, s az ünnepelt a nemzet 
koronás királya. 

Negyven éve az már. Kis gyermekek let-
tek deresedő férliakká,  életerős fiatal  emberek 
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ACsiksomlyói Jótékony Nőegylet fli)  éves jubileumára. 
A szép Kliónak bánatteljes arca, 
— Tudom bizonnyal — felvidul  ma, fel! 
Mert nem hadakról, csatazajról ir, ma 
A szent erények gyöngye ünnepel I 
Erény, amely, im, illatos virágként 
Bércek között is édesen virul, 
S a sziv egéből a szegényre, mint a 
Vigasztaló ég szent malasztja buli. 

Malaszt., s ha mondjuk kis virágnak azt 
Fölér magában — százezer tavaszt I 

A szívben éled, magja ott fakad  ki, 
A „Jótékonyság" tisztes szép neve 
S földön  terem bár, aki elvetette: 
Az Irgalomnak égi Mesterei 
E szép virág bár illatos, mosolygó, 
Helyet, égaljat még sem válogat, 
Pálmás vidéken is nő... s kellemével 
Betölt zimankós, zordon tájakat 

A völgyben rózsa, szirteken gyopár... 
Meleg szivekben életet talál.. 

Meleg szivekben fesló  rózsabimbó, 
Amely a mennyben fdnt  foganta  tol I 
Vagy: kis gyopár, — de égi, bársonyos, — mely 
Alpesek között is ellakol I 
Csak egy érzelmes sziv menhelyet adjon... 

Szent Jótékonysági fit  is! iine, lásd, 
A Hargitának székely lakta alján. 
Néked mutat be Somlyó hódolást, 

Néked s szülédnek szól a hódolat: 
A szeretetnek 1... kérüulí, óh, fogadd  I 

S fogadd,  fogadd  el illő hódolását, 
Szeretet atyja! édes Istenünk 1 
Te ismersz minket tízszerte jobban, 
Miképt mi téged ott fent  ismerünk: 
Tudod Te, bogy itt, ahol Bendegúznak 
És Attilának ősi népe él, 
Mely törhetetlen, mint a bérc fenyője, 
9 kemény - jellemben — mint a vert acJ, 

Ha irgalomra kél nemes szerep, 
A szivjóság is repdUletlenebb! 

Mert, ime, székely hölgyek angyalokként 
Alkottak egykor díszes koszorút... 
S nemes munkában, még az Egylet itt áll! 
Bár egy negyedszáz év már elvonult... 
FÖÜO áll nz egylet, s évek hosszú lánca 
A székely nőkről fennen  hirdeti, 
Hogy: .Nézd, világ! hát nem szegény a székely, 
Mert vannak buzgó, lelkes hölgyei!... 

S a székely nő, ba jóra kart emel, 
Jeles müvében sohse csügged el*. 

A kis kör áll még, kedvét nem veszté, 
Áldásosán, íe csendben működik, 
Itt felniháznak,  ott könnyet törülnek 
S mindezt oly csendben... ki nem kürtölik, 

De a nemesnek kell-e hir a jóért?! . 
Oh, mit nem ér a boldog öntudat?! 
A fölsegéltek  haladó imája 
Érettünk mennybe járó gondolat!... 

Szent Jótékonyság csapd ki szárnyaid, 
S az irta „jajnak" gyorsan, szállva viddl. 

Csak osztogasd a jóság szent.adóját 
Te lelkes Egylet, bontva szárnyakat!... 
A meztelent csak szorgosan ruházzad, 
Az árvát óvjad, éhezőuek adj! 
Ne nézd, ne nézd azt, hogy az ily erénynek 
Tüskén, göröngyön kell-e járnia ?!.. 
A jóttevésben megsegít a Mester 
S a csiksomlyói csodás Mária !.. 

Vezérletükkel minden gát ledül, 
Föl hát! Előre, — rendületlenül! 

á l c a é s T á l é i i g . 
Ott ültek egymás mellett n zongoránál. 

A nő csengő, édes hangon bús, merengő da-
loknt énekelt, mig kezeivel szinte öntudatla-
lanul játszott a billentyűkön. Ábrándos szép 
szeméből kiolvasható volt, hogy lelke átérzi 
a dalt érzelmeinek hü kifejezője  a szöveg. 
A férfi  odasimult hozzá, gyengéden átölelve a 
derekát, mámorosan hallgatta neje énekét. 
Szeme önfeledten  csüngött a kedves asszo-
nyon; érezte, bogy most oly végtelenül, oly 
kimondhatatlanul boldog 1 Az igy eltöltött per-
cek egy végtelen édes álomnak tűntek fel  előtte! 

A nő szilaj magyar népdalba kezdett. 
Az alföldi  gulyás szerelmét vallja be kedve-
sének e dalban. Midőn az utolsó akkordok is 
elhaltak a zongora húrjain, önfeledten  oda-
borult férje  vállára s kezeivel annak hullámos 
fekete  haját simogatta. A férfi  magához vonta 
ót s néma szerelemmel, szerelmes odaadás-
sal uézte azokat a gyönyörű szemeket. 

Cseud volt a szobában, csak a két sze-
relmes sziv dobbauása volt hallható. Az oly 
sokat mondó csendet a férfi  törte meg: 

— Emlékszel-e? Egy éve, igy voltunk 
akkor is. Te akkor is oly édesen játszottad 
ezt a mai dalt, mig én csak néztelek, gyö-
nyörködtem benned. Néma voltam, de szemem, 
szivem beszélt. Elmondtam neked, mennyire 
szeretlek, mednyire imádlak. Lelkem elsut-
togta neked, hogy te vagy életem, lelkem 
mindene. ElButtogta neked, hogy látásod, ke-
zed érintése boldoggá, kimondhatatlan bol-
doggá tesz. Gondolatom, szivem dobbanása a 
tied; a nap minden percében csak te reád 
gondolok, lelkem szüntelen ott lebeg körülöt-
ted s csak téged ismer egyedül te édes, te 
drága 1 . . . 

Mint alvajáró jártam a világban. Elveszett 
Bzámomra a nap, a nap minden perce, amidőn 
nem lehettem veled. Ha pedig kis szobámban 
egyedül lehettem gondolataimmal, édes álmo-
kat szőttem, a jövő boldog képeit varázsoltam 
magam elé, s midőn álomra hajtottam feje-
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hajlott koro aggastyánokká azóta, hogy Szent 
István koronája fejét  érintette. A magyar ki-
rályság kilencsz&zados fennállása  alatt 47 ki-
rály közül csak ketten viselték azt tovább: 
Nagy Lajos és Zsigmond. A koronázás által 
már 47 király iránt kötelezte magát hilségre 
a nemzet, de ugyanez a koronázás törvényes 
és alkotmányos uralkodásra kötelezte mindnyá-
jukat 8 ba az egyes ember életében, vag}- a 
család keretén bellit az egyénre vagy a csa-
ládra nézve fontosabb  események évfordulóit 
az év többi napjaitól eltérő, ünnepélyesebb 
mozzanatoknak tekintjük: mennyivel inkább 
annak kell tekintenünk a magyar nemzet nagy 
családjára nézve ez évfordulót,  az 1867. évi 
junius 8-iki koronázás évfordulóját  I Hisz hatá-
sában, eredményeiben csak az első koronázás, 
Szent István megkoronázása ér fel  ezzel. A 
mint azt a keresztény Magyarország megala-
kulási dátumának tekinthetjük, ugy ettől szá-
mithatjuk a modern Magyarország megalaku-
lását; s amint az biztosította a testvértelen 
magyar európai lételét, ugy erről hihetjük, 
hogy alapul szolgál a jövő fejlődésének. 

A koronázást egy oly közjogi ténynek 
tekinthetjük, mely ünnepélye eu megerősíti, 
sanctionálja a nemzet és ura'kodó kölcsönös 
megegyezését. Megerősítése egy szerződésnek, 
melyben a nemzet természetszerű hatalmának, 
jogainak egy részét a koronázás által királlyá 
lett uralkodó kezébe teszi le, de ugyan-e szer-
ződés értelmében a király n kezébe jutott ha-
talmat a nemzet javára köteles használni. A 
magyar nemzet a szerződésnek ép e kölcsönös 
volta miatt mindig nagy jelentőséget tulajdo-
nított a koronázásnak. Még pedig nem akár-
milyen koronának a használatával való koro-
názásnak. Akaratának, erejének, hatalmának 
megtestesitését a szent koronában látta, abban 
a királyi díszben, jelvényben, mely első kirá-
lyának fejét  érintette. Alkotmányának légerő 
Bebb bástyáját, szabadságának legiobb bizto-
sitékát látta abban nemzetünk már rég időktől. 
Jelentősége már a XIV. Bzázad elején akkora 
volt, hogy Károly Róbert királyunk más koro 
nákkal való háromszori megkoronázása dacára 
sem talált általános elismerésre mindaddig, 
mig negyedszer e szent korona nem ériutette 
fejét.  És midőn 1790 januáriusában 'I. József 
császár annak jeléUl, hogy az alkotmányos 
útra tér, a szent koronát Bécsből Budára küldé, 
az egy valóságos diadalut volt, olyan, aminő-
vel királyt soha sem fogadtak. 

Ezt a szent koronát tette ma 40 éve a 
nemzet az uralkodó fejére,  annak jeléUl, hogy 
uralkodását jogosnak ismeri el. 

De mi teszi a többi fölött  annyira fon-
tossá ép ezt a 67-iki koronázást? Köztudo-
másn, hogy a mohácsi vész után a nemzet a 
Habsburg házból választott királyokat, abban 
a reményben, hogy az akkor oly hatalmas 
család többi birtokainak, országaiból segélyt 
fog  nyqjtani Magyarországnak a török ellen. 
A számítás azonban nem vált be, sőt ép ha-
zánk erejét, vérét, vagyonát igyekeztek többi 
birtokaik, vagy még inkább saját érdekeik elő-
mozdítására fordítani,  mely érdekek pedig 
sokszor egyenesen ellenkeztek hazánk érde-
keivel. A nemzet létfeltételéről  mondott volna 
le, ha ebbe belenyugszik; fegyvert  fogott  jogai 
védelmére, a királyi hatalom túlkapásai ellen: 
megkezdődtek az alkotmányos küzdelmek. 
Bocskay, Bethlen, I. Rákóczi György, Thököly 
Imre, II. Rákóczi Ferenc küzdelmei egyes je-
lenetei csak a nagy küzdelemnek, s a bécsi. 

nlkolsburgi, linzi, szathmári békék tulajdon-
képen csak fegyverszünetek,  felvonásközök. 
Kimerült, kifáradt  e küzdelmekben a nemzet 
s a szatmáii békét követő században Bzinte 
apathiába meiülve szemlélte, mint szélesbedik, 
erősödik rovására a királyi hatalom. Különö-
sen azért Bikerült ez, mert az uralkodók elő-
deik példáján okulva, szakítottak az erőszak 
politikájával, s apránkint, szép szerével tettek 
kezet a nemzet egyes, még meglevő jogaira. 
Csak olyankor riadt fel  a nemzet, s igyekezett 
védekezni, ha egyik másik uralkodó megint 
az erőszak terére lépett, mint II. József,  s a 
19-ik Bzázad buszas éyeinek elején I. Ferenc. 
A nemzetnek ez utóbbi esetben tanúsított magn-
tartása bírta az uralkodót a fontos  1825-íki 
országgyűlés összehívására. Azok, kik nemze-
tünknek egy szebb jövőt akartak, ezt csak ugy 
remélhették, ha az alkotmány épületében egyes 
korhadt oczlopokat ujakkal cserélnek ki, egyes 
idejét mult intézményeket a kornak megfelelő 
rars intézményekkel helyettesítenek. A bécsi 
konnány ez újításoktól a magyar ügyekre gya-
korolt befolyását  féltvén,  akadályozta az uji-
tásoknt, valóságos kerékkötője volt a haladás-
nak. De a nemzet szívós kitartása mégis győ-
zött, s megszUlte az 18 :S-iki törvényeket, me-
lyeket mindenki az uj, i.odern Magyarország 
alapjai gyanánt üdvözölt. Az udvari körök 
azonban, melyek az addig Magyarország ügyeire 
gyakorolt befolyás  hasznát, előnyeit élvezték, 
ezeket \isszaszerzendók, megakarták szüntet ii 
a már szentesitett törvényeket, s hogy ezt 
elérhessék. e"cntétet tám'asztottak a király és 
nemzet között. Okozóivá váltak a szabadság-
harcnak. A bőven omlott vér csak annál szen-
tebbé tette n nemzet szemében az l£-T>-iki 
töi fények  eszmé t, ínnál erősebbé a nemzet-
nek azokhoz való ragaszkodását, s 18 hosszú 
év minden szenvedése, minden elnyomása nem 
volt eiég eróss arra, hogy a nemzetet nz ezen 
alapról való lelépésre birja. Mert meg volt 
győződve, hogy csak nzon alapokon állva bol-
dogulhat. Pedig Bécsben már azt hitték, hogy 
megvalósu't a régi álom, Magyarország nem 
létezik többé, törvényekkel, alkotmánnyal nem 
kell töródniök, ereiével, vérével, vagyonával 
szabadon rendelkezhetnek. 

