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A béke felé. 
Bizonyára sokun fogunk  csodálkozni 

első pillanatban, ha azt mondjuk ebben 
a zűrzavaros, harci riadóktól harsogó 
világban, hogy rohamos léptekkel köze-
ledünk a béke felé.  Pedig fejtegetésünk 
nyomán ezt könnyű lesz megérteui. 

Magyarországon most kétféle  ember 
van: magyar és magyar étzclinü, aki 
honának vallja ezt a hazát; és nemze-
tiségi, aki fel  akarja darabolni és szét 
osztani létezó, meg ezután ulukitundó 
államok között. A magyarok két nugy 
politikai partra oszolnak: vannak füg-
getlenségi párti függetlenségiek  és ucm 
függetlenségi  párti függetlenségiek. 

A két párt tagjai kölcsönösen meg 
vannak győződve, hoi'y a másik párt 
eladja a hazát. Élet liulál harci folyik 
közöttük, egymásra kigyót-hékát kiált» 
tanak és ráfogják  egymásra, — hol 
önvédelem, hol támadás czéljából, — 
hogy a másik fél  nem hazafias. 

A végeredmény szoiuoru. Az ország 
fele  az állumegység ellen törő nemze-
tiség, negyede bebizonyítja, hogy a má-
sik negyed eladja u hazát, a másik nc 
gyed kimutatja, hogy uz egyik negyed 
már el is adta, szóval az egész Magyar-
országon nem marad egyetlen hazafi 
sem. Igy fest  hazám, mikor Horvátor-
szágban körülhordozzák a véres kardot, 
minden tartózkodás nélkül háborúra szó-
lítva fel  u népet. Hogy a khaösz teljes 
legyen, Bécs mindenható vezére, u ma-
gyarfaló  Lueger véd- és dacszövetsé-
get köt a horvátokkal és fennen  han-
goztatja a jelszót, hogy Mugyurországba 
be kell masírozni. 

A lángok mindenfelől  csapkodnak 
és a honalapító Árpád fejedelem  halá-
lának ezredik évfordulója  emlékére ugy 
felosztották  in efflgie  Magyarországot, 
hogy még a nagy magyar Alföldet  sem 
hagyták meg egészen nekünk. HÍ a 
keblünkön melegített kígyók méreg 
fogait  nem sikerül kirántanunk, akkor 

maholnap mérges sziszegésük hangjai 
mellett mehetünk uj honfoglalásra  a ki-
küldött egymillió előőrs után . . . Ame-
rikába. 

Most inár hiába kutatjuk a baj okát. 
Hiába mutatunk rá, hogy a nemzetisé-
gekkel mi mnguuk rontottuk el dolgun-
kul, mert mindig túl erőszakosak, ex-
kluzívak, sót durvák voltunk velük 
szemben a társadalomban; mig erőtle-
nek, lágyuk tehetetlenek, ostobául en 
gedékeuyek a politikában, aminek éppen 
megfordítva  kellett volna történnie. — 
Hiába mutatjuk ki, hogy a magyar 
miudig fúlta  a magyart, mint a két 
mesebeli oroszlán egymást; hogy ínég 
u holló is okosabb nálunknál, mert nem 
vájja ki u másik holló szemét. Hiába 
szórunk hamut fejünkre,  belekerültünk 
már uz örvény közepébe s az forgat, 
szédítően forgat  bennünket 

Örvény, láng, vér, árulás, közeledő 
ágyuk kerekének dübörgése reszketteti 
meg a levegőt, tehát közéig tt béke. 

Ez csuk látszólagos elleniét, ami, 
sajnos, a közel jövőben majdnem min 
den vulószinüség szerint ki fog  tűnni 
Mert ha azok, kik a liudat megüzenték 
nekünk, tényleg ránk találnak törni 
(szervezettebben, mint 48-ban), akkor 
közöttünk egyszerre szent lesz a béke, 
minden magyar ember és minden ma-
gyar érzelmű hazáuk fia  fegjveri  fog 
s csak egy akol lesz és egy pásztor. 

Az örvény összesodorja :t széthúzó 
magyurokat, a sértő lolohus/.tju dühét, 
u sértett elfelejti  bántődásár, uz egymás 
ellen küzdők vállat vetnek egymásnak 
és ugy védekeznek a körülfog)  ellen-
ség ellen. 

Kifelé  tör az elégületlenség, a düh, 
az elleJtállás és befelé  egymás irányá-
ban megszületik u beke, ami nélkül 
szegéuy mugyur hazánk u népek liur 
czában nyomtalanul epusztulna ezer-éves 
dicsőség és szenvedés után. 

Már szól a hurezi riadó, tehát már 
közel a béke. A. 

Vanitatum vanitas. 
(Folytatás). 

Hiába. Nem olyan idők járnak, mint az-
előtt. Huluiliii kell n korral. Nem elég ha meg-
újuljuk a bostont, virágnyelvet és más effélé-
ket 7 Társalogni kificamított  nyelven imég a 
szolgálók is utánozzák) s túlvilági hanglejtés-
sel, kecseseu lépegetni, divatszalont járatni, 
aztán egy kicsit himuzgemi. horgolni (persze 
csak ugy időtöltésből; ez a fődolog,  s/.óval a 
kiilmáz, vagyis fonna  a leánynevelés terén 
áltnlábau, a lényeg mellékes. Az már nagyon 
sértené igen soknál az önérzetet, liogy azokkal 
a bolond kis baromfiakkal  vesződjek s még 
hozzá a ronda sertések nevelésével is bíbe-
lődni : no ez már kritikán aluli foglalkozásnak 
minősíttetik igen sok részi ül. Veteményes keri-
ben dolgozni, gyomlálgatni ismét nem járja, 
mert hát ott béka is van: poros, sáros lesz a 
finom  kezecske, megbarnul, megkérgesedik, 
ii glicerint pedig nem adják ingyen. Ilyen a 
korszellem es gondolkodás, minek követkéz 
tnénye a járatlanság, tudat anság, és tapoga-
tódzás n reális női dolgokban, melyeket, a pol-
gári leányiskoláiul! sem lehet például elsajá 
titani, mivel annak a célja sem reális. line nz 
idő kerekének forgása  következtében létrejött 
rendellenesség a nőnevelés terén. Nevelünk 
egjold.-ilulag, <le nem reális alapon. Ezért rit-
kábbak ma már az igazi jó családanyák s még 
ritkábbak n megelégedett, gondos és praktikus 
háziasszonyok s annál több az úgynevezett 
kisasszony s az ézekből kikerült ..nacscsága*, 
proletár és dologtalan -üti cifra,  házi rósz" 
existeucin. Ezt tagadni nem lehet. Nehogy 
azonban valaki vizözönelótti s a világtól tel-
jesen elmaradt vakomlaknxk tartson eddigi 
szavaimért, sietek kijelenteni, liogy én Í9 em-
Oere vagyok az újításnak, mert ez szükséges, 
liogy a társadalmi élet meg ue possailjon, s 
lépest tarthassunk » korri'l, de csak az egész-
'Si'j,;-g' újításnak. Annak az újításnak tudniillik, 
ani'-ly szilárd erkölcsi és reális alapon épiil 
fel  s amely a modern ízlés mellett a reális 
életnek, a népjólétnek van és lesz hívatva szol-
gálatot tenni, tehát a melyik hasznos világtár-
sadalmi tényező, nem pedig cifra  nyomorúság. 
Kel is csapok most mindjárt leiekben újítónak, 
felállítva  uj stílben, ha nem is uj anyagból 
egy gondolatot, a mely sokkal merészebb in-
kább, mint nagy Kz pedig a leánynevelés 
reformálása  reális alapon. Mint alfele  tanitó 
ember pedagógiai alapon fogom  fel  a dolgot 
s ilyen szellemben vetem fel  az eszmét, mely 
ha testet öltene valamikor, azt hiszem sok 
panasz szűnnék meg a társadalom jó nagy ré-
tegében. 

Sok ugyanis napjainkban a panasz, hogy 

kivált a középosztály leánygyermekei a hibás 
társadalmi felfogásból  eredő korszellem beha-
tása által eltérittetnek arról az útról, amely a 
megelégedéshez s az ennek alapján elérhető 
igazi boldogsághoz és boldoguláshoz s rendel-
tetésük czéljához vezetné őket; eltávolíttatnak 
arról az igazán magasztos hivatás színteréről, 
amelyre őket sz isteni gondviselésnek kritika 
alá nem vehető bölcs intézkedése állította s igy 
befolyással  van a helytelen irányú áram az 
egész társadalomra, a családi élet bensósegéro 
s teszi azt igen sokszor sivárrá és menyor-
szág helyett pokollá. 

Igaz, hogy ez lélektani oldala a dolog-
nak, de Tizt hiszem elég hathatós argumentum 
arra. hogy gondolkozzék az ember fölötte. 
Hisz "családostól alakul ki a nagy társadalom, 
s a családi szellemből a társadalmi szellem. 
Nagyon fontos  és időszerű dolog volna tehát 
e korban — a mikor a züllöttség már csáká-
nyát emelte a minden ország és nemzet talp-
kövének lerombolására s a mikor a túlhajtott 
egyém igények redukálásának 12 órája elér-
kezett es a megélhetés létfeltétele  kockán 
forog  — a reális nőnevelés. Eltekintve tehát 
lélektani dolgoktól, érdemes mas i'ányban is 
széttekinteni eoben a nagykörbeu s nemcsak 
ép 'ti ideális, hanem reális szemüvegen is vizs-
gulgatui ezt a tételt. 

