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II. 
Évek óta van szó a kisbirtokosok 

hitelviszonyainak reformálásáról.  — Úgy 
tnd)nk, hogy az erdélyrészi magyarság 
helyzetének javitását a mentőakció veze-
tői maguk is a hitelviszonyok rendezésé-
vel óhajtják kezdeni. Az Albina haza-
ellenes akcziója közismereti!. Tervszerll 
telepítési politikája és a magyar kisbir-
tokos osztály depomzedál&sára irányuló 
tevékenysége nyilvánvalóin^ beavatkozást 
sürgetnek. A hitelszervezet, mely ma a 
Székelyföldet  szolgálja egy beteg köz-
gazdasági szervezet jelensége. A székely-
földön  137 pénzintézet mUködik, nem 
számítva Biassó 17 pénzintézetét, mely 
Háromszék vármegyét tartja jelentéken \ 
belnly&sa alatt. E hitelintézetek első sor-
ban nyerészkedésre törekednek és nagy 
pénzintézetek agenturái. — Magánérdek 
hozta léire, magánérdek kivánjn a tiszta 
üzleti szempontokat érvényre juttatni. A 
Székelyföld  általános közgazdasági romlása 
szoros összefüggésben  van a pénzintéze-
tekkel. A hitel, melyet nem beruházásra, 
llzleti vállalkozásra, vagy birtokszerzésre 
használt ki, lenyűgözve tartja egész gaz 
dnsági erejét. E pénzintézetek drága hi-
tele Hzonban a jelzálog bizonytalanságá-
ban találja okát. A telekkönyvek rendezetlen-
sége a kamatláb nagyságában mutatkozik. 

Hogyan lehessen itt szó arról, hogy 
e pénzintézetek a hitel nyitásnál nemzeti 
czélt szolgáljanak. Hogy a magyar fajt 
telepitéssel, parczellázással segítsék elő ? 
Mily megdöbbentó ellentéte ez elvnek az 
Allgenieine Sparkasse vagy az Albina jól 
átgondolt nemzetiségi czélokat követő egy-
séges közgazdasági törekvése, Ez a bir-
tok és hitel mai állapota a székely földön. 

A mentőakezió kétségtelen helyes 
intencziókkal indult meg A földmivelés 
intenzivitása, a mezőgazdasági ipar fejlesz-

tése a ezél. E tekintetben a külföldi  ál-
lamok példája sUrget a követésre — Ír-
ország például a hetvenes években egyike 
volt Európa legszegényebb országainak. 
1889-ben megalapították Dánia példájára 
az első mezőgazdasági szövetkezetet 50 
taggal és 10 év alatt 100 ilyen szövet-
kezet alakult, és 1899-ben már 374 ilyen 
szövetkezet működött 36.689 taggnl. Ír-
ország meg volt mentve. A mezőgazda-
sági ipar hihetetlen fejlődést  ért el. A 
szövetkezeti eszme kapcsolatban a vegy-
tan és teknikn ujabb vívmányainak al-
kalmazásával, a mezőgazdaságot nngy jö-
vedelmi és jelentőségű közgazdasági té-
nyezővé tették. 

Azt akarják a mentés vezető embe-
rei, hogy siker kisérje működéseiket. Azt 
akarjuk mindnyájan, a kiknek része van 
a társadalom és kormányzat érdeklődésé-
nek fölkeltésében,  hogy a földniiveléRÍ 
kormány hálára méltó tevékenysége ne 
akadjon fönn  már a kezdetnél oly aka-
dályokban, melyek előzetesen volnának 
elháritaiidók s igy ne legyen alkalmas 
arra, hogy e tevékenység iránya és czélja 
ellen bizalmatlanságot keltsen. Okvetetlen 
figyelembe  kell lingy vegyék tehát azo-
kat a különleges birtokviszonyokat, me-
lyek rendezésre várnak. Az igazságügyi 
kormányzat jelenlegi vezetője, Plósz 
Sándor 1903. évi junius 13-án reflek-
tálva indítványom megokolására, kijelen-
tette, hogy teljes tudatában vannak azok-
nak a bajoknak, a melyek e birtokrende-
zés és tagnsitâsi törvények végrehajtásit 
körlll általában s ktllönösen a székely 
löldön mutatkoznak. Kilátásba helyezte a 
gyors orvoslást és kijelentette, hogy egy 
törvényjavaslat, áll már készen, mely a 
Székelyföldön  mutatkozó leglényegesebb 
hnjokat gyorsan orvosolja a birtokrende-
zés terén. E törvényjavaslatot még csak 
egy szUkebb körU értekezlet tárgyalta s 
igy nyilvánosságra intézkedéseiből nem 
jutott semmi. 

Nagy fontossága  van o kijelentésnek, 
mert a törvényhozás beavatkozását helyezi 
kilátásba, a mit régen sürget a közvéle-
mény. A törvényhozás intézkedéseinek 
bevonása előtt BÜrgős leendői volnának 
az igazságügyi kormányzatnak. Rendkívüli 
munkaerők kirendelésével tegye lehetővé, 
hogy az éveken átal befejezetlenül  álló 
birtokrendezési munkálatok befejeztesse-
nek, a telekkönyvek, a hol a tagosítás 
befejeztetett,  átalakíttassanak. Tegye vé-
gül lehetővé az igazságügyi miniszter 
mindezeket, a megindult közgazdasági 
akczió elé torlódott akadályok legnehe-
zebbjét hárítsa el. 

A mentő akezió tehát e módozatok 
megállapításánál n siker érdekében sor-
rendhez van kötve. — A marhatenyésztés 
nemesítése, a juh, apró marha kicserélése 
jobb és kelendőbb fajtával,  a vetőmag 
javítása n gyümölcstermelés irányításit, 
tej, túró, sajttermelés konszolidált, nyu-
godt birtok viszonyokat kívánnak alapul. 
Hogyan számitson a gazda nz állam bár-
mily jóindulatu segítségével is sikerre 
például a juh, vagy baromfi  tenyésztés-
nél, lia ingatlanai bizonytalan telekkönyvi 
állapotban, vagy terhekkel bőven ellátva 
as elvesztés veszélyében lebegnek. A szá-
mítás, üzleti előrelátás, konjekturák ki-
használása, kereskedelmi tevékenység mind 
erőtlenül akad meg a tulajdon e bizony-
talansága előtt. 

Ilyen mindennapos az, hogy árverés 
alá kerülnek ingatlanok, melyek jóhi-
szemű birtokosa az árverés, sőt. csak a 
kitelepítés alkalmával értesült az árverés-
ről ; igen sürün fordulnak  elő a rutén 
földön  a végrehajtási törvény intézkedése 
alapján észleli viBszuélések, hogy az egy 
tulajdonostárs jutaléka elárverezésével az 
egész ingatlan árverés alá kerill. A szili 
leges eladások, elárverezések napirenden 
vannak. 

Jogosult tehát az az aggodalom, 
hogy a kormány támogatása, a segítés, 

a melylyel a mezőgazdaság jövedelmező-
ségét jóakarattal akarja előmozdítani, 
óriási nehézségekbe ütközik. Annál jogo-
sultabb ez,' mert az általános közgazda-
sági derutot nyomon kisérte a székely 
faj  erkölcsi hanyatlása és degenerálása, 
minek legfőbb  oka a képviselőválasztások 
iinmoralitásában van. Félős az, hogy a 
segitő intézkedések czélját épp azok nem 
értik meg, kiknek érdekében történik. 
Kegyadománynak veszik, melyre jogot 
tartanak, melyet nem egy magasabb köz-
gazdasági érdek szempontjából beruházás-
nak, de elfogyasztható,  elprédálható Be-
gitségnek vesznek, melyét ujabb segités 
követ. Hiszen hozzá szoktatták képviselőik 
e segítségekliez ! 

Hosszú évtizedek mulasztásain kell 
itt segíteni. Helytelen törvényhozási in-
tézkedések egész sorozata vár orvoslásra. 
Itt gyökeres és tervszerű és főképpen  a 
helyes sorrendet tartó segités adásáról le-
het szó, mert különben oly súlyos félre-
értések keletkezhetnek, melyek a sikert 
bizonytalanná teszik, B a legjobb szán-
dékot is leszerelik. 

Első és legsürgősebb feladat  tehát a 
birtokviszonyok zavarosságát megszüntetni 
s a jogrendet helyre állítani. 

Igazgatói jelentés 
(u csíkszeredai i 1 mrostunonr/ iskola állapotáról az lttO-VlHia. tanévben.) 

I. Beiratások. 
A beiratkozásokra a lefolyt  tanévben 1902. 

szeptemben hó 11. 12 és 13 napja tűzetett ki. Ezt 
kellő időben azittCsikszeredáhan megjelenő „Csíki 
Lap«ku-ban, hirdetmény alakjában a városház 
kapuján kiragasztva, továbbá dobszófal  köz-
biné léve, a ezeken kivül a városi tanács által 
kibocsátott iven a munkaadóknak tudomására 
hozattam. 

A nevezett napok alatt beiratkozott 35 
növeudék, év végéig 47 növendék, azután 1903. 
márczius 10-ig még 2 növendék, s igy a beirt 
taunlók száma 49-et lett ki, tehát 9-czel ke-
vesebbet mint a mult iskolai évben. 

Szükségesnek tartom e helyen felemlíteni, 
hogy a rendszeres tanítást nagyon megnehezíti 

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Tuberkulózis ós Iskola. 

Irts : Juba Adolf  dr. Ügy szellemes franciia  iró. Strausi Pál, a szenátus tagja, a ki előszeretettel foglalkozik  B közegészségügyi kérdésekkel, a Figaróban a tu-berkulózis elleni küzdelemről vezércaikkesve, a küzdelem kétféle  módjaként ismertette : as angol eljárást, a mely megelőzéssel csökkentette a tu-berkulotikusok számát a lakosságban és a német eljárást, mely a biztositó pénztárak nagymérvű támogatásával ssámos sisnatoriumot létesített. Franczia viszonyokra vonatkozólag a két eljárás egyesítését követeli: megelőzni, a hol oaak lehet, gyógyítani, a mikor kell. Ha a gszdsg franosia  nép egy szóvivője •lyenkép nyilatkozik, nekünk tőkeszegény ma-gyaroknak még inkább kell a küzdelmünk suly-pontját a betegség megelósésére fordítani.  Bála Koráuyi Frigyes professzor  lelkes busgólkodá-sának, van ugyan egy pompás szanatóriumunk, melynek berendelése ss igazgató-főorvos  Kulliy Dezső beható tanulmányai folytán  egyeaiti mind ast, a mit külföldön  eddig létesítettek és hozza még saját eszméit is megvalósította. Hála a mérv-adó tényezők befolyásának,  hazánkban itt is, ott 
is népBsanatoriumok keletkeznek. De mindez nem elég, hogy a betegségek megelőzésének oly fontos eljárásról lemondjunk. Penkölt tanárom, Korányi profeaszor  szán-dékának vélek megfelelni,  midón as általa ki-bontott sássió alá sorakozva, a küzdelem azon ré-ssében óhajtók résst venni, a mely eddigelé mél-tán háttérbe ssoroll, bissen mindenekelőtt a sss-naloriumok fontos  gyógyító hatását kellelt elő okmányokkal bebisonyitanl, de a mely mindin-kább előtérbe lép, hogy a gyógyítással egyenlő helyet foglaljon  el. A tuberkulésis megelőzése küzdelmének 

meg kell kezdődnie a gyermek életének első pil-lanatától kezdve, a mikor anyja védőszárnyai alatt a kis gyermek szervezete fejlődésének  leg-élénkebb korát éri, A táplálkozás éa lakás, ugy azintén a bőrápolás hygiénjének kérdései tolul-nak itt előtérbe. As iakolábajáráa a gyermekek első nyilvá-nos aaerepléae, első esete, mikor aok sok eeykoru 
tárBával egyforma  munkát, egyforma  légkörbeo kell végeznie. HOBSIU éveken át kénytelen, mert a törvény parancsolja, hogy as isLola küszöbét átlépje gasdag éa szegény egyaránt. És a ki to-vábbb akarja magát képezni, az a nyolozóves szór galmi időn kivül, még Bok éveken át kényteleu tanulni. Joggal lehet követelni, hogy az iskolu, a melyikbe mindenkinek járni kell, miudenképp biztositékát adja annak, hogy ott, benue és ál-tala, a tuberkulózis ép oly kevéssé, mint más betegség terjedjen, vagy legalább ia biztositékát adja annak, hogy mindenképp küzd ellenük. Azt bajos megakadályozni, hogy tíidi'beleg 
vagy másféle  nyitott csout- vagy mirigygümó-kórban ssenvodó tsnuló ne kerüljön ss iskolába, még a leggondosabb iskolaorvost fölügyelet  mel-lett ia. Nyereségnek, sz összes többi tanulói érő nyereségnek kell mégis tekintenem, ha sike-rűit ily siegény beteget az iskolától távoltarlani, a melynek levegőjében ó meg nem gyógyul és a melyben társait veszélyezteti. De épp as a szo moru, hogy bár Msgynrország  volt as első állam, mely iakolaorvoBokat alkalmazott és eddig még 
miudig as egyedüli, a mely Ilyeneket kiképez, az intézmény továbbfejlesztése  és kiterjesiléae a nép-iskolákra, sajnos, nálunk is elmaradt. Kbbben a külföldet  rogjuk követui. 

