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Szerény nézet a gimnázium 
elhelyezése ügyében. 

Igazán nagy örömmel vettük tudo-
másai, hogy az illetékes körök kiegye-
zése jufottak  a csik-somlyói fogimnázium-
nnk Csik-Szeredába való Áthelyezése Ügyé-
ben. Hogy ez előbb utóbb be fog  követ-
kezni, arról teljesen megvollunk győződve, 
de tekintettel azon sok én legalább kin 
részben lényrged kifogásokra,  melyeket a 
gimnázium ál helyezése ellen felhoztak  én 
uton útfélen  hangoztattak, igazán nem hit-
tük, hogy ez ilyen hamar bekövetkezzék. 
Dicséret érte azoknak, kik ezen Ügyben 
munkások voltak. 

Már rég időtől fogva  megvoltunk 
győződve, hogy az áthelyezéssel nyerni fog 
a gimnázium, de nyerni fog  Csik-Szereda 
városa is. 

Utóbbi tekintetben azonban kiváló 
fontossággal  bir éa nagyon, de nagyon 
megfontolandó,  hogy hol és mely helyen 
fog  fel  építtetni az uj gimnázium. Mert 
hiszen nem egy két évtizedre, hanem 
hosszú századokra kiható állandó jellegU 
ténykedésről van szó, mely ha egyszer 
már végrehajtatott, azon változtatni neui 
egy könnyen lehet. 

Csik-Szereda város képviselő testülete 
igazi lelkesedéssel logadta az áthelyezés 
eszméjét és a város igen-igen aserőny 
anyagi helyzetének daczára ia, egy pilla-
natig aem vonakodott meghozni as anyagi 
áldozatot éa készséggel felajánlotta  a gim-
názium számár* szükséges terület meg-
szerzésére megkívánt költséget. 

Hogy ezen költség milyen nagy le-
gyen az minden esetre a hely fekvésétől 
függ,  a l.ol a szükséges terület be fog 
vásároltatni. 

Ezen öaazeg lehet több vagy keve-
sebb, ennek nagysága azonban nézetünk 
szerint koránt sem leket a legfőbb  éa leg-

nyomósabb ok, a melyet a gimnázium 
elhelyezésének kérdésénél mérlegelni kell. 

Itt azt hisszük, más szempontok vol-
nának figyelembe  veendők, első sorban « 
gimnáziumnak, illetőleg az abban tanuló if-
júságnak, másodsorban a városnak érdekei. 

Ugy érljtlk a dolgot, hogy a gim-
náziumnak teljesen alkalmas, egészsége* 
levegőjű és jó vizsel ellátott, mindenfelől 
könnyen hozzá (érhető helyen kell fe-
kllnnio; ha már most ilyen hely több is 
kinálkőzik, akkor természetesen a váró» 
n/t választhatja, mely erdekeinek legjob-
hnn megfelel,  n»ely jövendőbeli fejlődését, 
szépülését, csinosodását legjobban előmoz-
díthatja. 

Mi legjobban szereltük volna, hogy n 
gimnázium és internátus vagy a szeredui 
lőutczára, vagy pedig az úgynevezett uj 
ut két oldalára épitessék, mert ez felelt 
volna meg legjobban a város érdekeinek 
a nélktll, hogy a gimnázium illetve nz 
abban tanuló ifjúság  érdekei figyelmen 
kivül hagyattak volna. Meri hiszen nem 
áll az, a mit némelyek utou-utfélen  hun-
goztatnak, hogy ezek n helyek egészség-
telenek, hiszen ilyen helyekre épült egész 
Szereda s nem igen hisszük, hogy valaki 
azt állítsa, hogy Szereda egészségtelen, 

Miután azonban ezeket a helyeket 
teljeseit figyelmen  kivül hagyták s miután 
magunk is belátjuk, liogy az ide való épít-
kezés több tekintetben akadályokba üt-
közik, ezektől mi ia eltekintünk s jelenleg 
csak azon helyekről szólunk, melyeket a 
képviselő testület által a helyek kiszeme-
lésére kiküldött bizottság már eddig ki-
választott. 

A mint már köztudomású dolog ilyen 
hely három van, egyik a Taplocza felé 
vivő titeza végén a szeredai és somlyói 
ut összessögelésénél fekvő  magaslat, a má-
sik a Qálovics domb, a harmadik a Mind-
szent leié vezető ut. 

A bizottság mind a három helyet 
alkalmadnak találta és egyenlően ajánlotta 
a képviselő testületnek. 

Ugy vesszük észre, hogy a figyelem-
nek egy része az elsőbben megnevezett hely 
felé  irányul s különösen egyházi részről ezt 
a helyet lui-t|ák a legalkalmasabbnak. 

Indokul felhozzák,  a gimnázium ősi 
fészkének  Csik Somly/mak és a Mária 
kegyhelyének közelségét, továbbá azt, hogy 
a gimnáziumi íljuság szép időben vasár-
és ünnepnapokon RZ isieni tiszteletre 
könnyűszerrel kijárhatni a Szent Feruncz-
rendiek szép nagy templomába s végül, 
hogy három helység nevezetesen Várdot-
(alva, Csik-Tnplocza és Csik-Szeruda vá-
ros ifjúsága  hazulról látogat halná és egyen-
lően közel kapná a gimnáziumot. 

Mindezek a körülmények kevés kü-
lönbséggel fenállanak  a második helyre: a 
Galovicsdnmhni is, ezzel nzonban még 
olyun előnyök is vnnimk összekötve, n 
gimnázium ide építése mellett a város 
érdekeit is tekintetbe véve, olyan nyomos 
ndokok szólanak, a melyeket semmikép 

sem lehet figyelmen  kivül hagyni. 
A Mária kegyhelyóhez, Csik-Somlyó-

hoa ez is majdnem olyan közel fekszik, 
sőt a somlyói szép nagy templom jó idő-
Ixm a mezei úton még közelebb van, a 
gimnáziumi ifjúság  a tavaszi és nyári idő-
ben az isteni tiszteletekre innen is könnyű 
szerrel eljuthat. Téli időben és rossz idő-
járás alkalmával az isteni tiszteletek helyi* 
s''grül amugyis a gimuázium mellé épí-
tendő kápolnát fogják  használni. 

A lentebb felsorolt  községek a Qa-
loviora építendő gimnáziumot majdnem 
olyan közel kapják s a mezei uton Zsögöd 
községhez is elég közel fekszik,  tehát még 
egy község érdekei kielégítésére is alkalmas. 

A háttérben egyik oldalon egészen 
közel fekszik  a bükk koszorúzta Nagy-
Somlyó. a másik oldalon pár puska lövésre 

találjuk a kies fekvésű  gyönyörű fenyves 
erdőt, a „Suta fenyő"-t;  ilyen a háttér. 
Élőiről pedig a gimnázium közvetlen kö-
zelében fekünne  az egész Csik-Szereda, a 
gimnázium ifjúsága  a város müveit kö-
zönségénék oltalmában és ellenőrzésében 
részesülhetne, a mi szintén kiváló figyel-
met érdemel. 

Végül a város jövendő fejlődésére  és 
alkalmas irányban való terjedésére kiváló 
befolyással  lenne s e mellett még egy 
igen égető kérdés megoldását: egy a gim-
náziumi ifjúság  czéljaira is alkalmas téres 
templom felépítését  is siettetné. 

Mi tehát tekintettel a fentebb  elmon-
dottakra a gimnázium helyéül a Galovics 
dombot ajánljuk, azon módosítással azon-
ban, hogy a dombra felvezető  úttól jobbra 
fekvő  két telek kisajátiltassék, as ott levő 
épületek elbontatnának és az egéss terü-
let parkiroztatnék. A gimnázium és inter-
nátus a dombra lenne építendő, a hol a hát" 
(érben a szükséges udvarok, játéktér stb. el-
helyezésére elégalkalmas terület kinálkosik. 

A gimnázium előtt a kisajátított tel-
keken alakítandó park a különben is jó 
levegőt, még jobbá tenné. A hegyen emel-
kedő impozáns epületek éa as előttük el-
terülő szép park a Táros formáját  is nagy-
ban megszabnák. 

Midőn szerény nézetűnket a képviselő 
testület becses figyelmébe  ajánljuk, egyben 
annak is kilejezést adónk» hogy as ilyen 
századokra kiható alkotásoknál a kicsinyes 
anyagi érdekek alig vehetők figyelembe 
s miután a szükséges költséget amugyis 
kölcsönből kell fedezni,  ossza be annak 
törlesztését hosszasabb időre, de minden-
esetre olyan előrelátással cselekedjék, hogy 
az utókor elismerése és hálája biztosítva 
legyen, mert különösen ilyen nagyobb 
szabású alkotásoknál tartandó szem előtt 
a latin közmondáa: „Quid  quid  agis, 
pnidenter  agas et respice finem*. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Zrinyi Miklós a költő és hadvezér. 

Irta Oannwtáal P. Gasdenaa. 
(Folytatás éa vége.) 

V. 
A török általános rohamot rendez, mely-

ben Alderán ördögei is segítségére vannak; a 
külső vár meggyúl, a tüz a belső várba is át-
csap, Zrinyi most, a tüz terjed tével önfelál-
dozásra bátorítja és buzdiţja megmaradt népét. 

