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5ok az ünnep. 
A modern élei s a vele járó küzdel-

mek megtanították az emberiséget arra, 
hogy csakis fokozott  munkával, az erők 
koncentrált együttműködésével lehet a lé-
tért való küzdelem nehéz harcát a siker 
kilátásával felvenni  s megvívni. A munka 
t-s cselekvés nem ismeri azokat a pihe-
nőket. melyeket a vallási parancsok meg-
tnrtandóknak rendel. Ezek a pihenők, a 
munkanapoktól megkülönböztetve ünne-
pek elnevezés alatt piros betűkkel jelez-
telek a kalendáriumokban s a nép, az 
istenadta nép ezeken a napokon letette 
azokat a fegyvereket,  melyek segélyével 
a mindennapi kenyerét kiverekedte s 
ünneplő ruhában semittevéssel töltötte 
idejét. 

A modern ember már régóta reá jött 
arra, hogy a sok ünneplés következtében 
felkopik  az álla s ha az ünneplő ruhát 
sokszor öltötte testére, akkor az hamarább 
szakadozott le testéről, a pihenő pedig 
nem adott alkalmat, hogy ujat szerezzen 
helyébe. A kulturállamokban azután las-
sanként kifejlődött  az a szokás, hogy a 
hétköznapokra eső ünnepeket is vasár-
napokra tolták ki s akkor ünnepelték azo-
kat. Ezáltal a vallási parancsokat sem sér-
tették meg, annak is eleget tettek, de 
e! aget tettek egyben a mai élet szigorú 
követelményének is, mely azt parancsolja, 
hogy csak akkor hagyjuk abba a munkát, 
amikor arra fizikailag  múlhatatlanul szük-
ségünk van. 

Az élet szigorú követelményeivel szem-
ben a keresztény egyház feje  sem zár-
kózhatott el. Nem akarhatta, hogy azok 
a nemzetek, melyeknek zöme az ő általa 
képviselt vallási tanokat követi, hogy ezek 
a nemzetek lemaradjanak a világok ver-
senyében, csak azért, mert a vallás annyi 
s oly sok ünnepet ró ki rá, hogy azok-
tól kénytelen kelletlen le kell maradnia 
azon nemzetek előhaladásával szemben, 
amely nemzetek nem a katholikus, hanem 
a protestáns vallások tanait követi. 

A pápa modern gondolkozására vall, 
hogy éppen azokon a dolgokon, melyek 
eleddig szent és sérthetetleneknek látszot-
tak, mer s még hozzá erélyes reformokat 
eszközölni, csak azért, hogy annak a nép 
nek, melynek ő egyházi feje,  e földön 
javát, kulturáját, erejét növelje és előmoz-
dítsa. 

X. Pius pápa Propriu motujában ki-
mondja, hogy az ünnepek száma csök-
kentendő. Megnevezi azokat az ünnepe-
ket, melyek ezután is megmaradnak, de 
áthelyezi vasárnapra mindazokat, melyek 
eleddig hétköznapokra estek. A kettős 
ünnepnapok intézményét is redukálja az 
első napra, mely eleddig is vasárnapra 
esett. Megengedi, hogy az egyes katho-
likus országok egyházi fejei  bizonyos ál 
táluk kivánt s megindokolt ünnepnapokat 
rendelete dacára is megtarthassanak, de 
megkivánja, hogy ez esetben előterjesz-
téssel éljenek. 

A pápa ezen modern gondolkozásra 
valló rendelkezésével mindenesetre nagy 
hálára kötelezi az egész világ katholikus 
hívőit, mert bizonyos, hogy egyetlen 
kaiholi<ú , vallású sem fog  akadni, aki 
be tk ;., ma ennek reá nézve s egyben 
égés - Hágára nézve való hasznosságát. 
Ha ii,i,;ie a kényelem szeretők, a lustál-
kotiük j restek iparkodnak is ezen ren 
delk^ó jóságát vitatni, a modern sdol 
goztn kívánó emberek legnagyobb rokon 
szenve kiséri X.Pius pápa üdvös és okos 
intézkedését. 

Hogy minálunk minő érzelmekkel ta-
lálkozik ezen reform,  azt még jelen perc-
ben azért nem konstatálhatjuk., mert igye-
keznek azt a közhiedelmet megerősíteni, 
hogy a pápa rendelkezése ami orszá-
gunkra nem vonatkozik s csakis az olasz 
nép részére készült volna. Kétségtelen, 
hogy abban a percben, mikor nyilvánossá 
lesz, hogy a propriu motu Magyarország 
keresztény lakosaira is vonatkozik s ami 
egyházfőink  is pásztorleveleikben tudo-
mására adják a hívőknek az uj rendelke-
zéseket, akkor akadni fognak  olyanok is, 
kik minden ésszerűség ellenére tisztán 
maradiságból a pápa ezen üdvös intézke-
dését kárhoztatni s magukat annak alá-
vetni vonakodni fognak. 

Ami részünkről, mint a haladás és 
munka kedvelői részéről a pápa intézke-
dése a lehető legszimpatikusabb, mert 
annak hatásában országunk fejlődését, 
kulturánk emelkedését s a jólét növeke-
dését találjuk. 

— Obstrukcló a Házban. A véderő 
vita tárgyalásánál teljes erővel kitört és 
elfajult  a technikai obslrukció. A parla-
ment szabadságot kérő képviselők feletti 
névszerinti szavazásokkal tölti minden ide-
jét. Szombaton Andrássy Gyula gróf  nagy 
beszédet mondott, ki szintén az obstruálók-
kal tart. Tisza István Pöstyénből vissza-
utazott és legközelebb Andrássynak vá-
laszolni fog. 

Ujabb földrengés  Kecskeméten. 
Folyó hó 22-én Kecskeméten ujabb föld-
rengés volt észlelhető. A lakosság ijedten 
menekült az utcára. Ujabb kár nem tör-
tént. A földrengés  okozta kárt a hivata-
los becslés 8 millióra teszi. 

- Jekelfalusy  meghalt. Jekelfalusy 
Lajos, a koalíciós kormány honvédelmi 
minisztere folyó  hó 22-én lontói birtokán 
meghalt. 

Imets F. Jákó 
aranymlsóa, apát-kanonok 

Szerény keretek közt, egy kissé meglörödve, 
elfáradva  Tusnádfűrdőn  mondta cl Imets F. 
Jákó rudlnai apát és erd. egyházmegyei olvasó 
kanonok aranymíséjét. 

Hosszú és eredményekben gazdag életének 
ezen állomásánál méltó és igazságos, hogy az 
aranymisés főpapot,  kit az isteni Gondviselés 
hosszú élettel adományozott meg s ki maga 
is egyenletesen emelkedő pályáján kiváló szel-
lemi tehetségei és kitartó munkássága állal 
kortársai közt mindig előnyösen különböztette 
meg magát, mi is lelkes tisztelettel ünne-
peljük. 

Mint egykori tanítványa s azután is állandó 
tisztelője örömmel vázolom és méltányolom 
székely fajunk  büszkeségének félszázados  éle-
tét és tevékenységét. 

Imets F. Jákó született Tusnád községben 
1837. november 12-én Nagy Imets János és 
felesége  szili. Kovács Katalin nemes lófö  szé-
kely szülőktől. Szülői a gyermeket tusnádi Ko-
vács Miklós erdélyi püspöknek 1843-iki láto-
gatása alkalmával, mint rokonok bemutatták, 
a kegyes főpásztor  meghagyta nekik, hogy a 
jó kinézésű ifjút  vigyék fel  a csiksomlyói gim-
názium és szemináriumba az 6 költségén. Itt 
kezdte meg a jó reményű ifjú  a tanulói pályát, 
amelyet kitűnő eredményei folytatott  ugy a 
csiksomlyói, mint később a székelyudvarhelyi 
gimnáziumban. 

