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Önálló bank. 
Szabadságharcunk történetében ;iz 

1848. március 15-ike legtündöklóbben 
ragyog mindama fényes  napok között, 
melyek e gigási harcot jellemezték. Fé-
nyes, örökéletű emléke nemzetünkben él, 
mert hiszen ezen a napon jutott először 
kifejezésre  a nemzet igaz akarata, ez a 
nap adta meg egy csapásra mindama re-
formokat,  melyek elengedhetetlen kellékei 
minden szabad nemzetnek, államnak. 

A szegedi népgyűlés, mintegy pen-
donijaképpen e hatalmas napnak kifeje-
zést akart adni arról, hogy tulajdonképpen 
mit akar a magyar nemzet, mi a kíván-
sága a jövő alakulásokat illetőleg és hova 
gravitál politikai törekvéseiben. 

Mig 1848-ban a nemzet akaratát 12 
pontban állapították meg, addig Szegeden, 
immár sokkal szerényebben csak két pont-
ban foglalták  össze ama kívánságát a nem-
zetnek, melyekhez ragaszkodnia létérde-
kében áll s melyet ha körömszakadtáig 
nem védelmez, önön sirját ássa meg a 
jövendő számára. 

Az önálló bank s a külön vámterület 
állanak a politikai horizont legexponállabb 
előterében. Ez a két ütközőpont, mely 
a jövendő parlament egész ügyvitelén 
uralkodni fog  s ezen törik meg, ava^y 
liiusul meg minden kisérlel, mely a nem-
zet s az uralkodó közti ellentétet kiegyen-
líteni akar. 

Bizonyos, hogy az önálló bank, mely 
191 l-ben már felállítható,  aklualisabb, ininl 
az 1917-ben szeparálható vámsorompók 
s igy elsősorban a bankkérdés az, mely 
a politikus világot, de meg egész Magyar-
ország értelmi világát s érdekeit legkö-
zelebbről érintik. 

Hogy az önálló bank lenne elsősorban 
az a hatalmas motorikus erő, mely dyna-
mí kai hatásában gazdasági állapotainkon 
segilhetne, merészség lenne állítani. Annyi 

bizonyos, hogy a közös bank nem áll 
érdekünkben, inert a nagyobbára osztrák 
tökét forgató  közös bank által szinte tel-
jesen kiszolgáltatjuk magunkat, a nekünk 
teljesen idegen, sót ellenséges osztrák ér-
dekeknek. 

Nem egyszer tapasztalhattuk, hogy ha 
szükséges volt, az osztrák érdek nem 
riadt vissza attól, hogy lökéinek vissza-
vételével, gazdasági helyzetünk rossz hí-
rének terjesztésével anyagi lönkreléleliin-
kel célozta. S a közelmúlt pénzügyi vál-
ság is jórészt, o.;ztr.ik politikai okokra ve-
zetendő vissza. A gazdasági devalvációval 
akarták a magyar nerizelct igényeiről 
való lemondásra kényszerileni. 

Az önálló, független  magyar bank te-
hát csakis annyiban mozdítaná elő az or-
szág gazdasági érdekeit, hogy mindenkor 
egyedül s tisztán a magyar érdekek lebeg-
nének a bankot irányító vezetők szemei 
elölt és soha sem állhatnának elő olyan 
körülmények, hogy idegen érdekek hátrál-
tassák a magyar gazdasági élet fejlődését. 

Az önálló bank tehát, egy csapásra 
nem gazdagítaná az országot, sőt bizo-
nyos, hogy az első időkben nem menne 
minden zökkenés nélkül a gazdasági át-
alakulás. Azok az indokok azonban, me-
lyek osztrák részről hangzanak az önálló 
bank ellenében, természetesen nem állják 
meg helyüket s azok tisztán a magyar 
politikusok önzetlen hazafias  törekvésük 
meggátlását óhajtják. 

Bizonyos, hogy már vezető körükben 
is erősen hisznek a közös bank megszű-
nésében, mert már az elsőrendű bankok 
is fedezik  készpénzkészletté szükségletei-
ket, hogy a netán beálló átmenetet zök-
kenőit annál könnyebbé tehessék. Érte-
sülés, ink szerint a hatalmas magyar ve-
zető bankok óriási mobil tőkékkel látják 
el magukat, miből arra következtethetünk, 
hogy az önálló magyar bank ideje elkö-
vetkezik és semmi erőszak, semmi csala-

fintaság  annak eljövetelét immár nem 
hátráltatja. 

Még csak arra akarunk kiterjeszkedni, 
hogy a magyar nemzet kívánsága fenti 
kél pontban nem merülhet ;i. Nem me-
rülhet ki első sorban azért, mert ezek 
egyike, az önálló bank, még nem hozza 
magával a magyarok boldogságát, mig a 
külön vámterület piros-fehér-zöld  sorom-
póit 1917. előli fel  nem állíthatjuk s addig 
még sok üdvös, megvalósítandó reform 
alkotható. 

A szegcdi gyűlés mindenesetre ekla-
tánsait kifejezte  azt, hogy a magyar nem-
zet tényleg ragaszkodik ahhoz a jogához, 
hogy külön bankkal saját érdekeit jobban 
védelmezhesse s hogy élvezhesse a külön 
vámterület védő, fejlesztő,  iparunk és ke-
reskedelmünk fejlődésére  óriási horderővel 
biró hálását. 

Minden nemzetnek joga van ahhoz, 
hogy jövendője érdekében minél több s 
minél erősebb preventiv intézkedéseket 
tehessen s egy államnak, egyetlen politi-
kusnak nem állhat jogában ezen törek-
véseiben hátráltatni. 

Az iskolaév küszöbén. 
Az országban megkezdődtek az iskolai 

beiralások és nyomukban (elhangzanak 
azok a bajok, amelyek immár évek óta 
felhangzónak,  de amely bajokat eddig nem 
orvosollak. 

A gondos szülők sietnek gyermekei-
ket az iskolában elhelyezni. Apák, anyák 
ilyenkor egymáson keresztülgázolva siet-
nek beíratni, mert tudják, hogy a létszám 
hamar belelik és gyermekük könnyen 
kintrekedhet a tudományok csarnokából. 

Mint minden évben, ugy ezúttal is az 
iskola igazgatók arról panaszkodnak, hogy 
minden osztály zsúfolásig  megtelt és ilyen 
állapotok mellett szinte emberfeletti  munka 

lesz egy osztályban a tanulókat rendsze-
resen tanítani és azokat feleltetni. 

Még mindig a régi jelenségek tartják 
felszínen  magukat. Minden szülő — gaz-
dag és szegény egyaránt — iskoláztatni 
akarja gyermekét, hogy abból diplomás 
ember váljék. Hogy ez a diploma ma-
napság semmit nem ér, hogy a megszer-
zett diploma dacára is csak nagy össze-
köttetések és protekciók révén lehet a 
szeretelt gyermeket egy havonként 40 
koronával díjazott állásba behozni, hogy 
manapság egy jó iparosnak — éppen a 
diplomás pályák aggasztóan túlzsúfolt 
volta miatt — ezerte jobb dolga van, 
mint egy diplomás úrfinak:  mindezt nem 
akarják a szülők belátni, ók rendületlenül 
és törtetve sietnek beíratni és rendületle-
nül lenézik továbbra is az iparos és a ke-
reskedői pályát, amely pályák pedig biz-
tosabb és nyugodtabb megélhetést nyúj-
tanak bármely diplomás pályánál. 

Szerte az országban beíratják a fiukat, 
rossz és jó tanulókat egyformán.  Hiába 
magyarázzák maguk az igazgatók is a 
beiratásnál az izzadó szülőknek, hogy 
fiaikból  ne törekedjenek annyira diplomás 
embereket faragni.  A szülő az igazgatók 
részéről az ilyen beszédet rosszakaratnak 
veszik és tehát minden ilyen beszéd falra-
hányt borsó. 

A modern külföldi  államokban már 
régen tisztában vannak a szülők, hogy 
nemcsak diplomás, hanem más pályák 
is léteznek és ehhez képest nevelik gyer-
mekeiket. A külföldi  középiskolák nem 
telnek meg zsúfolásig,  mint nálunk. Olt 
az iskolák annyi diplomás embert termel-
nek, amennyire szükség van. Nálunk 
körülbelül szégyen és megaláztatásszámba 
megy az iparos pálya. Iparosnak csak 
akkor adják a szülők gyermekeiket, ha 
már minden iskolát végig próbáltattak 
veliik, ha már feltétlen  bizonyossággal 
beigazolást nyert, hogy a gyerek nem 
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Szenvedtem eleget; keblem mir 
Sajog az ádáz vihartól; 
Pusztulás s elgyötört érzelem 
Maradt a sárguló tarlón. 

Nem volt szivemben édes érzet, 
Nem voltam boldog soha tán . . . 
Nem voltam párommal, mint madár 
Mely dalolt a lombkoronán. 

De mégis volt örömnapom egy . . . 
Rövid volt ugyan, de édes . . . 
S e nap volt az, mely reményt keltett. 
A keserű csQggedésben. 

Lányka I ajkad szelíd mosolya 
Olyan éltető volt nekem. 
Szavad olyan csengöen hangzott fel 
Dobogó piciny kebleden. 

Körödben voltam s te jól tudtad 
Hogy szivecském érted dobog... 
Mégis hallgattál csak mosolyod 
Árulta el e titkodat. 

Nem kívánom, hogy ölembe jö j j . . . 
Oh . . . nem kívánom ezt tőled. . . ! 
Csak egy édes mosolyt adj nekem 
S szivem vágyát betetőzted. 

Ámor. 

á a i a u k i h i tMS* 
Irta: Pakots  József. 

I. 
Ott született a külvárosi utcában, bent, 

hátul az udvarban. Az udvar kövezve volt, de 
rosszul. A gránittörmelékek kiálltak a földből 
és széles szegleteikkel súlyosan megsebezték 

a mezilelcn lábát. Csupa seb volt az egész 
gyerek. Különben Péternek hivták. Csontos 
Péternek. Az apa neve aligha volt az, senki 
sem ismerte, ö sem, hancin a fiu  tiagycsonlu 
gyerek volt s ri ragadt a Csontos név. Igy 
támadt egy uj nemzetség. 

Szlávtipusu, erősen szőke, kékszemű gye-
rek volt. 

Hogy nőtt fel,  ki tartotta volna azt számon? 
Mint egy kis vakarcs, ugy lapult meg a kül-
városi szük, nyirkos kis udvarban, néha kiszö-
kött a közeli népligetbe s ha nyár volt, a Tűbe 
bújva átálmodta a nappalokat és éjszakákat. 

A ligetben kis, szurtos lányokkal találko-
zott, akik édesvizet árultak. Egyiket egyszer 
hátbavágta, belehempergelte a tube s eltőltogva 
megindultak a nagy forró  szerelmek. 