«Mindenképpen próbál az Isten bennünket 
Valamint as StvSs tŐzben arany mQvet; 
Es mivelhogy látja ax ml li Ősegünket 
Égben ssép koronát nekOnk készíttetett 
„Nem haragszik már ránk, mert Itt büntetését 
Megvette bAnlnkéit és Igaz törvényit 
Beteljesítette; mint hOsag érdemét 
Az nagy Mennyben kénzMI a oda vias minket.11 

Gábor angyal megjelenéséből és biztatá-
sából. .Hol as Istennek as ő koronája. De 
magas egekben mást hordozol, mely fényes 
csillagokból van kötve örökkön," fellelkesítve 
imígy buzdítja embereit: .Vitézül éltünk, vi-
tézi! halljunk neg. Példát hagyunk az egész 
világnak ezzel, kirohanunk a várból s meg-
mutatjuk, bogy most is ások vagyunk, a kik 
voltunk életünkben." A vitézek felbuzdulnak 
alig váljék a halált 

Paláit pánciélnkat, szablya hüvelyeket 
jg^WAI elhányák minden nehézséget, 
Mert jókban kívánják ezeknél sebeket, 
Melyek által égbe eresztik leiköket" 
Antán folyik  a harci, Gábor angyal lé-

gMjával Alderán ördögeit a föld  alá kergeti, 
• ások, mint forgóssá  keveregnek a légben 
és keservesen IvöJtnek a sötét felhőkben;  a 
magyarság megvívja utolsó küzdelmét, - kö-
vetkezik otolaá kirohanása. 

Zrinyi vértócsában gázol, vérzuhatagokat 
fakaszt  a pogányból: 

.Gázol rettcQctesQl Zrinyi vértóban: 
Vérkütaraktákat Indít meg pogűnrbun, 
Messziről megismert Otet Deliuian 
De retteg 0 szQvc, dc (élelemben TUD.' 
pllt fegyver  fegyverrel  találkozik fiwnc 
Vitéz is vitézzel kapcsolódik közbe; 
Vér, jajgatás és por megy égben kcv«arvc, 
Törikdarda, kopja, szablya elegyedve." 
„Halál formára  jár bán törökök közöU ; 
íliot az lángos harap, ha nádba OtközOtt, 
Mint az aebca vízár, ha hegy Ml érkö/ött. 
Oly kegyetlenségben Zrinyi .nost öltözött/ 

Sokat elejt, mig Delimánnal egy beakad, 
ki reá rugaszkodik dárdájával, de Isten angyala 
elveszi erejét, megtompitja annak hegyét és 
Zrinyi leveri ót 

Igy tészen Dellmin és nagy sebességgel 
Bánra rugaszkodik, teli sok méreggel 
Kiveti dárdáját hatalmas erővel 
ítéli, hogy nagy bánt lefekteti  ©vei." 
Do kten angyala elvévé erejét, 
Mert Zrínyi pajzsán megtompitá hegyét, 
Tatár Khán dárdája az fOldre  leesett 
Csudálja Dellmán ezt az történetet." 

Majd Szolimádnál ütközik meg s a világ 
tolvaját Isten büntetéseként levágja: 

Vérszopó szetindek, világnak tolvaja, 
Telhetetlenségednck eljOU órája, 
latea bűneidet tovább nem bocsátja 
El kell menned vén eh, örök kárhozatra!" 
Igy mondván derekában kettészokaaztá 
Vérét és életét az földro  bocsátá 
Átkozódván lelkét császár kllndltá, 
Moly teséfc  éltében oly kevélyen tartá. 
Ez volt vége az nagy Szolimán császárnak 
Ez az ő nagy híres satat masságának 
Aa Isten engedte gróf  Zrioyt Miklósnak 
Dlcsératlt ennek hatalmas próbának. 

Végre Zrinyi elbnllott vitáséi között go-
lyóktól találva, lehanyatlik maga is. 

Angyali legio olt azonnal leszáll 
Uiüxérlk az 1*1 t-nt hangos muzsikával 
Gábriel bán lelkét két tized magával 
Földről fölemeli  gyönyörű szárnyával. 

„Es minden angyal visz magával egy lelket 
Isten öleibe Így viszik ezeket. 
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett 
KÜ uckcin racgliagyák szómnak te evek véget 
Vitézek Istene! Íme az tv szolgáiT 
Nem szánta éretted világi romlását, 
Vére hallásúval nagy hötAket formált, 
Ily subscrilútóssal uvked adta magát 
E vitéz véréért vedd kozrdben (iát.* 

A .Zrinyiász" jellemzésére állj annak itt 
Beöthy Zsolt jeles írónk következő sorai: .Az 
epopeia igy az égből indul ki és az égben 
végződik. Isten választott hőse, a szigeti bán, 
küldetésének egész fenségében  lép elénk, (mínt 
Tasso Bouillou tiodfridje)  könyörögve, hogy 
a kereszt csodás lehajlása és beszéde a tün-
döklő isteni akaratot hirdesse, mely reá vár 
a magyar váltságaként; a vallásosságának és 
hazafiságának  emelő erejéből mindvégig hom-
lokán eme jegygyei halad előre: azért egész 
szigeti pályája a ragyogó dicsőség huigirása. 
Társai között nemcsak hitére legnagyobb, de 
vitézségére is az; s ép oly magasan kiemel-
kedik minden ellensége felett  A költő igazi 
művészi számítással a török sereg két legelső 
hósére: Delimán rn, ki egymaga áll szemközt 
a szigeti várban az örséggel, és Szolimánra, 
kilói Kurópa retteg, mint világ tolvajától, reá-
lialmoz minden nagyító vonást, hogy azután 
Zrinyi kardja elébe dobja s egymásután győ-
zesse le őket* 

.A szigeti bán a védelemoek a folyamában, 
mindig mint a lángos, ha nádba ŰtkÖsÖtt, fel-
tartóztathatlanul pusziit; s örökkön ott lebeg 
felette,  miot az Űr lelke a vizek felett,  isteoi 
küldetése: hissen Isten fordítja  meg Szolimán 
szándékát Eger helyett Bsiget ellen. Isten an-
gyala fordiţja  el mniig».rint a Zrinyiro mért 

csapást, mint Mehemettel és Delimánnal szem-
közt; de tüneményes nagysága csak akkor 
mutaikozik a magit teljességében, a mikor a 
törökség elejtett két legelső hóséoek, Detimán-
nak és Szolímánnak holttestéről emelkedik as 
égbe." 

•Mert ha Szigetnek már az is tisztessége, 
hogy Szolimán az ellensége: mennyivel jelen-
tősebb a szigeti bánnak tisztessége, kinek ke* 
zétól omlik fesse  nemcsak Magyarország, de 
az összes kereszténység legvitézebb és legsze-
rencsésebb ellene. Zrinyi küldetése betelik: 
magasztos küzdelmével és magasztos halálával, 
a vallásosság és hazafiság  legszebb erényeivel 
kiengeszteli Istent nemsete iránt; önfeláldoBása 
megváltja azt S mig magának ragyogó koro-
nát örök csillagokból arat: tatjának ragyogó 
példát mutat a nemzeti erények kifejtésére, 
az igaz vallás oltalmára és a török metfaé-
sére. Az isteni kegyelem és a úemseti védelem 
újra egyesülhet: a magyar a nagy Minden-
ható vezetése és pártfogása  alatt vivhaţjs meg 
a harezot az ország felszabadítására  !* 

Az előre bocsátottakból kitűnik, hogy a 
költő eszméje müvében a maga egéss nagy-
szerűségében tündököl elénk, a szenesét mű-
vészi megalkotása és kivitele által; tehetségei-
nek és tulajdonságainak, megfigyeléseinek  ée 
tanulmányainak felhasználásával  alkot; a épen 
abban remekelt leginkább, a mit előtte egyet-
len magyar elbeszélő sem kísérlett meg a jel-
lemzésben. MUvéaz az epikai kellékek és for-
mák felhasználásában,  a rnodánnág slkalmstá-
sában és a szerkezet szövésében ta:. de rend-
szerint ott legnagyobb, hol jellemesni kell s 
mindezekből as tűnik ki, hogy Zriqyi MOdós 
nemcsak mint hadvezér, hanem mint költő is 
e korban hazánk egyik legkitűnőbb embeve 
volt, mert benne századának a magyarság eas-
méje öszpontosolt I 
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.. . Azt a néma csendet, 
DIT a mossák falai  kOzfltt  két hónapon át honolt, 
Bét aa] Tiltotta tel. Aa aj tanév e hó 1-vel bekö-

nSotT^B,a HfdQld  fiatalság  a szellemi muokába állott, 
hogy élethivatásának útjait egyengesse és fokról-fokra 
megközelíthesse. Aa a nagy aránya tolongás, ralt az 
takolakflaiflhén  látunk vagyait bizonyltja, hogy tul-
gáltatások által agyon terhelt silány löldünk nem 
lévén képes a gyermekek nagy réseinél JOvő exlsteu-
caiáját blztmltani, a tudományos pályán kénytelen a 
legtöbb aaOlő keresni a mentő horgonyt, vagy pedig 
ast, hogy igen aokan a polgári jogegyenlőség Ötven-
kettedjF esztendejében la lealacsonyltónak tar4'*'-
ha gyermekeik akar a boltban a mérleg mellé áll 
akár más, valamely Ipari munkára vállalkoznak. Innen 
van, hogy a mig a diákos, a honoráczior életpályák 
wAinffc  túlzsúfolva  vannak a aa ugyneveaett tanult 
emberek egymástól megélni nem tudnak, addig annyi 
magyar Iparos éa kereskedő sem akad Mapyaroma-
gon, hogy legalább a belföldi  Ipari szflksegletelnket 
hasal termékekkel kielégítsék, holott folytonosan  Ipari 
függetlenségről  álmadozunk. A tudományos pályákra 
•aj7 tOrekvéa nagyságát évről-évre fokozatosabb 
mértékben lehet látni a ml calk-somlyól középisko-v«JÓ tOrekvéa nagyságát évről-évre 

et látni a m „ 
Iánknál Is. Szeptember napján, vagyis n beírat' 
korisok kezdeten az uj Igazgatót Pál Gábort epászrn 
Igénybe vette aa e)nő osztályba jutni akarók száma, 
luk annyian Jelentkeztek, hogy a megengedett létszá-
mot tolnaiadta a kényszerből visszautasítani kellett 
gyermekek aaáma, a ml Ismét igeu sok szőlőnek oko-
zott érzékeny aggodul mat. Ezzel az ismét lő Jő sajnos 
körülmény nyel ok vet len Ql számolnia kellene a főtan-
hatóságnak a párhuzamos osztályok felállításával  le-
hetővé tenni legalább mindazon ifjaknak  az iskolába 
való felvételét  ós előhaladásál, kik klidnőbb bizouyit-
ványokkal tudják igazolni a tovább képzésre való 
jogosultságukat, mert könnyen meg lehet, hogy a 
jelentkezés sorrendjén Igen sok olyau Hu jut be az 
Iskolába, a kl az eleuil Iskolát valahogy átúszta 
egy-két évi vele való vesződség után ugy Is rosta 
itt kerti, mig aokan olyanok maradnak bi a késiikb 
való jelentkezés miatt, kik kltflnd  előhalndást tanú-
sítva, rá termettek a tudományos pályára való «-lő-
késsOléflre  s még Is Önhibájukon klvnl onnan leszo-
rulnak. A főtanhatóság  pedig ha ezzul a sajnos ínczi-
denssel aiámol ia némi áldoxat készséget fog  tanú-
sltanl a baj elhárítására, hisszok, hogy ebbeli törek-
vése a vármegye kdzOnségénél 1* anyagi támogatásra 
talál a saját gyermekei érdekébeu. Ezen beiratkozások 
továbbá ast mutatták, hogy a gimnázium tdHbi osz-
tályának növendékei Is számban nem hogy apadtak, 
hanem növekedtek, mlntkoCT idegen vármegyékből 
Is Ulbbcn jelentkeztek a felvételre,  a inl gimnáziumunk 

