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A Khuen-Héderváry kabinet alig hat 

lieli fennállás  után beadta lemondását, 
ilyen rövid életű kormánya Magyaror-
szágnak a kiegyezés óta nem volt. Nem 
lett se jdt, se rosszat megalakulása óla 
jó formán  még csak szóhoz sem jutott 
s egyáltalán nincsen és nem is történt e 
kormány részéről semmi olyan országos 
és nagyobb szakáan intézkedés, mely 
nevéhez fűződnék  s a lemondásnak egyet-
len oka, hogy Khuen-Héderváry békés 
eszközökkel nem tudta helyre állítani a 
rendet, nem volt képes a parlament há-
romnegyed év ótn fennakadt  szekerét a 
rendes kerék vágásba zökkenteni, erősza-
kos eszközökhez pedig nyttlni uem akart, 
inkább beadia lemondását, mit ó felsége 
kegyelmesen el is fogadott,  a válság meg-
oldása azonban 0 felsége  elfoglaltsága  és 
a közbeeső Ünnepek miatt csak e hét vé-
gén vagy a jövő hét elején várható. 

Az országgyűlés és a poliiikai élet 
szllnetel, de csak látszólag, mert ha a 
küzdőfelek  a parlament porondján nem 
is jelennek meg, annál élenkebb az élet a 
pártkörökben s a válság mikénti megol-
dása iránti találgátásoknak és kombiná-
czióknak se hossza, se vége. 

Első sorban azt találgatták, hogy 
n jelenlegi helyzet felől  és a kibontako-
zás mikéntjéről kiket fog  ő felsége  meg-
hallgatni. 

Uz egyébiránt már meglehetősen tisz-
tába van hozva. 

O felsége  folyó  hó 19 én Budapestre 
érkezik s a legközélebbi napokban ki 
fogja  hallgatni az országgyűlés két házá-
nak elnökeit Csáky  Albin és Apponyi 
Albert grófokat,  továbbá minden valószí-
nűség szerint Lukács  Lászlót, Tisza 
Istvánt és Andrássy  Gynla grófot.  Ezek-
nek kihallgatása során azonban merülhet 

fel  szUksége annak, hogy legfelsőbb  ki-
hallgatásra még mások is meghivassanak. 

Még nagyobb a találgatás a halalom 
jövendő embere, az uj miniszterelnök 
személye körül. 

Politikai körökben igen sokan óhaj-
tanák, hogy ujolag Széli  Kálmán álljon 
a kormány élére ; ez azonban nem való-
szinU, mert amint hirlik, Széli Kálmán 
nem hajlandó magányából ismét a politi-
kai küzdőtérre lépni. 

Igen sokan emlegetik a Lukács 
l.ászló nevét is. Ellene azunbnn nz ellen-
zék erős támadásokra készUl, a szabad-
elvű pártban pedig azt beszélik, hogy » 
kormány alakításra nemzeti engedmények 
nélkUl Lukács László sem vállalkozik. 

A függetlenségiek  leginkább örven-
denének, ha Wekcrle  Sándor bizatnék 
meg a kormány ulakilással. O azonban 
szintén nem hajlandó nemzeti vivniányok 
nélkUl a miniszterelnöki széket elloglalni, 
a azonkívül ő még nz ujoncz lélszám le-
szállítását is követeli, mert szerinte az or-
szág ereje nem a nugy hadseregben, ha-
nem az ország közgazdaságának lellendü-
lésében gyökerezik. 

Apponyi Aliiért gróf  ellen a fele-
kezeti előítélet izgat, mégis az ő kinevez-
tetése az ellenzék tulnyomó részénél bi-
zalomra és tetszésre találna. Apponyi 
gróf  azonban programinjának teljes helybe -
hagyását kívánja s csak azon esetben 
hajlandó vállalkozni, ha a bajok gyöke-
res orvoslására teljes felhatalmazást  knp. 

Bármennyire is érdekesek a fentebbi 
találgatások és kombinácziók, még sem 
vonhatják el az ország figyelmét  egy ne-
vezetes mozgalomtól, mely a debreczeni 
szabadelvUpárt köréből indult ki s mely-
hez most már a vidéki szabadelvű pár-
tok egymásután csatlakoznak. 

Mikor H függetlenségi  pártok a nem-
zeti kívánalmak tekintetében a harezot meg-
kezdették, megmozdultak a függetlenségi 
polgárok nagyobb tömegei ia nz ország kil-

Iöuiböző részcin s hatalmas deputácziók-
ban járultak n képviselőház elnöke elé, 
hogy a függetlenségi  pártok küzdelmét 
támogassák s egyben tanúságot tegyenek 
arról is, hogy sz előtérbe állított nemzeti 
követelések nem csak néhány képviselő, 
hanem Magyarország' választó polgárainak 
kívánsága is. 

A debrec/.ctli szabadelvű párt f.  évi 
julius hó 28-án népes gyillést tartott, 
melyen egyhangúlag hozott határozattal 
kimondta, hogy a közös hadseregre vo-
natkozó nemzeti követelések mellett nyílt 
és határozott állást foglal  el, szükséges-
nek tartja, hogy az 1867. XII. t.-cz.-ben 
felállított  paritás a közös hadseregben is 
teljes érvényre jusson. E czélból a közös 
hadsereg Magyarországból kiegészitett lö-
szében, vagyis a törvény szavaival élve 
a magyar hadseregben, mint nz egész 
hadsereg kiegészítő részében, 1. a magyar 
zászló, magyar czimer és a magyar köz-
jognak megfelelő  jelvények alkalmaztas-
sanak : 2. a viszonyoknak tnegleleló' előre, 
megállapítandó idó' alatt a szolgálati és 
vezényleti nyelv fokozatosan  magyar le 
gyen ; 3. a magyar származású tisztek ő 
Felsége idevonatkozó 1868-íki rendeleté-
nek végrehajtásával magyarországi ezre-
dekbe helyeztessenek á t ; 4. az országban 
magasabb katonai nevelőintézetek is ál 
littassanak és az összes magyarországi 
katonai nevelőintézetekben a tiszti neve-
lés magyar legyen; 5. a katonai büntető 
perrendtartás n modern jog elvei alapján 
refcrmállassék  u magyarországi ezredek-
ben n magyar tárgyalási nyelv alkalma-
zásával. A debreczeni szabadelvű párt e 
követeléseket a nemzet elidegenít hellén 
jogaiból eredőknek tekinti s ezek megva-
lósítására, illetve a magyar szolgálati 
vezényleti nyelv fokozatos  behozatalának 
megkezdésére az időt elérkezettnek látja 
és meg van győződve arról, hogy az 
1807-iki XII. t.-cz. végrehajtását. czélz<í 
ezen reformok  u közös hadseregnek az 
emütett törvényben szabályozott közjogi 

helyzetét nem érintik, a hadsereg harcz-
képcsségét emelik, a magyar nemzet éa 
a hadsereg között az érzelmi összeforra-
dást eredményezik és a Magyarország és 
Ausztria közt az 1867-iki XII. t.-cz. által 
létesített államjogi kapcsolat megerősíté-
sére vezetnek, az állami önállóságnak biz-
tosítékául szolgálnak és elősegítik, hogy 
az 18fi7-iki  közjogi alapon nemzettlnk 
egy nagy történelmi múlttal leljea önál-
lósággal biró nemzet önérzetének és jo-
gos igényeinek megfelelő  arányokban 
fejlődhessék. 

A debreczeni mozgalomhoz nyomban 
csatlakozlak s n határozatot teljes szöve-
gében iiiHgukévá tették a székelykeresz-
t'iri. szegedi, szatmári, paksi, rimaszom-
bati és abrudbányai szabadelvUpárlok s 
valószínűleg csatlakozni fognak  n többi 
szabadelvű pártok is, vagy legalább is 
azoknak legnagyobb része. Az ilyen nagy 
irányú mozgalom és a vidéki szabadelvű 
párl oknak határozott fellépése  nem hagy-
hatja érintetlenül a központi szabadelvű 
pártot sem, ahol egyébiránt már is az a 
vélemény, hogy nemzeti vivniányok nél-
kül nincsen végleges megoldás s legfel-
jebb még csak abban kétségeskednek, hogy 
vájjon már a legközelebbi kormány meg-
hozza e az ohajtott nemzeti vivmá-
nyokat. 

S tua már általános nemzeti közvéle-
mény, hogy Magyarországon  akárki 
vegye át a kormányzatot,  nem lesz 
teljes rend  és béke a parlamentben, 
mig a nemzeti aspirácziók  a hadsereg 
intézményében nem teljesülnek,  mert az 
általános meggyőződés szerint tnég az 
indiMiinitás és az ujonczjutalék megszava-
zását sem lehet keresztül vinni nemzeti 
engedmények nélkUl. 

A közvélemény ilyetén kialakulása 
elől még a legmagnsabb helyen sem zár-
kózhatnak el, annál kevésbé, mert hiszen 
Deák Ferencz a kiegyezési törvény né-
hány szakaszába tényleg lerakta azt az 
elvi alapot, a melynek nemzeties irányú 

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Szent István napjának megünneplése. 

Többnyire minden nemzetnek vaa oly nem-
zeti ünnepe, melyen az egész ország apraja-
nagyja örömmel vess részt. Hazánkban ez idó 
szerint valóságos nemzeti ünnep Szent István 
király emléknapja volna, de bár kormányintéz-
kedések vannak e napon az ünnepi lobogók ki-
tűzésére és a mnnka szfiuetelésére  nézve, még 
ez a nap sincs általános nemzeti ünneppé avatva 
s az a mozgalom sem öltött még határozott ala-
kot, melynek osélja Saent fstván  dicső királyunk 
emlékének évenkint való egyetemes és kötelesé 
megünneplése. Ez rég megindult, hogy abban as 
egységes magyar állam kifejesósre  jusson, as 
a magyar állam t. L, melynek Szent Istváu 
a megalapítója és oziviliaáltors volt; mert ha 
Szent István nem született volna a a Magyar 
birodalom élére nem kerül, kl tudja megtadott 
volna-e állaoi Basánk ezer eaztendeig itt e helyen. 

A katholikus egyház saázsdok óta ünnepli 
ugyan Szent István napját, de ez as ünneplés a 
buzgó kereaztéuy apostolt, nemzetének hittérítőjét 
illeti első sorban, és igy az egész birodalom neui 
tulajdonúja azt a jelentőségei ennek a napnak, 
melyet annak tulajdonítani kell éB lehet s külö-
nösen egyes vslláafelekesetek  körében és főként 
a nemzetiségi vidékeken egyáltalán alig akarnak 
tudni is e nap létezéséről, annál kevésbé sanak 
megünnepléséről, s igy astáa a katboliknaságnok 
tisztán egyházi ünneplése mellett nem jnt eléggé 
kifejezéare  az a megbeaaillhetetien érdem, me-
lyet Szent látván első dicső királyunk szerzett, 
kl a nevéről elneveiett birodalom megalkotója 

volt; mint bölcs fejeJelem,  míut az ország szer-
vezője, a ki ezsel századokra terjedő szilárd 
alapot rakott le nemzete feumaradásának  bizto 
sitására; mini a czivilizáczió terjesztője, míut 
törvényhozó, mint példás cssládaps, míut a 
magyar mezőgazdaság ősatyja, mint hós és had-
ves<r igazolta magát uemzete előtt. 

Ha csak azokat as érdemeket méltatunk is, 
melyeket a nagy király a magyar királyság meg 
alapításával s Magyarországnak Európa akkori 
osivilisált országai közé emelésével és a pogány 
vallásnak megazűntetésével szerzett, már özek o 
tényei megérdemlik, hogy Szent István napja 
hazánk egyetemes nemzeti ünnepének nyilvánít-
tassák. 