1856-ban szülői óhaját és saját lelke suga-
latát követve felvétette  magát a gyulafehérvári 
papneveldébe. Itt betegeskedése dacára oly si-
keresen tanult, hogy püspöke a budapesti köz-
ponti papneveldébe küldötte tanulmányai foly-
tatása végett, ahol irodalmi életünkben is je-
lentékeny szerepet játszó magyar irodalmi is-
kolának előbb könyvtárnoka, majd két éven it 

jegyzője voll; itincii kapott ihlclcl a nemesen 
gondolkozó, hazafiasait  feltörekvő  ilju később 
kifejtett  irodalmi működésére. Taniilólársai, 
akikkel a baráti összeköttetést mindig melegen 
ápolta, nagyon szerették a nyiltkeblü, tiszta 
jellemű székely ifjút. 

1861-ben julius 28-án Esztergomban szen-
telte fel  a nagy Szcitovszky János bibomok-
hercegprimás pappá s ugyanezen év augusztus 
25-én mutatta bc a Mindenhatónak az első 
miséi a tusnádi anyaleinplomban. Imelscl püs-
pöke a gyulafehérvári  lögimuáziuni tanárává 
és székesegyházi káplánná nevezte ki. 

A tanári pályára érző szivet, szilárd akara-
tot, crös meggyőződést és elfogulatlan  Ítélő-
képességei vitt magával, mint egyházi szónok-
nak is nyill elég alkalma, hogy szorgalmát, 
buzgalmát és ncin közönséges tehetségét ér-
vényesítse. Később a marosportusi curátiával 
bízták meg s jóllehet ezen két hivatalból ki-
folyólag  neki sok dolga volt, mégis szorgal-
masan lamtlla a francia,  német és oláh nyel-
vet. Tettvágyát ez sem elégítette ki. Derék 
igazgatója Veszcly Károly buzdítására irodalmi 
működéshez fogott.  Mindjárt az első hónapok-
ban megjelentek tőle a «Gyulafehérvári  tüze-
tes-ben -A székely nemzet eredete-, »A szé-
kely és lófö  ncv eredete» c. terjedelmesebb 
értekezések, melyek a szaktudósok közt méltó 
fel.ílnést  keltettek s melyekről a lapok is elis-
merőleg nyilatkoztak. Gyakran irt egyes lapok-
ban a székelyekről s különösen a székelyek 
kivándorlásáról. -A székelyek s egy régi baj* 
cimen füzeteket  adolt ki. Az Idők Tanúja (a 
Magyar-Állam) Magyarsajló, Alföld,  Kolozsvári 
Közlöny, Egyházi- cs iskolai heti lap mind 
szívesen közölték a nagy tárgyi ismerettel 
és írói készséggel megírt cikkeit. 1866-ban irta 
tanítványainak részére segédkönyvül -Magyar-
ország története mcninicoleonicus versekben* 
cimü irodalmunkban csak nem egyedül álló 
müvét. Átírta később Hóry Uéla »Nagy napok 
az 1848/49-iki évben, a magyar szabadságharc 
rövid naplója" cimü munkáját, amely azonban 
csak kéziratban vau meg. 

1867-ben a gyulafehérvári  gimnázium igaz-
gatójává neveztetett ki. E nehéz cs fclclősség-
leljci feladatot  korát felülmúló  bölcsességgel 
oldotta meg. 

Az 1868-iki évben székely fajunk  ir.ittl való 
szerelete és lelkesedéséből kifolyólag  Kovács 
tanár társával csatlakozott a Szcnl László-Tár-
sulat romániai küldöttségéhez, beutazta Ro-
mániát és Moldvái a csángók és kivándorolt 
székelyek helyzetének tanulmányozása céljából. 

Ez útról Veszely Károly és Kovács Ferenc 
társaival együtt kiadla az akkor irodalmi ese-
ményt kepzelt «Moldva-Oláhországi utazását. 
1868. 

Imets verses életrajzában ezt olvassuk a 
műtől: 

«Tapasztalásuk egy vaskos kötet, 
A három szerző versenyezve jár, 
A csángó Ugy és székely kivándorlás 
Homok bózotban botló ösvényen; 
Gyűjt mindenik, mint annyi méh és 
A gyűjteményes méhkosár e könyv. 
Sajátos egy mü, vedd s olvasd magad!* 
»A kritika azt felinagasztalá 
S párját hasonfaj  közt alig leié. 
A munka törzsét linels alkotá 
Csángó fajunkról  ezt a hattyúdala. 

A megyebeli paptársai közt első volt, aki 
a pesti egyetemen 1869-ben a tanári vizsgát 
letette. 1870-ben a nagynevű Fogarassy Mihály 
áthelyezte Csiksomlyóra. 

•Áthelyezek szülőföldre  öt, 
Hogy ott legyen jó próféta,  hol 
A közszóláskent senki sem szokott*. 
Ezen áthelyezéssel irodalmi működése, 

melynek terén szép érdemeket szerzett, jó 
időre megáll, nagy kárára a székely nemzeti 
történelemnek. 

Egészen leköti a gimnázium és a szemi-
nárium igazgatása. A kettős intézet fellendíté-
sét, de különösen a gimnáziumnak nyolc osz-
tályra való kiegészítését tűzte ki feladatául. 
1874-ben az eddig 7 osztályú gimnázium nyolc 
osztályúvá lett és érettségiztető jogot nyert. 
O kezdette évenkint a gimnáziumról érdekes, 
jobbára saját értekezéseit tartalmazó Értesítők 
kiadását. 

Már 1870-ben Csiksomlyón meteorológiai 
állomási rendezett be s azon légtüneti, növény 
és élettani és észleletekel szakadatlanul foly-
tatta és észleleteit közölte a központi bpesli 
intézettel. 

Szünidejében többször beutazta a Székely-
földei,  Erdélyt és a nagy Magyarországol, min-
den utján mint szorgalmas mél- gyűjtögetett. 
Alig találkoztam emberrel, aki hazáját cs né-
pét annyira ismerné, mint ő. De hazáján kivlll 
is járt. 1873-ban bécsi, 1878-ban a párizsi vi-
lágkiállítást látogatta meg. Ez utóbbi alkalom-
mal elment Angolországba Londonba és vissza-
tértében meglátogatta az annyira tanulságos 
Schwcicot. E kirándulásai és utazásai közben 
szerzett tapasztalatait kiadásra váró verses »Uti 
képck«-bc foglalta  össze, melyekben alkalom 
szerint reflektál  a hazai föld  és nép hasonnevű 
képeire és állapotaira. 

1880-ban érdemei elismeréséül tb. íöespe-
resnek nevezték ki, 1884-ben 25 éves irói, 
1886-ban pedig tanári jubileumát ünnepelte, 
melyben csikvármegye intelligenciája részt 
vett. — 

1887. év végén XIII. Leó pápn 50 éves papi 
jubileuma alkalmával sorakozott a II. magyar 
zarándoklathoz és meglálogalta az örök város 
ncvezetcssépeit, lement Nápolyba, menet ve-
ueziát, jövet Firenzét látogatta meg. 

Több oldalú elfoglaltsága  mellett is részt 
vett Csikvármegye közéletében, veérlü egyéni 
sége volt ama lelkes gárdának, amely 1888-ban 
megalapította a -Csiki Lapokat». Alapító tagja 
•Csikvármegye Gazdasági Egyesületének* és 
E. M. K. II. -siki fiókját  ö al.'oi'otta meg. 
Mint megyei törvényhatósági tag r. --yei és 
politikai éleidre nagy tudása és széleskörű 
tapasztaljainál fogva  irányitólag hat-

A szólásokon levő ifjak  jobb elhelyezése 
végett 1883-ban előkészítette az üresen ha-
gyott megyeháznak internátussá való átalakí-
tását s megvételét. E terv kivile' négy évi 
fáradságos  munkájába K -rült. Ezen időben, de 
előbb is kitűnt a Státus gyűlésen szónoklata-
ival. A nagyszerű Sándorly azl mondta, ! ; 6 y 
legjobb szónok az egyházmegye papjai özt. 

Imets F. Jákó 21 évig állott a csiksomlyói 
intézetek éléit, nehéz.álmencli viszouyok közt 
az ország keleti határszélén feláldozva  életé-
nek férfi  tevékenységének legszebb korál. E 
21 év alalt igen sok ifjút  nevelt az egyház-
nak és a hazának. Közben a helyi és vidéki 
lapokban több ismeretterjesztő értekezést irt, 
az egyesületi gyűlésen is ismeretterjesztő elő-
adásokat tartott, gyűjtögette «A székelyek tör-
ténete» — -A hdio.^.otf.......  ,3aés története.» 
»A székelyföld  cs az 1848. -19-iki szabadságharc» 
cimü müveihez az oldalakat, fordítgatta  az 
egyházi himnnszokal s több alkalmi és ün-
nepi versel irt. 