II. 
Valahonnan a Dunántulról egy asszony 

jött be a városba. A Ferencvárosi pályaudvaron 
érkezett és gyalogszerrel nekivágott a városnak. 
Este volt. Csontos Péter éppen a vásártér 
egyik poros bokra alatt bujt meg, hogy ott 
átaludja az éjszakát, mert az időtájt elcsapta 
magától az otthonát, mikor arra ment el az 
asszony. A hold éppen akkor egy kissé kibá-
mult valami fehér-  felhő  mögül, mely igy szinte 
ablakfQggönynek  tetszett és Csontos Péternek 
szeme megakadt az asszonyon. Puha járású, 
egészséges pihegésO vidéki asszony volt, a 
csipői szélesek, ringatósok. Csontos Péternek 
valami eszébe jutott, mint a macska ugrott ki 
a bokor alól és megtámadta az asszonyt. A 
jámbor vidéki asszony nagyon megijedt, a 
szava is elállt, de a hold rásütött a Csontos 
Péter arcára és az asszony már nem félt.  Sőt 
mosolyogni kezdett, kissé kacéran, talán sze-

mérmesen is, inert a Csontos Péter arca be-
szélt. A Dunánlul egy asszonya pedig ezen a 
napon nagyon hűtlen volt az urához. 

III. 
Csontos Pcter a vonaton utazott. Első osz-

tályú lulkében, mert a ruhája is úrias volt, 
mintha valami történt volna vele: A Ferenc-
városi születésből csak az elszántság vonása 
maradt meg az arcán. Egyébként angol urnák 
látszott, nyírott bajuszszal, merev, blazírt arccal 
és puha angol gyapjúruhában. 

A változás tehát csakugyan lényeges volt, 
a ne.'e is másképpen hangzott már, ha leírták, 
körülbelül ilyenformán:  Chontos. 

Chontos Péter talán önmagának bevallotta 
volna, hogy e fontos  változásokat az asszonyok-
nak köszönhette. Elsősorban ama édesvizet 
áruló kis szurtos lányoknak a népligetben, 
akiket egyszer, hajdan hátba vágott és a fűbe 
hempergetett s akiknek aztán elszedegette az 
édesvízért járó krajcárjait, azután ama bizo-
nyos dunántuli asszonynak, meg a többinek, 
akiket mind azzal hódított meg, hogy ugy 
ajánlotta föl  nekik szerelmét, mint egy kocsis. 
Ez asszonyok nem voltak hálátlanok és Chontos 
Péter első osztályon utazott Budapest felé, 
amikor vonata egy búcsújáró hely állomása 
előtt megállt. Búcsúnap volt s a Chontos Pé-
ter falkéjébe  egy gyönyörű égő, fekete  szemű 
fiatal  nő szállott be. 

Chontos Péter mosolygott vakmerően, és 
szemtelenül s monokkiját a szemébe vágta. Az 
asszony kezében kis bőrtáska volt, amelyen 
ezüstveretü kilencágú korona ragyogott. Chontos 
Péter vakmerően kérdezte: 

— Méltóságos asszony I . . . 
— Uram, ön ismer engem? — riadt meg a nö. 

— Igen. A méltóságos asszony ezen a 
bucsuhelyen járt. 

— Nos ? . . . 
A méltóságos asszony a saját gyönge hab-

fehér  térdein felkúszott  a kegyhelyig, hoiţy az 
égi kegyelem meghallgassa egy kívánságát. 
Én tudom, hogy mit . . . 

Az égöszemü hölgy tiltakozva emelte fel 
kezét: 

Ne, n e . . . 
— A méltóságos asszony boldogtalan, mert 

nincs gyermeke és azért könyörgött, hogy 
legyen. 

A szép asszony haragosan ugrott fel,  de 
Chontos Péter olyan különösen mosolygott, 
hogy egyszerre elnevette magát. 

— Ön furcsa  ember, Uram! Kicsoda ön ? 
Ekkor történt először, hogy Chontos Péter 

a neve elé egy prédikátumot is mondott hir-
telen, valamit, ami éppen eszébe jutott ilyen-
formán  : 

— Hátudvari Chontos Péter. 
— Kamarás? 
— Igen. 
Az asszony meg volt elégedve, még ke-

zet is nyújtott Chontos Péternek, aki hama-
rosan tisztába jött azzal, hogy a kilencágú ko-
ronás nő nagy uradalmak úrnője, grófnő,  fér-
jétől különválva élt, aminek oka a gyermek-
telenség s mikor utazásuk véget ért, már annyi 
mindent tudott, hogy joggal mondhatta az 
asszonynak: 

— Grófnő  biztosíthatom, hogy nem hiába 
tette meg a borzasztó utat gyönge térdein. 

IV. 
A Lidón, a tenger habjaiba monokliát sze-

mébe vágva, fekete  uszóruhájában Chontos Pé-
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akar, vagy nem tud tanulni, tehát nem 
való egyébnek, mint iparosnak. A leg-
modernebb államokban mindez máskép 
van, sőt nem is ritka jelenség, hogy né-
melyek csak azért szerzik meg diplomá-
jukat, hogy igy, kellő tudománnyal fel-
szerelve menjenek a nálunk lenézett ipa-
ros pályára. 

Ezekben az államokban van is' virágzó 
ipar és kereskedelem. Vájjon mikor fog 
nálunk megváltozni a szQlók helytelen 
gondolkodása? Mikor fogják  belátni, hogy 
mennyire (idvösebb gyermekeiket ügyes, 
müveit, jól kereső iparosnak, mint küz-
ködő, nyomorgó hivatalnoknak, orvos-
nak, vagy ügyvédnek kiképezni? 

Ha ilyen irányban, modernül fognak 
gondolkodni, egy csapásra megszűnnek 
a mostani iskolai bajok, amelye.<re más 
orvosságot, mint ezt, találni nem lehet. 

Tusnádfiirdö jövője. 
Már hírt adtunk előbbi lapszámunk-

ban a Székelyföldet,  legközvetlenebbül 
pedig vármegyénket érdeklő nevezetes 
eseményről, mely a kormány elhatározása 
folytán  Tusnádfürdő  pénzügyének ren 
dezésében, tehát megmentésében, sót 
tovább fejlesztésében  áll. 

Hogy miként jutott a koruiány ez 
elhatározásra, szükségesnek tartjuk Tus 
nádfürdőról  a következőket közre adui. 

Amint tudva vau, Tusnádfürdő  négy 
községnek u. m.: Tusnád, Kozmás, Vere-
bes és Lázárfalvának  tulajdona: 1835-ben 
alakult egy társaság, nagyrészt csik-
és háromszékmegyei vezető egyénekből, 
melynek célja volt a fürdő  létesítése 
és fejlesztése.  Abból, amit fürdőnek  ne-
vezhetni ugyanis, 1835-ben édes-kevés 
volt meg. 

1868. évben ezen társaság szerző-
désre lépett a tulajdonos községekkel, 
tuely szerint ezek haszonbérbe adják a 
társaságnak 1943. év végéig 1000, utóbb 
1200 forint  haszonbér tizetés elleuébcn 
a 216 hold területet képező fürdőt  uzou 
célból, hogy a társuság Tusnádfürdőt 
modern fürdővé  tegye, miután n köz 
ségek erre többféle  okból, különösen 
anyagi okokból képtelenek. A szerződés 
szerint 1943. év végén a társaság kö-
teles ellenérték nélkül a négy község-
nek az átadott javukat visszabucsátani, 
vagyis a társaság a befektetésekért 
megtérítést nem igényelhet. 

G fürdő  fejlesztési  célból lépett a 
társaság, mely utóbb a ker. törv. életbe-
léptetése után szövetkezetté alakult, a 

ter megismerkedett egy olasz hercegnővel. A 
hercegnő egy hét múlva Chontost meghívta 
kastélyába és kél hét múlva Chontos Péter 
tegezte az egész olasz arisztokráciát s mikor 
öszszel elkísérte a hercegnőt Monle-Carlóba, 
hogy segítő társa legyen a roulettc-aszlalnál, 
a monackóí herceg meghívta a jachtjára és 
szláv típusa, hideg szőkesége miatt mindenki 
igy szollitotta már: 

— Az északi herceg. 
Chontos Péternek ez volt a virágkora. Oszen-

dében már egy kicsit fáradtnak  érezte magát 
s az olasz hercegnőt egy oroszszal cserélte 
föl,  a csere nem volt valami izgalmas, mert 
szükségesnek tartotta, hogy idegeinek frissítése 
miatt belemerüljön egy kicsit a játékba; az 
orosz nőt követte egy német, ez volt a deka-
dencia kezdete és egy napon azon vette észre 
magát Chontos Péter, hogy nincs mellette 
asszony. 

V. 
A népligetben ébredt föl  Chontos Péter 

egy ködös reggel. Kora tavasz volt, rigó fü-
työlt a fán,  a bokrok bontogatták rügyeiket" öletni, midőn kész százeiekre menő 
és Chonlos Péter rongyos volt. Egy édesvizet 
áruló leány ment arra, Chontos Pét<r a régi 
minta szerint hátba akarta vágni és belehem-
pergetni a fűbe,  de nem tudta. Ha sikerül, övé 
a leány szerelme és akkor még nem veszett 
el, de rosszul csinálta. A leány ráütött és el-
lökte : 

— Ne te ne, vén majom I 
Chontos Péternek vége volt. A szerelem-

ből már mások éltek és az és/aki herceg a 
fűbe  bújva álmodta át ezután az éjszakákat... 

négy község hozzájárulásával a kölcsön 
zés terére, ugy hogy összesen 320,000 
korona a szövetkezet, a szövetkezeti ta-
gok magán és a négy község köz, illetve 
tusnádfürdői  ingatlanaikra bekebelezett 
kölcsön vétetett fel  részletekben a Brassói 
általános nyugdíjintézettől. 

Ezen kölcsön folytán  volt lehetséges 
a gyógy csarnok, a modern fürdők  fül-
építése, uthelyek, magántelkek megsze-
rezlietése, beruházások eszkőzölhetése. 

Nem tagadhatni meg Tusnádfürdőtől, 
hogy a fürdők  mai nagy, országos, sőt 
világversenyében, a beruházások foly-
tán, ha nem is elsőrangú, de az erdélyi 
viszonyokat véve figyelembe,  — elég 
jelentékeny helyet foglal  el. 

Sajnos azonban, hogy a fürdő  évi 
jövedelme nem áll arányban azon ki-
adással, mely a kölcsön felvétele  foly-
tán a szövetkezetre ránehezedett. Ugyan-
is mig az évi átlagos jövedelme 32.000 
korona, addig a hitelező szász pénzinté-
zetnek az unnuitásos kölcsönben 22,000 
koronát kell évenkint fizessen.  E 77» os 
tőrlesztéses kölc.-.<in az, melyet u szü 
vetkezet meg nem birt és meg nem bir, 
bár jövedelmét a szövetkezet uz önmeg 
adóztatás, vagyis a 2'/« os rovatai kive-
téssel törekszik 10 év óta fedezni  Még 
ily önmegsarcolás melleit is el kellett a 
szövetkezetnek odáig jutni, — hogy 
Tusnádfürdőt  tovább fenutartani  ne:u 
tudja, a hálrulékos tur:ozása mintegy 
63,000 koronára emelkedett. 

A szövetkezet nem nézte tétlenül a 
hátralékok ily rohamos emelkedését. Kí-
sérletet telt már évekkel előbb uz első 
községi kölcsön megszerzése iráut, majd 
a vármegyei magánjavak igazgatóságát 
liivta segítségül. Sajnos elutasító választ 
kapott mindenhol. 

