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Füstbe ment terv. 
A csíksomlyói gimnázium igazgatója, 

a mint az lapunk máa helyén olvasható, 
tanügyi főhatóságától  rendeletet kapott, 
liogy vegye szzámba a gimnázium mostani 
épületének minden hiányait, ezeknek pót-
lására szakértővel készittessen tervet és 
költségvetést s azokat sUrgősen terjessze föl 

Kzen rendelet kevés szóval, de an-
nál ékesebben és világosabban tolmácsolja, 
hogy a gimnázium Szeredába való át-
helyezésének kérdése egyszersinindenkorra 
lekerült n napi rendről h igy az az eszme, 
melynek felvetését  Csikvármegye egész 
közönsége nem mindennapi lelkesültség-
gel fogadta,  melynek megvalósításáért 
vármegyénk törvényhatósága és Csíksze-
reda város képviselő testülete számottevő 
s ugyszólva tetemes áldozatokat voltak 
hajlandók meghozni, sutba dobatott s igy 
az eszme reálizálásához fUződő  szép 
remények is, mint a filst  és pára el-
enyésztek. 

Nem akarjuk azokat a lapunkban is 
több izlien és minden oldalról megvitatott 
indokokat, melyek a gimnázium Szere-
dába való áthelyezésének kérdését aktuá-
lissá tették, iijolag felsorolni,  mert sem 
időnk, sem kedvünk nincs a borsó ialrn 
való hányásának háládatlan munkáját 
újólag folytatni  a különben is ezen czik-
ket nem azért írjuk, hogy a most 
már valószindleg hosszú időre befeje-
zett ügynek más fordulatot  adjunk, ha-
nem inkább azért, hogy felmutassuk  az 
ezen ügyben követett eljárást a különö-
sen azt a nagy rokonszenvet, melyet 
jelenleg a székely boldogitás hangzatos 
korszakában, az erd. róm. katli. státus és a 
m. kir. állam a csíki székelyekkel szem-
ben tanúsítottak. 

Mikor az áthelyezés eszméje a ki-
vitel stádiumába került, C s í k s z e r e d a 
város, ez a teljesen vagyontalan s magát 
is fenntartani  alig tudó városka a leg-
nagyobb készséggel ajánlotta föl  az épít-
kezéshez és parkírozáshoz szükséges föld-

területet ÓB kölcsön pénzen — melynek 
kamatai hosszú éveken keresztül fogják 
terhelni — 9000 kor. értékben megvásárolt 
10 hold területet, bizonyos tekintetek miatt, 
olyan helyen, hogy az uj gimnázium tu-
lajdonképpen nem is csíkszeredai, hanem 
inkább taploczai területen épült volna fel. 
I)e engedett az említett tekinteteknek, ne-
liogy vonakodása által a terv megvaló-
sítása elé még legcsekélyebb akadályt is 

örditsen. 
Vármegyénk törvényhatósága a kész-

ségesen felajánlott  százötvenezer koroná-
val szintén meghozta a tőle elvárható ál-
dozatot, a melyet minden tényezőnek 
méllányolni kellett volna, köztudomásu 
lévén, hogy a vármegyei nevelési alapok-
ból még más iskolák is tartatnak fönn, 
évenkint a nagyobb részt szegénysorsu 
csiki ifjaknak  tanulmányaik folytatása, 
illetőleg befejezése  czéljából nagyobb 
mennyiségű ösztöndíj utaltatik ki s amel-
lett a gimnázium évenkinti fenntartási  költsé-
geihez ugyanazon alap terhére szintén 
hozzájárul. A vármegye tehát megtette 
kötelességét, tőle többet kívánni nem volt 
sem méltányos, sem pedig igazságos. 

A terv megvalósítása tekintetében 
igen szűkmarkú vult maga. a tulajdon-
képpeni fenntartó,  a róm. katli. státus. 
Pedig vegyes vallású és nemzetiségi vi-
dékeken hasonló czélokra nem sajnálta » 
százezer forintokat,  mig a tisztán katho-
likustiak mondható Csíkban a félannyi 
összeget kitevő koronáktól is visszariadt. 

A magyar kir. állam pedig, mely az 
állam alapjait folytonosan  áskáló nemze-
tiségeknek kulturális és közgazdasági czé-
lokra két kézzel dobálja a millióknt, a 
mindig hü, mindig alázatos s a kormányt 
minden időben hűségesen támogató s ed 
digelő néhány állatni eleiui.iskolát, melyek 
egyébiránt ugy is jelentős terheket rónak a 
községekre, leszámítva, semmiféle  állami 
intézménynyel nem dicsekedő Csikvárme-
gyétől sajnált félmillió  koronát. 

Ezeket a dolgokat fontolgatva  ön-
kénytelen azon konzekvencziára jutunk, 

hogy nem fizeti  ki magát sem nagyon 
buzgónak, setu pedig erős mameluknak 
lenni. 

A gimnázium tehát megmarad a régi 
he'.yén, egy imígy-amúgy megtatarozott, 
de a szent czélnak teljesen nem megfe-
lelő épületben, a gimnázium áthelyezésé-
nek eszméjét pedig az Ugy lefolyásából 
levont konzekvencziákkal együtt elhelyez-
zük nem igen kellemes emlékeink közé. 

VégUl csak arra vagyunk kíváncsiak : 
mi fog  történni a Csíkszereda által meg-
vásárolt és az r. k. statusra átkeblezte-
tett területtel ? 

— Egy röpirat a kibontakozásról. 
Egy érdekes röpirat jelunt IIIOET Cotistitulio 
Itália álnovii szerzőiül ezzel a cziinmel : Alkot-
mányos kibontukozás. A szerző abból indul ki. 
hogy mivel a szabadelvűért egylinngiilag 
helyeselte Apponyi Albert grófnak  legutóbbi bo-
s/édébeu a nemzeti jogokról szóló Bzavsit, n 
szabadelvű párt jogi úllásponja azonos, még u 
vozényluti uyelv dolgában is, a függetlenségi 
pártéval. A nemzet ez egységes jogi álláspont-
jAval, úgymond, homlokegyenest számbeli áll a 
korona álláspontja és mivel egyik fél  sem en-
gedhet, mert mindegyik meg van győződve, hogy 
a inagn álláspontja fo'.el  meg a nemzet érdekei 
nek, lü kell vonui a Lonzekvoueziákat. A nemzet-
nek, illetőleg az országgyűlésnek az a köteles-
sége, hogy hagyja abba a passzív rezÍBZtencziát, 
mely törvénytelen és lépjen az aktiv ruziszteu-
czia terére, Hzaz hozznu olyan határozatot, mely 
lyel megtagadja a költségvetési, iudcinniti- és 
ujoiic2-juvaslaloknl. K határozattal a torvényhozás 
törvényes alapot tereint és a törvényhatóságok 
községek is törvényesen tagudhatják meg az adó 
beszedíst, mert most, mikor az országgyűlés még 
num hozott a kormány juvaslataira tagadó hatá-
rozatot, u szerző szerint a törvényhatóságoknak 
és községeknek niucs joguk megtagadni a kor 
mányreudületek végrehajtását. Megtugadui csak 
akkor lenuo joguk, ha a kormány rendeleteivel 
szemben az országgyűlés tagadó határozatára 
hivatkozhatnának. Ezért loune a szerző szerint 
a törvéuyes állapot helyreállításában az első 
lépés az aktiv rozisztenczia, azaz a kormány em-
iitelt három javaslatának megtagadása. 15 hely 
zelbeu igaz, mereven szemben állana egymással 
a nemzet és korona akarta, do legalább törvé' 
uyes alapon. Hogy a koronának vau e igaza 
vagy a uemzetuek, azt egyik fél  sem düutheti 
cl, azt a jövendő történelme fogja  eldönteni. A 
szerző azt vallju, hogy ebból a dilemmából csak 

uz vezethet ki, ha a korona leszáll a néphez. 
Segíteni csak a korona tud, Mikor a népben a 
szenvedély dolgozik, csak a koronától várható 
higgadt megfontolás  és az erkölcsi nagyságnak 
az emberit meghaladó mértéke. A korona eddigi 
meggyőződését az az érzéB, hogy a nemzet aien-
vedélyében az örvény felé  rohan és oda vonszol-
hatja magával a koronát is, megváltoztathatja. 
A korona tehát kijelentheti, hogy eddig vallott 
jogait — a nélkül, liogy eddigi jogi álláspont-
jának jogosságából engedne, — ezután a nem-
zettel együtt gyakorolja. Ezzel siemben a nem-
zet kijelentheti, hogy addig, a mig ai uj jogál-
lapot inollctt elég magyar tiszt nem lesz, nem 
látja szükségét annak, sót tartózkodik tőle hogy 
a vezényleti és a belső szolgálati uyelv magyar 
legyen. Ezzel a tényleges állapot nem változnék 
egyelőre és belátható idén talán egyáltalán nem. 
Tehát a Bzerző szerint az uj jogi helyzet sem 
fog  nagy. téuyleges változásokat előidézni a ko-
roott befolyásában.  A szerző javaslata az, bogy 
a képviselőház határozattal vesse el a költség-
vetési, az iudemniti és az ujonczjavaslatot, ezzel 
törvényeB állapotot teremt, nyomban ezután a 
koronához fölirattal  forduljon,  melyben deklarálja 
jogi álláspontját és a korona előtt kibontakozási 
javuslatot tesz a füzetben  kifejtett  irányban. A 
szerző roméli, hogy a korona ezen az erkölcsi 
és jogi alapon a föliratra  kedvező leirattal vá-
laszolna, — a kik azoubau ismerik a tényleges 
viszonyokat, ebben a reménybeu aligha osztoznak. 

= Az u j katonai bíróságok. A kato-
nai büntető eljárás reformja  alkalmából, a hadügyi 
kormány terve szerint, ujjá szervezik a katouai 
bíróságokat is; a tervezet szeriül alsóbb fokon 
a dandár bíróság, felső  fokon  pedig a hadosztály-
bíróságok ítélnek. A magyar korona területin a 
következő bíróságok szervezését tervezik : Buda-
pesten lenne egy honvéd- és egy közös hadsereg-
beli daudár-biróság, és egy közös hadseregbeli 
hadosztály-birÓBág: ugyanilyen biróságok len-
néuok Zágrábbau, Eszéken, XagyBzel*enben, Kas-
sán, Kolozsvárott és Pozsonyban. Hadosztálybiré-
Bág és közös hadseregbeli dandár-bíróság lenue 
Nagyváradon, Komárombau, Miskolczon, és Temes 
várott. Hadosztály-bíróságot és honvéd dandár-
bíróságot terveznek Szegeden Székesfehérvárott, 
közös hadseregbeli dandár-bíróságot Aradon, 
Eperjesen, Fiuuiébau. Gy&lufeliérvárott,  Drassd-
bau, Sopronban, Péterváradon, Györótt és L'ng-
várou, s honvéd dandár-bíróságot Debreczenben, 
Pécsett, Lúgoson, Nyitrán és Szntmárou. 

A válság. 
Ismét eltelt egy hét, anélkül bogy meg-

hozta volna az annyira óhajtott kibontakozást, 
söt a raiut némelyek állítják a helyzet még sú-
lyosbodott. Különösen aggasztó körülmények 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az E. K. E. választmányának jelentése. 
— Előterjeszteni- R.i.lnúú Dezső főtitkár  az  1B09. 
ungusztLis ÜO-iin Brussóbau tartott közgyűlésén. — 

Ugyanez a társaság vezeti a romániai szé-
kely gyermekek hazahozatalaiénak ügyét és mi-
ként az iskolai igazgatók jelenlik, a hazahozott 
és a különböző iskolákban elhelyezett székely-
gyermekek jól tanulnak és előhaladásuk fokozatos. 

A székely kérdésben tehát a mult közgyű-
lés határozatának megfelelőleg  a szükségeseket 
megtettük, egyebekben a legnagyobb bizalommal 
viseltetünk Sándor János főispán,  eiékely kor-
mánybiztos iránt, akinek körültekiutő és mindenre 
kiterjedő tigyoline biztosítanak, hogy a székelyek 
Sámlor Jánosban az elhunyt Potsa József  helyébe, 
uj atyát kaptak. 