Kert ha a kstholikus egyház éB nép a nagy 
király álul alapitolt tiz katholikus püspökség 
szervezéséért emléke iránt nagyobb hálára is van 
kötelezve, de nincs megokolva kellőkép sem a 
magyar fajhoz  tartozó más vallás felekezetek, 
sem a külön nemzetiségeknek as az álláspontja, 
hogy Szent István o»k a katholikus egyház 
szeutje lévén, már csak vallási meggyőzódésiik-
uél fogva  Is einlékuapját ünnep tárgyául nein 
tekinthetik. 

A protestáns  felekezetnek  sem szabadna 
megfeledkezni  arról, hogy a .szent* jelző, melyet 
ó ismerni nem akar, nem a hilfelekezeli  állás-
pontot, hanem a történelem által általánosan el-
fogadott  megkülönböztető általános elnevezést 
jelzi; de aem ssabadna megfeledkezni  neveze-
tesen a'ről, hogy Szent Iatváunak nemcsak hit-
térítői érdemel vannak, melyek egyébként örök-
diosőaégére ssolgálnak és fontolóra  kellene venni, 
hogy n magyaroknak a nyugati kereasténység 

ölébe való vezetése telte lohetóvé a miigyar protestániizmus keletkezését. Mert hiszen az általa a keresztény hitre túiitell knlholiktisok utódaiból lettek századok imilvn a protestánsok, mig ha a koleti keresztény séget fogadta  volna ül Szent István, a mire n kisértt-G megvolt, akkor Magyarországon ina alig volna protestáns. Különben pedig azok is, a kik Szent Ist-vánt, mint hitterilót nem tudják vagy uem akar-ják kellőt il méltányolni még mindig elég okot találliutmik azoknak ;iz érdemeknek elismerésére, melyüket nemzete előtt más irányban szerzett s igy bármennyire ragaszkodunk tehát a protes-tánsok hitelveikhez, hazafias  érzelmeik viszont azt parancsolnák, hogy ha már Szent Istvánt nem tartják is szontuek, dicső emlékét mégis a megérdemelt tiszteletben részesítsék és nemzeti s hazalias irányú ünneplésében buzgóu részt vegyenek minden hilfelekezeli  vonatkozás mellő-zésével. Készt kelleue vennie Szeut István emléké-uek megünneplésében hazánk minden nein ma-gyar sjku polgárainak, tehát u nemzetiségek• nek is, ha ók szülő hazájuk iránt szeretettel és köteles tisztelettel viseltetnek. Hisz Szent István azokat a népeket, melyeket a magyarok az ál-taluk elfoglalt  ország területén találtak, nem igázta le, hanem szókkal a keresztény szellem befolyása mellett emberségesen bánt, szok bűzül sokat a szabadok közé emelt, sőt az idegen országbelie-ket, nevezetesen as idegen vitézeket és pspokat kiváló szeretettel fogadta  magához, a mi miatt saját véreivel összeütközései is támadlak. 
Fiához intézett végrendeletében éa Intel-

meiben az idegenek és vendégek nagyrabeosülé-
sét köti szivére s azt aa elvet hirdeti, hogy aa 

egy nyelvű  és  egy szokású ország gyarló' 
e mellett azonban az ősök intézményei és szoká-
sai megtartására is inti. Talán tulságig is ment 
e felfogásának  érvényesítésében, azzal, hogy a 
magyar nyelv müvelése holyell s latin uyelvet 
fogadta  el kormányzati nyelvül. 

Utódai is követték Szent István példáját, 
minek kövotkeztében a sokféle  ssármaaásu és 
nyelvű népek szabadon fejlődhettek  és ssokáaai-
kat, nyelveiket sértbetlenül őrizhették meg, a mi 
a történelemben szinte páratlan jelenség. Sőt 
tulajdonképpen a magyarnyelv szenvedett sérel-
met, a mennyiben a törvényhozásban a a kor-
mányzatban a latin nyelv fogadtatván  el, a ma-
gyar nyelv mivelése háttérbe ssoruit és tekintélye 
a nem magyar népek előtt kisebbedett. 

Ezekből is kitűnik tehát, hogy Magyaror-
szág nem magyar nemzetiségeinek is okuk van 
Szent István emlékét tiszteletben tartani és üa-
neplésébon a magyarsággal vonakodáa nélkül 
egyosiilui. Csatlakozhatnak ehez annyival inkább, 
mert ebben as ünueplésbeu bőven vannak oly 
tnomeutumok, melyek aa áldatlan, a nemzet 
sorvasztó ti  tekintélyét leszállító nemzetiségi 
viszálykodásnak kiegyenlítésére vesetnének s a 
nemzeti egység kedvező fejlesztésének  előmoz-
dítására alkalmasok lennének. 

Szőval Szent István napjának megünnep-
léséhes csatlakoznia kell miaden magyarnak éa 
a hasa miadea igaz fiának,  bogy aa eserévea 
diesöségleljes mult egyesítsen a hasa szereteté-
ben és a hasa felvirágoztatására  iráayuié törek-
vésekben. 
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végrehajtása mellett a pragmatika szank-
czió érvénye  alatt Magyarország idővel 
mindent elérhet törvényes aton, alkot-
mányos eszközökkel, a mire csak egy 
szabad és független  nemzetnek igénye 
lehet. 

— A kópvtselőházülése. A képviselóbás 
f.  hó 10-iki ülésében, melyet Apponyi Albert gr. a 
Hál elnöke vesetett, s képviselők rendkívül nagy 
ssémmal jelentek meg, a minek oka as volt, hogy 
a kormány lemondását esen ülésben jelentette be 
Apponyi elnök megnyitván as ülést, jelend, hogy 
a vesstegeles Ügyében kiküldött parlamenti bi 
sottaág befejezte  működését, de még nem késiül 
helett el jelentéiévei, mely annak idején a Hás 
elé fog  terjeaitetnl. As irományok köst elöter 
jesstették as összeférhetetlenségi  bizottság jelen-
tését Knbik Béla bejelentési ügyében, mely s>e 
rint Tomaaios Miklós horvát miniszternek ki 
kövezésekor uj válaastásnak kellett volna alá-
vetnie magái, a mit elmulasztván, ösaaeférbetet-
leaségi eset forog  fenn.  A bizottság est szó-
többséggel ki is mondotta, utasitváu Tomsaieaot, 
hogy aa összeférhetetlenséget  asüutosse meg. 
Kiután mély csöodben, általános figyelem  közt 
ssólalt fel  Khuen Héderváry gröf,  kijelenti, hogy 
mindön a jelen kormány megalakult, azt tüite 
ki ciéljául, bogy ai oraságot a törvényen kí-
vüli állapotból békés easkösökkel kivezesse, mi-
vel erre as országnak a legnagyobb szüksége 
van. Kesdetbeu teljes remény volt arra, bogy a 
elélt elérik, de később a remény csökkent végül 
egészen elosilott. Ennek következtében a kor-
mány látva, hogy ciélhuz nem juthat, miassióját 
nefejesettnek  tekinti és egyhangúlag elhatárosta, 
hogy benyújtja lemondását. Es sióval köiöltet-
vén ö Felségével, s Felség a lemondást elfogadni 
kegyeskedett, klidőn eat bejelenti, egyúttal kéri a 
Házat, bogy a válság megoldásáig napolja el 
üléseik Egyszersmind értosili a Háaat, hogy a 
király a válság elintézése cséljából a legköze-
lebbi napokban Magyarországra érkezik. Más 
felasólalás  nem történvén, a Hás üléaeil elnapolta 
a válság lefolyásáig. 

= A parlamenti bizottság jelentése. 
A vesilegetés dolgában kiküldött parlamenti 
viasgáló biiottság jelentését már elkészitette 
Szivák Imre előadó és a bizottság elé terjesz-
tette. A jelentés a bizottság ügykörének és a 
bisonyiló eljárás történetének objektív ismerte-
téeével és éles elméjű mérlegelésével kezdődik, 
aiután rátérve az eredményekre, kimondja, hogy 
volt képviselők ellen való veaztegetéai akczió, de 
ai elssigetelten msrsdt és a Pap Zoltán ellen való 
kísérlettel kezdődött és végsődön, ellenben alappal 
nem biré vád as hogy a lapokat ia leszerelni akarták 
A tettes Bzapári László gróf.  A jelentés aiután 
teljes elégtételt siolgáltit Héderváry gróruak, 
mert kimoodja, hogy a kormányt és a miniszter-
elnököt aa összejátszás vagy részesség vádja 
abszolúte nem terheli és még oly közvetett Bzál 
aiuoa, mely a miuisztereluök azemélyea cselekvő-
ségéig oaak gyanuszerüleg ia elvesetne. Eiek 
után, hogy a Hái határozatainak bizonyos irányi 
és alapot nyújtsanak, összbenyomáaként vélemé 
nyüket a besiámitáa és az eset politikai meg-
itéléae tekintetében rövideu abban foglaljak  össze-
hogy Szapári László gröf  vétett a hsza érdekei 
ellen, de ebben része a kormánynak vagy mi-
níalterelnöknek nem volt a oselokménye oaak el 
síigetelt bünkiaérlet éa ai ennek nyoináu lefoly-
tatott vizsgálati eljárás minden kétségen felül 
helyezi a magyar törvényhozás minden egyes 
tagjának hoizáférhetetlen  erkidcsi tisztaságát. Éa 
minthogy ennélfogva  ez ügyben semmi további 
intézkedésnek aiükaége nem forog  főim,  a Ház 
kimondja, hogy a biiottság jelentéaét helyeslőleg 
tudomásul vesii és eizel uapi rendre tér. 

= A ssékely akozió. A székelyföldi 
miniaateri kirendeltség vezetője, Sándor Jáuoa 
főispán  hosszabb jelemé*beu számol be Darányi 
fuidmivelésügyi  miniszternek a kirendeltség mun-
kásságáról. E szerint első léuye az volt, hogy a 
székelyföldi  munkásviszonyok javítására a a 
rómániai kivándorlás ellenaulyozáaéra luegindi 
lotta a asékelyföldi  keresetnélküli munkásoknak 
magyarországi vállalatoknál való elhelyezéséi. 
Réaztvatt aa aradi éa a debreczeni azékely házi-
ipari bazárok rendezésében. A azékelyfoldi  bitel-
azövetkeaetek értékesítő szövetkeselekkel való 
kiegészítésében közreműködött, szervzete a gaz-
dasági egyesületi titkári állásokat. A Saékelyfőld 
szarvasmarha- és juhállományának faljavítására 
kiváló tenyészállatokat osztott kl. — Az akosló 
előkészítésének alapjául szolgáltak a tusnádi 
kongresszus tárgyalásai, a földmiveléai  miniszter 
tanulmányútja s a gazdasági egyesületekkel foly 
tátott réaalelea megbeszélések. 

— Qaadák és a vasárnapi manka 
szünet. As Oraságos Magyar O aidasági Egye 
sülét sürgős felteijesstésben  kérte Láng Lajos 
kereskedelmi minisztert a vasárnapi munkaszünet 
dolgában legutóbb kibocsátott rendeletének olyatén 
módosítására, bogy a csépléai időaiakbsa a cséplő 
gépek javitását a gaadák vasárnap is végestet-
hessék. A kereskedelmi miniszter most értesítette 
a gazdasági egyesületet, bogy kérését teljesítette, 
a mennyiben a asébsa fergé  rendeletbe egy 
előbbi Idevágó rendel keiéit váltosatlsnul átvett, 
s e szerint a cséplőgépek javitasa aa egéas 
ssépléal idő alatt sürgős és hslassthautlan teendő, 
miért is aat akár a caépléa bolyén, akár a gép-
gyárakban vasárnap délelőtt akadálytalanul lehet 
vigasal. 