Igy, mondhatni kétségbeejtő körül-
mények között, inidőn oláh és szász 
pénzintézetek nyíltan tárgyalták, hogy 
Tusnádfürdőt  bírói árverés elé állítsák, 
midőn anuuk nemzetiségi kezekre jutta-
tása csak nupok kérdése, lett Csík-
vármegye érdemes főispánja  Kállay Ubul 
a kormányhoz sürgős felterjesztést,  fel-
tárva az okokat, melyek uz állam sür 
gős beavatkozását iudokolják, különösen 
nemzeti szempontból. Csik- és Hároui-
székvármegye ez ütköző ponijáu, ha 
a román iuteligentia és vagyon lábát 
megveti, összekötő kupucs lesz a két 
vármegye romáuajku népe között, akkor 
amikor Háromszékvármegyében a román-
ság az Albina segítségével már egészen 
Uzonig hatolt fel. 

E veszély jelentőségét megértelte 
Wekerle miniszterelnök s karöltve u 
bel- és pénzügyminisztérium elvben ki-
mondották Tusnádfürdő  ügyének és pe-
dig állami kezelés mellett, rendezését 
s tekintettel az Ugy sürgősségére, a 
pénzügyminiszter intézkedett is a meg 
felelő  összegnek rendelkezésre bocsá-
tása iránt. 

Az állam tehát kész Tusnádfürdőt  meg-
menteni ; ezt csak állami kezelés által 
tartja azonban elérhetőnek. Ennek foly-
tán, tekintve u különös magánjogi vi-
szonyokat Tusnádfürdőn,  — távirati meg 
hivás folytán  ment fel  Budapestre Kállay 
Ubul főispán,  mint szövetkezeti elnök 
és dr Nagy Jenő ügyvéd, mint szövet-
kezeti ügyész 8 tárgyalták az Ogyet a 
bel- és pénzügyminisztérium illetékes 
egyéneivel. 

Most midőn a kormány kész átvenni 
állami kezelésbe a fürdőt,  az összes, 
mintegy 380,000 korona adósságot ki 

öszszeggel Tusnádfürdőt  világfürdövé 
tenni, töbhek között nagy szállodát épí-
teni, vízvezetéket, villanyvilágítást be-
állítani stb. stb., tisztázni akarja termé 
szetesen jogi helyzetét jövőre s e vé-
gett jön » belügyminisztérium kikül-
döttje folyó  hó 8-áD TuBnádfürdőre,  hol 
a szövetkezet közgyűlését tartja. E tár-
gyalásba bevonattak a községek, me-
lyeknek döntő Bzavuk lesz mindenesetre. 

A községektől fog  függni,  hogy Tus-
nádfürdő  elessék-e, vagy egy világfürdő 
legyen állami vezetéssel. 

Most pedig csak az elismerés, a há-
lával adózhatunk Kállay főispánnak,  ki 
lelkes magyarságát vitte bele az egész 
ügybe, kinek szava ilyen nyomot ha 
gyott a kormány vezető embereinek 
lelkében. 

Értesítők. 
in. 

A csiksonil.vói róin. knth. tiiiiitóki'iizö-inti'zcllink 
és gyakorló-iskolájának értesitőjét Karácsony .József 
igazgató szerkesztette. 

Az értesitii élén Szalui István tnnár meleg 
szavukbnn parentálja el néhai Lakatos Izrát. nz 
intézet volt I[Hiánit. Az intézet 50 éves jubileumi 
ünnepségének lefolyásáról  közölt ismertetés ntán 
uz igazgatói jelentés kiivetkezik az év l'untnsahli 
innzzn latairól. 

A tanári testület, az igazgatón ki\iil, ti rendes 
és 4 bejáró óraadó tanárból állott. A főhatósági 
li-iriitok és adatok az év történetéhez ci lejezetben 
sok felesleges  dolog van. Igy |il. hogy ki kapott 
lizetési előleget, kinek mennyi nyugdíjjárulékot 
róttuk ki slli., mikor volt engedélyezett, szünnap, 

kor volt ünnep miatt szünnap sth. stb. Az ezen 
fimen  \i>7.ölt adatoknak mintegy fele  clmm-adhatott 
vnlnn. 

A vallási és erkiilesi élet fejlesztésére  szolgált 
az Klöró/snfüzéi  Társulat s az njonnan nlnknlt 
Mária Társulat, amelynek mükiidése jótékony ha-
tással volt az egész intézet valiás-erkölesi életért! 
nézve. Kz nloblii társulatnak 20 avatott tagja volt, 
nz előbbinek inimleu növendék a tagja. Fokozta n 
vallás-erkölcsi élet fejlesztését  a szentgynkorlat is, 
amelynek programmját és nz intelmeket azonban 
felesleges  volt közölni. 

A növendékek egészségi állapota kielégítő volt. 
Nagy többségük i4ki nz intcrnátusbau lakott, ahol 
az ellátáséit havi 19 kor. 20 lilléit tizeitek, n 
többi (25) növendék a szülői háztól járt nz idő-
adásokra. 

Az intézetnek van 14 öszlündijns növendéke. 
•[ növendék pedig kisebb pénzsegélyben részesült. 

Az intézetnek tenntartási költsége 25,390 kor., 
ehhez az iskolák pénzalapja 7474. az állam 9400, 
uz erdélyi püspök IIÎ30 stb. koronával járult hozzá. 

Az elvégzett tanaiiyngot — igen helyesen — 
nem közlik. Nem lelt volna szabad azonban elhagyni 
az iskolai és magán olvasmányok és nz Írásbeli 
tételek lelsotolását. A gyakorlati kiképzésről s a 
kántor-képzésről részletesen számol be nz értesitő. 

Az iljusági önképzőkör nagy tevékenységet 
lejtett ki. Valamennyi növendék tagja volt. A 12 

ndes és 2 rendkiviili ülésen sznvnlattal. szahail-
előndással, lelolvnsásgal, zene- és énekszámokkal 
Btb. szerepeltek n növendékek. Iskolai ünnepély 
kettő volt. 

A tanári és iljusági könyvtár alig mutat valami 
gyarapodást. A tanári könyvtár 4 t 1 s az ifjúsági 
könyvtár ÍÍ72 kötetje oly elenyészően csekély, hogy 
iiligha képes a szükségletet kiclégitcni. A szer-
tárakról említést se.m tesznek. 

Ami a tnuitás eredményét illeti, az n követ-
kező általában jeles llí 1-97 Vm. jó 2!l i 39Ti4'Vii l. 
elégséges 15 (2IHi°/0l. Elégtelen osztályzatú 12 

li'42c/ul volt, akik azonban viilnmennyien tehet-
nek jnvitóvizsgálatot. Tanképesitő vizsgára 17-en 
jelentkeztek, akik köziil 3 növendéket javítóvizs-
gám utasított a bizottság. Kántori oklevelet 9 nö-
vendék szerzett. 

A gyakorló-iskolának, amely kellőleg tel van 
szerelve, 21 beirt növendéke volt. Vizsgát líl-en 
tettek. Az elért eredmény jó. 

Az utolsó fejezet  a szükséges tuilnivnlókat közli. 
A gyerpyószentiniklósi áll. segélyezett városi 

polgári íiu iskola értesítőjében, melyet Fodor János 
igazgató szerkesztett, vezető helyen Köloute Béla 
tanár értekezik .A magyar történelem tanitásáról" 
cimcn. Érdekesen és vonzóan irja le ezután egy 
negyedik osztályos növendék a Kolozsvárra és 
Budapestre rendezett tanulmányi kiránduláson szer-
zett tapasztalait és benyomásait. 

Az igazgatói jelentésből a következő adatokat 
emeljük ki: A két osztályba beirt tnnulók szémn 
26 volt, vizsgálatot tett 23. Az előadásokat szept. 
9-én kezdették meg. A testület, amelynek nz igaz-
gatón kiviil B tagja volt, társadalmi téren is nagy 
tevékenységet fejtett  ki. Az ifjttság  erkölcsi vise-
lete jó volt, vallási kötelmeiknek eleget tettek. Az 
egészségi állapot általában igen kedvező volt. Egy 
haláleset is azonban előfordult.  Az intézet több ünnep-
séget rendezett, igy tnárcins 15-én, junius H-án stb. 
A város jóvoltából 13 tanulót az összeB tanköny-
vekkel elláttak, tandíjmentességet is 18 élvezett. 
A tnnulmányi kiránduláson 2 tanár vezetésével 1G 
tanuló vett részt Fájó érzéssel emlékszik ineg az 
intézet fokozatos  beszüntetéséről, amely 84 éven 
keresztül teljesített fontos  kulturmisszíót. 

Az elvégzett tananyagot elég részletesen so-
rolják fel.  Kendkivüli tárgyként latint is tanultak. 

A vizsgát tett 28 tanuló közül felsőbb  osztályba 
léphet ÍR, javitó vizsgálatot tehet 6, ismételhet I. 
Magánvizsgálutot 17-en tettek. 

Könyvjutalomban c jobb tanulók részesültek. 
Volt 3 ösztöndíjas tanuló is. 

-A tanári és ifjúsági  könyvtár csekély gyara-
podást mutat. Ezen nzonbnn nz intézet jelenlegi 
helyzete miatt nem is csodálkozhatunk. 

A szükséges tudnivnlók felsorolása  zárja be nz 
értesítőt. 

A Paulai Szent Vincéről nevezett irgalmas nő-
vérek vezetése alatt álló gycrgyószentmiklósi „Ko-
garassy4* leánynevelő-intézet értesítőjét nz igaz-
gatóság állitotta össze. 

Az intézet n mult évben is igyekezett nagynevű 
alapítója szándékát és célját megvalósítani. A taní-
tási időt hi-tcgség miatt az elemi iskolában kétszer 
kellett megszakitnni. A történelmi s löltlrajzi isme-
letek ébrentartása céljából több előadás volt vetített 
képekkel illusztrálvn. A növendékek vallásos ne-
velésére kiváló gondot fordítottak.  Szép ünnepséget 
rendeztek X. l'ius pápa i>0 éves papi jubileuma 
alkalmából. Az intézetet nz erdélyi püspök junius 
hóban megliítogntta, ninikor szép ünnepség kereté-
ben mutatták he hódolntukat a Inpásztomak. 

Az elemi iskoln tnnitó-testülete 7, n polgári 
iskoláé H tagból állott. Az intézetek igazgatója 
tiöiiig Jonchiin örm. szert, plébános. 

Az cleini iskolának 259 növendéke volt, ismétlő 
iskolába 73, kisdedövőha pedig szintén 73 járt. A 
polgári iskolának <i*> növendéke volt. 

Ez utóbbiak rendkívüli tárgyként zenét és fes-
tést. tanultak. 

A csíkszeredai pidgári leány- b a ilitrői polgári 
tiu iskola nem adott ki értesitőt. Mint magánúton 
értesültem a ditrói azért uein adott ki, mivel a 
fenntartó  testület a költségvetésből törölte ki-
adási költségeket s azt sem engedi meg, hogy a 
tanulóktól értesítői dijakat szedjenek.. Nem akarok 
itt íámutatni, mennyire fontos  nz iskola működé-
sének bármily rö\id ismertetése is. Arra azonban 
igazán kiváucsi vagyok, mily indokolással törölték 
az e célra felvett  összeget. ,ló volna, ha jövőre a 
csíkszeredai polgári leányiskola is beszámolna kü-
lön éi-tesitőheu működéséről. Ni'ni hisszük, bog)- a 
megye mint fenntartó  testület, a?, amúgy is kevés 
nyomdai költségek kiutalása elöl elzárkóznék, ha 
azt kérik tőle. —/. 