Irodalmi működésűnkről is köteleségünk 
megemlékezni. Jelentésünk folyamán  több helyen 
felsoroltuk  ujabb kiadványainkat, melyeknek ssáma 
immár 3.">. 

Egyesületi lolyoiralunk, az Erdély, 12-ik 
évfolyamába  lépett. A folyó  évben tagjaink kiván• 
ságara kisebb alakban jelenteltük meg. Egyéb 
kiadványaink közül teljesen elfogyott  az Erdélyi 
Kalauz és a Székely fold,  hasonlókép kisebb 
kalauz-könyveink közül is csak néhány száz pél-
dányunk van. 

Most van előkésiités alott Hankó Vilmos 
dr. tollából .Világszép Erdély* oiimroel egy na-
gyobb szabású monografia,  mely Erdély mindeu 
vidékét vonté és megnyerő modorban Ismertetni. 
A könyvhöz illusztrácsiékat Urmösi Sándor festő-
művész készít. 

Munkálatban van Erdély tnrislatirképe. 
mely különösen a hegyi ia havasi utakra is a 
kirándulási túrokra l**ss figyelemmel. 

Elmellőzve sok egyéb részletet, mely mun-
kásságunk elevenségét és sokoldalúságát mutatja, 
itt említem meg, hogy a párisi kiállításon egye-
sületünk is részt vévén, a bíráló bizottság az 
egyesületet díszoklevéllel és bronz éremmel tüu-
lelte ki. 

Ez a kitüntetés immár a -1-ik kitü utetésüiik, 
lévén már az ezredéves és a brüsszeli, valamint 
a marosvásárhelyi kiállításokról. 

A válssztmány a lefolyt  évbeu tartott 4. a 
tisziikari tanács 5. muzeuini felügyelő  bizottság 
2, a diákturistáskodást szervező bizottság •>, a 
székelytársaság 3, a turista osztály 2 gyűlést. 

Tagjaink száma meghaladja az -VJOO-at, 
melybél azonban reudesen csak 3000 fizet.  A 
hátralékosok ellen a választmány erélyesebb 
intézkedéseket tart szükségesnek. 

A lefolyt  évben uj alupitók lettek: Csíz 
fürdő.  Hujdu. I'ozsouy. Somogy vármegyék, 
Hódmezővásárhely, Karczag, Kassi, Makó, Temes-
vár és Újvidék városok, valamint Tórley József 
pezsgógyáros '200—200 koronával. 

Kendes tagjaink 200-sl szaporodtak. Külö-
nösen nagy a Bzaporulat a brassói osztály kö 
rében. — 

Az E. K. E. iparczikkek összes jövedelme 
a lefolyt  évben 726 kor. volt. Itt inog kell em 
lékeznem arról a hajszáról, melyet egy másik 
gyujtógyár az E. K. E. gyújtók ellen indított. 
Választmányunk a gyűjtő-gyárakkal kötött szer-
ződést a legnagyobb körültekintéssel állapította 
meg is megelőzőleg a gyár magyarságára vonal 
kozélag az illetikes hatóságokat mind megkér 
deste és ezek résziről mind kedvező véleményt 
kapott. Ai E. K. E. gyújtók ellen folyamatba 
tett pör most 3 fokon  is eldőlvén, tisztelettel 
jelentjük, hogy a kereskedelmi miniszter ur az 
E. K. E gyújtókat gyártó Unió első magyar 
részvénytársaságot az ellene emelt vád alól fel-

mentette és a feljolentőkot  a költségekben el-
marasztalta. 

Az anyagiak köréből kiemelem, hogy a 
lefolyt  évben bonyolítottuk le u radnu-borbereki 
fürdő  átadási ügyeit. A kincstártól kapott meg 
váltási ösBzeg nem fedezte  ugyan a fürdőbe 
belefektetett  összegüket, azonban így is abba a 
helyzetbe jutottunk, hogy iniut erkölcsi testület 
megszabadultunk. 

(Vége.) 

A mult század eleje. 
(A ri-iorniok kom. A Nugy Képes Világtörté-

net XI küti.'te, irta dr. Murcxuli Henrik. Áru Ili ko-
ronu. A Friinklin-Túrsnlul LS líúvui Testvérek iro-
dalmi intézet kiadása-) 

A történelmi nagy munkákat bizonyos TOSBZ-
iudulutu elfogultsággal  szoktuk kezünkbe venni. 
A mi korunk idegeukedik a nagy kötetektől, a 
tárczák, ujságeakkek, revüek apró essayi nagyon 
magukhoz édesgették. Figyelműnk az ezer apró 
mindennapi dolog közölt uem bir egy tárgyra 
központosulni és a nagy könyveket csak köny-
nyedén át szoktuk levelezni s rendesen csuk 
itt ott állapoduuk meg a soroknál. Igy aztán 
a nagy muuka a mi szemiinkbeu nem látszik 
egyébnek, tniut egy különös methodusBal beren-
dezett éa lazán összefűzött  lexikon czikksorozat-
uak. a hol szó van erről is, arról is, do az ösz-
szefüggis  kikutatáBával nem eróseu fárasztjuk 
magunkat. 

Így olvasva, a világtörténelem épen azt a 
tulajdouságát veszti el, a mi a legérdekesebb 
ÍB legfontosabbá  teszi: a kapcsolatok szembe-
tűnővé titelit, az események rendjinek ÍB tör-
vényszerűségének kimutatását. A históriai tudo-
mány minden esetre az adatokon épül, de lé-
nyege ia magva a különböző esemiuyok össze-
tariózásának megállapításában van. S a világ 

történetének épen az a hivatása és a tulajdou-
képení tárgya, hogy megmutassa, mint pattant 
uló szükségképen a római nép kezdődő felbom-
lásának éa összezavarodásának bizonyos stádiu-
mában JuliuB Caesar. Hogyan támadt elő a fran-
cziu forradalom  háborgásából szükségszerűen 
Napoleon. A világtörténet tudja megmagyarázni, 
hogy Napoleou merészsége, lulbizalma, a fran-
cziu nép elernyedtségéuek és lelkesedisineb 
gyors változásai, a külföld  férfiai,  állapotai, ál-
lamai és hangulatai, hogy törték össze aztán azt 
a trónust, a melyet az ujabb kor legcsodálato-
sabb férfija  mesés erővel és értelemmel épített 
fel.  Essay és lexikouczikk, monographia is tör-
tiuelini kis kivonat mind csak azt magyarázhat-
ják meg, hogy mi volt a korban, mi volt Napo-
leon egyéniségében, a mi sorsát előre megírta. 
A világhistória mindezt összefoglslja  s megbőviti 
az előzményekkel is következminyekkel is, ugy, 
hogy keziben a történelem jeleneteiből egy nagy 
törtéuelmi dráma szövődik, melynek hőse az em-
beriség, tartalma pedig az emberiség fejlődése. 

Ennél nagyobb, szebb és fontosabb  tárgyat 
nem választott magának tudomány. A legreálisabb 
tudontáuyok, melyek kézzelfogható  tinyeken ala-
pulnak is a mi jólétünket irányozták, a filozó-
fia,  a mely értelmünknek hódító fegyvereket 
kovácsol, a vallás, a mely az élet problémáinak 
egy kisz megoldását nyújtja, nem adhatnak na-
gyobbat, szebbet is hasznosabbat az emberiaig-
uek, miut a történelem, a mikor az emberi szel-
lem is az emberi tevikenysig fejlődésének,  éa 
kifejlődésének  útját rajtolja meg. 

A magyar világhistóriánnak mig ezen felül 
is van egy nagy és komoly feladata,  a melyet 
először a Nagy Képes Világtöitinet próbált meg-
oldani, Ez az, hogy hazánk sserepit és törté-
netét beilleazaze az európai nipek egyetemes 
történetébe, bogy a magyar nemzet munkássá-
gát egybekacsolja at európai nemzetek munkás-, 
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közölt van a szabadelvűpárt, melynek jövendó 
sorsa attól lügg. hogy a kiküldött kilenezes 
bízottéig a nemzeti követeiének tekintetében 
megtalálja-e a megegyezésnek azt n m Ad ját, 
amely a párt minden árnyalatát kielégíti a arra 
is alkalmas leend, hogy az ellenzéket is lesze-
relje. Ez nagyon kívánatos volna, de a bizott-
ság üléseiről kiszivárgott birek szerint nagyon 
kétséges, némelyek szerint pedig teljesen lehe-
tetlen s igy a vilság megoldása s a rendes ál-
lapotok helyreállítása a közel jövőben nem is 
várható. 

Folyó hó 5-én délelőtt Héderváry  gróf 
mintegy ót negyed óráig taitó magánkihallga-
táson volt a királynál. Kimerítően isméi tette 
leszavazása körülményeit s leirts sz azóta észlel-
hető politikai viszonyokat. Kóvetkevö napon 
ismét kihallgatásra ment a királyhoz s itt mint-
egy félórát  lőltólt, de döntés egyik alkalommal 
sem történt a igy Héderváry  formális  felmen-
téséig az ügyeket tovább fogja  vezetni. Az 
utóbbi kihallgatáson a felség  megbízta Héder-
váryt, hogy értesítse Széli  Kállmánt, hogy ö 
felsége  őt még egyszer meghallgatni ''hajtja, 
mielőtt az aj miniszterelnök kiszemelésére lé 
pés történnék. 

Ennek következtében Széli  Kálmán nyom-
ban Bécsbe utazott s már szerdán délelőtt je-
lentkezett. A kihallgatás szokatlanul hosszú 
volt s délelőtt 11 órától háromnegyed egy óráig 
tartott. U kihallgatási ól semmi sem szivárgott 
ki. Széli semmit sem beszélt s csak annyit je-
lentett ki, hogy ezen kihallgatásával sem értek 
el politikai eredményt. A kihallgatás napján dél-
ntán Széli Kálmán közel máslél óráig Körber 
dr. osztrák miniszterelnökkel tanácskozott. 

Széli csütörtökön érkezett vissza Buda-
pestre s még a/.on napon elnökölt a kilenczes 
bizottságban, ahol jelentést tett kihallgatása 
eredményéről, melyet azonban ugy ő, mint a bi-
zottság tagjai a legnagyobh titokban tartanak 

A Széli Kálmán megérkezésével n kileu 
czes bizotuág újra hozzá fogott  tanácskozásai-
hoz s bárha kétszer is összegyűlt a programm 
dolgában döntés nem történt. Mert, bár a volt 
nemzeti párthoz tartozó tagok a döntést óhaj-
tották is, az a nézet jutott érvéuyre, hogy sz 
nj miniszterelnök deszignálása előtt nem lehet 
határozni, mert a korona álláspontját az uj mi-
niszterelnök fogja  ismertetni és képviselui. 

A jövendő miniszterelnök személyére vo-
natkozólag ismét megindult a kombináczió. 

Széli  Kálmán már tőbbizben kijelentette, 
hogy semmiféle  körülmények között nem vállal-
hatja a miniszterelnökséget. A Wekerle  és Ap-
ponyi-(é\e  kombináczió már leljessn lekerült 
a napirendről, mert felülről  egyiket sem látják 
azivesen a kormány élén. 

Újólag tehát Andrássy  Gyula és Tisza 
István személye nyomult homloktérbe. Némelyek 
azt mondogatták, hogy Andrássy  Gyula gróf 
vállalja el átmeneteiig a kabinet alakítást, még 
pedig a Tisza István belügyminiszterségével s 
ez a kabinet fogja  egyengetni az utat egy Tisza-
kormány számára. Mások meg azt hiszik, hogy 
Andrássy  Gyula gróf  nem vállalja el a kor-
mányelnökségei s igy a jövő emberének Tisza 
István grófot  tekintik. 