Nagyon csalódtak. Szolgálatot, erőinek 
felajánlását  csak megnyert, de nem levert, 
leigázott nemzettől várhaltak, s magukra ha-
gyaivn, a két fejű  sasnak mindkét szárnyát 
nagyon megcsapdosták nz ellenségek. Déli 
szárnyának legszebb tollait, az itáliai birtoko-
kat elvesztette; északon szárnyát szeg.ék, mi-
dőn a német szövetségből való kilépésre kény-
szeritették. 

Az uralkodó belátta, hogy családjának 
hatalmát csak a Magyarországgal való kibé-
külés biztosítja. Viszont hazánkra nézve is 
fontos  volt a kiegyezés kérdése, mert a bosszú 
elnyomatás, zaklatás, az erőszakos adószedés-
sel szemben tanúsított p.issiv ellenállás, az 
iparnak, kereskedelemnek, fóldmiveléenek  azzal 
járó pangása, s több más körülmény az orszá-
got az anyagi romlás szélére juttatták. De e 
nyomorában eera engedett a jogfolytonosság 
elvéből, s ősi alkotmányának, 48-iki törvényei-
nek változatlan visszaállítását kívánta. Az 
uralkodó végre elfogadta  a nemzeti álláspon-
tot, s 1867 junius 8-án a nemzet fejére  tevén 
Szent István koronáját, királyának ismerte el. 
Negyven éve ma ennek, s az alkotmányos 
uralom áldásaképen hazánk e negyven év alatt 
anyagi és szellemi téren óriásit haladott, B a 

met, Ismét a te képed tünt elém és én oly 
kimondhatatlan boldog voltam I . . . 

Nem mertem megvallani szerelmemet, 
mert féltem,  hogy gúnyolva fogadod  legszen-
tebb érzelmeimeit B akkor széthulnak az édes 
álmok, a jövő ábrándképei s én az álmok vi-
lágából a rideg valóra ébredek. Féltettem áb-
rándjaimat 

A nő odasimult fétjébez  a szerelmesen 
Bimogatta annak égő arczát, keblére borulva 
hallgatta annak szerelmes beszédét. A félj 
egy ideig önfeledten  nézte a mosolygó arcot; 
majd folytatta: 

— Akkor . . . Te ültél a zongora mellett, 
mig én átszellemülve hallgattam édes éneke-
det, szivem oly boldog volt I A perc mámorító 
boldogságát keblem alig birta elviselni 1 Szivem 
hangosan dobogott, arcom lángban égett Egy 
őijitó vágy fogott  el oda rohanni hozzád, le-
borulni lábaid elé, egy szóban elmondani azt 
a mély szerelmet, azt a gyötrő kétséget, mely 
bensőmet tépi, marcangolja. Nem szóltam, 
csak néztelek rajongó imádattal. 

Éreztem, mintha lelkem elszabadult volna. 
Mán világban képzeltem magam, — melletted, 
a legnagyobb boldogság közepette. Éneked 
mintha magához hitt volna, oda, abba világba, 
amit ábrándozásaimban magam elé képzeltem. 

Elmúlt a boldogító mámor; — elhangzott 
qkadon a dal, én újra itt jártam a földön. 
Szemed mosolyogva tekintett felém.  Megrez-
zentem. Ismét ama titkos vágy fogott  el. Ellen-
állhatatlan erő vont oda hozzád, hogy meg-
valtam szerelmemet Én engedve a láthatat-
lan kényszernek, hozzád léptem. Életem leg-

nehezebb perce volt ez I Kemény, félelem  min-
den kinzó változata viharzott át akkor lelkem-
ben, egy életről, egy boldogságról volt szól 

Megfogtam  kezedet, mint most, B sze-
medbe néztem. Megértettél I Mosolyod oly biz-
tató volt s én egyszerre bizni kezdtem a sze 
relem mindenható erejében. Elmondtam, mint 
szeretlek; elmondtam mindent, ami oly rég 
gyötörte szivemet s viszontszerelmet esdekel-
tem. Te szótlanul odaborultál keblemre, — 
ajkad zárva maradt, de szived dobogása, sze-
med tekintete többet beszélt a szónál I . . . 

Mondjuk édesem : az álmok teljesednek ! 
Igazi Amit álmomban mertem elképzelni, — 
valóra vált I. . . 

Az álom — íme valóság I . . . 
Szeretlek I Boldog vagyok, szeretni fog-

lak oly igaz, mély imádattal telt szerelemmel, 
mint akkor, abban a percben I . . . Oh, mondd 
ki végre e boldogító szót, te édes, te drága I 

Csend lett Csak két szerelmes szív 
együttes dobogása volt ismét hallható. A nap 
leáldozni készült s utolsó sugaraival mintha 
glóriát vont volna fejük  felett  Igen, — az 
igaz, az örök, el nem muló szerelem glóriáját 1 

Fönt a levegőben egy fecskepár  kerin-
gett, nagy ivet írva le a légben, oda repültek 
apró fészkükbe  s összebújva, csicseregve 
mondják el egymásnak szerelmüket. 

Ők ketten ott a szobában merengve néz-
ték a fecskepárt.  Majd öntudatlanul, egymás 
kezét keresve, ajkuk egy végtelen mámorító 
csókban egyesült, megpecsételve örök, válto-
zatlan szerelmüket. E. 

nemzet hála képen szeretettel vette és veszi 
körül ősz uralkodóját VeBzi körül különösen, 
ma midőn negyven évi áldásdus uralkodására 
visszatekintve, 20 millió alattvalójának fohásza 
száll az egek Urához: tartsd meg Isten, a 
királyt. 

Vörösmarty Himnuszát Váradi Sándor 
VII. oszt. tanuló, Komócsy József  „Szeut ko-
ronánk legszebb gyöngye" czimU költeményét 
pedig Fejér Manó II. oszt tanuló szavalta el. 
A közöket éuek- és zeneszámok töltötték be. 
A Király-himnuszt a vegyeskar adta elő zene-
kisérettel, Kreutzertől a ,Kápolná*-t a vegyes-
kar, három kurucdalt pedig a zenekar adott 
elő. A zenekar is, az énekkar valósággal reme-
kelt az ünnepélyen. Csupa összhang volt a 
játékuk, lgiizá'i bámultunk, hogy a zenekar 
mily szépen van begyakorolva s mily precí-
zen adta elő a darabokat S csodálkozásunkat 
még fokozza  azon körülmény, bog)' a zene-
kar tagjainak legnagyobb része alsóbb osztá-
lyos táruló. Hiába, csak n kellő módszeres és 
rendszeres tanítással lehet biztos eredményt 
elélni Ezt tapasztuk itt is. 

Ezután Pál Gábor magas szárnyalású 
beszéd kíséretében, melyben a további rárad-
hatatlan munkára buzdította az ifjakat,  kiosz-
totta a kiválóbb eredményt tanúsított tanulók-
nak a jutalmakat. — Az erdélyi róm. kath. 
státus könyvjutalomra minden évben 80 ko-
ronát ad. Ebből a következők kaptak 1—1 
kötet könyvjutalmat: Váradi Sándor VII., Ba-
mbás János, László Antal és Veres Péter VI., 
l'etres Kálmán V., Bándi József,  Csűrös La-
jos és Fulda Pái IV., Karda István, Lakatos 
Imre, Meduyáuszky Lajos, Nagy Dénes és 
Ta'ikó Károly III., Ábrahám Ambrus, Berecz 
István. Csíki István, Csíki János, Darvas Al-
bert, Fejér Geró, Ferenczy Béla és Gegö Ist-
ván II. éB Beke Gábor, Kozma István, Péter 
Ferencz, Tisch'er Endre és Vass Islván I. oszt. 
tanulók. 

Szabó János vallás tanár 1—1 kötet .Zász-
lónkat* adott jutalmul Fekete Endre és Solnny 
Sándor I.. Csíki János és Ferenczy Béla II, 
Tankó Károly III., Ambrus András, Fodor 
Gergely és Veress Ernő V., Bándi József  és 
Rusz Sántlia István IV., László Antal és Veress 
Péter VI., Váradi Sándor és Csató István VIII 
oszt. tanulóknak, mint a kik a vallástanbó 
osztályukban legszebb eredményt értek el és 
példás volt a magaviseletük. 

Pénzjutalomban a következők részesültek: 
1. A Székely Egyesülettől 20—20 koronát 
Csíki János I'-ik és Bándi József  IV., 2. Béldi 
és T. alap 10 kor. kamatját Váradi Sándor 
mint a VII. o. legjobb tanulója; 3. Adorján-
féle  alap 6 kor. kamatját Kopatz Albert VIII. 
o. t., mint aki a legjobb magyar dolgozatokat 
készítette. 4. Imets-féle  alap 10 kor. kamatját 
Kritsa Viktor VIII. o. t, mint aki a német 
nyelvből a legtöbb eredményt mutatta fel.  5. 
Geczó Béla tvszéki biró 10 kor. jutalmát Jer-
zsák Béla VI. o. t., mint a mennyiségtanból 
a legszebb eredményt felmutató  csíkszeredai 
tanuló. 6. Eróss József  tanár 10 kor. jutalmát 
Blénessy János VIII. o. t. példás magavisele-
téért 7. Csató János 21 kor. jutalmát Csató 
István VII. o. t. (15 K) és Tímár Sándor II 
o. t (6 k.i kapta. 

A jutalmak kiosztása után befejezésül  a 
zenekar a Hunyadi induló"-t játszotta. * * 

* 

A tanitóképezdében az ünnepséget nz 
Önképzőkör rendezte. A .Hunyadi-nyitány" 
eljátszása után Ambrus István IV. é. n. tar-
totta meg ünnepi felolvasását.  Vörösmarty 
Hymnusát Krasovszky Béla II. é. n., Petőfi 
.A ledőlt szobor" c. allegóriáját pedig Beke 
G. III. é. n. szavalta el. A férfiknr  a „Király-
hymnus"-t és az .Őseink emléke* c. dalt 
énekelte Ezután Karácsony József  igazgató 
beszéd kíséretében kiosztotta a jutalmakat. 
Jutalomban a következők részesültek: 

1. a Simon-alap 30 kor. kamatát Szabó 
Elek, mint legjobb zenész; 2. Földes József 
alap 7 kor. kamatát Afra  Tamás, mint a pe-
dagógiából a legszorgalmasabb tanuló; Földes 
Dávid alap 4 korona kamatát Áfra  Tamás, 
mint a legszorgalmasabb és legjobb elómene-
telü tanuló; 4. Bálint és T. alap, 3 kor. kama-
tát Sárosi Béla; 5. végül Karácsony József 
igazgató 15 kor. jutalmát Ambrus István 10 kor. 
és SároBi József  6 kor, mint az Önképző kör 
legszorgalmasabb munkásai nyerték el. Az ün-
nepséget az „Ünnepi induló* eljátszásával fe-
jezték be. 

* 
* 

Az elemi iskolákban a tanítók tartottak 
a gyermekek értelmi felfogásához  szabott be-
szédeket, ismertetve a nap nagy jelentőségét. 
Volt ének és szavalat ÍB. —K. 

A Csitsomlyói Jótékony Nőeolet 25 éves jnlJilenmi 
iMöipJése. 

B hó 8-ÂD Ünnepelte a Csiksomlyói Jó-
tékony Nőegylet díszközgyűlés keretében fenn-
állásának 25 évea jubileumát. A díszközgyűlést 
megelőzőleg az egylet tagjai azent misét hall-
gattak, a melyet fényes  segédlettel Kassai 
Lajos az egylet alelnöke celebrált. 

A díszközgyűlést közel 12 órakor nyitotta 
meg Pál Gáborné elnük a következő nagy ha* 
táat keltett beszéddel: 

Tisztelt ünnepi közgyűlés! 
Szerény ünnepünket hálaadó isteni tisztelettel 

kezdettük meg, imát rebegve az egyesület elhunyt 
tagjainak lelki üdvéért. Legyen nyugalmuk csendes, 
emlékezetük örök és jutalmuk az Ég! 

Szíves bizalmukból nekem jutott a szerencse, 
hogy egyesületünk megalakításának negyedszázados 
évfordulóján  az elnöki széket elfoglaljam  s becses 
türelmüket pár percre Igénybe vegyem. 

A legfenségesebb  érzet, mely az ember érze-
lem világában élhet: a felebaré/i  szeretet  s a legszebb 
cselekedet, mely ezen érzés külső megvalósításaként 
jelentkezik -- a jó ct*?lekedet. 

Elismerése ez ember mélfóiuigának  s annak, hogy 
ő tisztelettárgya akkor is, ha földi  élvezetet nyújtó 
javakban kevésbbé bővelkedik la. 

Ezen érzés nem a külső szánalom könyörü-
letessége, hanem a vallásos hit, hogy a földi  jurák 
mértéke  csak itt  a földön  ad sokaknak boldogságot, 
de Isten Ítélőszéke előtt mindnyájan egyformák 
vagyunk. 