Íl hírnevet és életképességét dokumentálja. A tanító 
épezdére való jelentkezés is hova tovább mind in-

kább gyarapszik, aót a ml felt  linó, a képezdével kap-
csolatosan fennálló  4 osztályú eleinl gyakorló Isko-
lába vidékről s még más megyékből ia sok tnnulút 
Írattak be, daczára annak, hogy az áltulános tankö-
telezettség folytán  ma uiár minden község bir cleiul 
Iskolával. Ez mindenesetre azt bisouyllju, hogy ezen 
Iskolában a tanítás szakszerűen és jnl vezettetik. A 
wuiw^rinmiiái t megkezdett tanévre az egyes osz-
tályok következő főnőkOket  kaplak: I. osztály FusnL-n* Gi*pár, II osztály fttidnly  Simon,  III. osztály lh\ Wanftkirwitz  Viktor,  IV. osztály Frtrrs  Amlrâ*.  V. osz-
tály Mc&rrţtr  Bila, VI. osztály /M Holló  /Wrrfs,  VII. 
OBtálv Bálint  GgBryp,  VIII. osztály Rix:ner FKL U H.  Az 
előadások 6-én vettek kezdetflket,  "melyet az előzőnap 
ünnepélyes Isteni Usztelct és VeulSancleelőzttUnieg. 

A helybeli Iparos tanoncziskola 
mult éve. 

A lefolyt  1099/900. tanév legfeljegyzésre 
méltóbb eseménye az iskola III-dik osztályának 
(elállítása, melylyel elérte teljes lejlettségét s 
igy módankbaa volt a tané* végén az iskola 
kötelekéből kibocaátánunk a növendékek első 
csoportját, kik esen iskolának mind a bárom 
illetőleg mind a négy osztályát végezték és en-
nek alapját olyan képzettséggel indulnak terhes 
pályájukra, mely egyfelől  módot nyújt nekik az 
ipar lerén való exélUdaloaabb haladásra is, más-
íelfil  pedig ason harezot, melyet ax élet nagy 
küzdelmében folytatniok  kel), tetemesen meg-
könyiti. 

Mint Örvendetes eseményt említjük fel  nagy-
ságos Hártonfy  Márton iparoktatási főigazgató, 
•iainteri osztálytanácsos urnák becses látoga-
tását, melylyel iskolánkat folyó  évi április hó 
93-án moreneséllette. 

Kevésbbé Örvendetes azoaban a mult év-
ben élvezett államsegélynek oagy ménékben 
való alább szállítása a mennyiben az 1698/99. 
tanévre bárom osztály fen  tartási költségeire ki-
•taltak 800 koronát addig az 1899/900. tan-
évre négy osztály íeotartási költségeire esak 
7*0 koronát utalványoztak. Ezen körülmény 
megakadályozta egy felöl  az iskolának a kívá-
nalmak szerinti felszerelését,  másfelől  a tanítók 
iisttalet díját aem lehetett kiszolgáltatni okán 
mérték szerint, mint a bogy azt as iparos "la-
noneziskola felügyelő  bizottságának javaslatára 
a esik-szeredai városi képviselőtestület meg-
állapította. 

A harmadik osztály beállításával még egy 
tanerő alkalmazása válváo szükségessé, ez ál-
láara mait évi október bó 4-én az iparos tanoncz-
iakola felügyelő  bizottsága Csiberties Imre alap-
vizsgás középiskolai tanárjelöltet, a helybeli 
gazdasági irányn felső  népiskolánál működő se-
gédtanárt választolta meg. 

A fentebbieknek  kiemelése ntán az 1099/ 
900. tanév lafolyáaáról  jelentésemet a követke 
sökben terjssztem elő. 

L Beiratások. 
A beiratkozásokra a lefolyt  tanévben 1999. 

tamber bó kílenez első napja tűzetett kl. 
Esi kellő időben as itt Csíkszeredában meg-
jelenő .Galkl Lapok'-ban, hirdetmény alakjában 
a városkái kapnján kiragasztva, továbbá dob-
azával közhírré téve, a munkaadóknak tudomá-
sára hozattam. 

A nevezett napok alatt beiratkozott 33 
növendék, szeptember 26-ig >47 és október 31-ig 
63 növendék, azstán 1900. márcziás bó 16-ig 
még 12 növendék • Így n beirt tanalók száma 

63-st tett kl, tehát 10 zel kevesebbet mint a 
mait iskolai évben. 

Szükségesnek tartom e helyen felemlíteni 
bogy a rendszeres tanítást nagyon megnehezíti 
ason körülmény, ho>y a msnkaadAk nem tart-
ják kOtelességOknek alkalmazott tanonczaikat 
a beiratásokra kitűzött napokon beíratni, a mi 
agy a unilá* menetére mint magokra a növen-
dékekre igen káros listása. Óhajtandó és kivá-
nst*s lenn*, hogy a* eUőfoku  iparhatóság, azon 
munkaadókkal szemben, kik a beiratási a ren-
dé» időben nem teljesítik a legszigorabb rend-
szabályokat alkalmazza, 
n . A tanulókra vonatkozó statisztikai 

adatok. 
Az előkészítő osztályba felvétetett  17, sz 

első osztályba 21, a második osztályba 14 
a harmadik osztályba 11 s igy összesen 63 nö-
vendék. Ezen közölt kereakedö tanoncz volt 6, 
iparos tsDonez 68. Az utóbbiak iparágak sze-
rint a következőkép oszlottak meg: anzlslo*: 5 
bádogom 9, borbély; 2, czipész: 7, csizmadia 
4, hentes: 9. kárpíLns: l f  keményseprő: 1, ke. 
rékgyárló: I, kőfaragó:  3, kovács: 7, lakatos; 
6, mészáros: 3, nyomdász : 9. pék : 1, szabó: 9 
szfles:  I, tirnár: 1, Összeseu 08. 

Vallásra nézve: római kslholikas: 68, 
görög kftlIiHltku*:  evangelium szerint refur 
máit: 3 és Mózesvallá^u: I. 

Életkorra nézve: 13 —15 éves 82, lő éven 
felüli  41. 

Nemzetiségre nézve: magyar: 62, német: I 
Felszabadult az évTolytán : 
A második osztálybél: 1, a harmadik osz-

tályból : 1 Összesen 9 növendék. 
Uuokaadójál évközben elhagyta: 
Az előkészítőből: 1 oAven l-;k, az első osz-

tályból : 1, a második osztályból: 2, Összesen 
4 növendék. 

Munkaadójával egy ölt a város területéről 
távozott: 

A második osztályból: 1 növendék. 
Hatóságilag felmentelelt: 
Az Hőkészitőből: 1, az első osxlályhAI: 9, 

összesen 3 növendék. 
Volt év végén az előkészítő osztályban: 

10, az I. osztályban: 18, a 11-ik osztályban: 
10 és a harmadik osztályban: 10 s igy Össze-
sen : 53 növendék. 
UI. AB iskola megkezdése, a tanév tar 

tama, szünnapok. 
1899. szeptember hó 10-én délelőtt a nö-

vendékek és a tanszemélyzet a helybeli róm. 
kaüt. templomban tartott "Veoi 9ancleM-n és 
az azt kövelő szent misén vettek részt; ugyan 
azon napon délután felolvastattak  és megma-
gyarázta! lak a rendtartási szabályok. Szeptem-
ber hó ll éu délután 6 órakor a tanítás meg-
kezdeteit s nz alább névleg felsorolt  szünetek 
kivételével tartolt 1900. junius bó 24-ig. 

Szünnapok voltak 1899. oklóbfr  bó 4-én 
mint ő felsége,  dicsőségesen uralkodó királyunk 
neve napján, 1899. deczember 93-iól 1900. ja-
nuár hó l-ig karácsonyi szünet. 1900. április 
hó 6-tól, ápril. hó 16 ig hu^vrti szünet. 1900. 
juain-t hó 3. és 4-ik napjain püukösdi szünet. 
Ezeken kivUl szünet engedélyeztetett 1699. szep-
tember 29-én, február  iCán, májún hó 24-én, 
mely napokuu országos vásárok tartottak. 
Iv. A tanszemélyzet, a feldolgozott  tan-

anyag és a tantestület működése. 
A tan testület 6 tsgból állott : 
I. Csiberties  Imre,  alapvizsgái telt kö 

zépiskolai tanárjelölt, a csikm^gyei gazdasági 
irányú felső  népiskolánál alkalmazott h. tanár, 
tanította a számtant az 1. és az olvasást a 
hozzá Iflzfttt  reál tárgyakkal, továbbá az üzleti 
fogalmazást  a III-ik osztályban. A harmadik 
osztály főnöke,  heti óráinak száma: 4. 

