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

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
val»mint hirdetések és elnázctési dijak is kflldeudnk. 

Gazdasági életünk fejlesztésé-
nek szüksége és feltételei. 

II. 
Az önálló vámterülettől uekUuk 

székelyeknek nincs okuuk sokat vár-
nunk; különösen uincs Csikónk, mig a 
lakosság legfőbb  keresetforrásn  uz állat-
tenyésztés. Szinte bizonyos, liogy hely-
zetünk kedvezőtlenebb lesz. Jobb semmi 
esetre num. 

Ha mi vániot velünk Austria ipar 
cikkeire, az viszont megvámolju nyerni 
terményeinket. A csíkit ugyan nem. 
mert a még drága szállítási eszközök 
miatt talán még csiki állat nem is ke 
rült az osztrák piacra; de meg a köze-
lebb fekvő  vidékekét s azok terménye 
olcsóbb lesz, tollát olcsóbb lesz u mienk 
is az árak kölcsönhatásánál fogva. 

Az önálló vámterület az iparnak 
fog  előreláthatóan rendkivlil lendületet 
adni; de nekünk abszolúte nincs ipa-
runk, sem gyáripar, sem kisipar, mi 
lendüljön fel.  Vagy tikkor kezdünk-e 
majd ipari akcióhoz, ha már más vidé-
kek abból meggazdagodtak, fejlett  iparra 
küzdötték fel  magukat? 

Bizony elszomorító lesz a kép. 
Ha most szórványosan látjuk közsé-
geinkben az elhagyott házukat, akkor 
majd gyakori lesz az. Mert élni kell; 
itthon, ha lehet; idegenben, ha muszáj. 

Nem nehéz átlátnuuk tehát az esz-
közöket, amelyek a gazdasági élet 
megerősödésére vezetnek. 

Mikor határaink Kelet elől ne n 
valamik elzárva, a csiki székely fejlett 
ipart, házi ipart üzőtt. Közvetlen kö-
zelben volt az iparilag teljesen fejlet-
len Moldova, Románia: ott jó piacot 
ittlálr, szép pénzt szerzett és jó mód-
ban élt; inióta a Imtárt teljességgel el-
zárták, az ipar teljesen tönkre meni; 
Románia és a Balkáu megszűnt piacim!, 
lenni, a belföldön  a rossz szállítási vi-
szonyok miatt forgalomba  nem lehet 
hozni s azért elsenyvedi egészen. 

Keltámasztanunk persze most sok-
kal nehezebb, mint lett volna megtar-
tanunk ; de mégis meg kell tennünk 

Első kötelesség és teendő, liogy 
azt a visszás vámtarifát,  mely kelet 
felé  való kivitelünket nemcsak bénítja, 
hanem éppenséggel lehetetlenné teszi, 
szüntessük meg, vagy legalább mérsé 
keljük. 

Piac nélkül nincs termelés, nincs 
ipar. A Nyugat fejlett  iparával nem 
vehetjük lel a versenyt; de esetleg a 
szállítás olcsósága miatt idővel jelen-
tékeny tényezővé válhatnánk. 

Ipar teremtésére persze szükséges 
volna, annak állami fokozottabb  támo-

Mepjelenik a lap 
minden szerdán. 

Kézirutok ni l11 in!uhuik vissza. 

FELELŐS SZEIÍKKSZTll: 
Dr. F E J É R A N T A L lipj réd. 

Határozottan egy-két iparágra irá-
nyítani a fősúlyt  és abban tökéletességre 
vinni, hogy vele bárhol versenyez-
hessünk. 

Tehát szükséges nagy és kisipar 
teremtése, gyárak felállítása  állami tá-
mogatással és kiváló kisiparosok ki-
képzése. 

Tekintetbe kell venni továbbá azt 
is, hogy C'sik főfoglalkozása  az állat 
tenyésztés, mellre az önálló vámterü-
let bizonyára bénitólag fog  halni; épen 
azért a szállítási eszközöknek olcsóvá 
tétele által állatkivitelünknek egy kis 
lendületet kell adnunk. Miért élvezzék 
a gazdasági közösség, esetleg u keil 
vezményes vámokat csupán nz iparikig 
is fejlettebb,  gazdagabb és nemzetiet-
lenebb vidékek, mig minket a szeren-
csétlen helyzet koldussá tesz? 

Kisipar, gyáripar és állattenyésztés 
mellett még kiváló tere van várme-
gyénkben u bányászatunk. 

A csikbalánlmnyni rézbánya rend 
kivit! gazdag és t)ö nyers érc-ben. Mint 
hipunk n:nit számában is jeleztük, a 
társaság, mely jelenleg birja, alaptöké-
jét három millióra emelte fel  legutóbb. 
Nemsokára a vasút is készen lesz. Azt 
hisszük, liogy e körülmények virágzó-
lag fognak  hatni rá és nemsokára vissza-
nyeri bő termőképességét. 

Ez a bánya egymagában rendkívül 
sok kéznek tud munkát biztosítani; a 
környékbeli falvak  népessége bő kereset 
forráshoz  jut. 

Hállia még a bánya termését nem 
viniiök ki, hnnem itt dolgnznok fel;  ha 
a vállalattal kapcsolatosan egy ipari 
produktumokat készítő gyár állíttatnék 
fel.  Mennyit lendítene egy ilyen gyár 
helyzetünkön! 

De nemcsak a már meglevő bá 
nyáinkat szükséges kultiválni, hanem 
ujakat kell nyitui 

Ugy tudjuk, hogy Csik bőven el 
vau látva ásványokkal. Fel kellene ku-
tatni s róla megbizliutó térképeket ké 
sziteni, mely a vállalkozási szellemet 
előmozdítsa s az idegen tőkét ide 
csalja. 

Ásványvizeink dus vastartalma is 
bizonysága, hogy vasban is gazdag u 
föld  gyomra. 

Minedzekliez kellene aztán járulniu 
a niezóguzdaság belterjesebbé tételének. 

Ezen a téren történik napjainkban 
a legtöbb. A földmiveléstlgyi  kormány 
sokat tesz érdekébeu. Deiitaz éghajlati 
viszonyok igen mostohák s azért e té-
ren jelentős eredményt elérni alig lehet. 

Igazi gyári és háziipari akció, e 
mellett az állattenyésztés ápolása, fej-
lesztése és végre virágzó bányaipar 
véleményünk szerint azok az eszközök, 
melyek gazdasági életünket erőssé, ellen-
állóvá tudják tenni, melyen u gazdasági 
hullámok megtörnek s nép jólétének 
állandóságot és biztos irányt adnak. 

Nem lehet addig váruuuk, mig a 
székely utolsó darab földjét  is eladja, 
mig dus erdeinkból az utolsó szál fa  is 
kidől. Most kell előkészülnünk a fenye-
gető veszedelemre. 

Nem alamizsnákkal, hanem a gaz 
dasági élet azou eszközeivel boldogu-
lunk, melyet boldogabb vidékeknek oly 
bőségesen nynjtott az állam. Tehát mi 
is követelhetjük. 

Nyílttéri osikkek 
soronkiut 40 flll  -ert közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. NepycJévre 2 kor. 

Ismeretlen czépek liirJetési ilíja előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a lecotcsóMmii számi* tatnak. 

A keperendszer megváltása. 
A képviselőház folyó  hú 18-iki Ülésén 

folytatta  a nem állami tanítók fizetésrendezé-
séról szóló törvényjavaslat részletes vitáját, 
amely alkalomból Török Ferenc országgyűlési 
képviselő az alálitii tartalmas beszédet tartotta-
Tekintettel ara, hogy bennünket csíkiakat kö-
zelről érdekel ez ügy, a miniszter válaszát 
is közöljük. 

Tőrök  Ferer.cz:  T. képviselőház! A tár-
gyalás alatt levú törvényjavaslat »., 7 és 8 
~ ai a községi és hítfelekezeti  tanítóknak — 
hozzáteszem. kántortanítóknak — természet-
ben szolgáltatandó járandóságaival foglalkoz-
nak. Mivel a törvényjavaslat indokolása ezen 
szakaszokat egy kalap alá vonja, legyen sza-
bad nekem is iile vonatkozó szerény észrevé-
teleimet összefoglalva  előadni. — iHalljuk! 
Halijuk !> 

lílórebocsátom, hogy nem az összes köz 
ségi és hitfelekezeli  tanítóságnak, hanem csu 
pán az erdélyi s még közelebbről a székely-
földi  tanítóságunk és kántortanítóknak a java-
dalmazásával fogok  foglalkozni,  mivel mint 
székelyföldi  lelkész es hitoktató, saját tapasz-
talatomból kifolyólag,  különösen ezen javadal-
mazást ismertethetem meg közelebbről (Hall-
juk !Halljuk !) 