Krisztus tanának legfenségesebb  eszméje ez, 
mely egy évezreden át állaudóvá vált világfelfogás 
átalakulását jelenti. 

A világ erbölesálMakitása, az emberi méltó-
ság elismerése, ez Isteni tan eredménye. A nő is, 
abi minden védelemtől elzárvu. a iérj hatalmának 
volt kiszolgáltatvu, csak azóta birja az ember jogait, 
mióta a kereszténység feunségcs  taua a földi  bol-
dogság mutaudóságát hirdette, az igaz élet  jutalmát 
igérte, uz [nten  előtti  egyenlőség  eszméjét  a hit dogmá-
jává tette. 

Ezen legnemesebb felebaráti  szeretet rugói 
mozgatták a mi lelkünket is és irányították tettein-
ket, miután u< 1882-ík évben „Csiksomlyói Jótékony 
Nőegylet" címmel önálló  egyletté alakultunk a helyi 
munkaképtelen  házi szegények,  szegény iskolé*  gyermekek, 
ellemi  csapónak által  nnjtottak  felsegitésére. 

Ez történt ab bau az időben, mikor hazánkban 
az egyleti élet s különösen a nők lársudalini uyilvá-
1109 szereplése fejlődésnek  kezdett iudulnL Azóta 
már a nőegyesűletek is reformáció  alatt állanak és 
szociális Irányt kezdtek venni. „A munkásnak mun-
kát és nem alamizsuát", hangoztatják a feministák. 

„Gyámolítani csak gyermekeket és aggokat 
szabadjon" — mondja Igen helyesen Markos Györgyné 

mult év március havában a honi ipar pártolásról 
tartott felolvasásában. 

Ez ez irányelv nekünk nem uj, mert egyesü-
letünk fennállása  óta ezt tartotta szem előtt és 
szeréuy jövedelméhez mérten mindig ott volt, hol 
az aggokat, munkaképteleneket és elemi csapások 
által sújtottakat gyámolitmi kellett. 

Sajátságos egyesületünk történetében, hogy 
nem a kezdet volt nehéz, ellenkezőleg egyesületünk 
— mondhatni — kezdetben élte fénykorát,  midőn 
jótékonycélu cstélyei egész Csik intelligenciájának 
találkozásra és nemes szórukozásra a legkeresettebb 
alkalmat nyújtották, úgyannyira, hogy a rendelke-
zésünkre álló régi székház nagyterme olykor szűk-
nek bizonyult befogadásukra. 

Mióta azonban egyesületünk hajléktalanná vált, 
működésűnk már szűkebb körre szorítkozott. 

Egy-egy kisebb műsoros estély itt-ott kapott 
szűkebb helyiségbeu már csak a helyi közöuségre 
számithatott; ezeknek is száma részint elhalálozás, 
részint elköltözés miatt kevésre apadt. 

Mindazonáltal „megfogyva  bár, de törve nem" 
még ól egyesületünk és kedvezőtlenebb viszonyai 
között Is teljesiti nemes hivatását 

A szegényeket gyámolító jótékonysága mellett 
részt vett egyesületünk több hazafias  és homános 
mozgalomban is. Nevezetesen: Alapitó tagja az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesületnek, a Ma-
gyar Szent Korona országai Verea Kereszt Egyesü-
letének, pártoló tagja a József  Főherceg Szanatórium 
Egyesületnek és rendes tagja a Magyar Védő Egye-
sületnek, mely azóta — hó óhajtáannknak mcgfele-
lőleg — a Tulipánszövetséggel egyesülve, Tulipán 
szövetség Magyarvédő-gyesület ciinet nyert. 

Ezeket csak azért említem meg, hogy jóté-
konysági cselekedeteink mellett honleányi kötelessé-
geinkről sem feledkeztünk  meg. 

„Nincs szebb érzet a nőben is, mint a haza-
szeretet" — mondja Tárkonyi. S ha mindez, amit 
tettünk oly csekélység is a mindig mutatkozó szük-
ségletek sokaságához képest, mint a csermely vize 
a tengerhez; ne feledjük,  hogy csermelyek vizéből 
folyik  össze a tenger. 

A hálaadó istentiszteleten megemlékeztünk 
az egyesület elhunyt tagjai ró L A jelen űnnopélyes 
pillanatot legalkalmasabbnak tartám arra, hogy meg-
emlékezzem azokról Is, kiknek az egyesület múlt-
jában kiváló érdemeik vaunak. Fejezzük ki elisme-
résünket özvegy Adorján lmréné úrasszonynak, ki 
10 é7en át volt az egyesületnek lelkes, buzgó elnöke, 
úgyszlutén Miklóasy József  urnák, ki mint alelnök 
működött közre az egyesület megalakításánál — 
sörgOny utjáu fejezzük  kl üdvözletünket. 

Egyesületünk működésének további sikerére 
Isten áldását kérve, a 26 éves lönnállása alkalmából 
tartandó ünnepi közgydlésünket ezennel megnyitom. 

Az éljenzés megszűntével Kassai Lajos 
alelnök indítványára a közgyűlés elhatározta, 
hogy az elnöki megyitó-beszédet a jegyző-
könyvhez csatolja. 

Ezután Dr. Balló István titkár ismerteti 
az egylet 25 éves múltját kellően feltüntetve 
és megvilágítva az egylet működését, a jóté-
konyság terén. Egyébként álljon itt maga a 
titkári jelentés egész terjedelmében: 

Mélyen tisztelt jubiláris Közgyűlés 1 
Huszonöt év egy emberéletében is nagy loo-

tosságu; 25 év alatt a gyermekből meglett férfiú, 
férfiból  koros ember, a koros emberből aggas-

tyán lesz. A férfi  ezalatt keresztülmegy a meg 
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j.róbál tatásokon, felveszi  az élettel a harcot, szembe-
száll az akadályokkal, s ha igazi férfi,  nem retten 
vissza semmitől. 

De mig a férfiban  az egyén nem változik, 
addig egy egyesületnél a tagok folytonos  válto-
zásnak vannak kitéve. Némelyek elhalnak, mások 
eltávoznak, mások kilépnek, úgy hogy kevés van, 
ki Ü") év alatt állandóan tagja valamely egyesü-
letnek. S rai az egyesület fennmaradását  mindig 
veszélyezteti, az a körülmény, hogy a társadalom-
ban, magában az egyesületben lehetnek félreértések, 
melyek az egyesületi életet megbonthatják, sőt 
gyakran magának az egyesületnek feunállását  is 
kétségessé teszik. 

Ha a férti  25 év ntán pillant vissza meg-
tiltott pályájára, bizonyára jóleső érzéssel gondol 
azokra az akadályokra, melyekkel sikerrel megküz-
dött, megelégedéssel gondol a kivívott eredmé-
nyekre. Ilyen jóleső érzéssel, ilyen megelégedéssel 
tekinthet működésére minden egyesület, melyet nem 
önzés, nem anyagi érdekek, hanem magasabb célok 
hoztak össze. S ha e célok közt az emberszeretet, 
a szegények, Ínségesek, elhagyottak, árvák szere-
pelnek, mily nagy méretekben bontakozhatott ki 
26 év alatt az embernek legszebb tulajdonsága: 
a jótékonyság! 

A jótékonyság a magyar nő legszebb erénye, 
árpádházi Szent Margittól, Szent Erzsébettől kezve. 
hány és hány példáját lehet látni a különböző osz-
tályokból s mennyivel több volna még akkor, ha 
uera ellenséges hanem magyar uralkodó ház boldo-
gíthatta volna hazánkat Igy a nők a harcok 
haraiban könnyeikkel, gondos kezükkel orvosolták 
a hősök sebeit: azokét, kik a magáru hagyott 
nemzet szent ügyéért ontották vérüket. Még bol-
dog volt, ki övéit ápolhatta! I)e hánynak vérzett 
el testvére, félje,  gyermeke azon rengeteg csata-
téren. hol a magyarság három század óta vivju 
élet-halál harcát. 

Eltűnnek egyidőre a harcok viharfellegei  s u 
magyar nők nem a tépéscsinálásra. mint 48-ban. 
hanem lietegek, árvák, szegények. Ínségesek istápo-
lására szövetkeztek. 

Ilyen jótékony egyesület n, mienk, n Csik-
somlyói Jótékony Xőegyesület. mely 25 éves miiltrn 
tekinthet vissza, olyan, mely 25 év alatt habár sze-
rény eszközökkel is — állandóan a jótékonyság 
szolgálatában állott és sok szenvedő könnyeit szá-
rította fel.  Van szerencséin nz alábbiakban ismer-
tetni e derék egyesület 25 évi működését. 

1. Az egyesület  álftilúno*  ti hir nete. 
A Csiksomlyói Jótékony Xőegyesület Az 

Országos Segélyző Xőegyesület csiksomlyói fiók-
köréből alakult. E Hókkor lKK2-ben bomlásnak 
indulván. Pál Gábor 1RH2. március 2<l-án felhívást 
tett közzé, hogy a boraladozó egyesület önálló 
egyletté alakuljon : március 21-én volt az első gyű-
lés Éltes Elek elnökségével s itt határozatot 
hoztak, hogy az Aj egyesület jótékony nöegyesület 
lesz, melynek célja elemi csapások, inség, nyomo-
rnság által snjtottak segélyezése, szegény tanulók 
gyámolitása és a Vöröskereszt által kitűzött cél 
előmozdítása. 

l'gyauekkor az alapszabályok készítésére ki-
küldöttek Éltes Eleket. Pál Gábort, Pap Andrást 
és Móricz ( i \n lá t Március 25-én a fiókkör  utols' 
gyűlést tartott s kimondotta Pál (iáborué indítvá-
nyára. hogy vagyonát az új egyesületnek átadja. 

Az alapszabály készítésére kiküldött bizott-
ság elkészülvén munkálataival, március 25-én tar-
tott egyesületünk közgyűlést Miklósi József  elnök-
lete alatt E gyűlés elfogadta  a benyújtott alap 
szabálytervezetet s megalakította az ideiglenes 
tiszti kart ; elnök Fodor Ignáczné, alelnök Miklósi 
József,  pénztáros Adóiján lmréué, jegyzők Pál Oá-
borné és Móricz Gyula let t Ugyanakkor kibocsátott 
iven harminchat tag jelentkezett. 

A minisztérium a felterjesztett  alapszabályo-
kat jóváhagyta s igy ugyanez év október 10-én 
megtörtént a rendes tisztújítás. Elnök lett Adorján 
Imréné, alelnök Miklósi József,  pénztárnok Miklósi 
Józsefné,  jegyzők Pál Gáboraé és Móricz Gyula. 
Ugyanez év októberében történt a fiókkör  vagyo-
nának az átvétele, amely kétszáztizenkét korona 
hatvannégy fillérre  rúgott 

Tiz esztendőt töltött Adorján Imréné az el-
nöki székben. Tiz év az alapitás muukája volt. 
212 kor. 64 fill.  alappal és 36 taggal fogott  mun-
kához az egyesület s mégis 10 év alatt segélye-
zésre 1133 kor. 42 fillért  fordított.  — Tisztviselő 
társai között hűségesen kitartott mellette a női 
jegyző Pál Gáborné, mert a többi tisztviselők el-
költözés vagy áthelyezés miatt változtak. 

A tagok száma is lassankint gyarapodott 
1886-ban pL elérte a legmagasabb számot 56-ot. 
A tillérestélyeket a volt székházban rendezték, hol 
a bútorok is voltak: de az 1882-ben nyert enge-
délyt 1888-ban visszavonták s igy az egyesület a 
főgimnázium  rajztermét kérte a fillérestélyek  tartá-
sára; de később az 1893-ban megadott engedélyt 
visszavonták s igy az egyesület njból hajlékta-
lanná vált. — Ugyanez évben irta meg az egye-
sület 10 éves történetét Fülöp Árpád jegyző abból 
a célból, hogy az Emberbarát ismertesse. A koro-
názás 25-ik évfordulója  atkalkalmnból a magyar-
országi 55 nöegyesület között egyesületünk is kép-
viseltette magát a bddapesti ünnepélyen. 

Adorján Imréné 1892. év végén lemondott 
s a dec. 18-iki közgyűlés özv. Bocskor Hihálynét 
választotta meg, ki e tisztet 1896-ig viselte. Az 
1hí»6. április lSWki közgyűlésen Pál Gáboraé lett 
az ntódja, ki két évi elnöksége alatt megterem-
tette a gimnáziumi zászlót Buzgó társával, dr. Ko-
lonicsnéval, a taplocai tüzkárosnltak javára 454 
koronát jövedelmező hangversenyt rendezett Mél-
tán mondhatta Kassai I a jos ez évről tartott jegy-
tói jelentésében, hogy a Csiksomlyói Jótékony 
Xőegyesület 1896-ban jutott a delelő pontra, 

hiszen egyedül ebben az évben jótékony célra 1247 
korona 66 fillért  lozditott ;17 koronával többet 
mint 18 évi fennállása  alatt együttesen. 