9. Dávid  Ignácz,  okleveles elemi iskolai 
éa a helybeli áll. e. iskolánál alkaliuazoll tanitő, 
tanította az előkészítő osztályban az olvasást 
és írást B ugyancsak ott a számvetést. Az elő-
készítő oszlály főnöke,  heti óráinak száma: 4. 

3. Kertész  István,  okleveles víaczellér, 
megyei vándortanító és faiskola  felügyelő,  taui-
totta a rajzot mind a négy osztályban A má-
sodik osztályfőnöke,  heti óráinak száma: 3. 

4. Lafraíos  Mihály,  középiskolákra képe-
síteti okleveles tanár, a csík megyei gazd. irányú 
felső-népiskolánál  alkalmazott r. tanár, tanította 
a 11-ik és IU-ik osztályban az ipari számvetést 
és könyv vitelt. Az iparos tanoncziskola igaz-
gatója, heti Óráinak száma: 4. 

6. Székely  Károly,  okleveles tauiló, a 
helybeli állami elemi igazgatója, tani tot ta az I. 
és II. osztályban az olvasást és az aboz fűzött 
reál tárgyakat. At I. oszlály főnöke,  heti órái-
nak száma : 4. 

6. Tőrök  Ferencz,  helybeli róm. kalh. 
lelkész, tanította a róm. katb, vallású tanulók-
nak a hittant heti 1 órán. 

I.  A hittanból  feldolgozott  tananyag mind 
a 4. osztályban: 

Az imádság, a hit, a parancsok, a szen-
•égek. Bibliai történelek. Az egybáxi szertar-
tások ás szent idők rövid ismertetése az „Egri 
kis Káté-, .Közép-biblia" és a Katholikns Ká-
tékizmus (Spirágó Adjulns) alapján. Ezen tárgy-
ból tartatott 96 óra. ( F o l y t . 

K V L Ö S F É L É K . 
— A brassói róm. k. főglmnáatnmi 

igazgatói állásra történt átbelyestetésem folytán 
a rendelkezésemre állott rövid Idő miatt e helyen 
feiezem  ki köszönetemet ió akaróim éh bará-
taimnak, kik a tanügy körül működésemben 
pártfogollak  a annyi jóindulatot tanúsítottak 
szerénységem iránt Kérem tartsanak tceg jövőre 
ís nsgybecsü emlékükben. 

Bándi  Vazul,  igazgató. 
— József  fdherozeg  balesete. .A nép 

szerű József  föherczeget,  ki most egész család 
jávai és vejével Fülöp orleáoi berczeggel Al 
ceuthon tartozkodik, baleset érte. A mult hó 
31-én az egész család közös sélára indult s ugy 
határozták el, bogy as egész család egy közel 
fekvő  kis erdőben fog  megvacsorázni. Az est-
ebéd elfogyasztása  után a hölgyek kocsira ül 
lek és ngy mentek vissza a kastélyba, a lensé 
ges ur OrlfHiii  Fülöppel és kísérete férfi  tagjai' 
val az uiat gyalog «harta megtenni. A mint 
a főberczeg  k isii elével megindult, az est ho 
mályban valam ly gödrös helyen megcsúszott, 
eleseit, a ballábát maga alá szorítót la és boká-
jában eltörte. A főherczegnek,  kit kocsin szállí-
tottak haza, az első segítséget Hartmsnn dr. 
njujtotla. A baj a mint írják rövid idő alalt 
meg fng  gyógyulni, még pedig ugy, hogy ma 
radsudó nyomott netn hagy D<tga után. 

— Bandi Vazul brassói főgimn.  iga* 
gatót Gr. Majlálli G. Károly erdélyi püspök fő 
esperessé nevezte ki. Bándi neve annyira Össze 
van nőve Csik megyével és nevelés ügyünkkel, 
hogy e kitüntetést osztatlan örömmel vetlűk 
s ezórt neki egyetemlegesen gratulálunk. 

— UJabbi tanári kinevezés. A csík 
somlyói lőgimnázimnhoz a már eddig közlőite-
ken kívül a főtanhatóság  állal njabban Hri b-'i ger 
Béla neveztetett ki tanárrá, a ki már állását 
el ís foglalta. 

— A népszámlálás foganatosítása. 
A mint a lapunk máa helyén lálbaló miniszteri 
rendelet mulatja a kereskedelmi miniszter 
1900. évi népszámlálás végrehajtása iránti mun-
kálatok megkezdéséről intézkedett. Az aboz csa 
tolt utasilás 48 szakaszból áll s magában fog-
lalja azi a 8 száron mintát, melyeknek gondos 
kitöltésével nem csak az általános népszámlálás 
hanem ezzel egyidejűleg a köz- és msgán épü 
leteknek és a lakásoknak összeírása és a kis 
ipar körébe tartozó iparflzemek  felszereléseinek 
és termelési viszonyainak számba vétele ia esz-
közlendő Ie9z. A népszámlálásnál é« az ezzel 
kapcsolatos összes felvételrknél  általában az 
1900. évi deczember hó 31 ike és az 1901. évi 
január hó l-seje közti éjfél  időpontjában létező 
állapot lesz alapul veendő. Számláló biztosokéi 
tanítók, tanárok, lelkészek, nyugdíjazott állami, 
vármegyei, városi és községi tisztviselők, értel-
mesebb gazdák, gazdalisztek, magánzók továbbá 
felsőbb  iskolai tanulók s általában oly egyének 
alkalmaztatnak, a kik egyrészt műveltségűknél 
a népszámlálási teendőket ellátni képesek, más-
részt egyéb hivatásbeli kötelesség által A muu 
kálat teljesítésében nem akadályoztatnak. A 
számláló biztosok díjazása szempontjából 4 féle 
fokozat  állapiltatik meg és pedig 3, 4, 6 és 6 
koronás napidijak s a munka mennyisége sze-
rint való díjazás esetére pedig 7 féle  dij fokozat 
szolgál zsinórmértékül, mégpedig számláló la-
ponkint és házigyüiló iveukint számítva 4, ö, 6, 

8, 9 éa 10 fillér.  A költségek & községek ter-
hére esnek. 

— A vakok kolozsvári intézetének 
megnyitása. A vallás és közoktatásügyi mi 
niszter és Kolozsvár város támogatásával Ko-
lozsvárt „Vakok intézete- létesittelvéo, az folyó 
évi október hó 14-én megnyilik. Az intézel ele-
mi osztályaiba oly vak fiúgyermekek  vételnek 
fel,  kik 7 életévüket már betöltötték, de hév-
nél nem idősebbek. 19 éven felüli  vakok, ha 18 
életévüket még be nem töltötték szintén felvé 
tetnek, de ezek már sz intézet ipari tanműhe-
lyébe osztatnak be és elemi ismereteket p4ttan-
folyamon  fognak  nyerhetni. Leánynövendékek 
egyelŐie csak abban az őseiben vétetnek fel, 
ba Kolozsvárt való elhelyezésűkről és az isko-
lába valamint a lakásukon való kisérésükről a 
szülők vagy hozzátartozóik gondoskodnak. A 
felvételi  kérések szeptember 15 ig Szvacsina 
Géza kolozsvári polgármesterhez küldendők be 
e a kéréshez születési, illetőségi, himlőoltá«i s 
sz egészségi Állapotról orvosi bizonyítvány csa-
tolandó, mely utóbbi tanu«ilsa azt is, bogy a 
gyermeknek a vakságon kivül egyéb testi, vsgy 
szellemi fogyatkozása  nincs. Végül a folyamodó 
vagyoni állapotát feltüntető  hatósági bizonyít-
vány is csatolandó. A tanítás teljesen ingyenes 
azonban egyelőre az intézet az ellátásra elegen-
dő alappal nem rendelkezvén, a költségekről 
most a szülök tartoznak gondoskodni. 

— Beiratás. A gyergyó alfalvi  állami gaz-
dasági felső  népiskolánál az 1900/190l-ik tan-
évre a beiratkozások f.  évi szeptember bó 3— 9-ig 
eszközöltetnek, a rendes tanítás pedig 10-én 
veszi kezdetét. 

~ Korai dér. Még a mult bét elején 
valódi kánikulái melegben izzadtunk s pár napra 
azután a nálunk auguszlus végén, vagy szep-
tember elején jelentkezni szokott deret meghozta 
szeptember elseje, mely ba nem ia nagyon káros 
de lálbaló nyomokot hagyott az indás növények 
levelein és remélve, hogy Falb nrnak szeptem-
berre szóló időjóslatai be nem teljesednek talán 
még számíthatóak további dérnélkflli  annyi me-
legre, mennyi sz igazán dus gyümölcs termésűnk 
megérésére szükséges. 

— Sene- ás daiegyesületi kdigrülés. 
A «sikaseredal sene- és dalegyesQlet f.  hó 0 áa 
délután 6 órakor, a városbás nagytermében fogja 
megtartani rendes kösgyflléeét.  B kösgyfllée  leás 
hivatva, a már régen pihenő egyesületet uj te-
vékenységre serkenteni, a mi annál ia Inkább 
megfog  történni, mert a mint érteaültflnk  a város 
intelligens osztályából igen nagy számban léptek 
be as egyesület kötelékébe, hogy a mi társadal-
mi vissonyaíok között annyira esflkségea  egyesü-
letnek aj erőt kölcsönöslenek. Megvagyunk gyó-
•ódve, hogy a jóravaló törekvés eredményes le-
eud. esiránt egyébként garauotiát nyajt esőn te-
k-Dtélyes egyének aévsora, kik esen Ugy fellen-
dítése osé íjából sorompóba állottak. 