Ha tehát assal a ténynyel számolnunk kell, hogy aa iskola levegőjébe s tuberkulóiis-baktérinmok belé játhstnak. vissout ss iskola épltkesésóuek és berendezésének olysnnak kell lennie, hogy a baktériumok csakhamar elpuastul-

janak. Sarkalatos tételek e tekintetben n jn le vegó. a nap besülése és a porképzés megaka dályosása, illetőleg a por eltávolítása ártnlmallau módon. Annál nngyobb súlyt kell ezou tételekre fektetnem,  inert következetes keresztülvitelük által az iskola uemcsak közveteileuiil véd, hauem közvetve is, az iskola példája folytán  lassún, de bíztosau terjedni fog  ezen elemi föltételek  végre-hajtása a fölötte  konzervatív néplümegben is. A nngy ablakok, a friss,  tiszta lovegő elébb utóbb megnyerni az ó tetszésüket is. Az már más kérdés, hogy az iskolák tény-leg megfelelhetnek-  ezou föladatunknak,  megvan ttuk e bennük a fönlemlitett  fontos  kellékek. Ugy tapasztalom, hogy habár e tekintetben a haladás fölötte  nagy, de messze vagyunk a kellő ered-ménytől. Folyton folyvást  látok iskolákat emelni, a inolyek egyik-másik irányban hibásak, folyton van alkalmam meggyőződni, hogy az ablakok ki-nyitásától óraközökben félnek  éa folyton  van al kalmnm tnpusztalui, bogy a por eltávolítása nem történik okszerüeu. Ezen negatív irányú munka melleit as is-kola föladata  poziliv iráuyban is küzdeni. Két ségtelen, hogy a gyönge Bzervezet hamarább esik tüdóvészbe, mint as erös, jól fejlett.  A szülői ház zal versenyezve, a tanulók testi nevelésére men-től uugyobb súlyt kell helyezni. Rég elmúlt az az idő, a midőn sz iakola egyedüli föladata  volt az ismeretek közlése. Azzal, hogy maga nem törődött a testi nevelés kérdésével, lassankint a szülök sem törődtek vele, sót városokbau aa alkalom a testi fejlődésre  mind inkább veszendőbe ment. A játé-kok teljesen kivesztek, segített ebben a német iskola torna is. Ei irányban kedvező fordulat  állott be. Anglia példáján megindult Németország és ennek nyomán Magyarország. A 90 es évek elején sz Országos Közegészségi Egyesület keblében hete ken át folytak  tanácskozások s játék behozatala 

tárgyában. Az előadók, Dullinger és Szuppán, az eredményeket egy tartalmas füzetben  tették közzé. Az iskolákban mindenekelőtt a játékot megengedték a torna mellett és a legutóbbi tan-terv-revízió alkalmával sikerült a játék számára hetenkiut egy délutánt biztosítani. Ezzel ismét az európai kontinens minden országát megelőztük volna. A középiskolák példáját ai elemi iskolák követui fogják. Kgyéb Bporlok ia megérdemlik a fejlesztést, úgyszintén egyébb intézkedéseket ia lehetne leuni (csak az iskolafiirdókre  emlékeztetek). De én csak nagyjában jelezni akartam a két főirányt, melyekben az iakola dolgoshat: a fertőzés  lehetősé-gének kizárásában ÓB a testi ellenállóképeBség fo-kozásában. Hátramarad aion kérdés érintése, váj-jon az iskola nem oselekasik-e helyesen, ha ma-gáról a gütnókórról, főleg  terjedése és leküzdése módjáról fölvilágosítja  tanítványait, kik ismere-teiket résziül azonnal elviszik a asülói házba, ré-szint későbbi életkorukban főlissznáihatják. Olt, a hol fejlettebb  ifjakkal  van dolgunk, a középiskolák magasabb osztályaiban, föltétlenül szükségesnek tartom a fölvilágosítást,  nemcsupán a gUmőkórt illetőleg, hanem as össuea fertősó  ba-jokra vonatkozólag, Másképpen áll a dolog a népiskola tanulói-val, a hová minden gyermek köteles járni. Hasz-nos ismeretek ezután sokkal nagyobb körre hatnak, csakhogy mindezeket, még az egészségre ÓB beteg-ségre vonatkozókat is, csak s tanitó van hivatva megadni. Betegségek tárgyalásába a népiskola ke-retében beboosátkozni nem lehet, teljesen elégsé-gesnek kell nyilvánítanom, ha az egézsaégea élet-módról és a legkirívóbb ártalmakról, mint a mi-lyen as alkoholizmus, kapnak s gyermekek némi útbaigazítást. Sokat lendíthet e téren a tanitó saját jó pél-dája, mert minden gyermek akaratlanul Is utá-nozza a felnőttet,  a kivel ériatkezik éa ha több 
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m u kórülméiy, hogy • msnkaadók nea tárt-
iák kötetaségükuek alkalmazott tanonozaíkat 
• beiratásokra kiUzött napokon beíratni, t ni 
„gy a uuitás menetére, mint magukra a növen 
dékekre igen károa hatása. OhajUadó és kívá-
natos lepne, hogy aa elsőfoks  iparhatóság, aion 
munkaadókkal szemben. kik « beiratást a ren-
des időben nem teljesítik, a legszigorabb rend-
szabályokat alkalaiaaia. 
n . A tanulókra vooatkoaó sfttasttkal  adatok. 

Az előkészítő otztályba felvétetett  9, az 
elaó osztályba 8, a második osztályba 21 
a harmadik osztályba 11 s igy összesen 49 nö-
vendék. Ezek közítt kereskedő tsnonez volt 8. 
iparos tenoeez'4l. As atóbbiak iparágak szerint 
a következőkép oszlottak meg: asztalos 9, bor-
bély 2, ezipész 10, csizmadia 1, ben tea 1, ko-
vács 4, lakatos 9, mészáros I, nyomdász 2, pék 9, 
szabó 7, összesen 41. 

Vallásra nézve: rémai kalho'ikns: 44, 
görög kalbolikns: 3, görög keleti: 1 és Mózes-
vallása: I. 

Életkorra nézve: 13—15 éves 32, 16 éven 
felüli  17. 

Nemzetiségre nézve magyar 49. 
Felszabadalt az év folyamán: 
A második osztályból 1, a harmadik osz-

tályból 9, összesen 3 növendék. 
Munkaadóját évközben elhagyta: 
Az előkészítőből 3 növendék, az első osz-

tályból 9, a második osztálybél 2, összesen 7 
növendék. 

Munkaadójával együtt a várói területéről 
távozott: 

A második osztályból 1 növendék. 
Volt év végén az előkészítő osztályban 5, 

az I. osztályban 7. a Il ik osztálybsn 17 és a 
harmadik osztálybsn 9 s igy összesen 38 nö-
vendék. 

ITT A tanítás megkeadése, a tanév tartama, 
•aOnnapok. 

1903. szeptember hó 14-én délelőtt a nö-
vendékek és a tanszemélyzet a helybeli róm. 
kath. templomban tartott .Veni Sante"-n és 
az szt követő szent misén vettek részt; ugyan 
azon napon délután felolvastattak  és megma-
gysrázUtUk a rendtartási szabályok. Szeptem 
ber bó 15-én délután 6 órakor a tanítás meg-
kezdetett s az alábbi névleg felsorolt  szünetek 
kivételével tartott 1903. junius bé 20-ig. 

Szünnapok voltak 1902. szeptember 19-én, 
Kossuth Lsjos születés napjának 100 ik évfor-
dulóján, 1902. október bé 4-én mint S felsége, 
dicsőségesen nrslkodó királyunk neve napján, 
1902. deczember 23 tói 1903. január bó l-ig 
karácsonyi szünet. 1903. április hó 5-től ápril 
hó hé 15-ig hnsvéti szünet. 1903. junin-i hó 1 
és 9-ik napján pünkösdi szünet. Ezeken kivül 
szünet engedélyeztetett 1902. szeptember 29-én, 
1903. február  13 én, május bé 92-én, mely na-
pokon országos vásárok tartattak. 
IV. A tanasemilyaet, a feldolgozott  tanayag és a 

tantestület mőködése. 
A tantestület 5 tagból állott: 
1. Dávid  lgnácz,  okleveles elemi iskolai 

és a helybeli áll. e. iskolánál alkalmazott la 
nitó, tanította az előkészítő osztályban az olva-
sást és írást s ugysnessk ott s számvetést. Az 
előkészítő osztály főnöke,  beti óráinak száma 4. 

2. Lakatos Mihály,  középiskolákra ké. 
pesilett okleveles tanár, a csikmrgyei gazd. 
irányú felső  népiskolánál alkalmazott r. lanár, 
tanította a II. és a Ill-ik osztálybsn az ipari 
számvevést és könyv vitelt. Az iparos tannnez-
iskola igazgatója, heti óráinak száma 4. 

3. Mátbé  Dénes  polgári iskolákra képe-
sített és a helybeli gazd. irányú felsőnépiskolá-

val sst, a ki neki jobban imponál. Hiába prédi-
kál a tanitó a szesz ellen, ha maga ia felöut  a ga-
ratra. Hiába figyelmeztető!  a kiköpés esetleges ár 
tslntaa voltára éa írja elő a kéznek a száj elé tar-
táaát éa a köpóedény használatát, ha maga nem 
cseleksiik hasonlóképpen. Szépen beszélhet a jó 
lakásról, a magas ablakokról, a melyek nyithatók 
is, hs a saját háza csak olyan, mint a többié, kút-
jához a szemétdomb, pöczegödör, istálló stb. csak 
olyan köiel van, mint más parasztember házában. 
Kgésaségtani ismeretek tsnitáaa népiskolában, 
megfelelő  példaadás nélkül, keveset ér. 

A tanitóképzóintézetek nj, nemrég megje-
lent tantervében, mely ss ősztől fogva  életbe fog 
lépni, sz egéssségtsn, mint rendkivüli tantárgy 
sem saerepel, hanem ss elaó oaztályban s testi 
élet ismertetése van előírva egészségtani és nete 
léstani vonatkozásokkal, A mit az ifjú  14—16 éves 
korában tanult, ss elpárolog, mire véges. Nagyon 
kivánatos lett volna, ba a testtanon kivül, mely a 
neveléstannak első része, a tiszta, egéaaségtsn a 
legfelsőbb  koroaatály számára megmaradt volna. 
A 17—18 évea iljaklól több eredmény várható. 

Midőn röviden jeleslem volna, hogy as Is-
kolában mily módon lebet dolgosnl a tüdóvéax el-
len, hangoztatni kívánom, hogy a zsenge ifjúkor-
ban, 10—20 évesek kösőtt is, vsn gümókór elég, 
csak ntáua kell járni a dolognak. A gimnásium-
ban, a hol mint orvoa működöm évente I—2 ha-
láleset fordul  elő 1000 tanuló kösőtt Hány be-
tegszik meg as iskolábsn és pusztai el 'érettségi 
után 7 Valóban ugy esen kérdés, mint a megelőző 
kérdések általában, megérdemelnék, hogy egész 
terjedelemben legapróbb résiletekig kidolgoslsa 
sanak ssükségas loléikedéeek fogonatoaitáaa  ér-
dekében. 

•ál alkalmazott rendes tanár, tanította sz olva-
és a boszi fűzött  reáltárgyakat, valamint 

az üzleti fogalmazást  a II. és a IlLik osztály-
Tantestületi jegyző. Heti éráinak száma *. 
4. Székely  Károly,  okleveles Unité, a 

helybeli állami elemi iskola igazgatója, tanította az 
I. osztálybanas olvasást és az ebboz fűzött  reál 
tárgyakat éa az ipari számvetést s mint meg-
bízott mind a nágy osztályban a rajzot. Az I. 
osztály főnöke,  heti óráinak száma 7. 

Bariba Ferencz,  helybeli rém. katb. s. lel-
kész, tanította a róm. katb. vallása Unulóknak 

hittant, heti 1 érán. 
f.  a hittanból  leldolgozott tananyag mind 

4. osztályban. 
Az imádság, s bit, s parancsok, a szen-

ségek. Bibliai történetek. Az egyházi szertartá-
sok és szent idők rövid ismertetése az „Egri 
Kis Káté", „Közép-biblia" és a Kalbolikns Ká-
tékizmns (Spirágé Adjulns) alapján. Ezen tárgy-
ból tartatott 26 éra. 
II. Az ipari  számvetésből  és  könny vitelből: 

Az előkészítő  osztályban  : Az összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás az 1000-ig terjedő 
számkörben nevezetlen és nevezett számokkal 
főben  és táblán. Ezen tárgyra fordittatololt  egész 
éven át 88 óra. 

Az I.  osztályban:  A négy alapmivelel 
egész számokkal, közönséges és tizedes törtek-
kel. A közönséges törtek átalakítása tizedes 
törtekké. A három és négy szögek különböző 
fajai  különös gonddal a terület kiszámítására. 

Példák lehetőleg olyan dolgoztallsk ki, 
melyek az iparos életében lépten, nyomon elő-
fordulnak.  Mértékek és pénzek ismertelése. Évi 
óra szám 64. 

A Il-ik  osztályban:  Arányok, sránylalok 
egyszerű és összetett hármas szabály, százalék 
és kamat számítás, ezek alopján a nyeieség 
vesztesség, kamat, tőke, idő és kamatláb kiszá-
mítása. A hossz- snly űr- és térmértékek is-
mertetése. Időmértékek és pénzek, köbtsrtalom 
számítás. Egész éven át 60 órán. 

A lll-ik  osztályban: 
a) A számvetésből  • Társaságszabály, ve-

gyitesiszabály, láncz szabály. Takarékpénztárak, 
biztosító-intézetek. Kamatos kamat. Költség-
vetés. 

b) A könyvvitelből:  A legszükségesebb 
könyvek ismertetése. Első feljegyzési  könyv, 
napló, pénztárkönyv, főkönyv,  leltár. A könyvek 
lezárása. A váltó- és kereskedelmi törvénytől 

legszükségesebb tudni valók. 
c) Az Idegen pénzek és mértékek rövid 

ismertelése. Évi óra szám 78. 
Olvasás és a hossá fűsőtt  reáloktatásból: 

Előkészitő  osztályban:  1. A nagy bel ük 
ismertetése és leírása. 2. A Márlonffy  Márton és 
Trajtler Károly által szerkesztett és sz ipsros 
tanonez iskolák előkészitő osztálya számára irt 
olvasó könyvben a 94., 96., 97,, 98„ 99., 100., 
115,118., 119., 126., 126., 127., 128., 129. 
130., 131., 132. szám alatt leirt olvasmányok 
3. Az ugyanazon olvasókönyvben 133., 136. és 
137, szám alatt lévő költemények. Nyelvtanból: 
a pont, vonás, kettőspont, pontosvessző, a hang, 
betű, a hangok hangzásukra nézve, a mondai, 
a kettőzteti mással hangzók kiejtése és leírása. 
E tárgyból tartatott egész éven át 60 éra. 