189H-bnn dr. Kolonicsné. lK'.M)-ben Jakab 
Autalné lett az elnök. Ez időre esik a taplocai 
tüzkárosultak UH) koronás segélye s 80 korona a 
tanítóképző intézeti ifjúság  zászlójára. 

1900-tól 1903-ig Glósz Miksám* lett az el-
nök s mondhatni teljesen szünetelt az egyesületi 
élet, a bomlás jelei mutatkoztak s a helybeli tár-
sadalom belátta, hogy ezt az egyesületet erkölcsi 
kötelesség megmenteni. Uj tagok léptek he s a 
Kassai Lajos tolla alól kikerült lelkes felhívás  az 
egyesület újjászületését eredményezte. Kz év feb-
ruár 17-én volt a közgyűlés, melyen elnök Pál 
Gáhomé lett ki e tisztet mai napig viseli. 

Az c(j  tje*illet  a jfttrkoHff&hf  terén. 
Szándékosan fogtam  rövidre u történetet, hogy 

annál részletezőbb képet adhassak 25 év jótékony-
ságáról. A számok, a jótékonyság egyes tényei, min-
den ékes nyelvűéi szebben beszélitek. Klóré kívánom 
bocsátani, hogy az ez évi húsvéti segélyezést is bele-
vettem, inert a 25 éven belül esik. 

Segélyezés nem törtéut az alakulás évéb »u, 
továbbá 180», 1698, 1!R)I, 100J és 15104. években. A 
többi évehbeu a segély a következő: !Hi8-ban III) 
K„ 1884-ben tiO K. >6 fill.,  lf#:>bcn  12" K., ISHi-bmi 
4JU K. 40 fill.,  1887-ben 110 K , IH89-hau 07 K. 76 
fill.,  1890-ben &> K.? hMH-bcn 42 K., IWJ-hen 147 K 
10 fill.,  Ittt)j-han 4 K., 1b94-bcu *4 K. IHM-bcti |M 
K tft  Üli, 1HIK>-ban 1247 K. IMÍ fill.,  INOT-hen 1.10 K. 
IWM-beu 164 K., lftüO-bau  1M> Ív. liW-ben 67 K., 
1903-ban 237 K„ l9X>-bcii »10 K, HM),-ban K, 
llHl7-bcn — húsvéti segély — 58 K. Összesen Mtâl K. 
70 fillér  az az összeg, melyet egyesületünk 2."> év 
alutt jótékonycélokra fordított 

Lássuk, minő cineken osztotta ki ezt u tekin-
télyes összeget 'i 

Az összegnek imgyobb része Csiksomlyó javára 
esett, részint a szegényeknek, részint u liizl.ái okul-
tuk riak, résziut nz in ézeteknek és a/ olvnsóköruek 
A helybeli szegényeknek nyújtott segítség n követ-
kező vult: 18*.i-kni 40 korona. lx&i-heii 80 koroim. 
1.SM)-b«n (i korona, lüll-ben 22 korom», /*!)J-ben 
körömi, lHtt:Ţ-bttn 4 koroim 1N!H-IHII 24 Koroim. 
lHUU-ban 76 K 4H lill . 18il7-ben <0 K. 18'JiMx-n 50 
K., UHW-buu l(i K. MNH-beti 57 K, liHM-ban 72 K. 
190')-ben I I I K , LHlfr-kin  92 K. liK>7-bcii - hnsvéli 
segély fiH  K öss/.eseu 9i>4 K. -IH Ullért adott cgyusíi-
letüuk a helybeli imiukuképiel 'it szegényekuck és 
szogénysorsu iskolás gyermekeknek. Némelykor u 
feltílnU-tett  pénzértéknek megfelelő  ruháról gondos-
kodott. De községQnk más tekintet' en is érezte 
egyesületiínk álJásos jótékonyságát! A lielybrli tüz-
károsultak IbHii-hnii és 1909-bun 100-100 koronái 
kaptak és igy öss/.esrn u helybeli szegények éstüx-
károsultak összesen 1004 K. 4S tiIIÚT segélyben ré-
izesCiltek. 

A helybeli szegényeken és tOzkárosultukon 
kívül egyesületünknek köszöni u Ingiiun. ilju*úga azt 
a gyönyöril zászlót, melyre egyesületünk 1*84. otu 
gyűjtögetett, mig a nevezetes ÍSJOb. évben nagyobb 
szabású gyűjtésével Összehozta u G -S koronát., melybe 
a zászló került. KzeukivUl a helybeli olvasókörnek 
tB85-beu öli kor. Ili fillért,  taetü-huii Ml kor. Olillért, 
összesen M> kor. 56 fillért  szolgáltatóit A tanító-
képző Intézeti iíju-ág zászlójára HJOO-baii KO korouát, 
a Kirándorló Egyesületnek két izben, lHti7-l>uu ÖO 
koronát és |!(05-licu 100 koronát itdutt. Ó-i-ziseii 
helybeli célokra szegényeknek, túzkárosultakuuk, 
iiitézetekück iHtíi) kor., 67 fillért  adott, amely összeg 
valamivel fclOlhuludta  a segélyre forditjtc  egész 
összeg felét.  A helyben (elhiisznált I9J9 K. (>/ fill 
mellett lüííi kor. 7^ fillér  maradt a vidéken gyukor-
landó jótékonyságra. Egyesületünk vezetősége itt is 
talált módot, hogy tehetsége szerint segitseu ott, 
ahol legszükségesebb. 

A vidékre fordított  összegnek niii/lunu iele 
tüzkárosult szegény atyátikfiainuk  nyomorát enyhí-
tette. Igy kaptuk a csikszent.uihályiuk lÖSi»-l»au Ü.i 
.koronáé, a koztnásiak 1^7-Im-ii HAI koronái, u csik-
taplocuiak l88f)-bun  először í<0 korona1, másodszor 
454 kor. 18 fillért,  lelW-ben 4(N) kort, a csomortániak 
l9iKI-ban 60 korouát. A vidéki tUzkárosultakuak 
adott összeg bS4 koroim IS fillér,  melyből csuk a 
taplocaiuknak (514 koronu 1H lillér jutott. Oly üszeg, 
melyért egyesületünk az illetők háláját bizonyára 
megérdemli. 

Nem kerülték ki egyesületünk figyelmét  az 
árvízzel sújtottak sem A győrieknek és gyiírvidékiek-
uek 1833-buu 50 koronát, u Jószív felhívására  isuiét 
50 korouát adott. — Meghallotta továbbá u iclvidéki 
Ínségesek pauaszát la és lH(2-beu 15 korouát kül-
dött nyomoruk euyhitésére. 

Az eleini csapásoktól sújtott vidékieken kivül 
a szegénysorban teugődó vidékiek sem talállak siket 
fülekre.  Elhagyom a neveket, s csuk uéhnuy esetet 
hozok fel.  Egy szegény karmester jóformán  kenyér 
uélkül marad, 20 korouát kup. Egy kalountiszt ö>.-
vegyc férje  után neiu kap nyugdijat, mert uz esküvő 
a iijugdljazás után történt; az özvcgyuek upró 
gyermekei maradtak s nincs kenyér a háznál. „Ad-
jatok, amit Isten adott4 ! Az árvák egyesületünktől 
kapogaltak időuklnt egn kis kenyérre valót, a töb-
bit kirendeli az árvák goudvisolő apja: u jóságos 
Isteu. — Egy másik uri uó szegény sorsra jutott, 
leáoyát Kalocsára vették íel a tanitóuökúpeziibbe, 
de nincs útiköltség uz cgycsQlct ad hu koronát 
a igy tovább 181H, 1887, 183(1 és lötíl. érukbcu 
összesen W) korouával szárítgatta lel cgycsQlctünk 
a vidéki szegények köunyci;. A g i m i u m i l u l tul-
jeseu árva tiu tanul, epyesaletQuktol kap uéini 
segélyt majil kerés Idő múlva egyűsUlutUnk temet-
teti el; együtt DO korona költség. 

De nem Ismeretlenek egyesületünk elútt az 
általános emberbaráti, egyházi és kulturális célok 
sem, melyekre 380 koronát fordít.  Adományai követ-
kezők : VOrüs kerosztuek 18t)5-ben 40 K . t . Jd. K. E • 
nek I88fl-l.au  «00 K , csíkszeredai templomnak 19U.V 
ben 40 K., József  Főherceg Szanatóriumnak 1U0 K. 

A sokféle  jótékonyság mellett jutott még haza-
fias  és kegyeletes célokra ist még pedig a budavári 
honvédemlekre 11105-ben 10 K. 

Mindezen különféle  elmeken kivUl a különle-
ges alkalmakat sem mulasztja el egyesületünk s 
összesen 77 korona 7ti fillért  használ fel;  igy a ko-
rán elhuuyt Köllö Hlklósuak 20 koronát ud külföldi 
útjára. — Egy tagjának ravatalára díszes koüzorut 
helyez stb. 

Egyesületünk 25 év alatt Összesen t>3 esetben 
nyújtott segélyt. Ily esetek száma 1888-ban H, 1H85-
ben 2, l«8tAan 6, 1687-beu 2,1888-ban 2, 1890-ben 2, 
1891-ben 4. 1892-ben V, l89B-ban 1884-ben I, 1895-ben 
1, '886-ban 6, 1898-ban 5, <89U-ben 8. 1900-ban 8, l flott-
ban 5, '805-ben A, 1908-ban 3, 1907-bes I, — a hús-
véti segélyezés. 

III.  Az egyesület  tisztikara  25 év alatt. 
1. E l n ö k ö k . Az egyesület elnökei így 

következtek: 1882—1892. Adóiján Imréné, 18(12— 
1896. özr. Bocskor llih&lytié. 1896—1808. Pál 

Gábomé, 1S1IH —IH'.KI.dr. Kolouics Déncsn.'-. I.silil— 
1900. Jitkali Autalné, ÍIIÓO—lllll.'l. (Húsz Miksúné, 
ISlIS —19U7. I'ál (iálionii'. K szerint volt hnt el-
nök. im'-g {ţeilig Adorján Imréné Ili, Pál (tálinmé 
két izlien 0, iizv. Bocskor Miliiílyné 4, (ílúsz Mik-
SHiié H. .lakul] Antnlué és dr. Kolonics l'éiicsné 
1 — 1 évig. 

>. A 11> 1 n n k ö k lss-2 1SH5. Miklósi Jó-
zsef  1885— I8SI1. IMI István. 188(5—1H8!>. Ador-
ján linie, 1KH9—Is'Mi. (ilósz Ilikéi. lHliii—ih',17. 
dr. Kolonics Déni's, IX97 — 1899. Uámli Vazul. 
1H99—19117. Kassni l,ajcis, összesen telnit 7 al-
elnök volt: még pi'dig Knssiii l.ijos 8. (ilsósz. lliksa 
7, Miklósi József  és Adorján Imre H—3. Itánili 
Vazul '1, Pál István és dr. Kolonics Délies 1—1 
évig. 

a. P é n z t á I- II s o k I XH'2 - 1HS5. Miklósi Jó-
zselilé, 1885—Isin. I'ál Istvánné, l.l'.l] ÍH'.I'.I. 
Jnknli Autalné. IMII'I—p.HW. iizv. Sulyok (iézáné. 
19(13 -19(14. KUzner i idiinné. 19(14 — 111117. Wéger 
•láliosné. (Isszest'ii volt 1» jii'll7t;iins. és pedig Jll-
kal) Aiitiiliii- H. iizv. Snlynk (iézáné 4, Pál Istvánné 
I». Mikliísi Józsefné  M. Végei- .láliosné il és líisz-
lu-i- (liliinué 1 évig. 

4. Jegyzők. ti> "ók: 18H1- IHll-J. I'ál (iá-
boriié, 1892-1897 . Pap Annisné, 1897 —189S. 
dr. Kolonics Iténesné. 1898 -1899 . özv. Sulyok 
(iézáné. 18<l«.l_l!lli:t. Sántlia líózn IWC1—1907. 
dr. Halló Istvánné: hl l'érliak: I8S-J IŞKii. Mó-
ricz (Ívnia. 1885—1889. (ilósz Miksa. I KSil— I 9111. 
Pál (i'álior. 1891-1892 . Fülöp ÁrpáiL 1892—1897. 
Kassai l/ijns. 18'.J7 IS!IS. (Ilósz Miksa. I81IH-
19(12. dr. \'aszylkieviez Viktor. I9"2 19U3. iire-
Süiléslxm van. i'.II111 -I9D7. dr. Halló István. Vnlt 
összesen (i llöi és 8 Íé.ríi jegyző. A llöi jegyzők 
közöl Pál (iálionié lu, Pap Andrúsné 5. Sántlui 
Róza 4. dr. Halló Istvánné 4-, dl*. Kolonics Ilé-
nesné és Sul\ okné 1 — 1 évig: a férfi  jegvziík kii-
ziil Kassai l.ajos 5, ilr. Vaszylkieviez Viktor 4. (íliísz 
Misa két izben 5, Móricz (ívnia il, Pál (iálior 2, 
Kiilüp Arpáil l évig viselték liivatalllknl. 