— A sertéavéss éa utosán koborló 
disznók. Midöo as annyi kárt éa veszedel-
met okozó eertósvéss a közelebbi időben újra 
fellépett  városuukban, közhírré tétetett, hogy a 
sertéseket nem Bsabad csordába járatni, hogy 
minden gssdánsk sertéseit sár alatt kell tartani 
hogy a ki es ellen vét aa szigorúan megbünle-
tódtk stb. stb. És még is mit látunk ? Ast hogy 
a sertések as utosákon osoportosao kóborolnak, 
a rendesen nyitva álló kapukoa as udvarokra be-
vándorolnak és bentlévö kollegáikkal örömtalál-
kosásokat reudeznek e terjesstik a veszedelmes 
betegséget mindenfelé.  Ebből as esetből sxiuléo 
azt konstatáljuk, hogy itt ssüfcség  esetén as in-
tézkedések megtételnek, de azok végrehajtásáról 
tiszteletben tartásáról senki sem goudoskodík, arra 
senki fel  aem i'gyel s igy a hslóságok jóakarata, 
törekvése kárba vess, eredménytelen marad. Mi-
dőn a kóbor sertésekre felhívjuk  a városi állator-
vos és az illetékes hatóság figyelmét,  a közönség 
érdekében kérjük és sürgetjük, hogy alkalmszzák 
a törvényt. 

— Tftzvósz.  Nagy tUzvéss dühöngött a 
mult hóoap 28-án Ditró községben, mely 10 gas-
dáuak lakóhásait és gazdasági épületeit tette 
semmivé a bentlök felhalmozott  takarmáonoyal 
együtt, miulegy 25—30 ezer forint  kárt okozván. 
A tüzet, mely délelőtt tis óra tájban ütött ki, állí-
tólag gyufával  jttesó gondatlan gyermekek okoz-
ták. A nsgy szárazság folytán  pár peros múlva 
számos épület állott lángbao, mert a tüc terjedé-
sét erős szél segítette elő. A vishiány miatt as 
oltás igeo nehezen moot és a minden irányban 
terjedő lángok végpusztulással fenyegették  a köz-
ség egyrészét. Remete és Szárhegy segítségre 
siető polgárságának és a gy.-szentmiklósi tűzoltó 
egyesületnek köszönhető, hogy a tíis lokáJizál-
tatott és igy a nagyobb veszedelemnek eleje vé-
tetett. Mint legtöbb esetben, ugy itt is, a leégett 
épületek és termények legnagyobb részben nem 
voltak biztosiévá. 

— A dohajkodáa ssomora követ-
kezménye. Csik-Szépvizen történt, a mult hó-
nap 31-éu. Az úgynevezett Teutscb-féle  fogadóba 
két utazó volt beszállva, nevezetesen Simon Jenő 
kereskedelmi és Révész Mór biztosítási ügynö-
kök. A mialatt az ügynökök csendesen vacso-
ráztak a vendéglőbe két szépvizi fiatal  legény 
állitott be, a mint mondják jó kedvű állapotban 
s ezek az utazókat sértő szavakkal bántalmazni 
kezdték. Az utazók, bogy a további kellemet-
lenségeknek elejét vegyék kocsisuknak megren-
delték, bogy fogjon  be, mert uljokat Gyimes felé 
folytatni  akarják s ezzel Ők maguk is kimentek 
az udvarra, bogy a kocsis készülődéséi siettes-
sék. A dnba) legények őket ide is követték a 
mikor as utazók előlük az ístálóba vonultak 
dorongol és vaavíllál ragadlak s ezek as ajtón 
keresztül az utazókat inzaliálták a közben az 
isláló lámpát is leütötték. Az ügynökök eleget 
kérték őket, hogy maradjanak békében sőt egyik 
figyelmeztette,  bogy nála revolver van a ha ga-
rázdálkodásukat tovább is folytatják,  lőni fog. 
Mindez azonban nem használt a mintán a legé-
nyek tovább is duhajkodnak és as utazók egyi-
két vasvillával meg is sebesítették Révész Mór 
elsütötte revolverét s a golyó Miklós Gergelyt 
mellén találta éa snlyosan megsebesítette. A sé-
rültet folyó  hó l-én a helybeli korházba beszál-
lították, a hol most ápolás alatt van, életéhez 
azonban kevés a remény. Azutazótacaendőrök 
behozták a helybeli kir. törvényszékhez, ahon-
nan rövid kihallgatás ntán szabadon bocsátották. 

— Uj marhalevelek. Alig bogy akorona-
érték0 10 és 6 filléres  marhalevelek augusztus 
hó 1-ével forgalomba  hozattak s már Isuj, két-
szeres értékű űrlapok kibocsátását jelzi a pénz-
ügyminiszter 1901. január bó 1 napjával vagyis 
az alkalomból, midőn az állategészségügy álla-
mosításáról szóló tOrvény életbe lépik s a kir. 
állami állatorvosok működésüket megkezdik. Ja-
nuár 1-töl kezdve tehát a kél éven felüli  lovak 
és szarvasmarhák után 20 filléres,  2 éven aluli 
ló és szarvasmarhák, valamint korukra valé te-
kintet nélkül minden Oazvér éa szsmár után 12 
filléres,  végűi jubok, kecskék és sertések elri 
darabja után 4 filléres,  minden további darab 
után 2 filléres  bélyegü Űrlapok hozatnak forga-
lomba, minthogy azt a jelselt törvény ngy rendeli. 

— Pályásat tudomány- ós műegye-
temi hallgatók részére. A budapesti .Measa 
Academica Egyesület- aa 1900-1901. tanév 1. 
felére  a kővetkező pályáaatot hirdeti: I. Aa egye-
sület választmánya állal betöltendő mintegy 100 
ingyenes, illetve féldljas  ebédsególyre. E helyekre 
csak tndomáuy egyetemi hallgatók pályáshatnak. 
A kérvény aa elnökségbe* csimsendó. 9. Bojári 
gr. Vigyáaó Sándor oa. éa kir. kamarás ur ö Mél-
tósága által betöltendő bárom ingyenes ebéd- és 
vaesoraaegélyre. A kérvények as alapitványoaóhoz 
osimsendők. E helyekre esak kereaatény, tudo-
mányegyetemi hallgatók pályázhatnak. 3. Boda-
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pest székes fóvAros  tanácsa állal betöltendő hat. 
továbbá HAromasék-. Torontál-. Trencsén- és Uug 
vármegyék. — Poz-ony, Baab.idka éa SzalmAr-
Németi vacsorssegélyre. E kérvények az illető 
törvényhatósághoz csimzendók. az illetékesség 
világos feltüntetésével,  a mennyiben ezeo alapit 
ványi helyekre első sorban osak az oda illelékesek 
tarthatnak igényt. E helyekre tudomány- és ind* 
egyetemi hallgatók pályázhatnak. Mltidesen bé 
lyegteleo kérvényekhez melléklendő; a) index v. 
indsxmáaolat (elad évesekőéi érettségi biiooyit 
vény). b) a részletekre is kiterjedő szegénységi 
bizonyítvány. A kérvények (sz alspitvAoyoa he-
lyekre is) •» egyesület hivatalos lte]> iségébeo 
(VI., MolnArulois II. sz) odandók be. A 2. éa 
3. alatti kérvények beadási holArldeje azept. 12. 
t i I. alattiaké azept 20. Budapesten, 1900. Nagy* 
Boldognasaony napiáo. Aa elnökség. 

— Alapkő letétel. Folyó évi augusztus 
20 án volt a tölgyesi r. k. templom alapkőletétele 
és sónak beszsotelése, mit a mise után nngy 
iiaoepélyeaaéggvl, as slapiték éa aa egyház köz-
ség többi lagjsipsk jelenlétében. Balogh Lajo* 
lelkész végzett Aa alapba falsalák  üvegedénybe 
helyezve a aiokáaoa okmányt, melyre II beezeu-
telés kelte, továbbá ss egyliáa, aa állam, a vár-
megye, a Járáa éa Tölgyes község egyház és 
világi fejel,  képvlaolöi, gondnokai, a holybeli hi 
\atalok vezetői éa a templom alapitúiusk s épí-
tőjének neve van megörökítve. Ugyanoda jelen 
kori pénznemeket is tettek, hogy azokról A jö 
veudó időbeliek a templomépítés korára vissza 
emlékezhessenek. Szertartás után a pap megál 
dotta a nemeslelkü alapítókat és mindazokat kik 
a szent czélt hozzájárulásukkal elősegítették. 

— Pályásaira felhívás  tanítók- ós 
tanitónöktlös. Aa E. M. K. IS. igazgató-választ 
mánya ezennel pályázatot hirdet, a (iyertyánffy 
István kir. tanácsos, nyug. áll. paedagogiai igaz-
gató ur által lelt alapítvány. 189«. évi '200 koronás 
kitüntető jutalmának elnyerésére. Pályázhatnak 
oly erdély részi népiskolai tanitók és tanítónők, 
a kik az Eötvös alapnak is tagjai és ezenkívül 
megfelelő  bizonyítvány nyal mutatják ki, hogy 
hivatásuk kórébon huzamosabb időn át, nemzeti 
azempoutból kiváló sikerrel működtek. A folya-
modványok folyó  évi szeptember hú 30-ig Kolozs-
várra az ti. M. K. E. igazgató-választmányához 
küldendők be. A kijelölést az E. M. K. K. igaz-
gató-választmánya ejti meg. Kolozsvárt, 1900. 
augusztus hó 27-éo. Gróf  Uéldi Ákos s. k. eluök, 
SAndor József  a. k. t. alelnök-Tó titkár. 

— A odk-ueredai kir. törvény ssék-
nél folyó  évi szeptember bó 7-én megtartandó 
büntető ügyek jegyzéke. I. 1761. Gál NAntlor 
d. e. 9. csalás büntette. 2. 1969. Balázs Antal 
d. e. 9 okirat ksmisitás. 3. 1969. ÖÍV Máté 
Uirczella anlyoa testi sértés. Csik-Szereda, 1900. 
szeptember 44D. 

