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Ad notam ... 
A magyar nemzet egész élete, ugy 

látszik, a küldésben, a viaskodásban 
nyilvánul. Szerencsétlen csillag alatt szü-
lettünk. Nyomorultak vagyunk. Ezeréves 
történelmünkben nines egy fehér  lap. Min-
denik helyen vérrel festett  betllk hirde-
tik azörökös liarczot,az Örökös küzdelmet. 
Ha egy pillanatra helyreállott a béke, 
a csend és nyugalom, ellenségeink gon 
doskodtak idejekorán ujabb hadüzenet-
ről. Nem egyszer tértüuk nyugovóra a 
béke tudatában, de már hajnalban kar-
dok pengéjének csattogása, ágyuk ro 
pogása zavart fel  édes álmunkból. 

És ebben a folytontartó  ádáz küz-
delemben — csodálatos módon — min-
dig győztesek voltunk, mindig győze-
lemre vitt a mindenható Hadúr! Pedig 
erós liarczokat vivtak apáink. Hős-
regékbe illenek ezek a harezok. Azt 
hinné az ember, meg se történtek! Rá-
czáfol  a kuttók hitelessége. Igen, apáink 
harcza csak fényt,  dicsaugárt vont a 
nemzet homlokára, sőt nem egyszer 
területileg is nagyobbította az orszá-
got. Volt idó, midőn „magyar tenger 
vizében hunyt el éjszak, kelet, dél hulló 
csillaga!" 

És ma? szomorú egy kép. Minden 
nap veszitünk valamit, mindennap sza-
porodik csúfos  vereségeink száma. Mél-
tatlan, gyáva epigunokká sülyedtünk. 
Pedig az ellenség korántsem oly erós, 
nem oly hatalmas, mint a régi. Csak 
mi vagyunk gyávábbak. Tévedtem, nem 
gyávák vagynk; nem, hanem kiveszett 
belőlünk a szent ideálizmus, erkölcste-
lenek lettünk, az anyagiság kapzsi bál-
ványozói. A cselszövények rendezésében 
versenyezünk,csakhogy sajátmagunknak 
hízeleghessünk, csakhogy az aljas helóta 
had tapsaiban gyönyörködhessünk. Ha 
valaki személyes ellenségünk, nem tö-

rődünk azzal, hogy a nemzet javáért, 
a haza boldogitásáért küzd, nem, csupa 
személyes bosszúból eltesszük láb alól, 
s hogy ez a játék teljen legyen s tná-
soknak is élvezetet szerezzen, simán, 
ügyes rafinériával  a közérdek leple alá 
vonjuk. íme, a gyalázatos egoizmus 
már is bőven megtermette fanyar  gyü-
mölcseit. A nemzet jobbjai, nemesen érző 
fiai  tétlenül nézik ezt a gyalázatos játékot. 

Tisztelet a* kivételeknek. 
Hogy mennyire tehetetlenek let-

tünk, hogy mennyire szétforgácsolódott 
a még a közelmúltban oly hatalmas 
nemzeti erő, fényes  bizonyságul szol-
gál a napirenden levó horvát obstruk-
czió. Tudásában szegény, erkölcsében 
züllött néhány képviselő képes az or-
szággyűlést sürgős munkájában meg-
akasztani. A kormány tehetetlen. Kény-
telen tűrni a horvátok szemtelen maga-
tartásit, kénytelen végig nézni, hogy 
lassankint mint veszít tekintélyéből a 
magyar parlament a külföld  előtt, s mi-
ként lesz ez szégyenpiacza a nemzetnek. 

Elég gyalázatos dolog, hogy mind 
e mellett léteznek magyarok, kik noha 
tisztában vannak a helyzet komolysá-: 
gával, mégis képesek ezt még zava-
rosabbá tenni. Ezen kevés reakezio-
náriusnak viselkedése nyilt támadás a 
nemzet ellen. A helyett, hogy töreked-
nének az ünneprontó gálád idegen nép-
fajzat  ellen, még ágit adnak hazaelle-
nes törekvéseiknek. 

Ébredjen fel  már egyszer mindnyá-
junkban a nemzeti eszme. Érvényesít-
sük ezt a tudományban, irodalomban és 
művészetben egyaránt 

Számolva a jelen kétségbeejtő 
viszonyaival, fogadjuk  el, tegyük ma-
gunkévá Machiavellinek azon elvét, 
hogy az erkölcsi legmagasabb alakja a 
nemzeti életben van s ennek eléréséért 
még a zsarnokság is megengedhető. 

Dr. Benke Antal. 

A nemzeti nevelésről. 
A Csiki Róm. Kath. Taniló-egyesUUlet gyűlésén 

felolvasta  Zsőgön Zoltán elnök. 

A magyar népoktatásügy történetében a 
közelmúlt határozottan uj korszakot jelöl. A 
vallási szellemtói áthatott nemzeti nevelés 
ujabb irányainak és a tanitóság anyagi érdekei-
nek felkarolásán  alapul e korszak métája. Az 
ellóbbit n méltányosság hozza magával. 

A népnevelés teréu nagy haladást mutat 
az a körülmény, bogy n tanitó nem kény telen 
többé a megélhetésen folytatott  harcban szét-
forgácsolni  erejét s gyakran olyan téren szer-
zi be a legszükség«90bbeket, amelyen egy-
áltnlán nem érvényesülhet szakképzettsége, sőt 
aminek következtében iskola működése is ered-
ménytelenné válnék. Most már a társadalom-
ban is elfoglalhatja  a tanitó azt a helyet, amely-
nek betöltésére hivatva van s a melyet eddig 
csak távolról kellett szemlélnie mindig többet 
veszítve azon ideálizmusból, amelyei a tanító-
képzőben egykor ifjú  lelkét fölvértezték,  mi-
dőn t, i. azon tudattal indult a nehéz pályáu-
hogy a nevelése alul kikerülő ifjúságot  isko-
lán kivül is ő irányítja és igy minél egészsé 
gesebb szelleművé alakítja a társadalmat. Azon 
ban mit kellett tapasztalni ? Amig az anya-
giakért küzd, gyakran felületes  elemek veszik 
át a vezető szerepet s ó a mellózésuek egy 
erósebb nemében részesült. 

Nem célom az ilyen korlátolatlan fellé-
pésű, de annál szegényebb gondolkozású tár-
sadalmi hangadók háborgatása, sem a szerény 
tanitóság erdekében való méltatlankodás. Ha-
nem éppen e reflexióval  akaróin megvilágítani 
jelenlegi kedvező helyzetünket s kifejezui  azt 
a korszakalkotó jelenséget, amely zseniális 
kultuszminiszterünk intézkedéseiben nyilvánul. 

Egyszersmind ufölötti  örömemnek adva 
kifejezest,  bogy széleskörű érdeklődés mellett, 
nemes vármegyénk szine előtt tarthatjuk ez-
idei közgyűlésünket, melyben működésűnk el-
ismerésének fényes  bizony ságát látom, — kör-
vonalozom azt a mezőt, amelyen — most már 
kevesebb anyagi gonddal — vetésünk és ara-
tásunk nagyszerű munkáját kell végeznünk. 
Ez pedig a vallási szellemtől áthatott nemzeti 
nevelés mezeje. 

A népoktatási törvény-cikkekbe foglalt 
részletes tantervek és nz ujabban kibocsátott 
miniszteri rendeleteket, amelyek lényegükben 
megegy eznek a püspöki kar által elrendelt tan-
tervvel, iniud a nemzeti nevelés-oktatás fon-

tosságát hangsúlyozzák. Ami nagyon termé-
szetes is. Knélkül kötelesség" teljesítő honpol-
gárokat 8 önfelájdozó  hazafiakat  nem nyer-
hetne nz állam. És azt a hatalmas erűt sem 
volna képes kifejteni,  amelyre sajnos, a min-
dig jobban fegyverkező  nemzetiségekkel szem-
ben szüksége van. 

A nemzeti nevelést erős vallás- erkölcsi 
szellemnek kell áthatnia; csak igy akadályoz-
ható meg a sok ferde  társadalmi irányzat, mely 
veszedelmesebb akármilyen nemzetiség ellen-
szenvénél és nyilt ellenségnél, mert saját vé-
rünkből támad és lappangva, szívósan pusz-
títja úgy az állami-, mint a vallási szerveket, 
libben a tekintetben ne elégedjünk meg a 
bajok észlelésével, a keresztény eszmék puszta 
hangoztatásával; ne gondoljuk azt, hogy azzal 
mindent megtettünk, ha pl. mint privát embe-
rek az állam és az egyház által ránk rótt kö-
telezettségének megfeleltünk,  vagy pedig egy 
bazai illetőleg keresztény întézménynek, ami-
lyen pl. az „Orsz. Kath. Népszövetség" tag-
díjfizető  részesei vagyunk. Mert ugyan min-
deuesetre szép dolgot cselekedtünk ezzel is*; 
hiszen lelkiismeretünket talán igy is megnyug-
tathatjuk és egyszerű példánk is ösztönözhet 
talán másokat hasonló tettre. De nekünk nem 
mint privát embereknek hanem mint tanítók-
nak édes hazánk és sok százados erősségünk, 
igaz vallásunk érdekébea folyton  cselekednünk 
is kell. Álljunk a társadalom élére ; mi vegyük 
kezűnkbe a zászlót. Csak bíznunk kell erőnk-
ben és a betegedő társadalom szerveibe új 
vért önthetünk. Legyünk bátrak, férflak;  de 
ne piaci téreken, hanem a társadalom forrá-
sánál, igazi világunkban, az iskolában, ott ope-
ráljuuk. Aztán találjuk meg azt a teret is, 
melyen a kezünk alól kikerülő ifjakat  megóv-
hatjuk a társadalmi kufároktól.  Néha vessünk 
számot maguukkal: nem csak mint egyének, 
hanem mint népnevelók helyt állunk-e ? Ha 
jelenlegi közgyülésünköu szándékom volna va-
lamelyes határozati javaslatot előterjesztenem, 
az mindenesetre uzt az ideális óhajtást tertal-
tnazná, a jövó közgyűlésen az egyesületi ta-
gok önként Bzámoljannk be azzal a pozitív 
eredményei, melyet egy év alatt a hitvallásos 
nemzeti nevelés és a társadalmi bajok irtása 
vagy terjedésüknek meggátolása tekintetében 
elértek. 

Említenem sem kell, hogy minő eszkö-
zök állauak rendelkezésünkre a nemzeti ne-
velést illetőleg. Erre nézve kellő felvilágosítást 
nyújtanak nz általános tantervek éB rendele-
tek, melyek a nemzeti tárgyaknak különös 

A „CSIKI L A P O K " T A R C Z A J A . 
Viszontlátás. 

Összehozott tehát ismét a sorsunk, 
Annyi távollét, annyi év után, 
Magának a bajusza nőtt nagyobbra, 
Nekem pedig hosszabb lett a ruhám. 
Magr kollokvált és alapvizsgázott — 
És én motyogtam francziát  . . . 
IJgyszóval, nem vagyok már polgárista, 
És maga Bem a régi kis deák. 
Az uzsonnánál előbbre ültetnek, 
És a kezére ütnöm nem lehet, 
Maga sem lophat többé a kezembe 
Ibolyákat és ölnyi verseket. 
Nem hintáztathat a kertben immár engem, 
Mit szólna hozá a szent etikett ? I — 
Ruhám is elgyOmém, hisz már nem karton, 
Hanem batiszt, selymes és kihimzett. 
. . . És vágy fog  el: az asztalvégen ülni. 
És nem ügyelni arra, hogy kl lát 
Ob, miért is nem vagyok még polgárista 
És maga miért nem újra kis dik ? I 

Berde  Mária. 

A micttaiicm mi. 
— A „Csiki Lapok" eredeti tárcája. -

Irta: Palatino* Jóaaef. 
Tarnay rendórtanácsos ur, a tanácsosi 

gárda nesztora, keleti kényelemmel ül íróasz-
tala előtt a divatos angol bőrfotelbe.  Ujjaival 
valami pinkás operettáriát dobolt az asztalon, 
amelyen kékesés sárgás síinU bűnügyi akták 
sorakoztak kifogástalan  pedanteriával egymás 
mellett A tanácsos ur fütyörészett  la ebez a 

mulatsághoz, zöldes-szürke apró szemeiuek te-
kintete pedig beléveszett a czigaretta füstöl 
kékes levegőbe. Idóközönkint felhagyott  a fü-
työrészéssel és dörmögött valamit a fogni  kö-
zött Nem valami kellemes dolog lehetett, amin 
a tanácsos ur gondolata elkalandozott, mert 
unos-untalau a kániszmátert, meg ebhez ha-
sonlókat emlegetett valami akaratos fehércse-
léddel kapcsolatban, akit az anyja után való-
ságos Lombroso típusnak hitt, de ebben a 
hitében czudarul csalódott. 

— Átkozott kaland ! — sziszegte. — Ke-
gyetlenül kifizetett  nz a fruska! 

Valami kucskaringós huszár káromkodás 
is eszébe jutott n boldogabb időkből. Hama-
rosan nzt is útnak indította és maga is fölkelt, 
ideges léptekkel mérve végig a szobát. 

— No, tanácsos ur, maga szépen meg-
járta ! — monologizált önmagának. — Ilyen 
csúfondáros  esetet még jegyzőkönyvbe Be 
vettem, pedig már ma-holnap harminc éve ro-
vom a bünkrónikák beláthatatlan sorát, de ezt 
sem pingálnám be a protokollumba, ha mind-
járt megnyílnék ia alattam a főid. 

Ez a csoda ugyan nem történt meg, de 
kinyílt az ajtó. A tanácsos ur huszárja jelen-
tette alásan, bogy egy talpig feketén  lefátyo 
lozott asszonyi személy óhajt bebocsátást a 
tanácsos urboz. 

— Vigye az ördög ! — mormogta bosz-
ssusan Tarnay. 

— Igenis, jelentem alásan a nagyságos 
tanácsos urnák I — tisztelgett sarkankuját össze 
csapva a huszár. 

Tarnay most már dühítsen rivalt a hajdúra. 

Hallja barom, csak nem fogja  azt 
mondaui anuak a micsodának, hogy mit kí-
vántam ! 

