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Hlrdetéal dijak a legolcnóbban uimlttatnak 

A szckel .v iparfejlcszUVs. 
Mielőtt Hegedűs Sándor kereske-

delmi miniszter székelyföldi  útját meg 
kezdette volna, igen fontos  leiratot in-
tézett a azékelj itjak ipari kiképezte-
lése. illetőleg a Székelj fold  ipari viszo-
nyainak alapos fejlesztése  ügyében a 
Székely Kgyesülethez, a marosvásárhelyi 
Kereskedelmi éslpark amarához, valamint 
a székely vármegyék főispánjaihoz. 

Kz a leirat valóságos programmja n 
székely iparfejlesztésnek,  mely ha ugy 
megvalósul egész terjedelmében, végre 
rendszeres iparpolitika kezdetét fogjuk 
lámi a közgazdaságilag annyira elhanyu-
goíi Székelyföldön. 

A leirat aktuáliiásáhau nyer még 
az által, hogy Hegedűs miniszter éppen 
most a Székelyföldön  időzik és bejárja 
annak góczpoutjait. 

A fontos  leirat a következő: 
Folyó évi február  hó 20-án "il. sz. a. 

előterjesztést tett hozzám az egyesület 
a székely iljak ipari kiképzése, illeló-
leg egy Budapesten létesítendő székely 
utiliou ügyében. 

Behatóan foglalkozva  ezzel a fontos 
kérdéssel, következőkben értesiiem az 
egyesületet ez Ügyben elfoglalt  áliáspon-
loinról és erre vonatkozó elhalározá 
somról. 

A székely ifjak  ipari pályára való 
terelését nemesük igen üdvösnek, hanem 
a Székelyföld  közgazdasági fejlődése 
szempontjából első rangú fontossággal 
hiró feladatnak  tartom mindaddig, inig 
ez nem jár azzal u veszedelemmel, hogy 
az illetőket eltereli a Székelyföldtől  s 
mig ez a kiképeztetés abban a keret-
ijén mozog, melyben a kiképezendók 
magának a Székelyföldnek  válhatnak 
hasznára és annak közgazdasági viszo-
nyait emelik. 

Minden ezzel ellenkező irányú moz-
galom hozhat pillanatnyi eredményeket, 
de magának a Székelyföldnek  tényleges 
hasznára nem lesz, mig oly irányú ak-
eziót. mely a Székelyföldről  eltelepíti 

az ipari pályára lépő ifjúságot,  határo-
zottan károsnuk tartok, mert a Székely-
föld  amúgy is elég nehéz, közgazdasági 
helyzetét jövőben még súlyosabbá tenné 

állal, hogy elvonja onnan a közgaz-
dasági helyzet javítására hivatott ifjú-
ságot. 

Az c téren szerzett tapasztalatok 
érvényesítésével tehát, melyet a haza-
fias  szándékkal megindított és odaadó 
buzgalommal esaknein egy évtized óta 
folyó  mozgalom bőven nyújt, mindenek-
előtt megállapitandúnak tartom azokat 
az irányelveket, melyek e tekintetben 
követendők. 

Nézetem szerint a kiképzésnél első-
sorban u Székelyföld  ipari és általában 
kö.gazdasági viszonyait kell alapul venni 
vagyis oly iparágakat szabad egyelőre 
esak felölelni,  melyeknek otthon kellő 
talajuk van, akár a fogyasztás,  akár a 
rendelkezésre álló nyers anyagok tekin-
tetében. azaz oly iparágak fotó  kell ezt 
a tanulékony, életrevaló ifjúságot  te-
relni, melyeket otthon letelepedve, si-
kerrel folytathat. 

A második szempontnak kellene 
lennie, hogy a mesterségben kiképezve, 
tovább is figyelemmel  kisértessenek, 
mintegy gondozás alatt álljanak a mes-
terségbeli nagyobb gyakorlat szerzése 
idejében is és néhány évi gyakorlat 
után letelepittessenek a Székelyföld 
úrra alkalmas vidékein saját műhelyeik-
kel, esetleg ott, u hol nagyobb fogyasz-
tási tér áll rendelkezésre, szövetkezeti 
alapon nagyobb termelésre berendezve, 
hogy azután a székely itjuk további ki-
képeztetését ezek a székely iparosok 
és székely műhelyek, illetőleg ipari te-
lepek vegyék át, a mikor már nem lesz 
szükséges, vagy legalább is esak ese 
ké yebb mértékben, hogy inás vidékek 
iparosainál helyeztessenek cl a székely 
ifji  k kiképeztetésre. 

