
XXI. évfolyam. Csikszeredá. 1009. május 19. 21. szám. 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadnliivut&l: 
Sgvoboda J ó i t e f  könyv- és paplrkereakedése, 
liová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
vuia mini hirdetések és elAfizi-tósi  dijuk is killdendöí;. 

—Telefon  hivós/ttm 2. 

Vármegyei pá^tgyülés. 
A csikvármegyel függetlenségi  és 

48-as párt 1909. május hó 23-án, vasár-
nap délután 3 órakor a csíkszeredai 
városház-téren (kedvezőtlen idő esetén 
a Vigadó nagytermében) vármegyei 
pártgyfilést  tart. 

Ez alkalommal tarja beszámoló be-
szédét Hajnód Ignác, a csíkszeredai 
kerület képviselője, és egyúttal a vár-
megyei függetlenségi  és 48-as párt 
állást foglal  a jelenlegi politikai vál-
sággal szemben. 

A pártgyülésen felszólalnak:  Sü-
megi Vilmos és Török Ferenc orsz. 
képviselők. 

Polgártársak! Ismét nagy időket 
élünk. Politikai életünk súlyos válságba 
jutott. Gazdasági önállóságunkért, a ma-
gyar nemzeti barikéri harcol a függet-
lenségi és 4£-as párt. A bécsi ké̂  
ismét megmozdult ellenünk. Mindenki 
ott legyen e pártgyülésen. Álljunk sorba, 
küzdjünk erős elhatározással, cgyiiites 
akarattal, liogy törhetetlen hazaszerete-
tünkkel legyőzhessük ellenségeinket. 

A csikvármegyei függetlenségi 
és 48-as párt elnöksége. 

Az uj földadó. 
Nagy búcsújárás van a pénzügymi-

nisztériumban. Néhány állásra hirdetett 
pályázatot a pénzügyminiszter és pedig 
az elkövetkezendő kataszteri munkálatok 
végzésére hivatott tisztviselők kinevezése 
van soron és ezért a nagy bucsujárás a 
pénzügyminisztériumban. Tessék elkép-
zelni, hogy hány hivatalvadász van a .ni 
szép hazánkban ! Ezek most jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal szaladnak a zsiros fa-
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lat ttláti és azt m w.lják, liogy csup.V.i a 
kérvényekre ragasztóit bélyegek Melle 
szép összegei jövedelmeznek az áil.imnak. 
Kiteli> belőle egy kél hivatalnok évi lize-
tése. Érdemes volna ezl a szomorú jelen-
ségei, társadalmunknak ezt a n.igy beteg 
segél, a liivalalvadászást, az élhetetlenség 
C kiálló jelenségét IIOÍSZuabban szóvá 
lenni. De még ennél is komolyabb d> 
logiól van most szó. 

Ismeretes dolog, liogv a kö/ad.ikv.ás-
ró! szóló uj (örvény szerint a kontíngen-
t.i.t íóldid) j )v.\l.'íe,u ti; alapokon, a ki-
igazított kataszteri jövedelem alapján fog 
kivettetni. Megjegyezzük, hogy a koniiit-
gentáll földadón  ínullli)/. képes' IKMII 
változik. Az. államnak a főidre  eddig ki 
rovolt 71 millió koronája azután is ter 
lielni fogja  a birtokos osztályt. Tiltjuk, 
liogy a parlamenti tárgyalásokon a pénz 
iigyminiszler kijelentette, iiogv a kit.is-
lert revízió alá véteti s a'.l lt:s<i, li >;y 
Iliivel a revízió a m ivelési ágakban be-
á l i'.t ilil'L-iviicia következtében inas és 
üjló.lóllcbb állap v.o'.at la!á!. a íól.id.idó 
leszállított kulcsa következtében beálló 
mintegy 1 1 millió korona adóhiány a re-
vízió következtében meg ío; tériilir. Eb-
ből a gazdák a köveik.-/ö k ukluíióra 
juthatnak: igaz ugyan, hogy a földaJó 
kisebb lesz, vagyis ')". ró! 20 .-r.i apasz-
tották az uj adótörvényben a liszt.i ka-
taszteri j0.-e.LMem ut.i.i Uiró'i itó í »1J idót. 
De ebben n m sok köszönet lesz. Mert 
ha megmarad az eddigi kouliiigenált fó'.d-
a.ló : vagyis a 72 iniliió korona, akkor 
ezt a kontingcst mégis a gazdák fogják 
végeredményben fizetni.  Csak a/, a kér-
dés, liogy kik? És erre majd csak a meg 
ejtendő kataszteri revízió adja meg a vá-
laszt. Ebben a helyzetben azt hisszük, 
nem lehelünk nagyobb szolgálatot a gaz-
dáknak, mintha felhívjuk  figyelmüket,  hogy 
résen legyenek. A pénzügyminiszter ren-
deletet bocsátott ki, iiielyoen fólliivja  a 
községi képviselőtestületeket, valamint az 
összes birtokos közönséget, tehál lermé-

TAHSSXKKKCSZTO: 
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szelesen a kisgazdákat is, liogy a föld-
adó kataszter kii jazilására vonatkozó ja-
vaslataikul az 1!MJ. éei V. törvénycikk 
élelbelépt'lésétől számitolt •'$ hónap alatt, 
vagyis legkésőbb jalius l-éig ajánlóit le-
vélből küldjék be a minisztériumba. 

Néma gyermeknek az anyja se érli a 
szavát. Közérdekei képez, polgártársaink-
nak valamennyinek érdeke, hogy a most 
meginduló kataszteri mmikálalnái ne a mi 
halárunk földje  legyen kénytelen elviselni 
annak a 11 millió adókiilesbeli deficitnek 
hányadai, melyet majd a revíziónak kell 
az áll.mii kasszának bizlosilaui. A föld-
adó igazságos kivetése kérdésében nagy-
birtokos, középbii tokos, kisbirtokos érde-
kében egységesnek kell lennie. A világért 
sem szabad nagy és kisbirtokosoknak eb-
ben a kérdésben szentbe helyezkedni. 

Wekerle miniszterelnök, mint pénzügy-
miniszter méltán érdemli becsiilésiinket, 
liogy egy év.izedes panaszt végképpen 
meg akar színlelni. Azt a panaszt, me'y 

most nem kutatjuk jogosan e vagy 
jogtalanul, a régi kataszteri munkála-
tok igazságtalansága és aránytalansága 
miatt annyiszor hangzott. Emberi munka 
sohasem tökéletes Errare humánum est. 
Csakhogy mindé,i emberi tévedésnek egy 
kitűnő orvossága van a nyilvánosság. 
A miniszternek az az intézkedése, hogy 
az érdekellek, legyen az akár kisbirtokos, 
középbirtokos avagy nagybirtokos, módot 
iiv.tjt a föld  értékelési mikálatoknál való 
k izieináködésre és a maga jaja-bajainak 
elmondására, valamint az a mod, a melv-
lyel a kataszteri becslés m íjd történik, 
azzal a reménnyel biztat, liogy végre a 
gazdák egyszersmiiidenkorra minden ala-
pot nélkülözvén, majd vádjak a kataszteri 
becslés égbekiáltó igazságtalanságait nem 
fogják  annyiszor fölpanaszolni. 

Mindeneseire szükség van azonban 
arra. liogy együttesen, egységesen indul-
junk cselekvésre és résen legyünk abban, 
liogy a mig a kataszteri becslés igazsá-
gos legyen, másrészről résen leszünk. 

Megjelenik minden a i e r d á n . 
Előfizetési  ár: Epész évre 8 ltor. (Külföldre)  12 kor 

1-Ylévre 4 hor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdeté-i dijak a legoloaóbban számíttatnak 

Késiratok nem adatnak vlassa. 

liogv maga a pénzügyminiszter állal is 
bevallott földadócsökkenés  következtében 
ne épper. a mi gazdáinkra rakjanak több 
t illet. Mert valóban csakugyan kacagtató 
dolog volna, ha az igazságos prog-
resszív adótörvény nagy szociális áldás-
nak kürtöltetvén, amely n földadót  5Val 
enyhili, — ugyanekkor a kataszteri reví-
zió egyesen több terhet rakna a gazdák 
anuigy is súlyosan megterhelt vállaira. 

Az alispán jelentése. 
Vármegyénk közigazgatásának liszta 

képéi nyújtja az a nagy gonddal előter-
jeszteti alispáni éves jelentés, mely még 
e hóban a törvényhatóság asztalára kerül. 
Nagy fontosságot  tulajdonítunk neki azért, 
mert nemcsak rendszerbe szedi közigaz-
gatásunk 1908. évi tevékenységének min-
den jelentős mozzanatát, hanem irány-
elveivel egyszersinint kijelöli az utat, me-
lyen haladni kell. Beszámol vármegyénkel 
érdeklő olyan alkotásokról, melyek évti-
zedeken át szőnyegen voltak, napról-
napra érezhető hiányt, közszükséget ké-
pezlek és most végre a megvalósulás 
stádiumába jutottak. 

Első sorban ki kell emelnünk a csik-
somlyói róni. kath. főgimnázium  áthelye-
zését, illelvc városunkban az uj főgim-
náziumnak épilését. Jól tudjuk, hogy ve-
zető enibcicii k és törvényhatóságunk evek 
hosszú során át mily fáradságos  küzdel-
met folytattak  azért, hogy az erdélyi róni. 
kalli. slálust és az államot az eszmének 
megnyerjék és segélynyújtásra birják. — 
Dacára annak, hogy itten státus-gimná-
ziumról van szó, melynek igazgatása a 
vármegye törvényhatóságának hatáskörén 
kiviil esik, a törvényhatóság mindazon-
által nem vonla meg áldozatkészségét, az 
internátus felépítését  teljesen magára vál-
lalta s magának a gimnázium főépülete 
építési költségeihez is jóakaratulag hozzá-
járulván. egy összegben 334,194 koronát 
szavazott meg hozzájárulásképpen. Szük-
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Irta: D. I. 
A vonat már beérkezett az állomásra, mikor 

Szcntiványi Imre kocsija az épület elé robo-
gott. Lélekszakadva ugrott ki, alig volt ideje 
a jegyváltásra. Kicsit meguyugodott, amikor 
egy első osztályú fülkében  végre egyedül 
érezte magát, az egyik díványon végig fek-
hetett s átadhatta inagát a gondolkozásnak. A 
feje  zúgott, majd szét repedt, egy káosz vMt 
odabent minden, melyből sehogy sem birt 
semmi kibontakozni, oknélkül törte rajta az 
eszét. Hogy is történhetett mindez '? Annyira 
emlékezett, hogy ebbe a városba, ahonnan 
most tova robog, tegnap érkezett, a saját me-
nyegzője, mely ma nagy fénynyel  végbe is 
ment. S most, ő ennek dacára, utazik egyedül, 
asszony nélkül, céltalanul. Isten tudja hova, 
de neki már tökéletesen mindegy merre viszi 
a vonat, csak el innen minél hamarább. — 
Dühös volt az egyhangú zakatolásra is, nem 
tud tőle gondolkozni, ugy kívánja, hogy síri 
csönd vegye körül, ugy talán összeszedhetné 
gondolatait. Milyen rettenetes sok is történi 
vele huszonnégy óra alatt. 

A menyasszonya anokanövére volt, együtt 
nőttek fel,  alig volt pár év különbség köztük. 
Rajongással szerette mindig, a szép fekete 
szemű leánykát. Mikor még nevelőbe járt, sziv-
szakadva várta a szünidőt, hogy együtt lehes-
sen vele. A leányka is szerette őt, mint roko-
nát, de különös nagy rajongásl nem mutatott 
iránta. Ennek dacára, mikor Imrét a várme-
gyéhez szolgabírónak kinevezték s ötet meg-
kérte, menyasszonya lett. — Ma délután esküd-
lek egymásnak örök hűséget. Imre nagyon 
boldog volt, nem képzelt magánál boldogabb 
embert s egy pillanat s aztán lerombolta ezt 
a képzelt nagy boldogságot. 