/r. .1 hnaznliiitiift'di'  ér. 
Egyesületünk ntnlsó éve seni maradt a tiilihi 

iniigiitt nyiiintalamil. Kgyesiiletiillk tagiai testületi-
leg jelentek meg n junius 8-iki szeut misén, vula-
miiit az októlier 29-én tartott gyásziinncpélyen. 
Ezt megelőzőleg október 27., 28. és 29-ik nap-
ján az ablakokat kivilágitották. 

A'álasztmáuyi gyűlést négyet tartottunk. Az 
lsőn iiniv. 7 i*n a (illérestélyek renilezi'se vnlt a 
aegbeszélés tárgya s egváttal a gyűlés utáu fel-

kértük az iskolaszék elnökségét, hogy egyik tan-
riuet engedje át idöröl-iilöre lillérestély tartására. 

Az elnökség szívesen teljesítette kérésünket. 
A második választmányi gyűlésen idec. 19-éu< 

a karácsonyi segélyt ~>•"» kornuában állapítottuk meg 
gélylien részesítettük a következőket: líancz 

András 12 kor.. Drliáti l.ina 12 kor., Halogli lg-
lláez. Kőszegi János, Markos István, i lomokos 
Annii és homokos Klekné 5—5 kor.. Bálint Fe-
renezné 4 kor. és András Lászlóné 2 kor. Az 
1907. január 21-iki válusztmáuyi ţ.viili'seu cgy 
lljalil) tílléreslély rendezése és ujabb tagok bejelen-
tése volt a túrgy. — Végül az 1907. március 
7-én túllőtt választmányi gyűlésen incgállapitoltuk 
a jubiláris közgyűlés műsorát és idejét, mely utóbbi 
azonban a kedvezőién időjárás miatt halasztást 
szeliv.cdett. 1'gyunitt gondoskodtunk a húsvéti se-
gélyzésröl. melyre 5S koronát fordítottunk  : ebből 
kapott líancz András 12 koronát. Orlián l.ina 5 
koronát, ltakó Ignácz 1(1 korouát, Kőszegi János 
10 koronát, Domokos Anna 3 korouát. Domokos 
Klekné 5 koronát. Hálint Kcrenczué 4 koronát, 
Mártis Kata 5 koronát. Márkus Ferencz 7 koronát, 
Ambrus l.ina 2 koronát. 

A szegények pénzét tillérenként majálissal. 
Hllérestélyekkel szereztük az idén is. A majálist 
Ambrus Dénes és dr. Dobos Ferencz rendezték. 
Az első tillérestélvt dr. Dobos Ferencz és Szlávik 
Ferencz reudezték 1VIO0. november 23-án a kö-
vetkező inüsurral: felolvasást  tartott Veszprémi 
Dezső, énekelt Ady Mariska, szavalt Véger Jáuosné. 
énekelt Péter Sándor tanító és szavalt Váradi 
Sándor A'll. oszt. tanuló. — A második tilléres-
tély 1907. jtinuáriiis 2(i-án volt. Kendezték özv. 
Földes .lózselné és dr. Halló István. E lelléresté-
lyen tanulságosan mutatta be a vérkeringést Csató 
János. Szabó János pedig a modem babonáról ta.i-
tott tanulsiigos felolvasást. 

Pénztániuk állása a következő: Vagyunk 
1H13 kor. 8 tillér. Az elmúlt évben majálisból, 
lillérestélyköl és tagsági dijakból 174 kor. 2fi  lillér 
folyt  be. Kiadás volt 188 kor 45 lillér. Összes 
vugyoiiuuk u mai nup 1230 kor. Ii7 fill-  takaií'k-
pénztári betét és 08 kor. 20 fillér  készpénz, ösz-
szesen 1298 kor. 89 fillér. 

Egyesületünk uj tagokknl is gyarapodott 
Belépett egyesületünkbe Murányi Kálmán, Máyer 
.1 Ti nos és felesége,  Kei-enez (iyula és felesége,  dr. 
Király Henrik, Pálti Andnis, dr. Pál (jábor, Sztoi-
lier Ottó és felesége,  Veszpréiuy Dezső és felesége, 
özv. Kovács Audrásné és Iványi Antal. 

Ainily ön'endetes volt a tagok számának 
emelkedése, ép oly fájdalmas  volt mindnyájunkra 
nézve egyik legújabb tagtársunknak, Murányi Kál-
mán kerületi föespcresuek  és helybeli plébánosnak 
elvesztése. Benne az egyház, a haza és a társa-
dalom nagyon derék tagját fájlalja.  Legyen áldott 
emlékezete! 

1". Ontíeftti/lalm. 
Mélyen tisztelt jubiláris Közgylllés I 
Végére jutottam kisaé hosszura nyúlt 

beszámolómnak, melyben egyesületünk 25 éves 
mullj&t iparkodtam megrajzolni. Engedjenek 
meg mindazok, kik 25 éven át annyi, meg 
annyi fillérestélyt,  hangversenyt, szinelóadúst 
rendeztek, hogy ez ÖBSzefoglali  ismertetésben 

nem részletezhetem derék működésüket Be-
szélnek helyettem a segélyezésnél kitüntetett 
ÖBflzegek.  melyek marudawlólng hirdetik, mire 
képes egy lelkes kis kör, ha megvan tagjai-
ban a munkakedv, lm megvan vezetőiben a 
vezető képesség. — Íme, a tillérenkint eszten-
dőkön át összegyUjtogetett pénz .ezrekre nőtte 
ki magát s a koronánként adott segélyek te-
kintélyes összegre emelkedtek. Magában eb-
ben a tényben benne van egyesületünk fenn-
állásának erkölcsi alapja. 

De abban a 25 esztendőben nagy tanul-
ság rejlik mindnyájunk számára. Megtanul-
tuk belőle, hogy ime látszólag kis eszközök-
kel is éveken át kitnrtó munkával mily nagy 
dolgot lehet keresztülvinni s ebben foglalta-
tik a főtanulság:  Yiribus unitis! KgyeBÜlt erő-
vel ! — Egyesült erővel előre tehát a szegé-
nyeknek, árváknak, nyomorultaknak felsegité-
sébeu. mert minden fillér,  melyet könnyeik 
felszáritására  fordítunk,  bőséges gyümölcsöt 
hoz nekünk és utódainknak. Csak az él, ki 
nein csupán önmagáért, hanem embertársai 
boldogulásáért él. — Isten éltesse sokáig e 
nemeslelkü egyesület tevékeny, munkás, ál-
dozatkész tagjait s adjon majd utánunk ha-
sonló szellemű tagokat I 

* 
Szlávik Kerencz választmányi tag indít-

ványára a közgyűlés elhatározta, hogy a tit-
kári jelentést, amely nz egyesület múltját tör-
téneti hűséggel |beszéli el, a jegyzőkönyvhöz 
mellék li. 

Kzutáu Zéger Jánosné lépett fel  a do-
bogóin és a tőle megszokott rutinual adta elő 
Földes Zoltánunk ez alkalomra irt alkalmi 
ódáját. A szép költemény hatását nagyban 
emelte nz előadás művészies volta. A költe-
ményt tárca rovatunkban közöljük. 

A költeményt a közgyűlés az elnöknő 
indítványára a jegyzőkönyvhöz csatolja. 

A közgyűlés ezután az elnök indítvá-
nyára özv. Adorján Imrénét egyhangúlag disz-
"lnökévé választja meg; Miklósi Józsefet  pe-
dig, aki az egyesület megalapításakor mint 
alelnök ültő ró munkát Tegezett, táviratilag 
üdvözli. 

E nevezetes évfordulót  egyesületünk cél-
jához hiven akarván megünnepelni, kulturális 
célokra vagyonához mérten elég nagy össze-
get szavazott meg. Igy a csikmegyében léte-
sítendő árvaház javára 1U0 koronát, a Petőfi-
ház javára 50 koronát és a Magyarországi 
Szent Erzsébet tiszteletére létesítendő emlé-
kekre szinten 50 korouát. 

Ezután elnök a tisztikar nevében lomond, 
de a közgyűlés Ambrus Dénes és Szlávik Fe-
rencz indítványára a régi tisztikart és vá-
lasztmányt újból megválasztja. Eszerint elnök 
Pál Gáborné, alelnök Kassai Lajos, pénztár-
nok Zéger Jánosné, litkár dr. Balló István, 
jegyző dr. Balló Istvánné; választmányi tagok : 
özv. Adorján Imréné, özv. Földes Józsefné, 
•Ir. Kolonics Pénosné, Balog Fercnczné, Am-
brus Dénesué, Szlávik Ferenczaé, Bocskor 
Uálintné, I'ál Gábor, Szlávik Ferencz és dr. 
Dubos Ferencz lettek. 

L'j tagokul a közgyűlés folyamán  belép-
tek : Zsögön Zoltán és felesége,  özv. Sándorfly 
Józsefné.  Sipos Jenöné, Ferenczi Ilonka, Mar-
ion Emília és Márton Gizella. 

Elnök ezután köszönetét fejezi  ki a ta-
goknak a részvételért és türelemért s a gyű-
lést bezárja. 

* 

Délután az elemi iskola termében az 
egyesület juniálist rendezett, amelynek rende-
zését Véger Jánosné, Sántha Róza, dr. I'ál 
Gábor és Szlávik Ferencz vállalták magukra. 
A juniálison kevesen jeleutek meg, de ezek 
legalább elmondhatták, hogy felségesen  mu-
lattak. 

Felültizettek: Ivnssay Lajos 4 k., Rancz 
János 2 k., özv. Földes Józsefné  1 k., Pál 
Gábor 2 k., dr. Dobos Ferencz 2 k., Csató I. 
2 k., Erőss József  1 k., Kovács András 1 k., 
dr. Király Henrik 1 k., akiknek ezúton mond 
köszönetet a rendezőség. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Papv^lasztás. A Szent Péter egy-

házközség plébános! állásra 11-en pályáztak, 
még pedig Bálint Lajos csikcsatószegi, Lőrincz 
Sándor csikszentimrei, dr. Kászoni Alajos ke-
relőszentpáli, Várterész Antal gyergyó-ujfalvi, 
Miklós István gyergyó-alfalvi,  Kádár Mátyás 
véczkei, Rápolti Ferencz nyujtódi, Balog Ig-
nácz szárazpataki, Oláh Károly kaáli, Bora 
László imecsfalvi  plébánosok éa Kovács András 
helybeli segédlelkész. — A választás e hó 
17-én lesz. 

— Felolvasások. Szabó György nagy-
enyedi plébános az .Alkoholellenes szövetség" 
elnöke és Marinka Lajos jogszigorló, a BZÖ-
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vétség titkára e hó 10-én Csibsomlyéra érkez-
tek, a bol a gimnáziumban 10-én d. u. a III— 
VII., 11-én d. e. pedig az I—II. o. tanulóknak 
tartottak előadást ismertetve az alkohol káros 
hatását az emberi szervezetre. Jövő számunk-
ban az előadásokról részletesebben fogunk  le-
számolni. Csiksomlyórol meghívásra Csikma-
darasra, Csikszentdomokosra, Csikszeotlélekre 
és Csikszentimrére mennek ahol szintén fognak 
előadást, tartani. 

— Csikbornovának érdemes községi 
bírája Kovács Simon a lefolyt  tanév elején 
olyan díszes, két tantermes palotaszert isko-
lát adott át és avattatott fel  a tudományok 
csarnokává, mely nem csak építészeti szem-
pontbél, de berendezését, felszerelését  tekintve 
is a törvény és modern kor követelményeinek 
teljesen megfelel.  A jeles féflu  e g y e t é r t v e a 
község képviselőtestületével és értelmesebb 
embereivel alig adta át az iskolát, ismét nagy 
(ţologra határozta el magát. Az iskola az egy-
ház leánya. Ennek már szép hajléka van. De 
hol van a díszes lakás, a templom, mellben 
az anya is jól érezze magát ? Legyen hát tem-
plom isi Ezért hivta össze a község érdeme-
seit a folyó  hó 8-án — a királyunk koronázási 
jubileumán — tartandó értekezletre, melyen 
kimondotta, hogy Borzsova templomot épít és 
pedig olyat mely terjedelmével, felszerelésével, 
ízléses és Btilszerü előállításával méltó lak-
helye legyen a Teremtőnek, s lelki nyugal-
mat adjon hivő közönségének. Tervet, költség-
vetést Szász István szépvizi lakós, műépítész 
készít. Kovács Simon hü emberei pedig nem-
sokára elmondhatják a biblia Simeonnal: -Most 
bocsátod el Uram a te szolgádat békeségben, 
mert látták szemeim az Üdvözítőt I" Az álta-
lunk épített templomban. Ugy legyen! 

— A oslkaseredai állami elemi fin-
M leányiskolában az 1906/907 tanév záró-
vizsgálatok 1907. junius hó 15-én i szombaton) 
tartatnak meg. Délelőtt 8 órától kezdódóleg a 
fiúosztályokban.  Délután 2 órától kezdódóleg 
a leányosztályokban. 