Az első  osztályban:  A Márlonffy  Márton 
és Trajtler Károly által szerkesztett és az iparos 
tan»ncz iskolák I. osztálya számára irt tankönyv 
alapján: I. Kiváló magyar ipsrosok, nevezetesen : 
Szilágyi István, Csepreghi János, Jnngfer  Gynla, 
Huszár Adolf,  Rajks Péter. Kostyál Adám, Ba 
kai Nándor, Thék Endre, Gsn* Ábrahám, Ybl 
Miklós, Walser Ferencz és Falk Zsigmond. 2. 
Az életiskolájából: Munkára serkentés, az ipa-
ros lunulók kötelességei tanító mestereik iránt 
Az iparos Isnuló a cssládhsn. Az iparos tanuló 
a bázon kivül. Az idő értéke. 3. A magyar föld 
és népe. Ipara, gazdaság» és vásárai. Mezőgaz-
daság. Magyarország ipara. Vas és fém  ipar. 
Fa és építő ipar. Iparosok oktatása Budapest. 
A nagy Alföld  és várossi. A délkeleti Felföld 
és városai. Az északnyugati Fellöid és városai 
4. A magyar nemzet történetéből: Szent István 
A magyar állam szervezése. Nngy Lajos. Mátyás 
király. Magyar hősök a török harezokban.Rzé-
csenyi István és kora. Az újjászületett Magyar 
ország. A szabadságbarcz. 6. Egészségűnktől. 
Táplálkozás.Testgyakorlás. Ragályos betegségek. 
Életmentés. E tárgyból évfolyán  tartatott 39 éra. 

A második  osztályban  : 1. Hazai ipsrunk 
és a külföld.  Budapest ipara. Ausztria és vároaai. 
Bománla. Szerbia. Bolgárország. Németbirodalom. 
Francziaország és Augolország. 2. A magyar 
alkotmány főbb  rendelkezései. A királyi hatalom, 
trónöröklés, felségjogok.  Az ország kormány-
zásé, minisztérium, törvényhatóság, községek 

ipar gyakorlásáról. Iparos tanonezok Az 
Természettani olvasmányok: A testek halmaz 
állapota és egyéb lulajdoaságai. A vizről, a leve-
gőről, melegségről. 4. A kémiából: A levegő, 
víz, szén, kén és foszfor.  5. Nehéz fémek  : 
vas, réz, nikkel 4a sink. 6. Nemes Mmek ; arany, 
ezüst. 7. Nagy férfialak.  E tárgybél volt Összesen 
30 éra. 

Aa tlaletl fofabnasásML 
Az első  oaztályban:  Gyakorlatok s mou 

datok megismerésére és szerkesztésére. Egyszerű 
hiányos, bővített, összevont, mellérendelt és 
alárendelt mondatok. Évi óraszám aa, 

A második  osztályban:  üzleti hirdetések, 
ezégtáblák, ezimjegyek, újsághirdetések, köröz-
vények. Árjegyzékek. Ajánlatok m^rendelö le-
velek. Fizetést sürgető levelek. A|ánló levelek. 
Bizonyítványok elísmervények. Számla. Adós-
ság levelek. Éri óraszám 96. 

A harmadik  osztályban  : Az Iparos éle-
tében gyakrabiian előforduló  polgári ügyiratok 
szerkesztése. Évi óraszám 98. 

A rmjaoláabóL 
Mértani  rojt.  Egyenesek és körivek raizo 
Sík diszitmények az ipsri gyakorlatból. 

Test. lap, vonal és pont alapfogalmai.  Egyenes 
vonni helyzetei, mérése. Kör éa osztása. Szögek 
nemei. Szögek mérése éa osztása. Derékszög 
és merőleges egyenesek szerkesztése, Három-, 
négyszögek, szabályos sokszögek alaptulajdon-
ságai és szerkesztése. Idomok másolása, arányos 
kisebbítése és nagyobbilása. A kör érintői, körök 
kölcsönös helyzete. Ellipszis, csigavonal, szpirá-
lok szerkesztése. Mértani testek ábrázolása ve-
Ittlétben szemlélet alapján, alap, homlokrajz. 
Oldalrajz. Kereszt metszetek készítése alkalmas 
minták segélyével. Gyakorlatok egyszerű alakok 
felvételébeu  és ábrázolásában a mérő veszszö 
használatával. 

Elemi  szabadkézi  rajzból:  Az egyenes 
vonal és annak minden irányban szabadkézből 
való rajzolása. Bzögek rajzolása és osztása. A 
fontosabb  három, négy és szabályos sokszögek 
alakítása és mezökre valé osztása. Néhány mér-
tani sik diszllméoy. A hajlított vonal, iv, bullám 
kör ée csigavonal. Egyenes és hajlított vonalak 
összeköttetései. Egyszerű levél és virágdiszitmé 
nyek, rozetták, kelyhek. 

Mértani testeknek u. m. kocka, négyzet-
slaku egyenes bssáb és gula, henger, kup raj 
zolása látszat után távlatban. Az árnyékolás 
elemei. Egyszerű edényalakok, dombom levél és 
virág diszitmények. Ezen tárgyból tartatott Ösz 
szesen 102 éra. 

A rsjzolásnál használt rajzminták : Velőssy 
Lipót-féle  „Módszeres rajzminták", „Mintalapok 
iparosok és ipariskolák számára" Herdtle Eduárd. 
„A rajzolás elemei" Audel Antal. „A mértani 
diszitmény" Grünvald István. „Előlapok az iparos 
tanonez iskolák rajzoktatásábu<". 

A lantestület egész év folytán  tartott 10 
gyűlést és ezekben intézte el az iskolai okta-
tás terén fel  merült ügyeket. Év elején meg-
állapitolta az órarendet, megkészítette és a: 
iparos tsnoncziskolsi felügyelő-bizottságnak  be 
terjesztette a költségvetést. Az ér harmadok 

i számba vette az addig eltanitott tana-
nyagot, a növendékeket a szabályzat értelmében 
karácsony és húsvét táján a magaviselet, szor-
galom és előhaladásböl osztályozta, végül év 
végén kiállította az összes osztályok számára 

szokásos érdeosorozatokat ás számba vette 
az év folytán  feldolgozott  tananysgol. Bészt 
vett a tantestület teljes számban a tanév elején 
tarlóit „Veni Ssncte" n, a tanév végén tartott 
„Te-Deum'-on. A tantestületi jegyzőségét Máthé 
Dénes teljesítette a legnagyobb szozgalommal. 

Nem mulaszthatom el, hogy e helyen leg-
melegebb köszönetemnek ne adjak kifejezést  a 
tantestület tagjai iránt, azon pontos, szorgalmas 
és derekas működésűkért, melylyel kötelességeik 
teljesítése körül egész év folytán  kitartottak s 
egész odatdással törekedtek arra, hogy a taní-
tási eredmény, daczára a rendelkezésre álló szü 
kön kimért időnek, a kívánalmaknak a lehető 
legjobban megteleljen. 

V. A növendékek magaviselete, norgalma éa 
előmenetele. 

A növendékek legnagyobb részének maga-
viselete a lefolyt  tanévben általában megfelel 
az iskolai redtartási szabályoknak és az iskolai 
törvényeknek. 

A növendékek szorgalma és elöbaladása 
szintén megtelelt a kívánalmaknak, sőt a bar 
madik osztály növendékei a megszokottnál jóval 
szebb eredményt mutattak fel. 

A felsorolt  három tényezőre vonatkozólag 
a tanév végén a következő számbeli eredmény 
mutatkozik: 

Előkészitő  osztályban: 
Magaviseletre nézve: jó 5. Szorgalomra 

nézve: kellő 4, csekély 1. Előmenetelre nézve 
jeles I, jé 3, elégtelen 1. 

Az 1. osztályban  : 
Magaviseletre nézve : jó 6, szabályszerű 1 

Szorgalomra nézve: kellő 6, csekély I. Előme-
netelrp nézve: jó 4, elégséges 9, elégtelen 1 

A Il-ik  osztályban: 
Magaviseletre nézve: jé 14, kevésbé sza-

bályszerű 8. Szorgalomra nézve: kitartó 
kellő 7, változó 9. csekély 1. Előmenetelre 
nézve: jeles 8, jó 6, elégséges 2, elégtelen 

A lil  ik osztályban: 
Magaviseletre nésve jó 9. Szolgalomra 

nézve: kitartó 6, kellé 3, változó 1. Előmene-
telre nézve: jeles 6, jó 3, elégséges 1. 

Az egész  iskolában: 
Magaviseletre nézve : JA 34 (B9 B®/.), sza-

bályszerű 1 (2'6°/,), kevésbé szabályszerű 9 
(7-9«/,). 

Szolgalomra nézve: Kitartó 19 (3l-7»,'o) 
kellő 90 (52*60/o), változó 3 (7-90/0), csekéyl 
8 (7'9°/ti). 

Előmenetelre nézve: jeles 14 (3W8'/,), 
JÓ 15 (39-6»/o), elégséges 6 (13-9'/o), elégtelen 

(|9-6°/o). 
VI.  Jutalmazások: 

Könyvjutalomban részesüllek: A III-ik 
osztályból: Dávid Béla. Dávid Ferencz, Málnási 
József,  Petres Károly, Veress Egyed, Daradics 
István, Frled Jenő, Nagy Imre, Márkns Viktor. 
A Il-ik osztályból: Kánya András, Demeter 
Dávid, Gergely Elek, Kelemen Márton, Mihály 
József,  Susznák György, Csáki András, Búzás 
Antal, Bálint János, Bene László, Kénese Fe-
rencz, Miklós Béls. Az első osztályból: Erfiss 
Károly, Bnszaly Antal, Antal András. Az elő-
készíts osztályból: Balog Lajos, id. Sánta Ist-
ván, Székely József. 

A rajzban való előbladáaért körzőket kap-
uk : A III-ik oszUlyból: Daradics István. Dá-
vid Béls, Petres Károly. A 11 ik osztályból: 
Bene László, Búzás Antal, Csáki András, Ger-
gely Elek, Kelemen Márton, Bnsznák György. 
Az I. osztályból: Busznly Antal, AnUl András, 
Székely István. Az előkészítő osztályból: IQ-
Sánta István és Székely József. 

Ipari mnnkáért pénz jnUlmat kapuk: A 
Ul-ik osztályból: Petres Károly, Nagy Imre, 
Dávid Béls, Veress Egyed. A Il-ik osztályból: 
Bene László, Kénese Ferencz. Kelemen Márton, 
Gergely Elek, Csáki András, Bnzás Antal, Gegő 
Sándor, Demeter Dávid. Kristó Péter, Mihály 
József.  Az I-sö osztályból: Tsmás István, La-
jos András. Az előkészitő oszUlyból: Id. Sántha 
István. 

VII.  Tanonozmunka  kiállítás. 
A folyó  évi junius hó 81-én megtartott 

évet záró vizsgákkal kapcsolatosan ez évben is 
rendeztetett Unonczmunka kiállítás, melyről saj-
nálattal kell konstatálnom, hogy ngy mennyi-
ség, mini minőség tekintetében az eddig rende-
zetteknél jóval alább állolt. Dgy látszik, bogy 
iparosaink közül többen nem tudják, vagy nem 
akarják felfogni  az ilyen kiállítások fontosságit, 
melyek pedig a jóravaló tanouczokuak ösztönül 
szolgálnak arra nézve, hogy az ipari monkábsn 
is kellő baladást mutassanak föl,  a mi taláu a 
mestereknek is előnyére lenne. Nem lenne hiábsn -
való dolog, ha a mester urak saját jél felfogott 
érdekükben az iparosUnoncz iskola törekvéseit 
ugy ezen, mint más tekintetben is nagyobb tá-
mogatásban részesítenék. 

A kiállításon résztveit 19 tanonez 23 drb 
munkával, még pedig a ezipész ipar köréből: 

növendék 6 drb munkával; a kovácsipar kö-
réből : 3 növendék 6 drb munkával; a szabó 
ipar köréből: 3 növendék 3 drb munkával; 
a csizmadia Ipar köréből: 1 növendék I dvh 
munkával; a pék ipar köréből: 2 növendék 2 
drb munkával; a hentes ipar köréből: 1 nö-
vendék 1 drb munkával; a lakatos ipar köré-
ből : 1 növendék 1 drb munkával; az asztalos 
ipar köréből: 9 növendék 9 drb munkával; a 
nyomdász ipar köréből: 1 növendék 1 drb 
munkával. 

A bíráló eljárás teljesítésére az ipartestü-
let elnöksége volt felkérve,  oly módon, hogy 

szakértőket lehetőleg azok közül a mesterek 
közül válaszszon, kik közvetlenül érdekelve 
nincsenek. Az ipartestület kérésünknek szíve-
sen tett eleget s Tamás  Jézsel elnöklete alatt 
egy 6 tagból álló bizottság a munkákat megvizs-
gálva, mindeniket I. minőségűnek  véleményezte. 
A juUlmak ebez képest osztatlak ni. A megju-
talmazottak jegyzéke az előbbi pontban kö-
zölve van. 

Megjegyzem, hogy a kiillitisból két ta-
nonez a vizsgán megelőző napokban az iskolán 
kivül elkövetett éB a rendőrség álul megtorolt 
bűnös cselekményért kizárstott. 

Vm. Kegyes adományok. 
Az iperosUnoucz iskolai növendékek ju-

talmazása a marosvásárselyi kereskedelmi és 
iparkamara 50 koronát adományozott azon lel-
tétellel, bogy ezen összegből s jobb tanulók 
részére tanszerek vásiroltsssanak. A városi 
tanács 20, s helybeli ipartestület szintén 20, a 
helybeli kereskedelmi társaság 10 koronát 
utalványozUk ki s igy összesen 100 korona 
állott rendelkezésre, melyből jntalomköuyvek, a 
rajz eszközök (körzők) vásárlására fordíttatott 
és péuzjutslmakra kioszutott 86 korona és 56 
fillér,  a még fenmaradó  14 korona 44 fillérből  a 
jövő tanév elején rajzeszközök fognak  visiroltatni. 

A kegyes adakozóknak e helyen is hálás 
köszönetet mondok. 

DL Iskolai látogatások. 
A mnlt év folyamán  az iskolát látogaU-

sokkal szerencséltették : Szabó Géza kir. tan-
felügyelő  ur 6 ízben, Csedő István felügyelő 
bizottsági elnök ur 3 ízben, Balási Lajos vá-
rosi jegyző ur 1 ízben, magam pedig az egyes 
osztályokat minden hónapban egysser megláto-
gattam. 

X. Iskolai mulasatások. 
Az 1902—903. tanévben igszolstlan mu 

lasztás volt összesen 210 őrs. Az elsőfokú  ipar-
halóság a mulasztásokért 7 mestert megintett, 
6 mestert pedig 4—4 koronáig megbüuletett. 
Feljelentéseimnek egy része még mai nspig is 
elintézetlen vagy legalább is az elintézés az én 
tudomásomra n*m hozatott. 