A násznép közölt ugyjnis volt egy szép 
barna fiu,  a Szent"vünyi Imre menyasszonyának 
egy régi udvarlója. Mikor a vendégek csopor-
tokra oszolva mulattak, ő az egyik csoport 
előtt félhangosan  egy megjegyzést lett. A vő-
legény meghallotta s annyira bosszantotta, 
liogy nem ludla szó nélkül hagyni, llizzá 
ment pár szól váltottak, alig hatolták néhá-
nyan, a legnagyobb baj az voll, hogy a meny-
asszony, a másiknak fogta  pártját. Az ideális 
lelkű Imrét ez elkeserítette, azt hitte, hogy az 
ö kicsi felesege,  akivel most esküdött meg, 
nem szereti öt — talán éppen a másikat sze-
reli. Egyszerre sölélnek, szomorúnak látta a 
jövőt, a különös megjegyzés is szüntelen ott 
motoszkált a lejében. Ugy érezte magát, mint 
akit hirtelen fejbe  ütnek s attól elszédül. 

Mikor rövid idő niulva odament a meny-
asszonyához, az duzzogva fordult  el tőle. Erre 
a vér a fejébe  futott,  hirtelen gondolt egyet s 
ott hagyva feleségét,  násznépet, mindent, észre-
vétlenül távozott s azzal elutazott. 

Másnap egy kicsi város állomásánál nagy, 
uri társaság várt a vonat érkezésére. Kíván-
csian tekintenek oda, mikor prüszkölve be-
robog s csalódás Ul ki mindenik az arcára, látva, 
liogy senki sem száll ki onnan. Egy szép 
asszony, busán ncz le a kezében tartott nagy 
csokorra — mit csináljon most vele ? De hir-
telen felragyog  az arca, két apácát lát utazni, 
hozzájuk viszi a csokrot, elmondja, hogy egy 
fiatal  párnak hozták, kik nem érkeztek meg s 
kéri őket vigyék a virágokat magukkal, tegyék 
a zárda templomának oltárára s imádkozzanak 
az uj párért. 

* * 

Szenliványi Imre is haza érkezett egy hét 
múlva. Csendes, emberkerülő lett, soha senki-
nek sem beszélt az esetről. — Nagyon büszkék 
voltak mindketten, egyik sem akart magyará-

zatot kérni vagy adni a mási!<r.,ik. Igy telt el 
ni.isfélév  csendesen, szomorúan. S akkor a 
sors — vagy egy különös véletlen, összehozta 
a szédszakadt párl ugy, hogv neai térhettek 
ki egymás elöl. Végre voll alkatom a kima-
gyarázásra s ina boldogan cinek együtt. 
Több év telt el azóta, s most h.írom szép 
gyermek íiizi szorosra azt a kapcsot, amely 
már majdnem szélszakadt. 

Az apácát, akinek a csokrot adták, éppen 
akkor szentelték fel  apácának s mázolt a szá-
mára kijelölt zárdába. Olyan boldognak érezte 
magát a szép asszony megbízásáért, mintha 
csak ő lelt volna a menyasszony. A zárdába 
megérkezve már összegyűlve várta a többi 
testvér s melegen gratuláltak neki, de ö kezé-
ben a csokorral mindeniktől azt kérdezte, hol 
van a kápolna ? S mikor az oltáron a virágo-
kat elhelyezte, meghatva mondott imát a Krisztus 
menyasszonya — egy másik menyasszonyért. 

Róma—Nápoly—Pompei. 
Zarándok- és tanulmányút 1939. április 5 -13. 

t̂'olytiiliís.) 

Az alrium falait  szép falfestmények  ékesí-
tik, oszlopok és szobrok is vannak, sőt egy 
konyha is antik konyha felszereléssel,  van 
még egy zárt helyiség is, hol az érzéki örömö-
ket szerelő pompeieknek szennyese van elhe-
lyezve. Nem néztem meg. 

Miként Rjmában ugy c vidéki városban is 
a lakosok a nap legnagyobb részéi a piacon 

forum  civile — töltötték el. Pompei fóruma 
a városnak délnyugati részén egy 152 méter 
hosszú és 48 méter széles tégla lap alakú te-
rület, nagy négyszögű kövekkel kirakva; a 

teret köríis-köriil oszlopcsarnokok szegélyezték. 
E folyosó  s csarnokok árnyékol nyújtottak a 
naphosszat ilt ácsorgó népnek; a szabad tér déli 
és nyugati oldalán több szobor állott, melyekből 
22-nek alapzata felírásával  most is látható; északi 
oldalán Juppíter temploma s jobbról-balról 
egy-egy diadalív zárta be a terel. Ezeken kí-
vül még a következő középületek voltak itt s 
a városvédő islerfek  Lares szentélye, Ves-
pasianus temploma, egy nagyobb vásárcsarnok, 
három csaknem egyforma  hivatalos helyiség, 
egy széles csarnok — bazilika —, Apolló 
temploma s a kincstárnak nevezett épület. A 
fórumtól  keletre volt egy háromszög alakú 
piactér — forum  triangulare —. Említésre méltó 
a templomok között az egyiptomi Isis temploma. 

Pompeinek volt két színháza, egy nagyobb, 
melynek néző-tere félköralakban,  egymás fölé 
helyezett ülőhelyekkel volt ellátva és akkora 
volt, hogy 3 ezer ember kényelmesen elfért 
benne; a mélyebben fekvő  elég nagy színtér 
mögött látható 3 bejárás és a függöny-tartó. 
Ettől nein messze romokban hever felényi  kö-
zönség befogadására  képes kis színház. Amazt 
a nap heve vagy eső ellen vászonnal belehe-
teti vonni, ennek fafödele  volt: 

A fórumtól  északra vezető szélesebb uton 
a városi fürdőhöz  lehetett jutni. Ez egy 30 
méter hosszú és széles épület 4 utcára nyílóit. 
A fürdőkön  kívül oszlopos udvara, séta- és 
testgyakorlása s társalgója is volt. Egyes 
részei felismerhetők  — öltöző-szoba fülkékkel, 
— tepidarium — melybe zárt csöveken gőzt 
vezettek, hogy a levegő langyos legyen — calda-
rium — hol forró  de tiszta levegő — gőz — 
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markunak bizonyult azonban éppen a 
státus, kinek érdeket szolgálja első sorban 
az intézet. Azt sem hagyhatjuk szó nél-
kOl, hogy a státus a felépíteni  magára 
vállalt szeminárium építését elodázta. Igy 
az intézet nélkülözni fogja  az egységes-
ség jellegét, mi okból törvényhatóságunkra 
vár a feladat,  hogy a státust kötelezett-
ségének mielőbbi teljesítésére kényszerítse. 
Ezt annál könnyebben teheti, mert min-
den jogfenntartás  nélkül óriási áldozato-
kat hozott a főgimnázium  áthelyezéséért. 
Azt mindenesetre nagy örömmel látjuk, 
hogy a főgimnázium  falai  a földből  már 
kiemelkedtek. 

Nem kévesebb eredményt ért el tör-
vényhatóságunk a kir. pénzügyigazgató-
ság felállítása  kérdésében. Szinte lehetet-
len állapot volt, hogy akkor, midőn már 
az 1889. évi XXVIII, t.-cikk kimondja a 
pénzügyigazgatóságoknak vármegyénkénti 
felállítását,  ami vármegyénk — alig egy-
két vármegyével az országban — nélkü-
lözze a közigazgatással legközvetlenebb 
érintkezésben és kapcsolatban levő pénz-
ügyigazgatóságot. Törvényhatóságunk e 
kérdést állandóan felszínen  tartotta, sür-
gette, deputációval provokálta vármegyénk 
e fontos  és jogos igényének kielégítését. 
Nem kis érdeme van az eredmény kiví-
vásában vármegyénk főispánjának  és alis-
pánjának, kik személyes intervenciójukkal 
sokban hozzájárultak ahhoz, hogy vár-
megyénk székhelye valahára pénzügyigaz-
gatóságot nyeijen. Tevékenységük ép oly 
eredményes volt a főgimnázium  létesítése 
kérdésében is. 

A pénzügyigazgatóság felállítása  befe-
jezett dolog. A beérkezett pályatervek már 
felülbírálva  lettek. Az e hóban megtar-
tandó törvényhatósági közgyűlés érdem-
ben tárgyalni fogja. 

Régen érezhető szükséget képez a 
vármegye közigazgatásának törvényható-
sági távbeszélő hálózattal való ellátása. 
Állandó mizériája volt ez a közigazgatás-
nak még a kilencvenes évek eleje óta, 
mely részben a községek makacsságán, 
részben a községek szegénységén mindig 
megbicsaklott. Oka volt másrészről a si-
kertelenségnek az is, hogy a mindenkori 
kormányok vármegyénket mostoha elbí-
rálásban részesítették s addig, amig más 
vármegyék távbeszélő hálózatot állam-
költségen nyertek, nekünk 3. községek 
anyagi erejét kellett volna igénybe ven-
nünk, s éppen e miatt húzódott majdnem 
két évtizenden át e sürgős szükséget ké-
pező kérdés, mely főleg  a közigazgatás 
úgynevezett egyszerűsítése óta égetővé 
vált. Az előterjesztett alispáni jelentésből 
látjuk, hogy a távbeszélő hálózat létesí-
tése elvben már keresztülvitetett. Sikerült 

a vármegye alispánjának mérsékelt állam-
segélyt kieszközölni s tekintve, hogy az 
államsegély évenként csak 25,000 korona 
erejéig vehető fel  az évi munka-programmba, 
a létesítés részletekben valósitható meg. 
A csikszentmárton—tusnádfürdői  össze-
köttetés az 1909. évi építési programmba 
felvétetett  s ez még a folyó  évben ki fog 
építtetni. 1910. évben a ditrói és karcfalva-
gyimesközéploki meglehetősen nagy vonal 
fog  kiépíttetni 25632 korona államsegélyei 
ugy, hogy remélhetőleg 191 l-ben az egész 
vármegye közigazgatása távbeszélővel fog 
rendelkezni. A hiányzó összegeket a köz-
ségekre kivetendő s a törvényhatóság által 
már jogérvényesen megszavazott törvény-
hatósági 1 százalékos pótadóval fogják 
fedezni. 

Hogy vármegyénk közbiztonsága és 
közrendészete bizonytalan lábon áll, azt 
napról-napra tapasztalhatjuk. Ezt a sta-
tisztika elég kedvezőtlen adatokkal do-
kumentálja. Különösen a községek köz-
biztonsági viszonyai igényeltek sürgős or-
voslást. Vármegyénk vezetősége ebben 
sem maradt hátra, mert két nagy hord-
erejű szabályrendeletet alkotott, melyek 
épen ez aggasztó állapot megszüntetését 
célozzák. Egyik a korcsma- és pálinka-
mérésekről szól, kimondván a törvényha-
tóság, hogy azok vasár- és ünnepnapo-
kon zárva tartassanak. A másik — nem 
kevésbbé fontos  szabályrendelet — a lő-
fegyverek  és lőszerek használatát, illetve 
elárusitását korlátozza. Ehez már csak a 
szigorú végrehajtás szükséges. 

Jótékony cselekedete volt a törvény-
hatóságnak az árva-és szeretetház létesí-
tése is, mely a főgimnázium  áthelyezésé-
vel kapcsolatos, miután a túrvényhatóság 
82,000 koronáért e célra megvásárolta a 
főgimnázium  jelenlegi épületeit. 

Vármegyénknek a kászoni öt község 
a nyergesi vízválasztó által annyira elzárt 
része, hogy a közigazgatás már a tekni-
kai nehézségek miatt sem éreztetheti be-
folyását  elég hatékonyan. Sikerült mégis 
ez állapoton egyelőre annyit enyhíteni, 
hogy az öt község államsegélylyel távir-
dál, 1911-ben pedig távbeszélő hálózatot 
nyer. 

Közgazdaságilag nem kevésbbé fontos 
a legelőrendtartások és legeltetési szabály-
rendeletek alkotása, mert vármegyénkben 
a mezőgazdaságnak az állattenyésztés ké-
pezvén egyedül jövedelmező alapját, az 
okszerű, közös csordákban való legelte-
tés, az egyénenkénti jogosultság megál-
lapítása és számszerinti korlátozása elen-
gedhetetlen feltétel.  A legelő feljavítási 
munkálatok, melyekre eddig absolute nem 
volt gond fordítva,  szintén szabályrende-
l e t i g állapíttattak meg. 

Ezek az alispáni jelentésnek csak nagy 
vonásokban kiemelkedő eredményei, an 
nak egyes részeire még rátérünk. Egyet 
kétségtelenül láthatunk, hogy közigazga-
tásunk az utóbbi években nagy eredmé-
nyeket ért el. 

Dr. FJthes  Gyula. 