A Tisza  István miniszterelnökségét a sza-
hadelvüpártban is különböző érzelmekkel fogsd-
ják ; az ó-szabadelvflek  természetesen örvende-
nek, a pálttagok egyrésze azonban a jöviit sö-
tétnek látja. Azt hisszik, hogy Tisza István 
kabinetjét a régi rendnek bivei közül fogia  ösz-
szevAlogatni s el fog  kezdődni ismét az erő-
szak uralma. Ezek szerint Tisza István a ház-

sásával éa nagy szempontokból tekintve, nem-
zetünknek méltóbb helyet is keressen a nemzetek 
sorában, mint ai a régi. már szinte szálló igévé 
lett meghatározás, hogy nemzetünk au európai 
műveltség védbástyája volt s Kelettel szemben, 
a mai alapjábau véve nem több ÓB nein uaeyobbl 
dicsőség, mint a mtizeumi Aré, a ki a kincsek 
mellett áll éa nem hagyja, hogy hozzáérjenek, 
sót mi nálunk ei egyeuesen életkérdés volt s 
akarva nem akarva védeni kellett magunkat s 
a nyugati népek szerencséje volt, nem a mi ér-
demünk, hugy ez as önvédelem erós éB kitartó 
lévén, a pusitulást itt megakasztotta, tovább 
nein engedte. 

Á mi nemzeti történelmünknek ez aeurépai 
történelemhez való liozzáHizését világosan éa 
aiépen mutatja a Világtörténet XI. kötete, a mely 
nek — hogy egy kis és könnyű statisztikával 
éljiiuk — 6811 oldalból inti oldal esik a magyar 
históriára. Képek dolgában is kitiinó az egész 
munka szerkesstése : a magyar részból itt talál-
juk Széchenyi Ferenci és Festetich Oyörgy szob-
rának a máBát, Deáknak egy ifjúkori  arcsképet, 
Széchenyi több képét, a királyi meghívót az 
IS'-'.Viki országgyűlésre hasonmásban Széchenyi 
Metternichhez intézett memorandumának lapját, 
fiiéehenyinének  egy kéziratát, képeket a pozso-
nyi diétáról, Wesselényii, Kazinczyt, Kossuthot. 
Desaewfly  Aurélt, Bezerédj Istvánt a aion kor 
költói közül caaknem valmennyit. 

A világtörténet haaafías  misssiója, a mely, 
mint ai igaai hazafiság  mindig, egyúttal kutu-
rális is, as egész emberiségre, si egész tudo-
mányra kiható, mert as idegen szakmunkák ezen-
túl utálnak egy oly forrást,  a mely as ó mun-
kájukat megkönnyíti, a mely Magyarországnak 
európai szerepét megállapítja és körülírja. Est 
a munkát terméaselesen nekünk magyaroknak 
kellett elvégeznünk éa hogy elvégeslük, as a mi 
tudósainknak, elaó aorbaa Marcialinak elévülhet-
en érdeme. 

I 

c s í k i 
ban előterjeszti javaslatait s ha sz ellenzék to-
vább folytatja  az obstrnkcziót javasolni fogja, 
hogy kérdezzék meg a választókat, azaz en-
gedje az ellenzék, hogy az IndemuitAst meg-
szavazzák, hogy igy a házat alkotmányos for-
mák között oszlathassák fői,  s ha ezt az ellen-
zék nem akczeptálná, akkor ex leiben is fel-
fogja  oszlatni a házat még pedig mindaddig, 
mig végre egy erős kormánypárt, és egy nem 
obstruáíó ellenzék kerfll  * házba. 

Nagy koDstérnácziót idézett elő a Tisza 
István miniszterelnökségének híre a függetlenségi 
párt körében, mert azt hiszik, hogy vele ismét az 
erós kéz  politikáját kísérlik meg, attól pmlig 
semmi jót sem remélnek. Némileg vigasztalja 
* függetlenségieket,  hogy Apponyi Albert gróf 
megtartja az elnökséget, inert ha Apponyi le-
mondana, az esetre ugy vélik, hogy Tisza  Ist-
ván a házszabályoknak nem csak merev és szi-
gorú felfogásához  ragaszkodnék, brnem a leg-
ridegebb házszabály magyarázatokkal iparkod 
nék az ellenzék erejét megtörni s ebből a czél-
tiól nem riadna vissza még az erőszakosságok-
tól sem. Továbbá felteszik  róla, hogy ha a ház-
szabályokkal uem boldogul, akkor az ex-lexlien 
is feloszlatja  a házat. 

A Tisza  István minisiterelnökségéről való 
értesülés a néppártot erősen lehangolta, mert a 
múltkori vállalkozását az erőszak politikájára 
sem elfelejteni,  sem megbocsátani nem tndják. 

Tisza  Istvánnak egy intimasa ugy nyilat-
kozik, hogy Tisza Istvánt a körülmények viszik 
a kormányra, mert senki sem mer vállalkozni, 
pedig már lehetetlen tovább ebben az állapot 
ban maradni. Tisza gróf  vállalkozásával áldo-
zatot hoz, mert nagy barcznak megy elébe s 
könnyen a harcztéren maradhat. Azt is mondja, 
hogy Tisza nem szándékozik feloszlatni  az or-
szággyűlést és alkotmányosan akar kormányozni. 
Ha a házat feloszlatják,  azt már nem Tisza 
István fogja  csinálni. 

A megyei közigazgatási bizottság Illése-
Csíkszereda, ÍÍM.'I. október 12. 

A megyei közigazgatási bizottságnak a 
főispán  távolléte miatt Becze Antal alispán el-
nöklete alatt megtartott rendes bavi ülése na-
gyon rövid lefolyása  volt. Az előadói jelentések 
különös figyelemreméltó  mozzanatokat nem tar-
talmazván, a szőnyegre került ügyek közül a 
következőket tartottuk feleniliteodóknek: 

Gyergyószentmiklós nagy község kérelem-
mel járnit a közigazgatási bizottsághoz aunak 
kieszközlése végett, hogy a székelyudvarhely— 
zetelaka- gyergyótekerőpataki ujon épült út-
vonalon át Gyergyószentmiklós és Udvarhely 
közötL közvetlen postajárat rendeztessék be. 
A bizottság a kérelmet jogosnak s a postajárat 
beállítását szükségesnek tartván, kereskedelem-
ügyi miniszter urat annak teljesítésére felirali-
lag megkérni határozta. 

A felcsiki  járás főszolgabirája  bejelentette, 
hogy a csikszentmihályi elemi népiskolában a 
túlzsúfoltság,  valamint a levegő dohos és nyir-
kossága és a kellő világosság hiánya miatt a 
növendékek egészségének veszélyeztetése nél-
kül tanítani lehetetlenség, miért is az iskola 
beszüntetése mellett a község annak U|ra épí-
tésére lenne kötelezendő. A bizottság a lőorvos 
véleményének kikérése után ntas'lani határozta 
az iskolaszéket, hogy sürgősen gondoskodjék 
egy, az egészségügyi követelményeknek «s a 
tanOgyi c/.élnak megfelelő  uj iskola épület lé-
tesítéséről. s addig is, inig az felépíttetnék,  az 
iskolát alkalmas bérházba helyezze el. 

Gyimeskőzépiok területen a Boros patak 
völgyében a Csíkszereda—gyimesi vasnt mellett 
a kir. államépitészeti hivatal által tervezett 
vízlevezető árok és töltés létesítésének enge-
délyezése tárgyában kiadott, alispáni véghaláro-
zatot, u»y a kolozsvári államvasutak Uzletve-
zetősége, tnint az építészeti hivatal megfelebbe/. 
vén, a neheztelt alispáni végzés helyben ha-
gyatott. 

Ugyancsak helyben ImayU a bizottság a 
megye alispánjának azou másodfokú  határozatát, 
melylyel Daniel Pál gyergyószentiniklósi lakós 
által tervezett építkezésekre az engedély kiadása 
megtagadtatott. 

Gyimeafelsőloki  Bodor Mihály jogos zálog-
lás meghiúsításával elkövetett mezörendőri ki-
hágásos ügyében hozolt marasztaló szolgabírói 
végzés ellen felebbezéssel  élvén, annak hely 
nem adatott. 

Mélik István remetei lakós, fakereskedő 
a gyergyószentniiklósi elöljáróság határozata 
ellen fellebbezett,  melylyel a Kupóspataki erdőlö 
ntba beeregetett fák  eltakarítására és az uinak 
szabaddá tételére köteleztetett. A bizottság az 
elöljáróság határozatát megsemmisítette és a 
panaszt törvényszerű elbírálás végett az erdé-
szeti bizottsághoz áttenni határozta. 

Az anyakönyvi kerületi felügyelő  javas-
lata folytán  Vasa János Csikszenttamáara meg-
választott körjegyzőnek teljes hatáskörrel anya-
könyvvezető helyettesül való kinevezése a bel 
ügyi kormánynál javaslatba hozatott. 

Pál Dénes csikszépvizi segédjegyző, anya-
könyvvezető helyettes államsegélyének a00 ko-
ronáról 600 koronára valá felemelése  iránt a 
nevezett miniszteriomhoz felterjesztés  tétele 
határoztatott el. 

Éltes Mózes tusnádi segédjegyzőnek tel-
jes hatáskörrel anyakönyvvezető helyetteaül való 
kinevezése felsőbb  helyen ajánlatba hozatott. 

László Dénes szárhegyi tanító fellebbezése 
folytán  a fizetését  leszállítani czélzó képviselő-
testületi határozat feloldatott,  mert kitűnt, hogy 
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nevezett tanító a törülni szándékolt 200 kor. 
illetményt már évek óta élvezi s az, mint a 
képviselőtestület által korábban részére bizto-
sított és  személyhez kötött állandó természetű 
tanítói illetmény nyugdíj igényébe is beszámít 
tátott. 

Végül szárhegyi Oláh Gyulának, mint had-
köteles korban álló néptanítón»» kivételes urt 
sülhetésre szükséges engedély megadása a hon-
védelmi miniszternél javaslatba hozatott. 

Magyarország számokban. 
A magyar királyi központi statisztikai hi-

vatal hazánk augusztus bavi állapotáról a kö-
vetkező kimutatást közli: 

Népesedés. 1903. aaguszlns hónapjában 
élve született a magyar birodalomban «1298 
gyermek ; a halottak száma 40 581 roll, a ter-
mészetes staporodás tehát 20.717. — A közölt 
számokból Horvál-Szlavonországokra 1810 élve 
születés, 4568 halálozás és 3273 lőuyi szaporo-
dás esett. A Dinit évi angnsztus eredményével 
összehasonlítva, 4100 zal kevesebb a születések 
a 3100-zal kevesebb a halálozások száma s a 
szaporodás is 1000-rel kisebb a tavalyi augusz-
tusénál. Szomorúbb az eredmény, ha az év le-
folyt  8 hónapjának adatait hasonlítjuk össze a 
mult év megfelelő  időszakának adataival. — E 
szeriül a folyó  év első nyolca hónapjában 
41 600-zsl kevesebb gyermek született és 1700-
zal több ember halt meg, miut a mult év meg-
felelő  időszakában, a szaporodás tehát 43.300-
zsl maradt alatta a tavalyi eredménynek 

Házasságkötés. 1U03. augusztusában 6163 
pár járult HZ anyakönyvvezető elé a magyar 
birodalomban, még pedig 6498 a szorosabb ér-
telemben vett Magyarországon és 065 a társ-
országokban. Augusztus a mezőgazdasági munka 
ideje lévén, a házasságkötések száma csekély. 
A mult évi augusztushoz képest 200 zal kisebb 
sz idei eredmény, a lefolyt  nyolez hónapot véve 
pedig 4800 zal, a mi azonban az őszi házassá-
gok nagy száma következtében az év végéig 
még kiegyenlítődhetik. A 61G3 házasság közül 
91A vegyes házasság volt, az összes házassá-
gok 14'8 százsléka, ebből azonban aráuylala-
nul kevés, csak 31 eset a társországokra, az 
ott kötött házasságoknak 14-7 százaléka. A 
keresztény-zsidó házasságok száma 43 volt s 
ezek közül 27 esetben a vőlegény és 16 eset-
ben a menyasszony tartozott a zsidó feleke-
zethez. 