— Igenis jelentem alásan 
— Jelenti a fészkes  poklot 1 Mondja, hogy 

jöjjen be. 
A következő pillanatban a talpig fekete 

hölgy Tarnay előtt állt. Bő köppeny födte  ter-
metét s mozgása fiatal  asszonyi teremtést árult 
el. Tarnay fürkésző  pillantással mérte végig 
vendégét, aki minden habozás nélkül ideges 
gyorsasággal intézte hozzá kérdéseit, az ud-
variasság legelemibb szabályainak ügyeimen 
kivül hagyásával. 

— Ön Tarnay reudőrtauácsos'? — kér-
dezte a nő. 

— Igeu, az vagyok, — felelt  meglepetve 
Tarnay, aki az első pillanatban azt hitte, hogy 
egy exaltált nővel áll szemben. Hirtelen a vil-
lanyos csengő gombjához nyúlt, hogy behívja 
legényeit. De a fátyolos  alak hirtelen odaug-
rott és elkapta kezét. 

— Ne hívjon ide senkit I Én egyedül 
Tarnay rendórtanácsoBsal akarok beszélni. 

A rendőrtanácsos pillanatról-píllanatra ké-
nyelmetlenebbül érezte magát. Valami fázós 
borzongás is keresztül futott  a testén és szinte 
félre  húzódott Íróasztala mögé. Tekintete vizs-
gálva fürkészte  az asszony arcát s csak fo-
kozta különös érzését, amint atitkozatos ven-
dég szemeinek vadul lobogó tűzét áthatni látta 
A sűrű fátyolon.  Csak néhány pillanat múlva 
nyerte vissza önuralmát. De még akkor is va-
lami balsejtelem rezgett hangjában, amint föl-
tette a nőnek a kérdést. 

— De hát kicsoda ön és mit akar tőlem ? 
Vallató bírám ön nekem, hogy ilyen hangot 
merészkedik velem szemben használni ? 

— Ha tudni akarja, igenis megvan hozzá 
a jogcímem. Azután, majd ha én végeztem, 
tanácsos ur veheti át a szelepemet. 

Tamayt már-már elhagyta a türelme és 
újra csengő után nyúlt. Mégis meggondolta 
azonban a dolgot és leereszkedve székébe, 
hangusan rászólt a fekete  alakra: 

— Beszéljen hát, de szaporán! 
Néhány másodpercnyi szünet. A nő mintha 

rendezte volna gondolatait. Azután keményen 
szemébe nézett Tarnainak. 

— Tanácsos ur, járt valahol ma délután, 
egy órával ezelőtt? 

Tarnay idegesen ugrott föl. 
— Micsoda beszéd ez ? Kikérem magam-

nak ! Ne tessék elfeledkezni,  hogy hol tartóz-
kodik most. Különben kénytelen volnék . 

— Csak ne heveskedjék, tanácsos url 
Mindjárt végzünk. Már nincs is több kérdésem, 
de rögtön átadom a szót. Mivel azonban nem 
akart felelni  a kérdésemre, emlékezetébe idé-
zem, hogy tanácsos ur egy órával ezelőtt a 
Sziv-utcában járt. Gyorsan robogott fogata  a 
vakolatlan bérpalota felé,  de kifelé  talán még 
gyorsabban vágtattak a lovak. Emlékezik már, 
tanácsos ur? 

Tamayt elhagyta hidegvére is, a jobbik 
esze is. Simára borotvált fakó  arcára szökött 
minden vére. A hiányos fogsora  pedig össze-
szorult. Apró szemei hol vadul villogtak, hol 
meg elhomályosultak. A torka egy hangot nem 
tudott kiadni, lábai pedig szinte gyökeret ver 
tek a padlóba. 
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gonddal való művelését iiják elő. Azért szük-
séges már a tanítójelöltnek a nemzeti tárgyak-
ból alapos képzésbea részesülnie, mert tény-
leg ezeknek közlése alkalmával fejti  ki az 
oktató a legművészibb eljárást. Nem is olyan 
könnyll ám e tárgyak körében mozognunk, 
mint abogyan némelyek gondolják és úgy ki-
csinylőleg odavetik. A magyarnyelvt.int akárki 
taníthatná, hiszen puszta szabályok beemléz-
tetéséból áll az egész vagy a történelem kö-
zönséges mesék sorozata, melynek közléséhez 
előkészület nem is szükséges és a füldrajz,  — 
azt meg éppenséggel könnyű leolvusni a tér-
képről, stb. Könnyű bizouy annak, akinek haj-
landósága, előképzettsége és gyakorlata révén 
annyi ügyessége van, hogy, néhány perc alatt 
a legholtabb betűnek és a legridegebb igaz-
ságnak lelket tud adni. Ezt a könnyűséget pe-
dig a tanítás művészetének nevezzük És ezt 
kívánja tőlünk a nemzeti oktatás. 

Soha sem lényegtelen tehát ezen tárgyak-
kal foglalkoznunk. 

A magyar nyelvtanítás módja pl. roppant 
nagy ügyességet igényel a tanitó részéről. 
Alapos előkészület nélkül nem csak hogy 
eredménytelen a tárgy körében minden lépes, 
Bőt száraz szabályokkal való kínzás bizonyos 
fokú  ellenszenvet kelt a gyermekben a nyelv 
iránt Kevés szabály, melyeket a növendék 
maga von le a példákból ugyan szükséges az 
fejlesztésére;  de a magyar nyelvi oktatásnak 
ez a köre nem táplálja a nemzeti öntudatot. 
Hanem igenis szép eredményeket lehet elérni 
a beszéd- és értelemgyakorlatok s nz olvas-
mányok tartalmi tárgyalások révén. Az érte 
lem éa kedély beszélgetés által könnyen fej-
leszthető. S mivel beszélgetésünknek bármelyik 
tárgy lehet anyaga, az oktatás kezdetén rak-
juk le későbbi nevelésünk nemzeti alapjait, 
llidőn első alkalommal a gyermek meglevő 
képzeteit kiigazítjuk, rendezzük és megvilágít-
juk ; figyelmét,  fogékonyságát  az igazra, szépre 
és jóra ösztönözzük, igaznak mutassuk a val-
lást, szépnek az erényeket és jónak, ami a 
lélek üdvére válik. A történelmi igazságok 
alapján ébresszük elméjét nemzeti öntudatra; 
a haza szépségeinek feltárásával  hassunk ke-
délyére és gyulasszuk fel  szivében a honsze-
retetet ; a közérdekű jó cselekedetek és a pon-
tos kötetesség teljesítés példájával képezzük 
akaratát s formáljuk  jellemét. A nyelvgyakor-
latokat ne a rideg szabályok ismertetéséért, 
hanem a célból végezzük, hogy növendékek 
nemzeti érzésünk és gondolkodásunk szép alak-
ban való nyilvánitásáuak eszközét megszeres-
sék és bogy megsejtsék a nyelvben a nagy-
erőt, mely az egységes állam feuutartója.  Ha-
zánk szépségeinek, gazdaságának és uemze-
tiségeiuek ismertetésénél sem a száraz föld-
rajzi nevek elmondásában találjuk a célt, ha-
nem a külső szemléltetést az érzelmi képzés 
ügyességével kapcsolva össze, a magyar faj-
és főid  iránti ragaszkodással, illetőleg szere-
tettel töltsük be a gyermeki szivet. A törté-
nelem meg éppen élő példája legyen a köz-
érdekekért végzendő nemes cselekedeteknek 
és békés kötelesség teljesítésnek. Ez táplálja 

— Tehát még mindig nem emlékszik Y — 
ismételte meg kérdését a fátyolos  hölgy. Majd 
emlékezetébe intézek én miudent! Lássuk csakl 
redőrtanácsos ur. bizonyára agglegény. És 
bár rendőrtanácsos ur, elsősorban donzsuati 
És a rendőrtanácsos urnák, a rendnek egyik 
legfőbb  őrének, bizonyára privilégumába tar-
toznak a donzsuáni jogok. Ez magyarázza meg 
gyakori látogatását a Sziv-utcában. A vako 
latlan házban, ahol az emeleten lakik az özv 
Szénássyné. Tetszik talán ismerni ? Aki, inost 
rendőrtanácsos ur, éppenséggel nem csinál ma-
gának lelkiismereti furdalást  abból a kérdés-
ből : egy-e vagy száz a letörött liliomok száma. 

Tarnay lába alatt megindult az egész 
rendőrségi palota. Sápadt, hol meg szederjes 
kékség ült kl eltorzult arcára. Hebegett vala-
mit, de nem tudta félbeszakítani  a nőt 

Emlékezhetik, tanácsos ur, hogy a na-
pokban egy sugártermetű fiatal  leány érkezett 
Szénásynéhoz, aki sietve jelentette be taná-
csos urnák a legfrisebb  áldozati bárányt. Az 
alkn szerint ma délután, egy órával, másfél 
órával ezelőtt keltett volna tanácskozniok. A 
randevú megtörtént De ez a találka elütött 
az eddigiektől. Rendőrtanácsos ur nem várt 
csalódással és még kevésbbé remélt nyakle-
vessel távozott a Sziv-utcai vakolatlan bérpa 
lotából. 

A fátyolos  hölgy a következő pillanatban 
ledobta fátyolát  és köpenyét ezután folytatta. 

— Szénássy Irén vagyok, özvegy Szé-
nássyné Sziv-utczai lakós leánya. Öt évig & 
vidéken éltem rokonaimnál. Má jöttem haza. 

Itt sírásba tult a szava és zokogva mon' 
dotta: 

— Panaszt emelek az édes anyám és 
Tarnay rendőrtanácsos ellen . . . 

Tarnay rendőrtanácsos megkövülve bá-
mult a leányra. Azután gépies mozdulattal 
nyúlt a toll után. És irta a jegyzökönyvet, a 
halálos Ítéletét . 

a nemzeti önérzetet és fékezze  az egyénekot 
társadalmi túlkapásaikban. E tárgygyal hatal-
mas eredményeket lebet elérni. Tanítási eljá-
rásunk ilt a belső szemléltetés művészetén 
alapul. Ez pedig igy történik. Lelkesülten szól-
junk a szép múltról, úgy, hogy érezzük át 
magunk is a történelmi szereplők helyzetét. 
Arcunk és szívünk tükör legyen, mely .régi 
dicsőségünk" és .nemzeti nagylétünk- tiszta 
fényét  vetíti a gyermeki lélekre. Azonban túl-
ságos színpadi fogásokkal  ne kápráztassuk a 
növendékeket; a mesterkéltségból származó 
sugessió. elferdíti  a zsenge szivet; az ígéret 
értelmi bénaságot okoz. 

Méltóságosan hömpölygő folyam  legyen 
eljárásunk lefolyása,  mely veszélj nélkül baladva 
biztos célhoz vezeti az ifjú  lelkek hajóját: az 
életbe, ahol baj volua a kiábrándulás A belső 
szemléltetés művészete őszinte érzést s be-
szédben az oktató részéről mérsékletességet 
kiván. Ahogy fölmelegítettük  a gyermek ke-
délyét, engedjünk annak szabad áradatot. Lejtő 
a gyermeki lélek, melynek ormától megindulva 
a tárgy magától gördül. 

A vallási szellemtől áthatott nemzeti ne-
velés-oktatásnak tehát e hármas alapú egység 
kiirill kell forognia.  Mert a népek óceánjával 
körül vett baza addig áll, s nz ezeréves nem-
zet rajta addig élhet, mig drága nyelvünket 
műveljük és megbecsüljek ; mig az édes anyu-
fóldböz,  — mely .szült, ápol s egykor eltakar" — 
ragaszkodni fogunk  s mig szent és nagy ki-
rályaink H dőrék óseiuk erkölcseiben meg-
maradunk. 

Most már mélyeu tisztelt Uraim, midőn 
kormányunk bölcs intézkedése következtében 
kedvezőbb anyagi körülmények között lehelünk 
s nem kell megélhetésünk küzdelmében szétfor-
gácsolnunk erünket, nemes vármegyénk szine 
előtt telietjük azt az igérelet, hogy minden 
tehetségünkkel a vallási szellemtől áthatott 
nemzeti nevelés ügyet szolgálva — legalább 
szűkebb körű hazánkban azon leszünk, hogy 
megakadályozzuk az egészségtelen társadalmi 
eszmék terjedóését és igaz vallásunk s édes 
hazánk felvirágozásáu  tnuukálkodjunk. 

Községi jegyzők öröme. 
A fixvtéMt  alap. 

A községi jegyzőket érdeklő jelentős ren-
delet érkezett a napokban Csikmegye törvény-
hatóságához. A rendeletet a belügyminiszter 
[idta ki valamennyi törvényhatóságnak s igy a 
községi jegyzők egy régi óhajtását teljesiti 
beuue a belügyminiszter. A rendelet ugyanis 
nrról intézkedik, hogy a községi jegyzők ezen-
túl az állampénztártól, illetve amennyiben köz-
ségükben van nílóhivatal, ott vehessék fel  ja-
vadalmazásukat. E célból elrendeli a minisz-
ter, hogy minden megyében megfelelő  alapot 
létesítsenek. 

A rendelet különbou igy szól: 
A községi és körjegyzők, valamint se-

gédjegyzők illet inényeinek szabályozásáról szóló 
1904. évi XI. t -c. végrehajtása alkalmával, 
akkori hivatali elődöm az 11104. évi 7750:) B. 
M. szám alatt kiadott körrendeletben rámuta-
tott nrra, hogy a községi jegyzői kar ama 
méltányos óhaja, miszerint a jegyzők és se-
gédjegyzók a községektől élvezett pénzbeli 
javadalmazásukat, ugy, amint az állam részé-
ről adott fizetéskiegészitésnél  is történik, szin-
tén nz állampénztárból vehessék föl,  előleges 
részletekben s e képpen a községektől élvezett 
javadalomnak is pontos batáridőkben bir'okába 
juthassanak : egy megfelelő  alapnak törvény-
hatóságoukint való létesítésével lenne elérhető 
Hivatali elődöm e kijelentése következtében 
a vármegyék egy része a jegyzői fizetési  alap 
létesítése tárgyában alkotott is szabályrende-
letet. A bemutatott szabályrendeletek nzonban 
részint oly intézkedéseket tartalmaznak, ame-
lyek az állampénztárak (adóbivatalok) kezelési 
szabályzatával ellentétben állanak, részint nem 
tartalmazák mindazokat az intézkedéseket, ame-
lyek az alap fizetési  képességének biztosítása 
szempontjából szükségesek, részint végül a 
fizetési  alappal ös9ze nem függó  kérdéseket js 
felölelnek.  Ugy, hogy a szóbau forgó  szabály-
rendeletekhez jóváhagyásommal nem járul-
hatok. 