A csiksomlyói róm. kath. kántor-tanítdkipzö-
lntézet 50 éves Jubileumára. 

Irta:  l'éter  Sânilor  tanitó. 
Ha lélekben felemelkedve  elgondolkozunk 

az élet — a mérhetetlen világoknak az isteni 
gondviselés által kijelölt sorrendi működése, 
folyamata  fölött,  akkor látja be az ember csak 
igazán — akiről el van mondva, hogy egy kis 
világ maga s aki magával az istenséggel is 
szembehelyezkedik olykor-olykor elvakultságá-
ban, hogy mily elenyésző, s a mindenséggeli 
összehasonlításban parányiságát meg nem ha-
tározható: »semmi«, ha a fizikai  életet te-
kintjük. 

Évezredek, talán számokban ki sem fejez-
hető milliádok merültek alá és tűntek el az idő 
végtelenségében, az örökkévalóságban az em-
beri véges alkotásokkal egyetemben olykor 
nyom nélklll, örökre. 

Egyedül a szellem, az az isteni szikra, mely 
az enyészet örök törvényének vasvesszeje alatt 
összeomló fizikai  élet hamvaiból diadalmasan 
kikerülve megújhodik, s örökké él mind maga 
az Istenség, melytől eredetét vette és épitő 
munkája az eszmék megtestesilcsében — fel-
építésében áll; mely ha néha összeomlani lát-
szik is, nem semmisül meg teljesen, hanem 
romjaiból újra kikel, újra feltámad  s mint a 
vitorlás mag, mint az erjedés processzusának 
végrehajtó parányi eleme terjed szét a társa-
dalomban a szellemi elet láncolataként. 

Ezek a gondolalok töltik be lelkemet, mi-
dőn kántor-lanitóképző-inlézetünk 50 éves jubi-
leumának szentelek néhány sorocskál, mint ez 
intézetnek egykori gyermeke. Igazi őszinte öröm 
és lelkesedés halja át egész valómat, hogy sze-
rencsés lehelek nagyon is halvány és gyenge 
karcolatban egy picinyke részben is leróhatni 
hálámat az iránt az intézet iráni, amely enge-
met nevelt és sok század magammal együtt 
azzá letl, ami vagyok; amely megadta az irányt 
jövendő életemre, ellátott útravalóval cs lelke-
sedéssel arra a pályára, amelyen több a tövis 
mint a rózsa, s amelyen az egyén ki arra 
reálépett — nem önmagáért él többé. 

Legyen a hála virága átnyújtva ez igény-
telen sorokban ezen intézetnek mindannyiunk 
részéről, kik nevelésének áldásait éreztük, érez-
zük és érezni fogjuk  s amelynek mindannyian 
egy-egy vitorlás magvacskái — a benne letéte-
tnényezelt krisztusi fönséges  eszme — tömb-
nek erjesztő csirái és a társadam lelkébei átül-
teiéi vagyunk, mint elemi népiskolai tanitök. 

Mi is voltaképpen egy tanítóképző-intézet? 

Eszmék gyűjteménye, forrása.  Eszméké, me-
lyekre a társadalomnak szüksége van s melyek 
hivatva vannak a nép millióinak irányt jelölni 
ugy anyagi, mint erkölcsi életcéljának elérésé-
hez. Gyüjlő medencéje azon nemes eszméknek, 
amelyek kivált a zsenge gyermeki lélekbe át-
hordva, átültetve hivatva vannak annak az em-
beri szenvedélyek által felhányt  durvaságait, 
göröngyeit elsimítani, talaját megmunkálni, jó 
maggal beültetni, hogy isteni eredetéhez mékó 
gyümölcsöt teremjen. 

Munkája nem rövid, hanem örök időkre 
kiható. Mert azok az eszmék, melyeket az ő 
növendékeinek továbbítás, erjesztésképpen átad, 
mérhetetlen körre kiterjednek s lélekről-lélekre 
mintegy átöröklődnek, hogy aztán újra felfris-
sülve, a haladt kor igényeinek kielégítéséhez 
szükséges tapasztalatokkal, irányelvekkel fino-
mabb eszmékkel társulva ismét visszatérjenek 
a szellemi körforgás  örök törvénye alapján, 
ahonnan kiindultak s újból előlkezdve átalakító 
munkájukat, megújhodjanak, kikeljenek a fizikai, 
az anyagi élet hamvaiból s tovább és tovább 
uralkodjanak az idők végtelenségéig. 

Ami tanitéképző-intézetOnk is már Isten 
kegyelméből 50 éve szolgáltatja át növendékei 
közvetítésével valláserkölcsös, hazafias  nemes 
eszméit a magyar hazai társadalom százezrei-
nek. Hogy mennyi szellemi alapozó munkát 
végzett ezen idő alatt, azt csak az tudja meg-
közelítőleg is elgondolni és értékelni, aki le-
veti a hiúság köntösét és szemüvegét, amely-
ben és amelyen keresztül az elemi népoktatás 
még igen sokaknak elenyésző csekélységnek 
látszik és az élet elemi folyamatánál  kezdi 
vizsgálódását azon egyszerű építési elv alapján, 
hogy először jón az alap és csak azután lehet 
az épület többi részeit felrakni. 

Igaz, hogy 50 év vajmi csekély jelentőségű 
lehet kivált egy oly egyén életében, akinek 
kizárólag az anyagi boldogulás képezi élete 
célját; de egy szellemi kulturális intézmény 
éleiében, mely a népnevelés magasztos esz-
méinek megvalósítása, a nemzeti élet jövendő 
boldogságának lehető elérése céljából létesült, 
itt már nagy dolog 50 év. 

Pillantsunk vissza hát tanitéképző-intézetOnk 
születésére, tekintsük ál röviden annak életét 
és fejlődését,  szenteljünk egy pillanatot jele-
nének is, de oly röviden, amint egy ilyen hír-
lapi cikkecske szük keretei azt megengedik. 

Jelenlegi főgimnáziumunk  egész 1857-ig kis 
gimnázium volt 4 osztálylyal. Ekkor állíttatott 
fel  az V. és igy tovább a többi felső  osztály. 

Történt pedig ez az akkori tanári testület-
nek már 1854-ben Haynald Lajos akkori er-
délyi püspökhöz felterjesztett  memorandumára, 
amelyben a gimnázium teljes kiegészítését na-
gyon szükségesnek tartja. A halhatatlan em-
lékű főpásztor  válaszában szintén üdvösnek 
találja a gimnázium fejlesztését,  — amire igé-
relet is tesz — de még fontosabbnak  tartja a 
Székelyföldön,  a magyarság keleti védbástyá-

volt, egyúttal hideg- és melegvíz-medencékkel 
is el volt látva. Végre voll a frigidarium  — 
hidegviz-fürdő,  fürdés  végen lehűtés céljából. 
Ezen helyiségek kétszer vannak ineg, miből 
következik, hogy külön volt a jérfiak  és külön 
nők fürdője.  A sírok városába még érdekes a 
temető is; végül nagyon nevezetes a városba 
vezető ut mellett a muzeum. Itt néhány bronz 
és márvány-szobor, több apró házi eszköz, 
edény, bútor és fényűzési  cikk látható. Az 
egyik terem közepén üveg alatt fehér  agyag-
ból készült különféle  helyzetben fekvő  ember-
alakok, a láva között feltalált  emberek hű 
képmásai láthatók. A tudós Fiorelli ásatások 
alkalmával a megtalált emberi alakokról gipszle-
nyomatokat készíttetett, hogy az utókor lássa élő 
emberek fájdalmas  vonaglásait, melyet a ka-
tasztrófa  alkalmával elszenvedtek, Ime néhány 
kép azon városról, melyet 18 évszáz előtt el-
borított a Vezúv lávája. Minden része a sirok 
városának figyelmeztet  — memento mori. Még 
a Vezuvra kellett volna felmenni,  de lebeszél-
tek, ugy d. u. 1 órakor vonaton vissza indul-
tunk Nápolyba és ott megebédelvén, a hátra-
levő időt a nápolyi templomok megtekintésére 
fordítottuk. 

Nápolynak közel 400 temploma és kápol-
nája közül csak néhányat tudtunk megnézni. 

Az érseki székesegyház S. Gennaro — 
Szent Januarius — temploma, három hajóju 
reneszanzba menő gothstilban épült. Egy Nep-
tun templom helyén 1272-ben Anjon T. Károly 
kezdte e domott építtetni s második utóda I. 
Róbert alatt 1323-bau fejezték  be a építést 
1456-ban egy földrengés  nagyon megrongálta, 
de I. Alfonz  újból felépíttette. 

Az Anjon királyoknak művészi kivitelű sír-
emlékei, nagyszerű oltárképek, falfestmények 
és márvány-szobrok és llOafrika  szép gránit-
oszlop ékesíti a templom belsejét. A sekrestye 
ajtaja mellett balra van eltemetve Nagy Lajos 
királyunk szerencsétlen végetéri öccse. Endre, 
kit miként a sírfelirat  a történeti igazságnak 
megfelelően  mondja, feleségének  Johannának 
csalárdsága folytán  19 éves korában Aversaban 
megfojtották. 

A templom falába  rakbtt egyszerű kőemlék 
sírirata ez: 
Andreae, Caroli Uberti Pannoniae Regis F. 
Neapolitanorum Regi 
Joannae uxoris dolo ct laqueo necato 
Ne regis corpus insepultumsepultum quefacinus 
Posteris remaneret 
Franciscus Berardi F. Capicius 
Sepulchrum titulum Nomenque 

P. 
Mortuus Annorum XIX. 

MCCCCXIV. 
XIV. KI. octobris. 

A jobboldali hajó keleti részén lépcsőkön 
lementünk a szent Januaris kápolnájába — 
Capella de Tesoro — hol a szent püspök-
nek teste nyugszik. 1608-ban 5 millió koro-
nába került a kápolna. Itt őrzik két üvegcsé-
ben szent Januarius vértanúnak vérét, a nápo-
lyiak tapasztaláson alapuló hite szerint ez vé-
delmet nyújt a Vezúv pusztítása és más na-
gyobb bajok ellen és évenként háromszor 
(máj. 6., szept. 19. és dec. 16.) folyóvá  lesz. 
Legutóbb 1908. dec 28-án a messina—calabriai 
fölgrengés  alkalmával körmenelileg hordozták 

körül. Szent Januarius Nápolyban született, 
Benevent püspöke lett és 305-ben a Diokletian-
féle  nagy keresztény-üldözés alkalmával szen-
vedett vértanú halált. Puteoliban, Nápoly kö-
zelében. Teste előzetesen itt temetted el, 1497-ben 
azonban ereklyéi szülővárosába vitettek, mikor 
az üvegcsékben levő megaludt vért a vértanú 
feje  közelébe hozzák, pezsgés közben folyé-
konynyá lesz. Nem messze innen van a S. 
Chiara — szent Klára — dóm aranytól ragyogó, 
széles boltozatával és világos belsejével felejt-
hetetlen benyomást tesz az emberre.^Szintén 
az Anjonk építtették, gyönyörű síremlékek 
vannak benne, legszebb a nagy oltár mögött 
Róbert király síremléke. 

S. Dominico Maggiore — szent Domokos 
— templom. A nápolyi főúri  családok temet-
kező helye, a mellette levő zárdában lakott 
nemcsak a középkornak, hanem minden idők-
nek egyik legnagyobb és Igmunkásabb szel-
leme aquinoi szent Tamás, egyetemi tanár; 
itt van azon csodafeszűlet,  melyről a Ur Jézus 
az előtte térdelő tudósnak ezen szavakat mondta: 
Bene seripsisti de me Thoma, quam mercedem 
recipics — Te Domine I (Jól irtát rólam Ta-
más, mily jutalmat kívánsz — Téged uram) 
volt a szent válasza. 

Még két szép Mária dómot és a a jezsui-
ták templomát tekintettük meg, mely után a 
tengerpartra siettünk. Útközben szonban betér-
tünk a régi királyi palotával szembe levő 
Franaesco di Paula — körtemplomba, mely a 
római Pantheon mintájára készült és az evan-
gélisták és egyházatyák szebbnél szebb szobrai 
ékesítik belsejét. 