A harmadik szempont volna inely 
eb )öl önként foly  — a tanonezok jelen 
legi elhelyezésénél is elsősorban u Szé 
kelyfüldon,  vagy annak közvctetlcn kö-

zükben levő kisiparosokra és ipartele-
" re lenni tekintettel, illetőleg ott he-

ni el ezeket a kiképezendő ifjakat 
sorban. 
Ennek alapfeltétele  azonban: kike-

li és kijelölni az erre alkalmas kis-
osokut és ipari telepeket és a meny-
en azok nem hintának a teknika 
fejlettségének  megfelelő  berende-

lel, lm maguknak egyes, különben 
kvó és ineghizható iparosoknak nem 

meg a kellő szakképzettségük, 
akţor első sorban ezeknek kiegészitésé-

_ és pótlásáról kellene gondoskodni, 
iii egyúttal azzal a nagy elónynyel is 

járiia, hogy nemcsak a jövőben volna 
nagy hasznára a Székelyföldnek,  hanem 
már a jelenben is éreztetné kedvező 
hatását, a mennyiben kisebb ipari góez-
pontok származnának, melyeknek üdvös 
kihatása kézen fekvő. 

Végül egy negyedik szempont, mely 
szintén u helyi viszonyokban leli alap-
ját: esak oly gyári vállalatokba czél-
szerű székely ifjúkat  elhelyezni, a me-
lyekben tanultakat a Székelyföldön  ér-
tékesíthetik, tudniillik a miliők ott már 
vannak, vagy a melyek létesítésére a 
közelebbi jövőben kilátás lehet, mert 
ellenkező esetben nemcsak nem hasz-
nálunk vele u Székelyföldnek,  hanem 
áriunk, a mennyiben ez a legbiztosabb 
módja a székely ifjúság  kitelepítésének, 
a initől pedig, igen fontos  nemzeti szem-
pontokból, minden körülmény között 
óvukodni és tartózkodni kell. 

Es, mert erős meggyőződésem, hogy 
a székely nép anyagi helyzetén javítani 
iinminciis állami feladat  és ezen a nem-
zeti érdekek szempontjából csak ugy 
javíthatunk, ha magának a Székelyföld-
nek viszonyúit javítjuk, teljes készség 
gel és a rendelkezésemre álló eszközök 
keretében a legmesszebb menő módon 
támogatom az érdekeltség, nevezetesen 
a Székely-egyesület és a marosvásár-
helyi Kereskedelmi és Iparkamara min-
den erre irányuló törekvését. 

Az első feladat  azonban nézetem 
szerint uem a székely otthonnak Duda-

pesten való létesítése, mely a jelzett 
irányelvek érvényesítése mellett talţn 
egyáltalában nem less szükséges, hanem 
az egyesület és a kamara együttes köz-
reműködésével, melyhez az állami kŐse-
geket készséggel bocsátanám rendelke-
zésére, a Székelyföld  viszonyainak fel-
vétele ebből a szempontbál, nevezetesen 
mely iparágak volnának elsősorban fel-
karolandók, tudniillik melyek bírnak a 
legnagyobb fejlödésképességgel  a Szé-
kelyföldön  és ennek kapcsán melyek 
azok az ottani iparos műhelyek, illetve 
ipartelepek, a melyekre tanonezok vagy 
munkások képzését bízni lehetne, minő 
berendezésbeli hiányai vannak egyik-
másik székely ipartelepnek, vagy mű-
helynek, mily költségeket igényelne 
azok pótláaa és minő intézkedések len-
nének szükségesek, ugy ezek pótlása, 
mint egyik vagy másik irányban a szak-
képzettség gyakorlati kiegészítése tekin-
tetében ? 

Ez ugyan nehéz feladat,  de ha ala-
posan akarunk segíteni, a legelső teendő. 
Előreláthatólag az egyes műhelyek ki-
egészítése tekintetében nagyobb anyagi 
áldozatokat is fog  ez igényelni, tudni-
illik magában a gyakorlati keresztülvi-
telben, de ha arról van sió, hogy a jövö 
fejlődés  rendszeresen és alaposan ké-
szíttessék elő, nem zárkózom el a ren-
delkezésemre álló eszközök keretében 
nagyobb anyagi áldozatok elOl sem, a 
mint nem zárkóztam el legutóbb, midőn 
a Székelyföld  egyik vármegyéje szövő-
iparát kívántam oly alapokra helyezni, 
melyek a jövő fejlődést  biztosítani al-
kalmasak. 

Xem zárkóznám el az Áldozatok 
meghozatala elől akkor sem, ha arról 
volna szó, hogy a már eddig kiképzett 
székely ifjak  egy része Ónálló műhe-
lyekkel letelepittessék, ha eddigi kiké-
peztetésük, valamint szerzett gyakorlati 
tapasztalataik biztosítékot nyujtanakarra, 
hogy önállósításuk esetén kellő boldo-
gulásuk biztosítva van. 