Katholikus Népszövetség. 
A Kalholikus Népszövetség központi 

kiküldöttei — amint annak idején meg 
is irtuk — julius hó 9-én Csiksomlyón 
a szenlgyakorlaton résztvett lelkészekkel 
értekezletet tartottak, amelyen dr Ernszt 
Sándor országgyűlési képviselő indítvá-
nyára elhatározták, hogy szeptember hó 
első vasárnapját egész Csikmegyében agi-
tácionális nappá teszik. Mivel azonban 
ennek az egész megyében ugyanazon 
napon való megvalósítása különböző el 
nem hárítható okok miatt lehetetlen volt, 
azért a csikmegyei agitácionális bizottság 
ugy határozott, hogy szeptember—novem-
ber hónapok vasárnapjain az egyes köz-
ségekben külön tart értekezlet. A felcsiki 
esperesi kerület papsága ez ügyben 
augusztus 26-án tartott értekezletet Bálint 
Lajos főesperes  elnökletével, amelyen ha-
tározatilag kimondták, hogy az érdeklő-
dés és lelkesedés felkeltése  végett szep-
tember 26-án Csíkszeredában tart értekez-
letet, amelyre szónokokul Rakovszky Ist-
•/án és Nagy Emil országgyűlési képvi-
selőket és Haller István főtitkárt  hivja 
meg. Hisszük, hogy a megye központ-
jából kiinduló ezen fontos  mozgalom a 
kellő sikert fogja  elérni. 

Az esperesi kerület többi egyházköz-
ségében a következő napokon lesz meg 
az értekezlet: október 3-án délelőtt Karc-
falván,  délután Madarason; 10-én délelőtt 
Csiksomlyón, délután Taplocán; 17-én 
délelőtt Csikszentniiklóson, délután Szép-
vizen; 24-én d. e. Csikszenttamáson, dél-
után Csikszentdomokoson; 31-én dél-
előtt Delnén, délután Szentmihályon; no-
vember hó 7-én Csicsón; 14-én délelőtt 
Gyimesfelsőlokon,  délután Gyimesközép-
lokon. A plébánosok a siker érdekében 
minden lehetőt megtesznek s igy remél-
hetjük, hogy a katholicizmusra annyira 
fontos  mozgalomnak meglesz e tiszta 
kath. megyében is a kívánt eredménye. 

Az alcsiki és gyergyói esperesi kerü-
let papsága is minden közsígben agitá-
cionális napot fog  tartani. 
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Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha 
ezen kiválóan fontos  mozgalom küszöbén 
röviden ismertetni fogom,  mely okok 
késztették az ország katholikusait a tömö-
rülésre és mily célok megvalósítását tűzte 
a Kath. Népszövetség maga elé. 

Mindnyájan jól tudjuk, hogy a katho-
likusságot minden téren leszorították a 
vezető szerepről, pedig ez nemcsak tör-
ténelmi múltja, hanem nagy többsége 
miatt is jogosan megilleti. Ennek pedig 
legfőbb  okát abban kereshettük, hogy a 
katholikusság szervezetlen volt, s különben 
nagy ereje a szétszórt küzdelmekben szét-
forgácsolódott,  megbénult. Ezzel szemben 
pedig tapasztalhattuk, hogy jóval kisebb, 
de szervezett, összetartó, egyöntetűen 
működő párt kisebbsége dacára is nagy 
eredményeket volt képes elérni. 

Ezek az okok indították a katholiciz-
mus vezető embereit, hogy — a külföld 
mintájára — egy táborba tömöritsék az 
összes katholikusokat, mert csak egyesült 
erővel lehet kivívni oly eredményeket, 
amelyek megvalósítására az egyes embe-
rek gyengék. S ez éppen a tizenkettedik 
órában történt ugyan, de még elég jókor, 
hogy a katholikusságot életre keltsék lethar-
gikus álmából, felrázzák  nemtörődömségé-
ből, hogy belátva az egyesülés, a szö-
vetkezés üdvös voltát, egy táborba tömö-
rüljön és harcra keljen azok ellen, akik 
nagy raffineriával  igyekeznek őket hitük-
től megfosztani  és szivükből a hazasze-
retet érzelmeit kioltani. 

A megindult mozgalom a kezdet ne-
hézségein már tul van ugyan, amennyi-
ben a tagok száma megközelíti a 200,000-et, 
de azért ez a szám az ország katholiku-
sainak számához viszonyítva még mindig 
kevés s ezért a tagok gyűjtése és szer-
vezése minden jó katholikusnak, aki a 
cél megvalósításának nagy horderejét fel-
ismeri, elengedhetetlen kötelessége. 

Talán mondanom is felesleges,  hogy 
a szövetségnek bőven akadtak ellenségei 
is, akik minden eszközzel igyekeztek meg-
akadályozni, vagy lehetőleg gyengíteni a 
fejlesztés,  erősítés munkáját. A legfőbb 
okul azt hozzák fel  a népszövetség ellen, 
hogy annak néppárti politikai tendenciája 
van. Hangoztatják, a néppárt azért akarja 
egyesíteni a katholikusokat, hogy azután 
az egészet átvigyék a maguk politikai tá-
borába. 

Ez az egész ráfogás  nem egyéb taktikai 
fogásnál.  Ezzel akarják a más politikai 
felfogást  valló katholikusokat elijeszteni a 
Kath. Népszövetségbe való belépéstől. 
A szövetség minden politikai célzattól 
lávol áll, egyedüli célja az, hogy szellemi-
teg művelje, felvilágosítsa  tagjait, előmoz-
dítsa anyagi felvirágozásukat,  s igy füg-
getlenné s erőssé tegye minden ellensé-
ges áramlattal szemben. 

Jól tudjuk, hogy a falusi  nép nem 
igen szeret könyvet venni s azt elolvasni, 
de meg hétköznap nehezen is ér rá. De 
ha olcsón és minden utánjárás nélkül jut 
hozzá, néha unalmában is elolvassa, vagy 
elolvastatja. Ha már most a népszövet-
ség valamelyik községben megalakul, azon-
nal megkapja minden tag az évi 1 kor. 
tagsági díjért a 9 tanulságos tartalmú fü-
zetet s egy naptárt évenként. Hacsak 
futólag  is átlapozzuk ezen füzeteket,  azon-
nal meggyőződünk mennyi hasznos anyag 
van bennük felhalmozva.  Az ügyes-bajos 
ember minden bajára ad útbaigazítást. 
Felvilágosítja öt közigazgatási, gazdasági 
stb. kérdésekben. S mindezt teszi egysze-
rűen, érthetően. 

Tegyük fel  azonban, hogy — amint 
azt előre is bocsátottuk — sokaknak sem 
kedvük, sem idejűk nincs ezen fűzeteket 
elolvasni. Erre valók aztán a vidéki szer-
vezetek elnOkei s vezető férfíai.  hogy 
kedvet ébresszenek bennök az olvasásra, 
s ha máskép nem lehetséges, összegyűj-
tik őket s közösen olvassák fel  a fűzete-
ket, megmagyarázzák azok tartalmát — ha 
esetleg szükség van rá — s eszmét cse-
rélnek az olvasott felett.  Erre pedig, 
ha máskor nem is, vasárnap bizonyára 
lehet időt is kapni. S ebből megint az 
a haszon származik, hogy igy távol lehet 
tartani a népet a korcsmától. Igaz, hogy 
mindez nagy fáradtsággal  jár, de lelkes 
emberek nem igen törődnek ezzel, csak 

fáradozásuknak  sikerét lássák. De ha a 
siker mindjárt nem is jelentkezik, azért 
nem kell csüggedni, mert a szépért és 
nemesért való küzdelemben a kitartás min-
dig biztosan megtermi a maga gyümöl-
cseit. 

S mivel faluhelyen  többnyire a pap 
s a tanító áll a szövetség élén, ily össze-
jövetelek alkalmával bőven nyílik alkalom 
arra is, hogy hitbeli dolgokról is felvilá-
gosítsák őket, kételyeiket eloszlassák s 
hitükben megerősítsék. S erre ma talán 
a legnagyobb szükség van. A hitetlenség 
borzasztó módon terjed. Semmi eszköztől 
sem riadnak vissza, ha valakit hitétől 
megfoszthatnak.  Apró füzetek,  napi és 
heti lapok, beszédek, színielőadások stb. 
messzire lehelik ki a hitetlenség döglele-
tes levegőjét. S ez ellen bizony nagyon 
is kell védekeznünk, niivel nagyon könnyű 
a posványban elmerülni. k. 

i Folytatjuk.) 

KÜIiÖiN F É L K K . 
— Kinevezés. Csikvármegye főispánja  dr 

Élthes Gyula helyettesített rendőrkapitányt sa-
ját kérésére ezen állásától felmentette  és he-
lyettesített rendőrkapitánnyá Várady Dénes vá-
rosi főjegyzőt  nevezte ki. 

— Személyi hlr. Pál István apát-kanonok, 
státusi referens  folyó  hó 1-én Csiksomlyóra 
érkezett, ahol 2-án és 3-án ininl a státus igaz-
gatótanácsának képviselője résztvetl a taniló-
képesitő vizsgáintokon s megtekintette az épülő 
uj gimnáziumot. — 4-én Székelyudvarhelyre 
utazott. 

— Eljegyzések. Dezső János m. kir. erdő-
mérnökjelölt eljegyezte Zareczky Pál in. kir. 
erdőtanácsos és neje Dáuiek Anna leányát, 
Anuuskát. 

Csiklusnádi Ince Dénes kir. járásbiró elje-
gyezte Hatolykai Pap Innuskát, Hatolykai Pap 
András főgimnáziumi  tanár és neje Csikszent-
tnártoui Nagy Anna leányát, Csiksoinlyón. 

— Tanltóképesitő vizsgálat. A most kez-
dődő tanévben a csiksomlyói róni. kai li. tanitó-
képzöintézctnél a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter engedélye folytán  11 Szent Ferenc-rendi 
növendék állott tanitóképesitő vizsgálatra. A 
vizsgálatok szóbeli része szeptember 2-án r's 
3-án volt, amelyen Kovács Lajos kanonok el-
nökölt. A közoktatásügyi kormány képvisele-
tében dr Balló István tanfelügyelő  volt jelen, 
a státus igazgatótanácsát pedig Pál István re-
ferens  képviselte. 

— Halálozás. Köllö Karolina Köllő János, 
a vármegyei magánjavak gazdatisztjének 17 
éves leánya folyó  hó 4-éu Gycrgyótölgycsen 
hosszas betegség után meghalt. 

— Évnyitók. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázium  ünnepélyes évnyitója e hó 4-én 
volt. A »Veni Sanctc«-val egybekötött szent-
misét Bálint Lajos főesperes-plebános,  az in-
tézet püspöki biztosa mondotta fényes  segéd-
lettel. 

A csiksomlyói róm. kath. tanitóképző-inté-
zet az uj tanévet e hó 7-én nyitotta meg Veni 
Sancteval és ünnepélyes szentmisével. 