A tengerparton a hadikikötőt s hadihajókat 
akartunk látni, azonban nem volt a belépésre 
engedélyünk s igy csak távolról láthattuk azokat. 
E helyett a tengerparton sétáltunk, a via 
Parthenope-n kerestem a rómaiak nagy nemzeti 
költőjének Vergiliusnak sírját, Capri-szigete 
meg a kegyetlen Tiberius emlékét ébresztette 
fel  lelkemben. Újra meg újra elmerengtem a 
szép tájképen, közben beesteledett, siettünk a 
szállásunkra, mert még az esti vonattal vissza-
ketlelt térnünk Rómába. 

Goethe, Nápoly és Róma között ezt a kü-
lönbséget állítja fel:  mig az embernek Rómá-
ban kedve van tanulni, itten csak élni szeretne. 
A közmondás pedig Nápolyról ez: — vedi 
Napoli e poi mori — nézd meg nápolyt és 
azután halj meg. Szép-szép Nápoly, versenyez 
Konstantinápolylyal, de azt hiszem, mégis félel-
metes otthon a Vezúv miatt. 

Nagypénteken április 9-én reggel érkeztünk 
vissza az örök városba, a Vatikán területén, a 
szent Péter bazilikától balra, santa Marta nevű 
pápai zarándokházba voltunk elszállásolva.! 4 
napig voltam (ápr. 9—12) Rómában s a négy 
nép alatt amint a mult és a jelen, a pogány-
ság és a kereszténység, a mulandó és az 
örökkévaló, az igazság és a szépség emlékei 
között jártam, lépten-nyomon a meghatottság 
és elérzékenyülés vett rajtam erőt sbár lelkem 
és erzékeim a látott dolgok felfogásán  és meg-
értésére képtelenek voltak, mégis valami ki* 
mondhatatlan jó érzés és öröm töltötte el szl* 
vemet s mitegy otthon éreztem magamat. 

(Folyt, kör.) 
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ján egy tanítóképző-intézet és vele kapcsolat-
ban egy négy osztályú elemi iskola felállítását 
s mindkettő helyéfll  a Székelyföld  eszményi 
szép helyét: Csiksoinlyót jelöli ki. Ö maga 
12000 forint  felajánlásával  kezdi meg a gyűj-
tést, amely azlán lelkesedéssel indul meg a 
Székelyföldön,  kiterjed Erdély többi részére, 
sőt .Magyarhonra- is, ahonnan 7175 forint 
gyűjtés érkezett be, összesen pedig őszre 
98548 forint,  mint az iskolák alaptökéje. Ezzel 
megteremti a hazafias  főpásztor  a tanitóképzö-
intézet jövőjét s megteszi az előkészületeket 
annak jövendő életére. 

A Szent Ferenc-rendi provinciától kikéri 
Simon Jukundián szerzetest, egy tiszta lóról 
metszett székely embert s Bécsbe küldi tovább 
képeztelés végett, hogy a képezdei igazgató-
ságra előkészítse. 

Kieszközli a cs. kir. vallás- és közoktatásügyi 
kormánytól a képzöintézet felállítása  vonatkozó 
felsőbb  engedélyt s ez 17561/2608. szám alatt 
augusztus 12-én kelt hirdetménye szerint inté-
zetünket «államilag nyilvánosnak, államilag ér-
vényes tanitóképesitöi bizonyítványok kiadha-
tására jogosnak* nyilvánítja. De egyik legfon-
tosabb és nemzeti szempontból Icgsarkalato-
sabb a kormány rendelet 2. pontja, mely a 
lángoló hazaszeretettől hevülő főpásztor  SZÍVÓS 
kilartása, közreműködése folytán  látott napvi-
lágot s mely igy szól: »Célja leginkább az 
erdélyi egyházmegye számára tanilókat nevelni 
s igy tanitási nyelve: a magyar-. Tehát tisz-
tán magyar nemzeti alapra fekteti  az intézet 
szellemi épülHét, jövendő életét. Ez pedig 
nagy dolog volt éppen abban az időben, mi-
dőn a dicső szabadságharc, s a nemzeti jogok-
nak durva letörése után oly sötét és szégyen-
teljes korszak borult a nemzetre s mikor a 
bécsi kormány sok más tanítóképzőt beszün-
tetett, avagy magyar tanárait egyszerűen szél-
nek eresztette és helyüket osztrák beamterck-
kel töltötte be, célja lévén lerombolni az ifju-
ség lelkében a magyar nemzeti érzést és 
ábrándot. 

Sőt mi több, a cs. kir. kultuszminisztérium-
tól kieszközöl ösztöndíjakra 500 forintot,  nagy-
lelkűen megnyitja a saját tárcáját is és az is-
kolák pénzalapjából 375 forintot  utal ki. Miután 
pedig a nagyszebeni cs. kir. főkormányszék  az 
intézet felterjesztett  lantervét és órarendjét jóvá-
hagyta, az intézet Haynald Lajos erdélyi püs-
pök és Feszti Károly, mint az erdélyi hely-
tartótanács képviselője jelenlétében P. Simon 
Jukundián vezetése alatt két évfolyammal  és 
26 növendékkel megnyílt, hogy mintegy meleg-
ágya legyen a valláserkölcsös hazafias  szent 
eszméknek, melyeknek szolgálatába állította az 
ó halhatatlan emlékű alapitója. 

Fájdalom, nem sokáig őrködhetett a gyer-
mek intézel fölött,  mint erdélyi főpásztor,  meri 
1864-ben lemondott a pápa — IX. Pius — 
ellenzése dacára is, amely lemondásban és annak 
okozatában drágakő gyanánt tündöklik lángoló 
hazaszeretete. 

Ugyanis, dacára annak, hogy az 1848. tör-
vények Erdélyt egyesítették az anyaországgal, 
a bécsi cselszövény Erdélyben külön ország-
gyűlés összehívását rendelte el, amely ellen 
Haynald egész befolyását  latba vetette, két 
memorandumban is kifejtve  ezen eljárás go-
nosz és igazságtalan voltát s midőn látja, hogy 
a nemzeti ügy érdekében tett mindezen küz-
delme hiábavalónak bizonyul és megtörik a 
durva erőszakon, lemondott állásáról. 

Áldott legyen az emléke és nagy lelke 
földi  burkának minden kis porszeme, ki a Szé-
kelyföldön,  a nemzetiségek nagy tengerének 
ezen szigetén a ma is fennálló  és virág inté-
zet felállítása  és a testvér intézet teljes szellemi 
kiépítése által a hazafias  és nemes eszméknek 
mintegy gócpontjává tette e földet,  alkalmat 
adva egyúttal a székelység gyermekeinek egy-
részt arTa, hogy különben mostoha anyagi vi-
szonyaik között felkűzdhessék  magukat oda, 
ahová az előtt csak a vagyon avagy magas 
származás nyithatott utat, szolgálva másrészt 
a magyar nemzeti állami eszme kiépítésének 
ama gondolatban és reményben s előrelátásban, 
hogy ennek a fajnak  gyermekei már történelmi 
rendeltetésűknél fogva  is — bárhová vezérli 
sorsuk e hazában — az általa alapított inté-
zetbe letéleményezett magasztos eszméknek 
hűséges zászlóvivői, közvetítői lesznek. 

Haynald után-«egy lélekben és érzésben 
méltó utód, Fogarassy Mihály foglalja  el a 
püspöki széket, aki folytatja  elődjének meg-
kezdett munkáját azzal, hogy gondoskodik a 
111, évfolyam  felállításáról  is és a. tanulmányi 
alapból 1600 forintot  utal ki részben az inté-

zet, részben pedig szegény tanulók segélyezé-
sére, sajátjából pedig négynek 60 frtos4  ösz-
töndijat, amelynek áldásában részesülni magam 
is szerencsés valék. 

Simon Jukundián megválik igazgatói állá-
sától s 1873-ban Földes Józsefet  nevezi ki 
igazgatóvá Fogarassy, s egyúttal póltanfolya-
mot is rendez a továbbképzés céljából a már 
végzett és ez intézetből kikerült tanítók ré-
szére. 

Mig tovább mennék, a hála adóját óhajtom 
leróni egykori nemeslelkű- és szereteti igazga-
tóm — Földes József  — emléke előtt. Amily 
gyenge voll testben, ép oly nagy. nemes és 
erős volt lélekben. Szeretett mindnyájunkat, 
mint apa az ö gyermekeit. Atyai szigorúsággal 
párosult az a szeretet, amelynek idegszálain 
lelkét igyekezett lelkünkbe önteni megerősíté-
sül a göröngyös tanítói pályára, hogy ne csüg-
gedjünk az élet küzdelmeiben, mint ahogy ö 
nem csüggedett soha. Uj irányt adott az inté-
zet szelleminek, sokat fáradozott  cs küzdött 
azért, hogy a vezetésére bízott intézetet a kor 
színvonalára emelje, de munkáját, küzdelmét 
nem tetőzhette be az anyagiak hiányában. 
Áldás emlékére és tanítványainak hálás ke-
gyelete! 

1878-ban Földes Fogarassyval a gyakorló-
iskola felillilásáról  tárgyal s javaslatol is lesz 
az iránt, de a szép eszme ismét hajótörést 
szenved fedezet  hiányában. 1882-ben Fogarassy 
meghalt s utóda Lönhárt Ferenc lelt. Az 1883. 
évben Trcfort  miniszter elrendeli a gazdasági 
ágak behatóbb tanítását az egész vonalon s 
egyúttal azt is, hogy a III. évfolyamot  jó si-
kerrel végzett növendékek csak egy évi tanítói 
gyakorlat után bocsáttassanak tankepesitő vizs-
gálatra, az államiaknál pedig felállítja  a IV. 
évfolyamot. 

A következő 1884. tvbon üli meg az inté-
zet 25 éves jubileumát, amely alkalomra Föl-
des igazgató — ki a levéltárt szigorú pontos-
sággal vezette — megírta az intézel 25 éves 
történetét. 1888-ban az igazgató Lönhárt pűs-
pükkel tervbe veszi a IV. évfolyam  felállítását, 
de e tervet is újból meghiúsította a pénz-
hiány. Ez évben készült el a gimnázium és 
tanítóképző intézeti tanárok nyugdijszabályzata 
is, úgyszintén az intézeti tanulók künnlakása 
a sűrűn előforduló  fegyelmi  vélségek miatt 
megszűnt és szerveztetett az internátus, vite-
tett át a képző a mo-,tani gyakorló-iskolából 
és 30 év múlva nagy nehezen, a rendszeres 
isk. szolgai állás is rendeztetett. Igy egy-két 
lépéssel ismét haladt az intézel az áttétel után, 
növendékei évről-évre szaporodnak s mind 
ennek dacára Erdélyben tanilóhiányról panasz-
kodnak; amiéit is Lönhárt püspök elrendeli, 
hogy akik a tanulmányi alapból vagy püspöki 
segélyből tanulnak, kötelesek 5 évig az erdélyi 
egyházmegyében maradni, amiről mindenikünk-
nek kötelezőt kellett kiállítani. Igaz, hogy en-
nek dacára is kicsúszott egy-egy az anyaor-
szágba. Ezt az obligót azonban feloldotta  je-
lenlegi lenkölt lelkű föpásztorunk,  belátva, hogy 
tanitóhiány már nincs az erdélyi egyházme-
gyében. 1892-ben egy fontos  miniszteri rende-
let szabályozza, hogy csak legalább is 4 közép-
iskolai osztályt végzett növendékek vehetők 
fel  a tanítóképző intézetbe. 

Ez időtájban a nemes és szelidlelkű egy-
házmegyei főtanfelügyelő  : Bálint Károly el-
halálozván 25 évi működése után, egy kiváló 
és lelkes tanügyi férfiú:  Gergely Ignác fog-
lalja el helyét, aki ugy az anyakönyvek — 
-mint más intézeti rendtartásra vonatkozólag 
sok üdvös intézkedést tett. Nevezetes és iga-
zán pedagógiai finom  érzésre mutató rendelet 
volt az is, amelylyel eltörölte az addigi fenn-
álló ama rendszabályt, hogy a növendékeknek 
nemcsak tanítói, hanem kántori képességet is 
kell tenniök: akár vannak a természet által 
hanggal vagy zenei hajlammal megáldva, akár 
nem. Azután aki csak tanítói oklevelet óhajt, 
nincs kötelezve kántorira. De nagy érdeme 
volt a IV. évfolyam,  a gyakorló iskola szerve-
zése és a tanári létszám kiegészítése korában 
azon nemes elfogulatlansága  által, hogy a szük-
séges államsegély elvéhez hozzájárult. 