Mig ezen két irányban tnttkodnék 
az egyesület és kamara, fenntartható 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Felhők é s csillagok. 

Hiányzottak a jövendőbelim okmányai s 
»z»kat nekem kellelt beszereznem szülővárosá-
ban : Brassóban. Vasárnap délután volt s a ki 
valalok zárva. Hogy mán nap reggelig gyorsat) 
t>an teljék az idő. sétaiiányul ittzlern ki diák* 
éveim legszebb emlékhelyét, a fellegvárat.  A vá-
rosi közönség ugy zajongott f  hegyoldalon, 
mint méhkas körűi a raj. Az ösvényen karcsú 
hölgy szólított meg. Öltözöte, a nyakába akasz-
tott távcső H kérése, melylyel megállított, azt 
vallották, bo£y idegen turialanö. Lehetőleg rö-
viden feleltem  a szerettem volna nélküle foly 
tal ni nlaroat, nehogy együtt lâason számos bras* 
NÓÍ ismerőst im valamelyike, kik miudnyájan bal-
lolák, hogy jegyben járok, sőt a menyasszonyo-
mat is ismerték. 

De a .bájos ismeretien14 lelkesült azon, 
liogy mennyire „kimért" én „határozott" a be-
széd modorom s előre örült, hogy les.'., ki a vá-
ros nevezetességei: bemutassa. Nyomban belém 
irt kapaszkodott. Én majd megőrültem. 

.Sajnálom Nagysád ét megbocsásson, de 
magam is idegen vagyok e helyen. 

— Idegen?... De nagyszerű!,.. Hisz ftkkor  még többet érhetek el. Az idegen inkább 
lelMt-zj az érdekesei, mint a helybeli, kinek 
szemeiben a kimagasló is eltörpül a megszokott-
ság halára alatt. Sokszor nevetem magamban 
azokat, kik kalanzt vemnek igénybe. 

Én meg szinte sírtam, a miért nem más 
kalauzt csípett nyakon. Törekedtem kivágni ma-
gamat. 

— Mint a „Bngaczi Napló" kiküldött tu 
dósí-ja. jelen akarok lenni a román királyi pár 
fngadlalás&nál  a pályaudvaron. 

-- Mikor érkeznek ? — 
Pontban három órakor, különvonattal. (A fe 

ketetemplom toronyórája épen oégyet ütött). Nem 
hallotta. 

— Akkor sietnünk kell. 
Sietnfluk  ?!.... Jlég ö Nagysága is sietni 

akar velem oda, hova lehetetlen elérkezni. 
Borzasztó! 

— Nagyfádnak  bizonyára kényelmetlen 
lesz az az ut, melyet az állomásnak haránt irány-
ban, az árkon, a túlsó dombon én a hidnélküli 
patakon át kell megtenni, hogy el ne késsünk. 

— Oh, uram! Az ilyen kalandozásokal 
űztem én nagy élvezettel a mult héten Sinaiá-
ban, Ugy repültem hegyen, völgyön patakon át, 
mint a madár. 

(Kár, hogy nem madár. Hm. Sinaiában 
töltött egy hetet M még sem todja, bogy a ro-
mán királyi-pár jelenleg ott nyaral és eszeágá-
ban sincs Budapestre menni. Lehetetlen meg-
szabadulnom.) 

— Nincsen-e Nagysádnál óra ? Tyüh 1 ha 
most sem hagy el engem, midőn látja, hogy él-
hetetlen «riporterrel1* van dolga, kinek órája 
sincs....) Klővelte az óráját. 

— N'gy Dinit. 
— No, akkor elkéstünk a vonattól. A he-

lyett, mint az „Kgészségö " referense,  megte-
kintem a Ozenk mftgötti  vízmüveket a „Rakadó" -
völgyben. Igaz ugyan, hogy a sziklák odúiban 
mérges kígyók tanyáznak, de óvatos leszek. 
Ajánlom N^gysádnak, tekintse meg addig a 
város architektarai szépségeit. 

Nem tudtam elég gyorsan búcsúzni. Újra 
csak nyakamon maradt. 

— Gyűlölöm az nnalmas épOlethalroazt. 
Azt látok én mindenütt, remeknél remekebbet. 
Hanem a vízmű, az már más. Uram, as én atyám 
mérnök volt s mint kis gyermek, hasonló vál-
lalat létesítésénél hány boldog napút töltöttem 
vele szabadban, friss  források  körfll,  fenyvesek 
és sziklák vadregényes aljában. Még kígyót ia 
fogtunk.  (Az igazán regényes lehetett!) 