XX Felmentések. 
A szervezeti szabályzat 21. szakaszának 

a) pontja értelmében mestereik illetőleg főnökeik 
kívánságára a rajztanaién alól felmentettek: 



September . C S I K I L A P O K 3 . s m . 
Fried Jenő, Málnási József,  Kánja András Ja-
kab Jenő, Márkus Viklor, Márka» Rubin, Karda 
Donokos kereskedő, Gere János, Bálint Zoltáu 
borbély, Imecs Jakab, Lajos András mészáros, 
illetőleg hentes, Balog Lajos nyomdász, Mihály 
Jőzsef  és Sánta István pék tanonezok. 

Xn. ftvsáró  vtegák, a tanév besáráaa. 
A tanévet bezáró vizsgák (olyó évi jnnins 

hó 21 ik napján tartattak meg, még pedig dél-
előtt 8 órától 19-ig sz előkészítő és első osz-
tály vizsgája minden tantárgyból, délntán 2 órá-
tól 6 óráig a második és harmadik osztály vizs-
gája minden tantárgyból. 

A vizsgán az ipariskolai bizottság több 
tagja, az érdekelt iparosok és szülők közül ia 
többen voltak jelen. 

1903. jnnins hó 28ánaz iskola növendékei 
és a Unitéi kar a helybeli róm. kath. templom-
ban tartott .Te Denmon" és az azt követő szent 
misén veitek részt. Isteni tisztelet ntán as ér-
demsorozslok felolvastattak,  aa igazgató buz-
ditó beszédei intézett a növendékekhez és s 
tanével besárta. 

XII. a T&iláaoa énülety fen  ta r tán . 
Hogy növendékeink- vasár és ünnepnapo-

kon délelőtt as isteni tiszteleteket látogathassák 
és vallásos és lelkiismereti köleleségi-iknrk ele-
get tehessenek, e czélból as ipariskolai bizott-
ság átiratot intéseit a helybeli ipartestület el-
nökségéhez, bogy a mesterek vasár és ün-
nepnapokon délelőtt a tanonczoknak szabad 
idői engedélyezzenek. Hogy ezen kérésünket mi-
képen intézték el arra tndomásnnk nincs, any-
nyit azonban konstatálhatunk, hogy látható 
eredmény nem mntatkozott. 

Húsvét utáni vasárnapon Barlb? Ferencz 
-hitoktató a növendékekkel szent gyakorlatot 
tartott, azután a növendékek meggyóntak s 
másnap délelőtt részt vettek a szent misén és 
megáldoztak. 
X m . Iskolai szerelvények és aa iskola fen  tar-

tási költségei. 
Az iparos tsnonez iskola czéljaira ezen 

évben az állami elemi iskola gondnoksága bocsá 
tott rendelkezésre 2 tantermet. 

Tanszereink a lefolyt  tanévben nem gya-
rapodtak, bizooyos összeg tanszerek beszerzé-
sére elő volt ugyan irányozva, de szokst szük-
séges fedezet  hiányában beszerezni nem lehetett. 
Igy s reálisk oktatása majdnem teljesen tan-
szerek néikfil.  csupán elméleti nton eszközöltetett, 
a mi a tárgyak megértését szerfelett  megne-
hezítette. 

A növendékeket a szükséges füzetekkel  és 
Írószerekkel ez évben is az iskola k öltségén láttak 
el, a földrajz  tanításhoz szükséges térképeket 
az állami elemi iskola gondnoksága bocsátotta 
rendelkezésünkre. 

Az iskola fentsrtási  költségei ez évben 1246 
korona és 74 fillért  teltek ki, a miből 1200 
korona a tanítók jutalmnzására, 45 korona 74 
fillér  pedig dologi kiadásokra fordilatolt.  Ezen 
összeg fedezésére  a magas kormány 1000 korona 
államsegélyt ntall ki, a többit pedig a város 
fedezte. 

Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy a ta-
nítóknak a felügyelő  bizottság által megálla-
pított és a városi képviselőtestület által elfo-
gadott lisztelet dijából 400 korons, az igazgatói 
tisztelet dijból 3 kor. 60 lillér marsdt hátrá-
lékban s szon kívül nem volt kifizethető  az 
igazgatónak s egyben bizottsági jegyzőnek meg-
állspilolt 20 korons irodai általány sem. Ezeu 
összegek s jövő évi költségvetésbe, mint hátrálék 
felveendők  lesznek. 

Ezek ntán tisztelettel kérem a tekintetes 
felügyelő  bizottságot, bogy jelentésemet tudo-
másul venni és snnak elején telt inditványaiinst 
magáévá tenni s azok érvényesülését eszközölni 
szíveskedjék. 

Csíkszereda, 1903. julin* hó 1-én. 
Lakatos Mihály, Igazgató. 

Az E. K. E. egy évi munkássága. — Feilitzscb Arthar báró orsz. képviselő elnöki megnyitója az E. K. E.-nek 1003. aag. 30-in Brassó-ban tartott közgyűlésén. — 
(folyt,  ás vége.) 

Kolozsvár városának legközvetlenebb szom-
szédságában, nz n. n. Kányafőn  építettünk me-

' nedékházat és létesiltünk üdülőhelyet s ma már 
ez a hely a legkeresettebb és leglátogatottabb 
a kolozsvári kiránduló-helyek közölt. — Tovább 
menve a közeli Tordsi hasadékot törtük át 
sziklsftttal  és tettük hazánk e csodás szép helyét 
járhslővá. 

A nagyenyedi Kő-közön áthaladva beha-
toltunk as Ércz-hegységbe s a Pilisen és Po-
noron építettünk menedékházakat — A gyúlni 
havasokban a mi mozgalmsuk révén villatelep, 
a Dobrini havason menedékház létesül. 

A világhírű Detonáta bazalt szikláinál 
teljesen berendezett vendégszobák várják s 
turistákat 

A fővonalon  tovább menve Brassó váro-
sába érkezünk, a természeti szépségek ez el-
dorádéjáboz, a hol szász testvéregyesületünk 
már régóla fejleszti,  hozzáférhetővé  teszi Brassó 
vidékének hegységeit. Egyesületünk is beállott 
dolgozótársnak és ma már e vármegyében is 
több helyen látjnk mankásságunknnk nyomait. 
A Kiskirálykőa, a Csakáaoa alak és menedék-

házak könnyítik a turlsUskodást. A társada-
lomban pedig eleven, lüktető életet szemlél-
hetünk. 

És a Székelység rónáján átfutva  látjnk a 
székelység közgazdasági és kulturális fejlesz-
tésének nsgy mnukáját, melyből egyesületünk 
is kivette a maga részét; ott állván az elsők 
között, a kik e derék nép erkölcsi és anyagi 
fellendülésének  érdekeit munkálták. 

Kulturális és közgazdasági téren lázas 
tevékenységgel és bála a Mindenhatónak, szép 
eredményekkel teljesítettük feladatainkul,  hisz 
ezeknek fejlesztése,  előbbrevitele, megteremtése 
képezik alapját a turistaság és ezzel kapcso-
latban az idegenforgalom  teljesítésének és fej 
lesztésének. 

A tudományos szakirodalom terén hézagot 
pótló nagy mnukásságnukat tönb mint 3ó kötél 
munka bizonyítja. 

Ezek csak kikapott részletek a nsgy 
mnnkából, de ebből is kidomborodik egyesüle-
tünknek az a szivos, kitartó törekvése, bogy 
országrészünk temészeti szépségeit ismertté, 
járhatóvá, kincseit értékesilbelővé tegye. — 
Mindenik czél országunk közgazdasági fejlesz 
tését viszi előbbre és érinti közművelődési vi-
szonyait is. 

Tehát méltók vagyunk, hogy a nsgy kö-
zönség szeretettel közeledjék ielénk és sora-
kozzék lobogónk alá. — Ne is tartson vissza 
smkit e szándékától az a sok gáncs, az a sok 
jogtalan támadás, mely működésüuket épen ak-
kor akarta megbénítani, amikor It-glázasabb 
munkával dolgoztunk egyik nsgy alkotásunk 
létrejöttén. Személyes gyűlölködéseket, politikai 
czélzalokat ebben az rgyesülelben, és e zászló 
alatt nem ismerünk. — As ilyeu támadás nem 
érint minket és nyugodt önérzettel lolylatbat-
)uk muukánkat tovább a haza javára, a nem-
zet érdekében. 

Egyesületünk a lefolyt  évben nagy lépést 
tett a megizmosodás, a megerősödés utján. Az 
egyesületet lerhelö összes és nsgy adóságoksl 
lelörlesztettük és végleg szakítottunk azzal az 
irányaiul, mely az egyesületet koczkázatos és 
veszélylyel járó vállalatokba vitte bele . . . Büsz-
kén mondhat juk immár, hogy megszabadultunk 
attól a 12 éves nyűgtől, mely megbénította ösz 
szes tevékenységűnket és felszabadult  szárnyak-
kal repülünk végig működési területűnk hegyein 
és rónáin, hogy mindenhol értékesel és becsest 
alkothassunk. 

Eliez kérjük sz igen tisztelt Kűzgyűlés 
bizalmát és támogatósát, ebez kérjük a mi jó 
tagjaink segítségét és kérjük osztályaink buzgó 
és lelkes közreműködését. 

A lefolyt  év gyászt is hozott nekünk. El-
vesztettük székely akcziónk vezérét, akitől ez 
akczióhoz eszméket merítettünk, a kinek nliuu-
Utásai szerint a székelység érdekében is miu-
dig csak jót és hasznosat cselekedtünk. 

Elvesztettük Potsu Józsefet,  tiszteleti ta-
gunkat, azt a férfiút,  kinek halálát méltán 
siratja minden székely és minden jó magyar, 
mert kiUrlóbban, szívósabban nem dolgozóit 
senki, hogy a székelységet lábra állítsa s anysgi 
és eikölcsi érdekeit előbbre vigye. KejezzUk ki 
részvétünket a nsgy vesztesség Mett és örö-
kítsük meg emlékét igaz kegyeletlel annak a 
férfiúnak,  akit épen a Uvaly emeltünk tiszteleti 
Ugjaink Borába. 

Egyesületünk a lefolyt  évben mintegy 200 
aj taggal szaporodott és ma már az E. K E. 
nevét az egész országban ugy einlitik, miut a 
magyarságnak egyik legmunkásabb társadalmi 
aikoUsát, mely czéltudatosan halad előre, mely-
nek tündöklő vezércsillsga olt ragyog a királyi 
trón közelében, fenséges  védője személyében, 
kihez e közgyűlés megnyitása első pt-rczében is 
hódolatnnkst és tiszteletűnket küldjük. 

Mai ünnepélyes közgyűlésünk alkalmából 
jelenünk meg első izben fölszentelt  Erzsébet-
lobogónk sintt. Ez az első alkalom ihlessen 
meg bennünket, bogy lobogónk alalt dicsőült 
Nagyasszonynak, immár védőszsntünk eszméit 
hirdessük, reánk maradt hagyományait szolgál-
juk hazafias  társadalmi szervezetünkben. 

A béke, a szeretet, a testvériség és s ki-
Urtó munkásság azok a szent jelszavak, melyek 
lobogónk lengését irányítják. Kövessük ezen 
irányt és egyesületünk, a magyar nemzeti állami 
kiépítésének nehéz munkájában nagy és hasz-
nos tényező leend. Ezzel egyesületünk 12 ik 
közgyűlését ezennel mrguyitom. 

Csikuerefla  Táros fctiltsétveto  M-re. 
Bevételek. I. Czlm. 

1. A 4469 számú 4'/s százalékkal kama-
tozó s az 1909. évi V. t.-cz. 7 §. alapján ki-
bocsátott 6900 kor. értékű adómentes kötvény 
kamata 234 kor. 

II Czlm. 
9. Külpiscz jövedelem 6000 kor. 3 Bel-

piacz jövedelem 0000 kor. 4. Marhalevelek keze-
léséből 900 kor. 6. Vágóhid használat és has-
szemle dijakból 9400 kor. 6. Ménlovas legények 
zsoldja és ménlovak élelmezésből 660 kor. 7. 
Fedeztetés! pótdíjskból 100 kor. Ingatlan bír 
lokokok haszonbéréből 700 kor. 9. Bor és has-
fogyasztási  adó jövedelem 16100 kor. 10. Fo-
gyasztási adó jövedelem csökkenése miatt a 

városnak engedélyezett államsegély 3946 kor. 
72 flll.  11 Adóvégrehajtást illetékekbői 200 kor. 

Rendkívüli Bevételek. 

III. Czim. 
12. A vasúti élelmezési részvény vásár-

lásból szármszó károsodásnak Csedö Istvántol 
leendő visszatérítéséből 880 kor. 13. Tiszti 
szállás pénzekből 00 kor. 14. Eéjnők vizsgálati 
dijaiból löO kor. 16. Házalási és záróra di-
jakból 800 kor. 16. Toloncz dijak megtérítésé-
ből 66 kor. 17. Előre nem látott bevételek 200 
kor. Bevétel összege 36866 kor. 79 flll. 

Kiadások. 

I. Czlm. Fizetések. 
1. Polgármester fizetése  és lakbére 3400 

kor. 9. 1-sö Tanácsos fizetése  600 kor. 3. 2-ik 
Tanácsos fizetése  600 kor. 4. Jegyzői fizetés  és 
lakbér 1700 kor. 6. Tiszti ügyész fizetése,  200 
kor. 6. Városi orvos fizetése  800 kor. 7. Állat-
orvos fizetése  800 kor. 8. Tanács írnok fizetése 
600 kor. 9. Városi pénztárnok fizetése  és Isk-
bére 1100 kor. 10. Városi -lleuór fizetése  600 
kor. II. Kendői-kapitány fizetése  és lakbére 
1900 kor. 12. Városi végrehajtó fizetése  600 
kor. 13. Rendőr őrmester fizetése  600 kor. 14. 
6 K-ndór fizetése  á 480 koronával 2880 kor. 
15. Szülésznői fizetés  300 kor. 16. 3 lámpa 
gyújtogató és utkaparó fizetése  700. kor. Gyep-
mester fizetése  120 kor., 18. Óvónő fizetés  és 
(«általánya 870 kor. 19. Állami elemi iskolának 
járulék 1000 kor. 20. Tanitói nyugdíj óvónő 
után 24. kor. 21. Városi kéményseprő dija 60 
kor. 22. Városi zenekar járuléka 60 kor. 