A székelyföldi  tanítók és kántortanítók 
már régi idő óla. kepe cimén kapták javadal-
mazásukat. Az 1804. február  20 an Mitrovszkv 
generális nevében kiadott konstitúció szabá-
lyozza ezen javadalmazást, amely a többek 
között a következőket mondja (olvassa : „Min-
den l'ateii.imilias, akinek 12 kalangya ősz-
gabonája terem, ad a papnak három kalan-
gyát és annyi kalangya tavaszt. Az olyan 
l'aterfaniiüas.  akinek p. o. (10 kalaugya, avagy 
több is termelt, többet nem tartozik adni. 
mint akinek 12 kalangya termett. Az olyan 
Paterfamilias,  akinek 12 kalangya nem ter-
mett, mind ósz, mind tavasz, (i kalangyáig 
le, fél  bért; ha pedig 0 kalangya sem t-nnelt, 
az olyan 4"> kit tartozik fizetni.  Minden l'ater-
l'amilias, akinek vonómarhája vagyon és min-
den házas lia, öcscse, vagy leányának ura. 
t. i. veje ad mindenik egy szekér vagy szán 
fát:  ha vonó marhája nincsen, tartozik a pip 
nak vagy iskolamesternek egy napi fava-
gással." " 

Megjegyezni kívánom, hogy a befizetett 
kepének kétharmada a lelkészt, egyharmada 
a kántortanítót illette; de hogy ha segéd-
kántortanító is volt alkalmazva, n kántor jö-
vedelmének egyharmadát kénytelen volt át-
engedni Jelezni kívánom azt is, hogy 1848 
előtt Erdélynek különböző részeiben más és 
más cimiMi javadalmazták a tanítókat és kán-
tortanítókat. 

Az erdélyi magyar földet,  az u. n. Szé-
kelyföldet,  a szászok-lakta Királyföldet  és a 
Barcaságot kivéve, mindenütt kiucstári dézs-
mát fizettek,  n szászok szászföldi  dézsmát, a 
a székelyek pedig a tanítókat és  kántortanító-
kat kepe címén javadalmazták. Az 1848 as 
törvényhozás megszüntette, jobb:n mondva: 
megváltotta a dézsmát és nz erdélyi státus-
gyűlés, amelynek tagjai egyszersmind erdélyi 
követek voltak, kimondotta csatlakozását a 
kepe és a dézsma eltörléséhez, ugyanazon 
jogos alapon, mert a kepe és dézsma teljesen 
fedi  egymást, teljesen egyenlő jogú adózás 
volt. Az 1848-ik évi ezdéíyi VI. t.-c 5. §-a 
kimondja <olvassa): „a dézsmák általános el-
törlése nyomán életmódjuk szükséges mennyi-
ségétől elesett minden más egyházi szemé-
lyek is illó kepe nélkül ne maradjanak, a fe-
lől n minisztérium addig, mig a közfis  tövény-
liozás a magyarországi folyó  1848. XXII. t.-c. 
M §-a nyomán intézkedhetnék, az illető ha-
tóságok közvetítésével haladéktalanul intéz 
kedendik." 

Most már csak röviden kívánom jelezni, 
hogy a nép nagy része nránytalauul nagy ke-
pét fizet.  Sokkal nagyold) és súlyosabb ez, 
mint a régi dézsmarendszer, mert mig a dézsma 
sterint taxatíve feltüntetett  terményekből tize-
det tartoztak tizerni, addig n kepézók jöve-

delmüknek körülbelól 25 százalékát voltak 
kénytelenek egyházi és iskolaadóban befizetni. 
Kz nagyon súlyos volt, mert amint méltóz-
tatnak tudni, Erdélyben egy kalangya rozsban, 
vagy zabban 25—25 kéve van, és a székelyek 
jövedelmüknek körülbelül 25 százalékát kény-
telenek ide áldozni. 

Midőn aztán bekövetkezett az elnyoma-
tás korszaka, megfeledkeztek  az 1848 as tör-
vényekről és mig az |858-ik évi szeptember 
15-én kelt pátenssel a szászok dézsmáját meg-
váltották, addig az akkori kormány, mivel 
nem a magyar országgyűlés határozott ehben 
a kérdésben, a székelyföldi  római katholikus 
és evangelikus-református  egyházakról nem 
gondoskodott, a székelyekkel szemben telje-
sen szűkkeblűén, mondhatnám teljes rossz-
akarattal járt el Az erdélyi római katholikus 
státus már korábban belátta, hogy a nép ro-
hamos elszegényedése mellett épen a legin-
kább veszedelemben forgó  helyeken, ott a 
Székelfóldön,  az erdélyi római katholikus ta-
nítóság megélhetése és működése van koc-
kára téve és az 11102 ik évben egy előterjesz-
tést is tett a in kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez és a pénzügyminiszterhez, 
melyet későbben megismételt a belügyminisz-
ternél. 

Ujabban ezt a kérdést 1905-ben ismét 
felvetette,  sürgetvén a kepe rendezését, vagyiB 
államköltségen való megváltását. Tudomásom 
szerint lOOII-han is egy tijabhi nagyszabású 
előterjesztéssel fordult  az erdélyi státus a m. 
kir. vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz, 
hogy egyszei végre-valahára ezt a nehéz kér-
dési megoldjál; és rendezzék. Tette ezt annál 
is inkább, mert sajnálattal kellett tapasztal-
nunk azt. hogy a kepefizetés  napról-napra 
sokkal nehezeid) körülmények között a lakos-
ságnak több gondot okoz s napról-napról sok-
kal több kellemetlenséggel jáí: Tessék csak, 
t. Ház. elképzelni azt, hogy mennyi nehézség-
gel jár annak a tanítónak, kántortanítónak be-
szedni nz ó kepéjét. Van neki mondjuk öt-
liatszáz kepézó hive, akiktől kévénként és fil-
lérenként kell beszednie nap-nap után az ö 
fizetését.  Hendesen külön fizetik  a rozsot, kü-
lön a zabot, külön azokat a filléreket  és kü-
lön a fát;  a mellett végig kell hallgatnia 
azoknak a zsörtölónését. panaszát, akárhány-
szór átkozódását, amely illeti ugy ezeket a 
szegény tanitók.-it. kántorokat, mint a lelkészt 
és illeti a rektifi  káló egyházi bizottságot is. 

Még talán elviselhető volna ez. hogyha 
ilyen módon az a szegény tanító, kántor-
tanító hozzájutna a fizetéséhez;  de a leg-
több esetben nem is tud hozzájutni, a legtöbb 
esetben olyan nehézségekbe ütközik annak 
behajtása, liogy majdnem lehetetlen. S elvégre 
ma már a mi székely atyánkfiai  nagyot vál-
toztak. különösen amióta idegen elemek kezd-
tek oda beözönleni; uj morál kezd közöttük 
is elterjedni a külső erőszak hatása alatt; 
uj morál, amely szerint akadnak már olyanok, 
akik nem tartják bűnnek, hogyha a tudatla-
nabbak a náluk okosabbakat valami módon 
megtudják károsítani nz ilyen fizetéseknél. 

S most már tessék elképzelni azt, hogy 
milyen nehézségekbe ütközik az iskolafentar-
tónak az, hogy behajtsák ezen jövedelmet. 
Igaz, hogy benne van a 7. §-ban nz, hogy 
„ha az iskolafentartó  a tanító termésbeli já-
randóságát nem szolgáltatná a megszabott 
módon ki, vagy a tennés nz átlagos minőség-
nek ineg nem felelne,  akkor a termés helyett 
annak értékét készpénzben köteles fizetői.* 
De honnan fizesse  azt az iskolafentartó?  Az 
Az iskola pénztárából ? Az rendesen üres. 