A családi életben a nő műveltségén kívül 
annak sok irányú reális tudtása, munkássága, 
ezer irányban szükséges körültekintő képes-. 
st'g<>, rendeltetésének igazi tudata, pár szóval: 
valódi családanyaisása és háziasszonysága az 
az elengedhetetlen feltétele,  idegrendszere a 
családi elitnek, mely teremtő erővel és éltető 
hatassal bir s mely arányosan szétosztja a ren-
delkezésre álló tápot a szükségletek végtag-
jaiba s egyensúlyban, rendes menetben vezeti 
a háztartast, mint a szabályozó a gépezetet. 
Olyan irányú nőnevelést is kellene tehát életbe-
léptetni. mely nem igényeket, utolérhetetlen 
ábrándokat támaszt a leánygyermekek lelké-
ben s amely nemcsak ideig-órái:; tartó tudást 
biztosit s csak arra jó kisasszonynak érezze 
magát a leánygyermek, hanem a reális életre 
kiható nőnevelést is. A fennálló  leánynevelő 
intézetek szerintem nem e czélra vannak hi-
vatva, hanem egyedül arra, hogy lerakják az 
alapot egy felsőbb  pályára készülő leánygyer-
meknél a magasabb kiképzés felépíttetéséhez. 
Csakhogy a mindennapi élet azt igazolja, hogy 
vajmi kevés százaléka nyer magasabb kikép-
zést a leánygyermekeknek, dacára, hogy e 
téren is nagy — mint mondják — .1 verseuy 
és tolongás. A legnagyobb marad otthon pl. 
a négy polgári elvégzese után, persze kisasz-
szonynak érezve magát. (Folyt, küv.) 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Hollind tájképfeetók. 

Az antik világban nem hódított a ter-
mészetkultura. Az antik művészet főleg  az 
emberi alakra irányozta figyelmét.  A tájkép-
festészetet  a görög és római mővészet nem 
fejlesztette  ki. Az esquilinuson talált Odysseus 
festményeket  a szó modern értelmében nenr 
lehet tájképeknek nevezni. Még a középkor 
művészei is Idegenkedtek egyes vidékek festői 
feldolgozásától.  Hegy, völgy berekrészletek 
önálló feldolgozására  vállalkozni nem mertek. 
A vallásos tárgyak visszaszorították őket. A 
kor művészei nem hittek abban, hogy tájkép-
részletek ecsetelésével hatást érjenek el. Fes-
tették Krisztus megkeresztelését, a három ki-
rály hódolását a paradicsomot, s ezen képe-
ken természeti háttért alkalmaztak. Ezen ter-
mészeti háttérből fejlődött  ki a modern tájkép, 
ezen részletek fejlesztették  ki az érzéket a 
tájkép festészet  iránt, bár a természet alapos 
tanulmányozásáról ekkor még szó Bem lehetett. 

A tájképfestés  megalapítójának Jan van 
Kyek-et tartjuk, kínéi a táj szintén csak hát-
terül szolgál B a világhírű geoti oltárkép, — 
melyet ó Hubert testvérével festett  — a kö-
zépső tabló egységes kompozicziójáoak kivi-
telére van alkalmazva. A XV. század első fe-
léből származó eme csodálatos képen, bár — 
mint mondtuk — a tájkép csak hátterűi van 
alkalmazva, a levegő perepektiva, a fölvetett 
színek mélységes a tónus flaom  összeolvadása 

és egysége a legkifejlettebb  teknikát bámul-
tatjn velünk. 

Olaszhonban a tájképfestészet  első mes-
tere Tician volt, kinek ideális és heroikus 
maniéro-jét a franczia  Poussin és Ciaude Lor-
rain vette át s az ó hatásuk alatt ezen irány 
átment a modern festészetbe. 

A reális tájkép mesterei Németalföldön 
működtek. A tájképfeBtészet  eme klassíkua 
földjének  legrégibb művészei közé tartoznak 
Joachim Patinir és Henrik BleB. Az egyes tá-
jak természethúbb kifejezésére  csak a XVI. 
század második felében  törekedtek. Hans Bals 
(1534—1593) képei koloritban részletekig ter-
jedő finomságot  tüntetnek föl.  Jan Brueghel 
saját hazájából vette a leginkább folyőmellé-
ket s a holland vidék sajátságos szélmalipnít 
visszatükröző tájképeit. Nála még nagyon 
gyenge perspektíva látható : a háttér és elő-
tér tónusát nem tudja átmenetileg egybeolvasz-
tani, mint kortársa, Paul Bril, ki az egyedüli 
volt eme régi németalföldi  mesterek közül, 
a ki egyes teknikai fogásokat  ellesett az 
olaszoktól. 

Jan van F.yck után az egész németalföldi 
iskolában ki volt fejlődve  az érzék tájkép-
részletek iránt, különösen finom  miniatűr fest-
ményekkel találkozunk e téren. Kedvelt mo-
tívum e korban egy szobába nyíló ablakon ke-
resztül pillantást nyújtani finoman  kidolgozott 
tájra. Remek ilyen képet láttam a Louvre-
ban Jan van Eyck-tól. „La viérge* (Madonna) 
képén a közvetlen .háttér architektonikus, mö-

götte finom  kidolgozásit tájkép kitűnő, csaló-
dásig menő távlati hatással. Szinte ólákli-sz 
szanti távolságra belő lehet látni a képbe, míg 
végre kéklő havasok között visz el az út. Az 
egész kép csak pár arasz nagyságú. 

A XVI. század második felében,  mikor 
már uagyobb súlyt fektetnek  a tájképrészle-
tek természetliűbb kifejezésére,  a festményen 
szereplő alakok veszítenek nagyságukból a 
tájképen viszonyítva. A tájkép mindinkább 
előtérbe lép, mig végre a XVII. század nagy 
holland tájképfestőinél  önálló művészeti irányra 
emelkedik, ugyanolyan értelmében, mint a 
XIX. század nagy angol és franczia  festőnél. 

A XVII. század első nagy tajképfestóje 
Jan van Goyen, a ki mélyen belemerült hazája 
tájképszépségeinek tanulmányozásába.. A hol-
land vidék nedves, ködös levegőjét senki sem 
tudja természetesebben, igazabban, hűebben 
visszaadni, mint ó, jóllehet nem természetes 
színeket használ: a fákat  nem zöldre, a "le-
vegőeget nem kékre fes.i,  hanem egy sajátsá-
gos finom  árnyalatú barnússzürke levegőrétegbe 
burkolja s ezzel mintegy bűvészi varázst önt 
a különben egyhangú mezőföld  tájképbe. Nála 
a tájkép egyes tárgyai beleolvadnak egy ál-
talános tónusba, elvesztik sajátságos eredeti 
szinöket, a levegő a kék, a fák  s mező zöld 
szint B az általános tónus révén egységes han-
gulat jöu létre, mely a költő önkényes produc-
tuma, mély nem a reális valóságból vett, s még 
sincs igazabb holland tájkép, mint a van Goyen-é. 

Daczára, hogy a tárgyakat nem hagyja 

meg a maguk természetes színében, hanem 
fölöttébb  egyéni tónusba öltözteti, még sem 
lesz modorossá, nem sajátít el a szó közön-
ségesebb értelmében használt inaníére-t, hanem 
csak a legnagyobb művészeknek sajátos egyéni 
stylt tüntet fel,  a mely azonban a tárgyak is-
meretének legmélyebb alapjain nyugszik, épen 
ezért a dolgok lényegét tükrözteti vissza. A 
holland táj rejtett szépségeit megragadó erő-
vel hozza szemünk elé. A holland klima köd-
del átitatott levegőjét közvetlen erővel rögzíti 
meg. Bizonyos szeretettel ragaszkodik kedvelt 
tárgyaihoz ; egy egy partvidék, folyó,  csatorna 
ábrázolásához, különösen sokszor festi  kedvencz 
folyóját,  a Maast csónakokkal, hajókkal a háló 
partrahuzásával foglalkozó  balászokkal, álta-
lában gazdag stafage-al.  A háttérben rendesen 
ott vau eg\-egy holland város oly hűséggel s 
oly karakterisztikusan odavetve, hogy a tioyen-
féle  képekről még most is reá lehet ismerni 
az illető varos körvonalaira. Dordrechtet a Maas 
partján ma is felismerjük  Goyen képe után 
még akkor is, ha csak a mellette elrobogó 
vonat ablakából nézzük. Goyen képeinek kü-
lönösen az kölcsönöz szokatlan bájt, hogy min-
dig bizonyos meleg hangulat árad el rajtok, a 
mely n hollandus vidékre, ezen egyszerű sze-
rény vidékre oly jellemző, s az elsó, a ki a 
hangulatot belevitte a tájképfestészetbe.  Az ó 
modorában van valami Petőfi  alföldszeretéból, 
ki ezen közönséges szem elétt unalmas tájnak 
is el tudja lesni a szépségeit s lyrai hangu-
latba burkolva, élvezhetővé teszi azt kevésbbé 
költői individumoknaki is. Maller Dezső. 