II. Cziul. 
23. Irodai szerek, lütés éa a város világítása 
2ö00 kor. 24. Lapok, könyvek, nyomtatványok 
és könyvek kötése 600 kor. 26. Epületek, kerí-
tések, ujjitás és javítása 700 kor. 96. Állami 
adókban 238 kor. ö2 flll.  27. Napi és fuvardí-
jakban 120 kor. 28. Rendőrök ruházatára 900 
kor. 29. Vágóhíd felügyelete  és takarítása di-
jába 360 kor. 30. Illeték egyenértékben 40 
kor. 74 fill.  31. Méulovak éa legénység élelme-
zése 600 kor. 32. Kűlpiaczi kezelők százsléka 
500 kor. 33. Belpiaczi kezelők százaléka 600 
kor. 34. Megyei pénztárból felveit  96000 kor. 
kölcsön kamata 1600 kor. 36. Apa állatok te-
leltetési díja 460 kor. 36. Közúti hozzájátnUs 
és fenntartási  díj 360 kor. 37. Erdflörzési  díj 
bsn 26 kor. 30 flll.  38. Anyakönyvi dologi ki-
adások 100 kor. 39. Fogyasztási adók megvál 
tásáérl 8500 kor. 40. Vasúti hozzájáró ul 
költség hátraléka 3180 kor. 41. Toloncz dijakra 
66 kor. 42. lakbérekre 300 kor. 43. A 26000 
kor. kölcsönből 10<Yo törlesztésre 1500 kor. 44. 
A város közötti járda és csatornázásra 1000 
kor. 45. Városi hivatal szolga fizetése  480 kor. 
46. ISlőre nem látható kiadásokra 2500 kor. 
Kiadás összege 46294 kor. 5G. fill. 

Ezek szerint Csíkszereda r. t. város 1904. 
évi költségvetése szerint 36865 kor. 72 flll. 
fedezel,  46294 kor 66 flll.  szükséglet, 10428 
kor. 84 flll.  hiány mutatkozik a mely 27167 
kor. 05 flll.  állami egyenes adó után 38'50'u 
pótadó mellett lenne fedezeudő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Áthelyezés. A fóldinivelési  miniszter 

László Józsefet,  sz alosiki járási m. kir. állami 
állatorvost Budspestre, B helyébe hssouminőség-
ben OrÓRB Józsefet  helyezte át. 

— Hangverseny. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimnázium  a kiráudnló egyesület javára 
folyó  évi szeptember hó 12-én, Csíkszeredán 
a Kossut h-szálló nagy termében hangversenyt 
rendez a következő műsorral: 1. Knt ucz dalok : 
énekli a gimnáziumi lerfikar.  2. Haiiln vonós 
négyes -. előadják : Nagy Dénes, Autalffy  Gábor, 
Dományáncz Péter éa Nagy Uyula. 3. Váradi-
Knn : Petiid a Hortóbágyon : szavalja Riszner 
Öilöti, zongoráu és hegedűn kisérik: Risznern'' 
Kozma IJa és Nagy Dénes. 4. Schubert: Fo-
lyam pBi lján, éuek szóló zongora és gordonka 
kísérettel, énekli Lnyczel Ivánka. 6. Mendelsohn 
zongora négyes: előadják Kornhaber Adolfné, 
Nagy Gyula, Antalfíy  Gábor és Dományáncz 
Péter. Szünet. 6. Kuritczdatok: énekli a gim-
náziumi férfikar.  7. Gordonka-szoló Faustból: 
játsza Nsgy Gyula, zongorán kíséri dr. Kolonics 
Déuesné. H. Taussig: Magyar ábránd : zongorán 
látszu Risznerné Kozma Ida. 9. Wieniavszky: 
Legenda, begedö szolé : játsza Nagy Dénes, zon-
gorán kiséri dr. h'olonics Dénesné. 10. Bellini 
Normájából éuekkeltős: előadják Balló Gáborné 
és Loyczel Ivánka. 11. Liszt: Rákőczi induló, 
zongorán négykézre játszák : dr. Kolonics Dé-
nesué és Koruhaber Adolfné.  A t. szülőket és 
lanügybsrátokat ezúton is meghívjuk az érde-
kes hangversenyre. 

— A második leánygimnázista Csík-
ban Kricsa Lenczike (Helén) kisasszony, Kricsa 
Péter gyeigyészentmiklési könyvkereskedő és 
zenetanár leánya, a különbözeti vizsgát a gim 
ná/ium és a polgári iskola négy alsó nszUlys 
közölt s csiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
vizsgáló bizottsága előtt folyó  hő 6 én sikerrel 
kiállotts s magán Unnlónsk a főgimnázium  V. 
oszUlyába nyomban felvették.  Gratulálunk 1 

— Kirándulás Kasaára A csiksomlyói 
róm. kath. főgimnázium  Kiránduló Egyesületen 
a kassai Rákóczi Kiállitás megtekintésére sz» pt. 
14—90. napjain kirándulást rendez. Útirány 
menet: indulás 14-én. Csíkszeredából 9 óra 16 

pereikor Brassóba, Püspökladányon át Deb-
reczenbe, itt egy napi időzés. DebreczenWH 
Szerencsen és' Miskolczon át érkezés Kassára 
16-án, 17-én időzés Kassán, 18 án indulás Kassá-
ról s sz előbbi útvonalon érkezés Kolozsvárra 
19-én reggel; innen indnlás este 8 őrs 64 peres-
kor s érkezés Csíkszeredába 20 án d. n. 1 óra 
21 perezkor. A vasúti költségeket a törvény-
hatósági bizottsági Ugok nemes adakozása s 
sz e ezélra rendezendő Hangverseny fedezik. 
Az élelmezés és elszállásolás költségei napi 
3 koronával 91 koronára mennek. Zsebpénz 
tetszés szerint. Jelentkezni lehet f.  hő 13-ának 
esti 7 érájáig. A tanulságos kirándulási Csaté 
János Unár, az egyesület elnöke rendezi, ki a 
nagyuzabásu fiumei  kirándulással is bebizonyí-
totta rátermettségét. Melegen ajánljuk a szülők 
és a tanügybarálok figyelmébe.  Kívánatos, hogy 
minél többen jelentkezzenek. 

— Az idei ellenöraési szemlék. A 
közös hadsereg kötelékébe tartozó legénység 
feletti  ellenőrzési szemlék október bó 14-től no-
vember hó 7 ig terjedő időközben fognak  meg-
tarUtni és pedig: a tölgyesi járásia nésve Töl-
gyesen október 14. és 16-én, a gyergyóasent-
miklósi járást illetőleg Gyergyóssentmiklóson 
október 18—24-én, a felosiki  járásbeliekkel ok-
tóber 27—31, és november 2-án, a Szereda vá-
rosiakkal november 3-án, végöl as alesiki járás-
beliekkel Szentmártonon november 6., 6. és 7-én. 

— Névmagyarosítás. A belügyminisz-
ter csikzsögödi Vaszi Istváu megyei központi 
közigazgatási díjnok vezeték nevének .Völgyi**re 
kért átváltoztatását engedélyeste' 

— Öngyilkos nő. A családi perpatvar-
ból szármszó fékezhetlen  Indulat végzetes elha-
tározásra vezette a tUBUád-slvégi fürdőn  Vranek 
Tamás h-zmester nejét a osiktaploczai születésű 
40 éves Baka Vérót. Az indulatOB természetű nő 
valahányszor férjével  össsekoezcsanása volt, mia-
dig a maga 'meglövésével fenyegetőzött.  ISst 
végre is hajtotta e hó 4-én, midőn délebédnél 
sziutén ÖBszeszélalkosás töiténvén közöttük, az 
ebédet olt hagyta, be ment a más szobába, hol 
egy töltött forgópisztoly  állott, az ajtót magára 
zárta, de inielűtt a két cseléd leáuynyal aa ajtót 
sikerült volua betörni s az őngyilkoBságol meg-
akadályozni, mellbe lőtte magát s 15 perez múlva 
meg is halt. 

— Felakasztotta magát. Gondos Bslázs 
helybeli lakós felesége  folyó  bó 6-án a délutáni 
órákban az egyik kisebb lakó szobában a tü-
kör fölött  levő gerendára felakasztotta  magát, 
ügy délután 6 és 6 óra között UlálUk meg 
a mikor is hosszas és szokatlan elmaradása 
feltűnővé  váll s hozzá tartozói keresésére in-
dultak. Tettének oka, a mint mondják gyógyit-
kaUtlau betegsége volt. 

— Tűzvész. Sajnálatos szerencsétlenség 
fordult  elő CBomortán községben e hó 2-án este. 
B óra után, mikor már mindenki nyugalomra 
hujtotta fejét,  egy csűr gyuladt ki Ferenos Já-
nosnál, inely tele volt szálss gabonával és takar-
mányfélékkel.  Mire a tűzi lárma éa harangok kon-
gására felriadt  lakosság a tüz helyére érkezett, 
a kigyuladt csttr tüzétől már több épület kapott 
lángra. Az égés színhelyén gyorsaa megjelent a 
tüzfecakendókkel  felszerelt  osobotfalvi,  várdolfalvi 
és pálfalvi  lakosság minden igyekezete ÓB erő-
feszítése  daeaára is alig aikerült a lüzterjedéaét 
lokalizálul, s igy is 6 gazdának csekély kivétel-
lel mindeu épülete, gabonája és szénája a lán-
gok martaléka lett. A tüs állítólag gondatlanság-
ból Bzármazott. 

Caikvárdotfalváu  másnsp, azaz csütörtökön 
este 8 órakor aziutéu gyulás történt. Bartalia 
Eleknél egy rakáB szalma gyulladt fel  közvetlen 
a csűre megett. A harangzugásra oda sietett 
szomszédságnak sikerült a tüzet nyomban elfoj-
tani és további szerencsétlenségnek elejéi venni. 

— Képviselőtestületi közgyűlés. Vá-
rosuuk képviselőtestülete f.  évi szeptember hó 
12-én d. e. 9 órakor a városház nagytermében 
tartja meg őszi rendes közgyűlését a következő 
tárgysorozattal: I. 1374/903. A polgármester fél-
évi jelentése. II. 1373/803. Csikssereda város 
1904. évi költségvetése kaposolalba eszel a költ-
ségvetés hiányáuak fedezésére  szolgáló pótadó-
lajstrom előterjesztése. III. 1376/908. As 1901. 
és 1902. évi közmunka tenyéaz ÓB állategészség-
ügyi alapok számadásainak előterjesstÓBe és kap-
csolatban ezzel a felhajthatatlan  követelések tör-
lése iránti javaslat. IV. 917/903. A helybeli ál-
lami elemi iakola gondnokságánsk megkeresése 
az építendő városi óvoda cséljaira szükséges 
teleknek a város által leendő átadása iránt. 
V. 1019/903. A helybeli róm. kath. plébános 
kérése as egybásközség terhére előirt 61 kor. 
86 flllér  birtokrendezési költségnek a város mint 
patrónus által leendő kifizetése  iránt. VI. 1019/ 
903. Ugysnosak a helybeli plébános szóbeli ké-
rése a kápláni lakás részére szükséges ágy, 
diván és 8 drb székeknek a város költségén valő 
besserzése iránt. VII. 1031/903. As 1903. évi 
községi közmunka lajstrom előterjesztése. VIII. 
1227/908. A helybeli m. kir. építészeti hivatal 
megkeresése a Gál András féle  Húsvágótól a Nagy 
(iyula-féle  kereskedésig terjedő járdának felemelt»-
tése iránt. IX. 906/903. Eger vároa képviselő-
testületének átirata. X. 987/908. Balogh Uyőrgy 
helybeli lakos által beadott kérés, illetve panass. 
XI. II67/908. Dr. Woaiuakl látván kérelme. 
XII. 134/908. vára. Alispán ur 1176/908. számú 
rendeletére elkósaltetl városi árvasséki szabály-
rendelet terveset előterjesztése. XIII. 1376/903. CsikBsereds város épitéai és járda szabályrende-
let terveietek elóterjsaslése. XIV. As iparos-
tanonca iskola 1903—904. évi költségvetése. 
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XV. 1262/908. Iloluár Lajos pénzügylgasgstó 
nyllatkoaata a báau telke mellett ujoouan épl 
tett keritée ügyében. XVI. 1877/808. A vároai 
adó, bíil- óa árvapéasláraok mellé egy ellenólt 
állás rendszeresítése 000 korona évi Bietéoael. 
XVII. 1878/B08. A polgármester aaabadaág iránil 
kérése. XVIII. Idókösben eaelleg beadott halasz-
tást nem lUró ügyek. XIX. Indítványok. 

— Az erdélyrészi ozlpészipnrosok 
«lkere Debreoseaben. K hét elején mondott 
pártatlan ítéletet a debreeienl caipóaiipari klái 
llláa ssürije enlély részt oiipéssipsrosaink kiváló 
éa veraenyképes munkáiról. A kiállítás - melyen 
ai I. csoportban Budapest azékesfóváros  czipési-
meaterel egymással versenyeitek — ren Ikiviil 
ssép erkölcsi sikert nyújtott ozipéasíparossínkuak 
s aaon minden valamirevaló város iparosai réaat 
la vettek. Igen érdekes a bírálat crodménye, mely 
sierint a II. esoportba ositott aiabad királyi ós 
rendesett tanácsú városok, tehát az ország legte 
kintélyesebb ozipószlpnrossi között az elsó arany 
érmet a áaekelyföld  egyik elókeló társas osége: 
a székelyudvarbélyi Orbán, Nagy és Taiuás ozl-
péss iparos czég nyerte el. Úgyszintén a szövet 
kezetek között aranyérmet nyert u marosvásár-
helyi Ipar hitelssövelkeset czipéai-aaakcsoportja 
ia. Ks ujabb bizonyíték» székelyhídi esipészipurunk 
elókeló és versenyképes nívójának. Itt említjük 
meg, liogy ugyancsak II. osoportbau az erdély-
résii ciipóuinoslerek liösül : Péter Fereuoz ko-
lozsvári ejflslérinet.  Pataky Béla kolozavári. Veress 
Vilmos brassói és Táuczns (Jyula marosvásárhelyi 
ciipéazmestorek bronzérmet, valamint Kelemen 
András brassói, üámaon Izsák kolozavári és tíaabó 
István erzsébetvárosi szintén mindannyian kiváló 
ezipészmestorek elismerő oklevelet nyerlek. 