Az 1897. év nagy változásokat hozott. 
Lönhárt püspök meghalt, s helyébe az isteni 
gondviselés jelenlegi főpásztorunkat  — gróf 
Majláth Gusztáv Károly ö nagyméltóságát — 
jelölte ki, aki oly sokszor megjelenik közöltünk, 
s joságos lelkével, igazi apostoli szeretetével 
ugy a mi lelkűnkhöz, mint intézeteinkhez nőtt, 
s aki atyai gondoskodásával és hozzájárulásával 
ugy anyagi, mint szellemi tekintetbén az inté 
zetet kiépítette, megszilárdította, az 1898/9. 

tanévben a IV. évfolyamot  fellálitotta,  a képző-
intézettel szoros kapcsolatbau levő gyakorló 
iskolával együtt, úgyszintén a tanári létszá-
mot is egyúttal felemelte.  Legyen áldás mun-
kálkodásán és egész apostoli működésén mi-
nél több, mert nemes lelkét ismerve tudjuk, 
hogy abbói mi reánk is bőségesen jut, vala-
hányszor arra szükségűnk van. 

Ugyancsak az 1897. évben szenderült jobb 
létre, egész utolsó percig lankadatlan kitartás-
sal és ritka pályaszercteltel küzdő és munkál-
kodó igazgatója az intézetnek: Földes József. 
Utóda a jelenleg is működő fldő  Karácsony 
József  igazgató letl. Tanártársaival egyetem-
ben, ifjú  erőben és szellemben vette át és ve-
zeti az intézetet. Működésűkről, egyéni érté-

ségben, s tőlünk telhetőleg járuljunk hozzá 
ahhoz -, hisz elsősorban nekünk ez szent kö-
telességünk, akiket szárnyai alól kibocsátott és 
kezünkbe ha nem is nagy — de a megélhe-
tést biztosító kenyerei adott. Ne legyünk há-
látlanok az iránt a fészek  iránt, amelyből egy-
kor kikeltünk. 

Anyánk ez nekünk, s ne várjuk, hogy öröm-
ünnepére, szecessziós keretben foglalt  különös 
betűkből összeállított külön meghívóval hívjam 
meg mindeniküket, hanem igazi fiúi  érzéssel 
és szivükben a hála virágbokrétájával jöjjünk 
össze minél számosabban őt megtisztelni s 
ezzel a kötelességtudás példáját megmutattii. 

Végül hozzád száll fel  lelkem hő fohásza, 
mindenható Isten, ki az intézetet 50 éven ke-

biztos révbe eljutni megengedted. 
Legyen áldott azon a munkán és eszmék 

ültetvényén, amelyet a szárnyai alól kibocsá-
tott tanítók százai a magyar haza és nemzet 
javára s a te diseőségedre a társadalomban 
végzetlek és végeznek, hogy bő gyümölcsöt 
teremjenek, áldásuk kihasson végtelen időkig. 
Vezérelje a jövőben is atyai szent kezed tovább 
és tovább, s engedd, hogy a benne tőke gya-
nánt letett eszmék és nemzeti ideálok nagy-
ban hozzájáruljanak a magyar kultura és nem-
zeti eszme épületének felrakásához  ; virágozzék 
és számtalan terebélyes fát  teremjen az a sok 
kis mustármag, melyet elültet, s melynek ár-
nyékában és szellemében boldog legyen a 
nemzet, a haza végtelen időkig. 

kükről szólani részemről tapintatlanság volna resztül atyai gondviselő kezeddel vezérelted a 
és a világ hizelgésuek venné. Hálás kegye-1 nélkülözések között is az élet tengerén, s a 
lettel adózom a régiek emlékének, őszinte 
tisztelettel és becsüléssel a jelenlegi tanári 
testületnek. Utoljára hagytam e kis történet 
betetözőjeként egy érdemes és igazi tanügy-
barát nevét, mert ő is azt mondotta ez alka-
lommal, hogy összes tanügyi működésének 
koronáját fogja  képezni a csiksomlyói tanító-
képző intézet fölötti  gondoskodás. És az ő 
eddigi tettei csakugyan igazolják lelkének ezen 
szép szavakban megnyilatkozott érzelmeit. Ez 
netn más mint Kovács Lajos kanonok, egyház-
megyei főtanfelügyelő.  S most, midőn intéze-
tünknek nagyon is kicsiny dióhéjba szorított 
történetét befejeztem,  még egyszer visszapil-
lantva a múltra, csak arra utalok, hogy fenn-
állásának 50 éve alatt az alapításban letett 
eszmelökét becsületesen, dúsan kamatoztatta 
a társadalomban az szárnyai alól kibocsátott 
növendékek — tanítók működésében, kik szét-
menve a magyar hazának legkülönbözűtt pont-
jaira, vidékeire, nemcsak faji,  — hanem az inté-
zetben beléjük oltott nemes érzületüknél fogva 
is 
vidékeken annak a szép eszmének, a nemzeli 
állami eszmének — mely nagynevű alapitójá-
nak lelkéből kiáradva ez intézetet létrehozta, 
— hűséges terjesztői, erösbitöi és közvetítői 
voltak mindenkor. Igaz. hogy sok viszontag-
ságon kellelt keresztül menni s az anyagiak 
hiányában sok nélkülözésnek volt kitéve addig, 
mig a kor színvonalára emelkedhetett szelle-
mileg különösen, ha anyagilag teljesen nem 
is. Hogy most már vezetése, egész oktatás-
ügye és szeretete szintén jó kezekbe van letéve, 
ezt az egyházmegyei — mint konnányhatóság 
erre vonatkozó elismerő nyilatkozatai igazolják. 
Igaz, hogy midőn ideálja — a kor kívánal-
mainak megfelelően  — már majdnem teljesen 
megvalósult, egy olyan válaszút elé állították 
az intézetet, hogyha tanári kar ellenvéleménye 
és a tekintetbeni határozott álláspontja be nem 
falazza  mellék kijáró!, ma csak csonka intézet, 

talán egy évtized múlva meg az setn, 
hanem csak hült helye mutatná a székelység-
nek, hogy itt állott valamikor. Ugyanis egy 
státusgyülésen egy «érdeklődő* azon hirt pen-
dítette meg, hogy a gazdasági ágak behatott 
tanulmányozása céljából jó volna a III. és IV. 
évfolyamot  áttenni Radnótra. Ha ez sikerül, 
bizonyára nemsoká követte volna ezt a két 
alsó évfolyam  átvitele is. De nem igy történt. 
Hogy miért? azt fentebb  röviden megemlí-
tettem. S hogy mit jelent ez a székelységre 
nézve, annak megítélését kedves olvasóimra 
és székely testvéreimre bizom. Ezzel véget is 
ért rövid történeti leírásom. Aki igazán érdek-
lődik, különösen kartársam közül intézetünk 
kimerítő története iránt, az könnyen hozzá-
julhaL Igazán nagy fáradsággal,  szakavatott-
sággal és az időszerű csoportosítás ügyes el-
találásával irta: főtisztelendő  Karácsony Jó-
zsef  tanítóképző intézeti igazgató ur és 2 kor. 
40 Făli. ellenében kapható: Szvoboda Józsefnél 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főispánunk mint munkatárs. Az Or-

szágos Függetlenségi és 48-as Párt erkölcsi 
_ _ támogatásával nagyszabású történelmi és po-

nem ^tiszta magyar — "mint" nemzetiségi ^ ^ i S ő j e ' " s z á s z ' j ó z s e l 
országgyűlési képviselő. 

A munka 3 főrészből  áll: 1. rész, amelynek 
célja kidomborítani, hogy Magyarország fenn-
maradása, ereje, minden nagysága egyetlen tö-
rekvéstől nyert tápot, életet: az önállósághoz, 
függetlenséghez  való törhetetlen ragaszkodásá-
ból ; minden dicsőségét ez hozta meg. 2. 
rész: A politikai éle'űnk alapjainak és ténye-
zőinek ismertetése. Államiságunk eszméinek 
kidomboritása. 3. rész: Politikai szereplők lexi-
konja, mely felöleli  az önállóságukért foly-
tatott munkában részt vett összes szereplőket. 

Munkatársak a politikai és történelemtu-
dományi irodalom legkiválóbbjai. Ott látjuk 
közöttük vármegyénk főispánját  Kállay Ubult, 
ki ismert szaktudásával sokban hozzájárul a 
munka teljes sikeréhez. A nagyszabású mun-
kára felhívjuk  az érdeklődők figyelmét. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A folyó 
hó 24-én megtartandó törvényhatósági közgyű-
lésnek tartalmas tárgysorozatát folyó  hó 19-én 
tárgyalta le a vármegye állandó választmánya, 
Kállay Ubul főispán  elnöklete alatt. 

— Doktorrá avatás. Ditrói Puskás Levente 
ügyvédjelöltet folyó  hó 15-én a kolozsvári Fe-
rencz József  tudomány-egyetemen tudorává 
avatták. A szép sikerhez gratulálunk. 

— A csiksomlyói pünkOsdl ájtatosságok 
sorrendje. Pénteken: délután 4 órakor püs-
pök urunk ünnepélyes fogadása,  délután 5 óra-
kor szent beszéd a hegyen, a szent Antal ká-
polnánál ; délután 6 órakor vecsernye és szent 
beszéd a templomban. Szombaton reggel 5 
órakor szent beszéd a hegyen, a szent Antal 
kápolnánál; délelőtt 10 órakor ugyanott szent 
beszéd; délután 5 órakor vecsernye és szent 
beszéd a templomban. Vasárnap; reggel 5 órakor 
szent beszéd a hegyen, a szent Antal kápol-
nánál ; délelőtt 8 órakor beszed a templomban 
és 10 órakor ugyanott szent beszéd és űune-
pélyes szent mise. Mind a három napon gyón-
tatás délelőtt, délután a zárdában, a gimnázium 
és képezde épületében. Szent mise délelőtt 
minden órában. A szent áldozás a zárda alsó 
folyósoján  reggel 6 órától. Pűnkönsd napján 
senki se távózzék, mielőtt szent misét nem 
halgatott. 

— Országos vásár. Folyó hó 18-án kez-
dődött meg a szokásos országos vásár. A fel-
hajtás meglehetős nagy volt szarvasmarhákban, 
mi főleg  a még mindig érezhető takarmány-
hiánynak tulajdonítható. Ehez képest az árak-
ban is aránylag csekély emelkedés volt konsta-
tálható. A szarvasmarhák általában a takar-
mányinség folytán  szánandó állapotban voltak. 
Az országos kirakodó vásár folyó  hó 21-én lesz. 

— A József  Királyi Herceg Szana-
tórium Egyesület évi közgyűlése május 
hó 23-án Tesz Budapesten. A közgyűlésre 
felutazóknak  a kereskedelmi miniszter fél-
áru vasúti jegyeket engedélyezett. A jegy 
8 napra, 20-tól 28-ig érvényes. Bővebb 
felvilágosítást  ad a József  Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület titkársága, Buda-
pest, IX., Lónyai-utca 47. szám. 

(könyvnyomda) Csíkszeredában. Megérdemli e 
munka, hogy megrendeljék különösen azok, 
kik az intézetnek valaha növendékei voltak, 
mert becses tanulmányt nyújt a 188. lapon. 
Végül tájékoztatás gyanánt megemlítem, hogy 
a jubiláris ünnepség folyó  hó 31-én délelőtt 
9 órakor veszi kezdetét és 11 pontban van 
összeállítva, mely az intézet törlénete végén 
is fel  van tüntetve. 

Kedves Kartársaim I 
Azokhoz szólok most, kik ennek az inté-

zetnek valamikor gyermekei, — növendékei 
voltunk, s kik most az élet küzdterén munkál-
kodva hintegetjük ez intézetből kivitt eszmék 
magvait. Hacsak körülményeink megengedik, 
rójjuk le hálánkat, kegyeletünket ezen inté-
zettel szemben az által, hogy 50 éves jubi-
leuma alkalmával vegyünk részt az ünnep-



-ik oldal. c s i k i l a p o k . Am. 

— A cslksomlyól róm. luth. tanltóképző-
utézet ötven éves fennállásának  emlékére 1909. 