Julius . C S I K I L A P O K 3 . m. 

Pap fcÉcwrtrtito — pap beiktatás. 
E hó 28-án Csatóazegen kisírt szemű, 

szomorn arcokat lehetett csak látni. Papjukat 
búcsúztatták 1 Azt a papot, aki 17 éven át 
igasi vezetője volt híveinek a lelki és anyagi 
Ügyekben egyaránt, senki Bem bocsátotta el 
megkönnyezetlenül. 8 akik lementek mostani 
hivei közfll,  hogy afegblvják  új plébániájának 
elfoglalására,  meghatva tapasztalták ezt a meg-
nyilatkozó nagy szeretetet s újból meggyőződ-
tek arról, hogy helyesen jártak el, midőn — a 
mint az egyik szónok megjegyezte — a mél-
tók közül a legméltóbbat választották meg 
papjukká Sokat lehetne arról beszélni, hogy 
mit tett 17 éven át volt plébániájának érde-
kében, a templom, papi lak rendbehozásán és 
szépítésén, a hivek lelki életének és anyagi 
érdekeinek fellendítésén.  Híveinek minden 
ügyét a szivén viselte, mindent megtett éret-
tül, igy nem csodálkozhatunk, ha könnyek 
közt bocsátották el eddigi vezetőjüket, védő-
jüket 

A csikszentsimon—csatószegi róm. kath. 
plébánia hivői távozó papjak tiszteletére e hó 
23-án búcsn bankettet rendeztek. A banketten 
mintegy 130-an jelentek meg. Jelen voltak 
a többek közt: Ózv. Bocskor Lászlóné, Kndes 
Antalné, Incze Sándorné, Klein Adolfné.  Lant 
Istvánné, Márton Benedekné, dr. Szabó Ala-
josné, Beöthy Juliska. Bocskor Irma, Czhernkó 
Adél, Endes Ida, Endee Izabella, Jancsó Irén, 
Lusztig Ilona, Márton Berta, Márton Emilia, 
Peitel Mariska, Sándor Margit, Simon Etuska. 
Stílek Netti, Szabó Mariska, Tódor Róza, Kállay 
Ubnl főispán,  Rancz János főesperes,  Ambrus 
Dénes, Albert Zsigmond, Anda Oéza, Ambru* 
József,  Ambrus István, Antal, József,  Balló 
Károly, Beke Gábor, Bartalis Ágoston, Betegh 
Gyula, Baky Károly, Bors Ábrahám, Bodó 
József,  Birtha József,  Beke B. Boldizsár. Bence 
István, Bartha Ferenc, dr. Botár Adolf,  dr. 
Botár Béni, Búzás János, Baka József,  CBiszér 
Pető, Cseh Vilmos, Cseh Sándor, dr. Csató 
Ernő, Csiszér Miklós, Cseke Ferpnc, ifj  Dar-
vas Albert, Éltes Mózes, dr. Élthes Gyula, 
Eréss József,  Endes Antal, Ferenczy Béla, 
Füstös Sándor, Gábor János, Grossman Ödön, 
György Lajoq, György Gábor, dr. Györgypál 
Domokos, György Lázár, Győrtfy  Sándor, Ho-
dor András, Hodor Jakab, Incze Domokos, 
llyés András, Incze Gábor, Incze Sándor, Ja-
kab Ferencz, Kovács Antal, dr. Kovács Albert, 
Koncz István, Kovács András, Klein Adolf, 
Lant István, Lakner Géza, Landau Zsigmond, 
Márton Károly, dr. Márton Láfzló,  Márton Be-
nedek, Márton Imre, dr. Nagy Béni, dr. Nagy 
Jenő, Nászke József,  Nagy Antal, Orbán János, 
Pálffy  András, Polátsek József,  Péter István, 
Reck Ferenc, Sándor Gergely, Sándor József, 
dr. Siabó Alajos, Szabó István, Szántó Mihály, 
Szász Gyula, dr. Sándor Gábor, Sándor iBtván, 
Sándor Dávid, Bzóke József,  Tódor István, 
Tamás Imre, Tompos János, dr. Ujfalusi  Jenő, 
Vadai László, ifj.  Virág M hály, Veress József, 
dr. Zalán István. 

Nagy áldozatkészségről tett taaubizony-
ságot Endes Ida őnagysága, aki a rendezők 
rendelkezésére bocsátotta egész lakását. A 
rendezésben oroszlánrészük volt Reck Ferenc-
nek és dr. Szabó Alajosnak. A bankettre a 
kertben teritettek fel.  Az első felköszöntőt 
Koncz István tusnádi főesperes-plebános  mon-
dotta, aki megjegyezte, hogy midőn a búcsúzó 
Bálinth Lajos alesperes-plebános távozási szán-
dékáról értesült, perbe szált vele, de ez meg-
győzte, hogy hivatását Csatószegen már be-
töltötte s gyávaságnak tartaná, ha tétlenül ott 
töltené idejét Uj helyre vágyik, ahol van még 
tennivaló. Ezt a felfogást  szónok is helyesli 
Jellemezte ezntán 17 évi milködését, amelyet 
közmegelégedésre teljesített mindig. Kívánja, 
hogy áj helyén ÍB Isten segítségével áldásosán 
működjék. Tódor István csatószegi kántor-
tanító megható szavakban fejezte  ki a távozó 
iránti szeretetüket. Szomorkodnak, hogy távo-
zik, de örvendenek is, mivel most közelebbről 
kitüntetés érte. Ezntán Bálinth Lajos emelke-
dett fel  szólásra. Kijelenti, hogy kötelességét 
mindig hiven igyekezett teljesíteni, amit csak 
tehetett, mindent megtett Hivei ezért szere-
tettel viseltettek iránta, szinte elkényeztették 
a 17 év alatt Nehéz szívvel válik volt hívei-
től, de igéri, hogy BOha sem fog  róluk meg-
feledkezni.  Volt híveit élteti. Sándor Gábor is 
a távozó Bálinth Lajost köszöntötte fel.  Rancz 
János foesperţp  Kállay Ubul főispánt  köszön 
tötte fel,  akiról meggyőződtek, hogy őszintén 
a szivén viseli a megye érdekeit és igyekszik 
a megye Ügyeit előmozdítani. Kállay Ubul 
kţjelenti pohárköszöntőjében, hogy kötelessé-
gének teljesítését nem tartja érdemnek. Ör-
vend, hogy egy ily jeles férfiú  Ünneplésén 
risitvehet Kívánja, hogy ily férfiak  legyenek 
a nép vezetői, mert csak a vallásosság és a 
tiszta erkölcs teheti boldoggá a népet A nép 
jólétére Qriti poharáL Beszéltek még Kovács 
András segédlelkész, Incze Ignác birtokos, 
Incxe György, Sándor Gergely birtokos, dr. 
Csató Ernő stb. 

A lakoma alatt Kozák Dávid zenekara 
játszott A lakoma befejezése  után a fiatalság 
nagyon türelmetlenkedni kezdett, táncolni akart 
8 pár perc mnlva már vígan rophatták a ro-
pogós csárdást Táncot abból ai ötletből ki-
folyólag  rendeltek, hogy nemcsak szomorkodni, 
hanem örvendezni is van oknk, mivel plebá-
nosokat a püspök úr nemrég nevezte ki ales-

peressé. A tánc majdnem a reggeli órákig 
tartott állandó jó hangulatban. 

• * 
• 

A végleges elválás, az utolsó búcsúzás 
e hó 28-án volt. A Szent Péter egyházmegye 
hivei közül mintegy 30-an mentek le Csap-
szegre, hogy áj papjukat leendő otthonába 
kisérjék. A búcsúzó hivek, dacára a szakadó 
esőnek, majdnem egészen megtöltötték a plé-
bánia udvarát, ahol Todor István kántor-tanitó 
és a csatószegi segédlelkész búcsúzott el a 
hivek nevében volt papjuktól. Bálint Lajos meg-
hatva köszönte meg volt híveinek eddigi ragasz-
kodását, biztosította őket továbbra is őszinte 
szeretetéről B kérte, hogy ne feledjék  el őt 
ezután sem. Erre Csiszér Imre árvaszéki 
ülnök kérte fel,  hogy leudő székelyére jöjjön. 