— Kállay Béni tanulmányi kirán-
dulasl-alap. Boga Károly a dévai áll. tanító 
képző-intézet igazgatója, a hazai iskolák mind-
inkább fellendülő  tanulmányi kirándálá'si szá-
mára .Tanító-kalauz  a Magyarbirodalom 
területén'  czim alatt 16 ivre terjedő, 3 tér-
képpel és 130 képpel illusztrált kalauz-könyvet 
szerkesztett s annak ezer koronát tevő írói-
dijával a vezetése alatt álló intézetnél az el-
hunyt nagy magyar államférfi  nevére külön ta-
nulmányi kirándulási alapot létesített sz inté 
zet bálájának a megörökítéséül, bogy a boszniai 
kormány a Kállsy szándékai szerint az intézet-
nek Boszniára is kiterjedő vagy tanulmányi 
kirándulássit mindig a legbztbalósabban tá-
mogatta. 

— A dévai áll. tanítóképző Hl.—IV. 
ézfolyamának  a növendékei, hatvanon, Hogu 
Károly, Kibédy  Lajos. Kólómban  Ssmn, 
Szalatsy  Rezső tsnárok vezetésével tanulmányi 
kirándoláson  vsnnak Budapesten.  Itt öt na-
pot töltenek a főváros  nevezetességeinek a meg-
tekintésével, s közben emlék-üonepot  tartsnsk 
s Kerepesi-temetőben nagyjainak sírjánál, lnnrn 
Esztergomba, Székestebérvárra a Balaton vi-
dékére, Csáktornyára, Ftnmébs, s onnan hajón 
Zára, Sebenicó, Spalató, catlaró érintésével Hagu-
zába utaznak, baza felé  pedig Berczegovinán 
és Uoszinán keresztül jőve Mosztárban és Sza-
rajevóban töltenek két-három napol. A bárom 
hétre terjedő nagy tanulmányi utat a közokta-
tási kormány segítsége mellett a boszniai kor-
mány is nagy előzékenységgel támogatja : Boga 
Károly igazgató az intézetnek ezeu minden má-
sodik évben mrgleendó tanulmányi kirándulása 
számára részletes kalauzt  szerkesztett, a mely 
sz útiterv óráról érára való megállapítása mel-
lel a látnivalót részletes ismertelését is larlal 
tr.azza. Ezen nagy gonddal szervezett kirándu-
lásait biztosítja sz intézet, bogy növendékei a 
tantervi tanulmányok mellett sz ország főváro-
sának, s ebben a nemzeti szellem alkotáaaiuuk 
és az ország jellemzrtes tájainak, lörténrlmi 
városainak közvetlen, élő ismeretével távozzanak 
évi rajokban az intézetből szerte az országba, 
a mi a tanítójelöltek nagyrészéuek nemzetiségi 
származásánál fogva  bazafiastági  szempontból 
is nagyon üdvös és követendő dolog, Dalmácziá-
bau és Bozsniáhau pedig különösen a magyar 
vonatkozások vannak az egész ut lolyamán 
s/emök elé állítva. 

€ 8 A B S O K . 

A vetélytársak. — Epizod a magyar szabadságharczból. --(Folytatás.) 
Mielőtt befejezhete  volna elsült s pisztoly. 

A lány jajveszékelve rogyott a löldre. A tiszt 
golyója bal lábába fúródott.  Megdermetten, 
mintha kővé váltvolna áll ott a hovéd, amikor 
a tiszt lelkiált ott: 

„Szent Isten : Mit miveltem ? Eliz, ked-
ves hngom, hol sebesültél meg?" 

„Bocsásd meg gyanúsításomat, drága an-
gyalom" esdekelt a káplár, .nem vagy léhát 
httlen, ez a liszt a bátyád I" 

„Igen, az vagyok I Hs van szive vigyük 
be növénemet a házba, majd astán számolhatunk 
egymással I 

Kálmán gyorsan felkapta  a lányt s egy-
maga vitte be a házba. Itt megvizsgálták. A 
golyó nem okozott ngyaa nagyobb veszedelmet, 
ds nagy fájdalmat  mégis. 

A két férfi  azutár távozott. 
„Káplár I" szállította meg a tiszt ellen-

felét  „most már leszámolunk I Nem fogok  nyu-
godni, Big meg nem boszulom magamat. Ki a 
karddal 1 Egyikünk a helyszínén marad — 
• ' ii» 

A megszoHtott legott kibuzts kardját. 
„Welden hadaagy ur," válaszolt, „ön Eliz 

bátyja és kívánnám, bogy meg ne történnék 
köztünk ez a viaskodik, el akarom felejteni  a 
sértést I" 

„Istenemre mondom, mégis csak igsz, hogy 
valamennyien gyáva kntyák vagytok I" rivalt 
Kálmánra sz osztrák tiszt, „Egy csepp bátor-
ság nincsen ereitekben I" 

Erre össze csapkodtak a kardok, melyet 
ket mindketten egyforma  ügyességgel forgatták 
sokká tsrtott s mérkőzés, de egyik se győzhette 
1« a máslkat. Több sebből vérzett mindakettfi. 
Erre a liszt hirtelen kirántotta pisztolyát és 
lőtt. A golyó átfúrta  a honvéd sspkáját, egyéb 
kárt szonbsn nem tett. Eliz bátyjs végleg ki-
merült, mire Kálmán otthsgyta öt. 

Másnap a két ellenséges csapst közt meg-
történt a döntő ütközet. Welden hadnagy ke. 
resté az ellenfelél.  Az llközrt hevében Kálmán 
egy fa  gyökerében megbotlott éa elcsúszott. 
Az ellenséges tiszt mint s tigris rohant a löl 
dön heverő honvédre, a kire rátérdelt és éppen 
hátba akarta szúrni, a mint a káplár egyik 
figyelmes  bajtáss lelőtte s hsdnsgyot. Kálmán 
sietve felkelt  éa tovább harczolt egész estig, 
amikor s csata a magyar szabadsághősök js-
vára dőlt el. 

Csak kevés hozzátenni valönk van. Eliz 
teljesen felépüli  és egy évvel a szabadságbarcs 
lezajlása nőül ment Kálmánhoz. Boldog házas 
életet élnek még ma is. 

(vége.) Laptulajdonos: 
GYÖROYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Előleges értesítés szőlő-e ladásról. 
Alulírott a „Gyöngyös-Visonta" vi-

déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségi! c s e m e g e -
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem. — A szállítást vsgy a magam 
kosaraiban nettó iUr bruttó eszközlöm, és 
a kosarakat 8 nap alatt jó karban, suly 
és értékben Gyöngyölön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszkOzlOm. 

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

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

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

Korai érésll szőlők már e lió vége 
felé  is szállíthatók, de az csak nz alább 
IcllUntetett áraknál 1 -Wtólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők : 

Csemegeszőlők: p r k o 
Clinsseles fehér  és piros —• szep-

tember líóban érik . 48 fillér. 
Kitűnő cseiuegefajok  — szept. 

hóban érik 46 fillér. 
Muskolatnlc — szept. hó végén é. 50 fillér. 
Téli fajok  — okt. hó elején érik . 54 fillér. 
Mézes fehér  — nzrpt. hó végén é. 32 fillér. 
Othelló — szept. hó végén érik 28 fillér. 
Kadnrka és különböző fajok  . 28 fillér. 

Dinnyék: 
Czukor tnrkesztánok . 10 fillér. 
Piros és sárga görögdinnyék 8 fillér. 
Paradicsom  . . . 8—10 fillér. 
Egyéb gyümölcsök jutányosán a f.  árban. 

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

Az ilyen előlegesen kötendő llzlet a 
•evőnek előnyére szolgál. 

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

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

Gyöngyös, Hevesm. 1903. aug. hó. 

Tisztelettel: 
4-e OSOMOR KÁLMÁN, 

szőlő nagybirtokos. 

Az iskolai évad beáitával 
ajánljuk dúsan felszerelt,  jó 
minőségű iskolai ozikkeinket 
felsőnépiskolai,  polgári- és 
* elemi iskolai uj kiadású * 

TANKÖNYVEINKET 
uagy választékot tartunk 
füzetek-,  rajzfüzetek-,  rajz-
táblák-, irónok-, tenták, tás-
kák-, körzők- és tollakban. 

Tanitó arak ügyeimébe ajáljuk 
jó minőségű papirron ké-
szült iskolai nyomtatvá-
nyainkat, u. m. : felvételi, 
* előmeneteli naplóinkat. * 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérjük 
uiftritdlunk  kiváló tisztelettel 

Szvoboda Testvérek, 
könyv- és paplrkeresbedők 

* Csíkszeredában. (Főtér.) * 
Sz. 9944 <1 »03. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi batéság közhírré teszi, hogy Pécsi 
Mihály és Sípos Imre csikszentmihályi Iskósok 
végrehajtatóknak Vízi Rózálta férj.  Koncz Mi-
hály»* végrehiitást szenvedő elleni 147 korona 
33 fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő, Csikszépviz község balárán tekvő, 
a csikszépvizi 1439. sz. ljkvb<-n Vízi István, 
(kiuek neje Bogos Rózália), Vízi Gergely, (ki-
nek neje Bot Z-uzsánna), Vízi András, (kinek 
neje László Zsu/.sánna) Szőcs György Mibályné 
szül. Vízi Borbála, Vízi Apollonia, Miklós Jó-
?.sefné  szül. Vizi Ágnes, Kuncz Dénes, Koncz 
Rózália, Koncz Domoli os kiskorn, Koncz Elek 
kiskorú és Koncz Juliánná kiskorú, továbbá 
Koncz Mibályné szül. Vízi Rózális, Vizi Katalin, 
Vizi Anna és Vizi Lujza nevén áiló alább meg. 
nevezett ingatlanoknak nemcsak a végrehajtást 
szenvedőt illető jutalékra, hanem s lárstulsjilo 
nosok jutalékára is, léhát az ingatlanok egé-
szére és pedig az A f  1. rsz. 6747/2. hrsz. 
száutóra 1 korona, 2. rsz. 6747/6. brsz. szán-
tóm 2 korona kikiáltási árban: Hzon korláto-
zással, hogy a Koncz Antal javára a Koncz 
Antalné Vtzi Rózáliát illetett jutalék '/o-od ré-
szére C 1. alatt bekebelezett életfogytiglani 
bsszonélzezeti jogot ezeu árverés nem érinli. 
Továbbá a csikszépvizi 1106. sztjkvben A + 
6829—6832. hrsz. s. foglalt  Koncz Elek, (ki-
nek neje Kósa borbála), Koncz Antal, (kinek 
neje Vizi Rózália), Koncz Mihály és neje szül. 
Vi.-.i Rózália nevén álló szántóra 9 korona ki-
kikiáltási árbxn. tehát nem csak a végrehajtást 
szenvedőt illető jutalékra, hanem a társtulajdo-
nosok illetőségére is, továbbá a Vízi Ferencz, 
Vizi Rézális férj.  Koucz Mibályné, Vizi Katalin, 
Vizi Anna és Vizi Lujza nevén álló csikszent-
mihályi 388. sz. tjkvben A f  l.rsz. 1182, 1183, 
1186 - 1187, 1191—1193, 1196, 1197,1198. 
hrsz. a. foglalt  hátas belMeknek ugy a végre-
hajtást szenvedő, vslamint a társtulajdonosok 
jutalékira is, tehát az egész ingatlanra 602 kor. 
kikiáltái-i árban, továbbá 2. rsz. 1208. hrsz. 
egész keltre 71 korona, 3. rsz. 1220, 1222, 
1293. brsz. kertre 18 korona, 4. rsz 1229/2, 
1230, 1231. hrsz. kert és száutóra 44 korona, 
6. rsz. 1236. hrsz. szántóra 2 korona, 6. rsz. 
1237/1, 1239, 1241—1243. hrsz. kert és szán-
tóra 92. korona,* 7. rsz. 1264. hrsz. szántóra 
36 korona, 9. rsz. 1708. hrsz. szántóra 17 kor. 
10 rsz. 1799, 1808, 1810, 1819. hrsz. szántéra 
és legelőre 62 korona, 12. rsz. 1806. brsz le-
gelőre 13 korons, 13. rsz, 2324. hrsz. szántóra 
23 koroas, 14. rsz. 9683 hrsz. szántóra 2 kór., 
6. rsz. 2686, hrsz. szántóra 2 korona, 16. rsz. 

2828. brsz. szántóra 20 korona, 17. rsz. 9837, 
9838. hrsr. szántóra 99 korona, 18. rsz. 9881, 
2883. brsz, szántóra 28 korona 19. rsz. 2999. 
brsz. szántóra 86 korona, 90. rsz. 3088. hrsz. 
szántóra 90 korona, 21. rsz. 3093. hrsz. szán-
tóra 7 korona, 22. rsz. 3121. 3192. hrsz. ka-
száló-szántóra 26 korona, 23. rsz. 3168. brsz. 
szánlóra 19 korona, 24. tsz. 3170, 3171. brsz. 
szántóra 91 korons, 26. rsz. 3908. hrsz. szán 
tóra 8 korona, 27. rsz. 8983. hrsz. szántóra 
11 korona, 98. rsz. 9I7Ű. brsz. szántóra II 
korona, 29. rsz. 9188. hrsz. szántóra 18 kor. 
30. rsz. 9201. hrsz. szánlóra 16 korona, 31. 
rsz. 9903. brsz. szántóra 13 korona, 33. rsz. 
9247. brsz. szintéra 24 korona, 84. rsz. 9269. 
brsz. szintóra 4 korona, 36. rsz. 9421. brsz. 
szántéra 19 korona, 36. rsz. 9606. hrsz. szán-
tóra 17 korons, 38. rsz. 9629. hrsz. szintóra 
7 korons, 99. rsz. 9694 hrsz. szántéra 99 kor., 
40. rsz. 9674. hrsz. szántóra 99 korona, 41. 
rsz. 967». hrsz, szántóra 7 korona, 49. rsz. 