A fentebb  jelzett körülmények tekintetbe-
vételével arra határoztam tehát magam, hogy 
azokat az irányelveket, amelyeket a kérdéses 
szabályrendeletek bírálatánál szem előtt és a 
melyektói az állami kezelés és állami hozá-
járulas szempontjából el nem térhetek, egy 
szabály rendelet-tervezet be rendszeresen össze-
foglalom  a szabályrendelet-tervezetet minta-
képpen a törvényhatóságok rendelkezésére bo-
csátom. Szándékomat a pénzügyminiszter ur 
hozzájárulásával megvalósítván a szabályren-
deletmintát oly fölhívással  küldöm meg, hogy 
a községi jegyzők fizetési  alap létesítésének 
kérdését vegye mielőbb tárgyalás alá s az 
alap létesítését tegye mielőbb lehetővé. Avég-
l>ól. az alkotandó szabályrendelet felülvizsgá-
lata megkönnyítessék s a szabályrendelet mi-
előbbi életbeléptetése részemről is gyors intéz-
kedéssel előállítható legyen, felhivom  arra is, 
hogy a szabályrendelet-mintában foglalt  ren-
delkezésektől vagy azok sorrendjétől való eset-
leges eltéréseket fölterjesztésében  egyenkint 
tüntesse fel  s tüzetesen megokolja. Különösen 

is haugoztatom, az alap fizetésképességének 
szilárd biztosítását tarva szem előtt, nem já-
rulhatnék hozzá oly rendelkezéshez, amely : 1. 
a szabályrendelet minta 1. szakaszában föl  nem 
vett átalányokat vagy fői  nem vett állások 
(írnok stb.) illetményeit a fizetési  alapba utalná; 
2. egy hónapi fizetési  résztletnél nagyobo fize-
tési előleg adhatását engedelmezné ; 3. a fize-
tési alap javára mutatkozó esetleges marad-
ványt más, mint a 16. szakaszban megjelölt 
célra rendelné. 

A szabályréndelet-tervezetből kiemeljük 
a következőket: Az alapot a vármegye szék-
helyen lévő kir. állampénztár i adóhivatal) ke-
zeli. Az alapban a községi (kör) jegyzők és 
az 1904. évi XI. törvény-cikk rendelkezései-
nek meglelelóen rendszeresített állásokon al-
kalmazott segédjegyzők fizetése,  fizetéskiegé-
szitése, kor és szomélyi pótlék és — a meny-
nyi ben nem leimének természetbeni lakással 
ellátva — lakáspénze kezeltetik. A vármegye 
összes nagy- és kisközségei az 1. szakaszban 
említett jegyzők és segédjegyzőknek ugyanott 
jelzett illetményei címén a községi költségve-
tésekben megállápitott összegeket negyedévi 
előleges részletekben, február,  május, augusz-
tus és november hónapok 15-ig a jegyzői fize-
tési alap részére postatakarékpénztárt befize-
tési lappal, a vármegye székhelyén lévő ál-
lampénztárba beszolgáltatni kötelesek. E határ-
idő elmulasztása esetén 5 százalék késedelmi 
kamatot, kell fizetni,  mely » befizetés  napjáig 
számítandó és a befizetésekből  elsó sorban 
számolandó el, Jóváhagyott költségvetés hiá-
nyában, a községek a befizetéseket  az előző 
évi költségvetésben megállapított összegek sze-
rint teljesitik. Megokolt esetben az alispán a 
folyó  évi községi járulékok befizetésére  a kö<-
ségeknek 5 százalékos késedelmi kamat fize 
lésének kötelezettsége mellett a naptári év 
zégéig halasztást engedélyezhet. Az alispán az 
illetményeket a jegyzők és segédjegyzők lak-
helye szeéint illetékes kir. adóhivatalnál utal-
ványozza. A fizetés,  fizetéskiegészrtés,  korpót-
korpótlék és személyi pótlék havi, a lakás-
pénz negyedévi előleges részietekben esedékes. 
A fizetés  itizetéskiegészités), kor- és személyi 
pótlék cimen kidizetett összegekből a IV. oszt. 
kereseti adó levouaudó. A fizetést  terhelő nyug-
díjjárulékok a jegyzői nyugdijintézeti szabály-
rendelet határozmányaiimk megfelelően  vonan-
dók le. A jegyzők és segédjegyzők, ha idő-
szaki fegyvergyakorlatra  behivatnak, ez idő 
ilatt, a nyolc heti katonai kiképzés végett 
behívatott póttartalékosok pedig ez idő tar-
tamra, illetményeik élvezetében maradnak. A 
hosszab tényleges katonai szolgálatra bevo-
nuló jegyzők és segédjegyzők illetményeiket 
csak a katonai szolgálat első nyolc hétre kap-
,ák meg. Ha a községi járulékok kellő időre 
a megfelelő  összegben be nem folyuának  és 
miatt sz alap kiadásainak teljesítésében íűnn-
akadns állana be, az alap fizetőképességének 
biztosítására szükséges összeg a vármegyénk 
az 18811. évi XV. t.-c. 15. szakaszának értel-
mében rendelkezésére álló más alapból, elsó 
iorban a községi jegyzői nyugdíjalapból 4 szá-
zalékos kamat mellet kölcsim veendő. A jegy-
zői fizetési  alap évi számadása szerint, az elő-
irt valódi bevételek és kiadások között mu-
tatkozó többlet az alap javára gyümölcsözőié; 
kezelendő. A többletet C9ak a jegyzői és se-
gédjegyzói illetmények céljaira és csak bel-
íigyminiszterileg jóváhagyott közgyűlési hatá-
rozat alapján lehet igéuybe venni. Az egye9 
községek terhére a számadási évre megállapí-
tott hozzájárulási összegeken felül  bevfizetett 
többletek az illető községek javára esnek, il-
letőleg jövőben általuk befizetendő  hozzájáiu 
lá>i összegekbe betudandók. 

Iparosaink állami segélyezése. 
A kerületi kamara üléséből 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara, amelynek kerületébe Csikvármegye 
is tartozik, a napokban rendkívül jelentős ülést 
tartott. A lapunk mult számában már röviden 
jelzett pénzpixez szanálási kérdésen kivül 
szőnyegre került a kereskedelmi miniszternek 
a kisiparosok állami támogatása kérdésében 
érkezett leirata. A kereskedelmi és iparkamara 
a kereskedelmi miniszter rendelete folytán  sok 
iparost részesített különböző gépekben állami 
támogatásban. E szerencsések között alább 
felsoroljuk  azon derék iparosok névsorát, akik 
Csikvármegyének lakosai. 

íme: 
Köllő Gyula gyergyószentmiklósi ezukorka 

készitó kapott egy moderu-ezukorvágó gépet, 
200 korona értékben. 

A székelyudvarhelyi fazekas  ipartársulat, 
melynek Csikmegyéből is több tagja van, kö-
zös haszuálatra kapott egy három lóerős elektro-
motort, egy agyaggyuró gépet, egy festék-
törő gépet, két mázőrlő dobozt, valamint a 
szükséges transmissiókat 3750 korona értékben. 

E tárgyak csak akkor jutnak a megne-
vezett iparosok tulajdonába, ha arra szorgal-
mukkal érdemesekké válnak. — 

Kötelező nyilatkozat ellenében véglege-

sen adományoztak egyes gépeket a következő 
csikmegyei iparosoknak: 

Kölló Ferencz gyergyószéntmiklósi czi-
pész kapott égy czipófelsőrész  varrógépet. 

Kugler Gyula gyergyószentmiklósi aszta-
los kapott egy fúró-vésógépet. 

Lukács Ferencz csikdánfalvi  lakos kályha-
készitő még 1902-ben 600 korona segélyt ka-
pott a kamara révén az államtól, amely 600 
koronát most véglegeseu neki adományozták. 

Németi Jenő gyergyószentmiklósi fodrászt 
segélykérésével elutasították. 

Konstatálhatjuk és mindjárt hozzáfűzhet-
jük sajnálkozással, hogy nagyon rövid a csík-
megyei iparosok lisztája. Már ahhoz az arány-
hoz képest, amely arányban a kerület egyéb 
vármegyeiek, különösen pedig a marostorda-
megyci iparosok részesültek. Nem tudjuk, 
hogy megyénk iparosainak élbetetlensége, avagy 
a kamara indolencziája ez, de mindenesetre 
olyan körülmény, amelyre felhívjuk  a kama-
rának csikiuegyei képviselőit, nunál is inkább, 
hogy a jövőben hasonló esetben csikmegyei 
iparosok is részesüljenek abban az állami gyá-
molitásban, amelyre bizony a mai válságos 
gazdasági viszonyok között bizony jobban rá 
vannak utalva, mint bármely nagyobb város 
iparosai. 

Két tanitó-gyíilés. 
Vármegyénk derék tanitóságának 

közelebbről két járás-köre tartott gyű-
lést a tagok nagy érdeklődése mellett. 

Tudósítójuk az alábbiakban számol-
nak be. 

A csikmegyei általános tanító-egyesület 
csiki köre folyó  évi november hó IG-án Ujtus-
nádon gyűlést tartott, melyen a kör tagjain 
kivül dr. Balló István kir. tanfelügyelő  ur is 
megjelent, a tanácskozást éber figyelemmel 
hallgatta s abban tevékeny részt vett. 

Gyűlés előtt Éltes Lajos helybeli tauitó 
tanítást tartott Szent-István történetéről. Fél 
11 órakor László Péter elnök megnyitó beszé-
débeu hálásan emlékezett meg a nemzeti kor-
mányról, majd a hazafias  nevelést fejtegette 
s az ezen szellemben működő tanítót jelle-
mezte. 

Egyébiránt beszéde szószerintigy hangzott: 
Tisztelt Gyűlés! 

Az egyesületi élet hosszabb szünetelése 
miatt, az alkotmányos küzdelem lezajlása után 
most van szerencsém egy uj éra kezdetén, 
egy jobb kor hajnalán üdvözölhetni, melyben 
a magyar tanítói karra egy szebb tavasz fénye 
derült, a nemzeti kormány tj ennek kebelében 
lánglelkii, bölcs miniszterünk fenkölt  gondol-
kozása, hazafias  és emberbaráti érzülete egy 
jobb jövő alapjait rakta le s ha egyszerre nem 
is, van remény, hogy a közel jövőben jogos 
kívánságaink kielégítést fognak  nyerni. 

Valóban mély hála és elismerés illeti a 
jeleni kormányt s annak kimagasló alakját, a 
magyar taaiigy lelkes vezérét gróf  Apponyi 
Albert kultuszminiszter ur őnagyméltóságát, a 
ki iránt szerény véleményem szerint hálánkat 
legméltóbban ugy fejezhetjük  ki, ha nemes 
intenciójának megvalósításán: a magyar nem-
zeti állam kiépítésén szivünk egész melegével, 
lelkünk miudeii erejével fnguuk  munkálkodni. 

És ebben közreműködni legszentebb kö-
telessége volna minden tanítónak, minden ha-
zafinak  nyelv és nemzetiségi különbség nélkül 

Hi -z fenkölt  gondolkozású miniszterünk 
rajongó hazaszeretete, puritán jelleme és ne-
mesen érző szive eddigi hazafias  működésében 
meggyőzhetett mindenkit s igy idegen ajkú 
polgártársainkat is — ha a lelketlen izgatók-
tól menekülve, elfogulatlanul  Ítélnek — hogy 
szivének minden dobbanása n hazáért esett s 
tettének rugója mindig a haza jóléte és bol-
dogsága volt. 

Fel tehát kedves kartársak! Hassa át 
szivünket lelkes vezérünk hivó szózata, buz-
dítson nemes példája, járjunk jó példával elől 
itt az ország keleti határán, hol dicső öleink, 
a vitéz székely nép, az ország védőbástyája 
volt, magának örök dicsőséget, elhervadhatlan 
érdemeket szerzett, ne szűnjünk meg az ifjú 
nemzedéket őseihez méltó hazaszeretetre buz-
dítani és lelkesiteui. 

Nemzeti nagyjaink, kiváló történelmi alak-
jaink méltatása, dicső tetteiknek az ifjúság  elé 
vnrázsolásával ébresszük, ápoljuk és gondoz-
zuk a hazaszeretet érzelmét, az emberiség 
egyik legszebb eréuyét. 

Véssük mélyen szivükbe, hogy egyedül 
e főid  ami hazánk, melyet bősök vére áztata 
s a melyen kivül nincsen számunkra hely. 

Annak szent jogait, alkotmányát, tartsák 
tiszteletben, a Bzabad és független  magyar 
hazáért lelkesedjenek B ha próbára lesznek 
téve, miként a~ múltban, azért harcolni meg 
ne szűnjenek, érte ha kell! vérüket ontani 
készek legyenek. 

Neveljünk hasznos, munkás polgárokat a 
hazának, mert anyagilag is erós nemzet áll-
hatja meg helyét. 
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Lelkesedéssel, hazafias  szellemben azon-
ban igazán csak az a tanitó nevelhet, ki maga 
is minden szépért, jóért és nemesért lelkesedni 
tud, kinek lelke magasra tör, szellemben emel-
kedik, ideális gondolkozással bir, nem az apró 
anyagi dolgok keresésében találja eélját, nem 
lelki Bzárnyaiaak nyirbálásával keresi a nép-
pel az érintkezési pontot, hanem' magát foly-
ton képezve, műveltségben emelkedve, töre-
kedni fog  a népet magához felemelni,  nem 
pedig annak mély rétegébe fog  leslllyedni, a 
honnan — magáról megfeledkezvén  — nincsen 
Számára feltámadás. 

Az a tanitó, ki lelkét folyton  miveli, hasz-
nos és üdvös intézmények létesítésén fárado-
zik, magának tiszteletet és becsiilést fog  sze-
rezni. 

Tagadhatatlan, hogy e téren haladás van, 
de meg kell vallanunk, hogy még igén messze 
vagyunk a céltól, midón a tanitó önérzettel 
rámutathat nz őt ért méltó tisztelet és biza-
lomra. 

Hanem biztat a remény, hogy okos és 
tapintatos bánásmóddal, lelkesült munkálko-
dással kivívhatjuk a sikert. 

Ezen reményben a m. t. vendégeket és 
kartársakat ismételten üdvözölve, a gyűlést 
megnyitom. 