Tüzesetek. 1903. augusztusában a magyar 
birodalotnbau 1565 községben 2144 tüzeset 
fordult  elő 6002 károsulttal és 7,226.127 kor. 
kárösszeggel Ebből a szoros értelemben vett 
Magyarországra 1384 károsult község és 1940 
tüzeset esik 4695 károsulttal és 7,982.532 kor 
kárösszeggel. Horvát-Szlavonországokban a tűz-
vész sújtotta községek száma 177. a tüzesetek 
száma 204, akárosultak száma 307 és a kár-
összeg 293.596 korona volt. Legtöbb kárt szeü-
vedett: Budapest 2,426,102 korona kárösszeg, 
gel, Zemplén vármegye 271.747 korona kár-
ősszeggel, Torontál vármegye 322.654 korona 
kárősszeggel, Sáros vármegye 208 863 korona 
kárösszeggel, Pozsony vármegye 203.202 kor. 
kárösszeggel, — Jász Nagykun-Szolnok megye 
195.302 kor-ja kárösszeggel, Szabolcs vár-
megye 195.197 korona kárösszeggel, Boisod 
vármegye 184.026 korona kárösszeggel. A leg-
nagyobb tüzesetek voltak: Budapesten augusz-
tus 21-én 127 károsulttal és 2,356.737 korona 
kárösszeggel. (A Párisi Áruház égése.) 

Küllöldi útlevelek. 1903. augusztusában a 
szorosan vett Magyarosiágon (Fiúméval) 8191 
útlevelet adtak ki, tehát 1648-czal kevesebbet, 
mint az előző hónapban, és 1530czal többet, 
mint a mult év augusztus hónapjában; az iv 
elejétől kiadott útlevelek száma az idén 13123-
mal több, mint a mull év első 8 hónapjában 
volt. A kiadott útlevelek tulajdonosának 568 
útitársak volt. Legtöbb útlevelet váltottak Brassó 
(696), Zemplén (617), Szeben (497), és Nagy-
Küküllő (462) vármegyékből és pedig a Király 
hágón túlnyomó részbeu romániai, különben 
pedig amerikai érvényességgel A törvényható-
sága városok közül Budapesten (173,) továbbá 
Pancsov.ln (31) és Verseczeu (20) váltottak 
legtöbb útlevelet. Az útirány szerinti megosz-
lásnál első lielyeu Amerika áll (3370). Qiáns 
Románia (2914) és végűi Euióps(2442) követ-
kezik. Horvát-Szlavonországban 3199 ui levelel 
adlak ki, 765 tel löbi>el, mint az előző hónap-
ban és 162 vei többet, mint a mult angnsztus 
hónapjában. A kiadott útlevelek Adierikába 
való utazásrs 1753, Bosznia-Herczegovinába 
672 és Európába általában 601 személyt jogo-
sítottak. 

A trónörökös miniszterelnöke. 
(Folytatás és vége.) 

A hivatalnokok gyűlölik az ő szisztémá-
ját. Három ember van, aki ma az osztrák köz-
igazgatásban intéző szerepet visz. Ezek kö/ül 
az egyik úgyszólván mindenható, — neve: 

Regner Oktsvián, Bittér von Bleyleben, 
miniszteri tanácsos, a belügyminisztérium elnöki 
osztályának vezetője, egy harminczöt éves fiatal 
ember, aki érthetetlen- hatalmat gyakorol a mi-
niszterelnök Nett. Éles, fekete  szemével agy 
szuggerál Körbernek, mint valami médiumnak. 
Ennek fivére,  Bezső, az igazságügyminiszlérium 
elnöki osztályának vezetője, sz igazságügy me-
zején kormányoz. A sajtóval és a parlament 
embereivel pedig Sieghardt miniszteri tanácsos 
közvetíti a Körber ügyeit. — Egyébiránt nincs 
tekintély, se helytartó, se osztályfőnök,  se re-
ferens.  — 

42. SE&ni. 

Az osztrák hivatalnokok igy hívják kor-
mányokat : Ministerium Bleyleben-Sieghardt 
Bleyleben, genannt Körber. 

Körber személyesen csak képviselőkkel és 
újságírókkal érintkezik. 

A képviselők dolgai felől  Sieghardt infor-
málja, aki pontosan tndja, hogy melyik kép-
viselőnek mire van szüksége: ennek gyárra 
van. amaz ö«ztöudijat akar a fiának  stb. 

A sajtó hatalmát és befolyását  teljes mér-
tékben értékeli Körber. — Egy ízben ekként 
nyilatkozott Széli Kálmánról, az ő kedves ba-
rátjáról : 

— Széli Kálmán pozicziója biztos, mert 
övé a sajtó, az ólom. Az ólom manapság töb-
bet ér az aranynál, legalább sz államférfira 
nézve. Ismerik azt a szép gyermekjátékot, az 
ólom-emberkét? Az emberke fából  való,könnyű 
porhanyós fából,  de alapja egv fél  ólom-golyó. 
Már most akárhogy ia akarják lefektetni,  le-
gyűrni az emberkét, — hiába, nem megy, az 
emberke ide-oda billen és végre megint csak 
egyenesen á'l az ólom golyón. Igy jár sz a po-
litikus, aki helyzetét a sajtóra, az ólomra ala-
pozza. Ilyen ólom emberke Széli Kálmán Í9. 

De Körber is. Baffinált  leleményességgel 
keresi a sajtó kegyét és előre köszön a leg. 
kisebb újságírónak, a Concordia-bálon pedig 
gratulál a riportereknek „müveikhez*. A bizott-
sági ülésekre elmegy, csak azért, hogy titko-
saknak nyilvánítsa. — Ennek következtében a 
tagok nem adhatnak informácziót  a lapoknak, 
és reá vannak utalva a miniszterelnökre, aki 
szívesen áll rendelkezésükre, mint riporter. 

Beszédeit többnyire Sieghardt készíti és ő 
színész módjára szórul-szóra betanulja. Beteges 
hiu'ága annyira ismeretes, hogy közhiedelemre 
talál az a hír. hogy a bécsi lapok néhány 
émelygősen dicsérő czikkét jómaga irta öo-
magáról. Az interpellácziókra való feleleteit  a 
szakhivataluokok dolgozzák ki és ő szórul-
szóra bemagolja, annyira, hogy az aláhúzott 
helyeket különös nyomatékkal szavalja. 

Unja a színházat., a zenét, a művészetet. 
Soha vendégséget uem adott házánál. Sehová 
se jár. 

Baráti viszonyban csak egy családdal van 
Schneeberger dr. ügyvéddel és ennek a fele-
ségével, egy vörös hajú, impozáns asszonynyal, 
aki nagy okosság bitében áll. Egyébiránt na-
gyon magányos ember az osztrák miniszterelnök. 

Tégül még valakire fel  akarom bivni a 
figyelmet,  aki legalább is annyira áll a trón-
örökös kegyében, mint Körber miniszterelnök. 
Ez báró Beck, földmivelésűgyi  osztályfőnök,  -
(nem rokona a vezérkari főnöknek)  egy ötven 
éves magas, elegáns ur, aki a legnagyobb be-
folyását  gyakorolja egykori tanítványára, a 
trónörökösre, — egy konzervatív, erősen 
ó-osztrák érzelmű ember. — Megtörtént az az 
Ausztriában talán páratlan eset, hogy apja 
halála alán, (aki az államnyomdának igazga-
tója volt), apja érdemeiért kapta meg a báróságot. 

Tessék megjegyezni a nevét, mert ez sz, 
aki vslamikor, talán már legközelebb, nagy 
szerepet fog  játszani. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Királyi ki tüntetés. Ö felsége  id. 

K o v á c s y Bálint kászonujfalvi  nyugalmazott 
postamestert ötvenkél évet meghaladó hűséges 
szolgálata elismeréséül az aranyérdem kereszt-
tel lüulette ki. A buzgó, pontos és lelkiisme-
retes munkával jól kiérdemelt kitüntetéshez 
őszintén gratulálnak és a jól megérdemelt nyu-
galom élvezéséhez a kitüntetettnek hosszú, öröm-
teljes életet kívánunk. 

— Eljegyzés. B o r b é l y Sándor pénz-
ügyőri szemlés/, a napokban jegyezte el M á r-
t o o Pólit, Márton Ignácz városi tanácsos 
leányát. 

— Áthelyezések. A m. k'r. pénzügy-
miniszter az udvarhelyi pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőségtől Kiss Gábor szám-
vizsgálót a csíkszeredai számvevőségi kirendelt-
séghez és Gláva Oyörgy számtisztet a csíksze-
redai számvevőségi kirendeltségtől az udvar-
helyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám-
vevőséghez helyezte ál. 

— Körorvos választás. A csikgyimesi 
közegészségügyi körben dr. Nagy Ferencz ha-
laiéval megüresedett kőrorvosi állás betöltésére 
a választás szombalon ejtetett meg, mely alka-
lommal löbb pályázó közül dr. K á s a Lajos 
oláhlalvi körorvos leli megválasztva, a kt még 
Qyergyóban ily minőségben működött. 

— Beiktatás. Csikssentimréröl a követ-
keió sorokat vettük : Tudomásnak szerint f.  hó 
11 -én, a csikBzentimret község papját a kerületi 
papság jelenlétében a püspök megbízásából Hosz-
szu Ferencz osiksientkirályi plebáuos esperes 
beiktatta. A beiktatás előkészítése isme-ellen 
okokból a legnagyobb titokban történt, ugy hogy, 
mikor az a sok pap a helybeli kiküldött pap 
minőségében lévő Lórincz Sándor plébánossal 
bezárólag bevonult, a templomban megjelent hí-
vek sieme, szája tátva maradt s mindenik egy-
egy kérdőjelnek nézett ki: mi fog  moit történni, 
laláu a kiküldött papot bucsuztatjak el ? S meg-
történt nagy czeremoniával a sok esküdözés, de 
azért senki sein tudta, hogy mit vAgezoek, mert 
ilyet a osikssentimrei hívd még uem kóstolt a 
maga a sekrestyés ip ujjal mutatott: ni-ui I hát 
ezután igy lesz? még nekem sein mondanak 
semmit ?" 
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— Deák Ferenes ünnepélyek. A 

esiksomly  ói főgimnázium  Deák Ferenot születés 
napjának 10O-ik évfordulója  alkalmából folyó  hó 
17-én (szombatoo) d. u. 3 órakor aa intését 
nagy termében iskolai ünnepélyt rendet a követ-
kező műsorral: 1. Uonfldal,  énekli a vegyeskar. 
2. ünnepi beszéd. tartja Erösa Jóssef  tanár. 3. 
„Deák emlékezete", irta Bsemlér Ferenci, sta-
valja Kölöote Géza VIII. oszt. tanuló 4. Fótidal. 
énekli a vegyeskar. 5. Dénes Imre VIII. ősit. 
tanuló felolvassa  Deák Ferenciről irta és társai 
között legjobban sikerült dolgozatát. 0. Hiinust. 
unizonio. A hasa bölcse emlékének áldosni kívánó 
és aa intézet iránt érdeklődő köaöuséget at is 
kolai ünnepélyre et uton hivja meg tissteletlel 
aa igasgatóság. miuthogy személyre szélé külön 
meghívók nem küldetnek síét. 

A helybeli  államilag  segélyzet  gaz-
dasági  iranyu felső  népiskolában  a nevese 
tes év fordulón  az iskola helyiségében szintén 
emlékünnepélyt log tartani. At iskola növendékei 
énekekkel éa szavalatokkal működnek kötre, ero-
lékbessédet pedig Lakatos  Mihály tanár tart. 

.4 helybeli  állami  elemi  iskola  f.  hó 
17-én, Deák Ferenes kitflutetés  napjának 100 
éves év fordulóján  istalai ünnepélyt rendet. 
Cunepi beszédet mond Székely  Károly igatgatn 
tanító, a növendékek Bzavalnak és ItazaHas da 
lukat énekelnek. 

— Pályatétel. A csiktnegye ál-
talános tanítóegyesület a következő pálya-
tételt tUzi ki: 

„Milyen módon volna elérhet", liogy 
IV/.  elemi iskolákban a növendékek meg-
tanuljanak helyesen irni ?* 

Az aránylag legjobb pályamű 37 ko-
rona éa 51 fillérrel  fog  jutalmaztatni. 