— As Ausztriába és külföldre  kül-
dött képes levelesőlapok portója. Az 
osztrák postaigazgatás ismételve fölszólalt  a Ma 
gyarorssAgból Ausztriába elégtelenül bérmenteaitve 
fbiadott  levelezőlapok asgy száma miatt. Ujabban 
eszközölt följegyzések  szerint egyedül a bécsi 
kö&pontí levélkés beai tó hivatalhoz 0 hét leforgása 
alatt 85.200 elégtelenül bérmentesített levelező-
lap érkezett 11 agyaromágból, melyek a hiányzó 
dij kétszeresével terhelve kézbesitieitek, igen 
sok esetben pedig, a czimzoit után fizetés  mellett 
el fogadni  vonakodván, a föladási  helyre vissza 
küldetlek. A közönség tájékozása végeit ismétel-
ten köaöljük, hogy a levelezőlapok csupán a ma-
gyar területen szállíttatnak 4 filléres  levélbélyeg-
gel, ellenben aa Ausztriába, Boainla Herciegovt-
nábs, Németországba, Szerbia éa Montenegróba 
szólók 6 filléres,  sgyébkülföldre  szólók pedig 10 
lillérea bélyeggel bérmeoteaíteodők. 

A Zenélő Magyaromig a világ versenyon 
— a párisi VlligkláT liláson cgyodűl képviselte az 
olcsó SM kiváló Tó zenét, mert mint modern zónát 
közlő zenemQ folyóirat  egy maga áll egész Európá-
ban — a mint Ilyen a Bronz éremmel lett kitQnlelvo. 
A most megjelent szeptember elscl 17. füzete  Ismét 
a legszebb zenemQ njdonaágokat közit, u. m: I. Ba-
lassa L. Kilniin „Kapaugaris a íaluuak" cslmQ ma-
gyar dalát. II. Ábrányi Kornél „As árva lány pa-
nasza" szalon darablát. III. Bokor József  a „Száz liba 
egy sorban" szerzőjének „A kis Panni" cziinQ kaplé. 

{au IV. Clpollone Álfons  „Helcna" Polka mazurkilát. 
ly gaxdag tartalommal jelenik meg a „Zenélő Ma-

gyaroraaág" minden (Qzete. Évenkint 84 fűzet,  min-
den [fisét  10-10 oldal tartalommal, a legkiválóbb 
sikert njdoDságokból. Előfizetési  ára egész évre 24* 
oldal tartalomra 19 korona, félévre  6 kor. negyedévre 
H korona. Egyes számok ára «0 fillér.  Előfizetni  a 
„Zenélő Magvarorazág" (Klőkner Edo) zeueinű kiadó* 
hivatalában, Budapesten, VL ker. Csengcry uteza 62/as 
honnan jegyzékeket ingyen s bérmentve küldenek. 

TANÍTÓ  URAK  FIGYELMÉBE, 
A vármegyénk  területén  levő  iskolákban 
használt  tankOnyvek,  iskoUii  nyomtat-
ványok, rqfz-  és  Írószerek,  jtafatáblák, 
palaveszők  »• SKM isrolai  szerelvények 
már megérkeztek  és  ntiyy  választékban 
kaphatók,  a legfutányosabb  árakon 
GYÖRGY  JAKAB  m a r t o n u t ó d a , 
DREHZNANDT  VIKTOR,  könyvke-
reskedésében.  Nagyobb  megrendelések 
Iskolaszékek  részére a legkedvezőbb  fel-
tételek  mellett  a leggyorsabban  eszkö-
zöltetnek.  A Jél  berendezett  üzletre  e 
helyről  is /elhívjak  a lelkész,  tanító  és 
iskolaszéki  elnök  urak figyelmét. 

— MAvéoet oaimre váltoaiatta át nevét a 
Hagyar Művészet czimO félév  óta fennálló  havi folyó-
irat s e változással kétbetenklnt megjelenő mttvésaetl 
lap lett. Ez ojltásaal még hathatósabban kívánja szol-
gálni művészeti ügyeinket s ss aj formában  e mO 
véneti kép« lapTmalysek MrkesstŐje Ca. Szabó 
Kálmán, lőesakíámBeleskynéB^saLenke, Igen 

gasdag tartalommal jolonl mos. Közloniéuyokei írtak: 
Üsana Tamáa, Vértesy Uyula, Lampérth Géza, Cs. 
Szabó Kálmán, Verset Dalmady Győző, Csáaiuír Imre. 
Bcnlczkyné folytatja  Hanna czim Ú érdekes regén vét. 
s még folytatást  talalunk Wlldenbruch Cypriunusáliól. 
melyet Hann Pcppl ültetett át magyarra, Ilendkivlll 
sok éa Igen szép színes rcprodukrziót imitat be a 
Művészet, moly alszcs kiállításával és gazdag lárui-
méval méltán megérdemli, hogy minden müveit, csa-
lád aszta Iáit ott louyou. Kló fizetni  u kiadóhivatalnál 
leheti Budapest, \1„ Vörösmarty uleza 42 sz. Előli-
zetésl árak: félévre  8 kor., negyedévre 4 korona; egy 
azáin ára 80 fillér.  Mutatványszámot szívesen külJu 
kiadóhivatal. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Sz. 4015, elu. 

A krrrnknlttrmOifi/i  i»iuix;tri-url,-  az HHtfí.  fri  in'i>mim-Idlénnil  nxúlú IWfJ.  fri  XLlff.  t.~r?. rfi/i-rhajtiim  Itiiyijii-hun k'imtoff  ifmli-h-lr. 
A leefontoauhh  állami és (ársadulini érdekek 

fűződnek  uhoz, hogy az ornzőgok népeHségéitek léi* 
tlé|>CKségi)kiiek (óbb viszonyúi bizonyos idő-

közökben általános népszámlálás által kidoritlesscnok 
és megállApIltaRHaoak ugyannyirn, hogy a nepszám-
lálsHok liasziiosaága éa szakstégcssógc níltulen műveli 
állsmbun az egész népessó̂ nck már rizintc küzludu* 
" a uicnl át. 

Hazánkban, hol annyi sok fontos  kőzgazdusági 
nemzeti feladat  vár mcgoldaira kétszeresen szűk-

sé̂ em, hogy megHzen-z/.dk mindazokat a tanulságokat, 
melyeket uépcstfécUnk  csuládi. társadalmi, |>hísikul. 
kulturális és gazdasági állupolánuk alapos isuicielu 
nyújt. Ebben rejlik n uagy álialános népszámlálás 
reudkivüli fontosságú  so fontossáff  ludatu vezette- u 
tOrvényhozá-st u luidűii uz 15W0. úvi uépsZHinláláaról 
szóló 18(K). évi XLIII, t.-cz. meghozatala a magyar 
korona országaiban HZ 1ÎWO. évi deczember hó Hl-óu 
létező állapot szerint általános népszámlálás lurlásál 
rendelle ef,  ffondoskodván  uz cszkü/tfkró]  n végre-
liajtás sikerének hjziosilásáru. 

Nem kótlenl, hogy lek intve n fonlos  kiízénlokel, 
inelv o népszámlálás sikeréhoz fűződik,  n nagy orszá-
gos munkálat fof:unutositása  körűi uz iVxszes törvény. 
hatósiigok a legnugyobh buzgulinat és a leiíiiuiiiexiTib 
versenyt fogják  kifejteni,  annyivul h lukahli, mert a 
népszámlálási niunkálutnuk sikeres véurelnijlása e 
munkálat nagy terjedelménél sok oldaltiságánál és 
apróiékosságánál a egj-állnláhan i'gósz niivollánál 
fogva,  ugy a tőr vény li utóságok link. valamint ax ulxúhh 
hatóságoknak, a já'rásokimk ós n romlexoll (uiuicsu 
vá'osoknuk, a község» elöljáróságoknak, killünrtsen a 
községi és körjegyzőknek, sőt magánuk a mejfSKám-
lálauaó egész néptisssgnck is a legbuxgóhb közremO-
ködését feltételezi. 

Az idecsatolt általános utasilás éa nz niiiiuU 
mellékletét képező felvételi  minták és uz ezek kiiül-
tésérc vonutkozó részletes utasítások u nétiKzainlálásl 
mmikálal egész menetére nézve teljes lujóknzutásl 
iiyujtunuk, a tör vény lialóxágniik szoros kötelességévé 
teszem tollát ax utasításoknak és felvételi  inintákuiik 
tűzvtes tanulmányozását, 

A mint az általános utiiHitásból Is kitűnik, a 
uépszámlálás végrehajtásánál a Kimilv lulajdonképpeii 
a községi elöljáróságok, különösen u községi ós kör-
jegyzők és a sxumlálásl tvcmlők végzésére kinevezendő 
számláló biztosok lelkiismeretes munkásságán és u 
közönségnek készséges közreműködésén nyugszik. 
L«*hetőleg Igyekezzék tehát a lőrvcnyhulüsűf!  a szám-
láló kerületeit niegulakitásáuúl H a számláló hiztusok 
kiválasztásánál minél nagyobb köi-űltckiniés<el eljárni 
s a uépességhen és u népszáuilálás Iráni luiuél nltu-
nosubb érdeklődést f'  lkellcni, különösen peilii; elejéi 
venni nílndeu olyan netalán mutulkozó ugţ;oualmnk-
uak, mintha u népszámlálás uz mink i-mrlrtt i-i- *:»hi<itiia, 
meggyőzvén u közönséget arról, liojry a népsxátnlá-
lasnak semmi egyébb ezélja nincsen, mini uz ország 
Összes népességének létszámát su iiépessé̂ nek mind-
azon közerdekü viszouyuit kiderileui, a melyekm-k 
ismerete éppen u népesség minden egyes lúgja bol-
dogulásának előmozdítása érdekében kifejtendő  állumi 
és társadalmi tevékenységnek képezi előfi-Uélolét. 

Hogy a népszámlálás végrehujiásúhun résztvevő 
összes tisztviselők öaszhungxulos közri-inüködése ini-
oél inkább biztosittassék, a törvényhatóság '-Isii tiszt-
viselője a jc en rendeletem vételétől számitvu 4 hét 
alalt Ülésre liivja meg a népszámlálásnál igénybe 
vccudő összes közigazgatási tisztviselő it s legyen 
rajta, hogy ez ülésben uz összes közegek uz úliulános 
utasítás es összes mellékleleluck tárgyalása últul a 
uépszámlálás egész menetéről beható tudomást sze 
rezzenek. A lörvcnyhutósógelső tisztviselője ugyune: 
slkuloininul jelölje ki minduzou központi s járási é: 
városi tisztviselőket, u kiket u népszámlálási Itgyek 
előadásával, részben azoknak önálló hiiiáskörlivi 
felelősség  terlic alatt való intézésével mê biz. 