A lelkesült éljenzéssel fogadott  megnyitó 
után jelentést tett az időközben teljesített el-
nöki intézkedésekről s az egyleti tagok sorá-
ban beállott változásokról, mely tudomásul 
vétetett 

Dávid Ignác jegyző felolvasta  a mult 
gyűlés jegyzökönyvét, melyet a kör észrevétel 
nélkül elfogadott  és jegyzőnek köszönetet sza-
vazott 

Nagy eszmecsere fejlődött  ki a gazil. ism. 
isk. tanterv körül, melyet a ţiuit gyűlés ht-
tározata folytán  vidékek szerint külön-külön 
kidolgozva Bartha István és Éltes János ad-
tak elő. 

A felszólalók  ugy vélekedtek, bogy az 
elsó igen teijedelmes, az utóbbi pedig lecke-
terv alakjában lévén kidolgozva, első Imllásm 
tisztán nem tünteti fel,  hogy azon vidéken 
(Gyimes) az egyes gazdasági ágak milyen 
arányban vannak felölelve.  A gyűlés elhatá-
rozta, bogy mind a két munkát kiadja egy 
bizottságnak, melyet az eluök a vidéki tagok-
ból állítson össze, s ez a jövő gyűlésre ké-
szítsen a kettőből egy uj javaslatot, melybe a 
legszükségesebb dolgokból annyit vegyen fel, 
amennyit az ismétlő iskolában ami viszonyaink 
között meg lehet valósítani. ' 

László Berta érzéssel 09 tetszéssel sza-
valta a „Rákóczinó* cimü költeményt, melyért 
a kör elismerést és köszönetet szavazott. 

Gábor Gyula népünk néhány rossz szo-
kásairól tartott igen tanulságos felolvasást.  A 
gyűlés felolvasónak  szakavatott munkájáért 
köszönetet szavazott. 

Ezzel kapcsolatban kir. tanfelügyelő  ur, 
egy régebbi miniszteri rendeletre hivatkozva 
az ifjúsági  egyletek alakítására hivta fel  a 
tanítói kart, buzdítván, bogy a tevékeny taní-
tók megjulalmazásáról gondoskodni fog. 

A tanító-testület n felhívást  ahhoz tartó 
tudomásul vette. 

Lázár Pál nagy hatással sznvalta Farkas 
Lászlónak .Boldog álom" cimü költeményéi, 
melyet a gyűlés elismeréssel és köszönettel 
jutalmazott 

Ezután a gyak. tanítás biráltatott meg 
és a tett észrevételek után teljesen sikerült-
nek mondatett ki. 

Imre Jenőnek a bírálatok eltörlésére vo-
natkozó indítványa, mivel a birálat a tanító-
gyűlések legfontosabb  tágya« különben is a 
miniszterileg jóváhagyott alapszabályokba üt-
közik, továbbá a katonaságnál a tanítókkal 
Bzemben tanúsított durva bánásmód miatt a 
hadügyi és honvédelmi minisztériumokhoz in 
tézendő kérvény tárgyában tett indítványa, 
mint sikerre nem vezetó — n napirendről le-
vétetni batároztatott. 

Ellenben elfogadtatott  Holló Endrének 
azon indítványa, hogy a tanítótestület folya-
modjék a tanítók részére féláru  vasúti ked-
vezményért a kereskedelmi minisztériumhoz, 
melyben a szükséges lépések megtételével az 
elnökség megbízatott. 

Éltes János kifejtve  a vármegyei tanítók-
nak felekesetre  és jellegre való tekintet nél-
küli tömörülését, egy tanító-egyesületté való 
egyeattlésének szükségét, indítványozta, hogy 
az elnökség a jövó gyűlésre a kérdést ké-
szítse elő és a tárgysorozatba vegye fel. 

Kir. tanfelügyelő  ur is hozzászólván, ki-
jelentette, hogy a kérdéssel már eddig is fog-
lalkozott, de a mig érdemlegesen tárgyalni le-
hetne, vanimk elintézésre váró ügyek, melyek 

.ba megoldást nyernek, reményli, hogy sikerre 

vezet a később megindítandó tárgyalás. E te-
kintetben tehát kir. tanfelügyelő  úrtól várja a 
testület a tájékoztatást. 

Az igazolások letárgyalása után a tiszt-
újítás ejtetett meg. Közfelkiáltással  a volt tiszti-
kar tájból megválasztatott. Dávid Ignác azon-
ban elfoglaltságára  való hivatkozáseal a jegyzői 
tisztről lemondott. Igy a tisztikar következőleg 
alakult meg: elnök : László Péter; alelnök : 
Éltes János ; jegyző: Incze Dénes ; aljegyző : 
Gábor Gyula; péuztáruok: Lázár Pál. 

A jövő gyűlés helyéül kijelöltetett Gyi-
mesbükk, ideje és tárgysorozatának megálla 
pitása az elnökségre bízatott. 

Elnök először kir. tanfelügyelő  urnák, 
nzután a vendégek és tngoknak megjelenésü-
kért s a tanácskozásban való tevékeny rész 
vételükért köszönetet mondva a gyűlést be-
zária. 

luueu a jelenlevők kivétel nélkül köz 
ebédre menték, ahol kir. tanfelügyelő  úrra. a 
vendégekre és tisztikarra moudottak felkö-
szöntőt. 

A kászon-nlcsiki tanítói járáskör l'JOT-
november há 20-án tartotta rendes őszi gyű-
lését Fitódban. A járáskörnek ezen rejtett zu-
gát nagyon szép számban keresték fel  a ta 
nit >k és lelkészek, a kir. tanfelügyelővel  egye-
temben. Mintha az a gondolat vezette volna; 
hadd nézzük meg milyen a tanitó munkája 
ott, hol ugy. zólva csak a tanfelügyelő  hitoga 
tasa az egye dáli ellenőrzés. 

Lac János tanitó 10 órakor vezette be a 
megjelenteket az iskola terembe, hol a V'I-ik 
osztályosoknak a földrajzból  tartott szépen si-
került előadást. 

Igazán sok ember győződhetett volnn meg 
ez alkalommal is, kik a tanítókra követ sze-
retnek dobni, hogy bármely félreeső  zugban 
is működjék a hivatásos tanitó, iskolájában 
vallás-erkölcsös nevelés és hazafias  szellemű 
oktatás, iskolai rend és tisztaság uralkodik. 

Tanítás után Todor István elnök, a sza-
bad sajtó határa alatt kifejlődött  rosszirányú 
és erkölcstelen társadalmi alakulatokat fejte-
getvén, a sajtó áltnl támogatott káros izmusok 
elleni küzdelemben egyedüli biztos fegyvernek 
a keresztény sajtót látja, melynek felkarolá-
sára buzdítja ti tanítóságot. 

A nagy tetszéssel fogadott  megnyitóvnl 
kapcsolatosan Zsögöa Zoltán képzőintézeti ta-
nár épen a keresztény népszövetség által 
kiadott füzetkéket  ismertette és azokat hasz-
nos irányító tartalmukért ajánlja a tagoknak, 
melyet lapunk más helyén szószerint köblünk. 

Azután a mult gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasásával  knpesolatosau gyülésbőli elma-
radásukat igazolták a tagok Mészáros József 
nagykászoní plébános kivételével. 

Hajnód Pál szavalta Bán Aladár „Jezus-

cimü népkölteménvét, melyért elnök köszöne-
tet mond. 

Elnök előterjeszti az egyesületi tagok 
sorában történt változásokat. 

Jelenti, bogy Benedek Gábor az alcsiki 
mehész-egyesület elnöke ezen állásáról lemon-
dott s igy ezen állás betöltése szükséges. A 
gyűlés egyhangúlag C'seke Ferenc csikszeut-
síiuoní tanítót választja meg elnöknek, Bene-
dek Gábornak hosszas munkásságáért jegyző 
könyvileg köszönetet és elismerést szavaz. 

Hosszú Ferenc fóesperes  ismerteti a kath. 
tanügyi tanács jegyzőkönyvének tartalmát és 
felolvastatja  a ti3(Jtí. sz. püspöki leiratot, mely-
ben a kath. segély-alapba való belépésre buz-
dítja a tanitóüat. 

Balló István kir. tanfelügyelő  szintén ezen 
irányban példákkal Is bizonyítva a kath. segély-
alap hasznosságát, s különösen a nehéz tanit-
tatási viszonyokra hivatkozva ismételten nz 
alap tagjai sorába való belépésre buzdít. 

A kath. tanítók országos nagygyűlése ál-
tal hozott határozati javaslatra, melynek az 
elemi oktatásnak közgazdasági szemponiiiól 
való javítása a célja, az nlusíki egyesület is 
felhívásra  véleméoyt adott. 

E szerint nem tartja helyesnek a min-
dennapi tankötelesek még nagyobb megterhe-
lését, a gazdasági anyag és gyakorlati munka 
bevonásával; hanem kívánja a felügyelet  és 
irányítás céljából, a gazdasági oktatás legyen 
az ismétlő-iskola feladata.  Az iimétlő-iskola 
mintegy kapocs lévén az elemi-iskola és ifjú-
sági egyesület között, ez utóbbin keresztül a 
tanitó több és folytonos  gyakorlattal ereszt-
heti az iljuságot az «letbe. 

Mindezek jţtân elnök jelenti, hogy a tiszt-
viselők megbízatása lejárt. Kéri a gyűlést, 

hogy a tiszti állások betöltéséről gondoskod-
jék. Több tag elismerő nyilatkozata a gyűlés 
egyhangú óhajtásának engedve a tisztikar, még 
három évre elvállalja a tisztséget. 

A jövó gyűlés helyének megállapítása 
után, Lac János vendégelte meg a megjelen-
teket, kinek vendégszerető házáuál a késő 
délutáni órákig vighangulatban telt el nz idő. 

F.  S. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések- A 111. kir. államvasutak 

igazgatósága Botár Bálint gyiiiiesközcploki állomás 
főnököt  II gyergyószentniiklósi állomás F! nőkévé 
nevezte ki. illetőleg helyezte út. 

— A pénzügyminiszter, Lakatos Izm dijtn-
Inn ni. kir. számgyakornokot, segéddijas szánig;» a-
knrnokká. ideiglenes minőségben, jelenlegi Állomás 
helyén való meghagyással kinevezte. 

Erzsébet királyné emlék-muzeuma 
A király hozzájárult, n nói bizottság kérelmét 
teljesítve, mindazokat a tárgyakat, amelyek 
a királyné használatában állottak és a király 
avngy családja birtokában vaunak, egyesítve, 
átadja hű magyar nemzetének, Erzsébet ki-
rályné örök emlékezetére, ki a nemzethez 
ann\i szeretettel viseltetett. Az Erzsébet Mu-
zeum a királyi palota Krisztina városi szár-
nyának második emeletén, a korona őrség he-
lyisége mellett fog  elhelyezést nyerni. Elisme-
rés illeti azokat, akiklól az ötlet származott s 
akik keresztül vitték. A király alapitó kézirata 
több úrhölgyet nevez meg. A felsoroltak  közül 
Ferency Idái emeljük ki. 0 volt a királyné 
felolvasónője,  de a legbizalmasabb magáutit-
kára is. Ferenczy Kla kezében — bárki jött 
hozzá látogatóba — állandóan olt voli egy 
jegyzőkönyv és egy iron. Minden percben várta 
a királyné csöngetését, hogy jegyzőkönyvvel 
bemenjen hozzá s abba jegyezze fel  a királyné 
utasításait és leveleit. Mert ö végezte a felség 
bizalmas levelezését is. () az eleven titkos ud 
vari levéltár. Jelenleg is neki köszönhetjük 
részben az elsó magyar királyi udvari muzeum 
berendezését. 

— A gyergyói vasút megnyitása. A 
mint ujabban értesültünk a madéralva—gyergyó-
szentmiklósi vasút megnyitását a kolozsvári 
üzletvezetóség november hó 28-ról december 
10-érc halasztotta el. Kz ujabbi halasztásnak 
előre nein látott és a munkálatokat időnkint 
gátoló akadályai az okai. Ez a terminus azon-
ban már végleges', november 23-án már meg-
kezdődött a hivatalnoki kiţr beosztása. Gyergyó-
szentmiklós képviselőtestülete megtette a szük-
séges intézkedéseket, hogy a város az ünnep-
ségek rendezése körül a megnyitás nagyfon-
tosságú tényéhez méltóan készüljön eló. 

— Műkedvelői előadás. A csíkszeredai 
iparos ifjúsági  önképzőkör, folyó  évi december hó 
1-én, a „ Vigadó* nagytermében jótékonyeélu mű-
kedvelői előadást rendez, inelv alkalommal Kláriié 
Angyal ilka D»i> arannyal jutalmazott énekes nép-
színműve „Az árendás zsidó** kerül szilire. Közre-
működnek : Durvas lléla. Durvas Béláné. Dóci Anuu, 
Szopos Ilonka, Grosz Ferenc. Zsidó István. Dávid 
Ferenc, Orbán Tivudarné. Viiukai Vidor, Orbán 
Tivadar. Kovács Ilirike, Vákár Lajos, Ili ró (îeza, 
Kovács Erzsike, liarthn Ignác, Solymosi Samu. 
hamis Béla ifj.  A műpártoló közönség figyelmét 
ezúton is felhívjuk  ezen érdekesnek ígérkező elő-
adásra. 

— A választott törvényhatósági bi 
zottsági tagok igazolása. A vármegyei iga-
zoló választmány folyó  hó 2S-nn délelőtt órukor 
Szász Lajos lő jegyző elnöklete alatt iilést tart. 
melyen a lolyő hó 11 -én megejtett választások 
elleni felcbhezésck  jönnek tárgyalás alá. 

— Balanbányai ipar vasút A bálán-
bányai Itézmiivek derék igazgatósága, a bánya iel-
virágoztatása érdekében nagyon szép eszmét való-
sit meg akkor. mUlőu Dalánbáuya és Szcntdomokos 
között iparvasutat épít. Mint lapunkat értesitik, a 
közigazgatási bejárás december 19-ére ki is vau 
tűzve. Reméljük, hogy az igazgatóságnak ezen életre 
yaló eszméje minél hamarább testet ölt s így a 
székely mentési nkeió egy lukkal közelebb lesz 
céljához. 