S megindult a virágokkal díszített kocsi-
sor. Sok helyt kellett megállania a plébánost 
bozó kocsinak, mert állandóan, majdnem miu-
den háznál virágot nyújtottak a távozónak. 
Taplocza határán az egyházközség nevében 
•Simon Ede egyháztanácsos üdvözölte az új 
lelkészt, a ki rövid szavakban megköszönte 
a szeretet ezen első szavait. A plébánia ud-
varáa a hivek nevében Kovács András segéd-
lelkész üdvözölte s biztosította, hogy leendő 
hivei szeretettel s tisztelettel fognak  viseltetni 
iránta s kéri, hogy eddigi működésében tapasz-
talt lelkes buzgóságát tartsa meg továbbra 
is. hogy minél többet tnunkálkodhassck hívei-
nek lelki üdvén és anyagi boldogitásán. Az 
új plébános meghatva mondott köszönetet az 
üdvözlésre s biztosította híveit szeretetéről s 
arra kér mindenkit, hogy támogassák ót nehéz 
munkájában, mert akkor hiszi, hogy működése, 
ha Isten áldása is hozzájárul, Bikeres lesz. 
Rancz jános főesperes  a felcsiki  papság nevé-
ben üdvözölte az új papot, aki csak díszére 
fog  válni a felcsiki  papságnak. Végül felszó-
lította, hogy a templomba menve esedezzék a 
Szentlélek Isten segitó kegyelméért, hogy új 
helyén sikeresen és áldásosán működhessék. 

A vecsernye utáu a megjelentek szeren-
csekivánataikkal halmozták el új papjukat, 
akit volt hivei közül is nagyon aokan kisér-
tek el. 

A fogadás  rendezésére alakult rendező-
bizottság, amelynek fáradhatatlan  tagjai vol-
tak Ambrus Dénes, Csiszér Pál egyházköz-
ségi főgondnok,  Markos Dénes egyházközségi 
pénztáros és községi bíró és Pálffy  András 
körjegyző, lakomát is rendeztek új papjuk tisz-
teletére. Az egyházközség nevében Kassay 
Lajos fógimn.  tanár köszöntötte fel  az új lel-
kipásztort s kérte, hogy eddigi ismert buzgal-
mával ápolja a hivek lelki életét s minden téren 
legyen vezetője, irányitója híveinek. A lakoma 
alatt több felköszöntő  hangzott el. Beszéltek: 
Bálinth Lajos, Rancz János főesperes,  Balogl) 
Ferencz alezredes, dr. Balló István tanfel-
ügyelő, Kiss Ernő, Takács Károly csikBzeredai 
ev. ref.  lelkész, Todor István, Búzás János, 
Szabó János, Dományáncz Péter, dr. Csiky 
József,  Ambrus Dénes stb. A lakoma, a melyen 
70 en vettek részt, a késő estéli órákban a 
legjobb hangulatban ért végett. —c. 

• 

A banketten a többek közt a következők 
vettek részt: Albert Sándor, Ambrus Dénes, 
dr. Balló István, Balog Ferencz, Balogh Istváu, 
Búzás János, Csiszér Pál, Csiszér Imre, Dr. 
Csiky József,  Csató János, dr Dohos Ferencz, 
Eröss József,  dr. Filep Sándor, Fekete Imre, 
Gál Antal, Gál József,  György llyés, Incze Do-
mokos, Imre János. Incze lgnácz, dr. Kolooics 
Dénes, Kiss Ernő, Kassay Lajos, Kovács And-
rás, Kálnoky János, Markos Dénes, Márton 
Péter, Pálffy  András, Reck Ferencz, Rancz 
János, Szabó János, Sípos Jenő, Szvoboda Jó-
zsef,  Sántha István, Sánlia Simon, Takács Ká-
roly, Todor István, Vass János, Véger Jáuos 
B t b . stb. 

Válasz „Tanítók gyalázása stb." 
cimü cikkre. 

Az „Őrszem" folyó  évi julius 23-iki 30-ik 
számában .Tanítók gyalázása a Csiki Lapok-
ban" cimen egy cikk jelent ineg a Bálás Béla 
tollából, amely cikk a Csiki Lapokban meg-
jelent értesítő ismertetésemnek félreértésén 
alapszik. 

Mindenek előtt a leghatározottabban ki-
jelentem, hogy, sem célom, Bem szándékom 
nem volt a tanítók gyalázása, amiről mindenki 
meggyőződhetik, ha elolvassa cikkemet, a mely-
ben egyebet nem teszek, mint ismertetem a 
tanítóképezde egy évi működésének eredmé-
nyét. Bálás Bela csak nagyfokú  rosszakarat-
tal olvashatta ki a tanítók gyalázását ezen 
cikból. Hogy honnan s mi okból származik 
az irántami rosszakarat, azt még csak nem is 
sejtem, de a Csiki Lapok elleni gyűlöletének 
és támadásának okát nagyon jól ismerem. Azt 
hiszem BaláB Béla úr ÍB ismeri. 

Ismertetésemben feltártam  azon hiányokat, 
amelyeket már a jó tanítóképzés érdekében 
is minél előbb pótolni kell. Rámuttam arra is, 
hogyan volna ez lehetséges. Ismertettem a 
tanítás eredményét s konstatáltam, bogy az 
eredmény a középszerű mértéket sem üti Sőt 
ha osztályonként külön vizsgáljuk az eredménvt, 
egyes osstálynál határozottan rossznak lehet 
mondani. Igy a III. osztályban 20 közUl 9 bukott, 
vagyiB 45°/i> s a IV-ik éven is 17 3'/,. Már pedig 
ha valaki komoly elhatározással megy ezen 

pályára azért, hogy megélhetésit minél hama-
rább biztosítsa, akkor nem értem, bogy mi az 
oka az ily eredménytelenségnek. Egy Ill ik 
éves növendék már felfoghatja,  hogy egy óv 
múlva kikerül az életbe, s ha a tanítói pálya 
iránti szeretetből is ment ezen pályára, akkor 
mivel indokolja meg Bálás Béla uram 45°/,-nyi 
bukást, egyebeken kivül, ha nem azzal, hogy 
gyenge az anyag. 

Egyedüli bűnöm csak az volt, hogy azt 
irtam, hogy .csak oly tanulók stb.* Ha a .csak" 
helyett .leginkább" állott volna, akkor Bálás 
Béla sem rohant volna ugy' nekem. 

Egyébként ezen állításom is csak az el-
múlt iskolai évre vonatkozott és nem a rég-
multakra, azért senki sem olvashatta ki belóle 
a tanítók gyalázását. 

Én sem Bálás Béláról, sem másról nem 
mondottam, hogy nem jó tanító. Sőt én ma-
gam is azt az elvet vallom, hogy egy közép-
szerű, vagy gyenge tehetségű, de szorgalmas 
ember, aki elégséges tanítói oklevelet szerzett, 
sokkal jobb, használhatóbb tanító lehet, mint 
egy kitűnően végzett, de tehetségében elbízott 
emberből. 

Ha egyébként meg akar győződni arról, 
hogy igazam van abban, hogy a képezdébe 
menő tanulók zöme azok közül kerül ki, akik 
a gimnáziumban tovább nem folytathatják  ta-
nulmányaikat, akkor forduljon  felvilágosításért 
a képezde vagy a gimnáziumok igazgatójához. 
Azért ezek a képezdén boldogulnak, ha van 
erős akarat bennük; mert pl. latint nem kell 
tanulniok, németet, mennyiségtant sem oly-
mértékben, mint a gimnáziumban. S ha meg-
van bennük a szorgalom és munkakedv, el-
végezve tanulmányaikat, — ha miudjárt elégsé-
ges eredménynyel is, — jó tanítók lehetnek, 
különösen, ha tovább képezik magukat. 

Polemizálni nincs szándékom, de nem 
hagyhatom szó nélkül, hogy ily vastag valót-
lanságot imputáljon valaki nekem. 

Sztávik  Ferenc?..-

K Ü L Ö N F É L É K . 
F i D D o r s s á g Csíkban. Hirt adtunk ar-

ról, hogy Ispanovits Sándor fővárosi  tanár fel-
keresi a Székelyföld  városait s felolvasásban 
ismerteti Finnországot: felolvasását  pedig ve-
tített képekkel illusztrálja. E városok között 
szerepel Csíkszereda is s igy városunk és a 
közeli vidék közönségének a legközelebb al-
kalma nyílik, hogy a velünk testvér népről 
közvetlen tapasztalaton alapuló felolvasásokból 
közvetleuül nyerjen tudomást. A mint munka-
társunk irja a marosvásárhelyiek napok múlva 
is emlegetik az előadás érdekes és tauulságos 
voltát. Nekünk okunk van a finn  néptől tanul-
nunk, akár szabadság szeretetükből, akár szor-
galmukból és műveltségükből. Olvasóiuk figyel-
mét már előre is felhívjuk  e páratlan előadásra, 
melynek idejét és közelebbi részleteit annak 
idején részletesen ismertetjük. 

— Bucsu estély. Jaucsó István erdész-
nek Temesvárra történt áthelyezése alkalmá-
ból jó barátai folyó  hó 80-án este a Kossuth-
szállóban vacsorát rendeztek. Sokan vettek 
részt azok közül, akik őt 11 évi itt léte alatt 
becsülték, szerették, mint a társadalom egy 
ágilis tagját. 