— Kinevezés. Száva Kristóf  szegedi dllntni 
fögimnáziumi  helyettes tanárt, n vnllás- és köz-
oktatásügyi minisztérium a nagykikindai állami 
főgimnáziumhoz  remles tanárrá nevezte ki. 

— Beiratkozások. A csiksomlyói róm. k. 
főgimnáziumba  a folyó  tanévre 318 növendék 
iratkozott be, még pedig I. o. 62, II. o. 60, 
III. o. 39, IV. o. 48, V. o. 38, VI. o. 39, 
VII. o. 19. és VIII. o. 13. 

A tanítóképző-intézetbe beirt tanulók száina 
77, akik közöl az I. o.-ba 19, a II. o.-ba 14, 
a III. o.-ba 36. s a IV. o.-ba 8 iratkozott be. 

— A vármegyei tisztviselők státusrende-
zése. Jó forrásból  származó értesülés szerint 
a pénzügyminiszter Hadik János gróf  belügy 
államtitkár előterjesztésére hozzájárult a vár-
megyei tisztviselők státusrendezéséhez. Pénz-
ügyi szempontból folynak  ugyan még tárgya-
lások a belügy- és pénzügyminisztérium közölt 
a státusrendezés terjedelmére és keresztülveze-
tésének módozataira nézve, de nagyjában már 
a pénzügyminiszter is hozzájárul országos 
egyesületük tervezetéhez és az ennek megva-
lósításához szükséges anyagi eszközöket a bel-
ügyminiszter rendelkezésére bocsátja. A státus-
rendezés külön törvénynyel lesz megvalósítva 
és ezért az ahoz szükséges pénzösszeg az 
1910. éve belügyi költségvetés tételei között 
nem fog  szerepelni. — Amennyiben azonban 
a költségvetés korábban jelennék meg, mint a 

státusrendező törvényjavaslat, a belügyi költ-
ségvetés indokolásában már utalás fog  történni 
arra, hogy a költségvetés a státusrendezés költ-
ségeivel még szaporodni fog. 

— A vaslábl márványbánya állami gép. 
segélye ügyében a m. kir. teehnologiai iparmúzeum 
Kossuth Ferenez kereskedelmi miniszter lltasitásárn 
a napokban egyik szakértőjét küldötte ki. hogy az 
igazgatósággal karöltve a banya üzemhez szükséges 
gépeket megállapítsák. Schmiedt (iyula szakértő 
építész I*. Iiő 2-áu Yaslál, állomásra érkezett, aliol 
Yákál* l.llkáes, Puskás Adolf,  Dóuya Sándor és 
Yákár P..Arlliur fogadták  az iparmuzeuni kiküldött jét. 
A társaság goudus ligyelemmel megtekintette a 
telepet s megállapította azokat a gépeket, melyekre 
A bányának a közel jövőben szüksége lesz. 

— Elgázolt IÓ. Csak nemrég történt, hogy a 
esiki vnsut Bukszád melleit elgázolt egy liivulat. 
A uapnklian Tusnád mellett egy őrizetlen liagyotl 
ló 1 télutóit u mozdony alá. A ló riiklön elpusztult, 
u kerekek darabokra szaggutták. A vonat negyed 
órai késéssel folytatta  útját. 

— Egy kiderült régi bűn. l>ár li.'i r.-l ezelőtt 
megirlllk, liogv Laezkó Klek remetei lakos el-
keseredésében agyonlőtte leleségét. Jlost a vizs-
gálati fogságban  töredelmesen bevallotta egy régi 
bilin'!. Kvekkel ezelőtt gyanús körülmények között 
megbalt Lnezkólink egy négy éves gyermeke s amint 
UZ elvetemedett ember bevallotta, u szetvin-sétleu 
gyenneket saját kezével fojtotta  meg 

— Első székely házi Ipari országos 
szövetkezet. K nagy dologra hivatott a székely 
népipar megteremtésére vállalkozó intézmény szer-
vezésének inmikálnlni, örvendetes irányban haladnak 
a megvalósulás felé.  -Mint Székelyudvnt helyről ér-
tesítitek. Kutlionuy lí.'ln iigyvczelü minap dr. Koös 
Mihály székely miniszteri kirendeltség vezető tá-
mogatását is kikérte és az intézmény érdekében 
megnyerte. l)r. Koós Ígéretet tett arra, hogy 
mihelyt a szövetkezet produktív miik-iilését meg-
kezdi. minién rendelkzésére álló eszközzel segitni 
fogja,  hogy a székelynépet beesiileles munkához 
és különösen téli keresethez juttassa. A taggyíijtés 
különített nagyon szépen foly,  vármegyénkben több 
mint I ölIII részjegyet Írtak nlá. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Guelniinó József  gyergyószentmik-
lósi állami főgimnáziumi  h. tanárt a gyergyó-
sztntmiklósi állami főgimnáziumhoz  rendes 
tanárrá nevezte ki. 

Gyilkosság Gyergyóremetén. Augusz-
tus 28-án reggel Portik János Istváné gyér-
gyórcmetci lakós szomszédjai elrettenve vették 
észre, hogy a szomszéd szobájának padma-
lyán e^y akasztott asszony holtteste csüng 
alá. Röklön jelentést tettek az esetről a köz-
ségi elöljáróságnak, amely megállapította, hogy 
a holttest Portik Jánosnc, született Goga Mar-
gittal azonos. A hatósággal együtt Színi János 
dr. sietett a tett színhelyére és röklön megál-
lapította, hogy az asszony előbb megfojtatott 
és csak bekövetkezett halála után akasztatott fel 

A gyanú mindjárt a férjre  terelődött, aki 
27-én éjjel elment „Ratosnyára" munkát ke-
resni, a csendőrség röktön meglelte az intéz-
kedést és Portik János Istvánt még a délelőtt 
folyamán  elfogta.  A tettes rövid tagadás után 
töredelmes vallomást tett és ma már zárkájá-
ban várja tettének méltó büntetését. 

A tettes vallomása szerint 27-én esle azon 
ürüggyel, hogy munkába megy, eltávozott ot 
honról. Éjfélkor  visszatért és szunyadva talált 
feleségét  puszta kézzel megfojtotta,  majd pedig 
felakasztotta  és újra elhagyta a házát, elment 
„Ratosnyára". A tettet előre kieszelt terv sze-
rint hajtotta végre, sőt már egy fél  év óta ter-
vezi felesége  elpusztítását. Az akasztásnál hasz-
nált kötelet is hetekkel előre vette meg és 
egy néhány napig áztatta, hogy annál szívó-
sabb legyen. A lett indító okáról azonban 
nem akar bővebb felvilágosítást  adni. Szakvé-
lemény szerint a beteges beszámithatatlanság 
Portiknál ki van zárva. 

Portikné hullája augusztus 30-án boncol-
tatolt lel. Halálokul a légcső erőszakos össze-
szoritását vették jegyzőkönyvbe. Portik felesé-
gével megölte még annak alig 7—8 hónapos 
gyermekét is, mi elkövetett bűncselekményét 
rendkívül su yosbitja. 

— Toalett-fülkék  az utcán. Több előkelő 
fővárosi  orvos érdekes tervet ajánlott megva-
lósításra a főváros  tanácsának. Utcai tisztál-
kodó-helyek fölállításáról  van -szó, a milyeneket 
Londonban, Párisban, Berlinben, Bécsben, lép-
ten-nyomon talál az ember. Egészségi szem-
pontból nagyon fontosak  ezek a helyiségek, 
mert módot nyújtanak arra, hogy az utca sze 
nyétől, porától szabaduljon a járókelő, mielőtt 
otthonába tér s igy elejét veheti a veszedelem-

nek, hogy a fertőzőbetegség  bacillusát a csa-
ládjába hurcolja. A toalett-fülkéket  mosdóval, 
törülközővel, csak egyszeri használatra alkal-
mas szapannal, kefével,  fésűvel,  különböző 
fertőtlentő  szerekkel kellene berendezni. 

— Méhészeti előadások a Székelyföldön. 
Nagy János hetedik kerületi (székhelye: Ko-
lozsvár) állami méhészeti szaktanító fólyó  évi 
szeptember havában a következő székelyföldi 
községekben tart előadásokat: 9. és 10-én 
Szenlkeresztbányán, II-én Csiksomlyón, 12-én 
Gyergyócsomafalván,  13-án délelőtt Csik-
borzsován, délután Csikcsicsón, 14-én d. e. 
Csikszentléleken, délután Csikminszenten, 15-én 
Csikcsekefalván,  16-áu Oltszemen, 17-én d. e. 
Fotosmartonoson, délután Szentivánlaborfalván, 
18-án d. e. Sepsibenyőn, délután Albison, 19-én 
délelőtt Felcöcsernáton. 

— A vasárnapi korcsmázás áldozata. 
Gyergyószentmiklós egyik korcsmájában történt, 
hogy a bepálinkázott legények előbb összeszó-
lalkoztak, később összeverekedtek. Az egyik 
embert Kis Andrást, társai előbb leverték a 
földre  s azután az ainugy is részeg embert 
kidobták az utcára. Kis András olyan szeren-
csétlenül zuhant ki a kövezetre, hogy ott belső 
és külső sérülései miatt meghalt. Holttestét 
felboncsollák  és cllemellék. Tetteseket a ren-
dőrség letartóztatta. 

— Székely gazdák tanulmányútja. Álta-
lános, szinte naponta hallott panasz, hogy a 
székely gazdasági kuliura messze mögötte 
marad a szásznak. A liálramaradoltság egyik 
legkézenfekvőbb  oka a vagyonelosztás arány-
talanul különböző voltában található meg és 
abban, hogy a Székely földön  jóval belterjc-
sebb gazdaságot folytatnak.  Éppen erre való 
tekintetből a székelyföldi  miniszteri kirendelt-
ségek különös súlyt : fektetnek  arra, hogy a 
székely kisgazdákat a szász gazdasági rend-
szerrel megismertessék. Udvarhelyés Kiskü-
küllumegyéböl nemrégen több kisgazda járt 
Brassó környékén tanulmányúton, most pedig 
Benkő Pál löldinivesikolai igazgató vazetésé-
vcl mintegy 100 főnyi  társaság indult cl Hároin-
székmegyéből, hogy tanulmányozza Brassó 
város nagyszerű tejszövetkezelét és bolfalusi 
ezukorgyárat. 

Ünnepélyek az Iskolában. Szentgyörgyi 
Dénes marosvásárhelyi állami tanító egy ha-
vonként megjelenő folyóiratot  készül kiadni, 
mely kizárólag az egyes iskolákban tartani szo-
kott különböző ünnepélyek anyagául szólgáló 
költeményeket, alkalmi beszédeket és éneke-
ket, melodrámákat, kis színdarabokat, mono-
lógokat stb. fog  tartalmazni. A költemények 
kiterjednek az összes iskolai válfajokra,  az 
óvódák, az elemi, közép- és szakiskolák min-
den nemét figyelembe  véve. A szerkesztőt 
munkájában egy nagyobb bizottság támogatja, 
melyben mindennemű iskola tantestületéből 
van egy-két tag. Az első füzet  f.  évi novem-
ber 1-en jelenik meg. Egy fűzet  ára 60 fillér 
lesz. Felhívjuk olvasóink figyelmét  e hézag-
pótló folyóiratra.  Siessenek támogatására ugy 
előlizetések mint sikerültebb idevágó közle-
mények beküldése által. Előfizetni  akárhány 
füzetre  lehet. A fűzetek  részére hirdetéseket 
is felszerelnek  jutányos árban. Mindennemű 
megkeresés vagy küldemény a szerkesztő címére 
Maros-Vásárhelyre intézendő. 