— Fürdőnyitás f.  hó 10-án lesz Zsö-
gödfürdő  ünnepélyes megnyitása. — Bővebbet 
a falragaszokon. 

— Évzáró vizsga. A megyei polgári 
leányiskolában az évzáró vizsgálatok követ-
kező rendben fognak  megtartatni, junius 20-án 
d. e. 8-tól hittanvizsgálat minden osztályban, 
d. u. 3 órától zenevizsgálat. 21-én (1. e. az 
első osztály vizsgálata minden tantárgyból, 
d. u. 2-tól a második osztály vizsgálata min-
den tantárgyból. 22-én d. e. 8-tól a harmadik 
osztály vizsgálata minden tantárgyból, d. u. 
2-től a negyedik osztály vizsgálata minden 
tantárgyból. 23-án d. e. hálaadó isteni tiszte-
let d. u. záró ünnepély. 24-én d. e. bizonyít-
ványok, rajzok és kézimunkák kiosztása. 

— Elszámolás éa köszönet. A ju-
nius 1-én tartott ifjúsági  előadás jövedelme 
összesen a 38 K.-nyi költség levonásával ma-
radt: 190 K. ezt rendeltetési helyére juttat-
tuk : Felülflzettek  -. 1*. Mikó Hona urnó 10 K. 
Földes Zoltáu, Nagy Lajos 2—2 K. Klein 
Margit áO »1. N. N. 50 fii.  N. N. 40 ül. Ba-
lázs András 40 fii.  N. N. 20 fii.  X. N. 10 fii. 
N. N. 10 fii.  Összesen: 16 K. 30. KI. Legyen 
szabad egyben őszinte köszönetet szavazni 
nemcsak a felülfizetőknek,  hanem mindazok-
nak, kik az O. P. I. E. fiókkörének  közgyű-
lése alkalmából bármi módon segítségére 
voltak tantestületünknek az ily alkalomn.al 
felmerülő  kötelezettségeknek. — Hisszük, 
hogy vendégeink örömmel fogna';  visszaemlé-
kezni az itt töltött napra s ezt nagy részben 
a föntirt  kedves közrehatók jóságának kö-
szönhetjük és köszönjük is. A megyei polgári 
leányiskola tantestülete. 

— H&lalosas. Petres András és neje 
Demény Krisztinia Gizella leánykájuk életé-
nek 9-ik évében meghalt. — Katona János 
m. kir. jbirósági írnok életének 36-ik évében 
Csikszentmártonon f.  hó 9-én meghalt. — 
Csiktusnádi Darvas Dávid gazd. akadémiai 
hallgató, 26 éves korában f.  hó 10-én meghalt. 

— Oláh vandalizmus. Zathurcczky 
József  csikgyimesi születésű székely testvé-
rünket a kötelesség áldozatává avatta, az 
oláh jeles virtus. Nevezett egyén ugyanis ki 
Zathureczky Bálint ditrói jegyző testvére, 
Gbika hercegnek! a Csík megyébe áthajló 
birtokán felügyelő  volt A felügyeletére  bízott 
területen a romániai parasztok engedély nél-
kül állandóan legeltettek: amit bogy megaka-
dályozzon kiment a helyszínére s a tilosban 
talált parasztokat felszólította,  hogy távozza-
nak. Ezek azonban a helyett, bog}' kimentek 
volna a területről megtámadták Zathureckyt 
két székely táreával együtt B fejszékkel  a 
legvadabb módon agyonverték. Holttestét 
Gyimesre hozták s ott nagy részvét mellett 
temették el. Reméljük a kormány tudomást 
vesz erről a vérlázító esetről, s gondja lesz, 
hogy a bűnösök .elvegyék méltó bUnteUsttket. 

Nem az első az Ilyen gyalázatos eset; s félő, 
ha erélyes megtorlásról nem gondoskodik a 
kormány, nem is lesz az utolsó, hol magyar 
ember esik az oláh parasztok dühének áldo-
zatul. 

— A osiksomlyói r. k. fögtmná-
tiom szép Ünnepet szentelt a koionázás 40 
éves fordulójának.  Sztmise után a főgimná-
zium egyik tágasabb termében ének, zene és 
szavalatokból álló műsorban gyönyörködhetett 
a megjelent közönség. Az ünnepély fénypoutja 
Dobos Ferenc tanár tartalmas beszéde volt; 
az ünnepélyt Pál Gábor kir. tnuácsos, lőgim-
náziumi tanár zárta be leodületes beszéddel, 
amelynek folyamán  a jutalmakat kiosztotta. 

— Királyi kegyelem. O felsége  ma-
gyar királylyá való koronázásának 4U éves 
fordulóján  megemlékezett azokról is, kik bör-
tönben sínylődnek. A csíkszeredai törvény-
széki fogházban  levő rabok közül kettőnek 
engedte el hátralevő büntetését u. in. Lázár 
Péter tekerópataki és Hamuri György csík-
szeredai lakosoknak. A nevezettek f  hó 8-áu 
szabadultak ki a fogházból.  Ugyancsak kegyel-
met kapott Kegergáza György nagyenyedi fe-
gyenc, zsedánpntaki lakos is. 

— Eladott erdők. Csik vármegye tu-
lajdonát képező Keresztes havasban és Bogár-
sorok nevü helyen fekvő  erdők f.  bő 10-én 
kerültek árverésen eladásra. Az előbbit, mely-
nek területe közel 400 knt. hold Fehér és 
Klein nagyváradi kereskedő cég vette tneg 
221) ezer 700 koronáért, az utóbbit 47 holdat 
az Egyesült fatermelók  89.240 kor. vételáron. 

— Medárd napja. A koronázási év 
forduló  napja arról is nevezetes, hogy Szt. 
Medardus a napja. Azt tartja a néphit, hogy 
ba e napon esik az eső, akkor 40 napig lesz 
részünk annak áldásában. Bár Medárd nap-
ján is volt részünk esőben, azért reméljük 
az időjárás rácáfol  a uéphiedclemre. 

— Székely gyufagyár.  Marosvásár-
hely pénzintézetei és kereskedő körei egy uj 
gyufagyár  felállítását  tervezik, A mozgalom 
élén Brázay Zoltán nagykereskedő és orsz 
képviselő áll. 

— Eladó nagyolibniennyiségii faragott 
fenyőfa,  Dobál Gergelynél, Ugimestelsölok. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermea" Magyar Altalanos Váltó 
üstét Részvénytársaság, Budapest, heti 
jelentése a tőssdeforgalomrol  és a pénz-

piaorol. 
Builapust, 1907. juiiiiis G. 

A lefolyt  héten több kedvezőtlen körül 
mény befolyásolta  a tőzsdét és azoknak hatása 
alatt az árfolyamok  csaknem minden vonalon 
csökkenést szenvedtek. A hivatalos termésbecs-
lések kedvezőtlen számadatai a külföldi  tőzs 
dékról érkező gyengébb jegyzések és a bel-
politikai válságról terjesztett híresztelések mind 

nyílttéri nyilatkozatára, a valóságnak megfe-
lelően a következőket jegyzem meg: Hiszi 
— a Manó, hogy a vármegyei pénzalapok 
neki perköltség cimén tartoznának, s ha igen 
— azt a pénzalapok megcsonkítására elszá-
molni igénye volna? Mert tisztiügyészi minő-
ségében vitt perek hivatalos Ügyeket képez-
nek, s igy ezekből bármi cimeu befolyt  pén-
zek — hivatalos pénzek, melyekre nem elszá-
molási, hanem azonnali befizetési  kötelezett-
sége forog  fenn,  minek elmulasztása büntető-
jogi felelősséget  állapit meg. 

Különbeu küztudomásu dolog, hogy az 
alapok adósaivnl szemben, nz ügyészi iroda 
közigazgatási ügymenete rovására, mindig 
perköltségekre utazott Minden fürdószezon 
előtt az adósokat 500—GOO-ával felszólítás 
nélkül perelte be; a csíkszeredai kir. járás-
tdróságnál százával állt a beperesitett adós, 
de a dus perköltségek megfizetése  — elzse-
lielése után a perek szünetelőbe mentek, s 
minden fürdőszezonru  újból és újból megujul-
tak. — Omno nimium nocet! 

Hát inire való a tisztifőügyész  elsőrangú 
fizetése,  ezért hivatalból semmit sem kell 
végezni ? 

Nyílttéri cikkére szerényen jegyzem 
meg: nem lehet afféle  — „Megvetlek Kózsi" 
— nyilatkozattal és — betéti könyvvel 
ily nehéz dolgot elütni, jelszó hogy a vár-
megyei alapokba a hiányokat helyre kell 
tenni, s nem kell a fegyelminél  — számvevői, 
számfejtói,  vizsgálóbiztosi és alispáni szerepet 
játszani. — Sic transit gloria mundi! 

A nagyközönség tájékozására ezt kiván-
tam megjegyezni, s még: Quein deus perdere 
vuit demeutnt priusl 

Csiksztimre, 1907. junius 9. 
Sándor  Gergely 

bhitihm. 
Sándor  Gergely  urnák 

Csikszentimre. 
Felvilágosító -válaszom egyszerű és rövid. 

Ön és társni, folyton  a esikszentinirei templom 
nagy vagyonáról tárgyaltak, amely önök sze-
rint képes a templomi épitkezések költségeit 
hordozni. Én kimutattam, bogy alig birja a 
harungozót is fizetni,  s igy logice kijelenthe-
tem, hogy az önök által emlegetett nagy va-
gyon nem létezik, vagyis ha vol:, az ma 
néhai, mert én többet nem vettem át, mint 
amit kimutattam; ön pedig évtizedeken gond-
noki ára lévén, nagyon jól kell hogy ismerje a 
nemlétező dus vagyoni állapotot; tehát arra 
hivatkozni meddő szó szaporítás, éppen mint 
a további vitatkozás. 

Csiksztimre, 1907. jun. 7. 
Lőrincz  Sándor 

plrtiiiiio*. 

Faeladási hirdetmény. 
Karcfalva  közbirtokossága eladja nyílt 

árverésen a földmivelésügyi  miniszter ur 
99796 —906 száinu rendeletével megadott en-
gedély alapján a csikmadaraei II. rész .Kis-
bérez" és „Kisiványos" fenyves  erdőrész öseae-
seu mintegy 024 8 kat. holdon tövön álló és 
kihasználásra alkalmas összes fát,  melynek 
fenyü  haszonfn  tömege részletes felvétel  alap-
ján, kéreg nélkül a termelési, szállítási apa-
dékok és a hibás fák  és farészekre  eső mére-
tek levonásával 92549 köbméterre van becsülve, 
azon megjegyzéssel, hogy a kikiáltási ár ki-
számításánál a bükk, valamint fenyő  tűzifa  és 
kéreg értéke figyelmen  ki vili hagyatott. 

Az eladás céljából folyó  évi julius hó 
6-ik napjan d. e. 10 órakor Karcfalva  köz-

ség házánál zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalá-
sával egybekötött nyilvános szóbeli árverés, 
vagyis versenytárgyalás fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár egészben véve 555300 ko-
rona, azaz ötszázötvenötezer háromszáz korona. 

Kihasználási időtartama uz erdő átadásá-
tól számított (101 tíz év. 

Szóbeli árverés megkezdése előtt az ár-
verési bizottság elnökéhez zárt írásbeli aján 
latok is benyújthatók. 

írásbeli ajanlatok ellátandók szabályszerű 
bélyeggel ós a kikiáltási ár 10%-át tevő bá-
natpénznek, illetőleg óvadékképes értékpapírok-
nak, a csíkszeredai m. kir. adóhivatal pénztá-
rába történt letéttic helyezéséről szóló nyug-
tával ; az írásbeli ajánlatokban a megajánlott 
vételár számjegyzékben és betűkben is kimu-
tatandó. 

írásbeli ajánlatokban kinyilatkoztatandó, 
hogy ajánlattevő az árverési általános felté-
telek szerint vétetik szamitásba. illetve fogad-
tatik el H ebben az ajánlattevő feltétlenül  meg-
nyugodni tartozik. 

Bánntpénzzel el nem látott ajánlatok 
figyelembe  nein vétetnek. 

Utóajáulatok vagy későn érkezett aján-
latok nem fogadtatnak  el. 

A fatöineg  kikiáltási áron alól eladatni 
nem fog. 

Az erdőre vonatkozó részletes térrajz és 
becslési kimutatás, valamint uz általános ár-
verési és részletes szerződési feltételek  a in. 
kir. járási erdőgonduokság irodájában Csíksze-
redában és Karefatváu  a kézség házánál meg-
tekinthetők. 

Kelt Karcfalván,  1907. évi junius 3-án. 
Mihály Mátyás, Mihály István, 

bírt. jegyző. birt. elnök. 

Kosza István, Lőrinci István, 
k.-biró. 1 —"» pénztárnok. 