A legtöbb esetben nagyon csekély ala-
pítvány van mindenütt. Vagy talán a község 
pénztárából ? — Kérért szeretettel, nálunk 
100—150 százalékos pótadókkal dolgoznak a 
községek; a községi pénztár tehát Üres, on-
nan behajtani nem lehet 8 most az a sze-
gény tanító, kántortanító megy panaszra a 
közigazgatáshoz. Akár nyer, akár vegeit, min-
dig vészit; mert ha nyer is, elveszíti közsé-
gének szeretetét és bizalmát, kellemetlensé-
gek, nehézségek támadnak rá nézve. S még 
a legtöbb esetben mi történik ? Az a szegény 

Uj o n n a n 
berendezett MÁI rin frivifi  i \ \nn+ ónnliórr 1 Tavaszi ós nyári idény újdonságai nagy válasz-
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(A Hotter szállodával szemben.) S 4-10 Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton. 
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Uniti vagy kántortanító, mondjuk — mint 
közelmúltban ia tortént — hazafias  álláspontra 
helyezkedik a mondjuk, függetlenségi  elve-
ket vall, — megtagadja a közigazgatás e miatt 
a kepének behajtását a az a szegény kántor-
tanító nem tud hozzájutni illetményéhez. 8 ha 
nem jir az ember lépten-nyomon a közigaz-
gatási tisztviselőnek kedvében, elkezdve nz 
alispántól végig, megtagadják a behajtást, sót 
még tudok arra is esetet, hogy felülről  kapott 
nyomást a községi elöljáróság, hogy ennek 
vagy amannak a papnak, tanítónak, kántor-
nak fizetését  ne hajtsa be, hogy ezáltal a de-
rekát betöijék. 

Vagy perlekedjék tovább az a tanító'? 
Mi lesz ennek az eredménye ? Az, hogy any-
nylra el fogják  keseríteni saját községében, 
hogy kezébe vaszi a vándorbotot, hogy egy-
képzeit jobb községbe költözzék, ahol ha u(-
bói olyan érzésli, olyan hazafias  érzésű tanító 
lesz, mint volt a múltban, akkor njra kezd-
heti az élet kálváriáját 

Ezért én jórészt — bocsánatot kérek a 
kifejezésért  — csak írott malasztnak to.rtom 
a törvényjavaslat 7-ik §-át, mert ez nejo fug 
segíteni ezeken a nehézségeken. Mert akkor, 
amikor a legutolsó hivatalszolga itt nyugt? ra 
veszi fel  a fizetését,  — mondjuk havonta. — 
mi nem engedhetjük, hogy azok. akik az is 
kólában kénytelenek lenni napestig, hogy azo-
kat a szegény gyermekeket tanítsák, minden 
koppantásra kijöjjenek onnan és ugy vegvi-k 
el azt a néhány Aliért azoktól a zsörtölődő 
hívektől, hogy maguknak szerény megélheté-
süket biztosítsák: talán még sem helyes* 

Igaz, hogy itt ott még most is vannak 
községek, ahol a kepe Bókkal jobbm jöve-
delmei, mint a pénzbeli megváltás; de ilyen 
hely csak nagyon kevés van és épen azért 
olyan világításba helyezni ezt a kjperend <zert 
nem szabad, hogy annak fénye  azt az igaz-
ságot, amelyet előadni voltam bátor, eltakarja 
a mţ szemeink elöl. 

Természetesen könnye megtohetnők. hogv 
- mondjuk — egy u- akaszt iktatnánk be 
ebl» a tdrvenyjavaSí8tba< p | „ következő 
módon (olvassa):. 1848. XIII. t.-cz. és 
ugyanazon évi erdélyi VI. t.-c. 5. §-a értelmé-
ben a szekelv (ţjijj k e p e á U a m j | H g megváltandó." 
Mivel Bzô ogn n e i D vagyok abban a sze-
J®nj®ea helyzetben, hogy ismerjem a vallás-
eş «^oktatásügyi miniszter ur ebbeli felfogá-
sát es esetleges terveit, határozati javaslatot 
nem szándékoztam benyújtani De azért mély 
tisztelegte| kérem, szíveskedjék a kepe meg-

vonatkozólag törvénytervezetet ké-
kíteni ; hogy milyen alapon, milyen módoza-
tok mellett, erre nézve én nem adhatok uta-
sítást, de elvégre, mint székelyföldi  ember, 
talán némi tekintetben szolgálatot tehetnék. 
Én a dolgot egész nyugodt lélekkel rábízom 
a miniszter ur államférfiul  bölcsességére, csu-
pán csak néhány körvonalat jelzek, amelyek 
közt a kepemegváltás mozoghat. 

Először is méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy mi erdélyiek régóta örttlUnk az autonó-
miai szervezetnek. 'Régi, évszázados autonó-
miánk van, amelynek keretében fenmaradtunk 
mi és féntartottuk  azt az autonómiát, amelyet 
érintetlenül akarunk hátrahagyni a késő nem-
zedékre. Ha elszegényedtünk, ha megfogyat-
koztunk, ha ma már nem tudjuk eltartani ta-
nítóinkat és kántortanitóinkat, ez nem a mi 
hibánk, mert a mi filléreink  éB véroseppjeink 
oda hullottak a haza oltárára, épen azért 
nem mentek kárba. Tehát a mi szegénysé-
günket nem lehet felhasználni  arra, hogy jo-
gainkat ebben a tekintetben bármi módon kor-
látozni engedjük. Nekünk erdélyieknek to-
vábbra is bitvallásos iskolák kellenek, mert 
bitvallásos iskoláinkban látjuk a jöveqdőt, 
azokban látjuk összes reményeinket. Épen 
azért igazságtalannak tartanám azt, hogy 
akármelyik magyar hazafias  egyházzal szem-
ben más módon bánna el az az uj törvény-
javaslat. mert hiszen minden hazafias  egyház 
papjai megtették a múltban azt, hogyha más-
képen nem tudtak tanítókat Bzerezni és lát-
ták, hogy nekik érdemes, tehetséges béresllk 
vagy kocsisuk van, inkább azt taníttatták ki, 
hogy azután annak felhasználásával  azoknak 
ai gyermekeknek lelkébe beoltsák a haza-
szeretetet és Táji érzést 

Vegye tekintetbe másodszor azt, hogy 
ott Erdélyben, amig a kepemegváltás a szé-
kelyeknek nem sikerült, addig sikerült B száj 

szók dézsmájának megváltása; pedig a szá-
szok sokkal kedvezőbb viszonyok közt van-
nak, BOkkal kövérebb, termékenyebb vidéken 
élnek; mig a székelyek visszaszorultak he-
gyekbe, mert hiszen védekezniük kellett annyi 
ellenséggel szemben. 

Méltóztassék tekintetbe venni, hogy mi 
ott Erdélyben mindig őrtállók voltunk, mindig 
őrséget képeztünk ott a végb.istyán és mi 
hosssászoktunk egy különös szabadsághoz; mi 
nem tudunk arra gondolni se, hogy akár egy-
házi, akár pedig politikai tekintetben jármot 
akasszanak a nyakunkra. 1648-ban sokat ve-
szhettünk, semmit sem nyertünk mi széke-
lyek, mikor magyar véreink joghoz jutottak, 
ml csak jogokat veszítettünk és mégis, u Ház, 
ott a Székelyföldön  a 67-es palánta nem tu-
dott soha gyökeret verni, a 48-as elvek virul-
nak ott és ba sikerült is erőszakkal elültetni 
a 67-es palántát, azt az első fuvalom  mielőbb 
elpemeite. 

T. Képviselőházi Én azonban nem "aka-

rok erre vonatkozólag javaslatot előterjesz-
teni, hanem igen kérem a t. kultuszminiszter 
urat, kegyeskedjék az elmondottakat megfon-
tolás tárgyává tenni és alkalomadtán egy ja-
vaslatot készíteni, hogy végre a székelyföldi 
kepe meg legyen váltva, hogy a székely nép 
végre megszabaduljon ezen tehertől és hogy 
tanítóink és kántortanitóink működésűkben 
akadályozva ne legynenek. 

Különben, elfogadom  a javaslatot ugy, 
ahogy van. (Élénk éljenzés a bal- és szélső-
baloldalon.) 

Gróf  Apponyi Albert  vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter: T. képviselőház ! Csak 
röviden akarok nyilatkozui a most, ebben a 
vitában felhozottakra  nézve. (Halljuk ! Halljuk !i 

Uijelentein, hogy Kafmunn  Géza t. kép 
viselő társam által beadott módositványhoz 
hozv.ájárulok. i Helyeslés.) A mi pedig a székely 
ke îe Ügyét illeti, hát csak némileg kibővítve 
ismételhetem, a mit a költség vetési vita al-
kalmával erre vooatkozólag mondottam ; ki-
bővítve azzal, hogy már megindítottam a tár-
gyalásokat az igazságügy miniszter úrral, a ki-
nek o kérdés jogalapjának tisztázása szem-
pontjából a dologhoz hozzászólása van; tehát 
inár a cselekvést legalább megkezdtük. lAlta-
talános helyeslés.) Különben t. képviselő tár-
sam maga is mondja, hogy ez nehéz kérdés. 
Bizony nem kevés meglehetős kérdés nyomja 
most váltaimat, de rajtam nem fog  múlni, hogy 
ezen valóbnn égető kérdésnek megoldása le-
hetővé tétessék a lehető legrövidebb idő alatt 
• Kiélik helyeslés a jobb- és a baloldalon.) 