— A kormány lemondásának elfo-
gadása. A hivatalos lap vasárnapi száma aj""-
mány lemondásánsk elfogadásáról  a kövelkeió 
birt kösll: .0 osászári éa apostoli kir. Felaége 
folyó  évi anguaatus bó 18-án kell legfelsőbb  el-
határolásival a magyar össsea minisztériumnak 
hivatali lemondását kegyelemben elfogadni  éa 
egysiersmind meghagyni méltóatatott, bogy ai 
egyei miniisteiek hivatalos működésűket további 
legfelsőbb  elhatárolásig folytassák*. 

= A kibontakozás. Bécsből jelentik, 
hogy Héderváry  minisstereluök, mint homo 
regiua  megbiiáat nyert arra, hogy ai összes 
parlamenii tényeiők belevonásával tárgyalást 
kezdjen éa keresse a kibonlakosáat. Héderváry 
miniszterelnök nem a maga kormánya érdekében 
fogja  ezeket a tárgyalásokat folytatni  a az elleu-
•éki pártokkal valóaiinüleg nem fog  köivellenül 
érinlkeiéabe lépni. 

Szent István napján. 
Nagy, világtörténelmi fontossága  esemény 

történt Enrópa löldjén az 1000-ik évben. Meg-
alakult egy életerős, hatalmas királyság s fel-
vétetett a keresztény nemzetek sorába egy eddig 
pogányságban élt vitéz, bsrczias nép a Magyar. 

Szilveszter pápa koronát küidött az nj 
királyság fejedelmének  s térítői bnzgösága el-
ismeréséül spostoli czimet s kettős keresztet 
adományozott neki, s felruházta  oly hatalom mai 
az egyháziak terén, a milyennel egyetlen egy 
király >em rendelkezett egész Kurépában, lel-
ruházta őt a püspökök és érsekek kinevezése 
jogával s lelruházts a püspökségek alapításának 
jogával is. 

Mily fontos,  mily nagyszerű munkál kellett 
végeznie István királynak, — mertTÍ volt az, a 
ki ezt cselekedte - hogy Krisztus földi  hely-
tartója, az anyaszentegyház feje,  Európa egyik 
leghatalmasabb lejedelme ily kitüntetésekben 
részesítette s ily messzemenő jogokkal ruházza fel. 

S csakugyan meg is érdemelte Szent Ist-
ván eme nagy kitüntetéseket, ezen messzemenő 
jogokat mert valóban nagy és erelményeiben 
évezredekre kiható tetteket vitt véghez és nem-
zetének háláját sok századokra kiérdemelte. 

Meghonosította a magyarok között a ke-
resztény vallást, 10 püspükséget alapitolt s a 
nemzetet a pápa által a keresztény nemzetek 
sorába iktatta. Már ez egy magában is oly tett, 
oly munka, mely elég lenne a hallhatatlanság-
hoz. Mily bölcseség, minő gondolkodó képes-
ség, mily aposoli buzgóság kell egy ily nagy 
nagy feladat  megoldására s minő providenczia 
kellett annak belátásá hoz, hogy a nemzet csak 
ugy alkothat állandó hazát e földön,  melyei 
Árpád elfoglalt  magának, ha fölveszi  a keresz-
ténységet, s befogadja  a nyugati államok mű-
veltségét. Megtéríteni, kereszténnyé tenni egy 
népet, mely alig másfél  százsd óta tartózkodik 
Európa földjén,  igazán gigászi mű. 

Megalapította a magyar királyságot s el-
látta azt oly alaptörvényekkel, melyeknek bir-
tokában képes volt a nemzet annyi vész és 
veszély között megérni e hon földjén  egy év-
ezredei. Oly intézményeket létésitett, melyek 
közül például a vármegyék intézménye mind 
mai napig fennáll,  támasza lévén oly sokszor 
veszélyeztelett alkotmányunknak, nemzetiségűnk 
nek, önállóságunknak. 

Megalapította a honvédelmet, illetve annak 
rendszerét, mely rendszer századokon át egész 
Róbert Károlyig képezte alapját honvédelmünk -
n<k s mely rend-zer mellett vivta győzelmes 
csatáit a magyar évszázadokon keresztül. 

Büutető törvényeket alkotott, melyek 
semmivel aem állottak hátrább a többi európai 
büntető törvények mellett a némely tekiulel-
ben bumánusabbak is voltik, mint azok. 

Templomokat, iskolákat alapitolt s a mtt 
veltség terjesztése végett idegen tudósokat 
hivatott be az ország'ja s azokat bő javadal-
makkal lálta el s ekképpen mind azon volt, 
hogy a műveltség és tudomány nálunk is a 
küllöldböz basonló lókra emeltessék. 

Sok dicső és nagy tettei állal lehetővé 
telte hazánk fennállását  egy ezred éven át. 
Szent élete s az egyház érdekében tett mun-
kássága jutalmául az egyház szentjei sorába 
iktatta. 

Az ö emlékét ünnepeljük ma, az ö emlé 
kezeiére kondulnak meg az ünnepi isteni tisz-
teletre szőlitö harangok, az ö emlékére lobogóz-
tuk fel  házainkat s világítottuk ki vámsainkat. 
Ünnepeljük tehát az ő emlékét, ünnepeljen az 
ö emlékére minden magyar a adjunk hálát a 
Teremtőnek, hogy nekünk Szent Istvánban oly 
királyt adott, kinek dicsőséges munkája folytán 
hazánk s nemzetünk egy ezredév viharsi között 
fenmaradt  s kérjük Istenünket, bogy hszánkat 
kegyelmével továbbra Is tarlaa fenn  s védel-
mezze még sok ezredéven át 1 

Jubileum. 
Bancz János Cslk-Nsgyboldogasszonyi al-

esperes-plébános folyé  hé 16-én ünnepelte meg 
Caikkarezfalváu  pappá szenteltetéaének 25-iki 
évfordulóját. 

Már kora reggel látszott, bogy a Csik-
karczfalva,  Jenőfalva  és Dinfalva  községekből 
álló Nsgyboldogasszonyi egyház község nsgy 
ünnepélyre kbzül, mert e napra esett a me-
gyés bncsu is. 

A jubiláns d. e. 10 órakor 22 paptársa 
kiaeretében teljes díszben a papi lakbél felvo-
nult a templomba, bol a szent mise azonnal 
kezdetét vette, melyen az ünnepeltnek Manu-
duktoraként Rettegi  József  háromszékmegyei 
esztelneki plébános, miut a jubiláns tannlélársa 
szerepelt. 

Az evangélium után a szószéken látjnk 
Bálint Oyörgy csiksomlyói főgimn.  finöveldei 
igszgatót s hallottuk tőle azon gyönyörű és 
költői hasonlatokban változatosan gazdag beszé-
dek egyikét, melyeknek alkotásában és előadá-
sában csakugyan mester, megrajzolván a leg-
apróbb részletekig a jnbiláns élettörténetét s 
azon eredraénydus 25 évet, a melyet Bancz 
János ezen idö alatt oly szépen és nemeden 
munkált meg. 

A szent mise végeztével az ünnepelt a 
papság éa a hivek kíséretében visszavonult a 
papilakba s fogadta  a gralulácziókat. 

Első sorban a kerületi papság tisztelgett, 
kiknek nevében Bulló János csikm*darasi plebi 
nos üdvözölte egy igazán okos beszéddel s át-
adta a papság, továbbá a volt káplánok és volt 
tanítványok ajándékát egy gyönyörű szép arany-
kelyhet. 

Ezután jött az egyh&z község s a bárom 
község képviselő testülete, kiknek nevében 
Mihály Ferencz megyei főjegyző,  < g} báv.köz-
aégi főgondnok  tartott egy szellemes és meg-
ható beszédet s átadta az egyház tanács és a 
községek képviselő testületei által felvett  dísz-
jegyzőkönyveket gyönyörű kiállításban s ezen 
felül  az egyház-község ajándékát egy értékes 
arany érát. 

Most következelt a kerületbeli tanítói 
testület, mely egy ériékes ezüst serleggel lepte 
meg. — 

Majd következelt a helybeli tanítói teslü 
let, elhozván szintén a maga értékes emlék-
tárgyát. 

Felvonult ezután még több küldöttség s 
aztán következlek az egyesek jó kivánalaikkal. 

Mindezeknek a jubiláns meghatottan s elér-
zékenyülve, könnyes szemmel mondott hálás 
köszönetet. 

Elmúlt volt már il. u. 2 óra, mikor a 
fényes  bankett kezdetét velte, melyen mintegy 
hetvenen vettek részt s a melyen olt láttuk 
Bi-cze Antal alispánt; Mihály Kerencz megyei 
főjegyzőt;  Dr. Fejér Antal országgyűlési kép-
viselőt ; Jakab Lajos alesperes-plebános veze-
tése alatt a felcsiki  esperesi kerület összes pap 
ságál; Lakatos Izra képezdei tanárt; a tanítói-
testület, — továbbá az egyház tanács is a 
képviselőtestületek tagjait; — és a jubiláns 
volt káplánjait és Unitványait. 

A bat madik fogásnál  a jubiláns a pohár-
köszöntések sorát megkezdette s kegyeletes 
szavakkal éltette a pápát, a királyt és az er 
délyi püspököt Gr. Majlálh Gusztáv Károlyt. 

MoBt felolvastatlak  a rengeteg számban 
érkezeit Bürgönyök és levelek s megeredtek a 
szebbnél-szebb felköszöntők,  melyeknek mindé 
nike a ltincz János érdemeinek méltatását tar-
talmazta. 

Szép ünnep vo't, egéazen méltó Bancz 
János esperes 25 éves papi pályájához, mert 
az tény, hogy ő nagy készültségével és tudásá-
val, továbbá Uradhallan szorgalmával, áldott 
-szivjóságival és alázatos szerénységével érte el 
azt, hogy ma az egéss vármegye apraja nagyja 
határtalan tiszteletlel és szeretettel veszi körül. 

posta-távirdasegédtisztek 
képzésének qjrendszere. 

ki-

A kereskedelemügyi miniszter intézkedése 
folytán  s poata-és távirdasegédtiszlek kikép 
zésére — az eddig évényben volt szabályok és 
rendeletek hatályon kívül helyezésével — 1903. 
évi október hó l-lől a növendék-(élévé) rend-
szer lép életbe. 

1. Növendékül fölvétetik  azon ifjú,  a ki: 
a) a középiskola legalább IV-ik vagy ez-

zel egyenrangú más iskola megfelelő  osztályát 
hazai tanintézetben sikerrel végezle: 

b) 14 évesnél nem fiatalabb  s 16 évesnél 
nem idősebb; az iskola bevégzése és növendé-
kül felvétel  között azonban legfejebb  egy évi 
megszakítás lehet, mely esetben hitelesen iga-

zolni kell, hogy ezen egy év alatt az illető hol 
tartózkodott és mivel foglalkozott; 

c) magyar állampolgár; 
d) a magyarnyelvet, ha pedig horvát-szín-

vonországi illetőségű, a horvát nyslvet szóban 
és Írásban bírja; 

e) feddhetetlen  magaviseletű; 
I) ép és egészséges. 
Ezen feltételeket  iskolai, születési, erköl-

csi és köibatósági orvos álul kiállított bizo-
nyítványokkal kell igazolni. 

A fölvételért  sajátkezűleg irt, ivenként 
egy koronás pénzügyi bélyeggel ellátott és a 
fennebb  elősorolt leltételeket igazoló okmá-
nyokkal leiszereit kérvénynyel évenként mindig 
augusztus hé végéig lehet folyamodni. 