9682. hrsz. szántéra ÍS korona, 48. rendszám 
9ő!t6—9600. hrsz. szántőrs 76 korona, 47. rsz. 
13100. hrsz. kaszáiéra 32 korona, 48. rsz. 
13249. hrsz. kaszálóra 12 korona, 49. rszim 
13702, 13703. hrsz. kassáiéra 341 korona, to-
vábbá a csikszentmihályi 390. számn tjkvben 
Vizi András, (kinek neje László Zsnzsánna), 
Vizi Rózália Térj. Koncz Mibályné, Vizi Katslin, 
Vizi Anus, Vizi Lujza, Erős István és neje 
Vizi Juliánná nevén állé A + 1. rsz. 1189. 
hrsz. utczára 160 korons kikiáltási árbsn, to-
vábbá a Vizi Gergely, (kinek neje László Ré-
zális) (Vizi Rózália), Vizi András, (kinek neje 
László Zsnzsánns). Vízi Rózália férj.  Koncz 
Mibályné, Vizi Katalin. Vizi Anna, Vizi Lujzs, 
Eröss István és neje Vizi Juliinna nevére fel-
vett csikszentmihályi 842. számú tjkvben A t 
1. rsz. 9883, 9884. brsz. alatt foglalt  egész 
kaszálóra 12 korona kikiáltási árban, további 
a Kuncz Mihályné szül Vizi Róza, Gergely Dé-
nesné szül. Vizi Kata. RAcz Albertné szül. Vizi 
Lujza és Györpál Andrásné szül. Vizi Anna 
nevére felvett  csikszentmihályi 1637. sz. Ijkvben 
A f  1. rsz. 13696. brsz. alatlj kaszálóra 29 
korona, 2. rsz. 13706. brsz. kaszálóra 6 kor., 
3. rsz. 13696. hrsz. alatti kaszálóra 32 korona, 
4. rsz. 9152/2. brsz. kaszálóra 8 kor., ö. rsz. 
13704, 13706 hrsz kaszálóra 61 korona ki-
kiáltási árban elrendelte éa hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1903. évi október hé 
16-lk napján delelő» 8 őrskor Csikszentmihály 
és folytatólsg  okfébsr  hó 17-én Csikszépviz 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladstni 
fognék. 

Árverezni szándékozók tartoznak sz igat-
Innok becsárának 10'/,-át készpénzben, vagy 
az 188.1. évi LX. t.-ez. 42. §-ában jelzeit ár 
folyammal  számitott és az 1881. november hó 
1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügy-
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt ál-
szolgáltalni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. julius hő 3-án. 

László Géza, 
kir. tszékl biró. 

Sz. 10* 18—903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Albert 
Lajos csikszenttsmási lakos végrehajtatóoak 
Sándor Istvánné szül. Ágoston Juliánná csik-
szentlamási lakos végrehajtást szenvedő elleni 
43 korona 80 fillér  tőkekövetelés és járuléksi 
iránti végrehsjtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csikszentdomokos 
község határán fekvő  a csikszeuldomokosi 192 
sz. tljkvben A 1 f  rsz. 196 brsz. belsőségre 
320 korona, 2 rsz. 862/2 brsz. kertre 3 ko-
rona, 3 rsz. 1096 hrsz. szántóra 4 korona, 4 rsz. 
1296. hrsz. szántóra 8 korona, 6 rsz. 2129/2. 
hrsz. száutóra 14 koront, A rsz 2163. brsz. 
szántóra 7 korona, 7 rsz. 2496 hrsz szántóra 
3 korona, 8 rsz. 2764a. brsz. szántóra 7 ko-
rona, 9 rsz. 3384. hrsz. szántéra 6 korons, 
10 rsz. 3608. hrsz. szántóra 3 korona, 11 rsz. 
3613a. hrsz. szántóra 4 korona, 19 rsz. 3631a. 
hrsz. szántóra 3 korona, 13 rsz. 4064 hrsz. 
szántéra 9 korona, 14 rsz. 4374/b. hrsz. szán 
tóra 6 korona, 15 rsz. 4677 hrsz. szántóra 6 
korona, 16 rsz. 6446. hrsz. szántóra 1 korona, 
17 rsz. 6198. hrsz. kaszálóra 97 korona, 18 rsz. 
6418/2., 66191. hrsz. kaszáiéra 10 korona. 
19 rsz. 8660/2. hrsz. kaszálóra 6 korrtns, 20 
rsz. 9723/1. hrsz. szintóra 9 korona, 21 rsz. 
9983. hrsz. szántóra 9 korona, 22 rsz. 10157a. 
hrsz. szántóra 160 korona, 23 rsz. 10261/3. 
hrsz. száutóra 6 korona, 24 rsz. 10312a. hrsz. 
szántéra 18 korona, 25 rsz. 10370, 10379/1. 
hrsz. szántóra 4 korona, 96 rsz. 10479/4. brsz. 
szántóra 12 korona, 27 rsz. 10011 hrsz. szán 
tóra 3 koron . 28 rsz. 10809. hrsz. kaszálóra 
17 korona. 99 rsz. 10846/9 hrsz. szántérs 1 
korona, 30 rsz. 10896. hrsz. szántóra 9 ko-
rona, 32 rsz. 10966. hrsz. kaszálóra 6 korona. 
33 rsz. 11104. hrsz. kaszálóra 8 korona, 34 
rsz. 11211/3. hzsz. szántóra 18 korona, 36 rsz. 
11217/1. brsz. szántóra 4 korona, 36 rsz. 11372. 
hrsz, szántóra 8 korona, 37 rsz. 11608/3. hrsz. 
szántóra 6 korona, 88 rsz. 11577 hrsz. szántóra 
3 korons, 39 rsz. 11970/3. brsz. szántóra 1 
korona. 40 rsz. 13138/2. brsz. szántóra fi  ko-
rona, 41 rsz. 12346 hrsz. szántéra 9 korona, 
42. rsz. 12623/2. hrsz. szántóra 4 korona, 
43. rsz. 12632/2. hrsz. szántóra 2 korona, 44. 
rsz. 14967/2. hrsz. legelőre 8 korona, 46. rsz. 
14970, 14971,, 14976., 14976,, 14977. hrsz. 
szántóra 19 korona, 46. rsz. 16272. srsz. szán-
tóra 4 korona, 47. rsz. 1H371. brsz. szintóra 
4 korona, kikiáltási árban és p»dig az 1881. 
évi LX. tcz. 166 8-a értelmében, nem csak 
végrehajtást szenvedett, hanem a Kristály Jó-
zsef  (Gábor), Kristály András éa Kristály 
Z-uzsánna nevén álló járandóságokra s igy az 
ingatlanok egészére elrendelte és kogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok a kezdődőleg 1908. 
október hó 16-ik nagján d. a. 0 órakor 
Csikszentdomokos község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is el adatai fognak. 



September 0. C S I K I L A P O K 3 . m. 
Árverezni szándékozók Urlozaak az is-

gatlasok beesáiáaak 10*/,-át készitfuben.  m . 
•> 1881. LX. le*. 49 g-ában jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1781. éri november bó lén 
3333. Bzám alatt kelt m. kir. IgszsécÜRvmi-
•iazteri rendelet 8 g ábsn kijelölt óvadék képes 
értékpapírban a klktldSlt keiéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170 §-n értelmében s bánat-
pénznek n bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átazolgálutni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. inlins hé 29 én. 

Láaaló Gésa, 

Ur. tsskl. bíró. S42—1908. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó sz 1881. évi 

LX. t.-cz. 109. g a értelmében ezennel kózblrré 
teszi, bog; a csíkszeredai* kir. törvényszék 
1909. évi 4778. polg. számn végzése következ-
tében dr. 8zánté Hamu ügyvéd által képviselt 
Rosenfeld  Dávid esikazeredai lakos javára Klein 
Zsigmond és neje csikszeredni Iskos ellen 900 
kor. s jár erejéig 1903. évi juoius hó 26-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 606 kor. 90 fillérre  becsalt kővetkező 
ingóságok n. m.: házi bútorok nyilvános átve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1903. évi V. 771/9. számn végzése foly-
tán 900 kor. tökekövetelés, ennek komstai, '/a0/, 
váltó dlj és eddig összesen 78 kor. 80 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedők Iskásán leendő eszközlé-
sére 1803 évi szept. 12-lk napjának d u.5 
ó rá ja bsláridőöl kitűztük és shhoz s venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel bivatnsk meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén, becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglsIUtUk  s szokrs kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi. LX. t.-cz. 190. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi augusztus 
hé 26-ik napján. 

Keresztes Gyula, 

ktr. bir. végrehajtó. Sz. 112361-903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint, te-

lekkönyvi hatóság közhírt é teszi, hogy Gál Jó-
zsef  csiksseredai lakos végrebajtalónak, Kedves 
János, Kedves Terézia és Kedves András csik-
szentdomokosi lakos végrehajtást szenvedők 
elleni 60 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő, Csikszentdomos kö-
zség botárán fekvő  a csikszentdomokosi 66 
sztjkvten A f  l.rsz. 83., 84s.,B4b., 84c. hrsz. 
belsőségre 60 korons, 3. rsz. 1199/1. hrss. 
kaszálóra 3 korona, 4. rsz. 1318. hrsz. szán-
tóra 4 korona, S. rsz. 1525. hrsz. szántéra 6 
korona, 6. rsz. 9609. hrsz. szántórs 3 korona, 
7. rsz. 3699. hrsz. szántóro 6 korona, 8. rsz. 
3782. brsz. szántóra 6 korons, 9. rsz. 3866.. 
3866. hrsz. szántórs 4 korona, 10. rsz. 3972. 
hrsz. szántóra 9 korons, II. rsz. 4495. hrsz. 
szántóra 2 korona, 12. rsz. 6400., 6401. hrsz. 
szántéra 6 korona, 13. rsz.6416„ 6416., 6614. 
hrsz. kaszálóra 68 koroua, 14. rsz. 7696. hrsz. 
kaszálóra 18 korona, 16. rszf  9634. brsz. szán-
tórs 8 korons, 16. rsz. 11642. brsz. szántóra 
7 korons, 17 rsz. 12331. hrsz. szántórs 5 ko-
rona, 19. rsx, 13138. hrsz. kaszálórs 6 korona, 
20. rsz. 13400/9., 13401. hrsz. kaszálórs 9 ko-
rons, 21. rsz. 13490 hrsz. ksszálóra 69 korona. 
29. rsz. 13793a.. 13793b., 13724., 13796. brsz. 
kaszálóra 128 korona, 23. rsz. 13948/1. hrsz. 
ksszálóra 62 korons, 24. rsz. 13953/1. brsz. 
ksszálóra 9 korona, 26. rsz. 16487, hrsz. szán-
tóra 7 korona, 28. rsz, 15170 hrsz. szántórs 9 
korons, 29. rsz. l'~>946. hrsz. szánkóra 7 korona, 
80. rsz. 16429. hrsz. szántóra 8 korons, 81. 
rsz. 16336. hrsz. szántóra 9 korons, kikiáltási 
árban elrendelte, és bogy s fennebb  megjelölt 
ingstlsnok az 1908. november hó 14-lk 
napján délelőt t 9  órakor Csikszendomokos 
község házánál megtartandó nyilvános árveré-
sen a megállspitott kikiáltási áron alul is elsdatni 
fognak. 

Árveresni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok brcsárának lO'/o-ét készpénzben, vagy 
az 1801. évi LX. t.-cz. 42 g-ábau jelzett ár-
folyammal  számított és sz 1881. évi nóvember 
bó l-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügy-
minisztert rendelel 8 §-ában kijelölt évadék ké-
pes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi LX. t. cz. 170-a értelmében 
a bánatpénznek n bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt ál-
szolgál tntni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság 
Csíkszeredán 1903. augusztus 94 én. 

Dósa Kálmán, 
Ur. törvényszéki bíró. 

Sz. 3461—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvánnegye felcaiki  járáshoz tar-

tozó QyimesbOkk, Gyimesfelső-  és közép-
lok községekből alakított gyimesi köze-
gészségügyi körben Gyimesbűkk kOzség 
székhelylyel az orvosi állomás elhalálozás 
folytán  Bresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 kor. évi fize-
tés, 80 kor. lakbér és mind kinevezendő 
Csikgyimesi pályaorvosnak az Ajnádtól-
Gyiménig terjedő 31*3 kiló bosszú vo-
nalszakaszon a pályaorvosi teendők vég-
zéséért évi 600 kor, tiazteletdij jár. A 
községekkel és azok közigazgatási terflle-
tén leró fűrésztelepek  tulajdonosaival 
egyezség ulján megállapítandó látogatási,-
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivOl körorvos a védhimlő oltásáért és 
njra oltásáért az országos érvényll dija-
kot felszámíthatja  és a biroságok felhívá-
sára végzett szakértői működésekért a 
szabályszerű dijakot igényelheti,- szék-
helyén a halott kémlést és husszemlét 
a szabályszerű dijak mellett végezni s 
községeit ha> önkint kétszer beutazni tar-
tozik. KOrkOzségeinek szegényeit pedig 
ingyen köteles gyógykezelni. A magán 
látogatásokra felektől  fuvart  követelhet. 
Felhívom mindazon orvos tudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint 
nz 1883. évi I. t.-cz. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmUkOt hozzám 1 9 0 3 . 
oktober 4-ikéig nyújtsák be. A vá-
lasztás GyimesbUkben 1 9 0 3 . é v i ok-
tober 10-én délután 1 órakor fog 
megtartatni. 

Csíkszereda, 1903. szeplember 8-án. 

Fejér Sándor s. k., 
1—8 főszolgabíró. 

Sz. 7616—903. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község telekkönyve 

birtokszabályozás következtében átalakít-
tatott 8 ezzel egyideflleg  azokra az ingat-
lanokra nézve a melyekre az 1885. XXIX. 
az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljá-
rás a telekkönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik kOzzé: 
1. Hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-cz 16. és 17. §§-ai alapján — ide 
értve e §-oknak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 
5. és e. §-aiban és az 1891. XVI. t.-cz 
15. §. a) pontjában foglalt  kiegészítéseit, 
is — valamint az 1889. XXXVIII, t.-cz. 
7. §-a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vngy 
az 1886- XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján 
tOrtént tOrlések érvénytelenségét kimutat-
hatják e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt, vagyis az 1 9 0 4 . é v i m á r -
czius hó 10 ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, inert 
az ezen meg nem hosszabbitíhaló záros 
határidő eltelte után indított törlési kere-
set annak a harmadik személynek a ki 
időkőzben nyilván kOnyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, kik nz 1886. 
XXIX. t.-cz. 16. 18, §§-ainak eseteiben 
ide értve az alábbi szakasznak az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 6. és 6 íj aiban foglalt 
kiegészítését is — a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében el-
lenuiondással élni kívánnak, Írásbeli el-
lentmondásakat hat hónap alatt vagyis 
1904. évi mározius hó 10-ik nap-
jáig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújt 
sák, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő lelelte után ellentmondá-
suk figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések 
á lul nemkülönben azok, a kik az 1. és 

8. pontban kurdlirt eseteken kivtll az 
1898. XXIX. t.-czikk szerinti eljárás éa 
az ennek folyamán  tOrtént bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkonyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII.t.-cz. 16. §-a alapján 
tOrtént bejegyzést sérelmesnek találják; 
e tekintetben felszolitásukat  tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt vagyis 1 9 0 4 . ÓVÍ máTOZÍUS 
hó 10-ik napjátig bezárólag nynjtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből szár-
mozó bárinineuitl igényeket jóhiszemű har-
madik személyek arányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utján és csak 
sz idő közben nyilvánkönyvi jogokat szer-
zett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkUl támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek 
a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti 
okiratokat adták át, hogy a mennyiben 
azokhoz egyszersmind egyszerű másulato-
kat is csatolták vagy ilyeneket pótlólag 
be — nyújtanak; az eredetieket telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1903. évi julius 
hó 22-én. 