A magyar nyelv joga. 
Álljunk meg ismét ennél a két szónál: 

magym nyelv. Ne csak a közös hadseregre 
emlékezzünk, (le figyeljünk  a nemzetiségekre. 

A magyar törvényhozás épen most egy 
ré'jóta vajúdó, de igen fontos  törvényjavasla-
tot. tárgyal; a néptanító anyagi helyzetén akar 
segíteni. Igen, mert a nemzet magasabb fel-
adatait a néptanítóra támaszkodva a népneve-
lés utján érheti el. 

Es mit látunk? Azt, hogy n nemzetisé-
gek, ezek között fókép  nz oláhok azt akarják, 
hogy gróf  Apponyi Albert vallás- és közok-
tatásügyi miniszter vonja vissza a nem állami 
elemi népiskolai tanítók fizetés  rendezéséről 
és a községi és felekezeti  iskolák jogviszo-
nyainak szabályozásáról szóló törvényjavasla-
tot. Miért ? Mert ók a nemzet fogalmával  nin-
csenek tisztában, mert vezetőik álpróféták  I 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
magyar állameszme suverenítását ebben a ja-
vaslatban kifejezettebben  nkarja érvényre jut-
tatni nz által, hogy a nem állami tanítóknak 
akkor adja a fizetés  kiegészítést, ha az általa 
megállapított tanterv szerint az iskolában a 
magyar nyelvet tanítják és kiveszi őket egy-
házi hatóságuk fenhatósága  alól és minden fe 
gyelmi ügyben a politikai hatóságoknak ren-
deli alá. 

Vájjon miért és helyesen teszi-e ezt? 
Igen is helyesen, mert ha nem így tenné, nem 
volna méltó a nemzet többségének bizalmára. 
A nemzet többsége a legutóbbi választátoknál 
Magyarország függetlenségének,  önállóságának 
Bzliksége mellett nyilatkozott meg s megbo-
csáthatlan bilnt követne el ez a kormány, ha 
intézkedéseiben ezen magasztos állapot felé 
nem közelednék. 

A nemzet polgáraiban éli Ugy e kétség-
telen, hogy egy nemzet a civilizáció, a mo-
dern haladás terjedése közepette csak jelen-
tékeny műveltség utjáu oldhatja meg a mag» 
magasztos feladatait  ? Ha ez igy van, termé-
szetes az a joga, hogy megköveteli a polgá-
roktól bizonyos személyes tulajdonságok meg-
szerzését, melyek nélkül hasznos polgárok nem 
lehetnek s fóleg  alkotmányos országban pol-
gári kötelességeiket nem képesek jól teljesíteni. 

Az eddigi helyzetet azért kell megvál-
toztatni, mert a nemzetiségek az egységes 
magyar állameszme s ebben a magyar nem-
zet jogát nem ismerik el. AZ államot legma-
gasztosabb feladatában  a népnnvelésben. er-
kölcsi és szellemi színvonalának emelésében 
nem támogatják. 

Vájjon miért nem ? Ennél a kérdésnél 
kissé gondolkozóba esünk; de arra a követ-
keztetéBree jutunk, hogy anyagi kérdés lehet 
ez. Nem az egyszerű népnek van ebből haszna, 
mert ez örömmel tanulna magyarul, hanem 
a vezetőknek. 

Nyíltan kimondhatjuk, hogy fóleg  nz oláh 
nemzetiségek vezetői legtöbbször lelketlenek, 
mert népük tudatlanságát zsebök megtömésére 
használják fel.  Ha a pópák, dászkálok és ügy-
védek működését nézzük, bizony ezek tényke-
dése nem a nép erkölcsi és szellemi nívójá-
nak emelésére irányul. 

A pópa népét babonában tartja; az ör-
dögűzés és a temetés titokzatos szertartá-
saiból tetemes hasznot huz. Hát a kölcsönök 
kieszközlésénél 1 ? Erről az eladósodott pa 
rasztok beszélhetnének. 

Ne tanuljon az a nép magyarul irni és 
olvasni, ne világosittassék fel  az állami élet 
menetéről s a polgári jogok fontosságáról; 
akkor a legkisebb ügyes-bajos dolgát sem 
tudja elintézni, ügyvédhez keil mennie, aki 
bizony nem Isten nevében, hanem pénzért 
dolgozik. Ráadásul a nép tudatlansága árán 
diszes képviselői állás, bankigazgatói és más 
Jövedelmező tisztségekhez jut. 

A nemzet polgárai boldogulását akarja, 
értelmét, műveltségét akarja emelni, mikor a 
népnevelésnek irányt szab. 

Olyan ideális célt szolgál tehát, amely-
ben az államot nemcsak a tanítóknak, de 
felvilágosult  polgárnak támogatnia kell. 

A nemzetiségi képviselők tehát népök 
igazi érdekét, annak boldogulását akadályoz-
zák, amikor a magyar nyelv jogát a népisko-
lában nem ismerik el. Álláspontjuknak nincs 
történelmi és erkölcsi alapja, épen azért a 
nemzet többsége győzni fog. 

Hz a javaslat törvényerőre emelkedik. Az 
oláh tanító pópája befolyása  és nyomása alól 
felszabadul;  vonzódni fog  a magyar államhoz, 
amelynek ő is polgára s amely neki kenyeret 
ad, annak törvényét és szellemét beviszi a 
népiskolába, a nép megtanul magyarul, gon-
dolkozásában és erkölcsében nemesebb lesz s 
így lassan közeledünk az ieazi nemzeti állam 
ideáljához. Hartha  Balázs. 

A feminizmus. 
E cimen mar e lap hasábjain nz anti-

feministákról  volt szó, ez alkalommal a femi-
nizmus térfoglalását  tárom fel  röviden. 

Közhelyszámba megy már arról beszélni, 
hogy társadalmunk forrong  és átalakulóban 
vau. Az óriási gazdasági krízisek, elveteme-
dett politikai szekták feltiinedezése^  egyes 
központoknak nagymérvű erkölcsi dekaden-
ciája, nagyszabású munkásmozgalmak s egy-
általán a társadalomnak minden irányú fe-
szültsége : mindannyian kórtünetei annak a 
lappangó szociális betegségnek, melyből el-
végre is szükségképen kell, hogy a megoldás 
nagy müve a ma még csak sejtések világából 
kibontakozzék. Erre a megoldásra tör minden 
szociális mozgalom. Kz a száz- és ezerféle-
képen elképzelt nagy társadalmi ideál, az a 
hatalmas, mindeneket átfogó  társadalmi uj or-
ganizmus, melyben minden egyes megtalálj» 
a maga boldegulását, s melyben az örök-
igazság eszméje alakul, irányit, éltet és kor-
mányoz feltétlen  souverenitással. Mint mozaik-
darab az egész kép keretében, ugy illeszkedik 
e legkülönbözőbb s voltakép mégis csak egyet-
len célú szociális küzdelmek sorába a női 
kérdés. v 

A feminizmus  mozgalmát nagyon régi időkre 
szokták visszavinni. Azok, kik a feminista  esz-
mék gyökereit oly szinte mesés rég inultban 
már keresik és fel  is vélik találni: maguk a 
feminista  irók. A feminizmus  történelmét már 
Plátó ,Köztársaságról" cimü munkájával ve-
zethetjük be. Legalább fel  szokták venni, 
hogy Plató ama tételével, mely szerint a köz-
Ügyek intézésében mindkét nemnek egyforma 
befolyást  kellene tulajdonitaui: első volt, ki 
AZ irányzatnak szószólójává vált. — Ilyen ala-
pon teszik feministává  Plutarchost, ki a fér 
fiak  és nők közötti egyenlőséget tisztán csak 
a férfi  nem túlérzékenységéből vélte megma-
gyarázhatnak; nemkülönben Cicerót, ki a 
nőkre nézve kevésbé előnyösen rendelkező 
Lex Veconni több izbi-n hevesen megtámadta 
valamint a nagy Gaiust, ki a nők feletti  túl-
ságos gyámkodásnak kifejezett  ellensége volt. 
8 végre, hogy nz ó-kor egy másik nagy szel-
lemét említsük : Seneoa a házastársak egymás 
iránti kölcsönös hűségéről gyakran és nagy 
dicsérettel emlékezik meg, s mert „Mulier res-
publicae damnum est aut Salus" kijelentésé-
vel arra utalt volna rá, miszerint a 
nők mindenkori helyzetének az államélet egé-
szére nagy befolyással  van: benne is femi-
nista bölcselkedni kell tekintenünk. 