A kérvény az illető posU- és távirdaigaz-
galöságboz czimezve, azon posta-távirdahivaul-
nil nyújtandó be, bová folyamodó  növendékül 
fölvételét  óhajtja. 

A folyamodványokra  a szülőknek, illetve 
árváknál a gyámnak beleegyező nyilatkozaU is 
reá vezetendő. 

2. A növendékekel a posU-távirdavezér-
igazgatéság által évenként és kerületenként 
megállapítandó, június havában közhírré leendő 
létszámban as illetékes posta- és lávirdaigaz-
galóáigtól esetről esetre kikért engedély alap-
ján az erre kijelölt kincstári posta-távirdabi-
vatalok vezetői s I. osztályú n<;in kincstári 
posu lávirdahivatalok posU mesterei személyes 
felelősség  mellett veszik fel. 

Hogy mely posla-távirdahivslaiok vannak 
növendékek felvételére  évenként felhatalmazva, 
arra nézve bármelyik posla-távirdahivaUl tá-
jékozást nyújt. 

Ha a növendék hozzátartozói nem az il-
lető posla-lávirdabivatal székhelyén laknak, a 
hivatalvezető, illetve posUmester köteles ellen-
őrizni azt, hogy a növendék oly családnál 
nyerjen elhelyezést, a hol kellő felügyelet  alatt 
lesz — 

Budapesti posta-lávirdaliivaUlnkhoz ki-
képzésre csak oly növendéket vehetők föl,  kik 
helyben szülőiknél vagy rokonaiknál laknak. 

3. A posla-lávirdahivalal vezetője, illetve 
a postamester minden egyes növendéket főivé 
tel előli jól olvasható írás és a négy alapmű-
velettel való gyakorlott számolás tekintetében 
megvizsgál. A fölvélel  csak az igazgatóság 
engedélyének megérkezése után lörléuhelik meg. 

A fölvett  növendék köteles a szolgálatot, 
az értesítés kézhezvétel után október hö 1-én 
megkezdeni. 

4. Már lölvelt növendékei a hivatalvezető 
vagy postamester csak a felettes  posta-távirda-
igazgatoság engedélyével bocsáthat el. 

5. Növendékeket kiképzésére tanfolyamok 
nem Urtatnak, hanem a posta-Uvirdaigazgalő-
ságok és hivatalvezetők, illetve postamesterek 
gondoskodnak arról, bogy a növendékek a 
kezelési szolgálat minden ágában kiképeitea-
senek. Az oktatásért semmiféle  dij nem jár. 

6. A növendékeket — tekintve, bogy tes-
tileg még fejlődésben  vannak — 15 éves ko-
rukig naponta legfeljebb  4—5 érán át szabad a 
hivatalban foglalkoztatni  s pedig írásos teen-
dőkkel és a po9ts-távirda- és távbeszélő-keze-
lés elemi részeinek megUnulásával; 16 éves 
korukban naponta 6, 17—18 éves korukban 
pedig már 7—8 érán át a kezelés különböző 
ágainál kell őket foglalkoztatni. 

Növendékek éjjeli szolgálatra be nem 
oszllialók és vasárnapi teljes munkaszűnelben 
részesitendők. 

7. A növendékek a gyakorlati kiképzés 
első félévében  semmiléle javadalmazásban nem 
részesülnek; az első év második felében  azon-
ban kincstári posta távirdahivaUloknál havi 15 
korona, a második évben havi 30 korona, a 
3-ik évben havi 40 korona és a negyedik év-
ben havi 60 korona napidíj álulányt kapnak, 
mely átalány félhavi  ulólagos részletekben az 
illető növendék megfelelő  bélyeggel ellátolt 
nyugtájára fizettetik  ki. 

Nem kincsUri posU-távirdahivaUloknál a 
díjazás a növendék és posUmester között sza-
bad egyezkedés Urgya. Az okUtásért azonbau 
a posUmesternek nem szabsd dijat szedni. 

Azon növendékeket, kik I. osztályú nem 
kincstári posta-távirdahivatalhoz vétetlek fel 
gyakorlatra, az utolsó évben a posU-távirda-
igazgatóság kincstári posU-távirdahi vauihoz 
osztja be, a hol szolgálali idejüknek megfe-
lelő díjazásban részesülnek. 

8. A növendékek 18 éves életkoruk be-
töltése ulán a posla-távirdaigazgatöság szék-
helyén vizsgára bocsáttatnak s a vizsga sike-
res leiéiele után segédtisztekké kineveztetésü-
kig, mint segédlisztjelöltek kincstári posU-U-
virilabivataloknál napidíjas minőségben nyernek 
alkalmazást. 

Rendes vizsgáén dijat nem kell fizettni; 
a kik azonban a vizsgát részben vagy egész-
ben ismétlik, a kincstár javára tiz korona vizs-
gadíj fizetésére  köteleztetnek. 

Az 1903. évben mindegyik posta-'Avirda-
igazgatóaág 16 növendéket vehet föl. 

Vadász majális. Szent Hubertus fiatal koriban nagy aclma volt s uiint afféle  berezeg Ivadék egyike a legfes-sebb gavalléroknak. Ifjúságit  Ill-lk Teodorik és Pipin udvariban töltötte, ott legyeskedett a sxép udvarhölgyek körOl s uemcaak egynek okozott ál-lnatlau éjszakákat. Szerette a bort, a dalt és a szép asszonyt szí-vesen töltötte idejét eaek körében, de még tegjob-



Avguutus 19. C S Í K I L A P O K 34. aaáffi. ban érezte magit as erd&k rengetegeiben s ha Ide kikaphatott, htt uium elüldözte a vadat, nyíllal, kelevénel Egy ilyen alkalommal történt meg vele, épen Nagypénteken, hogy egy gyöoytrQ  szarvas jelent meg elAtte, agancsai között a kereszt fénvló  jelvé-nyével n igy szólt hozzá: — Hubert, Hubert! Kedves fiam, hagvj íel már a léhaságokkal, fordíts  hátat a világ hiúságai-nak, mert bizony-bizony mondom nekod, hogy ha meg nem térsz, örökre elkárhozol. Ezzel a azarvas eltiint, Hubert pod lg ml u don izében megrökönyödve magába szállott, a kegyes életre adta magát kés6bb püspök, halála utáu pedig szent lett. • vadászat iránti szenvedélyét, a vadaszok iránti szeretet váltotta lel s ezt egyformán  gyako-rolja fi még most ls, nem, kor, rang, vallás és nem-zetiségi kOIOmbség nélkül minden jóravaló va-dász iránt. Nagy kegyességet gyakorolt a csíkszeredai vadász tarsaságra] szemben is, s a Iolyó hó lS-én, a kies csíkszeredai fOrdón  rendezett vadász mulat-ságot teljesen slkertlltté tette, amennyiben a 14-én este minden Irányból föltornyosuló  folhök,  melyek másnapra kellemetlen idővel fenyegettek,  a kegyel-mes szent Hubertus un Intésére eloszlottak s a már kora hajnali órákban uvonult vadász társaságot a keleti égboltozatról barátságosan mosolygó napsugár UdvOaOÍte, mely azonban a déli órákig a társaság tagjait izzadságban is megfürösztötte.  Ez azonban csak Javára vált a résztvevőknek, mert a nagylárnd-ság után annál nuyobb élvezetet nyiţjtottak a csík-szeredai fürdő  kellémos hullámai. Szorít Hubert Is csak ugy gySnyörkSdött az elóbli izzadságtól gySl-rödö, maia pedig a szép, tlsztaés üdítő habokban jókedvvel lublczkoló partfogoltjaiban. Hogy a csíkszeredai vadász urak tottek-c nagy kárt a nyulakban és egyéb oktalan állatokban arról — adatok hián — beszámolni uem tudok, de azt jó lelkiismerettel tanúsíthatom, hogy a Mrdőtulajdonos kitpnó konyhájáról és jól gondozott pinczéjéböl ebédre feltálalt  jóízű ételekben és az ebéd mellé feladott  kitQnő  italokban Iszonyú pusztítást mi veiének. Amint a belső ügyek csak némileg ts rendbe voltak hozva, a nagyszámú ebédelő lárso-ság között vidám társalgás keletkezett, melynek tátgyál és té-máját a nagy naphoz illő csodálatosnál-csodálatosnbb vadász kalandok képezték. A hangulat emeléséhez nagyban hozzá Járul-tak a szellemes pohárköszöntők, meg a Itáduly Jó-zsef  zenekarának dallamos nótái. Amint a nap a nyugati látóhatár leié hajlott, a társaság flutalabb része tánezra perdttlt s a min-den izeben sikerült mulatoág eltartott a késő éji órákig. ' Szent Hubertusnak igéretét bírjuk, hogy egé-szen az 6 emlékünnepéig — ami tudvalevőleg no-vember 3-án van - a vadászok számára jó időről gondoskodik, ennek az ígéretnek egyéb iránt ini nem vadászok Is örülhetünk, mert ezalatt legalább ml is élvezhetjük a csíkszeredai fürdőnek  kellemes as gyógyító vizét. 
K Ü L Ö N F É L É K . 

— Királyszületés napja. Apostoli 
királyunk születésének 73-ik év fordulója  az 
alattvalók millióinak ünneplés tárgyánl szolgált 
ez alkalommal is. Városunk köz- és msgán 
épületeit hétfőn  este nemzeti zászlók díszítették, 
ablakaiból pedig diszes fényár-világitottta  be 
az ntezákst, melyek sétáló közönséggel voltsk 
tele késő estig. Kedden ünnepélyes báladó is-
teni tisztelet volt a rom. kath. plebániális temp 
lombsn, hol n szent misét a segédlelkész vé-
gezte segédlettel, s a melyen részvétük a kü-
lönböző hatóságok testületileg. Isteni tisztelet 
ntán a közigazgatási tisztviselők együttesen 
tisztelegtek Mikó Bálint főispán  nrnál, kiknek 
nevében üihály Ferenez főjegyző  fejezte  ki 
ö felsége  iránti szerencse és üdv kivánatát, 
kérvén annak a trón zsámolyához való jutta-
tását, mit a főispán  készséggel igérl teljesíteni, 
köszönetet mondván egyúttal a tisztikarnak az 
ünnepélyen való meg jelenésrét. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Bá-
lint Alajos csíkszeredai kir. adóhizatali gyakorno-
kot a dunasaeredahelyi kir. adóhivatalhoz ideig-
lenea minőségben adótisztté neveste ki. 

— Eljegyzés Smivolita  Jakab fakeres-
kedő, c s. és kir. tart. hadnigy augusztus 8 án 
eljegyezte Klein Osiaa nagy kereskedő Ellu leá 
nyát Uaoauban (Románia.) 

— Megyei kölgyülés. A törvényható-
ság által évenkint augusztus havában tartaai 
szokott közgyűlés most is megtartatik a annak 
ideje jelen hó 2 l-re lelt kitűzve. Legfőbb  tárgyát 
a vármegyei ŐBZtöndijsk és aegélypénsek kiosz-
tása képezi, melynek meghatározása most a 
megyei magánjavak felügyeletével  megbisott 
Igasgató tanács ügykörébe tartosik, mely a kész 
tervesetet tudomás vétel végeit a törvényhntó-
aágnak bemutatja. Az érdeklődés tehát leginkább 
a gyűlésnek esen tárgyéhoz fflaödik. 

— UJ onendőrségl őrsök felállítása. 
A csend őrségi őrsök deczeutrálisáozlója folytán 
•faaágaaarte  több nj csendőrség! órssservesése 
vétetvén foganatba,  vármegyénkben bár uj ön-
felállítását  több kSaaóg kérte, az Idő szerint 
a tusnádi ffirdő  éa flyergyóujfalu  község réssére 
helyesteien kiálltáéba egy-egy ón felállítása. 