Szám 2426 907. tlkkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy ,Nagy-
szebeni földhitelintézet"  végrehajtatónak Bálint 
Fereiicz éa neje végrehajtást s'zeuvedő elleni 
130 korona tekekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, Karcfalva  község 
határán fekvő,  a karcfalvi  191. sz. tjkvbeu A. f 
1. rsz. 568. brsz. faház  és udvarra 800 kor, 
2. rsz. 77C. brsz. szántóra 12 kor., 4 rsz. 848 
lirsz. szántóra 7 korona, 5. rsz. 859. brsz 

megannyi mozzanat, melyek jobb irányzatot I ^ „ ^ ^ 8 k o r o n a 7. ^ HC2. Iirsz. szántóra 
nem engedtek felsziure  jutni, és ehhez még 
hozzájárult az is, hogy a pénzpiacz helyzete 
még mindig nem javult, sőt az osztrák magyar 
bank vezértitkárának legutóbbi jelentése szerint 
a bankkainatláb leszállítása ezen évben már 
alig várható. Mindezekkel szemben, mint ked-
vező körülmény említhető fel  az, hogy a ha-
zai Iparvállalatok túlnyomó része nagyou jól 
vau foglalkoztatva,  és igen hosszú időre kilia-
tólag megrendelésekkel el van látva, ugy hogy 
az üzletmenet általában kedvezőnek mondható, 
és ebből kifolyólag  remélhető, hogy mihelyt 
a politikai helyzet tisztázódást nyer, a tózsde 
ezen kedvező üzleti viszonyokat jobb árfolya-
mokkal fogja  honorálni. 

A lefolyt  héten különösen szembetűnő 11 
4°/0-os magyar koronajáradék árfolyamhnnyat-
lása, mely ámult héttel szemben kb. ,/i°/.-ra 
rug, és ezzel kapcsolatosan a különféle  zálog-
levelek is alacsonyabb árfolyamszinvonalon 
mozogtak. 

Az elmúlt bét nevezetesebb árfolyam-
változásai a következők voltak : 

yáj. -a. 
4°/o magyar koronajáradék 94.— 
Magyar hitel részvény — — 763.25 
Elsó budapesti gőzm. részv. 
Déli vasút részvény — — 
Convertált jelzálog sorsjegy 

1450.-
126.50 
143.-

JOI. e. 
94.50 

757.50 
1540,-
128.75 
143.50 

N Y I L T T É R . 
(E rovatban közlőitekért nom felelős  a szerkcaztd.) 

Dr. Bocskor  Béla urnák 
Csíkszereda. 

Dr Bocskor Béla urnák a — „Csíki 
Lapok és Székelység" — közelebbi számai-
ban — Közönség köréből — irt cikkére és 

10 korona. 8. rsz. 1305/2., I30Î71. brsz. szán-
tóra II korona, 9. rsz. 1497/1. hrsz. szántóra 
4 korona, 10. rsz. 1497/3. hrsz. szántóra 4 ko-
rona, 11. rsz. 1537/2. hrsz. kaszálóra 10 korona 
12 rsz. 1571/a., 1571/b. hrsz. kaszálóra s le 
gelőre 81 korona, 13. rsz. 3403. hrsz. szántóra 
10 korona, 14. rsz. 3507. hrsz. szántóra 5 ko-
lona, 15. rsz. 3525. hrsz. szántóm 4 korona, 
16. rsz. 3612. hrsz. szántóra 8 korona, 18. rsz. 
4637. hrsz. kaszálóra 28 korona, 19. rsz. 4684. 

kaszálóra 01 korona, 20. rsz. 4838. hrsz 
szántóra 18 korona, 21. rsz. 4874. hrsz. szán-
tóra 6 korona, 22. rsz. 5Gtü. hrsz. szántóra 9 
korona, 23. rsz. 5765. hrsz. szántóra 5 korona, 
24. rsz. 5768. hrsz. szántóra 15 korona, 25. 
rsz. 5824. hrsz. szántóra 12 kotona, 26. rsz. 
5858. hrsz. szántóra 9 korona, 27. rsz. 6107/2 
hrsz. szántóra 10 korona, 28. rsz. 6625/2. hrsz. 
szántóra 10 korona, 29. rsz 6708/1. hrsz. szán-
tóra 8 korona, 30. rsz. 7016/2. hrsz. szántóra 
25 korona, 31. rsz. 7112. hrsz szántóra 7 ko-
rona, ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok nz 1807. evi Jolina hó 1-ik napján 
délelőtt 8 órakor Karczfalva  község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO'/o-át készpénzben, vagy 
uz 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságűgyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A csíkszeredai kir. trvszék, mint telek-
könyvi hatóság. 

Kelt Csíkszeredán, 1907. évi marczius 
26-ik napján. Gecxő Béla, 

leir. trrétélci  birv. 

254. sz. v. 1907. 
Hirdetmény. 

A törvényhatósági bizottság az 1907. évi 
3930. Bzámu rendeletével a vármegyeház fö-
dényzetének helyreállítását 19908 kor. 41 fill. 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fcntenilitett  munka kivitelének bizto-
sítása céljából az 1907. évi julius hó 6-ik nap-
jának d. e. 10 órájára az állnmépitészeti hi-
vatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
íi fentebbi  munkálat végrehajtásának elválla-
lásáru vonatkozó zárt ajánlataikat (uz ajánlati 
költségvetéssel együtt) a kitűzött nap d. e. 
10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzenek beadvi, mivel n későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz nz általános feltételekben 
előirt, uz engedélyezett költségösszeg (illetve 
uz ajánlati költségvetés végösszege) 5°/,-ának 
megfelelő  bánatpénz (vagy a bánatpénznek az 
állampénztárnál (adóhivatalok, vámhivatalok, 
sóbivatalok Btb.) történt letételét iguzoló pénz-
tári nyugta) cs .tolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki müvelet és részletes feltételek  a ne-
vezett in kir. állainépitészeti hivatalnál a ren-
des hivatalos órákban naponkint megtekint-
hetők. 

Kell Csíkszeredán, 1907. junius hó 1-én. 
Csikmegyeí m. kir. építéséé ti 

hivatal. 

H Á Z V E Z E T Ő N Ő I 
vagy gyermekek mellé 

N E V E L Ő N Ő I Á L L Á S T 
keres egy németül teljesen korakt kezzM aszzoay. 

Cím lapunk kiadóhivatalában. 
1-2 

Egy szerény viszonyokban levő 
n é m e t (szász) család, negyedik 
gimnáziumot végzett flát  a szün-
időkön át magyar családhoz óhaj-
taná elhelyezni, a magyar nyelv 
gyakorlása cédából, ahol hasonló 
fla  van, kit jövő évi szünidőkre 
egyenlő föltételek  mellett elfo-
gadna. Christian Dovids, Brassó, 
Közép-utca 73. 1-2 



Junius 12. C S Í K I L A P O K 24. m. 

Sz. 186-1907. 

Árveréfti  hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhirré leszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1907. évi V. 219/4. bz. végzése 
folytán  <lr. Daradics Félix ügyvéd által kép-
viselt Iii. Bodó Imre csikszentdoinokosi végre-
hajtató részére Kurkó Sándor odavaló végre-
hajtást szenvedő ellen 614 korona követelés 
s jár. erejéig elrendelt' kielégítési végrehaj-
tás folytán  alperestől lefoglalt  és 1792 koro-
nára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1907. évi V. fenti  sz. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, a végrehajtást szenvedő lakásán CBik-
szentdomokosou leendő megtartása határidőül 
1907. évi jalina 1-sö napjának hó délelőtti 
10 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag lefog-
lalt ingók, és pedig: ökrök, tehenek, borjuk, 
kecskék, jubok stb. a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik nz elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak. a mennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1907. évi junius l ó 
ő-ik napján. 

Keresztes Oyola. 
kir. bír. végrehnjui. 

Sz. 1019—907. 1—3 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikmegye alispánjánuk 4139 907. 

számú rendeletével CaikszentMtuon köz-
ségben építendő i s k o l a felépítését 
22310 korona 15 fillér  erejéig enge 
délyezte. 

A munkálat kivitelének biztosítása 
céljából az 1907. évi julius hó 4-ik 
napjának d e. 8 órájára a községhá 
zánál tartandó szó- és zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

Felhivnlnuk a versenyezni óhajtók, 
hogy az épitéai munkálat végrehajtásá-
nak elvállalására nézve zárt ajánlataikat 
az árlejtés megkezdése előtt az elöljá-
rósághoz adják be, u később beérke 
zettek figyelembe  uem vétetnek 

Az engedélyezett költség összeg 
10°/. a bánatpénz gyunánt, vagy azt 
helyettesítő megfelelő  óvadékképes ér-
tékpapír csatolandó az ujánlathoz. 

A szóban forgó  munkálatra vonat 
kozó műszaki művelet és részletes fel 
tételek, valmnint a költségvetés a köz-
ségházáuál u hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

CsikszentBimon, 1907. Junius 4-én. 
Reck Ferencz, ifj.  Virág Mihály, 

k -jegyző. k.-biró. 

Sí. 849/907. kj. 1—2 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatósági bi-

zottságának folyó  évi 207. jzők. számú 
határozatával engedélyezett csikszent-
tniklósi körjegyzői lakás építésének biz-
tosítása végett, az érdekelt községek 
képviselő testületeinek megbízása foly-
tán nyilt szó- és zárt Írásbeli árlejtést 
hirdetünk. 

1. Az árlejtés Csikszentmiklós köz-
ség házánál 1907. junius 22-én délelőtt 
8 órakor fog  megtartatni s ezen időig 
adhatók be a zárt ajánlatok, melyek u 
szóbeli árlejtés után bontatnak fel. 

2. Kikiáltási ár 11363 kor. 6 fillér. 
3. Áriejteni szándékozók kötelesek 

bánatpénzül az árlejtés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10% át készpénz vugy 
érvényes értékpapírokban az árlejtés 
vezetőjének átadni s ugyanannyival 
szerelendók fel  a zárt ajánlatok is. 

4. Az árlejtésen csak mugyar ho-
nos, okleveles és megfelelő  anyagi biz 
tositékkal bíró építészek vehetnek részt. 

5. Építési, szerződési feltételek, 
valamint részletes terv es költségvetés 
a csikszentmiklósj körjegyzői irodában 
megtekinthetők és lemásolhatók 

6. Épittctö községek tenturtják jo-
gukat arrn, hogy nz ajánlatok közül, 
tekintet nélkül uz összegre, választhat-
nak, csel leu nz összes tijánlulokat vissza-
utasíthassák. 

7. Utó- és távirati ajánlatok nem 
fogadtatfiuk  el. 

Csikszentniiklós, 1907. junius 10 
Kovács Simon, Szakács Lajos, 

k.-biró. k.-biró 
Kelemen György, 

k.-jegjzó. 

Szám 804-907. 
Arlejtési hirdetmény. 

Alulírott elöljáróság Csikvájmegye 
alispánjának 4675—907. számú enge-
délyezése folytán  közhirré teszi, hogy a 
községi Olt hid ujonnani építésének épí-
tési mnnkálata, a tervrajz, költségvetés 
és feltételek  mellett 600 korona kikiál-
tási összeg és ennek 10°/o-a bánatpénz 
letétele mellett, legolcsóbbani vállalko 
zónák ki fog  adatui. 

Az építésre vonatkozó mindennemű 
irat a segédjegyzöi irodán ki vannak 
téve, melyek a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Az árverés fog  lenni Zsögöd község 
házánál, 1907. junius hó 16-ik nap-
j á n délutáni 2 órakor. 

Felhivatnak mindazok, kik vállal-
kozni kívánnak, hogy az árverésen je-
lenjenek meg. 

Zsögöd, 1407. junius hó 10-én. 
Jánosy József,  Székedi László, 

s.-jegyző. k.-biró. 

Sz. 2461—907. 1 - 2 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-
tozó Csikszenttamás nagyközségben n 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s : 
1600 korona törzsflzetés,  90 korona 

utazási átalány, lukás, irodahelyiség, 
ennek fűtése,  világítása, valamint n 
jegyzői küldöncről a község gondosko-
dik, ezen kivül a magán munkálatokért 
szabályrendeletileg megállapított díjak 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál 
lást elnyerni óhajtják, liogy szabálysze-
rűen felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi junius hó 28-ig nyujt 
sák be. 

A választást Csikszenttamás község-
házánál folyó  évi julius hó 1-én, d e. 
9 órakor tartom ineg. 

Csikszereda, 1907. junius hó l()-én. 
fiecze  Imre, 

főszolgabíró. 

Szám 4593—907 tkv. 
Hirdetmény. 

A m kir. Ignzságügymioiszter 1906. évi 
julius 6-án 14114/906. I. M. I. sz. alatt elren-
delte, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatósághoz tartozó Csikszent-
simon község telekjegyzókönyveibe felvett  mind-
azon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886 
XXIX. t.-c, az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikben 
szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a 
telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbítése fo-
ganatosittussék. 

E czélból a helyszíni eljárás a nevezett 
községben 1907. ju l ius hó 1-én fog  megkez 
dódni. 