A népszámlálási teendők tanulmányozásának 
mielőbbi foganatba  vchelésc végett a 111. kir. köxnontl 
statisztikai liivutul ss Összes clőiniiiiki'ilutok czéljáru, 
tehát a iiépszániláláHuál közrotnűködiil hlvutoit vár-
megyei éa városi törvényit utóságl közegek s a községi 
elöljáróságok, valamint a számláló biztosok részérc 
az általános ulusltásnuk u hozzá tartozó mellékletek-
kel felszerelt  kellő ineiuiylségd példányát o rende-
letem kézhez vétele után a legrövidebb Idő alatt 
megfogja  küldeni a törvényhatóság első liszt viselő-
jének, a kl sxoknak sz érdekelt hatóságok és annak 
Idején, ha a számláló kerületek megalakltlntiiuk ós n 
számláló biztosok kineveztetlek, a számláló biztosok 
között való szétosztásáról a járási és városi ható-
ságok utján gondoskodjék. 

Budapeston, 1900, évi suguszlus hó XWin. 
Ilrtfrtlfl*  «. k. 

Kereskedelemügyi m, kir. uioiaaler 
16885.-IX. 

iszlerrel la egyelórtólog, s mezőgazdasági saesa-
tvzdékro nézve pedig a földmlvelésflgyi  miniszter 
a kereskedelemiig) í éa péosügyminisslnrekkel 
iryeiértóleg liatároa. Horvát-Sslavonország terü-

letén létoadlő vogy létosiilt gyirskra nézve aa 
elhatároaás mindenkor a horvát-szlavon-dalmát-
országi bánnal h ogyelértóleg történik. 

'27. g Hn aa Állami kedvozméoyek lialályá-
inik t:ii innia nlull a kedvezményeket élvező gyá 
ros személyébon változás áll be. vagy a kedvez-
méuyekbeu réazesitell gyúr, illetve ipartelep át-
helyeztetik, végül ha a gyár vagy Ipartelep üzeme 
a törvény alá esd ujabb csikkekre kiterjeszleiik, 
az eredetileg már engedélyezed állami kedvez-
mények átruházliulék. illetvo kiterjeszthetők, a 
miért az illetőnek külön kell folyamodnia.  As itt fel-
sorolt összes váltoaáaok igaiolaiidók. 

28, g. Aa állami kedvezmények hatályának 
inoghossfttbbiiáaa  iránt folyamodásnak  rendszeriül 
csak o már cngodélyeznlt állami kedvezmények 
tartamának utolsó évében van helye. 

Aa orre vonatkozó kérvényeknek föl  kell 
asorelve lenniük az illető iparvállalat utolsó há-
rtfth'évi  vugyon tn ért egei, nyorsaég és veszieség-
aaámláíviil, mezőgazdasági szeszfőzdékre  nézve 
aa ongedölyesé8 ulnpjáiil asolgált tulajdonjogi, 
Illetve haszonbérleti állapotnak és A szeszfőzdének 
a vele kitpcsolntos gazdusággsl való viszonyáuak 
állostiiilnn voliát igazoló okmáuyokksl, valamint 

n niiíZÓuH/daKfigi  jellegel fguzoló  legutóbbi péuz-
iigj igS7giilóaagl vOgzéssel. 

IV. FEJEZET. 
2U. §, As álltiinl kedvezmények véglegee 

engodélyezósél ronszerhit aa Ipartelep helysziui 
vizsgálata olőzi meg. K vizsgálatok telj esi lésére, 
ha nőin a törvény I. Q-dnuk á. g) pontjában 
entIllett vnlumvly bányászati vállalat, továbbá a 
I. g-áimk '2. j) pontjiibait említett ásványolajat 
és kállsóknl kutató éa tjrmolő valamely vállalat, 
vagy nt̂ zőgazdaságl szeszfőzde  kedvezményezése 
forog  szóban, as jllclékua kerületi kir. iparfel-
ügyelő vnn hivatva,, kinuk erre vonatkozó jelen-
léaébo következők voctidők fel: 

I. As ipartelepen alkálmaioll tisztviselők 
éa munkások száma. 

3. A kazánok száma éa ezek tiizfeliileto. 
3. A motorok szám éa ezek Indikált lóereje. 
4. Az ipartelep borendeséso részletesen a 

toknlka fejlettségére  következtetési engedő öai-
szea berendezési tárgyak felsorolásával. 

6. A borendozésl tárgyak származási helyei 
(országok). 

(1, Indokolt vétoinény arra nézve, hogy a 
külföldi  származású berendezési tárgyak beszerez 
hetők lollok volna-e aa orazAţban. 

7. Az ipartelepen előállitolt összes iparczik-
kek feUorolása. 

0. Kiilütt mognevezése azoknak az iparcik-
keknek, melyek az lüU'J. évi XMX. t. czikk hs-
lározniányni alá esnek. 

!l. Az ipartelep üzembe hclyezéséuek napja. 
10. Vélemény arra nézve, liogy az ipar-

egészségügyi, valamint a ninnkáa-védelmi köve-
telményeknek megfelel-e  az ipiirtolcp berendezése. 
Ha nem. mily követelmények volnának az en-
gedélyezés feltételeként  megsllapilandók. 

A bri(|Uüito-gyárak a jelen g. reudelkezései 
szempontjából nem tartozunk a bányászati válla-
latok közé, miért is ilyenek kedvezményezéséi 

egolózőlei; a helyszíni vizsgálatot szintén az 
illetékes kir. i parféi  ügyelő ejti meg. 

30. §. A törvény 1. §-ánnk '2. g) és j) pont-
juibau foglalt  bányáasati vállalat >k. — a briquette-
gyárak kivételével — valamint ásványolajat és 
kúlisőkal kutató és lertnelA vállalatok kedvez-
inéuyci engedélyezésénél a helyszint vizsgálatok 
szlllslékes bányakapitányság Ügykörébe tartoznak. 

A bányakapitányság helyszíni szemle alap 
jin a kérvényt a fonnebbl  lényeknek, valamint 
annak igazolásával, hogy a kérdéses mü meg-
felel  uludazoknuk a feltételeknek,  melyek a tek-
nlka fejlődésének  ingfeleló  gépberendezés, a lug 
záa, a foncsorozás  és villamoaRág alkalmazása, 
valamint ss ásványolajat éa kálisókat kutató és 
tormelé vállalatok tekintetében a fennebbiekbeu 
slöiralnsk a kereskedelemügyi ni. kir. miniszter 
hoz törje stl fel.  (Folyt, köv.) 

Sz. 592—900. [iTs] a _ j 

Árverezési hirdetmény. 
Alólirott községi és közbirtokossági 

elöljáróság közhírré teszi, hogy ezen köz-
ség és közbirtokosság talajdonát képezi 
vadászati jogot 1900. évi szeptember 9-én 
délután 3 órakor a község házánál 6 egy-
más után következő évre a legtöbbet ígé-
rőnek nyilt árverezésen haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár egy évre 4 korona s 
köteles bérlő a bérleti összeget minden év. 
szeptember 29-én a községi pénztárba 
befizetni. 

A feltételek  hivatalos órákban bárki 
által betekinthetők. 

A s s l ö l j á r é s á g . 
Csik-Szentkirályon, 1900. augusztus 

bó 27-én. 
Albert Béniám, GyOrgy Ágoston, 

k. jegyző. L biró. 
Sz. 8928-900. 

[[. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye közigazgatásánál nyugdíja-
zás folytán  Üresedésbe jött kiadói állásra, mely 
1400 korona fizetés,  '200  korona lakbér és 192 
korona vármegyei javadalmazással van egybe-
kötve. ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom, hogy a kik ezen állást elnyend 
óhajtják képzettségüket, eddigi és jelenlegi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkalfetoserelt 
folyamodványukat  1 évi sraptember 18-lg 
bezárólag hozzám nyújtsák be. Ezen állásnak 
esetleg előléptetés folytán  megUresedó iraoH 
állásokra 1000 és 1200 kor. fizetés,  200 kor. 
lakbér, 128 kor. és 160 kor. vármegyei java-
dalmazással szintén pályázat nyittatik s a kér-
vények kellőleg felszerelve  a jelsett Utóig be-
adandók. 

Csik-Szereda 1900. augusztus 22. 
Alispán helyett 

Mihály Ferenos, 
főjegyző 

l tt00' Utasítás 
a hasai iparnak  állami kedvezményekben 
való réssesitésérő/ szóló 1899. évi XLIX, 

t.-cz. végrehajtása  tárgyában. 
(Folytatás.) 

A viasa téri lés alapján alkalmazóit kedvez-
ményeknél s viesalérltmény folyósítása  oiéljából 
a m. kir. állsmvaautak szabályai szeri ut olőter-
jeszieodő aaálltáai okmányok (eredeti fuvarleve-
lek) a gyár Qaembehelyezéaétől azámlloU bárom 
hénspon belül s m. kir. államvasutak igazgstó-
ségáhos benysjtandók, különben a vissitéri lésre 
való mioden igéoy osgssUnlk. 

26. 9 A kedvezmények engedélyezése, ha-
lalyba léptek napja és tartama felett  a kereske-' 
delemOgyi miniszter s péDtÜgyminlsalerrsl, és 
mlndssoo esetekben, s rntdőo s meaó* és erdő-
gssdsság érintve vas, a RUdmlvelésOgyl ml-

Laptalujdonos: 
GYÖRQYJAKAB ÖBÖKÓ8E. 