Tovább kutatva a fejlődés  meglehetősen 
rejtve mnradt fonalát,  a keresztény kornak 
irói közül, a szentatyák együémelyikének ira-
taiban találunk számos oly helyet, mely in 
favorem  muleris szól; igy Gergely szent Ágos-
ton és Bzent Jeromosnál s mondhatjuk, hogy 
a folytonosság  megszakítva az eszmék fejlő-
désében nincs. — Természetes azonban, hogy 
mindeddig még igazi feminizmusról  szó sem 
lehet. Az inkább csak curiosumkép fölemiitett 
vonatkozások legfelebb  annak bizonyságául 
szolgálhatnak, hogy n nemek közötti nagy 
különbség s ennek különböző társadalmi hát-
rányai. méltánytalansága stb. iránt a nagy 
gondolkozóknak kellő érzékük mindig meg 
volt Az uj korban már változik a helyzet 
Erős tollú és öntudnlos irók állanak elő, kik-
nek föllépése  már valóságos társadalmi agi-
táció jellegével bir. 

Első közöttük Cornelius Agrippa, ki 
1510-hen határozottan az elnyomott nők ér-
dekében lépett sorompóba. 

A feminisztikus  mozgalmak nagyobb ará-
nyokat a francia  forradalom  kitörésekor öl-
töttek; a talaj eBzméi befogadására  sokkal 
alkalmasabb volt már s a szabadság és egyen-
lőség istenitése iránti törekvések nemcsak ál-
talánosultak, de már szervezett alakban is 
megjelennek a küzdő téren. A feminista  Írók-
nak ezután egész gárdája száll síkra a női 
jogokért minden helyen. 

Ujabban a socfalizmus  a nókérdést a 
munkáskérdéssel egyesitette. A nő emancipá-
ciója tulajdonképen azonos a munkásnép eman-
cipációjával. A mai társadalom igy szól a nő-
höz: .Add meg magad, vagy vesszél éhenl* 
A.jövő társadalma pedig azt fogja  mondani: 

Uj, dolgozzál és szeress 1" (1877. május 6. 
manifesztációi 

íme röviden a feminizmus  rohamos tér-
foglalásának  és teijedésének története; de 
csak általánosságban, mert hiszen minden 
népnél más és más a mozgalom történelme, 
ugy a kelétkezési időpont, mint az akció ter-
jedelme s mozgató erői tekintetében. 

f  Murányi Kálmán. 
E hó 21-én d. u. 6 óra felé  megkondul-

tak a Szent Péter egy házmegye templomáuak 
harangjai, amelyeknek zúgása mindenkinek 
tudtul adta, hogy meghalt a „nagy pap-, lelke 
most hagyta el porhüvelyét, hogy megjelenjen 
a Mindenható előtt és számot adjon sáfárko-
dásáról. 

Murányi Kálmánban az erdélyi egyház-
megye egy hitéért lángoló, buzgó, kötelesség-
teljesítő, jellemes papot vesztett el, aki rövid, 
alig két éB tél évi itt léte alatt is kedves mo-
dorával, nyilt és őszinte szivével mindenkinek 
— a falusi  népnek és uri embereknek egy-
aránt — megnyerte a szeretetét és becsülését. 
A szegényeknek jóltevő gyáinolitója volt min-
dig és mindenütt Sein a lelki, sem a testi 
szegényeket nem engedte el soha lires kézzel, 
ha hozzá fordultak  lelki vigaszért vagy anyagi 
segítségért. S nemcsak mint pap végezte el 
pontosan a maga teendőit és intézte esperesi 
kerülete ügyeit, hanem mint megyei közigaz-
gatási ' bizottsági tag többször Szólalt fel  és 
tevékeny működést fejtett  ki megyéje, hazája 
érdekében is. Ha elmondhatjuk egyfelől,  hogy 
derék munkása volt az Ur szőlőjének, más-
felől  azt sem tagadhatjuk, hogy minden tette 
igaz. mélyen a szívben gyökerező hazaszere-
tetből fakadt. 

A Szent Péter egyházmegye emlékét min-
dig hiven fogja  megőrizni, ha egyébért nem is, 
azért az egyért bizonyosan, hogy az ó tapin-
tatossága ho/ta létre a békés megegyezést az 
egyházközség és a politikai községek közölt 
és ezzel végét szakította egy áldatlan, csak a 
nép vagyonát felemésztő  pernek. S az egyház-
község most halála után is igyekszik vele 
szemben háláját leróni, amennyiben az egyház-
tanács elhatározta, hogy mint az egyházmegye 
halottját a saját költségén temetteti el és sír-
jára később diszes sirkövet allittat. 

Az utóbbi időkben Isten többször meg-
látogatta csapásaival. Úgyszólván egész ittléte 
idejében folyton  betegeskedett, de azért min-
dig keresztényi türelemmel. Istenbe vetett mély 
hittel és bizalommal, panasz nélkül viselte a 
nehéz keresztet mindaddig, mig az Ur magá-
hoz szólította. 

Meg fogják  siratni kicsik és nagyok, sze-
gények és gazdagok, akik csak ismerték ót. 

Legyen csendes az ő álma! » * 

* 

Az elhunytnak főbb  életrajzi adatai a 
következők : Született 1841. január (i-án Ba-
lánbányán, ahol atyja bányaorvos volt. Közép-
iskolai tanulmánya'tiak elvégzése után a gyula-
fehérvári  papnevelőben elvégezte a theologiát 
és 1863. november hó 1-én pappá szentelték. 
1860-ig tanára marosvásárhelyi gimnáziumban 
egyúttal pedig a kápláni teendőket is végzi. 
1866-ban Udvarhely-szenttamási, 1868-ban csik-
szentdomokosi s 188(i-ban csikrákosi plébános 
lett. Csiksomlyóra 1004-ben választották meg. * * 

* 

A kerületi papság és az egyházközség, 
valamint a felcsiki  esperesi kerület róm. kath. 
tanítótestülete haláláról a következő gyászje-
lentéseket adták ki: 

A felcsiki-kcrülüti  papság és n szentpéteri 
egyházközség liivci szomorú szivtel tudatják, 
hogy felejthetetlen  íöesperesiik és plébánosuk 
Főtisztelendő M u r á n y i K á l m á n felcsik-kendeti 
íöespeivs és csik-soudyói plébános, életének 
67-ik, áldozó papságának 44-ik évében, folyó  évi 
április hó 2L-én, d, u. o11'| órakor, n haldoklók 
szentségének felvétele,  és türelemmel viselt súlyos 
szenve lés lltáil az lllmn csöndesen elszemlerült. 
Földi löszei fólyó  hó 24-én, szerdán d. e. 10 óm-
kor a templom kerítésében helyeztetnek örüknyu-
galomra. lí. I. P. 

A felcsiki-esperesi  keriilet róm. kath. tanító-
testülete mély gyásszal jelentik, hogy Főtisztelendő 
Murányi Kálmán főesperes,  egyházi tanfelügyelő 
életének t>7-ík, tonfelügyelőségének  22-ik, papsA-
gáuuk 44-ik évében, folyó  évi április hó 21-én. 
d. u, 5 ' / t órakor, a haldoklók szentségének felvé-
tele után elhunyt A tauitók tanítójának: Jézus 
Krisztusnak volt hü tanítványa ; s nekünk, mint ő 
sokszor mondotta : nem főnökünk,  hajiéin barátunk 
és pályatársunk volt. Mi pedig hilás alattvalói 
leledhetlen szeretetét, nemes lelkéért végzendő min-
dennapi imádságunkkal viszonozzuk. Szeretett ha-
lottunk tetemét folyó  hó 24-én délelőtt 1U órakor 
fogjuk  szent vallásunk szertartása szerint eltemetni. 
Az örök világosság fényeskedjék  neki! Csiksomlyó. 
1907. évi április hó 21 -én. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Bankett. Kurcz Antnl törvényszéki 

bíró és Krítsa Izidor telekkönyvvezető tiszte-
letére a jó barátok és ismerősök nagyon si-
került bankettet rendeztek f.  hó 20-án. Mint 
tudósítónk jelenti még a vasárnap reggeli nap-
sugár is belopódzott a Kossuth nagytermébe, 
hogy még egyszer — reméljük nem utoljára — 
bearanyozza a tározókat. 