— Az őrnagy ur tehene. Mezőhegyesen 
történt a következő „katonadolog". Az ott 
parancsnokló őrnagy tekintélyes számú gyer-
mekei kedvéért tehenet is tart, a tehén pedig 
a házuk előtti füvei  benőtt térségen szokott 
legelni. Ujabban az őrnagyné észrevette, hogy 
a tehén kevesebb tejet ad és ezt azzal ma-
gyarázta, hogy a füvei  benőtt térségen az ar-
rájárok legázolják a füvet.  Az őrnagy erre 
egy katonát állított fel  őrnek és kiadta neki a 
parancsot, hogy a füvei  benőtt térségen csak 
a tehenének szabad jámi vagy tartózkodni. 
A parancs utáni egyik napon épen az őrnagyné 
akart keresztülmenni a füves  térségen, mire az 
őr, a ki különben keménytekintetű kunsági 
gyerek volt, feltartóztatta.  „Hát nem tudja, 
hogy ki vagyok én?" — kiáll indignálódva az 
őrnagyné. „Annyit tudok — felelte  a kemény 
gyerek — hogy a nagysága nem az őrnagy 
ur tehene, tehátlan mars le a fűről  I" 

— A gyergyóremetel legény a városban. 
Kápálb Ferenc gyergyóremetei kereskedő a mult 
hó 30-án fiával,  Ferikével Székelyudvarhelyre 
utazott Otthon pontosan kiadta a rendeletet 
Dobos Jóska, 15 éves csutakfalvi  góbé szol-
gájának, hogy ő fogja  az egyest hajtani, ké-
szüljön a nagy útra. Abrakos tarisznya, zab, 



oldal. 

széna, itató kandér mind fel  volt pakolva. Azlán 
kioktatta ügyesen: 

— Hallod-e hé' Jóska, tudd meg, hogy 
Székelyudvarhely aztán nemcsak olyan város 
mint Szereda, oda csak ugy engedik be azt, 
aki először megy, ha a városon kérésztől kö-
vet visz a szájába. Érted-e Jóska? 

A legényke megértette, begyébe is vette 
rögtön; a prizsmáról felszedelt  egy nagyocska 
követ, szép fehérre  megmosta s a lájbija zse 
bébe tette. Igy indultak útnak. Mikor Betlen-
falva  végén a város irányához közel értek, 
megszólal a gazda, hogy itt már a város kez-
dődik. Kivette Jóska kezéből a gyeplőt, hátra 
ültette s tovább ö hajtotta az egyest. Sandi 
szemekkel néz e közben hátra a saroglyában 
ülő szolgájára s hát a darab kö ott a góbé 
szájában, fele  benn, fele  künn szép fehéren 
látszik s erőlködik, hogy a szokatlan kövezet 
rázásától ki ne essek onnan. A vámnál cédulát 
váll a gazda. Egyes fogata  dacára 2 ló szá-
m.'.ra adja ki a vámos a cédulát s kacagva 
mondja: 

— - A másik ló ott van halul, szájában 
, tartja a követ. 

A legénynek pedig oda szól: 
— Jól van öcséin, tartsd csak a szájadban 

a követ, mig a fogadóba  érsz, mer! csak iuy 
eresztelek be, aztán jövet hozhatod a lajbid 
zsebében is. 

Ez a jó izü, valóságos eset történt meg a 
remetei legénynyel, ki más vármegye városába 
még soha sem volt a modern huszadik szá-
zadban. 

— KI lehet Iskolagondnoksági tag? A 
kultuszminiszternek egy rendelete azt tárgyalja, 
hogy ki Icliet iskolagondnoksígi tag. A ren-
delet kimondja, hogy az iskola iskolagond-
nokságának nem lehetnek tagjai más jellegű 
iskolánál müUüdö tanítók. 

N Y I l / r T Ú l i . 
(K rovullmti közlőitekért nem frk-lns  a s/.cikos/.tö.) 

Nyilatkozat. 
Fekete  Imre  kir.  törvényszéki  bíró 

elleni  fegyelmi  ügyben, :t fegyelmi 
eljutás alapjául  szolgáló  feljelentéssel 
kapcsolatban  „névtelen liósök'  elég 
szemérmetlenül  nz én nevemet is em-
legetik  Annak elöreboc?átásá\  al, Itogy 
én az egész feljelentésről  semmit sem 
tudok,  kijelentem,  hogy aki továbbra 
is elég bátor és merész lesz ez ügy-
ben nevemet piszkos szájáru venni, 
találok  módot  és alkalmai  arra, hogy 
a szót torkára  forrasszam.  Lesz kutya-
korbács  és hasonló megtorló  eszköz. 
Drasztikus  kúrával  fogok  operálni. 

Csíkszereda,  1909. szeptember  7. 
Itr  Kopár*  (iyarfii*, 

ügycítl. 

C S Í K I l a p o k 

Nyilatkozat. 
Aiignszlus lió M-éu Tudnád álloniHann tart ő/kotl yii 

az állóimus elől jani unit heved felindulásomban  tnimlen 
ok nélkül liivnlnloH foglalkozna  kozWn u nyilvíitioartúg 
elölt léfíni  iiuérzetéhen erőd ki fejezetiekkel 
lantoltam. Tekintve, hogy az állomás elöljáró ur 
azemélye clleii neninii kifogúttom  ni nett. bún tal mo-
LsL*út e helyen ia mélyen Bnjnnlom. 

Kozmás, 1ÎMM). augusztus. Hl. 
Potovízky  Líísilü. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hmm' Magyar AIUUmi VaitMilet Raat-
vMyUruu«, Maprat, Mi JetaitáM a tindo-

ftrialitl  M p<ai»tieir*i. 
Badapcat, 1909. uepteiubcr 2. 

A külföldi  értéktőzsdék, főleg  azonban az 
amerikai piacz rendkívüli szilárdsága folytán 
a budapesti értéktőzsde az elmúlt bét folya-
min ugyancsak élénk Ozlet mellett nagyon 
szilárd irányzatai követett. 

A vas és bányaipar javulása Németország-
ban a helyzetnek rendkívül kedvező megíté-
lésére .vezetett, ami viszonf  a berlini tőzsdén 
az elmúlt hét folyamin  nagy housemozgalmat 
eredményezett Ha nem is oly nagy mérték-
ben, mint a berlini tőzsdén, nálunk is az ösz-
szes árfolyamoknak  lényeges szilárdulása volt 
észlelhető. Előtérben állottak természetesen az 
internatiooális értékek, főleg  a két bitel rész 
vény, melyek közül az osztrák hitel részvény 
665.-ig, mig a magyar hitel részvény 769.50-ig 
emelkedett 

Élénk kereslet tárgyát képezték továbbá a 
déli vasút részvények, németországi nagyobb 
vásárlásokra, és ezen részvények árfolyama  a 
126.-os árfolyamot  is elérte. 

A rimamurányi vasmű részvényei az ismert 
érdekcsoportok nagyobb vásárlásaira szintén 
szilárd irányzatot! követlek, és nagy forgalom 
mellel! a 618.-as árfolyam  is előfordul!. 

A helyi értékek közül nagy érdeklődés 
mutatkozott főleg  a budapesti közlekedési 
vállalatok részvényei iránt, a közüli vaspálya 
részvényei 588.-on, a városi villamos vasul 
részvényei pedig 287.-árfolyamon  zárulnak. 
Meg kell emlékezzünk ugyancsak a közleke-
dési válalalok részvényei közöli a magyar vas-
úti forgalmi  részvényekről, melyeknek árfo-
lyama az elmúlt hét folyamán  379.-röl 300-re 
emelkedett, a vállalat kedvező üzletmenetének 
hirére. 

A mindvégig mutatkozó kedvező han.rriilat 
lényegesen hozzájárult a forgalom  fejl.désé-
liez és kilátás inutalkozik arra, hogy, ameny-
nyiben a legközelebbi jövőben ismét aktuá-
lissá váló pólilikai kérdések sima megoldást 
nyernek, nagy gazdasági fellendülésnek  nézünk 
elébe, ann.il is inkább, minthogy a több izben 
említett kedvező pénzviszonyok továbbra is 
módol nyújtanak a válalkozási kedv felküllé-
sére. 

Szerkesztői úsenetek 
Barna bakfis.  Ej! ej! hát illik egy kurta-

szoknyás kis leánynak annyira érdeklődni a 
tartalékos hadnagyok viselt dolgai iráni ?! Bi-
zony-bizony kedvUnk volna beárulni a inalná-
nak, de velünk szüléiéit lovagiasságunknál fogva 

icgkcgyelmezrink. Minden kérdésére azonban 
nem felelhetünk,  inert egyrészt nem szükséges 
a kurlaszoknyús leánykáknak mindent tudni, 
másrészt pedig az esküvő utánra is illik hagyni 
valami tudni valót. Az tény, hogy a kérdezett 
tartalékos hadnagy ur század parancsnokságá-
nak clsü izgatott pillanatában «Vigyázz* he-
lyed azt vezényelte, hogy «Vigyázat!« Az is 
tény, hogy mikor a tartalékos hadnagyot hü 
séges tanítómestere, az őrmester Jigyelmczletlc, 
hogy nem «Vigyázat- hanem «Vigyázz!-, a 
hadnagy ur ráduplázolt: «Vigyázat, mert mind-
járt megpukkadok !> 

Phllosophus. Értesülve a -Busuljoii a ló-
asztaltársaság alapszabályairól, elgondolkozott 
Ön a telelt a IhOuia teleti, hogy a -be nem 
vehető kültag- közelebb áll-e az asztaltársa-
sághoz, mint egy vad idegen ? Ugyanis 
irja Ön — a -be nem vehelő kültag- mégis 
csak tag (már olyan, amilyen), viszont a vad 
idegen elöl nincs elzárva a belépés lehetősége. 
Melyik áll hát közelebb az asztaltársasághoz? 
Nehéz kérdés valóban. Hamarjában nem is 
tudunk dönteni. Felvetjük majd az asztaltársa-
ságban s ha a megoldás sikerül megírjuk 
Önnek. 

Búbánatos. A fecskék  ősszel a sárguló leve-
lekkel távoznak. Nincsen ebben semmi elszo-
morító, hisz bizonyosak vagyunk abban, hogy 
a kedves kis madárkák tavasszal ismét csicse-
regni fognak  az ablak alalt. A mi fecskéink 
olyan jó tulajdonsággal bírnak, hogy függet-
lenül a teimészet remijétől, gyakran visszatér-
nek s felkeresik  régi fészküket.  Ebben maga 
is bizonyos lehet. 

Karcsú Is, barna Is. Ha oly szívesén ma-
rasztalják, maradjon ínég egy kicsit, mert mi 
biztos forrásból  tudjuk, hogy még vannak 
olyanok, kik annak nagyon örülnének. 