Pályázati határidő 1 !)03. deczember 
hó 5-ik napja, mely időig az idegen kéz-
zel irott és jeligés levélkével ellátott pálya-
művek alulírott elnökhöz beküldendők 

Pályázhatnak a esik megyei „Általá-
nos Tani tó Egyesület" tagjai. 

Csíkszereda, 1903. október 12. 
Lakatos Mihály elnök. 

— Ifjúsági  ünnepély az aradi vér-
tanuk emlekezetére. Nemzeti szabadság 
liaiczunk vérlauui emlékére országszerte lelnlyt 
gyászQnnepélyek sorozatában vasárnap délután 
osztozott a c-iksomlyói lóm. ksth. főgimnázium 
ifjúsága.  melynek önképzőköre a szolgalmi 
idő folytonosságára  való tekintetből e napra 
rendezte kegyeletes ünnepélyét a tőgimoázinm 
egyik tágasabb helyiségében, a mely ez alkt-
lomból szorongásig t.-lt meg előkelő közönség-
gel. A műsor rövid, de választékos volt s a 
ti ital hévvel és lelkesedéssel előadott minilen 
egyes részlet a legnagyobb hatást idézte elö a 
hallgatóság körében. Bevezetőül a „Szózaf-ot 
énekelte a férfikar;  ünnepi beszédet Albert Vil-
mos VIU ad osztályos tanoló tartott szabad 
előadásban, külön-külön felsorolván  röviden a 
hós vértanok hazafias  tényeit s azt az elszánt, 
férfias  viselkedést, melyet a halált megelőzőleg 
s annak pillanatában is tanúsítottak. A szépen 
megkonstruált és folyékonyan  előadott ünnepi 
beszéd zajos tapsokkal és éljeozéssel jutalmaz-
tatott. Nem kisebb sikert érlek el Domanyáucz 
András VI. osztályos tanuló a Palolássy féle, 
Dománlfy  által hegedűre alkalmazott zenedarab 
nak szólóban lett előadásával, Bálint Vilmos 
Vl-od osztályos tannló az „aradi tizenháromé-
ról tartott szavalatával, Zöldy Béla és Gábor 
László hegedű duettel, Kölönte Oéza az „Egy 
gondolat bant engemet" czimfi  melodrámával, 
mit bainioummon Kriedrich Alajos és hegedűn 
Domanyáuez András tanulók kisértek, valamint 
a férfikar  Huber Károlynak „Nemzeti zászló" 
ezimü, Riszner Ödön tanár vezetésével igen 
szép összhangban énekelt dalával, melyek után 
a szép ünnepély a „Himnusz" hangjai mellett 
véget ért. 

— Elgázolás. A csíkszeredai vasútállo-
másról vasárnap a gyitneslelé indult vonat alig 
az állomás végén egy tehenet gázolt el, mely 
a sínpár kőzött sétálgatott s annak fejét  ketté 
hasították a kocsikerekek. A tehén szeredai 
volt, de gazdája nem jelentkezett a büntetéstől 
való félelmében. 

— A gimnázium áthelyezésének 
meghiúsulása. Annak a hét év óta felszínen 
állott és sok pro és kontra véleméoyre alkal-
mat szolgáltatott mozgalomnak, bogy a somlyói 
főgimnázium  onnan Csíkszereda városba helyez-
tessék át, vége szakadt s igy a vármegye és 
Szereda város áldozatkészsége füstbe  ment. A 
mint annak idején jeleztük az elkészített terv 
szerint a főgimnázium  és kettős flnövelde  át-
helyezésére 780000 korona költség irányoztatott 
elő, a mire a vármegye és a státus igazgató-
tanács által felajánlott  összegeken kivül 535000 
korona államsegélyre lett volna szükség, de 
ennek az Összegnek biztosítására a vallás- és 
közoktatási miniszter nem volt hajlandó, ba 
csak a fedezetlen  szükséglet akár az interná 
tus részére szükséges helyiségek elhagyásával, 
akár a törvényhatóság ujabban hozandó áldo-
zatával jelentékeny mérvben nem redukáltatik. 
mikhez azonban a törvényhatóság hozzájáru-
lását tudvalevőleg megtagadta s ragaszkodott 
az eredeti tervhez. A státus igazgatóság tehát 
újból megkísérelte a fedezetlen  536000 korona 
összegnek az államkincstár terhére való elválla-
lását. de ez sikerre nem vezetven s maga a 
státu« igazgató-tanács sem lévén hajlandó na-
gyob álnozat hozatalára, utasította a csíksomlyói 

főgimnázium  igazgatóját, bog; vegye számba a 
gimnázium mostani épületének minden hiányait 
és azoknak pótlására szakértővel készíttessen 
tervet és költségvetést s azokat terjessze fel. 

— Tanítói gyűlés. A csíki róm. ksth. 
tsnitó egyesület felcsiki  fiókköre  1903. évi 
október hó 20-án Gylmesközéplokou a róm. 
kalb. iskola helyiségében tartja meg őszi ren-
des gyűlését a következő tárgysorozattal; 1. 
Délelőtt léi II órakor „Veni Manete". 2. II 
órakor kezdődőleg gyakorlati tanítást tartnak: 
a) Sata Mihály a második osztályban a beszéd 
érielemgyakorlalból, b) Nagy Tamás az V-ik 
osztályban a természetrajzból. 3. Elnöki meg 
nyitó beszéd. 4. A mult gyűlés jegyzőkönyvé-
nek felolvasása  éa hitelesítése. 5. Felöl tas: 
Györpál András csicsói tanító. C. Szaval: Halló 
Vernnika tanítónő. 7. A tagsági dijak beszedése. 
8. Méhészeti előadást tart Xáutns Elek tanító. 
9. A bejelentett indítványok tárgyalása. 10. A 
jövő gyűlés helyéuek és tárgysorozatának meg-
állapítása. 11. A tanítások zártkörű bírálata. 
Kőzebéd után testületi kirándulás a határszéli 
végállomásra és 21-én délután haza Dtazá-i. A 
gyűlésre a tagok és lanügybarátok ez uton is 
meghivatnak. Csikszontdomokos, 1903. október 
hó 1-én. Rádnly Benjámin elnök. Pálosi Géza 
egyző. 

— Vacsorázással egybekötött ke-
délyes estely. Folyó hó 17 én a „Kossulb 
Szálló' kávéházának és étiertnének rendet lá-
togatói és minda/ok. a kik egy kitűnően készí-
tett házias vacsorán részt akarnak venni, bizo-
nyára megjelennek a nevezed szálló barátságos 
meleget árasztó és fényesen  világított helyisé-
geiben, a Imi azon nspon az esti órákban a 
vacsorázni kívánóknak mérsékelt napi árak 
mellel friss  kolbászt,  ama/acz pörköltet  és 
pirosra sütött  ropogós fánkot  lógnak felszol-
gálni. A jóízű vacsora öotözésére kitűnő nt'iiő 
ségü asztali és pecsenyeborok állanak rendel-
kezésre ; vacsora elölt, vacsora alatt és vacsora 
után a közönséget szép hallgató magyarjaival a 
Ráduly  B. József  jól szervezett zenekara fogja 
mulattatni. A vacsorázással egybekn:ött kedélyes 
estély-ket a legváltozatosabb élltppal minden 
szombaton megismételik. 

— TÜZ. Folyó hó 12-éu az estéli órák 
b<n a delkeleli égtáján rém-sen Mtűnő tűzvész 
fénye  hozta izgalomlii városunk közönségét. A 
mm ma értesültünk, a hozzánk is elvilágitó 
tűz Osik-zeutimréii. a falu  innenső végén voll, 
hol G e r g e l y Ferencz birtokos ga/.ilaságt 
épületeit hamvasztotta el A mint hírlik az is-
tállókban néhány «zarvasra-trha is beuégett. A 
nagyobb szerencsétlenségnek az oltásit'»/, töme-
gesen megjelent lakosság vette elejét. 

— Egy kis statisztika vármegyénk 
mult tanévi népoktatási allapotárol. Vár-
megyéuk mull, évi népoktatási visszonyairól a 
kir. tsufulügyelő  a közigazgatási bizottság e hó 
I2iki ülésében a mult tanévet illetőleg beszá-
molván, nem tartjuk érdek uélkiilinek a jeleutés 
ezen részét reprodukálni. A inult tanévben volt a 
népoktatási intézetek száinn a két kisdedovó intézet-
tel, a három iparoBtanoncziskolával és azexy tauitó-
képezrfével  együtt llflot.  A tankötelesek szúrna 
volt 20519. Ezek köziil mindennapi 0700 Hu, 
8510 leány, — ismétlő tanköteles 4313 Hu és 
399(4 leány. Nyilvános elemi mindennipi isko 
lába járt 12351, általános ismétlő iskolába 2268. 
gazdasági ismétlő iskolába 18S, iparostanonc* 
iskolába 124, felső  népiskolábi. 105, polgári is 
kólába 2U9, középiskolába 235, vagyis is 
kólába járt 15540, uem járt'10970, mely utóbbi 
szám elég szomorú bizonyítéka népoktatási ügyünk 
inai állapotának. Van a vármegyében 203 tauitó, 
valamennyi képesítéssel ellátva. Ezek közöl ren-
des tani'ó 201, BegéJ tauitó 2. Perli 1U4, nő 
30. A magyar nyelvet anyanyelvű képességgel 
beszélte 190, szó és írásban birta 12, keveset 
beszélte I. tauitó. 

— őszi állatdijaEások. A csík várme-
gyei gazdasági egyesület állal a löldmivelésügyi 
minisztérium segélyezésével rendezendő őszi 
szarvasmarha díjazások a következő sorrend-
ben fognak  megtartatni: I. Kászánál  tízben. 
II. Gyergyószentmiklóson  október hó 26-án, 
illetőleg október bó - 28-án. mindkét helyen 
1—2 éves bikák, 4 - 8 éves borjas tehenek és 
1—3 éves üszök vezetendök elé. III. Csikrá-
koson október 27-én; itt 4—8 éves, borjas te-
henek és 1—3 éves üszök fognak  dijaztatui. 
IV. Gyergyóhollóban  október 29-én, a hol 
mokány fajta  starvasmarbák, nevezetesen 2—3 
éves bikák, 4—8 éves borjas tehenek és 1—3 
•íves üszők lesznek díjazva. Az őszi állsldijszá-
sokra újólag felhívjuk  gazdaközöuségűnk figyel-
mét. — 

— Iparostanonczok elhelyezése. A 
kereskedelmi miniszter ugy, miként a közelebb 
mnlt években is vármegyénkből 6 székely fiu 
részére biztosított helyet az állami gyárakban 
ipari pályára való kiképezlelés végett. A több 
folyamodó  közül ez évben felvétettek  : Gyergyó-
szentmiklósról György Péter és Mindszentről 
Biró Ábrahám s diósgyőri állatni vasgyárba, 
Gyergyószentmiklósról Szabó Károly, Kászon-
ujfaluból  Kósa István, 3zép+izről'Sánd»r József 
a m. kir. államvasutak miskolczi gépgyárába. 
A felvett  fiuk  a napokban fognak  államáshelyűkre 
szállíttatni. 

— Sertés árverezés. A helybeli gazda-
sági irányú felsónép  iskola sertés állományából 
kiselejtezett 4 darab mslaczot és 3 darab fel-
nőit sertést folyó  bó II-én délelőtt árverezték 
el. A szerencsés vevők a 7 darab állatért 458 
koronát fizettek  be az iskola gazdasági pénz-
tárába. 

— Simon Mihály csiktaploczai festő, 
kinek hirdetése lapunk más helyén olvashstó. 
ajánlkozik mindennemű szobafestői  és arczkép 
nagyítási munkáknak elvállalására jntányos árak 
mellet, 

— Deák Ferenoz emlékezete. — A 
haza bölcse születése százados évfordulója  al 
kalmából közelgő országos ünnepre Deák Fe 
rencz emlékezete czimmel értékes kis füzet 
jelent meg, a mely magában foglalja  röviden 
mindazt az anyagot, a mely az országszerte 
lartandó Deák ünnepeken az ünnepi progrsmm 
összeállításához szükséges. Deák Ferencz emlé-
kezetéről Móra Islván irt, a 60 as évek rövid 
jellemzését. Dr. Uöőz Józset fejtegeti,  Pésa Lajos, 
Ujváry Béla, Hinke Béla költeményekkel gazda-
gították a füzet  tartalmát, a melyet Deák 
Ferenci bölcs mondásaiból egy csomó idézet s 
Deák Ferenczrül szóló apróságok feljegyzése 
tesz teljessé. A füzetet  képek is díszítik. — A 
Deák emlékfüzetet  kiadta a Lntnpel Wodianer-
féle  udvari könyvkereskedés Budapest, Andrlssy-
űl 21. sz. Ára 20 fillér. 