— Aa Uj tanév. Amegyei polgári 
leányiskolába  o az nj tanév megkezdésének 
sorrendje n kővetkező lesz : szeptember 1, 2, 3 
napján beiratás 4-én felvételi  pót- és javité 
vizsgálatok, 6-én „Veni Sancte* és az előadá 
sok megkezdése. 

_ A beţybeli  államilag  segélyzett  gaz-
dasági  felsőnépiskolában  a  beiratások szép 
tember 1 - -5 napjain, eszközöltetnek, szeptember 
6-án „Veni Sancte", szeptember T-én javító és 
felvételi  vizsgák, szeptember 9-én reggel 7 óra 
kor a tanítás megkezdetik. 

A csiksomlyói  róm. kat.  főgimnázium-
ban a javító is pótló vizsgálatok aagoszln* hó 
31-én, n felvételi  vizsgák pedig a felvétel  nap-
ján tartatnak meg. A beiratások szeptember hó 
három első napján eszközöltetnek. Minden ta-
naié atyja, anyja vagy ezek megbízottja kísé-
retében tartozik a beírásra megjelenni a gim-
nnsinm igazgatójánál és nz illett osztály M-
aükaél. 

A osiksomlyói  róm. katb.  tanítókép-
zőben  a javító vizsgák augusztus hó 31-én 
délután fognak  megtartatni. A tanítóképző nö-
vendékeinek beirása szeptember 1-én, a gya-
korló iskolai növendékeké pedi; szeptember 1—4 
napjain történik. Szeptember 4-én nz előadások 
megkezdetnek. 

— Kávéház megnyitás. A Kossuth 
szálló  jelenlegi bérlője a szálló kávéházát a 
régi helyiségből a nagy terembe helyezte át s 
acetilén világítással, tükrökkel és nj bútorok-
kal felszerelve,  1. hó 13 án nyitotta meg a 
Bádnly József  igen jólszervezett zenekarának 
közreműködése mellett, A kik a megnyitáson 
részt vettek, elismerőleg nyilatkoznak ngy a 
helyiség berendezéséről, mint a pontos kiszol-
gálásról s különösen a kitűnő konyháról és 
pinczéről. melyek meg a legkényesebb igényeket 
is kielégítik. Általában az uj bérlőnek az a 
szándéka, hogy a kflponton  fekvő  szállót a 
helybeli intelligens közönség kedvelt találkozó 
helyévé tegye s e czélból nem riad vissza sem 
a költségtől, sem pedig a fáradságtól.  A Kos-
suth szálló azonban az átutazó vendégeknek is 
csinosan berendezett szóbáival kellemes otthona, 
a hol feltalálhatnak  minden kényelmet s a mel-
lett olcsó és jntányos árakért igen jó ízű ételek, 
s kitűnő italok állanak mindenki rendelkezésére, 
a ki e helyen megfordnl. 

— Gazdasági munká&pénstár. As 
1902-ik évi XIV. törvényeikkel alapított munkás-
péuzlárba eddig hatvaneaer tag iratkozott be, 
ezek közül haszonkétezer föld.-nives-osslád  nyug-
dijat biztosított, több ezren halálesetekre bizto-
sították cselédeikot. Azonkívül 6332 gszdasági 
cseléd van nyugdíjra biztosítva, a kiket 239 
munkaadó íratott bo. Legutóbb Károlyi László 
gróf  íratta, be 188 cselédjét. Tegnapig 4800 gép 
munkáit biztositoltak biteset ellen, erre s csép-
lő szezonrs. A pénztár fönnállása  óta 6514 eset-
ben 344.180 korona 48 fillér  segítséget osztott 
kl, közötte 32B családot segített, a kik a ke-
nyérkereső! elvesztették. Kokksntság 1427 eset-
ben állapilatolt meg. A pénztár ebben az esatent 
dóben 2U05 esetben nyújtott baleseti segitsége-
és csak ezen a ősimen 140. 727 koronát tizelelt ki. 

— Tánoamulatság. A Csikazentkirályon 
honn időző tanuló ifjúság  Szent István napján 
esle sz iakola nagy termében az egyházi szerek 
cséljaira tánozmulatságot tart egy korouáa sze-
mély- és két korouás családi belépő Jegyek 
mellett. 

— A kl hegedű és onimbalom Ját-
szásban alapos oktatást akar nyerui, az 
fordaljon  Ráduly  Árpád  czigány prímáshoz, 
ki szívesen és jutányos árért áll e tekintetben 
a közönség rendelkezésére. 

— Kapltán Krlstofnénak  lapunk jelen 
szémábau megjelent hirdetésére, melyben kitU-
uően berenduzett és szép eredménynyel működő 
saabászatl, varró és rajzoló iskoláját ajáuija, fel-
hívjuk olvasóink szíves figyelmét  s mindazoknak, 
kik a szabásban, varrásban éa az ezekhez szük-
séges rsjsolásban magukat kiképezni akarják, a 
nevezett iskolát melegen ajánljuk. 

— A budapesti m. kir. állami felső 
építő ipariskolában (VII. ker. Csömöri ül 
74 szám) a rendes tanfolyamra  a beiralásokat 
szeptember l-től b ig tartják. A rendes tanfolya 
mon a tanítás tartama hat félév.  Az intézetben 
nyert végbizonyítvány a., legalább három évi 
utólagos gyakorlat igazolása mellett jogot ad s 
kömives,- a kőfaragó,-  vagy ácsmesterség önálló 
üaéaére. b., legalább bárom évi utólagos gya-
korlat igasolása mellett jogot ad „az épitőmes-
mesteri képzettség megvizsgálására szervezett 
bizottság előtt as épilö mesteri vizsgálatra való 
jelentkezőére. A tanulók a végbizonyítvány 
alapján az illetékes iparhatóság részéről munks-
könyv kiadását igényelhetik. Azok a tanulok, 
a kik valamely középiakola négy alsó osztályának 
sikeres elvégzése után lépnek az intézetbe s itt 
a három féléd  tsufolyainot  sikeresen elvégezik, 
a katonai szolgálatnál na egyéves önkéntesség 
kedvezményében réssesűlnek. Az intézetben ren-
des tanulókul felvétetnek  azok a 15 életévét 
betöltött ép testi szervezető, egészséges ifjak,  a 
kik a polgári iskola, gimnázium, vagy reáliskola 
uégy alsó osztályát elvégezték továbbá, a kik 
aa épíló ipari azakiakolák két első osztályéi je-
les erodménynyel végezték. A jelentkezésnél az 
illetékes elsőfokú  iparhatóság által hitelesített 
bizoayitváuynyai kell igasolni, hogy a tanuló 
az épitó ipar teréa már foglalkozott  s legiláhb 
egy nyári asfluidónek  mogfeleló  két hónapot az 
építő ipar terén gyakorlati foglalkozásban  töltött, 
A jelentkezésnél szükséges íratok : 1. Keresztle-
vél, vagy születési bisonyitvány. 2. A tanuló ál-
lal elvégzett összes kösépiskolai osztályokról 
szóló bizonyítványok. 3. Az elsőfokú  iparhatóság 
által hitelesített gyakorlati bizonyítvány. 4. Köz-
ségi, városi, vagy megyei orvos hivataloB bizo-
nyítványa arról, hogy a jelentkező védhlmlóvel 
másodszor is be van oltva- ások a jelentkezők, 
a kik nem közvetlenül a középiskolából asáudé-
koznak aa intézetbe lépni a iskolai tanulmáuyai 
kat legalább egyfélévvel  előbb megszakították 
erköioai Usonyitványt ia tartoznak előmutatni. 
A lefizetendő  dijak: felvételi  vizsgálat dija 6 
korona, beiratési dij 4 korona, szertári bistositék 
0 korona, — a tandíj félévenként  20 korona. Az 
iatézet igazgatósága készséggel ad bővebb fel 
világoaltást. 

— Érdekes körözvény. Az .Udvarhelyi 
Híradó.-ból olvassuk a kövelkeső apróságot: 
As ndvarholymegyei hivatalos lap mult heti 
asámából: .Körözvény. Szám 8626—903. Pál 
Alajos gyergyóajfalvl  Infcoe  két érea pej, hátulsó 

Jobblába kesely, farkából  tlaos ssőr hosszan ki-
nyúlik, kanosa csikóját elvesstette. Oyergyóazent 
mlklós, 1003. jul. 27. főszolgabíró.' 

— Ragadós állati betegségek vár-
megyénkben. A .Földmivelési Értesítő" ben 
f.  évi augusstns hó 11-én közölt és a ragadós 
Állati betegségek állásáról ssőló kimutatás szerint 
vármegyénkben fertőzve  van rühkórral  (lovak-
nál) Caikszentmihál/on 11 udvsr; sertés  orbáncz-
ezal  Csikszentmihályon 4 udvar; sertésvész-
szel  Csikosstószegen 0 udvar, Csikmenaságon 
26 udvsr, Csikszentsimonon 8 udvsr, Csikszent-
györgyön 7 udvar, Csikazeutmártonon 1 udvar, 
Kászonaltizen 1 ndvar és Csíkszeredában 1 udvar. 

— As országos orvosszóvetség sors-
játékához. Megragadjuk azt az alkalmat, hogy 
as országos orzosszövetség sorsjátékot rendezett 
az orvosi nyugalomdij- és segélyintézel javára, 
miszerint elmondjuk véleményünket az orvosról, 
Az orvos sz emberiség legnsgyobb jótevője, ez 
ember legigszahb, leghasznosabb barátja, neki 
köszönhet as emberi faj  a legtöbbet a világon 
A rettenetes nagy betegségek ellen az orvos 
ragadt fegyvort,  a tudomány fegyverét,  aa orvos 
vet gátat a gyermekhalálozásnak, a ragályos be 
tegségek pusztításainak és ezer-ezer nj gyógy-
módot és gyógyszert talál fel,  gyógyít, kutat, 
tanul folyton,  hogy megmeutse az emberiség 
szeuvedóit. És mégis a hálátlanság 'egjobban az 
orvost éri. A legtöbb orvos küzködik nagy ludo-
inánys mellett a megélhetésért, küzködik véres 
verejtékkel a mindennapi kenyérért, Igy történ-
hetett szulán az, liogy u mai napig az orvoaok-
nak nem volt nyugalomdij éa Begélyző intézete 
Az országos orvosi szövetség most megalapítva 
az orvosi nyugalomdij- és segélyzó intézetet, en-
nek czéljaira világliiril tanárorvosainak vezetése 
mellett egy korouás sorsjegyből álló tárgysors 
játékot rendezett, inölynek húzása ez év október 
10-ón lesz Budapesten, bizottság élén többek 
között a következik állanak : Kétly Károly dr. 
udvari tanácsos, Thanhoffer  L. dr. királyi taná 
csos, egyetemi dókán, Lenhossek M. dr. az aun-
totniai intézet igazgatója, Liclitenberg Kornél dr. 
a polifclinika  főorvosa,  Nékám dr. tanár és Ónody 
dr. tsuár. E kiváló tanárok, kik annyi emberéle-
tet mehtettek meg, vezetése alatt áll az a sors-
játék, mely hivatva az agg elbetegült és munka 
képtelelt orvosok Állapotán segíteni. A társadalom 
uiik tehát legszentebb, legnemesebb, de egyúttal 
a leguagyobb kötelesóge, hogy e nemes éB jóté-
konyczélhoz a maga filléreivel  hálateli szívvel 
hozzájáruljon. Szép és nemes vonás az orvosok-
tól, hogy ók ezen alapot nem közadakozás utján 
nkurják megszerezni, noha nagy emberbaráti szol 
galulaik folytAu  ehhez teljes joguk lett volns. 
hanoin sorsjátékkal, melynél számos nyeremény-
tárgynál a fóeredmény  50,000 korona értékkel 
bir. A sorsjegy ára 1 koroua kapható mindeoütt, 
de logkönynyebh Budapestre fordulni  az országos 
orvosszövetség sorsjátékirodájához, BadspeBt IV,, 
Váczi-utcza 17. 