— Iskolai ünnepségek, A csiksomlyói 
rum. kath. főgimnázium  tanártestülete és ifjúsága 
folyó  hó ll)-éu hármas ünnepet ült. Ünnepelte 
Árpád, a h5s honalapító, halálának ezeréves : Szent 
Iinre herceg, az ifjúság  védőszentje, születésének 
kilencszázados és magyar Szent Erzsébet asszony, 
születésének hétszázadod évfordulóját.  Az ünnepsé-
get megelőző istenit iszteleteu, amelyet Bálint Lajos 
alesperts-plebános celebrált fényes  segédlettel, meg-, 
jelent az ifjúság  tanáraival az élén, eze.ikívűl még 
számosan. Mise alatt a tanítóképző ifjúsága  részint 
koralis, részint pedig alkalmi müénekeket adott elő. 
Xagy hatást éri el Kés János hittauár szentbeszéde 
aki Szent Imrét állította az ifjúság  elé követendő 
mintaképül buzdítva Őket. hogy kövessék őt az 
erények, különösen a tisztaság erejének a gyakor-
lásában. Szent Erzsébet pedig a nőknek, különösen 
a magyar nőknek Örök példáuyképe az erényes élet 
gyakorlására. Az iskolai ünnepség fénypontját  az 
Erősa Józsel tanár ünnepi beszéde képezte, aki 
lelkes szavakkal méltatta a honalapitó Árpád ki-
válóságát és uagy érdemeit és meghatóan jellemezte 
a két Arpádházi szent erényes életét, akik többre 
becsülték a meunyei koronát a mulandó földi  javak-
nál. Példényképek ők, akiket a mai anyagias, min-
deu téren korrumpált korban sohasem volna szabad 
szem elől téveszteni, hanem hozzájuk emelve tekin-

tetünket, az ő biztató pillantásaiktól betanítva kel-
lene haladnunk az élet csábjain, kísértésein keresz-
tül mindig az egyedüli igaz cél felé  törekedve. A 
szavalatok kivétel nélkül jól sikerültek. A közöket 
ének és zeneszámok töltötték be. S ezekről a leg-
nagyobb dicsérettel kell megemlékeznünk. Bámula-
tos precizitással, egyöntetűen játszottak és énekel-
tek. Nem akarjuk nz énektanárt dicsérni, csak ez-
úttal is konstatáljuk, hogy a növendékek az énekből 
és zenéből évről-évre mindig nagyobb haladást tün-
tetnek lel. 

— A csiksomlyói róm. kath. tanitóképző-
iutézet c hő 22-én ünnepelte védőszentjének Szent 
Ceciliának emlékének. Ez ünnepség keretében Árpád 
halálának ezeréves, Szent Imre herceg születésének 
kilencszázadon és Szent Erzsébet születésének hét-
százados emlékét is megünnepelte. Az ünnepségei 
szentmise előzte meg. A három alkalmi telolvasás. 
több szavalat, ének és zeneszám képezte az ünnep-
ség tárgyát. Különös hatást értek el a szép szánni 
közönségnél a nagyobb szabású és mély tanulmányt 
igénylő zeneszámok, amelyeket az ífjuság  a meg-
szokott szabatossággal adott elő. 

— A osiksomlyói tea-estélyről. A 
Csiksomlyói Jótékony Nőegylet e hó 19-én rendezte 
első tea estélvét, amely mind anyagi, mind erkölcsi 
tekintetben lénvesen sikerült. Az estély szigorúan 
családias jellegű volt H ezzel eléltük azt, hogy 
mindenki otthonosan, tehát kellemesen érezte magát. 
Az elemi iskola meglehetősen nagyterme majdnem 
zsúfolásig  megtelt vendégekkel. Az estélyt tombola 
uyitottft  meg. amely számos értékes tárgyat jutta-
tott a szerencsés nyerőknek. Mint az egylet kitű-
zött céljára nézve fontos  dolgot meg kell emlite-
nem, hogy a tombolatárgyuk beszerzése semmibe 

j sem került. Pedig voltuk értékes tárgyak is. S ez 
ugy volt lehetséges, hogy mindenki szívesen aján-
lott fel  egy két tombolatárgyut. vauy pedig pénzt 
azoknak a beszerzésére. Az adakozóknak nevét nein 
sorolom lel, mert akkor nz egész csiksomlyói in-
telligencia névsorát kellene cgybeállitauoin. Nemes 
szivüket jutalmazza meg annak a tudata, hogy 
adományukkal nem egy szegénynek a könnyeit szá-
rították lel. A tombolát fesztelen  jókedv követte 
és mindenki egy kellemesen eltöltött este emlékei: 

vei távozbatolt egy olyan estélyről, ainchnek min-
den jövedelme a szegények fel  segítésére szolgál. 
S ha inár azoknak a névsorát nem soroltain tel. 
akik tumbolatárgyakat vagy c célra pénzt ajándé-
koztak. azt hiszem uciu haragusznak meg a fclül-
tízetök sem, ha a nevüket elhallgatom. S mivel már 
ennyire benne vagyok a nevek elliallgatá#áhau. nem 
említem a rendezők nevét sem. akik mindent meg-
lettek. hogy uz estély minél jobban sikerüljön, 
•hitalmukat találják abban, hogy fáradozásukat  fé-
uves siker korouázta. Egyébként még megemlítem, 
hogy s jövedelem ţMî korona volt. Az egylet kö-
szönetét fejezi  ki ezúton is mindazoknak, akik az 
anyagi sikert adományajkkai, nz erkölcsit pedig 
megjelenésűkkel előmozdították, ugy szintén az 
iskolaszéknek, amely a termet átengedte nz estély 
megtartására. 

— Házasság. Nagyszabású esküvö~folyt 
le Ditróban. folyó  hó 2l-én délután 3 órakor 
Gál Miklós földbirtokos  vendégszerető házában. 
Szentkatolmii Cseh István, a Mikes uradalom 
pénztárnoka vezette oltárhoz Gál Iréuke ked-
ves és müveit urileányt. Násznagyok: Puskás 
József  földbirtokos  és C9eh Pál erdőmester. 
Kosorus leányok és vőfélyek:  Gál Ilonka és 
dr. Elthes Zoltán; Bajkó Viola és dr. Élthes 
Gyula; Puskás Ágnes és Cseh Sándor: Puskás 
Emma ts Kovács Miklós; Köllő Annuska és 
Puskás Imre; Keresztes Annuska és Cseh Imre. 
Az esküvő nagyszabású volt. A fiatal  párt a 
ditrói plébánia templomban Takó János espe-
res plebános adta Össze, mely alkalommal a 
templom zsúfolásig  megtelt." a kíváncsi érdek-
lődő közönséggel. Kállay Ubul Csikvármegye 
népszerű és kedvelt főispánja,  megjelenésével 
emelte nz ünnepség fényét,  társaságában volt 
dr. Zalán István főispáni  titkár. Az eskUvőt 
követő fényes  lakomán — melyen mintegy 
50, en vettek részt—számtalan pohárköszöntő 
hangzott el. Az elRŐt Takó János mondotta 
nz uj párra; a másodikat Cseh Vilmos örom-
apa Kállay főispánra;  majd Kállay Ubul mon-
dott pohárköszöntőket az örömszülőkre és a 
koszorús leányokra. Felköszöntőket mondtak 
még: Köllő János, Kiss Dénes és Gál Miklós. 
A lakomát reggelig tartó tánc követte. A ze-
nét Ráduly Béni csikszeredai zenekara szol-
gáltatta. uj pár Zabolára — Háromszék-
megye — utazott, mint uj lakhelyökre. 

— A osiksomlyói gimnázium elhe 
lyezési Ügye. Lapunk mult számában részletes 
tudósitóst közöltünk a Kolozsváron megtartott er-
délyi státusgyülésről. Nem emlékeztünk meg azon-
ban a csiksomlyói főgimnázium  áthelyezéséről, amely-
nek kéulése egész csatát indított a gyűlésen. A stá-
tus előadója ugyanis a miniszteri rendelkezéssel szem-
ben a mellett kardoskodott, hogy a lőginmázinm ma-
radjon meg CsLksomlyón. Ezzel szemben Kállay ITbnl 
főispán,  Mikó Bálint volt főispán.  Györgvpál Do-
mokos képviselő és többek felszólalásu  után a stá-
tus azt a közbevetett indítványt fogadta  el, hogy 
a gimnáziumot 1908-ra áthelyezik Csíkszeredába. 

— Iskolalátogatói megbízatás. A 
kultuszminiszter az 1907/8., 1908/9. és 1909/10. 
évek tartamára Killyéni Endre hosszulalusi polgári 
iskolai igazgatót a csíkszeredai polgári leányisko-
lára és a gyergvószeutraiklósi polgári fiúiskolára 
nézve megbízta az iskolalátogatással. 

— Leirat a kereskedelmi es ipar 
kamarákhos. A folyton  emelkedő s a nyo-
mor forradalmát  provokáló piaci drágaság, nem 
kUlönben a lakáebérek képtelen emelkedése 
ellen mindinkább felhaugzó  panaszok végre 
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elhatottak a kormányhoz la. Tettre, erélyes 
fellépésre  határozta magát. 

A kereskedelemügyi minisztérium e tárgy 
érdekében leiratot intézett az összes kereske-

" delmi és iparkamarákhoz s .abban sürgősen 
véleményt és kimerítő jelentest kér e bő vé-
géig hozzá benyújtani. A jelentés nyújtson mó-
dot, javaslatot arra nézve, hogy miképen gon-
dolnák e tűrhetetlen állapotot a normális me-
derbe vissza szorítani. 

— ötven székely gyerek Iparos. A 
kerületi kereskedelmi és iparkamara kezdeményc-
ményezésére, miot már korábban jelesetük lapunk-
ban, a marosvásárhelyi iparosok részére egy egész 
kis inashadsereget toborzottak n Székelyföldön. 
Ezek egy része, csikmegyeiek én hárumszékiuegyeiek. 
száraszerint ötvenen, deczember elsején indulnak 
mestereikhez Marosvásárhelyre. A jörö ipurosgene-
rácziónak igaz boldogulást kivánnnk. 

— Kétezer vlsssavándorlo örven-
detes hirt hoz a távíró Fiúméból, a jövó hé-
ten odaérkezik New-Yorkból a Kimard-társaság 
Pannónia gőzöse, mely kétezer magy ar embert 
hoz vissza Amerikából. Azért jönnek haza, 
mert ott sem olyan fényes  az élet, mint gon-
dolták, nem kaptak munkát. 

— Bákóosi lovasszobra. Mind szé-
lesebb körben indult meg a mozgalom azon 
irányban, hogy a bujdosó fejedelemnek  egy 
monumentális lovasszobrot állítson a mngyar 
nemzet. A mozgalom élén a legjobb Iţazatiak 
állanak. A gyűjtés már megindult. Andrássy 
Gyula védósége alatt megalakult bizottság az 
eddig egybegyűlt alap kiegészítését egy sors-
játékkal gyarapítja. A bizoitság diszelnöke 
Hadik Endre gróf,  belügyi államtitkár; elnöke 
Szalay László főispán.  A sorsjegyek árusítását 
megkezdették. Egynek ára egy korona A fő-
nyeremény negyvenezer korona értékű bril-
liáns ékszer, A bizottság számit a hazafias  ér-
zelmű magyar hölgyekre. 

— H a l a l o z á s A következő gyászjelentést 
vettük: Hélv fájdalommal  jelentjük, hogy édes jó 
anyánk, szerető testvérünk, anyósunk, nngyunyáiik 
ós sógornőnk, özv. Lázár 3Ienyhértné sz. Tiltsclier 
Berta életének 56-ik. özvegységének 4-ik évében, 
hosszú szenvedés * a haldoklók szentségeinek buzgó 
felvétele  után, folyó  hó lí)-én délután .1 órakor az 
Urban elhányt. A megboldogultnak ÍVddi részei folyó 
hó 21-én d. e. l'él 10 órakor Ingnak beszenteltetni 
s az örm. szert, sírkertben örök nyugalomra helyez-
tetni : lelkéért pedig az engesztelő szent mise-áldo-
zat ugyanakkor log az örm. szert, templomban, a 
Mindenhatónak bemutattatni. Aldús és béke lengjen 
a kiszenvedett {torokon. Gyergyószentmiklós, 11MI7. 
november hő lll-éo. Lázár Izabella és térje Jakab 
József;  Lázár Ştefania  és lerje Gergely Andor, 
lüzár Piroska és 'férje  Cseiesuvés Einil gyermekei, 
illetve vejei. Tiltseher Ede dr. és neje Miklóssv 
Irén, Tiltseher Jenő, dr. Tiltsclier Gyula, TUtsehe'r 
Izabeüa és férje  dr. Veress Sándor testvérei, illetve 
sógora és sógornője. H unokája. 

— Csikmegye pénskeselése ós a 
belügyminiszter. Andrássy Gyula gróf  belügy-
miniszter, mint a többi vármegyéket, ugy Csik-
megye törvényhatóságát is felhívta,  miszerint rész-
letes kimutatást terjeszszen lel arról, hogy a megye 
tulajdonát tev8 és kezelése alatt levő alapok és 
alapítványok pénzkészletei, ideértve a vármegyei 
árvaszék részéről kezelt árvavagyont is, — mely 
pénzintézeteknél és mely összeg erejéig, minő ka-
matláb mellett és mely közgyűlési határozat alap-
ján vannak elhelyezve. A rendeletre az alispán 
fogja  felterjeszteni  a feleletet. 

— öngyilkosság. Veres Sándor gyergyó-
ditrói lakos, törvényhatósági bizottsági tag, folyó 
hó 22-én reggel meübe lőtte magát. Aüapota élet-
veszélyes, öngyilkosaágúnak okát abban vélik fel-
találni, hogy Veres Sándor faüzletei  a jelenlegi 
tarthatatlan pénzügyi helyzet következtében nem 
vezettek eredményre. 

— Amerikából basa térő munkások 
elhelyezése képezi jelenleg a legfontosabb  kér-
dést. Ez ügybea két felhivást  is kaptunk, melyvket 
— tekintettel közérdekű voltukra — szószerint 
közlünk. 

Folyó hó 25-től kezdve tömegesen érkeznek 
haza Amerikából a kivándorolt munkások, akiknek 
itthon munkát biztosítani közérdekből szükséges. 
Ezt azon felhívással  ajánljuk a közönség ügyei-
mébe, hogy akiknek gazdasági vagy ipari munká-
sokra, vagy gazdasági cselédekre szükségük van, 
a bérfeltételek  közlésével fordnljauak  a in. kir. 
löldmivelésügyi minisztérium munkásügyi osztályá-
hoz Budapesten, avagy Lekky István miniszteri 
osztálytanácsoshoz — Fiume, Európa-szálloda — 
levélben vagy táviratban, honnan a szükséges fel-
vdágositást megkapják. Ctikcárm&jyei  l'aidamyi 
Egyesület. 