— Uj ügyvéd. Dr. Nagy Domokos nyug. 
albiró Csíkszeredában Ügyvédi irodát nyitott. 
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' - Doktorrá avatás. Tusnádi Élthes 
Zoltán ügyvédjelöltet a kolozsvári Ferencz-
Júzsef  tud. egyetemen folyó  lió 20-án a jog-
tudományok tudorává avatták. Gratulálunk I 

— Hernyó Irtás a városban. A ki 
Csíkszereda városában megfordul,  azon szo-
morú tapasztalatra jut, bogy a váron hatósága 
a hernyó irtást lelkiismeretlenül kezeli. Alig 
akad egy két helyesen gondolkozó gazda aki 
saját inieiativájáliól a gyümölcsfákról  a her-
nyót leirtotta. Kérjük a polgármestert, hogy 
ezen bűnös mulasztást — amennyiben teljesen 
le nem késett — pótoltassa s jövőre több 
ügyeimet kérünk erre a fontos  közgazdasági 
Ugy kezelésére. 

— Tanitó arak flgyelmebe.  Tekin-
tettel a közeledő évzáró vizsgálatokra, szí-
ves figyelmébe  ajánljuk a tanító uraknak, 
miszerint lapunk kiadóhivatalában igen olcsón 
szerezhetők be vizsgalapok. 

— Elszámolás. A József  főherceg  sza-
natórium egyesülőt által folyó  hó 13-án ren-
dezett estélyén felüllizettek:  U.yörgypál Do 
mokos, Vender Dávid 10 — 10 koronát. Fodor 
Antal dr., Tauber József  dr. 5 - 5 koronát. 
Szentmiklósi József  2 korona 40 fillér,-Csutak-
Béla, Kassay Lajos, Szigethy Gyula 2—2 ko-
ronát, Sprencz Hugó, Wellman Samu 1—1 ko-
rona 40—40 fillért.  Császár Sámuelné I kor 
20 fillért.  Merza Gyula. Michna Rezsó. Szvo-
boda Miklós 1 — 1 koronát. Szultán (iergelyné 
80 fillért,  Kábdehó X. (10 fillért.  Hiró Árpá-1. 
Kozma Istvánné 40—40 fillért  Fogadják a 
csikmegyei tüdőbetegek nevében az egyesület 
hálás köszönetét Az estélv tiszta jövedelme, 
dacára a tetemes költségnek, melyet a bizott-
ság, mint kezdó egyesület tenni kénytelen volt. 
mégis 207 korona <iO fillén  tesz ki. Kzzet a 
szegény sorsú csiki betegeken egy-egy eset-
ben talán könnyíteni lehet. Csekély kezdet hói 
kitartással iitóvel többet teheiiink. A szana-
tórium egyesület elnöksége. 

— Értesités. A folyó  hó 2 l -re hird'-t-tt 
felolvasásokat  Csiksonilyón a tossz időjárás 
miatt, mely a helybelieket is akadályozta volna 
n megjelenésben, bizonytalan időre elhalasz-
tották. Annak idején a felolvasás  napjaról ér-
tesíteni fogjuk  olvasóinkat. 

— Zásslószenteles A szépvizi iparos-
társulat fenntart  egy kápolnát, melyet apáik 
mint drága kincset hagytak örökül a jeleni 
tagokra s ezen tagok híven is őrzik, gondozzák 
és díszítik e „Haviboldogasszony" tiszteletére 
felszentelt  kápolnát. Az alig 80 taggal rend.-l-
kezó iparostársulat a közel múltban is egy 
kis orgonát vásárolt a kápolna számára, de 
buzgalmuknak és áldozatkészségüknek ismét 
fénus  jelet adták az-al, hogy egy 400 koro 
nás szép kék selyem zászlót vettek, melyre 
mint társulatuk jelvényére fölesküdtek.  A zászló 
egyik felén  Boldogasszony anyánk, a másik 
felén  Szent Miklós püspök képei láth'itók, fe-
hér selyem szalagján vastag arany hímzéssel e 
fölírat  van .Munka erény és hit egyesítve 
boldogít. Szépvizi Haviboldogasszony társulat. 
l!K)7 febr.  I." E Haviboldogasszony kápolná-
ban április 16-án a páduai Szent Antal tiszte-
letere tartott első keddi bucsun szentelte föl 
e zászlót főt.  Kovács Mihály plébános, ki a 
fölszeutelést  megelőzőleg gyönyörű beszédben 
fejtegette  a társulat e jelvényének szent cél-
ját, a fölírat  jelentőségét, magnztosságát s 
buzdítva Szűz Mária iránti tiszteletre a tár-
sulati tagokat 8 e jelvény alatt az összetar-
tásra. A szép beszéd után a szegek leverése 
következett. Az első szeget a zászló anya 
Antal Domokosné uraszony ütötte jelmondat 
kíséretében, azután következtek a testületek 
A szent misét a helybeli plébános celebrálta 
u melyen m eleini iskola növendékekből össze 
állított énekkar — Gábor Gyula községi tanitó 
vezetése alatt'— is emelte az isteni tisztelet 
fényét.  Az ünnepély lefolyása  után 50 terítékű 
társas ebéd volt a társulati elnök házában. 
Szép és dicsérendő a nemesen gondolkozó 
szépvizi iparos társulat vallásos buzgalma. 

— Erdélyi aarándok Rómaban. Áp-
rilis ho 8-án, reggel 7 órakor érkezett nz Örök-
városban az erdélyi Oltáregylet római zarán-
doklóknak mintegy 50 főből  álló lelkes cso-
portja, hol a közpdfeti  állomáson Gróf.  Mikes 
János székelyudvarhelyi esperes-plébános, több 
papi méltóság kíséretében, az édes hazai nyel-
ven Üdvözölte az érkező kedves vendégeket 
A zarándoklatnak legfényesebb  pontját a Va-
tikán Palatínus termében lefolyt  púpni külön 
fogadás  képezte, mely alkalommal gróf  Mikes 
János esperes latin nyelven vaióban remek 
beszédet intézett X. Pius pápához, a melyre 
0 szentsége azonnal ugyancsak latin beszéddel 
válaszolt; megelőzőleg azonban a zarándoklók 
vezetőit és valamennyi tagját, kézcsókra bo-
csátotta. A Szentatya különös áldását adta 
gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspökre, 
az Oltáregyesület tagjaira és jótevőire és mint 
szerető családapa az ót ünnepelő családja kö-
rében, oly Oromtól sugárzó arccal maradt 
mindvégig ájtatos hivei körében és mindig 
kedves és lekötelező mosollyal fogadta  a fel 

' fenhangzó  éljenzéseket. 
— Orvosi körökben már rég ismert 

lény, hogy a Ferencz József  keserűvíz vala-
mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása 
és említésre méltó kellemes izénél fogva,  már 
kis adagban is tetemesen felülmúlja.  Kéljünk 
határozottan Ferencz József  keserüvizet. 

— Csikvármegye gazdasági egyesüle-
tének igazgató választmánya május hó 1-én 
0 órakor tatája igazgatósági ülését, 11 órakor 
pedig évi rendes közgyűlését. 

— Értékpapírok 4'/a°/o-kal kamatozó 
értékpapírok tőzsdei áron vásárolhatók az Agrár 
Takarékpénztár fiókintézeténél  Csíkszeredában 

KÖZGAZDASÁG. 
A. „Hermes' Magyar Általános Váltó 
üelet Részvénytársaság, Budapest, heti 
jelentése atössdeforgxlomrol  esapéna-

piaorol. 
Budapest, 1907 ú|nilis 18. 

Az üzlettelenség a tőzsdén a lefolyt  hé-
ten is tartott, miután a tőzsdei körök uj enga-
geinente-ok köléseelótt még mindig bevárni 
óhajtják a péuzviszonyokuak mikénti nlnku-
lását Az összes jegybnnkoknak állománya nz 
utolsó liéte.i lényeges javulást tüntet ugyan 
fel,  minda onáltal ugy az angol bank, valamint 
a német bank is a vart kutn.itlábleszállitáslúl 
egyelőre eltekintett, ez utóbbi intézet ugylát-
szik fóleg  azért, inert bevárni kivánjn azon 
hatást, melyet a porosz kormány által elhatá-
rozott 400 millió márka összegű kincstár jegy 
kibocsátás a pénzpiacz alakulására gyakorolni 
fog.  Ezen kin'cstár utalványok, melyek 4°/0-al 
kamatoztatnak !l'.l'\n al adatnak ki ' és 1912-
ben pari árfolyamon  váltatnak vissza, ami az 
elhelyezett toké körülbelül 4.2o,'0-os jövedel-
mezőséginek l'elel me,». Nagyon valószínűnek 
mondható, hoüy a jiivú héten ezen kamatláh-
leszállitások meg;. he fognak  következni, és 
ebből kitol) ulag talált mégis fog  a tőzsde 
iránvzalahati jmilá« beállani. 