— Fürdői levél lapunk mai számából tórhzUke 
iniutt kimaradt. 

C S A R N O K . 

A vetélytársak. 

— Epizod a magyar sz.-ibaUságtiare/.bóI. — 
Mély sötétségbe bornlt a tájék. Anna név-

telen hősök egyike, a kik vérüket és életüket 
a haza védelmére felajánlották,  a bozót közölt 
botorkált. 

Fiatal, csinos legény volt ez a káplár. A 
koi omsötétség, az utjábs Kerülő akadályok 
daczára is hetykén lépdegélt. Sietett, inert szive 
választottját, a kis Elizl akarta felkeresni,  a 
ki a határszéli faln  legvégén lakott nagynén-
iénél, az Ausztriából ideszakadt öreg asz-
szouynái. 

Már-már elérte czéljál, a mikor a házból 
kiliatoló lámpalényn 'I legnagyobb csodálkozására 
szeretett Elizét egy osztrák tiszt bUalmas tár-
saságában vette észre. 

„Ob te hamis !* m trmogta, „megcsaltál. 
Sohasem fogoin  ezl neked megbocsátani. Oh, 
én oktondi, a ki eţy német lány hirtelen es-
küjében bízhattam!" 

A lány hirtelen megfordult  és arra felé 
nézett, a hol a káplár — a másik kellő által 
é»zre nem véve - állott. 

„Mintha valaki itt volna a közelben," 
— su-<ogta. 

„Ugyan ki merne minket zavarni ?" 
„Nem, bizonyára seuki. Talán tévedtem, 

Hóhért." 
A tárfl  megölslte és megcsókolta a lányt 

„Ugv látszik, nagyon hevülékeny vagy, kincsem. 
A lulnan táborozó honvédektől való félelem 
izgultat. De majd megtanítom én azokat a 
„rébellis" kntyákat!" 

„Igazságtalan vagy, R&bert: azért mert 
hazájukat védelme .ik, nem lehet őket annyira 
becsmérelni. Oh. mily szerencsés volnék, ha 
nézeted megváltoztatására bírhatnálak I" 

A tiszt ttjból gyengéden megölelte s lányt, 
miközben a lesben álló honvéd szive hevesen 
lükt-tett, vére forrt. 

„Sohse fáradjál.  A nézetemet meg nem 
változtatom. Valamennyien kntyák, gyávák és 
semmirekellők, kivétel nélkül." 

„Alávaló jőtmentl" pattan fel  ekkor a 
honvédkáplár, ki tovább nem türtéstethette 
magát. 

„Kálmán 1" sikoltozott a lány, a két férfi 
közé vetve magát. „Kérem az Isten szerelmére, 
térjeu viasz* táborába — aem gyanítottam, 
hogy a közelben van — • 

„Oh. te hamis kigyól" szzkitá (élbe a 
káplár komor, zord hangon, „igy játszol őszinte 
érzelmeimmel, igy szeged meg esküdet, melyet 
szentnek hittem. Megvetlek I —" 

„Gazember!" harsogta a tiszt pisztolyát 
övéből kihozva, „mondd el UIOIBŐ imádságodat t" 

„Kettőn ál a vásár 1" válaszolt a honvéd 
lövésre készen, „nekem is volna beleszólásom 
Un I" — 

„Oh. ne, a mindenható Istenre I" rimán-
kodott Eliz. „Ne bántsátok egymást I Ez a 
fétfl  — ez a tiszt —" 

(Folyt. k«v.) Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

586—1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1901 évi S. p. II. 319/3 számú végzése követ-
keztében Dr. Csiky József  ügyvéd által képvi-
selt J. B. Misselbscher segesvári javára őzv. 
Szakács üergelyné csikszentdwnokosi ellen 473 
kor. 30 fillér  s jár erejéig 1902. évi fsbrnár 
hó ö-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján felülié  foglalt  és 1200 korénára becsült 
következő ingoságok u. m. lovak, gazdasági 
eszközök bivalak stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 19 számú végzése folytán 
tőkekövetelés, ennek költség hátralék erejéig 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán csikszentdomo-
sou leendő eszközlésére 1903 évi augusztus 
hó 31-ik napjának délelőtti 9 órája ha-
táridőül kiiüzeiik és ahhoz a venni szándéko-
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett iugóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1681. évi. LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi augusztus 
hó 12-ik napján. 

Keresztes Gyula, kir. bír. végrehajtó. 
294-1903. 

végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a brassói kir. törvényszék 1900. 
évi 8B59 p. számú végzése következtében Beieh 
Ágoston brassói ügyvéd által képviselt Czell 
Frigyes és fiai  czég javára Btzsa Fen-ncz 
tusnáJfűrdői  vendéglős ellen 586 kor. 78 fillér 
s jár. erejéig 1900. évi november hő 91-én fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás utján felül 
foglalt  és 1164 kor. 20 fillére  beesült követ-
kező ingoságok, n. m. az étterem, vendégszo-
bák és konyha felszerelése  nevezetesen: báto-
rok, tükrök, evőeszközök, edények, üvegek, 
képek, vendég szállítókocsi, főző  edények, bor, 
á;ynemü, asztalterítők stb. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbii óság 1903-ik évi V. 420 ssámn végzése 
folytán  586 kor. 78 fillér  követelés ennek ösz-
szes járulékai esik tusnád fürdón  özv. Bózsa Fe-
renezné lakásán leendő eszközlésére 1008 évi 
augusztus hó 27-lk napjának délelőtti 
9 órája bstáridőül kitűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatank meg, 
bogy sz érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-s értelmében készpénzfize-
tés mellett, a legtöbbet ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak  sdstni. 

Amennyiben sz elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. L-cz. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton. 1908. évi ognsstns 
hó 16-ik napján. 

Gondos István, 

kir. bír. végreható. 363-1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó nz 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai kir. járásbíróság 
1901. évi S. p. I. 473/6 szánra végzése követ-
keztében Dr. Zakariás Manó ügyvéd által kép-
viselt Zakariás Lakács és Izsák csikscépvizi 
javára Bartis József  és társai Cslkszantmihály 
sjnidi ellen 48 kor. 80 fillér  s jár. erejéig 
190». évi április hó 94-én foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás Htján le foglalt  és koro-
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nára becsült következő ingoségok a. m. 1. Bar 
tls Józsefnél  szövőszék, eke, deszkák, és sze-
kér elö, II. Sípos István (elsőnél tehenek, bor-
jak, és szekerek nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 397/9 száma végzése 
folytán  48 kor. 80 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1899. évi jnnias hó 14-ik napjától járó ö'/. os 
kamatai, váltó dij és eddig összesen 91 kor. 
28 fillérben  biróilsg már megállapított költsé 
gek erejéig végrehajtást szenvedő lskásán 
Csikszentmihály ajnádon leendő eszközlésére 
10O3. «vi szeptember hó 1-én napjának 
délelőtti B órá ja bstáridőll kifizetik  és ab-
hoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok sz 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 180. §-a értelmé 
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérő-
nek, szükség esetén, becsáron alnl is fognak 
sdatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások ia le és felölfoglaltalták  s szókra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1903 évi angnszlns lió 
13-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bír. végrehajló. 

Bérbeadási hirdetmény. 
A néhai Balási Lajos jogutódainak 

liilujdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borviziorrások fele  részben 
tulajdonosai Balási Józsel, Borbála és 
Ilona érkürlvélyesi, illetve budapesti lako-
sok 1904. január 1-tŐl megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindnmn jogo-
kat, a melyek őket. mint nevezett telep 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Bérbe venni szándékozók kéretnek 
1903. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-
már megye) czimre irni. 11 H 

Sz. 2076—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmárton községben Üresedés-

ben lévő szülésznői állásra ujolag pá-
lyázat hirdettetik. 

Évi fizetése  község pénztárából 
80 korona, és az egyesektől a szabály-
rendeletben inegállnpitott dijak. Oklelevc-
les szülésznők folyamodványaikat  1 0 0 3 . 
szeptember hó l-ig a község elöljá-
rósághoz beadhatják. 
Csikszentmárton 1903. augusztus hó 3. 
Bocskor Félix, Gsiszér Károly, 

k biró. :i k. jrgyző. 

Sz. 2 5 7 7 - 9 0 3 . ki 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye Kászonalcsiki járás-

ban Tusnád és Verebes községekből álló 
kiirjegyzői körben Tusnád széklu-lylyel 
rendszeresített segédji-gyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi állás üresedésbe jővén 
arra ezenr.el pályázatot liirdetek- s felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzán folyó  évi SUgUSZ-
tus hó 21-én d. u. 4 óráig nyújt-
sák be, később érkező kérvények figye-
lembe nem vétetnek. 

Javadalmazása : államsegély az anya-
könyvvezető helyettesi teendőkért 400 
korona, a községektől 200 korona, nőtlen 
egyén részére megfelelő  lakás. 

A Kászonalcsiki főszolgabiróság. 
Csikszentmárton, 1903. julius 28-án. 

Bartalis Ágost, 
• 1 9 lószolgabiró 

Előleges értesítés szőlő-eladásról. 
Alulírott a „Gyöngyöa-Visonta" vi-

déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségű c s e m e g e -
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem. — A szállítást vagy a magam 
kosaraiban nettó lür bruttó eszközlöm, és 
a kosarakat 8 nap alatt jó karban, súly 
és értékben Gyöngyösön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
esskOslOm. 

Hasonlóképen szállítok saját termésű 
sárga és görög f a j d i n n y é k e t .  Na-
gyobb rendelésnél csomagolás nélklll va-
gonba, kisebbnél ládák-, kosarak- vagy 
hordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a vaggonbaszállítás nagyon jutányos. 

Szintén szállítok befőzésre  alkalmas 
faj  paradicsomot. Később őszi baraczkot, 
szilvát, diót, innndulát, birsalmát stb. 

A szőlő rendes szállítása az éréshez 
képest szeptember elején ; dinnye, para-
dicsom e hó közepén veszi kezdetét. Az 
egyéb gyümölcsök érés idejében. 

Korai érésU szőlők már e hó vége 
felé  is szállíthatók, de az csak az alább 
feltilutetett  áraknál 15"/0-tólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők : 
Csemegeszőlők: ,,r k u 

Chasseles fehér  és piros — szep-
tember hóban érik . 48 fillér. 

Kitűnő csemegefajok  — szept. 
hóban érik . . . 46 fillér. 

Muskolatok — szept. hó végén é. 50 fillér. 
Téli fajok  - okt. hó elején érik . 54 fillér. 
Mézes fehér  — szept. hó végén í . 32 fillér. 
Othelló — szept. hó végén érik 28 fillér. 
Kndarka és kUlömböző fajok  28 fillér. 

Dinnyék: 
Czukor turkesztánok • 10 fillér. 
Piros és sárga görögdinnyék 8 fillér. 
Paradicsom  8—10 fillér. 
Egyéb gytlmölcsök jutányosán a f.  árban. 

Jelen előleges értesítésemnek czélja 
az, hogy aki a nevezett gytlniölcsök bár-
melyikével nagyban akar foglalkozni  s 
velem üzletet kötni, szíveskedjék soraival 
felkeresni. 