Ennélfogva  felhivatnak:  I. mindazok a 
kik a telekjegyzőkönyvekben előforduló  bejegy-
zésekre nézve okadatott előterjesztést kívánnak 
tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama  alatt jelenjenek meg és uz előterjeszté-
seiket igazoló okirutokat mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartauak, de telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik niucsenek, hogy 
az átírásra az IrtSti. XXIX. t.-c 15- 18. és 
az 1889. XXXVIII t -c. 5., G, 7. és 9 §-ui ér-
telmében szükséges i dutokrt megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdouos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött elótt szóval ismerje el 
és u tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, inert 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 az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, liogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve bogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
elótt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bé 
lyegmentesség kedvezményétől e'.esnek. 

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

Gözsy Péter, 
11-3 kir. ulbiró. 

Egy jó családból való fla 

felvétetik 
Pototzky Pál, 

női ea férfi-divat  üzletében, Csiksaereda. 
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Sz. 85—1907. 
Á r l r j t é a l h l r d e l M é a y . 

Csikmegye alispánjának 8390/1906. 
sz. rendeletével Csatószeg községben 
építendő községház felépítését  8000 
korona 03 flll  erejéig engedélyezte. 

A munkálat kivitelének biztosítása 
céljából az 1907. évi junius hó 16-ik 
napjának d. u. 2 órájára a község-
háznál tartandó szó- és zártaj&nlati 
versenytárgyalás hirdettetik. 

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy az épitési munkálat végrehajtásá-
nak elvállalására nézve zártajánlataikat 
az árlejtés megkezdése elótt az elöl-
járósághoz adják be ; a később beérke-
zettek figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz az engedélyezett költ-
ség-összeg 10 százaléka bánatpénz gya-
nánt, vagy ezt helyettesítő megfelelő 
óvadékképes értékpapír csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki művelet és részletes fel-
tételek, valamint a költségvetés a köz-
ségházánál, Csatószegen a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csatószeg, 1907. május hó 31-én. 
Reck Ferenc, Ifj.  Darvas Albert, 

körjcpyíi. 2 - 2 - k. bíró. 

Répáti gyógysavanyu-

Sz. 1079—907. ki. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott közbirtokosság közhirré 
teszi, hogy Csikdelne közbirtokosságá-
nak tulajdonát képező „Szalonka-Bogos-
sorka" területen lévő 1242 drb. és 
660-5 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonta 3750 korona kikiáltási ár mellett 
Csikdelne községházánál 1907. julius 
hó 1-én délelőtt 9 órakor tnegtar 
tandó szó- és Írásbeli versenyen el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat 
pénzkép leteendő. 

Kihasználási időtartam 1908 évi 
március hó 1 e. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. Az árverési és 
szerződési feltételek  a községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikdelne, 1907. junius hó 1-én. 
Birta Károly, Györpál Árpád, 

bíró. 2—2 körjegyző. 

2 drb. vadász-kutya, O O O O O 
1 drb. vadász-fegyver  (i( oi 2 ctOvQ) 
1 drb. kerékpár O O O O O O 

o ° o OLCSÓ ÁRON ELAPÓ. 0 ° e 
Értekem! lehet 

O M o L n A r S á n d o r végrehajtónál, 
Cdknered áb&n. 

Ad. 1435/907. kib. 
Hirdetmény. 

A nagyméltóságú m. kir. kereske-
delmi minister ur 25499/907. számú 
határozatával a ..Székely Erdöipar Rész 
vénytársaság* kérelme folytán  nevezett 
részvénytáraság által Csikgyiines köz-
ség határában építendő sodrony kötél-
pálya céljaira az 1907. évi III. t -c. 8. § a 
alapján a szükséges területek megszer-
zése végett kisajátítási eljárást rendelt 
el, uz egyéni kimutatás 1. pontjában 
felsorolt  terület kivételével. 

Az 1881. évi XLI. t c. 3.1. §-u alap-
ján ezen eljárás foganatosítására  Csik-
vármegye főispánja  bizottsági tárgyalási 
határnapul folyó  évi junius 25-ik 
napjának d. e- 11 óráját tozte ki a 
helyszínére. 

A kisajátítási tervrajz és összeírás 
a tárgyalás napjáig Csikgyimesbükk 
krzség elöljáróságánál az érdekeltek 
által megtekinthető. 

A kiküldött bizottság a kisajátítási 
tervnek megállapítása felett  akkor is 
érdemileg határoz, ha az érdekeltek 
közül senki sem jelenik meg. 

Csikszereda, 1907. évi junius 3-án. 
Kállay Ubul, 

2 - 3 főispán,  elnök. 

. V Í Z 
naponta friss  töl-
tésben k a p h a t ó : 

Niszel Lőtincz 
= ós Testvére = 

kereskedésében Wé-
= Cstkneredában. = 
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Ujt Megnyitás május hó 11-én. Uj! 

\ fan  szerencséin a n. é. közönség l>. tudo-
mására hozni, hogy a mai inodcrn kor-

nak megfelelő  és kéuyelineseu berendezett 

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 Potoczky Pál kereskedő ur ud-
varán (Nagy Gyula kereskedéséről átellcu). 
Műtermemben az itt eddig nem készíteti 
legmQvésziescbb képek készülnek, úgymint 
fényes»  platináit tÖbbfóle  szineB, továbbá 
selyem és bársonyra (szintén többféle 
sziuben), poroellánra stb. És a már meg-
levő legkisebb régi képekről életnagyságig 
brómecüst és olajban nagyltok. Felvéte-
leket borult időben is cszkö^lök reggel 
9 órától délután ti óráig. — És mindezt 
oly művészies kivitelben, hogy a legmaga-
sabb műértő igényeknek Is megfelel.  — 
Felvételek eszközlése végett kivánatra vi-
dékre is kirándulok. Kereskedők részérc 
szállitok tájképes levelező lapokat s hozzá 
a szQkségcs felvételeket  is eszközlöin. — 

A mélyen tiszteli kö- kiváló tisztelettel: 
zönség szives pártfo-  Gyulai Ferenc. 
g i s a t k é r v e , v a g y o k t é r k é p é * . 

5—10 
Uj! Megnyitás mţjus hó 11-én. UJ! 

5 F I O Y K L E H R E J I É L T Ó I 
Van szerencsém 11 mélyen tisztelt 
helyi és vidéki közönség becses tu-
domására hozni, liogy régi jőhirnevü 
első csikmogyei hygienikus tb Irász-
üzletem mellett luvŐ újonnan át&la-
* * kitott üzlethelyiségbe egy * * 

ILLATSZER- és PIF£B£KEB£SK£DÉST 
nyitottam, hol állandóan raktáron 
tartok mindennemű bel- és külföldi 
illatszerüket, nz összes létezd arc-
krémeket és púdereket, gyógy- és 
pipereszappanokat, fogmosókat  és 
mindennemű kozmetikai cikkeket. 
Vidéki megrendelések pontosan és 
azonnal eszközöltetnek. Utánvéttel 
vag}' H pénz előleges beküldése elle-
nében bérmentve. Teljes tisztelettel 

FEKETE VÍIIBOM, Csíkszereda 
— illatszer- és pipere kereskedő. — 

6 - 1 0 
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! CIPÉSZ Ü Z L E T E M E T I 
1 ujonuRti épült házamba helyez- ] 
' tein át s azt a mai kornak meg-1 felelően  felszereltem.  llaktároo ' 1 tartok a legújabb divat szer inti l 
l női, férfi  es gyermekcipőket, j 
' szines és feketében.  — Kérem a * 
[ n. é. közönség b. pártfogását  és 

eddigi megrendelőim további V 1 bizalmát. — Teljes tisztelettel: i D Ó C Z Y I Ú S Z É F C i p ó i , C l i h K R d i . ! 



Junius 12. C S Í K I L A P O K 24. m. 

Cseresnye és zöldségek 
n n p o n t n f r i s s e n  Unpli .- i lólc 

Szultán öergelynéj CSÍKSZERE-
DÁBAN. 

fZI.KTK  A KÖTKIíKN. 

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

s x e m ó l y - tel iort ix-. ' i l l i tók. 

AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb . M o n a r c h " , látható írással 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenélő automa-
t á k (pénz bedobással) és gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hosszu-ntoa 14. sz. t jo 

11 ţ ffl 

A Központi T a k a r é k p é n z t á r 
Részvénytársaság Csíkszeredában 

ós fiókintézete  Bükszádon, 
a legelőnyösebb feltételek  mellett nyújt köl-
csönöket váltókra, kezesek mellett és betáb 
lázárokra. 

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

Takarékbetéteket elfogad,  hetéti könyvecs-
kére és folyó  számlára 4 ' V i kamatozás mel-
lett, a 10%-os tükekamat-adót is az iiitézetlizeti. 

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

A „Standard" életbiztosító társaság fó-
Ugynökségét is az intézet kezeli. 

Az igazgatóság. 

r p s 
1 1 CSIK-Í 

ELAPÓ " 
| CSIK-SZENTMINÁLYON A 
? PLÉBÁNIÁN 72 NT. ROZS. 

m m m i 
f 

f  D T T ^ I T ^ t Csíkszereda v:\ros és vidékeiméivel) tisztelt kö/ö i*iipi>n<-k 
L I C» w I I H w» tudomására hozom. Iiopy a főtéren  levő első rangú borbély 
fodráu-fialetemet  ujonan berendeltem, aliol ugyanis főképen  a tis/tH<ái;rn impy 
súlyt fektetek.  Az üzletben levő összes eszközök minJrti egyes vendég mán és lms/» 
nálat előtt is fertőtlenítve  lesznek. Tovűbim minden «-gyes elöli/.ptnnek rgy liók áll 
rendelkezésére, hol mindenki elzárva tartliut saját fésűt,  hajkefét,  Imjus/kötöt sil». 
Baktáron tartok: mindenféle  pipere és illatszereket, tyuksxeuiirlőt, lt;ijs/.e<zt korpa 
és hajhullás ellen. Stb., — S mindezek legolcsóbb árban csakis nálam szerezhetők bc. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 

THOMASSALAKLISZT 
CSILLAG VÉDJEGTOTEL 

helyesen alkalmazva, min- 'len növénynek l.-Kjol.l. ,'s 
legolesóbli loszinrsnvas mii- J. "TÖJJTj,. trágyája.- Kívánatra szak-
« . munkákkal ís árajánlat- készségesen szolgál 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., Andrássy-ut 49. szám. s-2° 

a Thomaaphosphatfabriken  G. m. b. H , Berlin, magyaromig! veiérképviaelóje. 
Óvakodjunk a hamisításoktól és figyeljünk  a védjegyre! Minden asák ólomsárral ée tartalorojelséuel van ellátva. 

ÁSVÁNYVÍZ  BÉRBEADÁSI HIRDETMÉNY. 
Balási Lajos jogutódainak tulajdonát képező Csikinopyében 

(Erdély) Kászon Jakabfalva  község határában fekvő  •• -- — =—— 

KÂSZ0NI BORVÍZ (KÂSZ0NI FÖKÚT) 
folyó  évi augusztus hó 1-tól számítandó hosszabb, esetleg rövidebb 
id<ire bérbeadó. Bővebb felvilágosítást  n> ujt: Balási József  Ér-
körtvélyes (S/.iittnánnogye), Lázár Miklós Csiktaplocza, dr. 
Csiszer Miklós Csik-Szentmárton 

Ajánlkozók kóicinek ajánlataikkal legkésőbb folyó  évi julius 
15-ig előbbi cziniekliez fordulni.  5-11 
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883 BAN. 

Betét állomiuy 
Értékpapír készlet 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 000 koriina. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

BKrKlakar i loU lAkék bizton e l l ie lyezéne . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, bosszú lejáratú kötelezvényekre, lisztán 

5—6°/.-os féléves  kamatfizetés  mellett is. alapkamat, mellékes kamut, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. 

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

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és utáu-
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 megbizásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: 
36—63 

saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 
nyitva vannak. 

Biitorvásárlók sajál érdekükben csele-
kednek. ha egy látogatási tesznek * * * * 

FOGOLYÁN ENDRE 
NA<SY BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
KiiliiiilfgcssrfiHv  hámmszéki buloi'készilméiiyi'kbiMi. 

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

Jó hirnevű varrógépek. 
FÉRFI ÉS NŐI DIVATRAKTÁR.  7 IR' 

P^f i f i i l f l i t lB l t i i i t ^ l í ' l i t i ' l i l i t t l i l l 

Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete. 
jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódöleg fél  évi tőketörlesztést és 

kiimntot magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-tól l>5 évig terjedő időre 
41 / ," . alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol liat hónapi.; terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/0-kal kamatoztat éa azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

'vásárol és 

= = Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitell nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. 

elad a legméltányosabb áron 

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

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

11 - 5 2 

Szelvény beváltás. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre. 

Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti általános biztosító társa-
ságot" és eszközöl tiizz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

Hossznrovó Cement Födélcserép 
m a*m Un^Á uf  ni a n íam4A«hA<m« 1 J 2 . _ »4-0 

I r e d a s K a p u - u t c a 1 5 . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
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 . 

Nyomatott üxvcboda JAueí kOnjvnjomdAjAbui, Csíkszeredában, 1907 
I r o d a : K a p u - n l e a 1 5 