1891. nyarán hat éves gimn. tanári és 21 
éves nehéz igazgalói pályafutása  után saját 
kérelmére nyugalomba vonult; azonban Lön-
hárt Ferencz crd. püspök őt az egyház és ne-
velés Ugy. valamint az irodalom terén szerzett 
kitűnő erdemei jutalmául a fehérvári  székes 
káptalan mcsterkanonokjává s egyúttal Gyula-
fehérvár  város plcbánossává nevezte ki. 

Imets örömmel ment Gyulafehérvárra,  hol 
;(0 év előtt papi és lanári pályáját kezdte. 
Most 20 éve, hogy Gyulafehérvárt  van. 1896-ban 
mint a -Szent István Társulat» tudományos és 
irodalmi osztályának tagja «Hunit nyomok a 
székelyföldi  hely és család nevekben» cimü 
értekezésével lépett a nyilvánosság elé. Ezen 
értekezés hosszú időn át folytatott  tanulmá-
nyainak eredménye, mellyel a székelyek ha-
gyományos liunu eredetének <*'galapitására 
fontos  érveket hoz föl. 

1902-be éves papsága alkalmával Maj-
láth G. Karoiy ere. püspök előterjesztésére 
apostoli királyunk a szent Mihályról nevezett 
rudinai apáttá nevezte ki és a székeskáptalan-
ban fokozatosan  előléptetvén, jelenleg az ol-
vasó kanonokistallumot foglalja  cl. 

Folyó hó 26-án ünnepelte félszázados  papi 
jubileumát, mondta el aranymiséjét. 

Imets F. Jákó, kinek sokoldalú tevékeny-
sége jó részben Csikvármegyére esik, régi 
szabású igazi tipikus székely ember. Egyszerű 
becsületes székely természetét megőrizte egész 
fényes  pályáján. Középnél magasabb termete 
74 éve dacára is elég crös, méltóságos test-
tartása jóbenyomás tesz, csak kezének reszke-
tése árulja cl magas korál. Kerek fejének  ékes-
ségét az idő megviselte, jobbára letarolta, de 
azért egész arcán a nyugodt, nemes lélek de-
rűje honol, szeméből szellem és jóságsugárzík. 

Mindig jól rendezett anyagi viszonyok kö-
zött élt; széleskörű rokonságát állandóan se-
gélyezte, több rokon és más ifjút  is tanítta-
tott. Alapítványi és jótékony czélokra fordított 
adományainak összege meghaladja az 50,000 
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koronát. Azt hisszük, hogy azzal még nincs 
kimerítve jótékonysága. 

30 éves tanári és igazgatói pályáján neve-
lési főelve  az irás e szavaiban foglalható 
össze :»Pater, quem filium  amat, castigat —az 
atya megfenyíti  fiái,  kit szeret. — Jóakaratát 
az ifjúság  még akkor is érezte, mikor félnie 
kellett tőle; innen van az, hogy jóllehet ta-
nítványai inkább féltek  tőle, most az életben 
mégis tisztelik öt és szeretettel gondolnak rá. 

A közéletben korán kifejlett  egyénisége 
azon mindinkább ritkuló alakok közül való, 
akik egy cszméjü, megalkuvást nem ismerő, 
ugy nevezett erős fejű  és erős derekú embe-
rek. Egészségtelen politikai életünkben erős 
nemzeti irányú meggyőződését érvényesíteni 
akarván, nem egyszer félreértéseknek  volt ál-
dozata. Ez és csalódásai egyes emberekben 
bizalmatlanná és kissé elfogulttá  tették. 

Mint író és szónoknak dus képzelő, jó em-
lékező tehetsége s főleg  vasszorgalma, kiter-
jedt és átható figyelme  hatalmas támogatói 
voltak a szószéken, közéleti szereplésében és 
jelentékeny irodalmi munkásságában. Prózai 
müveit tárgyában való elmélyedés, sokolda-
lúság és eredeti felfogás  jellemzik; stílusa 
klasztikusokra emlékeztető, tiszta folyékony 
és ötletes. Versei bár tartalomdusak, de for-
májuk régies nehézkes és szokatlan. Ugy 
gondoljuk, hogy jobb lett volna, ha verselge-
tés helyett pályája elején megkezdett történet-
írás terén marad, hol jeles müveket alkotha-
hatolt volna. 

Lapunk, melynek megalakításában tevékeny 
részt vett, s melyet kezdettől fogva  fotyton 
támogat, hódoló tisztelettel ünnepeli az arany 
miséi főpapot,  kiváló tanárt és irót. 

Megjegyzem először azt, hogy én egy tan-
ügyi lap létjogosultságát csak ugy vélem hosz-
szuéletünek, ha mindennemű politikát teljesen 
kizár magából. 

Másodszor megjegyzem — s az még fon-
tosabb dolog egy ilyen lap életére nézve, 
hosy fennmaradása  vsak ugy fektethető  biztos 
alapokra, ha annak a lapnak egész valója 
ment lesz a torzsalkodásoktól, a személyes-
kedésektől és minden — a vármegye tanügyi 
embereinek tekintélyét és komolyságát deho-
nesztáló áramlattól. Szóval, lm tisztesaéges 
kritik." határain belül mozog. Ezt hiszem, hogy 
ügy a főgimnázium  — mint a tanitóképzöin-
tézet — valamint a polgári iskola igazgató-
sági tanintézet kebelében működő tanügyi 

Csikvármegye tanítóihoz! 
VII. 

Elérkeztem a tulajdonképeni befejezéshez. 
Leltet azonban, hogy e cikk keretébe nem tu-
dom beleszorítani egészen. A következetesség-
elve alapján, — de meg Ígéretemhez képest ÍM 
— most már saját sorsunk, érdekünkre vonat-
kozólag kell egyet mást elmondanom. Eddig 
félretettem  a tanitó „én"-jét, s a tanügy és 
társadalom érdekét tartva szem előtt: szólot-
tam knrtársaimhoz. Szóval ideális szempontok 
vezéreltek, tehát tanítói önzéssel nem vádol-
hat n világ. Csakhogy a tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy a pmzta idealizmus realizmus 
nélkül a mai korban nem sokat ér. 

Az előbbi nagyon szép és magasztos té-
nyező abból a szempontból, hogy az ember 
» göröngyön felülemelkedve  lelkesedést me-
rítsen i. fizikai  munkához, türelmet és kitar-
tást nyerjen az élet küzdelmeihez s balzsamot 
a méltatlanság által ütött sebek fájdalmának 
tompítására. 

Az utóbbi pedig szükséges althoz, hogy 
mindazon anyagi eszközük, szükségletek meg-
szerzését és kielégítését elősegítse, amelyet az 
egyén, a család es társadalom anyagi létfen-
tartásának nélkülözhetetlen tartozékai. 

Eo a befejezésnél  összekapcsolom a kettót, 
hogy valamiképen megtalaljam a helyes közép-
utat. 

Aki figyelemmel  kisérte szerény cikksoro 
zaloinat, bizonyára megtalálta benne azt i 
vezérszemet, amelynek érdekében igénytelen 
soraimat útnak indítottam. Ennek uz cszmé 
nek, gondolatnak azt hiszem több alkalommal 
es helyes kifejezést  is adtam, s lényege ab-
ban áll, hogy e vármegye tanítósága, ugy a 
tanügy — mint a vármegye gazdasági kultú-
rájának elöbbrevitele — ős a saját jól felfogott 
erkölcsi és anyagi erdekében töm örüljön, s 
ne a széthúzás, — haneiu az erőt és sikert 
biztosító összetartás zászlója alatt szolgáljon 
Istennek s a magyar hazának. Különösen és 
közvetlenül pedig a szűkebb körű kis hazáuak: 
vármegyéjének. 

liámutatok u következő sorokban egy olyan 
eszmére, mely az összetartás és kölcsönös 
egyetértés — meg az önképzés szelleméből 
kifolyólag  kellene, hogy testet öltsön. 