A kir, járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Dr. Szabó, 

3 kir. aljfairó. 

Sz. 831—903. a. 

Hirdetmény. 
A kereskedelemügyi minister tirnuk 

az 1903. évi augusztus hó 22-én kelt 
43755 s/átnu rendeletével a Brassó—Csík-
szereda—tapliczai állatni közút 1 5 9 - 1 7 0 
szakaszán levő 182,198 sz. mUtárgvak 
helyreállítását 5126 kor. 36 fill.  összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fentemlitett  munkák kivitelének 
biztosítása czéljából az 1903. évi szep-
tember hó 26-ik napjának d e. 
10 Órája a kir. építészeti hivatal helyi-
ségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kiiűzött nap d. e. 10 órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általánoa feltételek-
ben előirt, az engedélyezett költségösszeg 
5 százalékának megfelelő  bánatpénz csa-
tolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó mttazaki művelet és részletes felté-
lelek a nevezett m. kir. államépitésZeti 
hivatalnál a rendeB hivatalos órákban na-
ponkint megtekinthetők. 

Kelt Csíkszereda, 1903. évi szeptem-
ber hó 4-én. 

Csitaeoei u. kir. épttészeü hivatal. 

URAK FIGYELEM! 
Az EM Budapesti MrtékatM Szabáséi 

BUDAPESTEN. VTT, Csőmörl-nt 1L 

W 16 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték ntzsilás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük oUzö szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasati bérlet-
jegygyei vannak ellátva. 

Szíves megkereséseket kér 
az EM Budapesti Mérték utáni Szahózás, 

Budapest, VH., Csümdrlut II. 
K L E I N ADOLF, 

főszabáss. 14-0 

Van szerencsém a hölgy közönséget 
értesíteni, hogy nálupi a szabás, varráa és 
minta rajzolásból, ugy a fehérnemű,  mint 
a ruha varrásban alapos oktatást nyerhetni 

Sz. 386—903. ny. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező „ Balázsi" kihasznált erdőrészben 
(E. (Izein osztály I. vágás sor, 1. osztag 
visszahagyott 20 30. 31—40 és 41-en 
felüli  cm. mellmagasságu átmérővel biró 
mintegy 1655 darab, összesen 1034. 120 
köbmétert kitevő fenyő  haszonta folyó 
évi szeptember hó 29-én d e. 
10 Órakor a vármegye gyergyótöl-
gyesi kezelő hivatala irodahelyiségében 
megtartandó nyilvános szóbeli verseny 
tárgyaláson el fog  adatni. 

Becsértéke, mint kikiáltási ár 12S3 
korona 40 fillér,  bánatpénz ezen össszeg 
lOVka . 

Árverési feltételek  a megye gyergyó-
tölgyesi kezelő hivatalánál tekinthetők meg. 

Csikvármegye magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1903. évi augusztus hó 3(). 

Dr.CsikyJózsef»,  k., 
1—2 igazgató. 

Bethlen Gábor-utcza 4. szám alatt. 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 utján is készségesen adok, 
fennebb  megnevezett lakásomon. 3—3 

llnahvárv I ÓOTIA 300 tolta íflMlcsía-Uto-
ungnvary Laszio ^ ^ mnufojj, 

Czegléden. 

S z ő l ő t 
szállítok reudkivül édeset és zamatosat első 
rendű millőségben POSTÁN: 

Borszőlőből auguszt. 20—26-étöl kez-
dődéleg eleinte Oportó és Ezerjé, később pe-
dig MézeBfehér,  Ksdarka, Kövidinka stb, fajok-
ból a teljes érték előleges beküldése meílett 
az ország bármely postaállomáaára bérmentve 
5 kilós ládában 1 frt  15 krért. 

Csemegessőlőből (piros és fehér  BB8Z* 
Iából) szept. 1 —10 éa kezdve bérmentve 5 ki-
lénként 1 frt  30 kr. 

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

Ily inúdou a vevő 6 kilós csomsgboz 17 
fillérrel  olcsóbban jut, mint ha az utánvéttel 
kiildeném. Épen ezért postsi utánvél mellett 
egyáltslábsn nem küldök szőlőt. — Egy ssál-
litó-levéllel 3 láda szólót ia lehet küldeni, mely 
esetben 24 Hűért takarít meg a rendelő, va-
gyis ennyivel kevesebbet küldjön be 8 láda 
szőlőért. — VASÚTON: 

Borszőlőből 6 és 10 kilós láda és 
6—10—15 kilós kasokbsu kilónként 14 krért. 

Csemegeszőlőből (piros és fehér  sasz-
lábúl) feuli  nagyságú láda és kasokban 18 krért. 

Muskotályból (passatutti faj,  a osemege-
BZölók királya.') a fenti  nagyBágu kaaok éa 
ládákban 22 krajezárért. 

AB 5 éB 10 kilós ládáknál, valamint az 
5 kilós kosaraknál ia as elegyauly tiszta Buly-
nak számittatik, mig a 10 éa 16 kilós kétfülü 
kasoknál a tiszta szólösuly lesi számítva és 
külön less a kas ára a rendelő terhére 25—30 
krsjezárba elszámolva. Mindezen koBsrak az 
elküldéB után a rendelő tulajdonát képezik, 
azonban mint s a j á t j u k a t több izbeni meg-
töltés végett hibátlan állapotban éa bérmentve 
újra meg újra beküldhetik. 

A vasúton mindig ssebben, üdébben és 
mint gyoraáru csak oly hamar érkezik meg a 
szóló, mint a postán és itt a szállítás olcsóbb 
is 1—2 krajezárral kilAuként. Épen azért tea 
senek többen ösazeállani és egyült 60—100 
kilót is rendelni. — Ha t. megbízóm egyszerre 
300-600 1000 kilót rendel és rendelését he 
tenkéut többször megismétli, megfelelő  enged-
ményben részesül. 

A vasúton való küldés esetére aa érték 
fele  réBSe előre küldendő be. Előleg nélkül 
rendelést egyáltalában nem foganatosítok. 
Vasúti szállítmányoknál a fenti  árakbaa a lelki-
ismeretes csomagolás, a vaauthoa vitel, a szál-
litó-levól és a kövesetvám költsége is beu-
foglaltatik.  6—6 

Fentieken kivül mindenféle  gyümölcsfá-
ból nemes ojtvány, gyümölcsfa-vodonos,  sima 
és gyökeres vessző, továbbá gleditais éa akáozfa 
is kapható. Nemkülönben saját termésű, kitűnő 
minőségű uj és ó-borok bordókban és palacz-
kokban. Tessék mindezekről árjegyzéket kérni. 
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T. cz. 
Van szerencsénk a mélyen t. közönség szives tudomáséra 

hozni, miszerint a budapesti MaSO&gni Record  ti  Oomp. 

éneklő, beszélő és nevető gépeinek 
Csikvármegyére vonatkozó egyed elárusitását átvettük s azokat 

B C - 4 0 f r t t ó l  f e l j e f b ,  h a - T l 6 , I O £ r t o « 
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 u s i t u j k 

K ü l ö n ö s 
előnynyel hasz-
nálhatók e z e n 
gépek  isko-
láknál  nehezebb 
tantárgyak ma-
gyarázásánál, bul 
az illető tanár 
vagy tanitó urak 

által a magyarázat bele mondatik s azután a gép ahányszor 
csak kívánják, ugyanazt egész érthetően visszaadja, miáltal 
megkíméltetik a leg többször lélekólő magyarázat ismétlése. 

Kívánatra próba felvételeket  is készséggel teljesítünk, mert 
a már egyszer használt liepger benzinnel való lemosás állal 
njiibbi felvételekre  többször is használható. 

Tisztelettel: ® E S ® Y Í S E E S . 

Ezen gépek-
kel ujabb felvi-
teleket is lehet 
teljesíteni, m e-
l y e k r e ü r e s 
tengerek  is ál-
lanak rendelke-
zésre. 

i 
• X X X X X X X J ţ Q O O O K X X X X X X X X J C O O O O O O K X X X X Ş 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására liozní, 
bogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és külföldi  márványokat  faragtatok  és csiszol 

lalok, síremléket,  márvány lapokbél fürdőká-
dakat.  emléktáblákat  lelíiattal, kávéházi  be-
rendezésekel, hentes és mészáros pultokat,  .már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min-
dennemű javításokat legrövidebb idő alatt jutányos 
áibsn elvállalok és a fentemiitett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá lartok: Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-.  Labrador-  és tsrtós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktáron és Márvány-
hu tor  telepet. 

Nagyérdemű kőzönBég b. pártfogását  kérve 

X  «-»> BBAS8Ó. Nagy JÓZSef,  köfaragómester. 

2 - 2 0 
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Btt- Felette fontos 
minden mezőgazdára, marhatulajdonosra, juh és sertéstenyésztőre és mindsn kisgaz-

dára nézve 1 
®@®®®® 

.Mi  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" ,Mi  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképes  ?- .Mivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást?"  .Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és kecskéimnél  a tejhozam javítását  és  gyarapítását  ?• .Mi 
által  gyorsítom  növendékmarháim  felnövését  ?' Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez cssk az állal érlielö el, ba a takarmány vagy ital mellé az itt látható védjegy-
gyei ellátolt, törvényesen védeti, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitllnlelések-

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á S Y" takarmányfüszer 
Kjiyctinl 

vulótli rsnfc 
u 

..Prtislier 
védji-jíypvcl. 

VPgjitlellk. 
A költsége ennek igen csekély és du*an visszatéifll.  Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a v í̂STÍ's.'il. 

..Preisslitr 
éiljc-pyíívi-l. 

czéguél: 

_ M E I S E L A J O S 
mesógoadaaági késsltmények gyára Bsáaaaebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és ntssitás ingyen szélküldve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig uiucsenek, felállíttatnak,  mire nézve szieveskedjék egyenest a 

lenti czégbez fordulni. 

I Uj czipőüzlet I IUj czipőüzlet? 
Vnn szerencséin a nagyérdemű közönség szives tudo-

mására hozni, miszerint Csíkszeredában a polgári 

leányiskola átellenében, a KÁNYA 
JÓZSEF ur házában egy 

UJ CZIPÖ-ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok uri, női és 

gyerek czipők készítését a leggyor-

sabb és legszolidabb kivitelben. 

Szives pártfogását  a mélyen tisztelt közönségnek kérve maradok kész 

tisztelettel : B I R Ó O . . ezipész. 

5 : Gyomorbajban szenvedőknek! J S 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár s gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vsgy 
ped'g lendelien él<-lmód által magáknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év 
óta ki van próbálva. — Ez nem más, uiint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatasunak talált növé-
nyekből ós a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erösiti és táplálja 
az ember emésztőszervezetét, elhárít ja az emésztési zavarokat es 

az egészseges vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A fpiilnevezell  KUszereshornak kellő időben való használata által a gyo-

niorbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, Imgy a>.l kellő időben használja. A krónikus gyoinorbainál fellépő 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felböfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

^7p|fHll(Tlllác  ^ * n n 8 ' i kellrmellen következményei, inint a szorulás 
O/ttKUUgUidö kommá fájdalmak,  szivdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértolnlások a má|han, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres 
bántalmak) a Füszeresbor állal gyakran igen gyorsan elliái illatnak. — A 
fűszeresből'  megszünteti a nehéz i niésztést és könnyű székelés által az alkal-
matlan anyagukat a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek. hiányos véi képződésnek és a máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A fűszeresből'  az elgyengült életerőnek uj impul-
szusl ad. — A lüszrreshoi' fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét gyorsítja a véi képződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairat bizonyítja. 

A füszeresbor  pnlaczkoklmn 1 frt  50 krért és 2 fiiért  a kővetkező gyógy-
szertárakban kapható: C-ikszeredu, Csikszépviz, Csikszentmiklós, Karczfaívs, 
KApnlnás-Olálilalu, Hotnoiód, Dálya, Bögöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tu«nád, Bánkfnlva,  Csikszentgyörgy, Sósniezn, Gyergyószenlmiklós, 
Gyergyóditré, Gyergyó-Ailalu, Gyergyúlölgyes, Gyergyéujfalu,  Csikszentmárton. 
Kászon, Parajd, Siklód, Komiul. Eléd, Karkaslaka. Székelykei esztur. Eikeil 
Kelek, Szászkeres/tur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár. 
N.-Ajtn, Bölön, Zalán, Csernálou, Briec/k, Ztbola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárliely s itry tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyégyszerlából Füszeresbor eredeti minőségben három és 
háromnál löbb palaczkka! megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamnenyi helyiségbe. 

D F̂» Utánzásoktól őrzikedni kell! " W 
11 — 32 Világosan 

ÜLLRICH HÜBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

Sz. 4008 -903 . 

Pályázati hirdetmény. 
tíyergyóditró községben rendszere-

sített másod jegyzői és helyettes anya-
könyvvezetői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek és lelhivom mindazokat, kik ezen 
600 korona évi fizetéssel  javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabálysze-
rűen felszerelt  pályázati kérésüket hozzám 
folyó  évi szeptember hó 12 napjáig 
annál biztosabban adják be, mivel később 
beérkező kéréseket nem fogok  figyelembe 
venni. Gyergyószentmiklós, 1903. aug. 23 

Lázár János a. k., 
2—2 lÖBzolgubi ró. 

HOCHSINGER TESTYEREK 

1 5 - 2 0 

ruha-m ossához 
a 1 e g j o b b kékitÖBzer. 

Törvényesen védve. ! 

Mosó-itiU'/.clckV)cn. 1iá/.lurtásokWn n 
legkedveltebb ruhakék itü. 

01 ÓBó és fe lü lmalhat lan! 
kifl  üveg 24 fillér,  Ii7.s7.0ri mosás-
hoz elegendő. — 1 uagy Üveg l'GO 

kor., '/• Ü V CP 1 *or-
W9* Kapható mindenütt. 

Utániatoktól óvakodjunk! 

B U D A P E S T , 
VI, Bóssa-utesa B6. 

Nyomatott Csiksstredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1B03. 