— Síékely Testvérek 11848-bun a bécsi önkény 
ellenünk lazította nemzetiségeket, a kik a biztatásra 
vad kegyetlenséggel gyilkolták véreink, aggot, gyer-
meket, nőket egyaránt. A kegyetlenségnek estek ál-
dozatul homoróilalmá-si Sobestyén József,  sepsikö-
rösp-itaki Bedó Ferencz, sepsiárkosi Barabás János 
és uzoui Bántó Sándor 1848. november 6-áu Székelv-
sztniihályou, 59 éven át csak vadrózsa virult sírjukon, 
iiíl éven át nem jelölte más sírjukat csak egy kor-
hadó fej/a.  msly maholnap az enyészeté. }(ost csinos 
emlék jelzi, hol pihen a barátság és hazaszeretetért-
vértann halált szenvedett négy székely ifju.  Az em-
lék felavatása  augusztus 11-én lesz nagy üunepsé-
gek között. Az üunepi beszédet dr. Nagy György, a 
székely ügyekért, lelkesedő, székely szivével ignzáu 
a székelysegért éló országgyűlési képviscló fogja  tar-
tani. Az üunenély teljes műsora a következő: Az 
emlékoszlopnál délután 4 órakor: 1. Himnusz, énekli 
a székelyszentmlhályi dalárda. Ima, tartja Deák 
Miklós unitáriás lelkész. S. Emlékbeszéd, tartja dr. 
Nagy György országgyűlési képviselő. -1. Emlékezés, 
irta és szavalja Tarcsafalvi  Albert. 5. Ének, a mede-
séri ifjúsági  éuekkar által. ti. A vértanuk emléke, 
irta József  Jáuos, szavalja: Varga Mózes. 7. Az em-
lékoszlop átadása: a) Beszédet mond PálITy Aladár, 
b) a vármegye megőrzésébe átveszi a törvényható-
ság képviselője, c) A azentmihályi unitárins egyház 
gondozásába átveszi Miklós György tanító. ö. Szózat, 
enekli a dalárda. Ezt követi: Kossuth emléke Haza-
fias  szininQ egy felvouásban.  Személyek : Öreg houvéd 
Deréki Antal,* Ilonka Bartos Teréz, Sándor Deréki 
János a budapesti „Vig színház-1 tagja. Magyar nép-
dalok, énekli Bartos Teréz. Magáujeleuet, előadja: 
Deréki János. Kuruc dalok, énekli a medeséri ifjú-
sági dalárda. Az előadás után társas vacsora. Egy 
teríték ára 8 kor. Előre jelentkezhetni Deák Miklós 
unitárius lelkésznél Székelyszentmihályon és Pálffy 
Aladár pQ számtisztnél Szekelyudvarhelyen. Vacsora 
utáu fényes  tűzijátékot rendez Tóth József  s végül 
táncvigafom.  Belépti díj: I. II. sor 2 kor., 111—IV. 
sor 1 kor. 80 áll., a többi sor 90 fiit,  álló hely 40 
fill.,  gyermek jegy 20 fill.  Jegyek az flnnepély  kez-
dete előtt váltandók a község házában vagy az isko-
lában. Felfllfizetések  köszönettel elfogadtatnak  az em-
lékoszlop költségeinek fedezésére  és hirfapilag  nyűg-
táztatuuir. Bendklvül nagy az érdeklődés ezen ün-
nepély iránt, ott óhajt Tenni minden igaz székely, 
hogy a székelység emez oltáránál lerójja a kegyelet 
adóját. Készüljenek székely testvérek, minél számo-
sabban vegyetek részt ezen a kegyeletes ünnepélyen, 
mint 48-ban az agyagfalvl  gyűlésen, midőn veszély-
ben voít az édes anya, imádott hazánk. Jöjjetek szé-
kelyek! Áldozzatok egy napot azoknak emlékére, 
kik a haláért élotQket áldották. Jőjjetek'Ss hozzatok 
virágot a Rlrra, melyen 69 éven át csak vadrózsa 
virult. 

— Tánoestély. A kozmási 48-as füg-
getlenségi párt, a nyergestetői honvéd-emlék 
leleplezésének tízéves évfordulója  alkalmából 
folyó  1907. évi ugusztus hó 4-én, a zászló 

alapja javára Kozmáson, a községháza nagy 
termében, Szőke Pista kézdivásárbelyi első 
zenekara közreműködése mellett zártkörű tánc-
estélyt rendez. Belépti-dij: Személytél 1 kor. 
60 fill.,  családtól 4 korona. 

— Anna bál. A Tusnád-fürdőn  megtar-
tott szokásos Anna-bál az idén a rendesnél 
jobban sikerült. Városunk ifjúsága  nagy szám-
mal vett részt, a fürdőn  szórakozó leányok, 
tánezos asszonyok és özvegyek nagy örömére. 
Reggel 5 órakor még javában tánczolták a 
bostont és akik már több ízben vettek részt 
az Anna-bálon, ugy nyilatkoztak, hogy régen 
nem sikerült az ideinél jobban a mulatság. 
A jogász ifjúság  megérdemli, hogy a fürdői 
közönség hasonló pártfogásban  részesítse ;iz 
egyetemi estélyt, melyet szombaton tartanak 
a „Vigadó" összes termeiben. 

— Uj állampolgárok. Gnttmann Leita 
salamási és Haimovits Izsák gyergyó-tölgyesi 
lakosok folyó  ho 30-án tették le a vármegye 
alispánja előtt az állampolgári esküt 

— Automobil bravnr. Folyó hó 29-én, 
— mint értesültünk, — a Tusnádfürdőn  nyaraló 
Pragei család, automobilon 2 és fél  óra alatt 
tette meg a fürdőről  Borszékig az utut. Estig 
Borszéken maradtak és onnan féltíz  órakor 
elindultak s már féltizenkettőkor  városunk ut-
cáin száguldott keresztül borzasztó gyorsaság-
gal, a nálunk még eddig nem használt ször-
nyeteg. 

— A szenti mrei faipar-telep  folyó 
hó 28-ára viradólag még eddig ismeretlen 
okból kigyuladt és porrá égett az ott felhal-
mozott fakészlettel  együtt A tűz nagy ria-
dalmat keltett a közeli község lakosai között, 
annál is inkább, mert primitív oltó eszközök-
kel tehetetlenül álltak szemben a pusztító 
elemmel. Az államvasutak részéről Heimler és 
Linkner máv. mérnökök vezetése alatt 30 
vasúti muukás vonult ki, akiknek egyéb dol-
guk nem volt, mint a pályatestet, valamint a 
vasúti épületeket megvédelmezzék. Sajátsá-
gos, hogy ez a telep már másodszor ég porrá 
és hogy alkalmas tűzoltó szerszámok miatt 
mindennemű mentés kivolt zárva. 

— Edelényi Vilmoa táncmester folyó 
hó 30-án este a Vigadó nagy termében, záró 
gentri boston estélyt rendez. Belépőjegy sze-
mélyenként 2 korona. 

— Épülő osiki vasút. A székely kör-
vasút madéfalva—gyergyószentmiklósi  szaka-
szának építési munkálatai már a befejezés  felé 
közelednek. A vonalon csak a feltöltés  és a 
végleges tisztogatás nagy munkája van hátra. 
A gyergyószentmiklósi állomás épületei ÍB ké-
szen vannak s csak a legutolsó munkálatokra 
várnak. Az állomási épületen kivül egy hatal-
mas tisztviselői lakást, raktárhelyiségetés gép-
házat is építettek. A két nagy beton épitmény: 
a víztartály és vízszűrő építése még folyamat-
ban van. 

— A marosváaárhely—ssáazrégeni 
h. é. vasút megváltása. Az 1904 évi XIV. 
törvénycikk felhatalmazta  a kormányt, hogy a 
marosvásárhely—szászrégeni helyi érdekű vas-
utat megválthassa. E felhatalmazás  alapián a 
kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminisz-
térium vezetésével megbízott miniszterelnökkel 
egyetértőleg tudatta a helyi érdekű vasúttár-
sasággal, hogy a vasutat a tnagyar állam ré-
szére a folyó  évi szeptember 1-én beálló jog-
hatályai megváltja és az állain tehermentes 
birtokába veszi. A megváltással kapcsolatos 
részletkérdések rendezése 'céljából e hó 20-án 
értekezlet volt a kereskedelemügyi miniszté-
riumban. 

— A vonatok világítása. A magyar 
államvasutak vonatain a személyszállító ko-
csikban a világítást gyökeresen megjavítják 
ebben az esztendóbeo. — A mostani gázvilá-
gítás helyett mindenütt — gázizzófény-világi-
tást fognak  alkalmazni. A mostani villamos-
világítási rendszert is ki fogják  küszöbölni, 
mert a mai lámpások csak a kocsiszakaszok 
tetejét világítják meg és olvasni sem lehet 
máskép, mintha az ember feláll.  A mai lám-
pások helyett kétkarú villamos csillárokat fog-
nak alkalmazni, hogy az utasok ülő helyzet-
ben is jól lássanak. A külföldre  járó kocsikat 
külön villamfejlesztő  dinamógépekkel is föl 
fogják  szerelni. 