Ez nein más, mint egy csikvármegyei ta-
nügyi laji megteremtése. Ugyszólva minden 
varmegye tanítóságának van egy kisebb avagy 
nagyuh kaliberű tanügyi lapja. Csak Csikvár-
megye tanítóságának nincs: Pedig erre igazán 
nagy 9zükség volna. Egy helyi tanügyi lap 
mintegy gyújtó lencséje volna a vármegyei 
tanítóság — jobban mondva tanügyi emberek 
és tanügybarátok — eszméinek, gondolatainak 
s a szintere azok kicserélésének. 

Szócsöve volna a vármegye tanügyi em-
bereinek, amelyen keresztül egymáshoz, eset-
leg az érdekelt hatóságokhoz, a társadafain-
boz csatolhatnának. Tér és alkalom nyílnék 
abban az egyBzerü tanügyi lapucskábau nem-
csak fontos  tanügyi eszmék és kérdések fel-
vetése — és megvitatására, hanem saját sor-
sunk — ügyes bajos dolgaink megbeszélge-
tésére is. 

S amikor abban a tanügyi lapban a tan-
üggyel foglalkozó  egyének megtalálnák az 
utat éB módot arra nézve, hogy szellemileg 
minél gyakrabban találkozzanak a lap hasáb-
jain egymással: nemcsak gy űléseink tárgyso-
rozatai alakulnának másképen, hanem egész 
más lenne a vármegyében levő különféle  is-
kolák közötti kapcsolat is. 

egyének, helyesebben mondva, ha szabad lesz: 
kartársak is örömest látnák egy vármegyei 
tanügyi lap megszületését, szívesen járulnának 
hozza unnak megteremtéséhez, de meg azután 
bizonyára egész szellemi erejükkel, súlyúkkal 
hatalmas támaszai is lennének unnak. 

Dd még azt is erősen hiszem, hogy ami-
dőn a vármegye mindennemű, rangú iskolái-
nak munkása egy táborba száll: ez ugy a ta-
nügy — mint a vármegye kultúrájának min-
den téreni célszerű éa egységes elöbbrevitele, 
úgyszintén a tanügy munkásai helyzetének 
szempontjából mind erkölcsi mind anyagi te-
kintetben eró.s és biztos eszköz lenne. 

Kn egy helyi tanügyi lap fontosságát  to-
vább nem fejtegetem;  sen. azt hogy mikép 
lehetne azt megteremteni? Csak a magam 
abbeli nézetét fejezem  ki, hogy szűk: éges is, 
meglehet is, csak jó akarat is kell hozzá a 
pénzen kivül. Majd lesz azt hiszem hivatottahh. 
tap isztaltabb egyén, aki a hogyan ?-ra meg-
adja a helyes feleletet  és kelló útmutatást. 

Péter Sánrínr. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Egyházi  hírei;.  Az erdélyi püspök 

András József  csikszercdai segédlelkész! Zá-
gonba lelkésznek nevezte ki, Lukács József  űr. 
Szászrégénböl Gyergyószentmiklósra, László 
Imre Gycrgyószentmiklósról Brassóba küldet-
tek segédlelkészeknek. Az uj misések közül 
scgédlelkészi alkalmazást kaplak: dr. Csáki 
Béni Besztercén, Antal János Csiknagyboldog-
asszonyon, Fülöp János Szárliegyen és hinta 
Antal Csíkszeredában. 

— Kinerezés.  Az erdélyi püspök Kádár 
Ferencz csikszercdai lögimnáziumi gyakorló 
tanárt jelenlegi állomáshelyén h. tanárrá ne-
vezte ki. 

— Állami  Iskoláink  fejlesztése.  A val-
lás- cs közoktatásügyi miniszter 1911. évi szep-
tember hó 1-töl a madéfalvi,  gyimeshatárszéli, 
vacsárcsi cs gyergyótölgyesi állami elemi nép-
iskolákat Csikvármegye kir. tanfelügyelőjének 
előterjeszlésérc l-l tanerővel fejlesztette. 

— Kinerezés.  A pénzügyminiszter Bokor 
Fcreucz díjtalan pénzügyi számgyakornokot 
ideiglenes iniuöségü segélydijas pénzügyi 
számgyakornokká a csíkszeredai számvevőségi 
kirendeltséghez kinevezte. 

— Csikvármegye és az alkoholizmus. A 
mull héten az «Alkoholizmus* cimü lapban 
egy cikk jelent meg, melyben Csik, Három-
szék és Udvarhely vármegyék székely népe 
elszomorító világításban van fellüntelvc.  A'cikk 
szerint az egész székelység az alkokol fertő-
jében fetreng  cs a mindinkább terjedő kiván-
dorlás tépdesi oszlásnak indult testéi. Állításait 
Háromszékmegyéböl veit példákkal támogatja, 
megnevezvén egy olyan községei, mely nem 
is létezik. Nem akarjuk a cikk Íróját vádolni 
de liogy nem lát, az bizonyos. Alkoholizmus 
mindenütt van, mi is küzdünk ellene, dc oly 
sölél képeket, milyeneket a cikkíró fest,  vár-
megyénkben sehol sem láthatunk. Ánnál ke 
vésbbé kivándorlást, melyről Fejér Sándor 
alispán a májusi törvényhatósági közgyűlésen 
jelentésében ugy emlékezett meg, mint néhai 
kóros tünetről. Vagy ki lát ma Csikmegycben 
kivándorlást ? Akár a hivatalos slalisztikál vcsz-
szük, akár a legridegebb tényleges állapotokat 
figyeljük  meg, itt ugyan nem találunk kiván-
dorlókra s igy cikkíró annál kevésbbé láthatta 
Budapesten az Íróasztalnál. Az alkoholizmus 
jelenségei! mi a közvetlen közelből észleljük, 
mert nem uj jelenség sem ilt, sem másutt. 
Küzdünk is ellene és reméljük is, hogy nem 
fogunk  oda jutni, hová a cikkíró már bele-
helyezett. Cikkíró bizonyára elfeledte,  hogy a 
legutóbbi népszámlálás adatai minket az ország 
harmadik helyére teltek. Ez nem elszomorító, 
hanem a legörvendetesebb jelenség. — Az ily 
irányú cikkek csupán arra alkalmasak, hogy 
vármegyénket minél sötétebb színben tüntes-
sék fel. 

Huszárok  t'slkszeredábnn.  A 2. sz. 
huszárezred harcászati gyakorlatok keresztül-
vitelére folyó  hó 31-én és augusztus 1-én vá-
rosunkba érkezik. Az oszlálylyal jön 6 tábor-
nok, 15 törzsliszt és 50 ember, kiknek elszál-
lásolása már folyamatban  van. A huszárok 4-én 
és 5-én távoznak városunkból. 

Az ajntuli  iskola.  A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az ajnádi községi elemi 
iskolának állami kezelésbe vételét elutasitotla. 
Jóllehet az ajnádi iskola államosítása már el-
vileg kimondatott, a miniszteri leirat szerint a 
jellegváltoztatás nem indokolt, amennyiben a 
közoktatásügyi kormányzat a költségvetés ke-

retén belül csakis tulnépes községekben s nem 
zetiségi vidékeken kiván uj állami népiskolá 
kat létesíteni, mig kifogás  alá nem eső köz-
ségi és felekezeti  elemi iskolákat legfeljebb 
államsegélylyel támogat. 

— Eljegyzés.  Finta Győző kézdimarto-
nosi kereskedő eljegyezte Puskás Tamás nyu-
galmazott tanitó Anna leányát, Csikszentta-
máson. 

— Szabadoktatás.  A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az iskolánkivüli köz-
oktatás tárgyában rendeletei bocsátott ki, mely 
módosítja az előadások tartására s tiszteletdi-
jak engedélyezésérc vonatkozó eddigi eljárást. 
Egyik közelebbi számunkban bővebb tájéko-
zási nyujlunk. 

— Vadásztársaxtigi  közgyűlés.  A csík-
szeredai vadásztársaság folyó  évi rendes köz-
gyűléséi augusztus 5-én d. u. 5 órakor tartja 
meg az Otthon kávéházban, melyre ez uton 
hívja meg a tagokat. 