Földmívelésügyi tu. kir. miniszter urunk 104KO. 
szám alatt kelt sürgönyi értesítése szerint a kö-
vetkező hetekben is igen jelentékeny számban fog-
nak Amerikából hazajönni, kiknek munkát bizto-
sítani közirdekli szükség lévén, leikérem az igen 
tisztelt gazdaközönségeti gyárosokat és iparosokat, 
valamint a cselédtartókat, hogy amennyiben gaz-
dasági, gyári és ipari munkásokat vagy cseléde-
ket óhajtanának a visszavándoroltak közül alkal-
mazni, abbeli szükségletüket a/ adandó foglalko-
zás és fizetendő  díj megjelölésével legkésőbb folyó 
éri deczember hó 5-ig alulírottnál (Csíkszereda, 
Hikó-uteza, 238. szám alatti bejelenteni szíves-
kedjenek. Kertész  István  gazd. tudósitó. 

— Ferllhulla as Oltban. Tnsnádujfalu 
ban folyó  hó lM-én az Olt vizében egy 60—65 
éves tértihuUái találtak. 

— Relytelyei emberölés. Gergely De-
meter kósteleki lakos folyó  hó 20-án este 7 óra 

tájban több társával az erdőről hazafelé  ment, út-
közben a vadászfegyvere  elsült és a mellette ha-
ladó Vrencsán Miklóst oly szerencsétlenül találta, 
hogy nyomban meghalt. Gergely Demeter gondat-
lanságával védekezik, azonban a vizsgálóbíró a 
helysziuére kiszálva a vizsgálat soniu Gergely De-
meter részéről szándékosságot konstatált 

— Tűs Oyergyó-Ssentmiklóson. A 
közel na|>okbat] tüz pusztított Gyergyó-Szentmikló-
son. Ágoston Ágostonnak a kora reggeli órákban 
kigyúlt a gazdasági épülete, amely hamarosan el-
hamvadt. A tüzet hír szerint vnsuti munkások 
gondatlansága okozta, akik tüzet raktak n esiir 
mellett A kár különben jeléutékteleu, mert az el-
hamvadt esür üres volt. 

— Az nj adókivetési oziklns 1908 
évben kezdődik az uj adócziklus, amikor tud-
valevőleg a kővetkező három évre az adóki-
vetést meg kell ejteni. A közönség bizonyos 
idegséggel néz elébe az uj kivetésnek. Az adó-
reform  folytán  teljes bizonytalanságban van 
e tekintetben, miként fog  u helyzet alakulni 
Általában azt biszik, hogy az adókivetés uj 
alapokon fog  végbemenni, pedig — illetékes 
helyen szerzett értesülésünk szerint — az 1908. 
évi adókivetés egészen a régi alapokon fog 
végbemenni, miután ez máskép nem is lehet, 
mert az uj adójavaslatok már kellő időre tor-
vénynyé nem válhatnak. Az 1908. evi adóki-
vetés azonban csak az 1908. évre bir majd 
hatálylyal, az 1909. és 1910. évre történő adó-
megáiíapitásokat az uj adótörvények határta 
lanitani fogjak  és a pénzügyminisztert felha-
talmazzák, hogy 1909 ben az uj alapon uj adó-
kivetést ejtsen meg. 

— Uj főszolgabiróság  Haromszék-
Vármegyeben. Háromszék varmegye közgyű-
lése elhntározta, hogy Magyarbodza ezékhely-
lyel uj főszolgal-irói  állást letesit, hogy a sepsi 
járási főszolgabiróság  felszaporodott  munkáját 
megossza. 

— A vármegyei tisztviselők köz-
gyűlésé. „A vármegyei tisztviselők, országos 
egye.-ülete" folyó  hó 21-én tartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyen a megyei tisztviselők 
helyzetének javításáról szolgáló több, igen fon-
tos intézkedések jelentettek be. Az egyik in-
tézkedés, amelynek hírét a közgyűlés tagjai 
nagy örömmel fogadták,  n megyei tisztviselők 
hitelviszonyainak reudezésérc vonatkozik; a 
másik bejelentés nz volt, hogy nemsokára el-
készül a szolgálati pragmatika, a harmadik 
bejelentés, amelyet nagy tetszéssel fogadlak, 
arról szólt, hogy a belügyminisztériumban na-
gyon érdeklődnek a gyakorlati, közigazgatási 
szakvizsgálat rendszeresítése, a minősítés lei-
tételeinek szigorítása iránt. 

Lelkesedéssel fogadta  a közgyűlés, hogy 
:i legutóbbi napokban tartott miniszteri anács 
elh:itározta, hogy az 1908. évi költségvetésbe 
pótlólag egy millió korona vétessék fel  a cél-
ból, hogy a vármegyei tisztviselők egyesülete 
ez összeghói a megyei tis'likar hitelviszonyait 
rendezze. Csodálkozunk azon, hogy vármegyénk 
tisztikarából e fontos  egyesület évi közgyü" 
lésein senki sem jelenik meg, holott az egye-
sület nem egyes, hanem az összes vármegyék 
érdekeit van hivatva, elóinczditani. 

— A járdák t isztantartasa. A köze-
ledő tél alkalmával lelliivjuk a rclidői-kiipitiiiiyuak 
a ügyeimét ari a. bog)- idejekorán megtegye azokat 
az intézkedéseket, amelyek szükségesek járdáink 
tisztántartására. Büntetés terhe alatt kötelezze a 
háztulajdonosokat, hogy a frissen  cs-ítt huvuk azon-
nal takarittassék cl, mivel órák íuultán e-/, már a 
legnagyobb erőinegleszitéssel sem eszközölhető. 
Ezt azért. vagyunk bátrak a rendőrkapitány ur 
figyelmébe  ajánlani, nehogy a tavalyi mizériák áll-
janak elő a járó kelők testi épségének veszélyez-
tetésérc. 

— A központi t akarekpinz ta r rész-
vénytársaság Csíkszeredában elfogad  betéteket 5 1 / , 
és 6°/o kamatozás mellett. A tíz-százalékos töke-
kamat-adót is az intézet tizeti. — l'gyunott egy 
öl tűzifa  házhozszállitva 24 korona. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltó üilet Róss-
vónyiáraaság, Budapest, betl jelentése a tó ude-

forgalomról  ós a pentplaoróL 
Budapest, 1907. uoveiubcr 2 I. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten ingado-
zásoknak volt alávetve, usszcrint, amint az ame-
rikai pénzügyi viszonyok kibontakozásáról kedve-
zőbb, vagy kedvezőtlenebb hrrek érkeztek. A hét 
eUőb napjaiban ugy látszott, ~ mint lm az a iu.-rí kai 
viszonyok uunyira kiélesedtek volna, hogy az ottani 
aranyszükséglet kielégítésére az európai jegyban-
kok további igénybevételével kell nagyobb mérték-
ben számol ui és ennélfogva  uz augól- és német 
bank kamatláb njabb leleinelése máris elkerülhetet-
lennek látszott^ de az amerikai kormány átlátván 
azon viezélvt, mely ezen igabb kamatláb felemelé-
sek előidézése által előállhat kamatozó állatjegyek-
nek kibocsátását határozta el, hogy ezen intézke-
dés által a pénscirkulátiót növelje és miután ezen 
segitó eszköztói tényleg enyhülést remélnek, a ka-
matláb felemelések  agy Angliában, mint Német-
országban egyelőre elmaradtak. Ezen tények az 
értékpapirpiaezra kedvező hatása volt, amenynyiben 

speculátió a péuzviszonyoknak további nyugodt 
fejlődést  remélve vásárlásokat eszközöl és bár 
ezek URgym miieknek korántsem mondhatók, az 
árfolyamok  sziuvonala már azáltal is tartotta ma-
gát, hogy az eddigi nyugtalanság által felidézett 
eladási hajlandóság sokkal kissebb mértékben ju-
tott kifejezésre. 

Áttérni a forgalom  .egyes részleteire jelent-
jük. hogy a? árfolyamon  javulása elsősorban az 
intematiónális értékeknél mutatkozott, melyek kö-
zül különösvu az osztrák magyar államvasnt rész-
vényei voltuk az érdeklődé* előtermében, miután 
az államosítási kérdés megiut actuálisabb stádiumba-
jutottnak látszik. 

.Tó vevők részéről vásárlások eszközöltettek 
salgótarjáni kőszénbánya rész vényekben, a jelenlegi 
árfolyam  olcsóságára ós a tartósan kedvező szén-
eonjuncturára való tekintettel, továobá fiumei  rizs-
hántoló részvényekben, miután ezen vállalat üzlet-
menetét kedvezően Ítélik meg. 

A hazai pénzpiarzon a viszonyok a lefolyt 
héten is kedvezőbben alakultak, amint cz az osztrák 
magyar bank állományának javulásából is kitűnik 
és lift  a pénzintézetek a hitel uyiijtásában még 
mindig tartózkodnak, ugy cz neiu annyira a pénz 
szükénnkr mint inkább azon körülménynek tudható 
he. hogy a bizalom a viszonyok iránt még nein 
tért visza teljes mértékben. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak : Nov. 14. bot. 21. 
4#/® magyar koronajáradék— ÍI2.HU M2.2U 
Magyar hitvei részvény — — 7Üti.— 7H6.50 
Iiimamnrányi vasmit részvény 5011.75 507.50 
Salgótarjáni kőszénbánya részvény 555.5' I 554.50 
Osztrák mzgyur államvasnt részv. <>50.75 1>50.— 
Fiumei rizshántulógyár részvény 2H25.— — 
(íanz és Társa vasöntöde részv. 25l>0.— 2<»4U.— 

NYÍLTTER. 
(E rovatban közlöttc'.;ért nein felelős  u szerkesztő.) 

Nyilatkozat. 
Tekiutetes Szerkesztő tir! 
Tisztelettel kérem az igen tisztelt szer 

kesztö urat, szíveskedjék lapjában a Búzás 
János kántor-tanító által a „Székelység" czimü 
lapban irt válaszra, melyet a 45-ik számban 
közzétett, a következő megjegyzéseimet a 
nyilvánossággal közölni: 

Búzás János kántor-tanitó nz emiitett lap 
44-ik számában a hozzá intézett czikkem 1. 
2-ik pontjaira nem felel,  a helyett azt irja, 
hogy nz ó ténykedése nem szorul védelemre 
s nem tehet róla, ba tyúkszememre lépett, s 
végre, hogy szóba sem áll olyan emberrel, 
aki csak mocskolódik. 

Kire megjegyezni kívánom röviden, hogy 
az ó ténykedését én nem hirálom; mert azt 
Gyergyó-Szárhegytól Miklósvá ig jól tudják 
Hogy Búzás János kántor-tanitó az én tyúk-
szememre lépjen, arra ó igen csöpp, inert azt 
uem engedi az én jellemem; arról pedig amit 
ír, hogy én kereskedésből élek, az igaz. de 
uem mint kántor rendezvén az italokat és bolti 
árukat a szövetkezetben, mert fieki  nz üzér-
kedés és lótás-futás  nem kenyere, de nékem 
az. Végre, hogy érv mocskoltam, azért szóba 
nem áll velem, az is igaz ; hogy is állhat egy 
Búzás János kántor-tanitó mással szóba, mikor 
ő a legbecsületesebb ember Csiktaploczán; 
-legalább azt irta a „Székelység" 48-ik szá-
mában, t. i. hogy az ó becsületén alapszik, a 
többi tehát semmi. 

Végre hogy a válaszadással kitért, uzért 
ón most is ós mindig  kritikán  aluli,  ön-
dicséretet  hajhászó embernek  tnrtom  a nyil-
vánosság előtt Én tovább Búzás János kántor-
tanítóval foglalkozni  érdemen alulinak  tnrlom. 

Vagyok a tekintetes szerkesztőségnek 
Csiktaploczán, 1907. november 21-én. 

kiváló tisztelettel .-
Simon Ede. 

Nyilatkozat. 
Tisztelt  I'uskús  és Szakács  urak! 
Mély bölcsességükről tanúskodó nyílttéri 

czikkeiket, — ha ugyan maguk csinálták, 
\olt szerencséin olvasni. 

Érdemleges válaszom rá a következő: 
Az embert állattal hasonlósági viszonyba 

hozni, csak durva é9 pokrócz érzésű egyének 
tulajdonsága. Persze Puskás urnák erről hal-
vány fogalma  sincs; de honnan is lehetne!? 

Az uiantas gondolkodás világos jelét be-
mutatta. 

Azt jegyezze meg jól, hogy az ön szá-
mára egy csinos korbácsot tartogatok készen! 1! 

A többit gondolja ut^na, ha még annyi 
képessége van. 

Jóakaratú tanácsom az, hogy húzza meg 
magát és ue hányiorgatózzék, inert a múltját 
éa jövőjét vesztett emberrel nem fogok  vi-
tázni. Gyáva és férczemberrel  szóba nem ál-
lok. Önnel szemben részemről ezután csak a 
korbácsnak lesz teendője. Hogy a fricskára  ki 
érdemes, azt nem maga dönti el. Öunél ügye-
sebb emberekre bizzák azt! 

Szakács úr, tudja-e n fiatal  daru meséjét ? 
Ne oly tüzesen, mert megégeti a közét 
Tudja-e, mi a jellem? Látott-e valami-

kor oly könyvet, melyből a jellemről tanulha-
tott volna? 

Nézzen utána, B ha csak el nem fásult 
a lelke, mindenoldalú hasznát tapasztalni fogja 

Egyébként azt is jegyezze meg, hogy 
bárdolatlan éB parlagi kitételeivei ön engem 
nem sérthet soha. 

S hogy önnek s a másik urnák is vála-
szolok, csak a közvéleményért teszem. 

Ezután igen jó tanácsom az, hogy eszét 
lehetőleg mindig előre küldje és könnyen járó 
száját fékezze.  * 

És végül, hogy a pávatpllakkal ékeske-
dés mindig észrevehető. 

Hogy nevem miért nem tettem ki, annak 
igen egyszerű és világos oka, hogy nem volt 
szükség rá. 