évi május hó 31-én, délelőtt 9 órakor jubileumi 
ünnepélyt rendez, a következő műsorral. D. e. 
9 órakor szentmise Te Deumtnal s Mária-
Kongregációba a Szent Ferenc-rendi szerze-
tesek kegyteplomában. A szemináium nagytér 
mében: 1.Ünnepi dal zenekiséretel, Kreutzertől; 
előadja az ifjúság.  2. Megnyitó beszéd, tartja 
Bálint Lajos főesperes,  egyh. tanfelügyelő.  3. 
Az intézet 50 éves törléne méböl részleteket 
ad elő Karácsony József  igazgató, szerző. 4. 
Ébresztő, Goll J.-tól; férfikar  zene- és hármo-
nium-kisérettel. 5. Ötven év: Ünnepi óda, 
szavalja Zsögön Zoltán tanár, szerző. 6. Az 
intézetben végzet tanítók nevébe.n alkalmi be-
szédet tart Todor István tanitó. 7. Őseink emléke, 
Huberttől; férfi  kar zenekisérettel: énekli az 
intézet növendékei. 7. A szentek unokáihoz, 
Mindszenti Gedeontól; előadja Szántó Ádám 
III. éves növendék. 9. Befejező  beszédet tart 
nagyméltóságú gróf.  Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök ur Őexcellenciája, 10. Király 
induló Huber K.-tól; zenekisérettel énekli az 
intézet növendékei. 

Az ünnepélyt ébéd követi. A kik az ebéden 
részt óhajtanak venni, az igazgatóságnál május 
30-ig jelentsék be. Egy teríték ára 3 korona. 
A kik tévedésből meghívót nem kaptak, ez 
utón tekintsék magukat meghívottaknak. 

— Adólelrás a fagykárok  miatt. Felhívjuk 
a birtokosok ügyeimét liogy a mostani fagykárok 
következtében adóleiráaokat kérhetnek n károsultuk, 
inert erre a törvény jogosít 

— Állami nyugdíjasok a törvényhatóság 
szolgálatában. A belügyminiszter fontos  rende-
letet intézett e lió 5-ről az összes törvényhatósá 
gukboz, amelyben anyagi felelősség  mellett meg 
hagyja, hogy azon állami nyugdíjasuk, kik n tiir-
hatósiig részérül akár ideiglenes, akár rendszeresi-
tett állásokban alkalmnztatnak, esetröl-eselre beje-
lentendők azon minisztériumhoz, amelynek körze-
tébe tartozó állami hivatalnál szolgáltak. Kötele 
zővé teszi ezt u rendelet azért, hogy az ille.iik 
állami nyugdija aránylagosau redukálható legyen. 

— A robot megszűntetése. A jobbágyságot 
Kossuth I-ajos törölte el. A jobbágyi robotnak toim-
mannlt nyomait most törölte el Kossuth Kereni'. 
Arailmegve fölirt  a kereskedelmi miniszterhez nz 
IHilll-íki 1. te. szakaszának eltörlése végeit. 
Kz a szakasz azt rendeli, hogy az útadót nem 
tizetö szegény ember három napi roliottal váltsa 
meg ezt a kötelezettségét. Kz barbár intézkedés is. 
de a fönntartásához  szükséges apparátusra rá is 
tizetett a kincstár. Most Kossuth Felein- a köz-
utakról ulkotaudó törvény tervezetében kimondja 
ennek a közszolgáltatásnak az elejtését. 

— A király és Zeppelin léghajója. A német 
trónörökös legutolsó látogatása alkalmával Fe-
renc József  király azt a kívánságát fejezte  ki, 
hogy szeretné a Zeppelin-féle  léghajót látni, 
»ha már Isten különös kegyelméből megadta 
neki, hogy élete alkonyán megérhesse minden 
emberi álmok álmának megvalósulását.» De 
Vilmos császár is szeretné, ha szövetségeslársa 
láthatná a birodalmi léghajót s ezért majdnem 
biztos, hogy julius közepén, amikor Ferencz 
József  király és a német trónörökös Ischlbcn 
lesz, módját fogják  ejteni, hogy Ferencz József 
király megnézze a német birodalmi léghajót 
röptében 

— Iskola vizsga. Csikborzsován a himlő-
járvány miatt dr. Balló István kir. tanfelügyelő 
rendeletére f.  hó 15-én volt az 1908—1909-ik 
tanévet bezáró iskolai nyilványos vizsga. A 
nagy számban megjelent érdeklődő közönség 
megelégedéssel tapasztalta, hogy nemcsak az is-
kolának, hanem az életnek is tanulnak. Az elért 
eredményben nagy része van Incze Dénes ta-
nítónak, ki szaktudásával és odaadó lelkiisme-
retességével iskoláját magas színvonalra emelte. 

— Vizsgálatok rendje a csiksomlyói róm. 
kath. tanítóképzőben az 190»—1909. tanév 
végén. A IV. évfolyam  oszlályvizsgálata má-
jus 22. és 24-én. Behatások a tanképesitőre 
junius 2-án. írásbeli tanképesitői vizsgálatok 
junius 3., 4. és 5-én. Szóbeli tanképesilói vizs-
gálatok és kántori vizsgálatok junius 14-én és 
a következő napokon. I., I)., 111. évfolyam  ma-
gántanulók írásbeli vizsgálata junius 17. és 18. 
I., II. és III. évfolyam  magántanulók szóbeli 
vizsgálata junius 19. I., II. és III. évfolyam 
osztály vizsgálata junius 2I„ 22., 23. és 24-én. 
A gyakorló-iskola vizsgálata junius 17. Évzáró 
értekezlet junius 24. Junius 29. Te Deutn szent 
misével és a tanév bezárása. 

— A Liga sorsjegyei. A gyermeknapokkal 
még nem ért véget az Országos Gyermekvédő 
Liga nemes akciója, amelyet az elhagyott és 
züllésnek indult apróságok érdekében indított. 
Nagyszabású tárgysorsjátékot is rendez az idén, 
amelyen revanssal szolgál a jólelkű adakozók-
nak. A Liga sorsjegyei közül ugyanis vala-
mennyi nyemi fog,  legalább is arany- vagy 
ezüsttárgyat. A népszerű intézmény nagy tö-
megben, kedvezményes áron jutott a külön-
böző értéktárgyakhoz s az úgynevezett peches 
emberek is nyugodtan várhalják a húzás ter-
minusát: 1909. julius elsejét. 

— Esküvő. Szabó József  gyergyószentmík-
lósi csendőrőrsvezető f.  évi május hó 16-án 
vezette oltárhoz Kovács Irmát, Kovács Antal 
csikszentmiklósi igazgató-tanító leányát 

Kis papok felvétele.  Az erdélyi egyház 
•negye c|iis|iöki hrvalala tudatja az édekelt szülők-
kel és tanulókkal, bog}' a növendék papságra pá-
lyázók felvétele  julius 'Z-án. reggel 8 órakor tíyu-
lalehérvárt történik. Azért azok.akik a papi életre 
kedvet és hivatást éreznek és ír VI., Vil., VIII. 
osztályt, iletve az érettségi vizsgát sikerrel végez-
ték : ott jelenjenek meg személyesen. Előbb, már 
junius 29 én be kell adni a kézdivásárlielyi fő-
ginimnázíum igazgatóságához a: keresztlevelet, 
orvosi bizonyítvány és az oszlály elvégzéséről ta-
núskodó értesítőt illetve bizonyítványt. Érettségivel 
gyengébb tanulót is felvesznek  ; a VI. és VII. osz* 
tályból pedig azokat, akiknek nincs egy elégsége 
sük sem, viseletük pedig legnláhb szabályszerű. 

— Fürdő-megnyitás. A csikkszeredai ás-
ványftlrdö  Qnnepülyes megnyitása 1909. május 
23-án, vasárnap lesz. Jó éleiről, italokról és 
zenéről gondoskodik a tulajdonos, valamint 
társaskocsi közlekedésről. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hamm- Magyar Általános Váltétikt RMZ 
VMiytánaiág, Budapest, heti jelentése a tünde-

forgalomról  és péniplaciról. 
lludapest, 1909. május 13 

Az elmúlt hét a budapesti értéktőzsdén vál-
tozatlanul szilárd irányzattal folyt  le. A bel-
politikai viszonyok kedvezőtlen alakulása foly-
tán lehanyatlott árfolyamok  a mindinkább foko-
zodó Qzlelkedv következtében a szenvedett 
csökenés nagyrészét behozták. Az üzletkedv 
növekedése, valamint a speculátiónak mind-
nagyobb mérlékben való érvényesülése, első-
sorban a pénzpiac állandó javulásával hozható 
összefüggésbe,  melynek folyományakép  a hi-
vatalos bankkamatlábnak leszállítása a közel 
jövőben valószínűnek mutatkozik. A bankamat-
lábnak leszállítása természetesen rendkívül szi-
lárdító javuló piacára, mely hatás már előre 
is mutatkozik, ugy a koronajáradék, mint a 
magyar kir. kincstárjegyek és az összes zálog-
levelek iránt nyilvánuló keresletben. 

A helyi értékek piacán ismét előtérben 
állottak a rimamurányi vasmű részvényei, mely 
papírban nagy (Ízlel fejlődött  ki. Az épitő 
ipari papírokban szintén tartós az emelkedő 
irányzat; lényegesebb árfolyamemelkedést  tün-
tetnek fel  a kőszénbánya és téglagyár, lslván-
léglagyár, a Budapesl-Szent-Lörinci téglagyár, 

Magyar keramiaigyár és az Újlaki téglagyár 
részvényei, mely utóbbi részvények utáni elő-
vételi jog szintén élénk kereslet tárgyát képezte. 
Ezen elöviteli jogok árfolyama  egászen 3 ko-
ronán felül  emelkedett. 

A sorsjegypiacon továbbra is érdeklődés 
mutatkozott egyes sorsjegynemek iránt, és az 
összes sorsjegyek árfolyama  emelkedő irány-
zatot követ. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: Máj.6. Máj. 13 
4n/# magyar koronitjárn.lék — — 
Mugyur kereskedelmi részv. — — 
lümaiuuráiiyi vusuitl részv. — — 
Kőszéuhányn és téglagyár részv. — 
Budapest-s/t-lő inci téglagyár részv. 
I jlnki téglagyár részv. — — — 
Eszakuiugyai-országi kőszéuii. részv. 
Mugyur ált. kőszéuii. részv. — — 

adóssággal küzdött. Azután miért kellett erdőt 
mérni és iskolát építeniük, hisz jó lett volna 
a düledező félben  lévő régi ház is I ? 

Végül jelen alkalommal még csak annyit 
jegyzek meg: »nem jó melyik lyuk sokat kot-
kodácsol. 

Szépviz, 1909. május 16. 
Gayyi Istvnn. 

Szerkesztői üzenetek. 
Scemléló. Azoknak a zsu l ük Illik r-ulí a látszata 

olyan . no tessék félreérteni. 
D. I. Kedves soraiban az a csodálni való, liogy 

megtörtént. Mugub a sorok nemcsak kedvesek, dtt 
látszik rajtuk, liogy szívből jönnek. Fő az érzés! 

3285—909. tlkvi szám. 

93. GO 
589 — 
57175 
501 50 
40750 
323 — 
2 8 9 -
630 — 

93.60 
591 50 
576.50 
52950 
420.— 
33850 
291,— 
0 5 5 -

N Y I I / T T E R . 
|E rovatban küzlütteliárt ncin felelős  a szerkesztő.) 

Tisztelt Deík Elek úri 
Igaz, hogy belenyúlok a szilvaizes fazékba, 

de nem az egyes testületek kasszájába. Az is 
igaz, hogy mint birtokos ember gyermeke 
munka után szeretek a pázsitos helyeken fe-
küdni, de nem egyebütt. Különben engem a 
kaszinóból netn golyóztak ki, a Teutsch ven-
déglőből nem dobtak ki s a szememet se ütöt-
ték ki azért, amiért fejestől-lábastól  látott a 
földön  s tenyérbeli párbajokat vívtam. 

Bíráskodásával és hosszú közszolgálatával 
se dicsekedjék sokat, hanem a helyett számol-
jon le egyéb múltjával. Zászlóját se bontogassa 
nagyon, legfeljebb  az ön színét a •feketét-,  a 
többi szin más embereket illet. 