Uj  Iskolaépület.  Csikszentlamás köz-
ség képviselőtestülete a vármegyei közigazga-
tási bizottság rendeletére elhatározta, hogy uj 
iskolaépületet fog  létesíteni. Az iskola kellő 
elhelyezésének régen vajúdó Ugye e szerint 
közelebbről megoldást nyer. 

— Az nj hailtestparanesnok.  Nagysze-
benből jelentik: Az erdélyi részekben állomá-
sozó 12. hadtest uj parancsnoka, kövesházai 
Kövess Hermann altábornagy julius hó 27-én 
(csütörtökön) érkezik meg Nagyszebenbe. 

Xyilránosságl  jog. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a gyimesközéploki, gyi-
mesbükki és székpataki magán elemi iskolák-
nak a nyilvánossági jogol megadta. 

Lnrat reszt)el;  Xabolán  a német 
császárnak.  Zaboláról jelentik: A porosz 
testőrezred századosa, Westphalen Lubert gróf, 
aki a német császár udvari istálójához van ve-

' zényelve, Zabolára érkezeti a gróf  Mikes Ármin-
féle  méntelep megtekintésére, hogy annak ló-
állományából a német császár részére néhány 
hátiloval vásároljon. 

Ve!  rét  el  mezőgazdasági  tanfolyamra. 
A m. kir. földmivelésügyi  miniszter Csikvár-
megye kir. tanfelügyelőjének  előterjesztésére 
Algyógyon rendezendő 4 hetes mezőgazdasági 
lanfolyamra  vármegyénkből a következő nép-
tanítókat vette fel:  Burda Dezső áll. tanítót 
Szépviz-Kóstelekről, Csutak Gáspárt Csikrákos 
ról, Márkos Gyula községi lanilót Tusnádról 
és Szabó Lajost Csikszenimártonból. Nagy Ta-
más gyergyóremetei áll. tanitó póttagul véte-
tett fel. 

— A kézdlvásárhelyl róm. kath. főgim-
názium uj Igazgatója. Az erdélyi róni. kath. 
Státus igazgató-tanácsa most tartotta rendes 
havi Illését gróf  Majláth Gusztáv Károly er-
délyi püspök elnöklete alatt. A gyűlésen a 
tanács tagjai majdnem teljes számban voltak 
jelen s azon a folyó  ügyeket intézték el. A 
tanügyi bizottság előterjesztésére a kezdivá-
sárhelyi róm. kath. főgimnázium  igazgatói ál-
lására a nyugalomba vonult Hassák Vidor igaz-
gató helyébe dr. Péter Jánost, a gyulafehér-
vári róm. kalh. főgimnáziumának  tanárát vá-
lasztották meg. 

— Államsegély  A m. kir. vallás- és köz 
oklalásügyi minisztérium László Sándor esik 
szenlléleki róm. kath. tanitó részére 248 korona 
fizctéskicgészilö  államsegélyt engedélyezell. 

— Választás a kerületi munkásblztositó 
pénztárnál. E hó 19-én volt a választás a 
csíkszeredai kerületi munkásbiztosiló pénztár-
nál, az ujoniian szervezett két számtiszti és 
egy végrehajtói állás betöltésére. Számtiszt-
tekké lettek: Dr. György Gábor és Dr. Kiss 
Géza kolozsvári lakosok, a végrehajtói állásra 
pályázók közül pedig Sípos Richárd csíksze-
redai lakos kerüli ki győztesként. Munkásbiz-
tositási ügyekben tehát többé sem a közigaz-
gatási hivatalok, sem a városi tanács végre-
hajtóként nem szerepel. 

— Halálozás. Csikrákpsi Császár Károly 
erdélyi egyházmegyei áldofcár,  miklósvári plé-
bános szombaton éleiének hatvanharmadik, 
lelkészi működésének harminchetedik évében 
hosszas szenvedés után meghalt. 

— A mesterséges takarmánytermelés Er-
délyben. Az erdélyrészi gazdasági akció a 
mesterséges takarmánylermelést Erdély legkü-
lönbözőbb vidékein meg akarja honosítani. A 
folyó  évben már 100,000 korona értékű mes-
terséges takarmány anyagot adott el a kiren-
deltség a kisgazdáknak kedvezményes áron, 
amivel lényegesen megkönnyítette ezeknek ta-
karmánytermelési tevékenységét. 

— Méhészeti vándorgyűlés. Az Erdély-
részi Méhészegyesület az Udvarhelymegyei 
Yléhészegyesülette) karöltve f.  évi augusztus 
fi.  és 7-én Hzékelyugvarhelyt bemutató kiál-
lítással és mézvásárral kapcsolatban méhészeti 
vándorgyűlést tart. 

— Székely Társaságok közgyűlése. A 
„Székely Társaságok Szövetsége" hatodik ren-
des közgyűlését folyó  évi augusztus 22-én, 
délelőtt !l órán kezdve Tordán, a ligeti pavil-
lonaan tartja meg. Tárgysorozat: 1. Délelőtt 
!) órakor a közgyűlés megnyitása Deák Lajos 
kirt. tanácsos, szövetségi elnök által. 2. El-
nöki előterjesztések, jegyzőkönyvvezető és hi-
telesítők, valamint a kandidáló bizottság ki-
küldése stb. II. A szövetségi közgyűlésre jött 
képviselők bejelentése ég igazolása. 4. Titkári 

jelentés. Beteljesíti: Máthé József  fötitk&r.  5. 
Az erdélyrészi telepítési politika magyar nem-
zeti szempontból. Előadó: Dr. Ugrón Gábor 
nyűg főispán.  6. A földgáz  értékesítése. Elő-
adó: Sümegi Vilmos orsz. képviselő. 7. Torda-
Aranyos vármegye közgazdasági- és kulturális 
viszonyai. Előadó: Dr. Vertán Endre oraz. 
képviselő. H. A nemzetiségi vidéken élő gyer-
mekek védelme és nevelése. Beterjeszti: a 
Bethleni Székely Társaság. 9. Számadás, költ-
ségvetés. Előterjeszti: Hints Sándor pénztáros. 
10. ludiiitványok. 11. Tisztújítás. (A kandi-
dál bizottság javaslatával, i 12. A jövő köz-
gyűlés helyének és idejének megállapítása. 
13. A közgyűlés bezárása. 

— Akiknek  nem kell  nfíi  tanitó.  A 
hajdúszoboszlói református  egyház presbité-
riuma legulóbb tartott ülésén nagy szótöbbség-
gel kimondta, hogy csupán a meglevő tanítónői 
állásokat hagyja meg, a négy uj állásra azon-
ban csak férfi  tanerőket alkalmaz, mert a pres-
bitérium elégedetlen a tanítónők által elért 
eredménnyel szemben. Hajdúszoboszlón öt női 
és huszonegy férfi  tanítója van a református 
egyháznak. Vájjon mit szólanak ehhez a femi-
nisták ? 

— A jogászprlmás a kolozsvári egye-
temen. Egy kolozsvári éjjeli kávéházban na-
pok óta Kárpáthy László dr. zenekara hang 
versenyez. Kárpáthy előkelő családból szár-
mazó, igen tehetséges fiatalember,  aki sikerrel 
végezte az egyetemet is és azért csapolt föl 
zenekarvezetőnek, mert bohém hajlamai és a 
zene iránti szerelete erre a pályára vonzották. 
Egy kolozsvári ügyvéd, Albert Sándor dr. fel-
jelentette Kárpáthyt az egyetemi tanácsnál, 
amiért hangversenyeit hirdelö plakátjain, mint 
a kolozsvári egyetem végzett hallgatója sze-
repel és azt hirdeti, hogy itt szerezte meg a 
doktori diplomát. Természetes, hogy követ-
kezményei nem lesznek a jámbor feljelentés-
nek, mert egy jogos cim viselésétől senkit 
sem tithatnak el. 