Az önökét sem tettem ki B csodálatos 
mégis jól tudták, kinek szól a nóta. 

Egyébként azt is jól tudták, bogy a 
czikket én irtain. Nohát! én magukkal ezúton 
egyszersniindenkorra .végeztem 1 Ha folytatni 
akarják, ám tessék! Én nem bánom meg! 

Ambras L. István, 
oki. róm. kath. tanitó és kántor. 

Szerkesztői üzenet 
BiutiiI  Jihios.  Taplóra.  Tekintettel a hely-

szűkére. beküldött cikkét jelen számunkban nem 
közölhetjük. 

Faárverési hirdetmény. 
Fejér, Száva és Szebeny fakeres-

kedő ezég, hatósági személy közbejöt-
tével, nyilvános szóbeli árverésen eladja 
a Juszter Nátliánnal perben levő mintegy 
675 köbméter rönkfát,  mely feoti  czég 
szépviz—kósteleki füréazgyárak  telepén 
össze van rakva. 

Árverés naoja: 1907. deczember 
17-én délelőtt  10 órakor,  ott a hely-
színén. 

Kikiáltási ár: 4050 korona. Bánat-
pénz : az árverés megkezdésekor le-
teendő 405 korona. 

A készlet kikiáltási áron alul ia 
el fog  adatni. 

A vételár az árverés bezárása után 
azonnal készpénzben lefizetendő  és a 
fakészlet  onnan 14 nap alatt elszállí-
tandó. Vevő a vételáron felül  azonnal 
köteles lesz ínég lefizetni  a vétel után 
járó III. fokozatú  illetéket. 

Szépviz, 1907. november 20. 
Fejér, Száva és Szebeny 

1 2 fakereskedtik. 

1 356—1907. mj. szám 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye magánjavai kezelő 
hivatalánál rendszeresített igazgatói ál-
lás a megbízatás lejárta s a gazdatiszli 
állás nyugdíjazás folytán  üresedésbe jő-
vén, ezeknek, valamint az ujonan rend-
szeresíteti megyei magánjavak ügyészi 
állásúak folyó  évi deczember havában 
tartandó áltulános tisztújító közgyűlésen 
választás utján leendő betöltése czéljá-
ból pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azokat, kik ezen állások valamelyikét 
elnyerui óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kérvényeiket hozzám 
folyó  évi deczember  hó 6-ik  napjáoal 
délutáni  5 órájáig  annál is inkább aJ-
ják be, mert a később érkező folyamod-
ványokat hivatalból fogom  visszauta-
sítani. 

I. Az igazgatói állásra, mely évi 
3600 koroua fizetés,  600 korona lakás-
pénz, 1000 korona utazási átalánynyal 
jnv'adaluiaztatik, pályázhatnak mindazou 
Csikmegyébeu illetékes és lakos szé-
kely honpolgárok, kik a jogtudományok-
ban elméleti s gyakorlati képzettségü-
ket gazolni tudják s a gazdászat, er-
dészet és számvitel, valamint az ad-
iniuisztráczió terén kellő jártassággal 
bírnak. 

II. A gazdatiszti állásra, mely évi 
2000 korona, fizetés,  természetbeni la-
kás, 600 korona utazási és 400 korona 
szolgatartási átalánynyal javadalmazta-
tik, pályázhatnak miudazon Csikmegyé-
ben illetékes és lakos székely honpol-
gárok, kik gazdász szakképzettséget, 
vagy legalább középiskolai végzettsé-
get, avagy a gazdászat és erdökeze-
lésben, valamiut a számvitelben kellő 
gyakorlati jártasságot tudnak igazolni. 

III. Az ügyészi állásra, melynek 
javadalmát a magánjavak átadandó pe-
reiből befolyó,  a vármegyei ügyviteli 
szabályzat szerint elszámolandó és fo-
lyósítandó perköltségek képezik, pá-
lyázhatnak mindazon Csikmegyében il-
letékes és lakos-székely honpolgárok, 
kik ügyvédi oklevéllel bírnak és gya-
korló ügyvédek. 

Csikvármegye magáujavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1907. évi november 
hó 6-án. 

s-s Fejér Sándor 
alispán, tgaag.4anácsi elnök. 



November . C S I K I L A P O K 4 . ám. 

Hirdetés. 
A nagyméltóságú m. kir. pénzügy-

minisztérium, tekintettel arra, hogy Csik-
megyében a folyó  évben nagy takarmány-
hiány van, az 1907. évi október hó 
-23-án kelt 114510. számú rendelete alap 
ján megengedte a zsögödi szeszgyáros-
nak, hogy a nála termeleudó moslékot, 
mint takarmányt a közönségnek el 
adhassa. Egy v e d e r (10 liter) ára 
Ara 8 fillér.  2-« 

Árverési hirdetmény és feltéte-
lek kivonata. 

A csikszentmároni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság Hpitz Bernát budapesti 
czégnek csikszentgyörgyi Pál András, úgyis 
mint kiskorú I'ál Dávid és I'ál József  gyámja, 
továbbá kászonjakabfalvi  I'ál Karolina elleni 
végrehajtási ligyébez végrehajtató kérésére 
a vérghajtási árverést 252 korona % fillér 
tőke s járulékai erejéig a csíkszeredai kir. 

törvényszék, a csikszenlmártoni kir. járásbíró-
ság területén levő, a Csikszeutgyörgy község 
határán fekvő,  a csikszentgyörgyi I. rész 17(j. 
sz. tjkvben A. + 552. hrsz. ingatlanra 35 ko-
rona, 557. hrsz. ingatlanra 71 korona, 58tí. 
hrsz. ingatlanra 50 korona, 057-GGO. hrsz. 
ingatlanra 339 korona, 752.. 772., 774. hrsz. 
105 korona, 2341. hrsz. ingatlanra 5 korona, 
2071. hrsz. ingatlanra 34 korona, 2754. hrsz. 
ingatlanra 21 korona, 2798. hrsz. igntlanra 24 
korona, 282G hrsz. ingatlanra 11 kor.. 2872/1. 
hrsz. ingatlanra 3 korona, 2907, 2(.Mi8. hrsz. 
ingatlaura 10 koroua, 2981. hrsz. ingatlanra 
12 korona, 3024. hrsz. ingatlanra 13 korona, 
37'JO hrsz. ingntlanra 20 korona, 3837—3839. 
hrsz. ingatlaura 28 korona, 3801. hrsz. iugal-
lanra 5 koroua, 3910. hrsz ingatlanra 30 ko-
rona, 3979. hrsz ingatlanra ti korona, 3991. 
hrsz ingatlanra 1 korona. 4013. hrsz. ingat-
lanra 1 korona, 4034— 4037. hrsz. ingailanra 
7 koroua, 4043. hrsz. igntlanra 7 korona, 4051. 
8 korona, 4059. hrsz. ingatlanra 3 korona. 
4063., 4064. hrsz. ingatlanra 3 korona, 4104 
hrsz. ingatlanrn 9 koroua, 4252. Iirsz. ingat-
lanra 13 korona, 4445. hrsz ingatlanra 1 ko-
rona. 7554. hrsz. ingatlaura OG korona, 8fSll., 
86l2.~hrsz. ingatlanra 53 korona, 8031., 8034., 
8636. hrsz. 373 korona. 8845. hrsz. ingatlanra 
104 korona, 9(308. hrsz. ingatlanra G korona, 
9G73. hrsz. ingatlanra 18 korona, 9G77. hrsz. 
ingntlanra 3 korona, 10547. hrsz. ingatlanra 
4 korona, 10G67. hrsz. ingatlanra 9 korona, 
10089. hrsz. ingatlanra 5 korona, 10091. hrsz. 
ingatlanra 4 korona, 10715. hrsz. ingatlanra 
18 korona, 10902. hrsz. ingatlanra 8 korona. 
2050., 2056/2. hrsz. 113 korona. Csikszent-
györgyi I. rész 1900. ez. tjkvben A. + 2475. 
hrsz. ingatlanra 38 korona. Csikszentgyörgyi 
I. rész 2285. sz. tjkvben A. + 3818. hrsz. in-
gatlanra 15 korona, 4012. hrsz. ingatlanra G 
korona. Csikszentgyörgyi II. rész 587. számú 
tjkvben 387. hrsz. ingatlanra 44 koroua. Csik-
Bzentgyörgyi II. rész 035. sz. tjkvbeu A. + 
73G. hrsz. ingatlanra 42 korona, 1037. hrsz. 
ingatlanra 30 korona, 1005. hrsz. ingatlanra 
18 korona, 1167—1108. hrsz. ingntlanra 47 
korona, 1276. hrsz. ingatlanra 11 korona, 1291., 
1293. hrsz. ingatlanra 39 koroua. Csikszent-
györgyi II. rész 800. sz. tjkvben A. + 1292., 
1294. hrsz. ingatlanra 22 korona. Csikllánk-
falvi  699. sz. tjkvben A. + 3230. hrsz. ingnt-
lanra 0 korona, 8947. hrsz. ingatlanra 4 ko-
rona, 5954. hrsz. ingatlanra 40 korona, 11099 , 
11101. hrsz, ingatlanra 43 korona, 13082. hrsz. 
ingatlanra 29 korona ezennel megállapított ki-
kiáltási árban eliendvlte azzal, hogy uz árve-
rés a csikszentgyörgyi I. r. 176. sz. tjkvbeu 
C. 9. alat, az I. rész 1900. sz. tjkvbeu C. 10., 
az I. r. 2285. sz. tjkvben C. 4. alatt özv. I'ál 
Lajosné Fazakas Kozália javára, ugyanazon 
tjkvben C. 1. alatt özv. Pál Dávid javára be-
kebelezett haszonélvezeti jogókat, ugyanazun 
tjkvben C. 2. alatt, s a II. r. 800. sz tjkvben 
C. 2. alatt Pál Dániel javára bekebelezett tar-
tás és lakhatási jogból csupán a lakhatási jo-
got és II. r. 587. sz. tjkben C. 1. alatti Míke 
Ferenczné sz. Csató Rozália javára C 2. alatt 
pedig, valamint a II. r. 635. sz. tjkvben C. 1 , 
a II. r. 800. sz. tikvben C .3. alatt Pál Daniel 
javára bekebelezett haszonélvezeti jogokat nem 
érinti. 

Az árverésen a csikszentgyörgyi I. r. 1839. 
sz. tjkvben A. + 4752. hrsz. ingatlanra nem 
rendelhető el, mert erre végrehajtató végre-
hajtási zálogjogot uera Bzerzett, úgyszintén 
nem rendelhetó el az I. rész 176. sz. tjkvben 
A. f  7547. hrsz. ingatlanra sem, mert ez a 
4993—907. tkvi sz. árverési hirdetmény alap-
ján megtartott jogerős árverésen eladatott. 

Az árverésre határnapul 1907. évi deczem-
ber hé M ik napjának délelőtti 9 óráját Csik-
szentgyörgy község házához tűzi ki a telek-
könyvi hatóság. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha-
tóság. 

Csik-Szentmárton, 1907. szeptember 21. 
Gözsy Péter, 
kir. aljá-áubiró. 

Olletem folyó  év! október hó 1-tól 
Kapn-utoa 46. u . alatt nyílik meg. 

Van szerencsém a t. kSzftnség  Ii. 
tudomására hozni, hogy Brassóban, 
Lensor 26. s í im alatt Ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, hol kizárólag saját késsit* 
ményö mindennemű nói gallérok 
(boák) karmantyúk (mutTok), aaórme, 
krlmmer é.s ssővet sapkák a legujubb 
divat után a legolcsóbb áruk uielletl 
kaphatók. 

Ugy a lovárosbfto,  mint a kül-
földön  szerzett tapasztalat ulm c téren 
ftbhau  a kellemes hclyzolbo juttatnak, 
fiogy  a lcgmcs-rKebb menő Ízléseknek 
a Icţcpoutosublmu és lejjniigyobb meg-
elégedésre megrendelés uláu eleget 
tudok leuui. 

A feni  említetteken kiviil készítek 
a legújabb divat után mindennemű 
ssórme, nót és gyermek-kábátokat, 
figarók  és paletókat, egyszowil o 
sznkmáho/. tartozó Összes ezikkeket 
leggvorsabbun pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb áruk mellett. 

Úgyszintén elvállalok bebélelé-
seket, prémeséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálttm vásárolt szőrmcáruk d í j -
mentesen tisstittatoak. 

Becses pártíogá>át kérve, vngyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban lessnek esikösölve. 

2 0 I S - 9 0 7 . ki. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A folyó  évi deczember havában 

megtartandó városi általános tisztújítás 
alkalmával hetölteudő és választás alá 
eső tisztviselői állásokra ezennel pályáza-
tot hirdetek, és pedig: 

1. 2400 koroua fizetéssel  és 600 
koroua lukbérrel javadalmazott polgár-
mesteri állásra. 

2. 900 korona fizetéssel  javadal-
mazott 1. városi tanácsosi és városgazdái 
állásra. 

3. 800 korona fizetéssel  javadalma-
zott II. városi tanácsosi, pénztári ellen-
őri és közgyámi állásra. 

4. 1000 koronu fizetéssel  és 300 
korona lakbérrel javadalmazott városi 
péuztárnoki, földadó-nyilvántartási  ál-
lásra. 

5. 200 korona tiszteletdíjjal java-
dalmazott városi tiszliügyészi állásra. 

6. Végre az elősorolt állások be-
töltésével esetleg még megürülendő 
egyéb állásokra. 

Pályázok kérvényeiket szabálysze-
rűen felszerelve,  folyó  évi deczember 
hó 12-ig hozzám annyival is inkább 
adják be, mert a későbben beadottak 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Csíkszereda, 1907, évi november 
hó 19 én. 
i-3 Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik Szentkirály nagyközségben n 

községi jegyzői állás lemondás folytán 
Üresedésbe jővén, felhívom  mindazokat, 
kik ezen Alidét eluyerni ohvjtják, hogy az 
1883. évi I. t.-cz. 6. § , illetőleg az 1900. 
évi XX. t -cz. 3. § áliau előirt képesítésü-
ket, eddigi müktidésüket és életkorukat 
igazoló okmáuyokkal fölszerelt  kérvényt! 
ket hozzám folyó  évi deczember hó 
2 áig adják he. Határidő után érkező 
kérvéuyek figyelembe  nem vétetnek. 

A választás folyó  év i deczem-
ber hó 3-an délelőtt 9 órakor fog 
Csik-Szenikirály község házánál meg-
tartatni. 