— Saókely Szövetség közgyűlésére a Szé-
kely Társaságok képviseletében eddig 173-au jelent-
keztek a központ elnökségnél, kiknek a kedvezmé-
nyes vasúti jegyek már el is küldettek. Az elnökség 
mindent megtesz, hogy ngy a közgyűlés, mint a 
vele kapcsolatos kirándulások az érdeklődés igazi ta-
lálkozó pontja legyenek, melyből haszna legyen a 
Székely Szövetség zászlójára irt nemzeti ügynek. A 
közgyűlés iránt a királyhágón tnli városok székely 
társaságaiban is nagy az érdeklődés. Szeged, Arad, 
Debrecen, Szabadka, Budapest stb. lesznek képviselve. 
A székely ügyek iránti érdeklődés kapcsán e gyű-
lésen Debrecenből egyedül K-en jönnek el, Aradról 
6-eii és igy tovább. Maros-Vásárhelyrol 20 a részt-
vevők száma. Ezek szerint a közgyűlés nem minden 
napi eredményekkel kecsegtet. A mnrosvásárhelviek 
aug- 5-én déli IS órakor 25 perckor indulnak és 
ugyanaznap este 7 óra 20 perckor érkeznek Szamos-
újvárra, hol a város közönsége és a Székely Társa-
ság elnöksége által hivatalosan fogadják  a közgyű-
lésre menőket. Jelentkezni még mindig lehet a Szö-
vetség elnökségénél Maros-Vásárhelyt, mely a ked-
vezményes vasúti jegyeket postán azonnal megküldi 
az érdeklődőknek. 

— Uj husakoronások. Az Osztrák-
Magyar banknál már régen tanulmányozzák 
azt a kérdést, hogy a forgalomban  levő husz-
koronás bankjegyeket ujakkal pótolják. A tí-
pust még nem állapították meg és minthogy 
a buszkoronás bankjegyből harmincmillió értékll 
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van forgalomban,  a rajz megállapítása után is 
legalább egy évig fog  tartani, mig a< uj bank-
jegyeket előállítják és azok kiadását megkez-
dik. A változást az teszi szükségessé, bogy 
a mostani bankjegyek igen könnyen hamisítha-
tók. Azonkívül a bankjegyek típusa sem tetszik. 

— Pályásat! hirdetmény. A csíkszeredai m. 
kir. fölJinivesiskola  igazgatója tB állatni ösztön.liias 
helyre, melyek folyó  évi október hó 1-én tültetnek 
be, ezenuel pályázatot hirdet. Az iskola célja: 2éves 
tanfolyam  alatt a befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság 
niindrn ágában gyakorlatilag kiképezni, hogy u ki-
lépő tanulók saját kis gazdaságuk okszerQ kezelésére 
képesek, vagy nagyobb birtokbnn a munkák felügye-
lésére, vezetésére, mint béresguzdák, munkavezetők, 
alkalmazhatók legyeneb. Pályázati feltételek:  t. Az 
ingyenes helyekre szegénysorait földmives  ifjak  vé-
tetnek fel.  Az ezen helyekre befogadott  tanulók a 
teljes ingyenes oktatáson kivül díjtalanul nyernek: 
élelmezést. lakást bútorral és ágviruhával, fűtést, 
világítást, mosást, betegség esetén orvoslást, az ok-
tatáshoz szükséges tan-, kerti és gazdasági eszközö-
ket. 2. Az ingyenes helyekre csak oly a Jöldmives 
osztályhoz tartozó ifjak  vétetnek fel.  akik 17 évet 
betöltötték és a mezei munkák végzésére ép, erős, 
egészséges testalkattal bírnak, mit orvosilag tartoznak 
igazoloi. Akik katonai kötelezettségüknek eleget tet-
tek, vagy a m. kir. honvédséghez soroztattak be, 
vagy hadmentességet nyertek, a felvételnél  előnyben 
részesülnek.Folyamodványok folyó  évi a u g u s z t u s 
hó 20-ig a Nagyméltóságú m. kir. FAMmivelésdgyi 
Miniszter Úrhoz címezve, a ni. kir. földniivcsiskola 
igazgatóságához Csikszcreilu nyújtandó be. FolVII-
modványok köve-.kezüleg szerclendúk fel!  1. Kereszt* 
levél. Iskolai bizonyítvány, hogy az illető irni. 
olvasni és 4 alapművelettel számolni tud. 3. Pályázó 
vagyoni állapotáról szóló hiteles bizonyítvány, vii-
gyoutalanság esetén szegénységi bizonyítvány. 4. Il-
letőségi erkölcsi bizonyítvány, n. Orvosi bizouyit-
vány, hogy a pályázó egészséges és mezőgazdasági 
muukát elbiró testalkatú, fertőző  betegségben nem 
szenved, védbitnlővel sikeresen ujruoltatott. ti. Bizo-
nyítvány, amelyben fel  van tűntetve szülőinek fog-
lalkozása, testvéreinek száma és kora. 7. Kiskorúság 
esetén szülői avagy gyámi engedélyről szjló nyilat-
kozat, hogy az ilíetn az iskolába beléphet 8. Áz ál* 
laini ösztöndíj mellet felvett  tanulók, illetve azok 
szülői, gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha n 
tanuló a földuiivcs  iskolát a tanfolyam  teljes bevég-
zése előtt önkénb elhagyja, vagy az intézeti sza-
bályrendelet értelmében elbocsáttatik. a ráfordított 
költségeket egy évi 3U0 koronával számítva, az ál-
lamnak az eltávozástól száinilva 6 bét nlutt megté-
ríteni kötelesek. — Ezen kötelezettséget okmánnyal 
tartoznak igazolni. A felvett  tanulók kötelrztetnek 
a-ra. hogy ruházatukban a vidék népies viseletéhez 
alkalmazkodnak, melyből belépésük alkalmával egy 
ünneplő és egy hétköznapi ruhával, M pár fehérne-
művel, 2 pár lábbelivel, 2 köténnyel és 4 törölkö-
zővel kell birniok. Csíkszereda, 1907. évi julius hóbun 
A m. k i r . földin  i v e s i s k o l u i g a z g a t ó j a . 

— - Tánoamalatság Kováamán Igen kedélyes 
és úgy anyagilag, mint erkölcsileg nagyon jól sike-
rült mulatságot rendezet folyó  hó 2U-án a K o vásznán 
nyaraló tanuló ifjúság.  A rendezőség fáradhatatlanul 
buzgólkodott az est sikeréu és nem is hiába, mert 
a jókedv és táncz a reggeli órákba is bclenyulott. 
Sok rövidruhás ragyogó szemll kis leány az első 
bál édes emlékével gondol vissza az áttáncolt éjre. 
Ott volt nz egész környék és fürdővendégek  notabili-
tása. Asszonyok: Biijkó Zzigmondné, Bajkó Barabásné, 
BcneZsiginondué, Bárha linréoé, dr. Daróczy Ignácné, 
Deák lnczéné. Deák Benedekné, Dragoman Domo-
koané, Ivós EJekné, Izsák Józscfné,  Hoffinann  Jó-
zseíné, Hollaky Attiláné, Kabdebó Jánosné, László 
Doiuokosné, Miskolczy Vilmosué, dr. Morvny Istvánné, 
Nagy Györgyné, Sylvcszter Károlyné, Száutlióné, 
L'jvárossy Domokosné, Vájna Andrásné, Leutal Dá-
vidné. Leányok: Bencze Lenke és Olga, Buhinger 
Mariska, Csanky Mariska, Sárika és Katóka, Csórja 
Margit és Mariska. Deák Janka és Dragomáu Eleo-
nóra és Fruucziska, Gubos lluska, Kubdcbó Erzsike, 
Klein Diuniia, Kovács Irénke, K. S'agy Erzsike, Hol-
laky Irénke és Margitka, Miskolczi Lenke, Morvay 
Margitka és Lenke, Sylvester Irén, Erzsike és Mar-
gitka, Szántó Mariska, Izsák Annuska, Ujvárosy Zsu-
zsika, Yeisz Eleonora,-jZentai Irmuska és meg szá-
mos asszony és leány. 

— Mennyi dohányt fogyasztanak 
el földünkön?  Érdekes statisztikai össze-
állítást közöl az amerikui gazdasági hivatal 
a dohány fogyasztásról  és adójáról. A fogyasz-
tást az illető állam lakosaihoz arányitja, vagyis 
fejenként  mennyi dohányt füstöl  el. Számítá-
sát a mult évi fogyasztás  után állapítja meg. 
Legtöbb dohányt földünkön  a kis Belgium 
fogyasztja  el, fejenként  2817 grammot. Ezután 
az Egyesült Államok következnek, 2389 gr , 
Mexikó 2117 gr, Németalföld  2009 gr., Német-
ország 1560 gr., Ausztria 1370 gr, Kanada 
1240 gr., Ausztrália 1175 gr., Magyarország 
1098 gr., Franciaország 980 gr.. Angolország 
885-gr., Oroszország 499 gr., Olaszország 479 
gr., Spanyolország 437 gramm. Ha már most 
a megadóztatást tekintjük, akkor az tűnik ki, 
hogy abban az. országban, ahol legkevesebb a 
dohány adója, mint Belgium és Hollandiában, 
ott legnagyobb a fogyasztás,  ahol pedig leg-
nagyobb az adója, mint Olasz- és Spanyol-
országban, ott aránylag csekélyebb a fogyasz-
tása. Ezeket az eredményeket az antialkoho-
listák az alkohol fogyasztására  is szeretnék 
átvinni, ugy hogy az állam az alkoholra vesse 
ki a legnagyobb fogyasztási  adót, akkor bizo-
nyára óriási arányban fog  csökkenni a fogyasz-
tása; ami közegészségi szempontból is a leg-
üdvösebb eljárás volna. 