— Jármay Gzletvezetó balesete. Könnyen 
végzetessé válható baleset érte Jármay Bélái, a 
máv. kolozsvári üzletvezetőjét. Jármay és a vele 
levó üzletvezetöségi főtisztviselők,  köztük Aezél 
Ödön osztálymérnök is, 4 munkás állal hajtott 
úgynevezett vasúti hajtányon utazták bc az 
Uzletvezetöség hatásköre alá tartozó csiki vo-
nalat. A hajtány szombaton délelőtt Sepsibo-
dokról a kcsett 6l-es számú tehervonat ellen 
indult meg. Sepsibodok és Málnás fürdő  kö-
zött egy éles kanyarulattal ellátott bevágás-
ban találkozott a tehervonat és a hajlány. A 
mikor a mozdonyvezető a hajtányt észrevette, 
azonnal ellcngőzt adolt. fékezett  és vészfüttyö-
ket hallatott, de a teljes sebességgel haladó 
vonatot nem sikerült megállítani. A veszedel-
mei a hajtányon ülök is észrevették, dc mivel 
ők is nagy sebességgel haladtak, a megállást 
nem lehetett egy pillanat alatt elvégezni. Az 
üzletvezető és kísérete teliál a robogó liaj-
tányról kiugráltak s Jármay Béla c közben 
legurult a vágányok mellé. A menekülés rész-
ben sikerült, csak egy munkás nem birt ide-
jében leugrani s a mozdony alá kerülve súlyos 
sérüléseket szenvedett. A hajtányt az összeütkö-
zés pozdorjává zúzta. 

— Sikkasztó festőművész.  Letartóztatták 
Tusnádfürdőu  Fáy Sándor volt marosvásárhelyi 
festőművészt,  aki több sikkasztást követett el. 
Fáy hetek óta bujkált Erdélyben, mig végre a 
tusnádi csendőrség felismerte. 

— Sárga cipőt kapnak a honvédek. Az 
utóbbi időben a hadseregnél napról-napra újí-
tásokat hoznak be. Most a honvédelmi mi-
niszter ismét újítással állott elé. Elrendelte, 
hogy a honvédségi központi raktárból a le-
génységet sárga cipőkkel lássák el. Már a 24-ik 
ezredhez meg is érkeztek s az eddig használt 
nehéz és fakemény  bakancsoknál sokkal kényel-
mesebbek. Az uj cipőknek amerikai alakjuk 
van s ami a fő,  nem kell subickolni. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Rráz-
venytáriaság, Budapest, heti Jelentése a tózstfs-

forgslomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1911. juliu* 20. 

A legutóbbi termésbecslés kedvező adatai 
a tőzsde irányzatára szilárditólag hatottak, 
mindazonáltal az aránylag csekély forgalom 
folytán  a vezető értékek árfolyamai  nem 
szenvedtek lényeges változást, ügyes ipari 
papírokban kedvező konjunktúrára, vagy egyéb 
kedvező hírekre való tekintettel igen éléuk 
forgalom  fejlődött  ki, ez azonban inkább a 
helyi piaezra szorítkozott, inig az árfolyamok 
általános színvonalára uz ily árhullámzások 
nem igen voltak hutással, sein pedig n for-
galom nagyobb élénkségét nem vonták maguk 
után. A pénzpiac helyzete változatlanul ked-
vező, a kínálat elég nagy; a kedvező pénzvi-
szonyokkal összefüggő  alacsony kamatláb szin-
tén előuynsen befolyásolta  a tőzsde szilárd 
alapirányzotát. 

Ami a forgalom  egyes részleteit illeti, bank-
részvények közül a magyar kitel részvénye 
ken kívül, melyek kedvező félévi  mérlegbecs-
lésekre állandó keresletnek örvendeuek, nagyobi; 
érdeklődés mutatkozott. Kereskedelmi bank 
részvények iránt; az utóbbi napokban kere-
settek voltak a jelzálogbank részvények i9. A 
„Hermes" elővételi jogok változatlan árfolya-
mon kerültek forgalomba. 



30. oáa. C S Í K I L A ' P O K 3-flc  oldal. 
A biztosító piac szilárd irányzatot követett 

e a aj Rlsó magyar valamint a Pannóniai rész-
vényeken kivül Magyar jég- éa viszontlúzto-
siió réaivéoyek iránt mutatkozott nagyobb 
érdeklődés, bár azok elért legmagasabb árfo-
l y a m ú t nem voltak képesek fenntartani. 

Ipari papírok közül Igen keresettek voltak 
a Kiimimurányi vasmű részvények az egyes 
hírek szerint várható nagyobb osztalékra való 
tekintettel, továbbá Magyar cukoripari részvé-
nvk a Stnmmer-féle  cukorgyárak részvénye-
in, k átvételével kapcsolatban, továbbá foly-
tatólag Qani-Danubius részvények, melyek 
elért legmagasabb árfolyamunkon  zárultak és 
az utóbbi napokban Szentlőrinci téglagyári 
részvények. Egyéb ipari papirok közül még 
Koszénbánya és téglagyár. Magyar általános és 
Silgótarjáni kószénbányn részvényekben volt 
élénkebb üzlet. 

NYILTTÉR.*) 
Miodaion jó barátoknak és ismerő-

söknek, kiktől személyesen nagy elfog-
laltságom és az idő rövidsége miatt el-
búcsúzni nem ludtam, ez uton mondok 
Isten liozzádot s kérve, tartsanak meg 
jó emlékezetükbe, mert én kedven kö-
rükre mindig örömmel fogok  vissza 
emlékezni. 

isten áldását mindnyájukra kérve, 
vagyuk 

Budapest, 1911. julius hó 17-én 
A vlREontlátMfllg  Igaz tiszteletid 

Szvoboda  József. 
*| (K rovat alatt közlöttekéit nein telebis o 

tierkesztó). 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
II.  S.  Sajnálatunkra nem közölhető. 
O. S. Alkalomadtán közöljük. 
(S. A szoknyanadrág és aeroplan-kalap csak 

átdolgozással lenne közölhető. 
P. S.  Kéziratát nem találjuk és igy annak 

hiányában nem közölhetjük. Kéziratokat nem 
adunk vissza. 

D. A. Nem üti meg a mértéket. 

8z. 647-1911. végrh. 
Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 1088. számú végzése következte-
ben dr. Albert Löwenthal brUni ügyvéd álul 
képviselt Löwy Móricz javára, 153 korona 
jár. erejéig foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  és 5181 korona 
52 Iliiére becsült következő ingóságok u. m : 
Italok éB hordók nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  lenti tőke-
követelés, és a bíróilag már megállapított költ 
Bégek erejéig végrehajtást szenvedő, lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartására lftll.  évi 
augusztus 7-ik napjának d. u. 7 óraja ha-
táridőül kltüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c. 107. éB 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet igéróuek, szűk 
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mtisok is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. tc. 120. §-a értelmében ezek 
Javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1011- évi julius hó 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir. véprelmjtó. 

Sz. 7524/1911. 
Hirdetmény. 

3—3 

ÜsikszentmiklAs község II. részére nézve 
az IKÎfâ.  XXIX. t-c. értelmében » tényleges 
birtokosok tulajdonjogának a telekjegyzököny-
vekbe való bejegyzése és a telekjegyzóköny 
vekbe való bejegyzések helyesbítése iránti el-
járás befejeztetvén,  ez azzal a felszólalással 
tétetik közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. 
t.-c. 15. és 17. §§-ai alapján ideértve e g-ok-
nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-aiban 
és az 1891. XVI. t.-c. 16 §. a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit és valamint az 18811. XXXVIII, 
t.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t-c. 15. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1880, XXIX. t c. 22. §. alapján történt törlé-
sek érvénytelenségét kimutatják, e végből tör-
lési keresetüket 6 hónap alatt, vagyiB 1912. 
évi jannár hó 26-tk napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz 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 
gálliat, 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ainak eseteiben, ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-e. 5. és 6. 
§-ában foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kivánnak, irásbani ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1912. évi 
január 25. napjáig bezárólag, a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosz-
uabbitható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog, 

3. hogy mindaiok, akik az 1. és 2. pont-
ban körülírt eseteken kivül az eljárás és az 
ennek folyamán  történt bejegyzések állal előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogalkat bármily Iránvban 
•értve vélik, — ideértve azokat is, akik a 
tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII, t-c. 
16. §-a alapján történt bejegyzést sérelmes-
nek találják — e tekintetben felszólalásukat 
tartalmazó kérvényüket, a telekkönyvi ható-
sághoz hat hónap alatt, vagyis 1912. évi ja-
náur 25 ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elnyúlta után az emiitett bejegyzéseket ctak 
a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze-
mélyek jogainak sérelme nélkél támodhatják 
meg. 