Az ilyen előlegesen kötendő üzlet a 
vevőnek előnyére Bzolgál. 

A szállításnál a legtöbb kellemetlen-
ség abból ered, hogy a rendelők nevei-
ket, postát vagy vasúti állomást olvas-
hatóan nem irják ki. Azért ezek tisztán 
olvashatóan leendő kiírását kérem. 

A mely megrendelés nem eszközöl-
hető, arról értesítést adok. 

Gyöngyös, Hevesm. 1903. aug. hó. 

Tisztelettel': 
1-6 CSOMOR KÁLMÁN, 

szőlő nagybirtokos. 

Sz. 794 903. ki. 

Árverezési hirdetmény. 
A csikszentdomokosi erdőtl^yi köz-

birtokosság tulajdonát képező Csikinada-
rns II ik határrész Kisbércz-Glud dűlő 

A" Uzemosztály Il-ik vágás sorozatának 
34, 36, 38. osztagaiban 114 95. kat. hol-
don a földmiveléai  miniszter ur 18461.901. 
számú rendeletével szálaló vágás utján 
történendő fakihaaználás  és értékesítés en-
gedélyeztetvén, az értékesítés czéljából 

1903. évi anpztns bó 26-án i e. 9 órakor 
Csikszentdoinokos község hivatalos házá-
nál nyilvános szó és zárt Írásbeli árverés 
log tartatni. 

Az értékesítésre engedélyezett terü-
leten csak is a csikszépvizi kir. erdőgond-
nokság által lörzscnkint bemért és lebé-
lyegzett 48 — 80 centiméter átmérőjű 
túlkoros 955 darab és összesen 3491 ni. *• 
mennyiséget tartnlmnzó luez és jegenye-
fenyők  használhatók ki. 

Az értékesítendő fnlömeg  becsértéke 
és egyúttal kikiáltási ára 4728 korona, 
irva Négyezerhétszázhuszonnyolcz korona. 

A kihasználási idő a terület szánibn 
adásától kezdődőleg 2 (Két) évben álla-
pittatik meg. 

Az árverés hatálya a felsőbb  ható-
sági jóváhagyás jogerőre lett emelkedé-
sétől tétetik függővé. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Versenyzők kötelesek a kikiáltási ár 

10 százalékát bánatpénz czimen a ver-
senyt vezető bizottság kezére letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok csak akkor 
vétetnek figyelembe: 

a) ha a hirdetményben kilüzölt óra 
előtt nyújtatnak be ; 

b) ha tisztán kivehető számjegyekkel 
s egyszersmind betűkkel is kiirva tartal-
mazzák a megajánlott összeget; 

c) ha az ajánlat szövege valamint 

annak borítéka a kivül az értékesítés tár-
gyát képező haszonvétel megjelölését szó-
szerint tartalmazza ugy a mint az a hir-
detményben foglaltatik  ; 

d) ha lepecsételve ivenkint 1 (Egy) 
koronás bélyegjegygyei ellátva adatnak be; 

e) ha tartalmazzák azt a nyilatkoza-
tot, hogy ajánlattevő az árverezési és szer-
ződési feltételeket  ismeri és azoknak ma-
gát teljesen aláveti; 

f)  ha bánatpénz képpen a megaján-
lott összegnek legalább 10 százalékát kész-
pénzben vagy ovadékképes értékpapírok-
ban tartalmazzák ; 

g) ha ugy vannak nláirva, hogy az 
aláírásból az ajánlat tevőnek neve és lak-
helye világosan kiolvasható. 

A részletes árverési és szerződési fel-
tételek Csikszenldomokos község hivatalos 
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
beti-kinthetők. 

Csikszentdomokoson, 1903. aug. 5-én. 

BÖJTÉ LAJOS, 
fűbiró,  id. birtokossági cluölí. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtosság Sulcza 

völgy Sólyombár patakára hajló Piriszke 
keletre néző erdejében mintegy G4 kat. 
holdnyi területről 4870. ni. gömbölyű 
luezfenyő  haszonla zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött szóbeli versenytárgyalás utján 

folyó évi szept. 1-én d, e. 9 órakor 
Csikpálfalva  községházánál el fojj  adatni. 

Becsértéke 12536 korona, a leteendő 
bánatpénz ezen összeg 10 százalékn. 

A zárt Írásbeli ajánlatok a bánat-
pénzzel felszerelve  folyó  évi augusztus hó 
31-ik napjának d. e. 12 órájáig a köz-
birtokosság elnökéhez Csikpál fal  vára nyúj-
tandók be. — Elkésett valamint utónján-
lalok nem fognak  elfogadtatni. 

Az árverezési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csíkszeredai m. kir. já-
rási erdőgondnoknaágnál és a közbirto-
kosság elnökénél Csikpálfalván. 

Csikpál falván,  1903. ang. hó 17-én. 
A közbirtokosság. 

2 = Z r t @ s i t é s . 
Van B/.erencsém a hölgy közönségei 

értesíteni, hogy nálam a szabás, varrás és 
minta rajzolásból, ugy a fehérnemű,  mint 
n ruha varrásban alapos oktatást nyerhetni 

Kapitán KrislóMoál Sepsrateöroön, 
Bethlen Gábor-utcza 4. szám aluli. Vidéki 
intelligens hölgyeket teljes ellátásra is el-
fogadok.  A tanulási idő tartama az illető 
egyéni felfogása  szerint terjedhet 2 4 
hónapra. 

Bővebb felvilágosítást  levélileg vagy 
megkeresés ntján is készségesen adok, 
fennebb  megnevezett lakásomon. l—3 

URAK FKtfELEty! 
Az Első Budapesti NértékstáaJ Szabóság 

BUDAPESTEN, VIL, Csőmöli-ut 1L 

W 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapja szövetből. 

Hinták és mérték alasilás küldése in-
gyen. Hs az ország bármely részében egy 
jielységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A t. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasnti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

.Szíves megkereséseket kér 
az Első Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII., CsSmőri ut II. 

K L E I N ADOLF, 
főszabász.  12-0 

OOOOOOOOOOOOSOOOOOOOOOSO 

Orvosok Sorsjátéka. 
Aa öesaes nyeremények éksserekböl, arany < 

eaüsttárgyakból állanak. 

Főnyeremény értéke 
40,000 korona 

1 brilliúns iiyttkláucz, riviéro, 44 nagy bril liánéból. 
1 pár nngy brilliúiiH fülbevaló. 
1 niigy bri Hiúim uÁ> niclItQ. 
1 arany karpcrecz brllliáus kövekkel kirakva 
1 brilliáus nói inar<|Uise-gyUrU hárotu rubiukóvel. 

Jutalom értéke 
10,000 koron a: 

1 iiruny nyakék brilliáusokból és valódi gyöugyökból. 
1 pár íülbcvuló brllliánsokbó) és valódi gyöngy0kből. 
1 iiői-nielltQ brilliáusokból és valódi gyöngyökből. 
1 aruny karpirccz kirakvu brilliánsokktü és valódi 

gyöugyökból. 
1 uraiiygyUrU brilliánsokk&l és gyöugyökkcl. 

Ezen 50,000 korona értékű  két  nyeremény 
egy sorsjegy gyei is nyerhető. 

I. nyeremény 1000 korona értékben. 
IS személyre való teljes e s ü s t cvúkészlet, remek 

szecessziós kivitelbeu, elegáns fatartóban.  A kész-
let 121 darabból áll. 

n . nyeremény ÍOOO korona értékben. 
Szecessziós kivitelű rcinck női tollettc-készlet esflst-

bóli elegáns íatartóbaii. 
További 1837 nyeremény: & K. 600 . - , K. 100. 

K. 50.— , K. 20.—. K. 10.— aranyból és ezüstből. 

1 s o r » ára: 1 korona; 
5 drb sorsjegy megrendelése esetén a sorsjegyeket 

portómeuteserí küldjük. — A sorsjegyek minden 
bankházban, váltó üzletben és donany tőzsdében 

kaphatók. 
Központi Iroda: Budapest, IV.. Váczl-ntcia 17. 

A foghiánytoB  a w i l f t  figyelaéte! 

Ba r n a J . b n d a p e s t i j é h í r n e v ű f o g  s p e -
c i a l i s t a , f o g á s z a t i  g y a k o r l a t á t T u s n á d 
f ü r d ő n ,  a „ H á r o m h u s z á r " s z á l l ó b a n 

e h ó 2 0 - á n m e g k e z d t e . O t t t a r t ó z k o d á s a 
3 bét. * - 8 

K 
épes Levelező-lapok nagy válasrtékbsn kap" 

hatók SZVOBOBA TESTVÉREK ktayv-
paplr-, Irit-, rajz- és hangszerkereskedé-

sében, Csíkszereda. — Főtér. 

Ilnahvárv lá^ln 
u n g n v a r y Lasz io ^ ^ borsudasáu Czegléden. 

rr « j r j 
z o 1 o t 

szállítok rendkívül édeset és ratnatosat el só 
rendű ininoaégbon POSTÁN: 

Borszőlőből suguszt. 20—25-étól kez-
dóilóleg eleinte Oportó és Ezerjó, később pe-
dig Mózesfeliér,  ICadsrkB, Kövidinka stb. fajok-
ból a teljes érték előleges beküldése mellett 
az ország bármely postaállomására bérmentve 
r> kilós ládában 1 frt  15 krért. 

Csemegeszőlőből (piros éa fehér  saaz-
lából) szept. 1 —10 én kezdve bérmentve 5 ki-
lónként 1 frt  30 kr. 

Muskotályból (paBaatutti faj,  a csemege 
szólók királya!) szintén szept. 1 — 10-én kezdve, 
bérmentve 5 kilónként 1 frt  50 krért. 

Ily módon a vevő & kilós csomaghoz 17 
fillérrel  olcsóbban jut, miut ha az utánvéttel 
küldeném. Épen ezért postai utánvét mellett 
egyáltalában nem küldök szőlőt. — Egy szál-
lító-levéllel 3 láda szólót is lehet küldeni, mely 
esetben 24 fillért  takarít meg a rendelő, va-
gyis ennyivel kevesebbet küldjön be 3 láda 
azölóért. — VASÚTON: 

Borszőlőből ö éa 10 kilós láda és 
5—10—lö kilós kasokban kilónként 14 krért. 

Csemegeszőlőből (piros és fehér  SSÍS-láből) fenti  nagyságú láda és kasokban IS  krért. 
Muskotályból (pasBBtutti faj,  a csemege-

szőlők királya!) a fenti  nagyaágu kaaok éa 
ládákban 22 krajezúrért. 

Az & éa 10 kilós ládáknál, vslamint az 
6 kilós kosaraknál is az elegyauly tiszta auly-
nak számíttatik, mig a 10 éa 15 kilós kétfülü 
kasoknál a tiszta szólősuly leas számítva éa 
külöu lesz a kaa ára a rendelő terhére 25— 30 
krajezárba elszámolva. Mindesen kosarak aa 
elküldés után a rendelő tulajdonát képezik, 
azonban mint s a j á t j u k a t több izbeni meg-
töltés végett hibátlan állapotban és bérmentve 
újra meg újra beküldhetik. 

A vasúton mindig szebben, üdébben és 
mint gyorsáru csak oly hamar érkezik meg a 
szóló, mint a pnsién éa itt a szállítás olcsóbb 
is 1 — 2 krsjozárial kilóukéut. Épen azért tes 
Bcnek többen ösazeállani éa együtt 50—100 
kilót ia rendelni. — Ha t. megbízóm egyezerre 
300 -000 1000 kilót rindel és rendelését he 
teukéui többször megismétli, megfelelő  enged-
ményben részesül. 