— Oépiróklsasszonyok munkája. 
Egy angol lap érdekes apróságokat közöl arról 
a jóformán  hihetetlen munkáról, amelyet a 
gépirókisasszonyok végeznek. Igy megemlíti, 
hogy Pretty Mária, egy washingtoni gépíró-
kisasszony, hat óra leforgása  alatt 20.400 szót 
kopogtatott le egy eddig előtte ismeretlen, 
nagyon nehezen olvasható kéziratból. James-
Wright kisasszony 28.944 szót irt, anélkül, 
hogy egy percig is pihent volna. Egy liverpooli 
Shermann nevü gépirókisasszony oly ügyesen 
dolgozott a gépen, hogy egy 80.000 szavas 
regényt ugy irt le, hogy mindössze csak három 
jelentéktelen hibát követett el a kéziratban. 
A legnagyobb gépirómüvész különben kétség-
telenül Qladys Walker kisasszony Londonban, 
aki tollbamondáB után vak létére is 5000 szót 
ir le kétóránként 

— Bgy matróna naplója. F.gy angol 
lap érdekes naplójegyzeteket közöl. Roffey 
asszony, egy 92 esztendős özvegy irta és éle-
tének minden érdekesebb eseményét felje-
gyezte benne. Megírja például, hogy arcát 
67.060, kezeit 123.424 és lábait 2208 esetben 
mosta meg. Hogy valaha meg is fürdött  volna, 
arról bölcsen hallgat a napló. Uoffey  asszony 
világéletében mindössze csak 41 felső,  47 alsó-
ruhát, 80 pár cipót, 274 pár harisnyát és 165 
kalapot használt Ha szomjas volt, teát, tejet 
és vizet ivott, még pedig megivott 134.320 
csésze teát, 67.160 pohár tej jt és 33.580 po-
hár vizet. 

1392-907. ki. sz. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikdelnei jegyzői lakon hátra 

levó építkezések befejezésére  és mellék-
épületek emelésére a községi elöljáró-
ság nyilvános és zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött árlejtést hirdet. 

Az árlejtés 1907. évi augusztus 
hó 8 tín  délelőtt  8 órakor  Csikdelne 
községházánál fog  megtartatni. 

Az összes munkálatok kikiáltás ára 
2758 korona 11 fillér. 

Ariejteni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpéuzben 
vagy óvudékképes értékpapírokban az 
árlejtés megkezdése elölt letenni. 

Utó és távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetuek. 

A költségvetés, terv és feltételek 
a hivutalos órák alatt a jegyzői irodá-
bun betekinihetók. 

Csikdelno, 1907. julius 30. 
Bírta Károly, Györpál Árpád, 

biró. jeevző. 

Pályázat. 
A gyergyóujfulvi  t e in p I o ni kilesté 

sére ezennel pályázatot hirdetek. A pá-
lyázat határideje uugusztus 18 Szíves-
kedjenek az érdekeitek saját költségü-
kön megjelenni és informáczíót  szerezni; 
folyamodványaikat  pedig eddig nyert 
bizonyítványaikkal egyetemben augusz-
tus hó 18 ig hozzám benyújtani. 

Qyergyóujfalu,  1907. julius 21 
Várterész Antal, 

1 - 2 lelkész. 

Pályázat. 
A gyergyóujfulvi  t emp lom pad-

j a i n a k kifestésére,  kijavítására és pa-
dozata rendbehozatalára augusztus IS iki 
határidővel pályázatot hirdetek. Szíves-
kedjenek az érdekeltek suját költségü-
kön megjelenni és tájékozódást sze-
rezni, folyamodványaikat  pedig hozzám 
benyújtani. 

Oyergyóujfulu,  1907. julius 21. 
Várterész Antal, 

1—2 lelkész. 

2031—907. kib. sz. s_s 

H i r d e t m é n y . 
A nagyméltóságú m kir. kereske-

delmi minister ur 25499/907 és 57671/907. 
számú határozataival a „Székelyerdőipar 
rósz vény társasaság" kérelme folytán  ne-
vezett részvénytársaság által Csikgyi-
mes község határában építendő sodrony 
kötélpálya céljaira az 1907. évi III. t 
cz. 8. §-a alapján a szükséges terüle-
tek megszerzése végett kisajátítási el-
járást rendelt el, az egyéni kimutatás 
1. pontjában felsorolt  terület kivételével. 

Az 1881. évi XLI. t. cz. 33. §-a alap-
ján ezen eljárás foganatosítására  Csík-
vármegye főispánja  bizottsági tárgya-
lási határnapul f.  év i augusz tus h ó 
10 napjának d. e. 9 óráját tűzte 
ki a helyszínére. 

A kisajátítási tervrajz és összeírás 
a tárgyalás napjáig Csikgyimesbükk 
község elöljáróságánál az érdekeltek 
által megtekinthető. 

A kiküldött bizottság a kisajátítási 
tervnek megállapítása felett  akkor is ér-
demileg határoz, ha az érdekeltek közül 
senki setn jelenik meg. 

Csíkszereda, 1907. évi julius hó 
2 3 - á n " Kállay 

főispán,  elnök. 

>li< <11. >11« >11* \ií> \U/ >11» >11» 
Ujl Megnyitás május hó II-én. Ujt 

\
rau szerencsém a n. é. közönség b. tudo-

mására ho/.üi, hogy a mai modern kor-
nak megfelelő  és kényelmesen berendezett 

F É N Y K É P É S Z E T I É S * * * 
F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E T 
nyitotl»m Potoezky Pál kereskedő ur ud-
varán (Nagy Gyula kereskedésévé! átcllcu). 
Műtermemben az itt eddi;; nem készített 
legnifl  vészi esebb képek ké>zülnek, upymiut 
fenyes,  platináit többféle  ssines, továbbá 
selyem éa bársonyra (szintén többféle 
sziliben), poreellánra stb. Ks a már meg-
levő legkisebb ré«:i képekről életnagyságig 
brómeiÜst és olajban nagyitok. Felvéte-
leket borult időben is eszközök reggel 
1) órától dél ultin ii óráig. — És mindezt 
oly művészies kivitelben, bogy a legmaga* 
subb imiértű igényekuek is megfelel.  — 
Felvételek eszközlése végett kívánatra vi-
dékre is kirándulok. Kereskedők rés/érc 
szállítok tájképen levelező lapokat s hozzá 
a szükséges felvételeket  is eszközlöin. — 
A mélyen tisztelt kö> kiváló tisztelettel: 
zönség szíves pártío- Q y u U i FerenC, 
gusát kerve, vagyok f*Dykúpó6». 

9 — 10 

Uj! Megnyitás május hó 11-én. Llj! 
ft*  Ift  ^ t f H *  ti* fl^  'H4 

Pál vázali hirdetés. 
A csikszi-nt:amási róm. kath. egy-

háztaniies a megüresedett kántor-tanítói 
állásra 1907. augusztus 20. határidővel 
pályázatot hirdet. 

I. Jövedelme: 1 Kepe helyett kész-
pénzben 734 koronit. 2. Knnoniku 9 hold 
10S • ö l szántó és 3 terű szénái termő 
kaszáló 50 korona. 3. Tandíj a gör. 
kath utáu 20 korona. 4. Stóla 120 kor. 
5. Ájtatos alapítványból 31 korona. 
0. Államsegélyből 195 korona. 7 Kize-
tés kiegészítés címen 2U0 korona. 8. 
.Jogosultaknak korpotlék. 9. Lakás: dí-
szes 2 szuba, 1 konyha, 1 kamra és 
egy pincéből, uj csllr, istálló, sertés és 
majorság ól, veteményes kert össze-
sen 1350 korona a korpótlékon kivUl. 

II. Kötelessége az iskolaszék által 
rábízott tankötelesek önálló vezetése, az 
isméilök ejjyik csoportjának tanítása. 

Vasárnapokon, ünnepnapokon, hét-
köznapokon és szertartásokon előforduló 
összes kántori tecudóket, u segédkán-
torrul együtt, megállapított urányban 
végezi. 

Pályázni akarók kellően felszerelt 
kérésüket feniirt  határidőig alulírott 
egyháztanácshoz nyújtsák be, próbaté 
tel ró pedig augusztus l sán <1. e. az 
isteni tisztelet végén feltétlen  jelenje-
nek meg 

Az egyháztanács nevében: 
Csikszcnttuinás, l9o~. julius 19-én. 

Vilmán Géza s. k.. 
2 íj lelkész. cgyliázUuiúcsi elnök. 

BIRTOK ELADÁS. 
Néhai csikszentgyörgyi Tompos Já-

nos Bodó Zsuzsa szüleim után örökölt, 
bejsöségekből, szántókból és ka-
szálókból álló ingatlan birtokom 
és malom részem, mely körülbelől 
20 hold s az ezek után a közvagyon-
ból járó járandóságom ö rök á r o n 
s z a b a d k é z b ő l eladó. — az ingat-
lan legnagyobb része a csikszentgyörgyi 
határban van. 

Értekezni lehet lakásomon Papolcz 
községben (Háromszékmegye). 