Negyven éves papi jubileum. 
1903. oki. t:i. 

Sző|», im-gliiit.ó és lelkes iinnepülvnek voltak 
szem- és liiltanui mindazok. kik .ká in i iu i - napja al-
kalmából .t/,i,-.;„y,' kálimul csikrákosi plébános. Ii'l-
csiki [oi-s|i,-rrs és i-írvliázni'-gyei t.uiU'lil^yrl.i vendég-
szerető bá/.át ii-lkcri-sték. 

Mnf<ni/i  kálmiiii pár ii.-if  kü lönbsége i már 
negyvi-n év.- innnkássi ;,/. I ' r s/.ölojének. ISIl.'t. no-
vember li'i l-éii s/.enti-lii-k lel pappá s iiv11l 1 •• 11 reá 
a imirosvásárb'-lyi róm. kai11. uimiiá/.iiinilioz tímárrá 
nevezték ki. hol luniiványai szcret i l r . n szillok • • i-
ztilinu közepette és .-loljárúinak t, l i ' s olisnu-rés<' 
melleit liét évig munkálkodott i - ívjménveseu.a szé-
kely ifjak  oktatása és ii'-wlés.- k.'.riil 1881-iir. IMvar-
LIL-lv— Szi-uUiilnáson. Márúíiilvitu és l'sikszi-nlilunio-
koson plebánoskoilou és JSSM-baii a már 11Mir\"1 <-k,11 -
télyii és knzl iszlcl -ibcn átló b-lkipâszturt a csikrákosi 
lltlgy és !ié|n-s L'fíyliázkíizséií  választolta lii'-:r |»l• •-
báuossává s ugyanazon évla-n az akkori n - l r lv i 
püspök. I.űiilntrdt KITI'II'-/ kiiit'v,-/.t<' 1,H'S|H'IVSS<:. 
i'íyiiá/.nn-gyt'i lanf.  liigvelnvé és a «-siUsomlv-n fu-
gimnáziiuiiíiMZ és tanil ."tké|izo inté/.<-i liiv. {iiis|„',ki 
Itizl ossiV. 

Miir'im/i  Kálmán a Inisszn tn-^yvru é\- alail 
mindenik állásában kiüli in-'^állotta li 'lvi'l. 
lvé|i/.'-ttséS'- ki vállú SZ,-|1,-IIII és ,-j;véiii Lulajilimsá^ai 
lapinlatos imidura i'-s szt-n-irl le)j'-s liánásiiuxlia által 
im-irnyrrlr ni;.v taiillványainak, mint liivi-iin-k szrr,-. 
Ii-ti-l. m kic-i-Jeriielti- filimlazuk  liszlf-lclét.  a líilikt l 
csuk ériiflki-zi-i  t. 

Tunil ványainak p imlos vezet(ijf.  tii\vi in-k 
valóili éilfs  iityju és tanácsadója, az aliirrinli-ltfkm-k 
i^a/i jú barátja és linináiins fiinüki:  Volt. Az o í'i-
,-speriískedésc nliill ngy i-z i'!;.vliázi. mint a lanilási 
iiuyrk f.-ll.-ii.lrill.  k s kiilíinüsen az ntólibi .uairus 
szinvonillru üni'-lknU-U. A kötelesség lelj-'siléséln-ii 
miiidig eliil járt, a poiitnssi'^niik és lrlkiisini-ri-1 ,-s-
ségn'-k niintuképe voll. A szorosabban veit és állá-
sával járii kölulessé^'i'in kiviil folvtnji  li-ljesitftti-  a 
társadalmi ós liiizatíni kotelini.-ket is. s ezen térek'.-ii 
villó liiiikoilöstit is s/.ITIIi l és tiszleb-t kisérli;. 

A szeretelni-k ős tiszteletni-k volL kövelkez-
méuye uzon lelkes ünnepély is. inelvi'l puptársai és 
Liszli'lüi _Kálináii- iiapján ríi^loiniz'<'k a névnap 
alkalmából .íit-^e.nlúkezvéii u neíryven éves év-
rordiilöről is. 

.I'ib'ih Lnjos ali's|n rrs lidvözijll", mini 40 évi-s 
áldozárt. mint voll j>-b-s tanárt, kit iinü Iflkipászi  ,.,-t. 
m-inrsi'n érzi'i, ina^iis ^umlolko'-ásii cloljárúl. S a 
lelkészek iievélien einlékiil ^ v értékes uran.vúrát és 
lánrzot adott ál az ilnn.-|>•-Itni-k. 

/'<;/ t iábor fdgiinnázimiii  i^a/.^-nlú és /»',,,--;.>-,„,/ 
József  képezdei Í£QZ?alú [lüsjiüki liiztusi nnliil.jissá-
gát niélltitlák s kívántak továijbi iniiködésébi-z is 
szerencsét és liosszn életet is. 

A jubiláns iiii-ifbaloltun  köszijnle ni-'^ a szives 
megemlékezést és u jó kívánságokat, nielvck igazán 
Im-glepték. inert erre cgváltaláu m-m voll etkészitlvi-. 

A szép és mcgliutó iinnepélvl ^az,l;ijr i-liéil 
kövi-tti', mely abttt pobár köszöntóklirn méliatlák a 
jubiláns érdemeit s njőbi^r «'llialniazták jó kívánsá-
gokkal. 

Mi muciink részéről i'iszinlén kívánjuk. Iio^y 
az érdemes derék lérli ki liosszn miikö,lését . robt-n 
és i-^észségbrn niÚR liosszn éveken ken-sztiil luly-
llllliassii. Ktji-ii snkái.i;! 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 

Kegyetlen .passzió". 
(Ajánlom a vnsnti l^azgalósá^ ügyeimébe.) 

Folyó Itó ll-én Csikiuadél̂ lva felé  induló 
vouat délután I—2 óra között egy tehenet el-
gázolt. 

A hullát egy őr egész estig strázsálta, de 
bizony a szegény gazdi, kinek talán ez egyet-
len állata vala, nem jelentkezett; félvén,  hogy 
a kedvteléssel rlgázolt állata fejében  ráadásul 
keményen megbüntettetik. A deliktnm tehát meg 
van. delnjuens azonban még nem akadt. 

De nem addig vau az mozdonyvezetők, 
élei-halál urai! ? 

Szép ragyogó fényes  na|i|ial s hozzá az 
állomásról való kiinduláskor egy nagy állatot 
elgázoltatni még is csak nagy .,ügybuzgóság" 
s ha tekintetbe vesszük, hogy az a szerencsét-
len állal teste alkalmis lehetett volna a vouat 
kizökkentésére, mily isszonyn következmények-
kel jár vala az a könnyű szerrel rögtönzött 
„játék" ? 

Reméljük, hngy mig az államvasutak helyi 
főnöksége  a „deliquenst" kutatja, addig az igaz-
gatóságot is megfelelően  tájékozza ; inert n nagy 
közönség kíváncsian várja annak kiderítését, 
hngy a mozdonyvezető részéről forog-e  fenn 
rosszakarat vagy mulasztás s hogy az effajta 
elgázoltatások az utazó közönség bőrére kiha-
tássnl járhatnak-e ?! 

Csíkszereda, 1903. október 12. 
P o l g á r . 

Lapti i lajdouos: 
QYÖBOTJAJLAB ÖRÖKÖSE. 

N Y I L T T Í K 
Mellékfoglalkozás. 

Egy tekintélyes é l e t » l e 87*>B«k> 
M a t e s i t ő i a t i e e t Csíkszereda éa 
vidékére nagy ismeretségU, befolyásos, 
szorgalmas és erélyes hivatalnok, tanító, 
kereskedő, iparos v. gazdálkodónak átadná 

helyi képviselőségét 
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása  mellett mellékesen eszközöl-
hetne — az intézet igen jól honorálná. 

Olyanok, kik teljesen reászánhatnák 
magukat nz intézetnek való munkálko-
dásra, kedvező feltételekkel  alkalmaztat-
nának utazó Itivatalnokokul, Üzletszerzés 
és szervezésre, és ezek már öt évi műkö-
dés után nyugdijképesek is volnának. 
— Ajánlkozások mindkét Ügyben: — 
Kolozsvár 13. szám, postafiók  czinire 
intezendők. . 

Sz. 3132 - !)03. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikváriiicgye kászon-alc9Íki járásá-

ban Kás/.on.iltiz. Féltíz és Impér közsé-
gekből álló körjegyzői körben KAszonaltiz 
széklielylyel n körjegyzői állás lemondás 
lolylán üresedésbe jővén, annak betölése 
fzc'ljából  ezennel pályázatot hirdettk. 

Javadalmazási!: 1200 kor. lörzsfize-
ti's, melyen kivül hivatalos utazásokért 
luviir ós nnpidij nem jár, 120 kor. kill-
ilönc/.tartási általány, megfelelő  nzabadla-
kás és iimgáiiiniiiikáliitokért szabályrende-
lelilcg mrgállapitott dijak szedése s vé-
gül nz nnyakönyvezetői teendők végzé-
siért lfíO  kor. lis/.teletdij. 

Kelliivom ininduzokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I t.-rz. Iv §-sa illetve az 1900. évi XX. 
t.-cr. ,'{. g-ábitn előirt minősítésüket, élet-
korukat felszerelt  kérvényeiket hozzám 
folyó  évi október 28-án d. u. 5 
Órájáig adják be Az ezen határidő 
után érkező  kéréseket figyelembe  nem 
veszem. 

A választás folyó  évi október 31-én 
d. e. 10 órakor fog  Kászonaltiz község-
házánál megtartatni 

Csikszenlmiírlon, 1903. október 1-én. 
Bartalis Ágost s. k.. 

1 M I,iszol^abirö. 

757—1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulii'l bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
les/.i, hogy a Csíkszeredai kir. iái-ásbiróság 
1901. évi Sp. I. 114 3. számú végzése követ-
keztében Dr. Csiky József  ügyvéd által képvi-
selt Dr. Csiky Józsel csíkszeredai javáia ifj. 
link01 Jáuos és társai Csikszeulniihály lévészi 
lakós ellen 62 kor. 40 fill.  s jár. erejéig 1902. 
évi jnniiis hó 28-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 676 kor. becsült 
következő ingóságok u. ni. I. Bokor Ilyésnél 
borjuk és sertés. 11. Bokor Jáuosnál tehrnek 
és borjuk. Bokor Demeternél borjuk nyilvános 
árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek Csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi 1081. számú végzése folytán 
62 kor. 40 fill.  hátralék követelás, bíróilag 
már megálla|iitott költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikszeutmihály—lóvészen 
leenilö eszközlésévé 1803. évi november 
ho 24-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venui szándékozók 
olv megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1861. évi LX. t.-cz. 107. és 180. 
Jj-a értelmében készpénzfizetés  melleit, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1903 évi október hó 
12 ik napján. 

Ábrahám Karton, 
kir. bír. végrehajtó. 

I i m o n M i h á l y c s i k t a p l o c z a i f e s t ő , 
e l v á l l a l j a m i n d e n n e m ű f e s t ő i  m u n -
k á n a k e l k é s z í t é s é t , u . m . : s z o b a , 
c z é g , c z i m e r é s t e m p l o m f e B t é s é t , 
a r c z k é p n a g y í t á s á t é s t e m p l o m i 
s z e n t k é p e k o l a j f e s t é s é t a l e g -
c s i n o B a b b a n k é s z í t e l . 



Október 14. C S Í K I L A P O K 42. szám. 