Nyilatkozatára nézve annyit jegyzek meg, 
hogy az ott aláirt egyének 3 kivételével 3-tizesi 
erdópászlorok, kiknek ön elnöke s igy a fenn-
forgó  erdőügyek miatt presszionálva vollak az 
aláírásra. Ha szabályszerűen hívta meg e tárgy-
ban a gyűlést és szabályszerűen hozatta az 
ellenem ön által hozott határozatot, ugy az 
általam közölt nyilatkozat aláíróival miért nem 
íratta alá azt?l Még 10 lelt volnál 

Legutóbbi országos vásárunk bonyodalmas-
ságál illetőleg, a mondandó vagyok, hogy azért 
pereljen a naptárszerkesztőkkel, miért tették 
húsvét első napját a mi állatvásárunk első nap-
jára. 

Ezenkívül ha valami eltéres volt, ugy azért a 
k. biró mindig helyt fog  állani. 

Hogy a község terhekkel küzd, annak sem 
én vagyok oka, mert midőn jeleni helyemet 
elfoglaltam  a község, 80000 korona pénzbeli 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Groszmann 
Ödön végrehajtatónak Kerekes József  végre 
hajtást szenvedő elleni 500 korona tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő 
Zsögöd község határában fekvő,  a csíkszeredai 
2046. sz. tjkvben A t 2. rsz. 6770/1. hrsz. 
ingatlan belsőségből végrehajtást szenvedőt 
megillető fele  rész jutalékára 2895 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a lentebb megjelölt ingatlan jutalék az 1909. 
évi junius hó 5. napján délelőtt 9 órakor 
Zsögöd községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fog  azzal, hogy az ingatlan 
jutalék a kikiáltási ár felénél  alacsonyabb áron 
eladatni nem fog  és hogy vevő a bánatpénzt 
a végrehaj. nov. 25. §. értelmében kiegészíteni 
kölcles. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 20"/n-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42. §-ban jelzeit árfolyammal 
számított és az 1881. évi november üó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszleri rendelet 
8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállilolt 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csíkszereda, 1909. évi március hó 3-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, 

mint telekkönyvi hatóság. 
Oecző Béla, 
kir. ts/ékl biró. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
• lllatszerlárában, Csíkszereda 

Knphatók a legfinomabb  illatszerek 
tlekagrainonként éa inimlennemü 
iirez- és kézápoló szerek. Gyógy- és 
= virágnüappanok — 
A z Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajszeaz korpa éa hujki-
hullás ellen Hajrak-regenerátor 
az (Hzülő liujnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  Hzinét, val.imint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stometia fogápoló sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) h&ljyaknek állandó hajapo-
laehoi oslkfilöihetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kéiflnomitó. 
YiiéEmeOTilelésík leepontosabbaii eutöiUteHek. 

Sz. 180—909. 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága részéről köz-

hírré tesszük, hogy a nevezett közbirtokosság 
tulajdonát képező és Sulca-völgyére hajló Kö-
vessarok erdörész mintegy 35 kat. hold kiter-
jedésű területen levő és 25588 5 m'-re becsült 
lucfenyő  haszonfa  eladása iránt Csikcsomortán 
községházánál 1909. évi május 28-án dél-
előtt 9 órakor zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyílt szóbeli árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184185 korona (száznyolcvan-
négyezer száznyolcvanöt korona). 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénz-
képpen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott zárt aján-
latok szintén 10 százalék bánatpénzzel vagy 
megfelelő  óvadékképes értékpapírral látandók 
el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre vo-

natkozó közelebbi adatok a csíkszeredai m. 
kir. erdőgondnokságnál és a közbirtokosság 
elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csíkszeredai 
m. kir. erdőgondnokság előzetes engedélyével 
eszközölhetők. 

Csíkszereda, 1909. május hó 18-án. 
Pálffy  András, Ferencz János, 

bírt. jegyző. bírt elu&k. 

78—909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 
1908. évi 15501. számu végzése következtében, 
dr Fejér Anlal ügyvéd által képviselt, a Csík-
szeredai Takarékpénztár javára, 1120 koronás 
jár. erejéig 1909. évi január hó 14-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 2890 koronára becsült következő 
ingóságok u. m.: 1 drb. Wertheim-szekrény, 
juhok, lovak, szarvasmarhák és gazdasági fel-
szerelések, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai !.ir. járás-
bíróság 1908. évi V. 1345. számu vég-ése 
folytán  1120 korona tőkekövetelés, ennek 1908. 
évi május hó 21. napjától járó 6»/. kamatai, 
V o váltó díj és eddig összesen 148 korona 
47 fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig végrehajtást szenvedeti lakásán, 
Csikdelnén leendő eszközlésére 1909. évi Ju-
nius hó 3-lk napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén, becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felűlfoglalták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. évi május hó 6-án. 
Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

LÁZÁR P É T E R és FIA^ • 
DIVAT- ÉS KÉZMÜÁRU ÜZLETÉBEN 

Gyergyószen tmik lóson 
egy jó bi/onyitványokkal rendelkeeő 

FIATAL SEGÉD 
azonnali belépésre elfogadtatik. 

1—2 

lUrMirxUrliirW"!!"!!' vll'Xli'Ml' >JÍ' Ml'kli. >1WI< Ml' <11 

Egy vidéki községben egy jó forgalmú 
szatócs-üzlet 

ital- és dohány-árulással együtt a legked-
vezőbb feltételek mellett haszonbérbe kiadó. 
Hol? — Megmondja e lap kiadóhivatala. 
ifl*  ifi*  .n* rfft'n*  nv it»it» nyit» n» ti» tr> 

TŰZIFA ELADÁS. 
Miklós Antalnál Cslkcsicsón 30—40 lu-
var hulladék fenyőfa  2 fogatú  fuvaron-
kint 7 koronáért, esetleg egy tömegben 

is eladó. 3 

A foéei  jegyző arat fioeMe! 
A m. kir. honvédelmi miniszter 
ur őnagyméltóságának az 1909. 
évben 4207. szám alatt kelt ren-
delete értelmében az összes köz-
ségeknek szükségessé váll az alant 
: : : : lenyomott két darab 

BUGGYANTA BÉLYEGZŐ: 
JELENTKEZETT 

i ^^^va lóbevonulás ra . 
19 hó 

bíró. )e3»z«. 

nap, 

Érvényes behlvójejegy helyett 

^iZ^valóbetfonulásra. katonai kiképezletésre 

19 .hó . nap. 

bt rí. |egfz6. 

legreideW: Szvoboda Jőzsef 
üzletében Csíkszeredában. 

OLCSÓ BOLTI BERENDEZÉS! 
Állvány és pudli jutányos áron 
eladó. — Cim a kiadóhivatalba*!. 



21. szám. C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest, V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t. 
Főraktár Cs íkszereda részére: F Á H N D R I C H Z O L T Á N cégnél (Lux-féle ház). 

A r ? e 8 u £ e k ' . . n " 2 n n B l Í » P " l B 0 k 0 s e r 0 m e l l e t t : Kés»>nl Salutarii ea Répóti 1 litorcd II Kapbató hordóban és naponta íriss töltésii palackban as orsiág-
paiacKDan zu llll r, relllteres pnlackban 17 fillér*  nagybani vételnél árengedmény. saerle elsőrendű minósegünek el smort H a g g e n m a c h e r - f é l e 

h/.i i .pwpj klvnl k,.|.l,,,if.k  im p: Bors ié i , Baross, Borhegy, Elöpa nk. Qlori:i. Faherköi, Felsórskosi követkeüö rajt» sörök 
M a r i a Hnhnlt . K a a t n n inlrnKr.loti ._ 1-: 1-r • J - -A » . _ . 7 Î . . — . .. II . . . . . . - . . . . I »» • : «» TR • i L» r • •) •«>< VBD, uviiicgj, ciiv|m un, uiun.i. r CULTHUI, reiaorBHOBl ll — • - J • 
Maria, Boholt. KasionjaknbfiUía  bo pataki, Hargitaliget, Matild, Székely Selters os Satojkai gyógyvizek. Ki  nllir'-för.  -- Sillon  á In  „ PUsni"-niir.  — fítljor"-»öl\ 
Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ó k . 

Kiváló gyógyhatású erős tápszert tartalmazó 

Tojás és csokoládé Cognac 
különösen lábadozók, aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is orvosok által nagyon 
ajánltatik. Kizárólagos elárusitási helyek: 
Csikfiseredában:  Michoa Ressö füszei  c emege-, 

bor-, likőr és oognao kü.önlegi-ebégok, bór* 
C8 talp-üsletóben 

Madéfalvan:  Erdélyi Ákos va < tl vendéglőjében. 
Csiksaépviaen: Teutaoh György üzle tben 2—3 

Eladó ház. 
C s í k s z e r e d a város közi-pjhea, az 

Erzsébet ut mellett és a piaciói-rel szembe 
jó fekvésű,  szélcsendes, kifogástalan  ta-
lajon álló. Darvas I 'eter és neje Mi-lics 
Muri, a tuliijdüiiuikut Képező ket kőház 
egyikéi, illetve 190S evben épült 4 
nagy szoba, konyha, 4 nagy pince 
és kőistálóból alló külön Jakreszt, 
amely (240(10) huszonnégyezer koronáig 
tűzkár ellen biztosítva van és bármily 
középrangu urnák alkalmas, igen ked-
vező fizetési  feltételek  melleit azonnal 
eladják. 

Értekezni és vásárt kötni lehet eladók 
kai az eladó épület mellett levő 131. sz. 
alatti saját hazukban. 3_y 

95 —909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrclcijtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közliirré 
teszi, liogy a csíkszeredai kir. törvényszék 
1909. évi 25. polg. számú végzése következté-
ben, dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt, a Csíkszeredai Takarékpénztár javára, 
4000 korona s jár. erejéig 19o9. évi január hú 
19-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és leiülfoglalt  és 2890 koronára becsüli 
következő ingóságok u. ni.: az 1908. évi V. 
1345. száinu végrehajtási jegyzőkönyvbe fel-
sorolt ingóságok, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 90 2. száinu végzése foly-
tán 4000 korona tőkekövetelés, ennek 1903. 
évi november hó 24-ik napjától járö 6".. ka-
matai, ' i" o váltódíj és eddig összesen 195 
korona 17 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtási szenvedett laká-
sán Csikdelnén leendő eszközlésére 1909. évi 
junlus hó 3. napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség cselén, 
becslron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatták  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. évi május hó 6-án. 
Molnár Sándor. 
kir liir. VLTi rliujtú. 

M E I S E L BERNÁT 
IHADÉFAIIVI FÜRÉSZGYARAFLALI 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  fűrészáru  és 
gyalult deszka, keritésnek 
alkalmas széldeszka, továbbá 
cándra és fűrészpor.  Elfogad 
egyesektói deszkát gyalulás, vala-
mint fenyőröuköt  felvágás  végeit. 

1 - 1 2 

Sz. 1949 909. tlkvi. 
Árvercsi hirdetmény. 