L'iv az iatei ná'.i inális. valamint a helyi 
értekékben is nagyon csekély folg  ilom lionyo 
littatott le a budapesti tózsil HÍ, és ennek kö-
vetkeztében az árfolyam  változások is lényeg-
telenek voltak. Kivételt képezték a Feltén és 
Guilleame. továbbá a lioyal szálloda részvé-
nyek, melyek iránt érdeklődés mutatkozott, 
és melyek árfolyam  emelkedést értek el. A 
magyar rug.'vantaárugyár részvényé!; is ké-
pezték érdeklődés tárgyát beavatott részről, 
mintán ezen vállalat üzletmenete nagyon ki-
elégítően fejlődik,  íny hogy a társaság előre-
láthatólag indíttatva lesz alaptőkéjének fel-
emelésére. ^ 

Az elmillt hét nevezetesebb árfolyam 
változásai a következők voltk 
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Sz. 118-007. 
Árverési  hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó uz 

1881. évi (iO. t. cz. 102. §n értelmé-
ben ezennel közhírré teszi, hogy 11 esik 
szeredai kir. törvényszéknek, tniut csőd-
bíróságnak 1907. évi 1643. polg. számit 
végzése következtében B e n e d e k Ist-
ván ditroi kereskedő csődtömegét 
képező, u leltár 1 — 1599. folyó  számai 
aluít Összeírt é& 9745 korona 46 fillérre 
becslllt hosszú- és rövid-árucikkek egy 
szerre s egy tömegben, 10° • bánatpénz 
lefizetése  mellett; nz 1000-1621. folyó-
számok iilatti 270 korona 40 fillér  becs 
értékű bolti felszerelések  és házi búto-
rok pedig tételenként nyilvános szóbeli 
árverésen eladatnak. 

Ezen árverésnek Dltrób&n, köz-
adós Benedek István bolti helyi 
ségében leendő m e g t a r t á s á r a 
1907. evi május hó 13-ik napjának 
délelőtti 9 órája haturidóu> kiuixetik 
és ahhoz u venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. Iiugy 
az említett ingóságuk az 1881 evi 00. 
t. cz. 107. és 108. §n értelmében 
azonnali készpénz fizetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek, bánatpénze elvesz-
tésének terhe ulutt, szükség esetén 
becsáron alul is el Ingnak nd.itni 

üyerjíyó-8/.eiiiiniklóson, 1907 évi 
április bó 13-án. 

Juhász Károly, 
kir bírósági végrehajtó 

1907. Rl. 27/7. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, u 

csíkszeredai kir. járásbíróság, ügyészség 
és fogház  részére a jövő 1908., esetleg 
1909. és 1910 ik évekre is a szükséges 
türifa  szállításának biztosítására az 1907. 
évi május hó 8-ik napján, délelőtt 
9 Órakor a csíkszeredai Kir. törvény 
széki elnöki irodában (l. etn. 37. njtó) 
szóbeli és zárt ajánlati verseny tárgya-
lás fog  tartatni. 
I. A ssállitando fa  mennyisége evenkint: 

a) a kir. törvényszék részére (>t>3 m' 
b) a kir. járásbíróság részére 167 ni9 

ci a kir. ügyészség n-szere 03 ni' 
d) a kir. fogház  részére . 174m5és 
ei a fogház  részere a mosáshoz 30—35 m' 

és ezeken fellll  nz esetleg még nagyobb 
mennyiségben megállapítandó rész. 
II. A sznllltaúdó kőszén mennyisége. 

Csak a kir. törvényszék részére 
150 métermázsa (egy vasúti kocsi rako-
mány) magyar kőszén. 

A szállítandó fa  és kőszén" egy. 
esetleg külön-külön vn'hlkozőünk ada-
tik ki. 

Kelhivalnak a vállalkozni kívánók, 
hogy n kitűzött időben és Itelyen jelen-
jenek meg, kötelesek levén az árlejtés 
megkezdése előtt az ahhoz szólni kívá-
nók a fa  és kőszénre együttesen 44(1 
korona, külön a fára  nézve 40u korona 
és a kőszénre nézve pedig 40 koruna 
bánatpénzt készpénzben, vagy óvadék-
képes állatni kötvényekben letenni. 

Írásbeli ajanlatok a fenti  napon 
d. e. 9 óráig a kir. törvényszéki elnöki 
irodába adandók be s althoz az előbbin 
tuódon kellő bánatpénz csatolandó. 

A rendes feltételek  a törvényszéki 
elnöki irodában megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1907 évi április hó 
14 ik napján. 

Gyalokay Sándor, 
a kir. törvényszék elnöke. 

A két erdörész fatömege  kQlön-
külfin  fog  árverés alá bocsátatni, de 
írásbeli ajánlat együtt, az ajánlati ár 
külön-külön való megtétele mellett is 
benyújtható. 

A kikiáltási ár 10°/o-a bánatpénz-
képpen az átverezést megelőzőleg az 
ezt vezető bizottsághoz lefizetendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatok szintén 10°/o bá-
natpénzzel, vagy megtelelő óvadékképes 
értékpapírral látandó el és abban kije-
lentendő, hogy ajánlatlevő az árverési 
és s erzódési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. Utóajáulatok nem 
fogadtatnak  el, valamint az erdő fatö-
mege becsértéken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok Csik-
vármegye magánjavajnak igazgatóságá-
nál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 
C s i k v á r m e g y e m a g á n j a v a i n a k 

i g a z g a t ó s á g a . 
Csíkszereda, 1907. évi április 4-én. 

Dr. Csiky József, 
3—3 igazgató. 

S/. 172 iMi7 
rki. 

P á l y á z a t i 11irdelmeny. 
Csíkszereda varos rendőr'hatóságánál 

lemondás folytán  megüresedett lendőr-
őrinesleri állásra pályázatot hirdetek. 

Az állás lioo korona lizetes, egyeit-
ruházat, lakás. Hites és \ilágitás — ja-
vadalmazással vau egybekötve. 

Pályázni kiváltók kérésükét folyó 
hó :10-ig aluliti rendőr .apitány hoz be-
nyújthatják. 

Csíkszereda. 1907. április hó 22-én 
Kovács János, 

rendőrkapitány. 

Eladó fenyőfakéreg. 
Idei f a d ö n t é s ü n k b ő l  körülbelül 

20.000 m* gömbfáról  lehántott fenyőfia-
kéreg jutányos áron eladó. 

Érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tást nyujt fúreszkezelósegűnk  T e -
keröpstakon. 
!_a Bajer, Weisz és Társa. 

Sz 1204 - 906. mj. 

Árverési hirdetmény. 
Csikvármegye tiiagánjttvainak igaz 

gatósága ezennel közhírré teszi, hogy a 
vármegye uözöns'ge tulajdonát képező 
CsnbáiHos-völgy i erdőségeiben: 

1. M. kir. föMinivelésügyi  miniszter 
urnák 1381 — 900 szánni rendeletével 
megadott engedély alapján a Keresztes 
havasnak Sulca völgyire luijló részén 
393 55 kat. holdon megbecsült 41.888 m' 
gömbölyű lucfenyő  haszonfa  és 24134 
m* gömbölyű bükk, mű és tűzifa  221507 
korona, azaz kettőszázliuszonegyezeröt-
százhét korona. 

2. M kir. földtnivelésügyi  miniszter 
urunk öotiüű - 900. számú rendeletével 
jóváhugyott rendszeres gazdasági üzem-
terv szerint kihasználásra esedékes a 
Csobányos völgyére hajló „Bogársarok 
erdórész 47 25 kat. holdján megbecsült 
7187 ma gömbölyű luczfeuyő  haszonfa 
és 2835 m" gömbölyű bükk, mű- és 
tűzifa  37069 korona, azaz harminchét 
ezer hatvankilenc korona kikiáltási ár-
bán 1907. évi junius hó 10-én, 
délelőtt 9 órakor, a megyei magán-
javak igazgatósága irodájábau megtar-
tandó nyilvános Árverésen, szó-és zárt 
írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
ígérőnek el fog  adatni. 

Adsz. 124 — 907. mj 

Árverési  hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igaz-

gatósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a vármegye magántulajdonát képező 

Uz"- és „Veresvizvölgyi" erdőségei-
ben m. kit földtnivelésügyi  miniszter 
untak 24,332 — 1903. számú rendeleté-
vel megadott engedély alapján 3203 04 
kat. holdon megbecsült 380.723 ni' göm-
bölyű luc.fenyö,  75,913 m' gömbölyű 
jegenyefenyő,  11,133 m» gömbölyű er-
dei fenyő  liaszonfa,  valamint 252,194 
ni= gömbölyű bükk haszonfa  és tűzifa 
kettőmillió nyolcszázhúszezer(2.820,000) 
kuion i kikiáltási árban 1907. év i j u -
nius hó 24-én délelőtt 10 órakor 
a ntegyei magánjavak igazgatósága iro-
dájában (csikszereda, vármegyeház) meg-
tartandó nyilvános árverésen szó- és zárt 
írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
Ígérőnek el fog  adatni. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatok szintén 10 szá-
zalék bánatpénzzel, vagy megfelelő 
ovadekképes értékpapírral látandók el 
és abban kijelentendők, liogy ajánlatot 
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok vagy bárminemű címen 
utólag teendő ajánlatok és ajándékok 
nem fogadtatnak  el, valamint az erdő 
fatömege  kikiáltási áron alul eladatni 
nem fog 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok Csik-
vármegye mugánjuvai igazgatóságánál 
a hivatalos órák ulatt megtekinthetők. 