MESS SÁNDOR dr, 
iBoel tM rdom 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[uaj ío-io GsUc-Szeredában 

Nagy Ferenos dr. házában. 
1 1 

I Oalk- Szent-Királyon özvegy 
^ Gál Bndrénénel elköltözés 

folytán  bárom szobaheli bútor» 
továbbá idei termésű, elsó minő-
ségű széna, gazdasági esz-
közök, egy koosl, ökrök, 
bivalyok, sertések eladók. 

[lUOj 4—4 

Ss. 4483/1000. [IMI ! 
tkv. 

HQtDETMÉNV. 
As arányosított oslk-görfcsfslvi  köakelyeket 

as általános helyezioeléei állapot eserlat feltOa-
lető CsIk Qöröcsfolva  kösség 980—064 aaáaa 
tjkve arányosítás következtében as 1969. évi 
2679 számú szabályrendelethez képest álalektt-
tatik és eszel egyidejűleg mindasoa isgatlaaekia 
nézve a melyikre as 188«. évi XXIX., as 1889. 
XXXVIII, és az 1691. XVI. L-esikkek a tésy-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyaésAt rea-
delik, as IB92. XXIX. L-esikkben aaakályoMtt 
eljárás a leiekjegyzőkönyvl bejegyzések helyes-
bítésével kspcaolatosaa foganaioaittalik. 

£ czélból as AtalakitM eMmnkálat hlte-
I esi lése és a helyazini eljáráa Cdk-Göröesfolvs 
községben 1000. évi sseptomber bó 17-éa fsg 
kezdődui. • -

A tervezet hitoleaitéséaek valamiét általában 
a helyszint eljárás fogsnatoaltáaa  végett Gessé-
Uéla kir. törvényszéki biré és Kozma István kir. 
trvazéki a. telekkönyvvezetőből álló bizottság kll-
delik kl. 

Ennélfogva  felhívatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy megbatalmaaott ál-
lal joletijenek meg és as uj telekkönyvi terveset 
ellen nelalAni észrevételeiket annál biaonyoaabbaa 
adják elő. mert a régi lelek jegyzőkönyvek vég-
leges átalakítása után a téves Alveaetáabdl ered* 
hető kifogásokat  jóhiszemű harmadik ssemélyek 
irányában löbbé nem érvényesíthetik. 

2. mindazok, s kik s telekjegyaőkönyvekbea 
előforduló  bejegyzésekre nésve előterjesztés! kíván-
nak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
elótt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo-
lyama alatt jelenjenek meg Aa as előterjeszté-
seiket, igazoló okiratokkal mutassák fel. 

8. mindazok, a kik valamely ingatlanokra-
lulajdoojogot tartanak; de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy as 
átírásra aa 1866. XXIX. L-oz. 16—18, és ss 
1P89. XXXVIII. t.-cs. 6. 7. és 9. §-ai értelmében 
szükséges adatokat megaseresni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket a kiküldött elótt igazolják, 
avagy oda hasasunk, hogy as étruhásé telekkönyvi 
tulajdonos as AtruhAsAs létrejöttét a kiküldött 
elölt szóval ismerje el, éa a tulajdonjog bekebe-
lezésére engedélyét nyllvAnitaa, mert külőnbea 
jogaikai eaen az aton nem érvényeaiihetlk és a 
bélyeg éa illeték elengedési kedveaménjbdl Is 
elesnek; és 

4. azok kiknek Javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vooatkosé sálogjog vagy meg-
ssUnt egyébjog van oyilvAn könyvileg bejegyeave, 
úgyszintén as ily bejegysésekkel terheli ingatla-
nok tulajdonosai, hogy a bejegyzett Jogsak kitör-
lését kérelmezzék. Illetve, hogy a kitörléal enge-
dély nyilvAnltAaa végett kiküldött elftU  Jelenjenek 
meg, mort ellen esetben a bélyegmentesség ksd-
veaményétől elesnek. 

A kir. törvazék mint lik vi hatósAg. 
Calk-BseredAn, 1900. juUns hé 24-én. 

G é n é Béla» 
kir. l # l btri. 



Sieptember S. C S Í K I L A P O K 36. aiám. 

G " 3 7 - © r 3 2 Q . © l c " b i z t o s i t ó 

intézetnél repraesentálá népességei birrt erélye* uruk és hölgyek j ó javadalmazás 
mellett alkalmaztatnak kUlraoIgálatra. Alláasal búvik n külszolgálatot mellék foglalko-
zásként gyakorolhatják. Ajánlkozások S e b e s s DezSÓ úrhoz (Kolozsvár, Benigni 
palota, biatoaitáai iroda) inlézendők [174] 1-
n y y i ^ y y y y y y ^ y y y s i ^ y y y y y í i ^ y y y y y v y y ^ ^ 

A BÖrUzlet terén 22 éven keresztül kirejtett eredményes működésem következtében sikeralt 
nekem Magyarország két legelső Bőrgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az említett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 22 éven 
át elismeréssel találkozott Üzleti működésem Tel bátorítanak engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkéljem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
•Mséget fogom  szállítani. Az eredetiség fönti  sörfőzdéből  kibocsátot palaczk söröktől 
csakis akor lehet biztos, ha a dugó mint kétfélén  a czég neve bele van metszve. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 2ö liter. 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
[121] 19—2o BRASSÓ, hosuu-utcia 104. ^ 

Zongorák, planinok, czlmbalmok reazletflzotesre. 

Ő Felsége által az ezredéves ursz. kiállításún megdicsérve. 
Töbfc>  é r ő m m e l IdfÜELtöt-v®. 

Sctamidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemű-raktár 
Maros-Vásárhelytt. 

|156| 3 - 4 

Külföldi  é9 saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindennemű hangszer javítása 
és hangolása sznkszerQ pontos-

sággal teljesíttetik. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Szám 164/1900. 

1900. évi szeptember hó 9-én i e. 9 órától kezdHSfóg 
C s l k - T u s n k d f i i r d ő n ,  a „ G y ó g y c s a r n o k : " h e l y i s é g é b e n 

RENDES KÖZGYŰLÉST 
T A B Q 7 A I : 

Az igazgatóság évi zárjelentése. 
Közigazgatási flirdóbiztos  jelentése. 
Fürdő orvos jelentése. 
Költségvetés és előirányzat. 
Katz Ida debreczeni lakosnak a .Szurduk" nevll helyen építkezése, 
özv. Temesvári Zakariásné építkezési engedélye. 
Szemerjaí István kérése a .Hárorohuszár" -szálloda mögötti térnek átengedéseért 
Indítványok — kebli ügyek. 

Felkérem a szövetkezeti tag urat, szíveskedjék vagy személyesen, vagy meghatal-
mazottja által a gyUléseti megjelenni, indítványait pedig az Alapszabályok 24. §-ban megha-
tározott időben az igazgatósághoz beküldeni. 

Az igazgatósági tag urakat kérem szeptember H-án délelőtti 10 órakor az igazgatósági 
gyűlésen jelenjenek meg, hogy uz Ügyeket a gyűlésre elé készíthessük. 

Mikó Bálint, 
[175] i - i szöv. elnök. 

G. 

tí. 

3 P X3 O 
már 100 [óráiért is kaphatót! 

Ctiiik is olsór:wi£ii gyárak állandó nagy 
raktára u. ni. „ S c h l a d i t z " dresdai 
„Patria" sollinjceni, .Noricum" lánoz-
nélküli, .Styria-Puch" eredeti, .Nas* 
cott", „Helical-Premier" stb. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely I 
GROSZ FRIGYES, 1**1 " - 1 5 

Kolozsvár, Beltorda-utoza „New-York,,-szálloda mellett. 

GYÖRGYJAKAB HARTON DTODA 
DRKSZXÁNDT VIKTOR 

l i ipynr iá ja , timp-, papir- és i r i m r - t e s M s e C i i l M i t a . 

Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. ra.: vonalzók, palatáblák, tisztázati éa 
rnjzfüzetek,  igen jó plajbászok, irótollak, közönséges és disze9 
tollnyelek, tolltartók, tintatnrtók, rajzeszközök, körzők, festékek 
és festőecsetok,  egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
sógi, egyházi, iskolai é9 ügyvédi nyomtatványok stb. stbbiból. 

Továbbá dusválnsztéku Qiletl-, jegyző-, Ima- és énskeskAnyvsIt 
Úgyszintén kaphatók: vegyes ifjúsági  Iratuk, mulattató képet me-
séskönyvsk, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papirüzletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz* 
papir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló ós minden-
féle  szines papirok, selyempapírok. — Igen nagy választékú 
levélpapírok angol és franczia  gyártmányú díszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagy választék* névnapi én ujóvl 
kártyákból, díszes emlékkönyvek és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jóininóségü fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, oarmin, lUla, kékszínű 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyzőtinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és nag}' elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok ó'rangyala" 
czimü ima- és énekkönyveit; .Erények győngyó'-t: .Halotti 
zsolozamák éa szertartások könyvé'-t; .Irva-olvasás'-t; 
„Csikmegye földrajza*-t. 

ÜZLET ÁTVÉTEL! 
Mivel üzletemet a napokban Merza Rezső urnák átadtam, van szerencsém a n. é. közönségnek 

eddigi szíves pártfogásáért  liálás köszönetet mondani és egyúttal kérem, hogy az eddig irántam tanúsított szíves 
pártfogásukat  utódom részére fen  tartani szíveskedjenek és ötét becses látogatásukkal szerencséltetni méltóztassanak, 
melyek után vagyok teljes tisztelettel ^ 

E hó 15-től Barcsay E. ur első férfi  és női divat-üzletét megvettem s ezt elegendő 
tőkével szolid árak és a legjobb és legdivatosabb árukkal ellátva ugy ezután is mind eddig 
Csik-Szeredában ez első divat-üzlet renoméját fenntartani  szándékozom s kérem a n. é. 
városi és vidéki közönséget, elődöm bizalmával engemet is szerencséltetni szíveskedjenek! 

Csik-Szereda, 1900. augusztus hóban. Mély tisztelettel, 
(171] 3 - 3 I ^ E Z S Ö , férfi- és női divat üzlete. 