J a v a d a l m a z á s : 
1. 1600 korona fizetés; 
2. 200 koroua lakbér; 
3. 30 koroua irodai átalány; 
4. 24 korona fuvar-átalány; 
5. a mugánuiunkálatokért szabály 

rendeletileg megállapított dijuk. 
Csik-Szentmárton, 1907. november 7 

Bartalis Ágost, 
9—8 íöszolgabiró. 

9166—907. ai. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Az ujonan rendezeti tanácsú vá-
rossá alakult Uyergyó-Szentmiklóson 
betöltendő, alábbirt állásokra pályá-
zatot hirdetek, úgymint: 

1. Polgármesteri állásra, 3600 ko-
rona fizetés  és 500 korona lakbérrel. 

2. Rendörkapitányi állásra, 2400 
korona fizetés  és 400 kor. lakbérrel. 

3. II. tanácsosi állásra, 1200 ko-
rona fizetéssel. 

4. Péuztárnoki állásra, 1400 ko-
ronu fizetéssel. 

ő. Számvevői állásra, 1200 ko-
rona fizetéssel. 

6. Ellenőri állásra, 1200 korona 
fizetéssel. 

7. Adótiszti állásra, 1000 koroua 
fizetéssel. 

5. Ügyészi állásra, 600 korona 
fizetéssel. 

9. Mérnöki állásra, 2600 korona 
fizetés  és 400 korona lakbérrel, fű-
tés, világítással. 

10. Állatorvosi állásrn, 600 korona 
fizetéssel. 

11. Városgazdái állásra, 1000 ko-
rona fizetéssel. 

12. Két határfelügyelői  állásra, 
egyenkint 200 -200 korona fizetéssel. 

13. Végrehajtói állásra, H00 ko 
rona fizetéssel. 

14. Művezető elekfrotechnikusi  ál-
lásru, 1800 korona fizetés,  300 ko-
rona lukbér, vagy természetbeni la-
kással. 

15. Szerelői állásra, 121)0 korona 
fizetéssel. 

16. Három Írnoki állásra, melyek 
küzdi a műszaki irnok 1000 korona, 
a más kettő 800—800 korona fize-
téssel. 

17. Négy szülésznői állásra, egyen-
ként 120—120 korona fizetéssel. 

18. Fuiskol,ikezeloi állásra, 4S0 
korona fizetés  és természetbeni la-
kással. 

Ezen állások a rendőrkapitány i 
állás kivételével ti később kitűzendő 
tisztújító széken az 18SG. évi XXil. 
t.-cz. 69. §-ábau irt követelmények-
nek megfelelően,  választás utján fog-
mik betöltetni. 

A rendőrkapitányt, pedig a főis-
pán ur fogja  élethossziglan kinevezni. 

Az egyes állásokkal járó főbb 
teendők és minősítési kellékek az 
lfS.SG  évi XXII. t. cz. és a város 
szervezési szabályrendeletéhen vau-
nak körvonalazva. 

Felhívom mindazokat, kik ezen 
állások bármelyi vét elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen bélyegzett, saját-
kezüleg irt, születési anyakönyvi ki-
vonat, végzett tanulmányokat, korábbi 
foglulkozást  és kifogástalan  erkölcsi 
magaviseletet tanúsító okmányokkal 
felszerelt  pályázati kérésüket hozzám 
az 1907. ér deczember  hó 17-éig  be-
zárólag annyival inkább adják be, 
mert a később beérkezők figyelembe 
uem fognak  vétetni. 

Csíkszereda, 1907. november 20. 
t_2 Fejér  Sándor, 

alispán. 

2259—1907. ki. száui. 

Árverési hirdetmény. 
A in. kir. pénzügyminiszter enge-

délyétől feltételezetten  Csíkszereda r. t. 
város zárt ajánluttal egybekötött nyil-
vános szóbeli árverésen a legtöbbet 
ígérőnek albérletbe adja 1908 év ja-
nuár hó 1 tői 1908. évi deczember 31-ig 
feltétlenül  és a további 1909. és 1910. 
évekre feltételesen  a borital és hus-
fogyasztási  adópótlékok szedési jogait. 

K i k i á l t á s i á r : 
A) A borital, husfogyasztási  adó 

és fogyasztási  adópótlékok után 18100 
koronu. 

Ugyancsak az árveréssel kapcso-
latban 1908. január 1-töl 1910. deczem-
ber 3l-ig terjedő időre bérbe adatik a 
legtöbbet igőrőnek a város jogosítvá-
nyát képező belpiacz, külpiaczi helypénz-
szedési és mérlegdij szedési jogok. 

K i k i á l t á s i á r : 
n) a belpiacz után 5000 kor. 
b) a külpiac* után 5000 kor. 
ej a mérlegdij után 70 kor. 

Az árverés napja 1907. ér deczem-
ber hó l ének délelőtt  9 órája Csík-
szereda város tanácsának hivatalos he-
lyiségébe tűzetik ki. 

Krröl uz árverezni szándékozók oly 
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az 
árveresen résztvenni kívánók tartoznak 
a kikiáltási árak 10—10 százalékát ké-
pezó bánatpénzeket az árverés meg-
kezdése előtt a városi pénztárnál kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapír-
btin lefizetni  s az erről kiállított nyug-
tát vagy elismervéuyt az árverező bi-
zottságnak bemutatni. Az is, ki az ösz-
szes albérletbe, illetve bérletbe adandó 
jogosítványokra ajánlatot tesz, köteles 
külön külön is kitüntetni azon összege-
ket, nmeket az egyes jogosítványokért 
hajlandó adni. 

A részletes feltételek  a városi ta-
nácsnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csíkszereda, 1907. évi november 
hó 15-én. 

Dr. Ujfalusi  Jenő, 
2 -2 polgármester. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

A nagyérdemű közönségnek szíves 
figyelmébe  ajánlom ujouan és kényelme-
sen berendezett 

FÉNYKÉPÉSZETI 
HMŰTERMEMETffl 

amely ben a modern fényképészet  minden 
kívánalmainak megfelelő  képeket készítek. 

Czélom nem a hangzatos reklámhaj-
hászás, hanem a nagyérdemű közönség-
nek továbbra is önzetlen és becsületes 
kiszolgálása. 

Több nagy ezéggel való egyenes össze-
köttetésem folytán  abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a matt fényké-
képeket is a fényes  képek árában ké-
szíthetem; azonkívül bármely rendelésnél 
amely 0 darabon felül  van, egy példányt 
díjtalanul adok 

A karácsonyi ünnepek közeledtével 
bátor vagyok a nagyérdemű közönség b. 
figyelmét  felhívni  arra, hogy semmiféle 
ajándékkal nem örvendeztethetik meg 
övéiket ugy, mint egy szép és tartós ki-
vitelű életnagyságú mellképpel, brón-
ezüst, platináit, vagy olajfestéssel  szína-
istt kivitelben, amelyet teljes felelősség 
mellett szolid árban állítok elő. Továbbá 
mindenféle  különlegességeket, úgymint: 
fényképeket  selyemre, üvegre, fára  vagy 
porczellánrs beégetve, síremlékek részére 
szintén szolid árak mellett vállalok. 

Midőn a nagyérdemű közönség b. párt-
fogását  továbbra is kérem, bátor vagyok 
megjegyezni, hogy csak első-minóségU 
anyagból dolgozom és K é s z S 2 o l i l a t t a l : 
igy minden nalam ke- , , 
szült munkáért fele-  B1RO JÓZSEF 
lősséget vállalok, ugy .. .. , ,. .. 
a kivitel, mint tar- mntermt 
tósság tekintetébeu. Csíkszeredában. 

Állandóan ffltfltt  műtérén. 
Gyerekfelvételek  naponta délelőtt 10 órától 
délután 2 óráig. — Felviteleket ugy borult, 

mint derült időben eszktzISk. 
Kívánatra vidékre is utazom. 
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A Z Ő S Z Ü L Ő H A J N A K 
| visszaadja az eredeti ifjúkori  szi-

nét a „Rák" hajregenerátor. 
Hölgyeknek és uraknak állandó hajápo-
lásra nélkülözhetetlen a Trlfolenm 
(hajpetrol). Trifoleum,  mely megszün-
teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arezkenócsök, pnde-
3 1 rek — suly szerint — kaphatók 

Fekete Vilmos C t a l l 

4429—907. szátu. 
Pályázati hirdetmény. 

Tusnád községben a segédjegyzöi 
állás lemondás folytán  üresedésbe jő-
vén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen MIOII 
koronával díjazott állást elnyerni óhajt-
ják, hogy Bzabályszorüen felszerelt  pá-
lyázati kérésüket hozzám folyó  évi de 
czember hó 3-áig adják be. A válasz-
tás folyó  évi deczember h ó 4-én 
délelőtt 0 órakor fog  Tusnád község 
házánál megtartatni. 

Csik-Szentmárton, 1907. nov. 10. 
S-H Bartalis Ágost, 

főszolgabíró. 

I A z „ A g r á r Takarékpénztár r.-t. 
• Marosvásárhelyt 

Csíkszeredai F i ó k i n t é z e t e 
elfogad  ez idtt ezerint takarékbetéteket 
5° ° kamatozás mellett. A 10" » töke-
kamatadót az intézet sajátjából fizeti. 

Csíkszereda, 1907. november 15. 
— * ' I g a z g a t ó s á g . 

>11» xll< \11/ \K> \U» Hfflfflffll <11<MI<MI< 

C s i k s z e r e d a v á r o s b a n 

E C Y E M E L E T E S K Ő H Á Z 
hozzátartozó melléképületekkel, 
elutazás miatt, szabadkézből olcsó áron 
eladó. — Bővebbet a kiadóhivatalban. 

H H B H f f l H H H H H 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BB Bl m C S I K S Z E R E P A I F I Ó K I N T É Z E T E . 0 0 1 

Osztály&onjeoBi ffielfruiti  helye. 
Uj persely-betét rendszer. 

Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

S z e l v é n y - b e v á l t á s . 
Elvállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
általános biztosító társaságot" és 
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. :i4 - :>•> 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától 
kezdódcleg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglaló  részletfizetések  ellenében 10-től 
05 évig terjedő időre 4'/,°/, alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú előző kulcsönöket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellet'. 

Takarékbetéteket naptól-napig 4"/«-al ka-
matoztat és azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hiteltnyujt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üilet min-

den ágával, ii. m.: vásárol és elad a legméltá-
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az első részlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! 
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^ A k e a e m s é g i s t r e i f i g y e l m é b e ? ; 

A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagy választékú kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. Elvállalom 

E â É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelné, — amit olcsón és syursan állítok elő. 
Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel 
1 8 - 2 6 K A R D A G Y U L A . 

Ö z v . K a r d a Lajosné italmérésében : j n k ü k ü U Ö -
* menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 
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O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 
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A h a t a l o m é s á r t a t l a n s á g k e v e r é k e i a z 
Á h B A 
AtMA 
A h l S A 
A m A B E T A & T T M K m í i m &BAP&A1X 
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hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugounay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint 

— - és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. — = 
A legkiválóbb orvos szakértők Véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhatásu, a hülgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet^ szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készitö: 

B A L Á Z S O V I C H S Á N D O R K O R O N A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

Csíkszeredában kapható a gyógysze r t á rakban , valamint 
P e k s t e V i l m o s m a t e z e r - r a l E t â r â l o a n . 

M - M 

I 

S S S S S H S S S S » • • 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A H E L Y B E L I T Ő K É K P É N Z I N T É Z E T E . 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 

Betét állomáuy 
Értékpapír kési let 
Tartalékalap 
Alaptőke 

egy millió korona. 
350 000 kornns. 
85 000 korons. 

200.000 korona. 

I 

JJEeglakar i lwt t l ó k é k bizton e l h e l y n é i i e . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

és nyíltan felszámított  legolcsóbb kamatra. 
Be táblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-

ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
hogy e cimen bármi néven nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

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

Előlegeket nyújt : értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet miuden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbizásokat é s p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra 
Hivatalos he ly i s ége i : saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 
49—52 nyitva vannak. 

A N|A<SYAR G A Z D Á K V Á S Á R C S A R N O K E L L Á T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
BOROSZTÁLYANAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
G Ö Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

A szövetkezet borosztálya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter tá-
mogatásává! létesült és annak állandó fel-
ügyelete alatt áll. A szövetkezet által szál-
lított borok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos chemiai intazet 
altal vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságáért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékéiről szár-
mazó kitűnő minőségű zamatos; fajborok  ! 

Kiadás nagyban és kicsinyben. Vörös 
és feher  borok hordókban és palacz-
kokban, 62 fillértől  felfelé  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos árakon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők ineg. a-52 

Ajánlja továbbá Gözsy Árpád „Fckutc-sas"1 

gyógyszertára mii laboratóriumába!) (eldolgozott 
székelyföldi  gyógy termékeit és a legújabban 
forgalomba  hozott kozmetikus czikkeit, u. m.: 

Ibolya-krém és ssékely havaei-gyopár-
k r é m , az arc/, és kéz bársonyosan puliáu és fehé-
ren tartására. Bármely országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja a versenyt. E g y t é g e l y á r a 1 k o r . 

Hargitai növény-hajasé ss, legkitűnőbb szer 
hajhullás és hajkorpa elleu. E g y ü v e g á r a 
1 korona 40 fillér. 

Salioyl Menthol ssájvií, a fogak  és a száj 
ápolására: a fogak  fehéren  tar tására páratlau-
mik ismert egyedül álló szer. E g y üveg I ko-
rona 60 fillér. 

Ajánlja különféle  l ikőr -easeno iá i t és az ahhoz 
szükséges kellékeket, melyekkel, házilag ké-
szítve, egy liter kitüuó likőr alig jön 1 korona 
60 tíllérbe. 

Egy üveg fenyókivonat  1 korona; orvosi-
Ing csúz, köszvény, biilés és idegbajoknál ren-
delve: meleg kádfürdőbe  öntve, kész egy ki-
tűnő fcuyőfürdű. 

Ajánlja nöi és férfi  óvasereit, teljes disz-
kréczióval, játányos árakon. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
mní^nam ViafA  ofa  lftn  t A oiAflnA  mi í MAM * . . . ' majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 

M . : K a p u - a i e a i s . 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 . Irodti: Kapu-olea 15. 

Nyomatott Hsvobodt József  ktayvoyomdájában, Csíkszeredában, 1907 