Ifj.  Bolár Héla csíkszeredai lakos végrehaj-
lalónak Imre Károly plébános Govasdiai lakós, 
Imre László csiklaplocai lakos végrehajtást 
szenvedettek elleni végrehajtási ügyében a vég-
rehajtási árverés Imre K iroly ellen 1162 knr. 
38 líll. lüke, ennek 1905. évi április hó 12. 
napjától járó 5" „ kamatai, Imre László ellen 
111 kor lőke ennek 1905. évi április hó 12. 
napjától j.'.ró 5"/,, kamatai, mindkét végrehaj-
tást szenvedővel szemben 185 kor. per 33 kor. 
60 fill.  végrehajtási már megállapított, valamint 
jelenlegi 28 kor. 90 fillér  és a mjg felmerü-
lendő köllségeknek kielégítése végett az 1881. 
IX l.-cz. 1 l-l. alapján és a 145. értelmében 
:i csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő, 
Tapioca község halárán lekvö, a csiklaplocai 
"2o94.sz. Ijkvben Aí l.rsz. 6:)76. Iirsz. ingatlanból 
Imre László jutalékára 107 K.. 103a.sz. tjkvben A 
t l.rsz. 973) 9738. Iirsz. ingatlanból Imre Lászlót 
megillető jutalékra 58 kor., 669. sz. tjkvben 
A t I. rsz. 7450 -7453. Iirsz. ingatlanból Imre 
Károly és Imre László jutalékaira 15 korona, 
670. sz. tjkvben A f  1. rsz. 8400 h 1., 8400 b 2. 
hrsz. ingatlanból Imre László és Imre Károly 
jutalékaikra 10 kor., Imre László nevén álló a 
csiklaplocai 667. sz. tjkvlv. n A t 1. rsz. 1037 2. 
hrsz. ingatlanra 14 kor., 2. r>z. 1689. hrsz. in-
gatlanra 21 kor., 3. r.-z. 1793. hrsz. ingatlanra i 
17 kor., 6. rsz. 4514. hrsz. ingatlanra 2 kor., 
7. rsz. 5475 1. hrsz. ingatlanra 8 kor., 8 rsz. 
8324 a, 8324 b. hrsz. ingatlanra 21 koronában 
megállapított kikiáltási árban, a csiktaplocai 
664. sz. tjkvben A í I. rsz. 7612., 7613. hrsz. 
ingatlanból Imre Károly jutalékára 2 kor., 2. 
rsz. 7624., 7625. hrsz. 7626. hrsz. ingallanhól 
Imre Károly jutalékára 6 kor., a csiktaplocai 
627. sz. tjkvben A t l . rsz. 4935 4911. hrsz. 
ingatlanból Imre Károly jutalékára 2 kor., 951. 
sz. tjkvben A f  I. rsz. 7478. 7479. lusz. ingat-
lanból Imre Károly és Imre Lászlói uugiilit i 
jutalékra 6 kor., 401. sz. tjkvben A í 771., 
772. hrsz. ingatlanból Imre Károly és Imre 
László jutalékára 79 kor., Imre Károly nevén 
álló a taplocai 67. sz. tjkvben A t 3 r^záin 
1869. hrsz. ingatlanra II kor., 4. rsz. 1642. 
hrsz. ingatlanra 5 kor, 10. rsz. 2281. hrsz. in-
gatlanra 6 kor., 13. rsz. 3114. hrsz. ingatlanra 
19 kor., 17. rsz. 3544. hrsz. ingatlanra 1 kor., 
18. rsz. 8744. hrsz. ingatlanra 7 kor., 1.). rsz. 
3373. hrsz. ingatlanra 7 kor., 21. r:Z. 6244. 
hrsz. ingatlanra 3 kor., 26. rsz. 7738., 77.0. 
hrsz. ingatlanra 7 kor., 30. rsz. 8S33 a.. 8S;!2. 
hrsz. ingatlanra 20 kor., 34. r.-.z. 8750'2. hrsz. 
ingatlanra 7 koronában megállapítod kikiáltási 
árban Imre Károly és Imre László nevén álló 
a csiktaplocai 68. sz. tjkvben A í 1. rsz. 101., 
102. hrsz. belsőségre 160 korona, a taplocai 
1840. sz. Ijkvben A t 1. rsz. 1124. hrsz. in-
gatlanból Imre László jutalékára 3 kor., 2. rsz. 
5369. hrsz. ingatlanból Imre László jutalékára 
10 kor., 3. rsz. 5381. Iir.-z. ingallanhól Imre 
László jutalékára 8 kor,>n.,ban megállapított ki-
kiáltási árban a csiktaplocai 1167. sz. Ijkvben 
A t I. rsz. 10339 10352. hrsz. ingatlanból 
Imre Láízlól megillető "/.,-ed rész jutalékára 
31 koronában megállapított kikiáltási árban el-
rendeltetik azzal, hogy a fent  megnevezett bel-
sőség a kikiáltási ár felénél,  töbhi ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
eladatni nent fognak  és hogy vevő a bánat-
pénzt kiegészíteni köteles. Az árverés megtar-
tására határidőül 1909. évi junlus hó 30. nap-
jának délelőtti 9 órája Tapioca község házá-
hoz tüzelik ki. 

Árverezni szándékozók larloznak az ingat-
lanok becsárának 20"/„-át készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni. Vevő köteles a vételárt két egyenlő 
részletbe és pedig az elsőt az árverés napjától 
számitotl 15 nap alatt, a m'.sodíkat 30 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 5" „ 
kamataival együtt kifizetni.  A bánatpénz az 
utolsó részletbe fog  beszámitatni. Vevő köte-
les az ingatlant terhelő és az árverés napját 
követő esedékes adókat és átruházási illetéket 
viselni. Vevő a megvett ingatlan birtokába az 
árverés jogerőre emelkedése napján lép. A ve-
vőnek a vetéli bizonyítvány kiadatik, ha az ár-
verés ellen előterjesztés vagy utóajánlat be nem 
adatik. A tulajdonjog vevő javára csak vételár 
teljes lefizetése  után kebeleztetik be. Az árve-
rési feltételeknek  eleget nem levő árverési vevő 
ellen a végrehajtási törvény 185. és következő 
§8-ai nyernek alkalmazási. 

Csíkszereda, 1909. március 28. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi halóság. 

Oecző Béla, 
kir törvHzéki lii<ó. 

Meghívó 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birto-
kosai Szövetkezetének Tusnad-

fürdön,  1909. junius hó 6-án 
d e. 11 orakor megtartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T á r g y a i : 

1 Az I DOS évi mérleg, nyereség-
es veszteség számla előterjesztése. 

2 Az igazgató ág és felfigyelő  l)i 
zoit.sig jelenli 'so; az igazgat óságnak és 
felügyelő  bizottságnak a felmentés  meg-
adása. 

3 Kseileges indítványok 
TusnádfOrdö,  1U01I. május 15 

Kallay übul, 
elnöK. 

Eladó szál lodai berendezés! 
Csíkszeredában, a „Kossuth"-
szállodában 8 szoba bútor be-
rendezés, tekeasztal, kocsik és 
lovak, készpénzfizetés  mellett, 
: : : jutányos árban eladók. 

186 909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. értelmében ezennel közhírré leszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1909. 
évi 600. polg. számú végzése következtében, 
dr Fejér Antal ügyvéd által képviseli, a Csík-
szeredai Takarékpénztár javára, 200 korona s 
jár. erejéig 1909. évi február  hó 17-én foga-
natositolt kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglall  és 4608 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: ifj.  Kánya Józsefnél 
az 1909. évi V. 88. számú végrehajtási jegyző-
könyvbe felsorolt  ingóságok, marha-állomány, 
juhok, serlések, slb. stb. nyilvános árverései! 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 147/2. számú végzése foly-
tán 2o0 korona lökekövelelés, ennek 1908. 
évi október hó 16. napjától járó 6" u kamatai, 
1 /a" i, vállódij és eddig összesen 108 korona 
50 fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán 
Csikdelnén leendő eszközlésére 1909. évi ju-
nlus hó 3. napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatlák  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. «ţ. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. évi ntájus hó 6-án. 
Molnár Sándor, 
kii. bír. vi'^r. hujlú. 

© IBIiifl51feMBl5]iail51(BlGR51E 
G y á s z k a l a p ok á l l a n d ó a n r a k t á r o n ! 

Hói-divat-kalap-szalon Csíkszeredában. 
Van szerencsém a 111. I. hölgy közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint ilusan felszerelt  d i v a t - k a l a p s z a l o n o m b a n található 

DÍSZES ÉS DÍSZÍTETLEN KALAPOKAT 
tekintettel az előre haladt szezonra mélyen leszállí-
tott aron kiárusítom Miután az országos vásáron 
künn leszek kalapjaimmal a piacon, egyúttal vidéki 
átalakításokat is elvallalok. Szíves pán fogásukat  ket-ve, 

vágyó'» kiváló tisztelettel: 

Özv. Nagy Jakabné, Csíkszereda, Mikó-utca 253. sz. 
( I g a z s á g ü g y i p a l o t á v a l E z e m b e n ) . 11 

Ijl © Díszes és egyszerű diszitett kalapok vételárban! 
( IGjni i i l i l j i iG!^ 
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EHTESITES. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét,  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tártuk a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatoui még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden c szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóiodu-

lntu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos, Csíkszeredában. 



6-ik oldal. c s í k i l a p o k 21. sí Am. 

d S O 
S z á s z é s K o m l ó s , T V L S I I S I C L . Iroda: Tus i^L Iroda: Tusnád 

.Ajáxi'ija a l e g s z e b b k iv i te lű , é s SrSlcös t a r t c s s á g u líettd 3 h . i m y u liccsz.iar=-wii c e m e n t fedé:  cser epet m i n d e n 
s z í n b e n v a l a m i n t c e m e n t pad.ió l e m e z é t lcülönfé ls  í ssze té te l -ü . m i n t á z a t b a n . M*I 

(ÍÓZ-, HŐLÉ6 ÉS gyÓgyFÜRPÓ A SZOBÁBAN! 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s tercn. — Közismert dolog boRy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a böfürdők 
:::: (góz- hóleg és gyógyfürdők)  rendszeres használata :::: 
A „Sani tás" szolinlurtló készülékkel otthon 
lukasának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es bőlég fürdőt  készillteti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
laká.sbau a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású s/> r nátha, twokfájás,  hél-
renyhesé^. áltnallansiig eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden e g é s z s é g e s ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mogé állítható. 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALADÁR 
a „Sanitás" szobagózfürdó-
készülék egyeJüll gyártója. 

Dudapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  »7—51 
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MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYŐS FEL-
t e t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

F O G O I A Á N E N D R E 
újonnan kibővített butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek résziéi lizelósre is. 

NAGY JÓZSEF K0FARA<S0-N|ESTER 
S1RKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

s/.-nii nu.".. Kin-u. .""•(> 

Van szerencsém a n.inyúrdumU közönséf;  li 
liidoniiisiirá liozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legtijaltl) gépekkel szereltein fel. 

Elvállalok ininilenneintl kőfaragó, 
épületmunkákat -- a legoliMóljb iitak 
mellett és :i legkényesebb igényeket 
kíelegiióen szállítok gránit , s \ e » i t , 
labrador , márvány-, mész- ós liotnok 
köböl készített, síremlékeket. 

Rajz és méret szerinti megrendelé-
seket butorniárványru azonnal foga-
natosítok. 

Ügynökök mellőzésével kérem egész bizulnmmal hozzáüt fordulni, 
liogy ez által is ármegtakarilás éressék el 

A n. é. közönség szíves pArtfogását  kérve, kiváló tisztelettol 
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Legtökéletesebb s legerősebb a 

Í R Ó G É P 
Teljesen látható irás! 

Sz'lárd szerkerzet! 
Könnyű kezelés! 

Kívánatra 
dijtalanul 

bemutatjuk. 
Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

ţagy a 
Csikvarmegye kepviselöje: 

H E R C Z K A GY., C S Í K S Z E R E D A , 
13— E L E K T R O T E C H N I K A I ÉS MŰSZAKI ÜZLET. 

Állandó nagy rak-
tár mindenféle  mű-
szaki es villany cik-
kekben. Optikai 
felszerelések,  k e -
r e k p a r o k , alkat-
részek. Mezőgazda-
sági gépek legjobb 
beszerzési ügynök-
sége. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre berendezve. 
Különfele  modern 
világítások, vízve-
zeték es egyéb e 
szak ba vágó beren 
dezesek vallalata. 
Költségvetés- cs szak-
véleményeket díjmen-

tesen esskösöl: 

0 0 0 0 0 0 0 

Czell Frigyes és fiai 
b o r Q  3, Í k R i- R s k e d Q  k és bornaiiy termel ok; 

M E D G Y E S . 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j á t t e rmésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

0 0 0 0 0 0 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákácvirág-l;rém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt ti< évé és széppé teszi, 
a inajMiot. szeplöt és mis 
Uiiílést t'li.ivoliija. Ára I ko-
rona. Kapliaiö a készítőnél 

postán is megrendelhető 
SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

H I R D E T E S E K 
olcso arszamitas n.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A K I A D Ó 1 H V A T A L B A N . 

Tanitó urak figyelmébe! 
SZÉPIRflSI  VIZSGALAPOK 

kaphatók 
SZVOBODA JÓZSEF 

könyv- és papirkereskedésében. 

ELISMERT LEGHÍRESEBB 
CSÉPLŐKÉSZLETEH^ 

TEIJESJÓTRLASSAL 
ÜZEMBEN ^SXflWySziVÓbMTEIiPfK 
BARMIH0R^^KJfDZEMKÖLT5É6. 

órAnkint 
M E T O K . ^ . * ^ ^ ^ HB. 1)1-2FILLÉR 

ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁRJE6YZÉH IN6YEN. 

KÖZSÉGI KOLTSEGVETESI 
NYOMTATVÁNYOK ® © ® 

K A P H A T Ó K 

SZV0B0PA JÓZSEF ÜZLETÉBEN 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

NyonUott 8iTnho4a Jóigef kOnjvnjondijábtui, CftikgzeredAbu, 1909 