Kgyuttn! ligyelmeztetnek azok a felek,  akik 
a kikiiiiloM!, !; e r e ( i e t i okiratokat adtak át, 
b°K.v : kinyiben azokhoz egyszersmind egy-
szeni álatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
péti"^ ' -nyújtanak, az eredetieket a telek 
könui Juságnál átvehetik. 

< - ks/.-reda, 1911. junius hó 27-én. 
A iiirVszék, mint telekkönyvi hatóság. 

A kiadmány hiteléül: 
<iVrti,  Héla  s. k.,  Komui  litván *. k., 

ii.í .. vsjéki biró. Ur- Ükvrweti. 

Szára 35fi—1911.  végrh 
Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. evi V. 381. számú végzésé következté-
ben dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Lázár Antul és Társai budapesti lakos javára 
1500 korona s jár. erejéig 1911. évi április 
hó 13-án foganatosított  kielégítési végrehaj 
tas utján lefoglalt  és 2850 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m: deszkák, sertések 
stb. stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. V. 381. szâuiu végzése folytán 
1000 kor. hátralékos tőkekövetelés, ennek 1011. 
évi március hó 15-ik napjától járó ti'/0 ka-
matai, '/•% váltódij és eddig összeseu 79 ko-
rona 25 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, a végrehajtást szenvedők 
lakásán Csíkszeredában leendó megtartására 
1011. aug. 3-ik napjának d. e. 8 óraja 
hataridoill kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1911. évi julius hó 8 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrohajtó. 

Hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága köz 

hirré teszi, hogy Lázárfalvu  község és 
közbirtokossága tulajdonát képező összes 
vadászati jog hat egymásután követ-
kező évre Lázárfalva  községházánál 
1911. évi augusztus hó 4-én d. e. 9 
órától kezdődő nyilvános árverezésen 
a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 8 koroua, mely összeg 
10 százaléka bánatpénz cimen a községi 
elöljáróságnál leteendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverezési feltételek  a kozmási 

körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Lázártalván, 1911. julius hó 15-én. 
A község elöljárósága: 

Lőrlncz János, Ábrahám Mihály, 
kCrjegyzó. 1—2 k biró. 

Uj ortopéth cipész üzlet! 

Van szerencséin Csíkszereda 
é s v i d é k e k ö z ö u s é g é t 
é r t e s í t e n i , hogy Csíkszere-
dában a Kossuth Lajos-utcában, 
az elemi iskolával szemben egy 

CIPÉSZ ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok minden 
e szakmába vágó munkát J a v i-
t á s o k a t g y o r s a n és pon-

t o s a n e s z k ö z l ö k . 
K í v á n a t r a inértekvételre 

h á z h o z is m e g y e k . 
Körein a nagyérdemű közönség 

szives pártfogását. 
I Kiváló tiszteletiül 3 

B&hÁ. 

Uj ortopéth oipesz üzleti 

B T T T  O 
.A. 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

olosó éa finom  kivitelben, 
jntányos áron,kedvesfi  fel-
tételek mellett kapható. 

Raktár-készlet: hálók, ebédlők, uri-szobák 
és Bzalon-berendezésekből; elvállal: tel-
jes lak-, középületi- és konyhaberendezé 
seket: készít: commers és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
Megtekintés védkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
' 14-20 

Szám 1391-911 . 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtokosság eladja 

Csikpálfalva  községházánál 1911. é v i 
a u g u s z t u s h ó 11 é n d é l e l ő t t 10 
ó r a k o r kezdődő nyilvános szó- és írás-
beli árverésen a tulajdonát képező és 
Csikpálfalva  község határában a II ik 
halárrészben fekvő  „Prieske" nevtl er-
dejében Sulcza, Solyomtur völgy 3894— 
909. kéb. számú határozattal kihaszná-
lásra engedélyezett mintegy 141-0 k 
Itold terület tenyöfa  állományát. 

Az eladás tárgyát képező fenyőfa 
állomány törzsenkinti felvétel  szerint 
12 — 100 átl. 34 cm átmérőjű, 7fil7  drb 
mintegy 9031 in.' jegenyefenyő  és 12—90 
átl. 29 cm. átmérőjű 0704 drb mintegy 
468(i ni." lucfenyő  liuszuufat  tartalmaz. 

A vágásterület a Sulcza völgyre hajló 
Solyomtár patak brlpartján fekszik  és 
mintegy 1410 kat. hold kiterjedésű. 

Az országúttól 'j-i 4 és a legközelebbi 
vasúti állomástól 39'7 klin.-nyíre fekszik. 

A kihasználási idő tartama 2 (keitő) 
év, de a kihasználás rövidebb idő alatt 
is befejezhető. 

Kikiáltási ár 54,582 (ötvennégyezer-
ötszáznyolcvankettő) korona, amelyen 
alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 
10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező ujánlatok és 
utóujánlatok nem fogadtatnak  el. 

Árverési és szerződési feltételek  ;iz 
erdőbirtokos alóiirott képvise.ujenel és 
a csíkszeredai m. kir. járási erdőgouii-
nokságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csikpálfalva,  1911. julius hó 23 án. 
Az erdőbirtokos uevébeu : 

Gál József ,  G y ő r p á l Árpád, 
bírt. elnlik. 1—2 birt. jopy-zö. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszenttamási községi iskolánál 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 1. államsegélyből 900 ko-

rona, 2. iskola pénztárából 100 korona, 
3. lakbér 2<)0 korona, 4. kert illetmény 
20 korona. Arra jogosultnak államsegély-
ből kórpótlék. 

Kötelessége az iskolaszék által kijelölt 
mindennapi s ismétlő tankötelesek taní-
tása. Az állás azonnal elfoglalandó. 

Pályázatok folyó  évi augusztus hó 
2(>-ig alulirt iskolaszékhez küldendők. 

Csikszenttamás, 1911. julius hó U-én. 
2-2 Községi Iskolaszéki elnökség. 

KALMÁR és EN6EL 
MOTOR- ÉS GÉPGYÁR 

B U D A P E S T 
Városi raktár és iroda: |i 6fár: 

V., Lipót-kő".1. 22. li VI., Oveg-utcza 19. 
V i l á g h í r ű ! E r e d e t i ! „ B e — . 

S z i v ó g á z m o t o r - t e l e p . — A jelen-
kot legolcsóbb üzeme. 

„ B E N Z " n y e r s o l a j - m o t e r . 

E l i s m e r t l eg jobb g y á r t m á n y . 
Ajánlja beuzin-lokomobilos cséplókészleteit, 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

Egy 4-lóerös gözcséplö garnitura 
t e l j e s f e l s z e r e l é s s e l  é s 

I benzinmotoros cséplő garnitúra 
t e l j e s e n u j , j u t á n y o s éuron, k e d v e z ő 
fizetési  f e l t é t e l e k k e l  e ladór H o l ? 
M e g m o n d j a e lap k i a d ó h i v a t a l a . 

3 - 3 

Finom havasi virágméz 
é s h&rsméz ki lója 1 K 4 0 fillér. 
Kr i s tá ly t i s z t a l é p e s m é z k i ló ja 
2 K. Kapható: X á n t u s D á v i d áll. 
tanítónál O s i k s z e n t d o m o k o s o n . -
P o s t a i m e g r e n d e l é s e k a z o n -

n a l e s z k ö z ö l t e t n e k . 1 — 2 

Teljes jótállás, kedvező fizetési  feltételek. 
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve. 

20—26 

Szám 912-1910/11. 