A vasúton való küldés esetére az érték 
relo része előre küldendő be. Előleg nélkül 
rendeléat egyáltalában nem foganatoaitok. 
Vasúti szállítmányoknál a fenti  Irakban a lelki-
ismeretes csomagolás, a vasúthoz vitel, a Biél-
litó-levél és a kövezetvám költsége ia ben-
foglaltatik.  2—5 

Fentieken kívül mindenféle  gyümölcsfá-
ból nemes ojtvány, gyümölcsfa-vadoncs,  sima 
és gyökeres vessző, továbbá glediisia és akáezfa 
is kaplintA. Nemkülönben saját terméaü, kitűnő 
minőségű uj éa ó-borok bordókban és palsez-
kokban. Tessék mindezekről árjegyséket kérni. 
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áthelyezés. | f  | T 
Tan szerencsém a mélyen 1. közönség 
szíves tudomására hozni, miszerint ~ 

F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E M E T 
folyó  évi julius 94-től kezdve a Száva 
Lukács u r házába, Szultán Gergely 
nr üzletével szembe áthelyeztem. X X 

Tisztelettel: JAKAB JÓZSEF, férfiszabó. 

Felette fontos 
minden mezőgazdám, marha tulajdonosra, Juh és sertéstenyésztőre és minden kisgaz-

dára nézve 1 

„J/i  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  .ifi  által  les/,  marhám gyor-
san piaczképes?"  .Mivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást  ?• .Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  « tejhozam javítását  és  gyarapítását  „.1li 
által  gyorsítom  növendékmarháim  felnövését  '.J~  Mit  alkalmazzuk,  liogy  jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez csak az állal érhető el, ha a takarmány vagy ital mellé sz itt látlistó védjegy-
gyei ellátott, törvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s s legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É T Y A G Y« takarmányfiiszer 
K-vcli.l 

vulútli i-sak 
a 

..Preisstier" 

vv<l jegygyei. 

vegyittetik. 
A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
mesögasdasági késaitmények gyára Ssásssebes. 

Kgve.liil 
v..i.-.;ii isiik 

..Preisslíer" 

I 
M 
•O 
03 A 
Q. 
d M 

i 

Mascagni-Graphophon-Phonograph. 

T. cz. 
Van szerencsénk a mélyen t. közönség szíves tudomására 

hozni, miszerint a budapesti MaSC&gOÍ Record & Comp. 

éneklő, beszélő és nevető gépeinek 
Csikvármegyére vonatkozó egyed elárnsitását átvettilk s azokat 

• c - i o f r t t ó l  felje"b"b,  l iaTTl S , l O f r t o s 
r é s z l e t f i z e t é s  m e l l e t t e l á r n s i t t i j k 

K ü l ö n ö s 
lőnynyel liasz-
lálhatók e z e n 
; é  p c k isko-
iiknál  nehezebb 
anlúrgyak nia-
ryarázásánál, hol 
V/.  illető tanár 
/ngy tanító urak 

mondalik s azután a gép ahányszor 
egész érthetően visszaadja, miáltal 

megkíméltetik a leg többször lélekölő magyarázat isméilése. 
Kívánatra próba felvételeket  is készséggel teljesitiink, mert 

n u,ár egyszer  használt henger benzinnel való lemosás állal 
ujiibbi lel vételekre lübljszür is használható. 

Tisztelettel: S Z Y Q B Q D A • I I S W M R E K , 

K/.en gópek-
kt'l ujabb felvi-
teleket is lehet 
teljesíteni, ni c-
1 y e k r c i l r c s 
hriigeri-k  is ál-
lnunk rendelke-
zésre. 

által a magyarázat bele 
csak kívánják, ugyanazt 

P. ® 
D 

PT 
O 
£ tr 

P 
P? 
É o< 
N ts1 
ffl el-O eţ ® 
B 

PC 
0= 

i 
Minden házban nélkülözhetlen hangszer. 

Tájékoztatók, főzetek  és ntasitás ingyen szétküldve. Knklárak niinilen olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve ezieveskeiljék egyentst a 

fenti  czéghez fordulni. 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint n nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy N a g y h o r n s i i y á l l . (Háromszék 

megye) a legrégibb t e r m é s z e t e s eCZCtSZeSZ gyáros vagyok. Kzeu 
téren szerzett gazdag tapasztalataim én sok éven kérésziül szorgalmas 
tanulmányozásaim által azon kedvező helyzetbe jutottam, Itopy az cc/.et 
gyártás terén n legkitUnóbb és páratlan természetes eczetszcs/.t ter-
melek, mt'-g pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák t-s 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savak használatit, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és hogy min-
denkit ineggyőződtettlicssek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 60—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól (elfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én természetes eczet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12"',,. 

A n. é. fogyasztó  közönség és nz igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok 

kiváló tiszlelettrl 
E O T H V I E T O E , 

természetes or.zets/.esz gyáros. 
Sürpöityezim : Bóth Nagybororoyó. Nftgyboroanyón,  (Iliiromszók megye ) 

X 
Hazai ipar! X X X X P O K X X Hazai ipar! 

g j o o o c x x x x x x * x « 

Van szerencsém a n. é. közönség becses Inilomására hozni, 
hogy berendeztem saját lelkemen és felügyeletem  slalt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és kiillöldi márványokat  Isrsgtstok és c*i.-z»l-

tatok, síremléket,  márvány lapokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  leliraltal, kávéházi  be-
rendezésékei, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min 
deum-mü jayitásokat legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és H fentemülett  tárgyak elsii 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok : Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és tartós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy rsktárou és Márvány-
bútor  telepet. 

Nsgyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 
tisztelettel: 
Vasut-ntoaa. 

Hazai ipar Nagy JÓZSef, kfifaragAinester. 
X ) I O I O i Q I O í Q i t X 
X * 

Hazai ipar! 
^IQIQIOlűiOIOiOIOIOiQIOICX^ 

Gyomorbajban szenvedőknek! 5 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár s gyomor felleihelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg élelek élvezése, vsgy 
pedig leniletlen életmód által maguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szerezlek, egy kitűnő liáziszer ajánltatik, melynek kiváló balása már sok év 
óla ki van próbálva. — Ez. nem más, mini sz 

Ullrich Hubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borból készittetik, erősiti és táplálja 
az ember emésztőszervezetét, elbáritja az emésztési zavarokat es 

az egészséges vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A ffiitnevezetl  Fü-izereshoi uak ke.llö idübeu való használata állal a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát seukinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy azt kellő illőben basználjs. A krónikus gyomorbajnál fellépő 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete ntán azonnal elenyésznek. 

^plfHllfTIlláe  n n n : , k kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OíCMJU^UIdo jfolikus  fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a véi lolttlásuk a májban, léplm és s verőczér rendszerben (aranyeres 
bántalmak) a Filszeresbor állal gyakran igen gyorsan elháritlatnak. — A 
lüszerestMH megszünteti a nehéz tmészlésl és könnyű székelés által sz slkal-
inatlan anyagukat a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
tiagj részlien a ro.-s/. emésztésnek, hiányos vérképziidésnek és a máj beteges 
állapotának a kiiviikeziiiénvei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  sz álmatlan éjszakák lassanként vég-
ki p kiinn iuk az einln-i l. — A fűszeresből-az  elgyengült életerőnek uj impul-
szuM ad. — A lüszei eslior fokozza  az étvágyai, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormaiiyuzza az anyagcserét, gyorsítja a véiképződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészeu uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálaiiat bizonyltja. 

A liir/eresliur palaczkoklian 1 Irt 50 kréii és 2 fi  tért a kővetkező gyógy-
szertárakban kaplialó : Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszentmiklós, Karczt'alva, 
Kápiilnás-Oláhlalu, Honim ód, Dálya, bogoz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
liaozuti, Tu'iiád, Báiikl'alva, Csikszmlgyörgy, Sósmezö, Gyergyószentmiklós, 
Gyeigyúdilió, Gyergyó-Alfalu,  Gyergyólölgyes, Gyergyóujfalu,  Csikszentmárton, 
Kászon, Parsjd, Siklód, Korond, Eléd, Faikaslaka, Székelykeresztur, Krked 
Felek, Szászkeres/lur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos. tiodok, Miklosvár. 
N.-Ajta, li.ilön, Zalán, Csernálou, Bereo/.k, Zabols, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásáihely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszerlából Kttszercsbor eredeti minőségben három és 
háromnál több palaczkkul megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
latnnenyi helyiségbe. 

O^t* Utánzásoktól őrzikedni kell! 

III—Világosan 
ULLRICHHUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 
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íl! J L L 

SZVOBODA TESTVÉREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, Írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. 

í l í ! 

/yjánlják a n. é. közönség szives ügyeimébe dúsan felszerelt  uj miniszteri rendeld szerinli 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére finom  papíron nyoinlatva. Posta- és kézbesítő könyvek bekölve. 

J Ó L BERENPEZETT KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÜKBEN 
kapható: közönséges irópapir. nagy esoniagoló. jó rajzpapir. rózsaszín és fehér  ilaló, kék másoló, 
írógép és mindenféle  szines selyempapírok. Igen nagyválaszték levélpapírokban, melyek dí-
szes dobozokban 1)0 lillértől 1(1 koronáin': nagyválaszték névnapi kártyákból, díszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből: vegyes ifjúsági 
iratok, mulattató képes mesés könyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványokból. 

Különösen ajánlják a saját kiadásukban megjelent és nagy elterjedésnek örvendő ..OIÎ-
ANCiYAL" és ..ÁRTATLANOK ŐHA\(iYAI,A" eziiiiii ima-és énekes könyveiket: — .,Erények 
gyöngy-ét..,Halotti zsolozsmák és szertartások könyv-ét ...Csikmegye [<Y>ldrajz'-át. 

Az iskolai évad beáltával ajánlják iskolai ezikkekből dúsan felszerelt  nagy raktárukat: 
felső-,  közéj)- és elemi iskolai tankönyveiké! első minőségű irkáikat. Különösen figyelmükbe 
ajánlják a Tanító uraknak a legjobb minőségű papírra nyomtatott iskolai felvételi  és mulasztási 
naplóikat, melyeket a legjutányosabban árusítanak. 

MODERN BERENDEZÉSŰ KÖNYVNYOMDÁJUKBAN 
mely a legújabb szer-
kezetű gépekkel van 
felszerelve  (mint lát-
ható a képen) és igy 
azon helyzetben van-
nak. hogy bármelyik 
vidéki könyvnyom-
dával a versenyt ugy 
olcsóság, mint esin 
és izlés tekinteté-
ben mindig fel  1 ud-

venni. 
súlyt fektetnek  a 
gyors, pontos és tiszta 
munkák előállítására, 
melyet maguk végez-
nek 
gonddal. 

használható főzésnél,  sütésnél, vaj, linl-
zair, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, soká tartható, 
kellemes, könnyen emészthető, cm kor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható. Öt kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

= = = = = 8 korona . = 
Megrendelési czim: 

K L E I N B E O I N A , 
TOLOBTA. 

Kisárólagos 
gyártói: HOCHSINGER TESTYEREK vegyészeti gyára 

H W 

ruha -mossához 
a l e g j o b b kék i tősze r . 

Törvényesen véüve. 
Mosó-intézetekben, liáy.luTlásoktiun u 

legkedveltebb 1 iiliakékitií. 
Olesó és felfllmnlhatlan! 

kis üveg 24 fillér,  tizszcri mosás-
hoz elegendő. — 1 üogy üveg l'(i0 

kor., •/, llveţţ 1 kor. 
• V * Kapható mindenütt. 

Utánzatoktól óvakodjunk I 

B U D A P E S T , 
VI., Bósaa-ntosa 86. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában 1903. 