Csalta. Azt mondják, hogy a nyári szellő 
változékony s a lenge sajka nem jár biztosan 
Oh sárguló falevelek  , . . 

Kis hamis. Pikkoló, a pikkoló a Isin, Isin Isin 
Nem zereg a levél . . . Persze, hogy nem 

zereg, de a szél ugy látjuk erősen fuj.  Azért 
karcsú és cvikkeres barátunkat ne féltse;  őt az 
esemény nem bántja, mert ő ugy látszik a «gomb 
ház, ha leszakad lesz mis« elve szerint iga-
zodik. Hamar talál vigasztalist, sőt ha nem 
csalódunk, már talilt is. Igaz egy árnyalattal 
bamibbat, de szinnem határoz, fő  az érzés... 

n||9 mindenkit bámulatba ejt! 
a „TEREBIN* balzsamos 
szépltőszerek használatánál. 

Arckrém kor. 3.— 
Púder . . » 2,— 
Úrhölgyek szappana » 1.60 
Szájvíz » 1.50 
Valódi Terebin illat illúzió . » 10.— 
Gyöngyvirág, rózsa, ibolya, orgona stb. 
illat-illuziók, (természetes virág illat-
kivonat) Uvcgenkint 3 koronáért kapható 

FEKETE VILMOS 
lllatszertárában, Csíkszereda. 

Postai megrendeléseket utánvéttel, a pén& 
előleges beküldése esetén b é r m e n t v e 
ssdllitok. Fogkerék, száj- és f  gápoló-
sserek, il atszorek nagi választékban. 

l̂ lGaánallSiBmliiqiBBaicíiEiBgjiiiaaiaiigiHiaiBI 
Sz. 180—1909. 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága részé-

ről közhírré tesszük, hogy a nevezett 
közbirtokosság tulajdonát képező és a 
Sulca-völgyére hajló Kövessarok erdő rész 
mintegy 135 kat. hold kiterjedésű terü-
leten levő és 255S8 5 mjre becstilt luc-
fenyő  haszonfa  eladása iránt Csikcsomor-
tán községházánál 1909. évi szeptember 
hó 18-án délelőtt 8 órakor zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyílt szóbeli árve-
rés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,185 korona (száz-
nyolcvannégyezerszáznyolcvanöt korona). 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott zári 
ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el. Az ajánlatban ki-
jelentendő. hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltéleleket  ismeri és ma-
gát azoknak aláveti. 

Utóajánlalok nem fogadtatnak  cl. 
Az árverési fellélelek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi ad,ilo!< a csíkszere-
dai ni. kir. erdögondnokságnál meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvélel  csak a csíksze-
redai ni. kir. erdögondnokság előzetes 
engedélyével eszközölhető. 

A kikiáltási árnál kissebb ajánlatok 
is elfogadtatnak. 

Csikcsomortán, 1909. évi szeptember 
hó 7-én. 

Pálffy  András, Ferencz János, 
liill. jcpyzö. Iiil't. «'Imik. 

FI TVnn e e y h a s z n á l t d e 
L L M I / U j o k a r b a n l e v ő 
z o n g o r a . — Hol? Megmondja 
lapunk kiadóhivatala. i 

Árverési hirdetmény. 
Dávid Gyula őrmester és neje szül. 

Petres Karolina magánárverésen eladják 
folyó  hó 26-án d. u. 2 órakor Csíksze-
redában a Hargita-utcában saját házuknál 
a belsőt és az összes külsőséget. Köztük 
van egy kaszáló, mely 17 hold, továbbá 
az összes közhelybeli illetmény és négy 
törvényterfi  széna. |_3 

Faárvcrési hirdetmény. 
A csikszentimrei községi közös isko-

laszék nevében alulírottak ezennel köz-
hírré teszik, hogy az iskola tulajdonai 
képező erdőnek 8.6 k. holdján becsült 
mintegy 1202 m' gömbölyű lucfenyő  ha-
szonfa,  173 ni* lucfenyő  kéreg és 123 
m« lucfenyő  tűzifa  készletét 6432 80 kor. 
kikiáltási ármJIett 1909. évi szeptember 
hó 14-én d. e. 10 órakor a községhá-
zánál megtartandó szó- és zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árve-
résen a legtöbbet ígérőnek el fogja  adni. 

Árverezők az árverést vezető elnök 
kezéhez még az árverés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen 
letenni tartoznak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-
beli zárt ajánlatok a megajánlott ár 10° °-nak 
megfelelő  összeggel, vagy óvadékképes 
értékpapírral látandók el, és abban kije-
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és azoknak 
magát aláveti. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fogad-
tatnak el, valamint az erdő fatömege  becs-
értéken alól eladatni nem fog.  Az árve-
rési és szerződési feltételek,  valamint a 
becslésre vonatkozó közelebbi adatok alul-
írott iskolaszéki elnöknél megtekinthetők 

Csikszentimre, 1909. augusztus 25-én. 
Cseke Ferenc, Lórlncz Sándor, 
megyegoDclnok. 2—2 iskolaszék) elnök. 

. s z á . 

Szám 393—1909. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1908. évi Sp. I. 1293, 5. számú végzése követ-
keztében, dr Tauber József  ügyvéd által kép-
viselt Bettinger Árthur zsolnai lakos javára 
424 kor. s jár. erejéig 1909. évi május hó 
17-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján felülfoglalt  és 4185 koronára becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m.: marha-állományok, 
takarmány stb. stb., nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 629/1. számú végzése 
folytán  424 kor. tökekövetelés, ennek 1908. 
évi november hó 17-ik napjától já'ó 5° „ ka-
matai, 1 /a°/o vállódij és eddig összesen 97 
koronában bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
Delne községben leendő megtartására 1909. 
évi szeptember 13-lk napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
ineg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1909. auguszlus 25-én. 
Molnár Sándor, 

kir. Ilii*, végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott, mint vb. Tímár László csik-

csekefalvi  lakós csődtömeg gondnoka köz-
hírré teszem, hogy a csődleltár 1—1989. 
t. alatt 9453 korona 19 fillér  beszerzési 
árban és 6895 korona 14 fillér  becsérték-
ben felveti  fűszer,  vas, porcellán, üveg-
nemii és egyéb ingóságok a bolti felsze-
reléssel együtt a csíkszeredai kir. törvény-
vényszék mint csődbíróságnak 5472'1909. 
p. szám alatt hozott végzése következté-
ben Csikcsekefalván  1909. szeptember 
hó 20. és következő napjain minden 
reggel 8 órakor megtartandó nyilvános 
szóbeli árverés tételenként azonnali kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alól is el fognak  adatni. 

Tömeggondnok az áruk minőségéért 
szavatosságot nem vállal. Az ingóságok 
az üzlethelyiségből az árverés után hala-
déktalanul elszállitandók. 

A csödleltár tömeggondnok irodájában 
az árverés napjáig a hivatalos órák alatt 
bármikor betekinthető. 

Csikszenlmárton, 1909. évi szeptem-
ber hó 1-én. 

Dr Ady Endre, 
tömeggondnok. 

Pályázat. 
Csíkszereda város róm. kath. egyház-

tanácsa az üresedésben levő róni. kath. 
kántori állásra pályázatot hirdet. 

A kántor évi jövedelme: 1. a városi 
adópénzlárból évi 1400 korona utólagos 
havi részletekben; 2. egyebekből 400 
korona. 

Lakás, gazdasági épületek, konyha, 
kert és egy kaszáló. 

Pályázati határidő szeptember 20-ig, 
próba, amelyre megjelenés kívántatik szep-
tember 26. 

A választás szeptember 27-én ejtetik 
meg s az állás október hó 1-én feltétle-
nül elfoglalandó. 

Kellően felszerelt  folyamodványok  a 
csíkszeredai róm. kath. plébánia cimére 
küldendők. 

Az egyháztanács. 

EGY-KÉT IZRAELITA ISKOLÁS 
= GYERMEK VAGY DEÁK = 

TELJES ELLÁTÁST ÉS 
GONDOS FELÜGYELETET 

nyerhet mérsékelt árért, intelligens 
izr. családnál minden iskolához közel. 

6R0SZ SÁMUEL főkántor 
B i a e e ó , K a p u - u t c a 34-
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Hirdetmény. 
Csikcsicsó község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, ame-
lyekre az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XII. t.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik; az 1892. 
évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a 
lelekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-c. 15. és 17. §-ai alapján — illetve e §-oknak 
az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-aiban és az 
1891. XVI. t.-c. 15. 8. ii) pontjában loglalt 
kiegészítéseit is — valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 7. §. a) és az 1891. XVI. t.-c. 15. §. I>) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt törlések 
érvénytelenségét kimutathatják, e végből tör-
lési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 
1910. évlmirclus hó 15-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi halósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok, akik az 18-6. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ainak eseteiben, ideértve az 
utóbbi §-nak ?z 1889. \XXV11I. t.-c. 5. és 6. 
§-aihan loglalt kiegészítéseit is, — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
március hó 15-lk napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabithalő záros határidő letelte után el-
lentmondásuk többé figyelembe  vétetni nein fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában lelt intézkedések állal, nein 
különben azok, akik az I. és 2. pontban körül-
írt eseteken kivül az 1892. XXIX. t.-c. szerinti 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejegy-
zések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, ideértve azokat 
is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, t.-c. 16. §-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják. — e tekintetben 
felszóllalásukat  tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1910. évi március hó 15-lk napjág bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabit-
ható záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejölt téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad-
tak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
nek pótlólag benyújtanak, az eredetieket a te-
lekkönyvi hatóságnál átvehetik, 

Csíkszereda, 1909. augusztus 10. 
.I  /,•(>.  tíirei-Hi/iiSf'k,  mint telcMiöiii/ri  lntltWif/, 

Bocskor Antal, 
kir. tnzéki bíró 

K I A D Ó 
egy utcai lakás, egy kocsiszín széna-
tartóval és egy 4 lóra való istálló. 
Értekezhetni Darvas Bélával Csíkszere-

dában, Fazakas-piacon (sarok ház). 

EM A T l A Csíkszeredában a 
U 1 J Ü 1 7 U gózf&rdóvei  szem 
ben egy telek, a rajta levő faház 
zal és gazdasági épülettel. 1 3 

Sz. 10536—909. tki. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék telek-

könyvi hatósága részéről közhírré tétetik, 
miszerint a ni. kir. államvasutak madé-
falva—gyergyószentniiklósi  vonala számára 
az alább megnevezett határokban kisajá-
tított területekről elkészített összeírás, tér-
kép és egyedi kimutatás hitelesítésére a 
helyszínére a következő határnapok tűzet-
nek ki, úgymint: 

Madéfalva,  Csikrákos és Görücsíalva 
községekre nézve 1909. szeptember hó 
27-én d. e. 9 óra Madéfalva-állomásrn. 

Csikmad.-.rns, Csikdánfalva  és Karc-
falva  községekre nézve 1909. szeptember 
hó 28-án d. e. 9 óra Csikmndaras-állo-
másra. 

CsikjenöMva és Csikszenttainás köz-
ségekre nézve 1909. szeptember hó 29-én 
d. e. 9 óra Csikszentdomokos-álloiiuisra. 

Csik-Szentdomokos községre nézve 
1909. szeptember hó 30-án d. e. 9 óra 
Csikszenldomokos állomásra. 