Pályáttti hirdetro*:.;. 
A csíkszeredai r. k. főgimnáziumnál 

ürese.iéslio jött egyik iskolaszolgái ál-
lásra a lotaiihato.-fig  felhatalmazása  alap-
ján pályázatot liiidetek, melyre olyan 
rom. kath. vallású egyének •••Vlyázhat-
nuk, akik mint gépkezelők vagy szerelők 
gyakorlatilag mllködtek, ebbeli jártas-
ságukról vizsgát tettek cs okmányt iud-
uak felmutatni,  amely » pályázati folya-
modványhoz csatolandó. Az iskolaszol-
gai teendők mellett ugyanis a gimnázi-
umot, internátust ós fiiiAvelű-intézetet 
magában foglaló  épületben. valamint eh-
hez tartozó gazdasági épületbeu a víz-
vezeték' müveket és villamos csengők 
telepeit kezelni, jókarban tartani és a 
felmerülő  kiscou juh. . . .Kat végezni 
tartozi'-, minek fejébeu  évi 1140 korona 
fizetéshez,  egy szoba, konyha, kamara 
és pincéből álló lakáshoz, a takarékos-
ság szem elölt tartásával haszné'andó 
tüzelő anyaghoz, világításhoz és uz er-
délyi róm. kath státus alkalmazottjaira 
vonatkozólag fennálló  szabályok értel-
mében megfelelő  nyugdíjhoz van igénye. 

Pályázók tartoznak keresztlevéllel, 
eddigi szolgálataikat, katonai kötelezett-
ségük teljesítését igazoló okmányokkul 
és erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványukat  1911. augusztus 15-ig 
u csíkszeredai róm. kath. főgimnázium 
igazgatóságához beadni. 

A kinevezett iskolaszolga tartozik 
állását folyó  évi augusztus 28-álg el-
foglalni. 

Kelt Csíkszereda, 19 l l . ju . ius 14-én. 
Pál Gábor, 

—2 kir. tanácsos, igazgató. 

A Csikszentlélek-titca 33. szim alatt levő 

kőház 23 
melléképületekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 

14 lóerős benzinmotor dinamóval 
c s é p l é B h e z k ö l c s ö n a d a t i k e s e t l e g 
e l a d ó . M e g t e i n t h e t ő a V i g a d ó 
s z á l l o d á b a n C s í k s z e r e d á b a n . -3 

E l a d ó 
C s i k t u s n á d i P á t r u b á n Anta lnál 

B C H Ü M A L O H 
m e l y h e l y b e n i s h a s z n á l h a t ó , v a g y 

p e d i g e l i s v i h e t ő , is-so 
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FIGYELEM! 

~ OCnETTAPAPIROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
>: ÓVAKODJUNK KRTFKTFLEN UTÁNZATOKTÓL! :-: 

P̂ERJSIUE-STflR' 

Az amer ika i porcel lán-puder csak akkor 
valódi ha YBS szóval van ellátva, kap-
ható 6-féle  színben 3 es 5 koronás 'dobo-
zokban. Folyékony TES-PÜDER (Liquid-
Pouder) á ra 4 kor. Nappali k rem ara 3 K. 

A Grand Fayence szappan a legjobb 
a világon, ara csak 1 korona 50 fillér. 

Kapbaló: FEKETE VILMOS illatszer- és pipere-illettben. Csitareila. 
P o s t a i m e g r e n d e l é s e k p o n t o s a n E s z k ö z ö l t e t n e k . 

3S—52 

Jóforgalmu singes üzlete-
met elfogadható  felté-
telek mellett juniusl-től 

ELADOM. 
A bolthelyiséget a legjutá-
nyosabb áron bérbeadóm 

Zakariás L. Antal, Szépviz. 

Modern kutépités. 
ü j kutak épitését cementgyürük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt regi kutak lennebb sülyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

ii— 

DUPLA-MALÁTA SÖR naponta fri-'B  töltés. 

"ff 
2 Kőbánya i Dréher Sörnagyraktára. 

Telefon  14 ós 2S. 

É R T E S Í T É S . 
A sör idény beálltával van szerencsénk a nagyérdemű helyi magán sör-
fogyasztó közönséget értesíteni, hogy a sörnek a házhoz való szállítását 
megkezdtük. Szekereink reggel nyolc órakor a sört kihordják, amiért 
tisztelettel felkérjük  napi szükségletét — tehet az egy palack is — 
velünk rövid utón tudatni szíveskedjen, lio^y az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáli ásványvízre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkei naponta egyszer h a z a s z á l l í t u n k , 
" - l " Teljes tisztelettel: 

í X I S Z K L F I V É R E K , C S I K S X E E E I ) Á B A N . 
^SL 

.A. l E S é p á t l á s v á n y v i z f c r a t c t á r a , . 

ŢŢ T \ * » j r | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I n A IVI T H a a / t ; l k a r ' ; l ' l u 'S.v jó kinézése legyen, 
U 1 1 X I l i l 1 H a a z t akarja, hogy nyugodt álma. jóéi vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK DRÉNER-SÖRT IÓYÉK! 
Kapható Csikszeredaban üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a k t á r C s i k T 7 - á i m e g - y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hu tler-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

llíe  21 :>2 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 

T j e i é t á t l i e l y e ^ é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a lent 
említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradik kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csikszereda 
I ^ E i l c á - M t c a I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvételik. 

ll][RlŞffiy[5l!E!lGUI5l@ia^ 
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Gnldner motorok (Diesel rendszer), 
Corona uyersolaj-motorok, turlia-
telepei teljes maps, feliiiaps  és 
sima orlü m a l o m berendezések. 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inté-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

(3) 28-50 

Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és ce..ientárugyár. 
Tmlomasaia aili'in a nagyérdemű közönségnek. liogy C s i k s z e r e d a b a n , a K o s s u t b -
Lnjos utca 48. szam alatt nagy épitési anyagraktar t rendeztem ba s azon 
kellemes helyzetben vag\ok, hogy ;i nagyérdemű fogyasztó  közönség reszere min-
déit nemii épilési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olesö arak mellett eszközlük. 

Állandó nagy raktárom van 
Mesz darabos és "Italt Portland-cement líiss es legkitűnőbb minöségii. Gipsz stnku-
rur i-s szobrász. Nad fűzve  stakaruioki a es egyéb IVik eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  löbbféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
elatlasa. Aszfalt  elszigetelő lemez es kiinvuk-iiszl'.-ilt nedves lalak és lakások szá-
razza leteleliez. kátrány es carhotiiieum lak telitesére. gomba es rotlinilas ellen. 
Azbeszt pala igen kónnvü és tartós. Teljes födéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen meivi szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Seliamotte tűzálló 

Hgla és lold stb.. mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból -SO- 1 (Hl. I Jl, lói) — JtlO :1H0 és 4 110 méter átmérőjű kutak-
linz. ezek készítését is elvállalom sűlyesztö rendszerrel, nagyobb kutak é|iitését. 
goziizemii tierenilezessel késziti'k magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
felé  színben. l'etonesovek. Iiiilak átereszek kós/itésc. Boton- és mükölépcsök, szi-
ti.-s janin burkolati cementlapok gy ariasa és elhelyezése. Itató- és etetöváluk miil 
(len nagysagbau. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák es talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövnk.  \111111 • -n n • - II I ii beton es eementipai-vállalal. graiiit-terasso beton stb. bur-
kulatok ki'>zitese stb. sth. Nagybani eladasoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
logvaszni kozitnseg nag.\lieesu liizalmaval es renitetéseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csikszereda. Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel 

N a g y m i h á l y Sándor építész, Csikszereda. 
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FUrCiVNOKOT 
több megyére szóló területtel, csakis elsőrangú, nagy összekötte-
tésekkel rendelkező, óvadékképes egyént keres a JJorth-British 
angol biztosító társaság magyarországi igazgatósága. (Ágazatok: 
liiz és belörés). Ajánlatok: „fJorthbrítish" jeligére e lap kiadó-
hivatalába intézendök. Ajánlkozhatnak azonkívül szintén írásban 
a tiiz és betörés biztosításban gyakorlattal és eredményes mulltal 
rendelkező „üzletszerzők" is ugyanezen jelige alatt a kiadóhivatalba. 

3 - 3 

Kitűnő minőségű és legmagasabb sz i l á rdságú Port land-Cementet ajánl olcsó áron a 

PORTLANP-CEMENT-éíyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyoaatott BivobwU Jöisef  kOn^nyoaiUjtbu, Csikneredábsn, X91X 