M i n d e n n e m ű ( s z í n a r a n y , 
p l a t i n a - e z t l s t - r é z l o n -
c s o r , z o m á n c z ) f o g t ö -
m é s , f o g h ú z á s ,  f o g t a -

k a r i t á s é s m i l i o g n k k é s z í t é s e 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  és fogtechnikai  iiiülcrméliru 

Csíkszeredán, 

Lázár Domokos-fRle  ház 
(ssembec a „KOSSUTH' szállóval) 

s m s 1 e 1 é i. 

Rendelés d.u. ' 2 2 -5-ig 
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CZELL FRIGYES ÉS FIAI 
boroagykersskedés Medgyesen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p i i l n c z k o k b a n 1« h o r d á k b a n 

Krdélyrészi képvisel» : 

Jakab Gyula ur 
Gyergyószentmiklóson. 

© © © © © © © © © © o © 

1 GYÜMÖLCSFÁK, I 
© *' © 

Oszi ültetésre ajánlunk : q 

GJ IIIÍMICII fajtájú  gyüiiiölr.slarsinii'téi, ^ 
;i leujobu fajtákból  nagy készletek 
tömeges ültetésre, »l«kit<nt 
Iákat, gyiiinülcsbokmkat, bogyó-
terniőket, díszcserjéket, r e in e k 
gömbákáczokat, gyümölcs uj-
ilonságokat slb. Csak legjobb minő-
ségű. jól nieggvökeresedett, fajliiz-
tos növények szállíttatunk. 

Klvállalnak gyiimölcsészcti. keni 
és parkherendezéseket. Gyiiinölcs-
kvrtészeti ügyekben díjtalanul szol-
gálnak felvilágosítással, 

g j Árjegyzékek ingyen * brrmenive. q 

© FISCHER és TARSA, faiskolák  © 
@ Nagyenyeden. @ 
© Képviselve: J a k a b G y u l a ur állal @ 
@ OyergyószeiilmiktÓHOii. 

H i l e l l n y ú j t o k ^WH 
1 - t'-vic (kamat nélkül): városok. ko/sép-k. 
mi'^vi'k. vizs/.ahálynxú l ursului ok. 111r i M> k î lii va-
talok, szOxVtkrzotrk. nasrvolili urmialniak s inas 

l< [tel kúpos (fsliilctckiit'k.  2 U 
A hilelnmilás szölűvesszóre és borra YonalM. 

t y o o o K y o a u o o a o o a a K x X x x x x x x x x x x x k x x X é 
Vsn szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

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

taink. síremléket,  márvány lapokbél fürdőká-
dakat.  emléktáblákat  lelnattal, kávéházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedcleket,  különféle  disztáigyakat, min 
deiiiuniU javításokat legrövidebb iilö alatt jutányos 
álban elvállalok és a fentenililett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá láttok: Márvány-,  (iránit-,  Syc-
nit-.  Labrador-  és lartös laeytneiiles Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktáron és Márvány-
bútor  telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 
liszleleltel : 
Vasut-utcsa. Nagy József,  k üfaragómester. 

• X M ) C Q O K ) C « X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X S 

Felette fontos  - m 
| minden mezőgazdára, marhatulajdonosra, juh, sertéstenyésztőre és minden kisgazdára nézve. 

„J/i  képen  hizlalom  fel  gyorsan . f-iéseimet  .Mi.  liltnl  les/,  mnrhnni gyor-
sun piaczképes  .Mivel  gyorsithntom  uz ökőrhizhlúst  .Mi  Altul  érhetem 
el  teheneimnél  t»s kecskéimnél  a tejhozum juvitnsút  és  gynrnpitíisút  \J" ..Mi 
hHhI  gyorsítom  növendek  mur húim felnövését  ?" Mit  ulknlmu/./.uk,  hogy'  jó?zú-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez csak az állal érhető el, lia a takarmány vaey ital mellé az ilt látlialó véiljegy-
gyei ellátolt, törvényesen védett, .«okohlaluati kipróbált 8 a legmagasabb kilüntetések-

ben részesített. 

Regensburgi „É T Y Á G Y« takarmányfüszer vegyíti étik. 
A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap-

nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 
czégnél: 

_ M E I S E L A J O S 
meEÓgasdaaági készítmények gyára Szászsebes. 

Tájékoztatók, filzetek  és utasitás ingyen szétkiildve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve szievesketljék rgyentsl a 

leüti czéghez fordulni. 

vaföl!  i sik l l a l é minden 

..Prasslitr 
véilji-cycyi-l. 

11-JO 

Jnl 

..Prelsslisr" 
«•Ij'wxvl. 

ÜJ FÉRFISZABÓ ÜZLET. 
Alul irt mint a HAUPTFOGEL CZég brassói lérlW.al.ó üzle-

tének helybeli Üzletvezetője tudatni kívánom, a 11. é. közönséggel, liogy 
f o l y ó  é v n o v e m b e r b ó <-|Mpjl%«-l a czégtől megválók és saját 
nevem alatt egy a mai kornak meglelelő uj 

F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E T 

^ 

lógok nyitani ÖZT. Orbán Jánosné liázában a belpiacztércn (Kőhídnál). 
Uecsilletes munkásság, jó minőségű anyag és szolid árak mellett 

lesz törekvésem az igen tisztelt nagyérdemű közönség elismerését kegyes 
pártolása után kiérdemelni 

Csikszeredn, 1903. október hó. 
Tisztelettel : 

Takó Károly. 
" i'X, J.LT.JC.J&^T, 

6 _ a 0 !Uj czipőüzletí I Uj czipoüzlet! 
Van szerencsém a i:agyérdeniii közönség 

szíves tudomására hozni, miszerint Csíkszeredá-
ban a polgári leányiskola átellenében, 

a KÁNYA JÓZSEF ur házában <gv 
UJ CZIPÖ-ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok uri, női és 
gyerek czipők készítését a leggyor-

sabb és legszolidabb kivitelben. 
Szíves pártfogását  a mélyen tisztelt köziinségnek kérve maradok kész 

tisztelettel : K I H Ó ( • V I L A . czipész. 

S : Gyomorbajban szenvedőknek! 21 
Mindazoknak, kik akár ineghii!é>. akár a gyomor feltei  kelése, akár p-ilig 

hiányos, nehezen emészthető, igen m -l. g, vagy igen hiiieg ételek élvezése, vagy 
ped:g rendetlen életmód által maguk"ak valamely gynmorliajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő liáziszer ajánltatik, melynek kiváló hálása már sok év 
ál a ki van próbálva. — Kz nein más, mint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyogyhatasunak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erősíti és táplál ja 
az ember omésztöszervezetét, e lhár í t ja az emésztési zavaroka t es 

az egeszseges vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A IVmnevezett Fűszeresbőlnak kellő időben való használata által a gyo-

muibajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a>.l kellő illőben használja. A krónikus gyomoibajnál lellépii 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felböfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépuek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

^7p|fHll(7lllác  " """"k krllMiietlen következményei, mint a szorulás 
OícMJUgUldű kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vérlululások a májban, léplien és a veiőczér rendszerben (aranyeres 
báuialmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elháritlatnak. — A 
liiszeie.-bor nieg.-züulcti a m-liéz emésztést és könnyű székelés által az alkal 
niallan uuyagnkal a gyomorból és belekből eltávoliija. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
•lágyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vél képződésnek és a máj beteges 
aiiapulaiiak a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és ]e-
bangohsá£, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan é|szakák lassanként vég-
kép kinieiilik az enibeit. — A Itiszeresbnr az elgyengült életerőnek uj impul-
szu>t ad. — A lilszeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagoeiét, gyorsítja a vérképződést. lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremi. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairal bizonyítja. 

A lőszeresből- palaczkokbsn 1 Irt 50 kréi t és 2 li-|.éi t a követke/ö gyógy-
szertárakban kapható: C^ikszeleda, Csikszépviz, Csíkszeiilmiklós, Kaiezfalva, 
Kápiiluás-t)lahlalu. Homoiód, Dalys, Bögüv, Oaiócz, Zombor, Harul, Telegdi-
baczon, Tu-nád, Bankfalva,  CsiksznilpyiiiBy. Sósmezii, tíyeigyószeulni klós, 
tíyergyóditió, Uyergyó-Allalu, liyergyotolüyes, Uyergyóujlalu, C> kszentniáiIon. 
Kászou, Parajd, Siklód, Koruiid, Kled, Farkaslaks, 5>/.ekeiykeiesztnr. Krkeil 
Felek, Szászkeres/tur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, llodok, Miklosvár. 
N.-Ajta, Böliin, Zalán, Useruáloii, Berec/.k, Zabola. Sepsiszentgyörgy. Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Auszlria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából eredeti uiiuöségben hálom és 
hálómnál 161)L' palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lalliuenyi helyiségbe. 

OC- Utánzásoktól őrzikedni kell! 
1:1 Viláitoí-un 

ULLRICH. HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 



Október 14. C 8 I K I L A P O K 42. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alóliroit csődtömeggondnok közhírré teszi, 

h"ey Lázár Antal gyergyószárhegyi kereskedő 
csődtömegéhez lartozó s a csödlellári 2—2746. 
télel alatti ingóságok (bolti áruczikkek) 383 K. 
99 fill.  becsértékben, a csödleltár 2747 — 2780. 
tétel alatti üzleti felszerelések  170 K. 84 fill. 
becsértékben és a csódleltár 2781—2805. tétel 
alatti házibntorok 278 K. 80 fl  l. becsértékben 
(íyergyószái hegyen vagyonbukott üzlethelyisé-
gében 1903. évi október hó 26 én délelőtt 9 
Órakor a legtöbbel igélőnek nyilváuus bírói Ár-
verésen eladatni fognak. 

Az ingóságok egy tömegben adatnak el a 
leni kitett becsérték szerinti kikiáltási áion; 
azon alnl csak a csödválaszlmátiy határozata 
szerint. 

Ha egy tömegben vevő neui találtatik, az 
ingóságok i leltár tételei szerint egyenkint 
adatnak el ugyanakkor .folytatólagosan. 

Vevő köteles a vételárt az árverés alkal-
mával azonnal kifizetni,  azonban a vételár fe-
lének kifizetésére  a csődválasztmáoy által elfo-
gadható biztosíték mellett 60 napi idóbaladék 
engedélyeztetik. 

Vételi és egyéb kincstári illetéket vevő 
hordozza. 

Írásbeli ajánlatokat október 26-ka délelőtt 
H óráig a tömeggnndiiok irodájába adhatók be. 
hol a leltár is bármikor megtekinthető. 

DR. F E J É R MIHÁLY, 
Ugy vútl, cMuhönitypontlnok. 

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

lekkönyvi hatóság közhitté leszi, hogy Vaszi 
István végi ehajtatónak Szentes Gergely végre-
hajtást sztnvedő elleni 'JOU kor. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehaj'ási ügyében a csíkszere-
dai kir. Inrvényszék tel ületen levő Csikdánfalva 
község halárán fekvő  a csikdánfalvi  312. sz. 
Ijkvben A. f  1. rsz. «54. hrsz. 3á5 K. 1 fill, 
2. rsz. «57 ü. hrsz. 353 K. 11 Ali., 3. rsz. 812. 

hrsz. 11 K. 1 fill..  4. rsz. 1180. hrsz. 6 K. 
61 fill.,  5. rsz. 1773. brsz. 11 K 1 fill.,  6. rsz. 
1775. hrsz. 23 K. 12 fill.,  7. rsz. 2869. hrsz. 
7 K. 82 fill..  8. rsz. 3069. hrsz 14 K. 31 fill., 
9. isz. 3771. hrsz. 4 K. 41 fill..  10. rsz. 3913. 
brsz. II K. 12 fill.,  11. rsz. 4119. brsz. 18 K. 
71 fill.,  12. rsz. 5515. hrsz. 11 K. 9 fill.,  13. 
rsz. 6650. hrsz. 7 K. 91 fill..  14. rsz. 5570. 
hrsz., 4 K. 51 fill..  15. rsz. 5731. hrsz. 2 K. 
21 fill.,  16. rsz. 6770. hrsz. 8 K. 81 fill.,  17. rsz. 
10366. hrsz. 23 K. 1 fill.,  18. rsz. 10433/a. 
10433/b. hrsz. 4 K. 41 fill.,  19. rsz. 11957. 
brsz. 2 K. 22 fill.,  24. rend. 12074. hrsz. 4 K. 
41 fill.,  25. rend. 12698. hrsz. 9 K. 92 fill. 
26. rend. 13001/1. hrsz. 4 K. 31 fill.,  30. rend. 
14133. hrsz. 30 K. 1 fill..  31. rend. 14835. 
hrsz. '23 K l fi'l..  a dáufalvi  2656. sz. tjkvlien 
A. t 13036, 13037. hrsz. 26 K. 41 fill..  n dán-
Islvi 2656. sz. tjkvlien A. -J- 13421 a, 13421/b. 
hrsz. 16 K. 51 fillérben  ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelie és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1003. évi 
november hó 17-ik napján d e. 9 órakor 
Csikdánfalva  községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
slul is eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok hecsárának 10°/0-át készpénzben, vsgy 
sz 1881. évi LX. l.-cz. 42. §-ában jelzett ár 
folyammal  számított és az 1881. november hó 
I én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügy -
miniszteri rendelet 8. jj-áhan kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteni, 
avagy az 1881. IA. t.-cz. 170. § s értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1903. évi szeptember 

bó 22-ik napján. 