Az érdekellek felhívatnak,  miszerint 
netaláni észrevételeiket a fennebbi  határ-
napon a bizottság elölt előterjesszék, kü-
lönben a kisajátítás és a felvett  térfogat, 
ugy a feljegyzett  szolgalmak s jogosult-
ságok iránti kifogásaik  többé tekintetbe 
nem jöhetnek. 

Egyutal felhívatnak  mindazok, akik a 
fennebbi  határokban a fenti  vasútvonal 
számára kisajálitotl területekért járó és az 
egyedi kimutatásban kitelt kártalanítási 
összeg mennyiségére nézve ellenvetése-
ket tenni akarnak, vagy ezen összegre 
bármi cini alatt igényt tartalak ; ezeket 
1909. évi december hó 2-ig ezen telek-
könyvi hatóságnál annál bizonyosabban 
bejelentsék, minlhogy a később jelent-
kezők észrevételeire s igényeire semmi 
tekintet nem lévén, a kisajátítási és kár-
talanítási összeg annak és azon mennyi-
ségben fog  kiadatni, akinek nevére és 
amely összeggel az az egyedi kimutatás-
ban ki van téve, a bekebelezett vagy 
feliilkebelezett  tételek ped g ezentúl a ki-
sajátítóit területről hivatalból le fognak 
töröltetni. 

Az összeírás, térkép és egyedi kimu-
tatás a klekhivatalban betekinthető. 

Csíkszereda, 1909. augusztus 13. 
A kir.  Is/ók  tlkvi  hnlósúgtal. 

Bocskor Antal, 

ÜZLET ÁTHELYEZÉSI 
lírtrsitem mélyen lisztolt közönséget, hogy folyó  évi augusztus 
lió 1 én, az Ecetgyár mellett épült saját házamim l i lyeztem át 

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSEIWET 
8 azt a inni kor legkényesebb igényeinek is luegfelelőleg  teljesen 
újonnan rendeztem be. Kérve a mélyen tisztelt kfizönség  eddig 
iráutam tanúsított szíves bizalmát továbbra is. Kiváló tisztelettel 

SZV0B0PA JÓZSEF, CSÍKSZEREDÁBAN. 
A közelgő iskolai idényre, már most kaphatók min-
dennemű iskolai cikkek a legnagyobb választékban. 

pEiBiaiasiaiBiăiaiBi^iBiBiaiaiBiaiBiHia 

il—il kir. Irizt-ki liirú. 

ÉRTESÍTÉS. 
Van szerencsém a nagyérdemű fürdőző  közönség becses tudo-
mására hozni, hogy folyó  évi szeptember hó 3-án (pénteken) a 

6ŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐT 
megnyitottam. Fürdőző napok b e o s z t á s a a köve tkező: 

Gözfflrdő  napok: 
Péntek d. u. 1-tól 6 óráig nők. 
Szombat d. u. 1-től 6 óráig urak. 
Vasárnap d. e. 6-tól este 5-ig urak. 
Gőzfürdő  egy személyre 1 korona 40 fillér.  Kádfürdő  1 korona. 
Tudomására óhajtom hozni a mélyen tisztelt közönségnek, hogy a 
bérleti jegyek helyett tömböket bocsátok ki, amelyben 12 drb szel-
vény van és 10 drb fizetendő,  tehát egy tömbnek az ára 14 korona. 

Kéretnek a betegsegélyzői tagok ffirdőjegyet 
hozni a betegsegélyzői hivataltól. 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradtam mély tiszteletlel 
Szopos Domokos fürdőtulajdonos,  Csíkszeredában. 

Kádfürdő  napok: 
Péntek reggel 8-tól este 6 óráig. 
Szombat . „ 6 
Vasárnap „ „ 5 

2—2 

Mnir tas' ( l u g y h a j t ó é s h u g y s a v o l d ó miiih forrás! 

S Z U L T Á N - F O R R Á S . 
Nagyon kellemes, tlsztaizú, szénsavban gazdag, bor és dus lilthlon-tartalmú ásványvíz. 

Gyógyító és üditő ital. 
Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykö- és hólyag-
b.ijok cselében, nagyon alkalmai cukorbetegs geknél, csúzos bántalmaknál, továbbá 

a légző- és eniészlö-szervek hurutos bajainak gyógyítására. 

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Kutkezelöseg es központi iroda: EPERJES. 
Igazgatóság: Budapest. IV.. Ferenez József-rakpart  22. 

A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették. 
Főraktár Brassóban: D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi 
ásványvíz ereskedeseben, Kolostor-utca 23. — Telefon  318. 

OrvoKil í ia ííjí'mlv.'i. y-52 Kíij>1 in tő m i n d e n ü t t . 
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í r f 
ERTESITES! 

V'un szerencséin a nagyérdemd közönségnek becses tudomására 
hozni, hogy Z s ö g ö d os C s í k s z e r e d a között lévő birtokomon 

S I R K Ö - R A K T Á R T 
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból van-
nak előállítva, u granit, sienit, márvány és trachitból. 

ügyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó 
szakmába vágó munkát, a legrövidebb idő alatt. 

Főtórekvésem, hogy a nagyerdemú vevő közönséget jó 
minósegá értékes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
árak mellett. \ mélyen tisztelt, vevőközönség pártfogását  kérve, 

maradok kiváló tiszteletlel: 

G Á L K Á L M Á N , S I R K Ő - R A K T Á R O S . 

^g,  itv /n* ̂  fl»  itv íifr  (j^ 

Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca, Szultán Lázár-féle  házba! 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Van szerencsém a mélyen 'iszielt luügyközönség becses figyel-
mébe ajánluni, miszerint az igazságügyi palotával szemben levő 

DIVAT-KALAP SZALONOMAT 
folyó  évi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába, 
a Szultán Lázár-féle  helyiségbe tettem át és egyúttal 

NÖl-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakítottam át. Raktáron találhatók : díszes és díszítetlen 
kalapok, gyászkalapok, kalaptűk, arcfátylok,  virágok, 
szallagok, tollak, csattok, selymek, d'vatos angol 
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plüsök min-
den színben találhatók. Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron, s miután c^loin minden 
egyea vevömöt a legszolidabban kiszolgálni kérem becses 

jöindulutu pártfogásukat,  kiváló tisztelettel : 

özv. Nagy Jakabné, Csíkszeredában. 
6 12 

Egy jó családból való leány tanulónak felvétetik. 
ăăli 
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^ a iegeze-bTo ̂ lvltel-Ü. ée Crölnöe tartéseétg-u Hettfis  tornyú hosszurovu cement fedélcseiepe:  minden 
ezln-ben valamint cement padi6 lemezét különféle  összetételű, mintázatban, i 

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 Csíkszereda részére: F Á H N D R I C H ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). Kapható hordóban és naponta friss  tölt/sü pntacliban nz orsziig. szerte elsőrendű minosogiiiiük cl:sin2rt H a gge n m n c h c r-fóle kótetker.ó fajta  sörök 

Árjegyzék, azonnali palackcsere mellet.: Kiszíni Salutúria cs Rép.ili 1 literes palackban 20 fllltr,  folliteres  palackban 17 flllér,  nagybani ve'eluol arengedmeny. 
E « n n v Ó E v v i / e t o i , k ívü l U,,l,„u.k Borszel-i, Baross, Borhegy, Elopa: ak, Qlorh. K.-herkoi, Felsórnkosi . Mária, Bofaolt,  KáazonjakabfaHa  borpataki, Hargttaiget, Mat.ld, Székely Seiters és Sztojkai gyógyvizek. || .. hlrtlllf-ior.  — .N uh», ,l ht  ,. / ' i/wíi"-*«i\ .. lt,i.)<>i—-sor. 
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/, á l l i t v a é r t e n d ő k . 

l ő y = £ » 

» » 
H 
H » 
H 

5} 

H 

MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

F ü G O L Y Á N H N I > 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 ívszlHlizclósiv is. 

T 
0 0 E S P3 0 E 

Gzell Frigyes és Fiai 
bornap[ykereslíeúok es bornauytermelok; 

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

erdélyi fehér  borokban, 
Kitűnő s a j á t t e r mésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

NAóY JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

Telefon  «^.-'iin ;í(). i. Kllt-ii. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség li 

tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
bevonde/ve. a legújabb ^ópi-UUiM szereltem fel. 

Klvállalok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat a legolcsóbb árak 
mellett ós a legkényesebb idényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit , 
labrador-, márvány-, mész- és homok-
köbül készített síremlékeket. 

Rajz és méret szerinti megrendelé-
seket butoiniárványra azonnal f*o«í;i-
nalosítok. 

nökök mellőzésével kérőin egész bizalommal hozzám fordulni, 
altal is ármegtakarítás éressék el 

. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tiszteletié) 

\ ( ; Y J Ó X S I K, K Ő K A U A G Ó - M K S T K K .  2 2 -3o 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I K T A P L O C Á N . 

Viin szerencsém a föiísztulendó  papság és a m t. 
i'gyházianács szives tudomására hozni, miszerint 

ORCOXA ÉS IIALÍMOMTM 
ÉPÍTŐ M Ű H E L Y E M E T 

teljesen újonnan rendeztem be, minek ti'ánmi 
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elviUlabii. Bárminemű javiiás és átalakí-
tásokat a legjuti.nyosabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

§ AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
@ legjobb nz ákácvirág-krém, 
@ amely az arcbőrt rövid idö 
@ alatt Üdévé és széppé teszi, 
© a májfollot,  szeplőt és más 
© kiütést eltávolítja. Ára I ko-
© rona. Kapható a készítőnél 
@ és postán is megrendelhető 
® SZEREMLEY TIHAMÉR 
H gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

U j c i p é » ^ O s d e t . 
Tisz clellel ertcsileni a nagyérdem!) közönségei, hogy Csíkszeredában az Orbán 
József  ur házában, n Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság szomszádságában 

cipész üzletet és kész-cipő raktárt 
nyitottam. Több évi bel- és külföldi  tanulmányaim és tapasztalataimnál lógva abba 
a kellemes helyzetben vagyok, hogy elvállalok minden c szakmához tartozó cipész 
munkát: nők, urak és gyerekek részére. Készcipö raktáromban najy választékban 
tartok raktáron mindennemű cipőket, csizmákat és cipó felsőrészeket  kész-cipők-
höz, úgyszintén rendelt cipőkhöz, melyeket a legjutányosabb áron számltok. 

Elvállalok bármilyen e szakba vágó javításokat a legolcsóbb árak mellett. Jó, olcsó 
munkáról és pontos kiszolgálásról előre is biztosítom a mélyen tisztelt közönséget. 

Kérve a szives pártfogást,  maradok kiváló tisztelettel 

László Albert cipész-mester Csíkszeredában. 
A román király volt udvari szállítója. 2 ~ u 

KERESKEDŐ TANULÓNAK 
egy 13 —14 éves fin  felvétetik 
S Z V O B O D A JÓZSEF 

könyv- és pap i rke reskedésébe , 
GsHEszeredá/baxi. 

H1RDET.ESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek 8 felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
_ _ malri n»m határtalan i a r i A c c ő mi irran l/nnntiiî _i » » a • . » 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható 
Iroda^apu-utca^sz. 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 k Î ^ ^ T s ^ I ! 
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