Szász Jánosné 
s-s Tompos Uka. 

i mmmmmá 

KERESTETIK 
egy jó forgalmú  üzletbe egy 
K A U C I Ó K É P E S Ü Z L E T V E Z E T Ő 
esetleg az üzlet át is vehető. 
Hol? — Megtudható e lap ki-

a d ó h i v a t a l á b a n . 4-4 

A Z Ő S Z Ü L Ő H A J H A K 
visszaadja az eredeti ifjúkori  szí-
nét a „Rák" hajregenerátor. 

Hölgyekuek és uraknak állandó hajápo-
lásra nélkülözhetetlen a Trifoleum 
(hajpetrol). Trifoleum,  mely megszün-
teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arczkenőcsök, pude-
5 rek. — suly szerint — kaphatók 

Fekete Vilmos i K f ;  Ctedátiai 

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

és fiókintézete  Bükszádon, 
a legelőnyösebb feltételek  mellett nyújt köl-
csünükct váltókra, kezesek mellett éa betáb-
lázásokra. 

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

Takarékbetéteket elfogad,  hetéti könyvecs-
kére és folyó  számlára 4'/«•/« kamatozás mel-
lett, a 10°(u-os tökekamat-adót is az intézetfizeti. 

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

A „Standard" életbiztosító társaság fö-
ügynökségét is az intézet kezeli. 

28 — Az igazgatóság. 

Répáti gyógysaYanyu-
, V Í Z 

naponta friss  töl-
tésben k a p h a t ó : 

Niszel Lcíiincz 
= és Testvére = 

kereskedésében 
— CsiksBeredában. z 

Ü-.V2 
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A U T O M O U I L O K 
ssxomtMy- cs telicr^^.-'illitóU. 

AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb „M o n a r c h", látható írással 

HIISZ havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenélő automa-
t á k (pénz bedobással) é s gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hosszu-utca 14. sz. 14-20 

ft= ffl 

Van szerencsém a 11. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen 
(Va6ut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és 
külföldi  márványokból faraglatok  és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B Ú T O R -
márványlapokat. — Továbbá raktáron 
tartok: Oránit, Syenit, Labrador és Andesyt 
kemény közetü síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. — 
Mind első kézből a legolcsóbban szerez-
hetők be. — Ügynökök mellőzésével ké-
rem egész bizalommal hozzáui fordulni, 
mert ez által nagy megtakarítás érhető el. 
Tisztelettel: NAGY JÚZSEF KíSHta! eater, 

B A N . 
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csele-* * * * Butorvásárlók saját érdekükben 
kednek, ha egy látogatást teszn 

FOGOLYÁN ENDRE 
NACY BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I - S ZENTGYÖRGYÖN. 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
Különlegességek háromszéki butorkészitniényokben. 

Nagy s z ó n y e g r a k t á r . 
Saját kárpi tos műhely. 

Jó birnevú varrógépek. 
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.  12 25 

LDiiXl̂ tXi Jill mnumm 
MENETREND. Krvénves 1!1Q7. május 1 -lói. 

Oda. Brassó -Kézdivásárhely. Vissza. 
Szv. Szv. Vv Tvszsz. Szv. Vv. Szv. Szv. 

8702 8704 8712 8774 8705 8711 87018703 
1—III. I— III- 1—III. I -111. 1 -1111-1111 — III I — III 

go. 9°o 9" ind Rpest k pu. Nvái) át érk. Ţ60 
800 2« Hpest k. pu. (Arad) át 

8 M G" Kolozsvár (117.) 11"» 
I'redeal I117.I 

4« 7" 2" érk. Brassó ind 916 8"" 
5" 8» 2»o 7" Brassó (116, 117) érk. 8" fi" 
6*° 9" 4" 8" érk Sepsiszentgyörgy (1141 ind. J 05 12" 4M 
6" 10»» 4" ind. Sepsiszentgyörgy (114) érk ti" |Oao 4" 
•jn 11" ö" érk. Kovászna ind. ll1» 3« 
8»* lt« 6" ind. Kovászna érk. 5« 1 1°' 3S1 

8" 12" 6" érk. Kézdivásárhely ind 4'" 10" 017 

Qda- S,-szentgyörgy—Gyimes -Palánca, vissza. 
Szv. Szv. Tvszsz. Vv. Vv. Ttsra. Szv. Szv. 

8802 8804 8864 8812 B811 8863 B80!l!35 880:1 
I—III. I—III- I—III. I—III. III I—III I—111' I—III 

2>0 9°° QI5 ind Bpest k. pu. i.Nvár.i át érk- 700 

8 » Bpest k. pu. (Arad< át 
8 " 8 " G" Kolozsvár (113) 5W 11" 7"B 

5» 8 » 2" 700 Brassó (113) 5 " 108' 8'" 

6 " 10» 12" 500 Sepsiszentgyörgy (113) érk. 0 " 12°' 425 83B 

8 " ll*3 2« 6" Tusnád fiirdó 5" 10s8 3-' 73» 
8 " 11« 3'" 72. Tusnád 411« 10-° 310 7" 
8 " 12»3 32. 7" Csikverehes 4.1 1001 3« 7" 
8 " 12" 404 7" Csikszentsimon 427 9" o u 7« 
8 " 12** 4 » 75, Csíkazentimre 3ö. sz. őrli. 4" 920 G" 
8 " 12" 4 1 8 8 " Csikszentkirnly 4«e i r . i 01» 6" 
8 " 12" 4»o gsi Zsögödfúrdő 9" 2« G«» 
902 

91! 
12" 
1« 

461 
5" 

8 » érk. 
ind. Csíkszereda 3" goi 

8 " 

2«a 
20. fiM 

9* 
9» 

1" 
1» 

5" 
fi»» 

érk. 
ind. Madéfalva  ^jj' 8 0 4 

7" 
161 

j&u 
Gu 

G" 
9« ]>» 6" Szépviz—Szentmíhály 7" l',J r»,T 

95« 71 . Ajnád kitérő 7"' 1" 5" 
10" 2" 7.7 Lóvész ti" [fid 5!K 

10" 2M 8 S 1 Uyimesfelsólok 6 m I2 ,s 

10" 2« 8 " Középlok 5'» |-jit 4«o 

10u 2« 9" üyimesközéplok 52t 4" 
10»' 30. 

3« 
3» 

9" érk. 
ind. 
érk. 

Gyimes ^ 
Palánca ind. 

4 " 12" 
1Ö1" 
10"» 

4W 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 

TNOMASSALAKLISZT 
CSILLAO VÉDJEOYOYEL 

helyesen alkalmazva, min- ilen növénynek legjobb c-d 
legolcsóbb t'oszforsava»  míl- . trágyája.— Kivnnntra szak-
% munkákkal és árajánlat- téazségewen szolgál ** 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., Andrássy-ut 49. szám. 13-20 

• Thomaaphoaphatfabriken  O. m. b. H., Berlin, magyaromági veaérképvlaelöje 
Óvakodjunk a hamiaitáaoktól él figyeljünk  a védjegyre 1 — 

— Minden aaák ólomiárral óa tartalomjelaéaael van ellátva. 

! 

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

1883-BAN. 

Betét állomiuy 
Értékpapír, készlet 
Tartalékalap 
Alaptöke . 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 

egy millió korona. 
350.000 kornna. 

85.000 korona. 
200.000 korona. 

Afeicmki i r l ln t !  lAkék blt loit e lh r lyexé i ie . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

5 —C"/. os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámitásu  nélkül. 

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

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

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla bitéit nyújt. 
Elvallal megbízásokat es pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 

nyitva vaunak. 
33 - 62 
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A nagy közönség szíves ügyeimét felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimru és olcsó üvegezésemre. — Klvállalom —-

E <á É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily fajta 
niegteknleni 
liél szebb és 
igényeket 
esón és gyursi 
likőreimet, 
árak mellett 

és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
:i m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebh-
niinden K É P K E R E T E K E T m ' ( ? ' ° , t i , z t niásutt el-
kielégitó készíttetné, amit ol-
ul állítok eló. — Továbbá ajánlom kiiküllömenli boraimat és 
a legfinomabb  teát es tearumot, amiket szintén szolid 
bocsátok forgalomba  kimérésemből. — -

Teljes tisztelettel: - ^— 
Özv. KARDA LAJOSNÉ. 

Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 
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Agrár Takarékpénztár r. t. csíkszeredai fiókintézete. 
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődőleg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  e'lenében 10-tól 65 évig terjedő időre 
4' i° , alapkamaton. Magasabb kumatu előző kulcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/0-kal kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó üzlet minden ágával, u. m.: vásárol és 

elad a legméltányosabh áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az első részlet lefizetése 

után a nyeremény már u vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. Oszíálpiwet föBlárositó helye. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.  18 -52 

Elvállal tőisdsi megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Tries<ti általános biztosító társa-
ságot" és eszközül tilzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

KIlBnA m l n ó s é g B l a l r | ( a a g a n i i b b N s l l á r d a & G U P o r t l a n d - C e m e u l v t a jAn l WICH« á r o n a 

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

Nyomott Hzvnbod* JózMf  könyvnyomdájában, C«ikí*er«Ubaii,l»07 
31-