Csikvármegye tnagáujavainak igaz-
gatósága. 

Csikszereda, 1907. évi március 
hó 30-i'ui. 

Dr. Csiky József, 
3—3 igazgató. 

Hirdetmény. 
Alulírott csiktuenasági áll. elemi 

iskola gondnoka ezennel közhirré teszi, 
hogy a menasági határon hátulsó iiavaa-
verőfényén  levő, az iskola tulajdonát 
képező lol hold 487 nsz.-öl területü 
kaszáló és legelő területet az 1907. év 
nyarára haszonbérbe adja a legtöbbet 
ígérőnek 1907. május hó 2-&n. 

Az árverés Csikmenaság község 
házánál délelőtt 9 órakor fog  meg-
tartatni, 110 korjna kikiáltási áron, ár-
verezni szándékozók kötelesek az árve-
rés megkezdése előtt a kikiáltási árnak 
10°/«-át, vagyis 11 korona bánatpénzt 
a kezemhez letenni. 

Egyébb felvilágosítást  saját laká-
somon bármily idő közben szívesen 
megadok. 

Csikmenaság, 1907: április hó 17-én. 
Csedő Oábqr, 

1—2 alelnök és gondnok. 



Április 24. C 8 I K I L A P O K 17. szám. 

Minták 
bérmentve. 

Minták 
bérmentve. ö Hazai gyártmányú és külföldi  SZOYETEK nagyraktára. 

X r f i s c m ^ - A -  J Ó Z S E F , p o s z t ó a r s u l s s t s c x s L , B R A S S Ó . 

Sz. 504—90". 
ki. 

2 2 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. városnál lemondás 

folytán  üresedésben levő tanácsi iktató-
kiadói (írnoki) állásra ezennel pályáza-
tot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen vá 
lasztás utján betöltendő állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti kérelmüket hoz-
zám folyó  évi á p r i l i s ho 27-ig 
annyival ia inkább adják be, mert a ké-
sőbb beadottakat figyelembe  nem ve 
szem. Az állás javadalmazása Goo ko-
rona készpénz fizetés. 

Csíkszereda, 1907. április ÍJ. 
Dr. Uj falusi  Jenő, 

E L A D Ó EGY KOCSI 
ÉS KÉT LÓ 

bánifelszereléssel  együtt 
RuszulyAndrásnálCsikszereda 

»5s.;î»?IS>îisSJ5 •JsaJsStsíSá 
\X* w 4r Uf  VV tűr w .1. 

Van szerencsém a fogyasztó  közön-
iég tudomására hozni, hogy az ecet-

gyárama t újólag berendeztem s abban 
kizárólag borszeszból, kénsav és 
faszesz  mentes e o e t e t gyártok. 

Kecses rendeléseiket készséggel 
teljesítem. 

Csíkszereda, 1907. március hó. 
Özv. id Gál Andrásné, 

<í-li ecetgyáros. 

r 1 n • p r • Ţ r r ' J i . w n i n . 1 oi u . C. I l u c r n icn . 11 — KI i . i 'yrm • Uiţi Hdl I H wa tudomására In /111 u V,, I ̂ -y a főtéren  levri első rangú borbély fodrási-ÜBletemet  ujonan berendeltem, ahol uisvunis 1 fi.t.j•.•  11 a tis/.ia*ái:ra u-\ Bulrt fektetek.  A/ nzletben levő összes eszközök mimlen c^vis vendég mán és lt:is:« nálat előtt is fertőtlenítve  leszuek. Továbbá minden eĵ ves eloli/elűii-k epv liók 1111 rendelkezésére, hol mindenki elzárva tarthat saját fésilt,  hajkeföt,  liajiisziiüs'il stb. Baktiron tartok: mindenféle  pipere és illatszereket, tyukszeinirtót, liajs/.es/t korpa és hajhullás ellen. Stb., S mindezek legolcsóbb árban csakis nálam szerezhetők he. 

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

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

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

Takarékbetéteket elfogad,  betéti könyvecs-
kére és folyó  számlára 4'/,'.,, kamatozás mel-
lett, a 10% os tőkekamat-adót is az intézetfizeii. 

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

A „Standard" életbiztosító társaság fő-
Ügynökséget is az intézet kezeli. 

15 Az igazgatóság. 

KALMARESENGEL 
MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (2112») 

= BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRŰT 18. 
Ajánlja upv cséplőgép, mint malom üeemre logccrvszerii"!»!» benelnrnotorjat, bensinlokomo-biljait, v:il:nnint BBlvogáamotorjait, molyc-k V. Lipót körút 18. linr;nilioi- it/i-mli-u mê N-kintliclük. 

S T J S S S M M létezd njdopság! 
Ezen motorok egyenletes járásnak és bámulatos 
epvszerü szerkezei ük lolytán bármely teajárat In-
nal»!» ember által is n/oiinal k'ijiiiveji ke/.ell:etől:. 
Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre 

Sz. 520 — 1907. 
kJ-

Hirdetmény. 
Alólirott elöljáróság közhírré teszi, 

hogy Csikmindszent község vadászterü-
lete az 1907. evi április hó 26-én 
délelőtt 8 órakor a község házánál meg-
turtandó nyilvános árverésen 3, azaz 
három évre haszonbérbe fog  adatni. 

Csikmindszent, 1907. április 10. 
Kovács Bela, Nagy István, 

jegyző. Iliin. 

SJ1» \U< WSU/  'ál* xU/MÍ/ 'il/ 
Egy drb igen szép, tenyésztésre 
alkalmassk'iiyész igazolvánnyal ellátott 

(berni) tarka bika eladó 
Köíönte Lás ólánál, Kászooujfalu. 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK P É H Z I N T É Z E T E . 

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

egy millió korona. 
350 000 kornna. 
85 000 korona. 

200.000 korona. 
BKrglakari loM K k é l i blztoM H l i H y e / 4 W . 

Kölcsönöket nyújt váltókra, liosszu lejáratú kötelezvényekre. tisztán 
5—6°/«-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. * 

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

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

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

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

nyitva vannak. 
19—fit 

=1 Érlesités. 8= 
Van szerencséin a helyi és vidéki közön-

ség tudomására adni hogy Csíkszeredában, 
a Bájer Ferenc ur házába iliákóczi-utca-

BŐRKERESKEDÉST 
nyitottam. — Fótörekvésem 
igen tisztelt vevőimet jó és 
pontos kiszolgálásban része-
síteni. — 

Kiválü tisztetettel 
BALOGH GÉZA 

borkereskedő. 

KÖT0 T A N I T 0 . Tanít ház iái és vidé-
ken. kör kötőgépen ' s 

nagy dupla kötőgépén mindenféle  patent ha-
risnyákat és az ehli'-z való fonalakat-olts  in 
beszerzi Po.lik János kötö tanító Sepsi-
szentgyörgyön, Gróf  Mikó Imre utca 10. sz. 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobo a 
Réthy-féle pemetefű cukorkánál 

Vásárlásnál .azonban vigyázzunk 
Ó9 határozottan RÉTHY felit  kérjünk, mivel 

sok hasiontalan utanzata van. 
2- 0 1 doboz 60 fillér. 

Csak Réthy -félét  fogadjunk  e l ! 

• 

• 

• 

• 

• 

Agrár Takarékpénztár r, t, csíkszeredai fiókintézete, 
Juliálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődöleg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-től (ja évig terjedő időre 
4'/,° „ alapkamaton. Magasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4°/,-knl kamatoztat cs azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
ágával, u tn. [vásárol és 

Elilsget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden 

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.) 

Szelvény beváltás. 
Utalványok é9 hitellevelek bel- és külföldre.  4 -52 

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

oo 

KltOiiO mlnOségü tfa  l«»KMaKa*Hbb » > i l « r ü » á e u P o r l l a n d - C e n i e i i t e t n j á u l O ICHÖ á r o n h 

Portland-Cement-Gyár Brassóban 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomatott Usvnboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1907 
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