Geczö Béla, 
kir. tszéki bíró. 

j M E G H Í V Ó . I 

|A S Z É K E L Y N É P B A N K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G j 
I CSIKSZENTMÁRTONHAN A TAKAltÉKl'KNZTÁR I 
I Ü Z L E T I H E L Y I S É G E B E N 1 9 0 3 . O K T Ó B E R 2 4 - E N , ! 

DELELOTT 9 URAKOR 

1 RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST | 
[Ej TAUT, MELYRIC A RÉSZVÉNYESEKET MEGHÍVJA. j 

|gj T Á R G Y | 
Ip 1. Az 1903. ialius 26-án tartott rendkívüli közgyűlés alapján a társaság alap- j 
lEl tőkéjének 40000 koronával felemelése  tárgyában s ezzel összefüggésben  az slapszabály | 
[ja 29. és 30. Ijj-ainak módosítása tárgyában a ker. törv. 154. s köv. §§-ai szerint vég- j 
l g leges határozat hozatal. . j 
IS 2. Esetleges indítványok. | 
[j|] Csikszentmárton, 1903. október 4-én. j 

A „Meii Séptak Résráytáraán" ipnatosága. 

TI ÍT 

l i ? á l é n m n e u TSrökiélI 
Z F ' e l n c L l n o . - a . l l a . S L t l s L n . - v a J . 

kedvez főárttdánknak  a szerencse. Rövid idő alatt 12 millió korona nye-
reménynél többet fizettünk  nagyrabecstllt vevőinknek ; csak a legutóbbi 

5 hónapban a 

3 legnagyobb nyeremény és pedig: 
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. számú sorsjegyre, 
a 1 0 0 . 0 0 0 „ főnyereményt  a 74366. „ 
a 90 .000 „ „ a 109780 

és ezeken kivlll még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legesélydusahb osztály sorsjátékában 

vegyen részt. A most következő ni. kir. sznbadalm. 13. osztályaorsjátékban újból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget, 

14 millió 459.000 koronát —"pl: 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

1 , 0 0 0 . 0 0 0 Izoroan-CL. 
Továbbá 1 jutalom «OO.OOO, 1 nyeremény 400.000, 1 á 200 OOO, 
-2 á lOO.OOO, 1 á OO.OOO. 2 á NO.OOO, I á 7 0 . 0 0 0 , 2 á 
OO.OOO. 1 á 5 0 . 0 0 0 , 1 á 4 0 . 0 0 0 . 5 á SO.OOO, 3 á 35.OOO. 
8 á a o OOO, H á 15.OOO, 36 á ÍO.OOO korona és még sok egyéb : 
összesen 55.00(1 nyeremény és jutalom 14 ,450.000 korona összegben. 

Az I-ső osztályú sorsjegyek tervszert! árai: 

| h eredeti sorsjegy fii—.75  vagy tor. 1.50; 11 eredeti sorsjegy írt 1.50 vau tor. 3— 
ii o „ „ 6. , t „ ,, 6. „ „ 12. 

A sorsjegyeket Utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
kUldjiik. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket er. sorsjegyekere kérünk 

HÉT"  folyó  éri  október  hó 26-ig "ftfl 
bizalommal hozzánk beküldeni. 

Török A. és Társa 
bankháza BUDAPEST. — Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Foárudánk osztálysorsjáték-ilzletei : 
Központ: Teréz-körut 46a I. fiók:  Váczi-körut 4 a. II. Hók: Muzeum-

körut 11a. 111- liók: Erzsébet-körut 54 a. 
TOROK A. ES TAKSA bankháza Budapest. 

Kérek részemre I. osztályú m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti 
2 - 6 sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

Az összeget 

n. \ 

utánvóte lesni ké rem 
kor. összegben Jpoatautalványnyal küldöm 

(mel lékelem bank j egyekben «bélyegekben)! 
A nem lelszö lörltnió. 

3 í v £ e x z © -  I R e z s ő férfi és női divat-üzlete, CSÍKSZEREDA, Kossuth Lajos-utcza. 

SZABOTT  ARAK! SZABOTT  ÁRAK! 

Van szerencsém a nagyérdeiníl vásárló közönség Hzives tudomására adni, lin»y Üzletembe megérkeztek az ŐSZÍ és téli 
idény legszebb és legolcsóbb njdonságni. úgymint: Nöi és leány diszkalapok, őszi-teli kabátok, gallérok, sapkák, muffok, 
ruhaszövetek és diszek, a legolcsóbbtól a legfinomabbig,  barchettek, vásznak, kész fehérnemüek,  blouzok, függönyök, 
szőnyegek, paplanok, ágy garnitúrák, kézi munkák, selymek, pamutok ernyők »ib. stb. 

± Teljes menyasszonyi kelengye kiállítás! ufo  &> 

Személyesen választott áruk legújabb divat szerint. 
Férfi  kalapok és sapkák, ruhaszövetek, ingek, gallérok és kézelők, vadász kabátok és köpenyek 

készen, czipók, (legjobb gyártmány), keztyúk és harisnyák, pipere czikkek stb. stb. 

Nyakkendők nagyválasztékban a legújabb divat szerint. 
A hires „LILIOM VÁSZON" gyári raktára 1 vég 23 méter 7 forint  20 krajezár. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, vagyok szolgálat kész tisztelettel : 

2—3 

ELŐZÉKENY  KISZOLGÁLÁS  ! 

MERZA REZSŐ. 
ELŐZÉKENY  KISZOLGÁLÁS  ! 

C 

Se 
5ö 
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íC 
58 

NŐI-, FÉRFI-, GYERMEK-RUHA ES CZIPO NAGY RAKTARA! - . 1 

TTTT I I 



ber . C S Í K I L A P O K 4 . szám. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpállalvi küzl>irt<ikossá^ Sulczn 

vülj:y Sólyombár pntakára hajló l'iriszke 
keletre néző erdejében mintegy t>4 kat 
holdnyi területen levő I2i>3l> komnál'» 
liec-uilt 4S70 kobiu. luczlcnvő liiiszonfii 
n községi bírónál megtekinthető, feltéte-
lek mellett egyezség utján is el adatik 

Vevő bármikor jclentkezhetik. 

Csikpállitlváh, 190:1. okt l.'i án. 

Csiszér Márton. 
iil. fco/.h.  • -1111>k. 

Árverési hirdetmeny. 
Alulirt kiküldött liir. végreiiajlii ezennel 

közhírré leszi. hogy a székelymlvai helyi kir. 
törvényszéknek 190:2. évi 7UÖ8. polg. sz. vég-
zése liilytáu Dr Soó K--;;su ügyvéd álla] kép-
viselt Szabó Ferencz s/ékelyiidvarlielyi végre-
hajtó részére Kánya József  e*ikd*-]nei végre-
hajtást szent eilii ellen 107 korona követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végifliajtas 
folytán  alperestől lefoglalt  é-t 1140 koronára 
becsült ingóságukra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság l 'J03. évi V. tílö I. sz. végzésével a 
loválibi el járás elreudelieLvén. annak az alap-
és felülloglaltatók  kövelelése erejéig is. aineny-
nyiben azon kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehaj tást szenvedő lakásán leendő megtar-
tása határidőül 1903. ovi oktober hó 26 ik 

napján d. e. 8 órája kítttzetík, amikor a 
hiróilHg lefoglalt  ingók és ped ig : széna, csikó 
és szekér -III a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul is 
eilngnak adalni. 

Fe 'hivalnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságuk vételárából a végrehaj ta tó kö-
vetelését megelőző kielégítéséhez jogot ta r tanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábbsn esz 
közöltetet t volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban headui, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák. mel l különben c a k 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni . 

Kelt Csíkszeredán, 190!). évi okt. hó 6-án. 

K e s e s & t e e G y m l a , 
kir, i«ir«'isúiii vőmvimjtó» 

4693—903. sz. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Az Üresedésben levő gyergyóvárliegyi 

körjegyzői állásra ezennel pályázatot hir-
detek és felhivom  mindazokat, kik ezen 
800 korona évi fizetéssel  és természetbeni 
lakással javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy eziránti kérésüket hozzám 

folyó  évi október hó 31-ig 
annál biztosabban adják be, mivel ké-
sőbb érkező pályázatokat nem fogok 
figyelembe  venni. 

tíyergyószentmiklós, 1903. okt. hó 6. 
L á t á r J á n o s s. k., 

főszolgabíró. 

I I .IMII. 
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SZVOBODA TESTVÉREK 
könyvnyomdája, könyy-, papir-, rajz-, írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. 

fVjánlják  <i ii. é. közönség szives ügyeimébe dúsan felszí-reII  uj miniszteri rendelet szerinti 

N Y O M T A T V Á N Y K A K T Á R U K A T 
községi t'-s körjegyzők részére (iiimn papíron nyomtatva. I'osla- és kézbesítő könyvek bekölve. 

JÓL BERENDEZETT KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÜKBEN 
kapható: közönséges irópapir. nagy csomagoló, jó rajzpapir. rózsaszín és fehér  itató, kék másoló, 
írógép és mindenféle  szines selyempapírok. — Igen nagyválaszlék levélpapírokban, melyek dí-
szes dobozukban ÍIO lillértől 10 koronaig: nagyválaszték névnapi kártyákból, diszes emlékkönvv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből: vegyes ifjúsági 
iratok, mulattató képes mesés könyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványokból. 

Különösen ajánlják a saját kiadásukban megjeleni és nagv elterjedésnek örvendő ,.ŐK-
AN(íYAIi" és ..ÁRTATLANOK ŐKAN(iYAI,A" cziiníi ima-és énekes könyveiket: - .,Erénvek 
gyöngy-él. ,,llaloiti zsolozsinák és szertartások könyv-ét ...Csikmegye Földrajz"-át. 

Az iskolai évad beáltával ajánlják iskolai ezikkekből dúsan felszerelt  nagy raktárukat: 
felső-  közép- és elemi iskolai tankönyveikéi: első minőségű irkáikat. Különösen figyelmükbe 
ajánlják a Tauitó uraknak a legjobb minőségű papírra nyomtatott iskolai felvételi  és mulasztási 
naplóikul, melyekel a legjulányosabban árusítanak. 

MODERN BERENDEZÉSŰ KÖNYVNYOMDÁJUKBAN 
mely a legújabb szer-
kezetű "épekkel van 
felszerelve  (mint lát-
ható a képen)és igy 
azon helyzetben van-
nak, hogy bármelyik 
vidéki könyvnyom-
dával a versenyt ugy 
olcsóság, mint csin 
és izlés tekinteté-
ben mindig lel tud-
ják venni. — Nagy 
súlyt fektetnek  a 
gyors, pontos és tiszta 
munkák előállítására, 
melyet maguk végez-
nek a legnagyobb 
gonddal. 

i l M I I 

IIIEí 
Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1U03. 