Volt nekem is részem eme gyönyörűségek-
ben. midőn rovargyfljleméuyem  kedvéért pün-
kösdkor tiz éve a Czenk sziklalejtőiu uj czipöm 
téptem le a mezítláb kellett hazavergődnöm. 
Kígyót szerencsére nein láttam. 

Kénytelen voltam tehát (egyébként a ma-
gam ajánlatára) elballagni ehhez a százszor él-
vezett „kiránduló* helyhez, melynek áldott em-
lékű környékén ezer meg ezer szerencsétlennek 
rándult ki valamely tagja a sziklán val A elcsú-
szás közben. 

ElkerfllLem  mindazon helyeket, hol mások 
ia sétállak s igy a petroleum-flnomilógyár  alá 
érkeztünk. Következetesen .szak tudósi tói" vol-

tomhoz engedelmet kértem a kaptam is enge-
dékeny társamtól, a gyár megtekintésére. Gon-
doltam, hátha a bordók rengetegén át megszök-
hfetem.  G cselfogásom  sem vált be. Csodálatos 
egy hölgy! Képes lelt volna árkon-bokron át-
szaladni a királyi-párnak nevezeti semmi ntán. 
A kigyók hírétől viasza nem riad. Most neg a 
kátrányillatot tűri orr-Autoritás nélkül. Követett 
bárhova. Talán ha elkeseredésemben a petroleaa-
tarlAlyba ugrom bele, azt ia nemes kalaucoláa* 
nak veszi s meg fürdik  velem. Ennek megkísér-
lésére nem éreztem hajlamot 

Végre azon völgyre került a sor, melynek 
tulsö-felső  végén a vizmlvek állottak. Asonbafe 
alkonyodni kezdett. Látszott már a hoki éa egj* 
mátután tűntek fel  a csillagok. Lebeszéltem tar-
vűuk kivitelének folytatásáról.  A lemondás fáj-
dalma nélkül fordnlt  viassa. 

Ily világos estén veszélyes volna másod-
magammal végig menni a városon, melynek ut-
czái vasárnapon éjfélig  népesek, s valaki pUne 
olyan, ki nappal egyedül látott, még fölismerne. 
Könnyen megeshetnék, bogy jegyesem valamely 
olt lakö rokona lepne meg. Bizony fireaáa  meg-
járhatnám. Ujabb ajánlatot tettem. 

— Ne másznék-e meg a Várhegyet keleti 
oMalról, (melynek csipkebokrai között régen oly 
nagy csatákat vivtunk a ssáss és oláh diákok-
kal s a vesztes fél  hadiaarcs tejében letépett* 
magáról ruháit), hogy onnan s holdfényben  utó 
Barcsaságot szemlélhessük. 

— Ob uram, most ismer«m fel  önben a 
természetimádót. (Jobb lett volna, ka a * is-
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volna ideiglenesen a ssékely ifjak  ipari 
kiképzésének eddigi — bár sok tekin-
tetben a jelzett irányelveknek nem meg-
felelő  — iránya és módja, mely az em-
iitett két irány fokozatos  követése ál-
tal úgyis fokozatosan  megszánnék. 

Azt az összeget, mely erre a 
kiképeztetésre eddig is fordíttatott,  t. i. 
évenkint kerek Összegben 40,000 — 
negyvenezer — koronát készséggel bo-
csátom az egyesület és kamara rendel-
kezésére jövőben is, és készséggel bí-
zom reájuk ezen egész ügynek intézé-
sét és vezetését, — természetesen az 
állami ellenőrzést fentartva  — mert 
sokkal czélszerübbnek és a siker szem-
pontjából kívánatosabbnak tartom, ha 
ily mozgalmat maga az érdekeltség vezet. 

A rendelkezésünkre bocsátandó se-
gélyösszeg fölhasználására  vonatkozólag 
van azonban egy észrevételem : az üsz-
szeg csak magára az Qgy érdemére hasz-
nálható fel,  nem pedig személyi javadal-
mazásokra, a melyek fedezése  nem ké-
pezheti az állam föladatát,  a mit hogy az 
egyesület által tervezett székely-otihon 
és a marosvásárhelyi kamara által ter-
vezett szervezet hibájának kell tekin-
tenem, hogy az közel évi tízezer korona 
Bzemélyi kiadással járna, vagyis az ál-
lam rendelkezésre bocsátandó összeg-
nek közel 55%>-át személyi kiadások 
vennék igénybe. 

A mennyiben ily kiadások fölmerül-
nek, azokat az érdekeltségnek, t. i. az 
egyesületnek és a kamarának kellene 
fedeznie,  ezeket természetesen a mini 
mumra redukálva, vagyis az állam által 
nyújtandó segély kizárólag magának a 
czélnak szolgálatára, minél több székely 
ifju  tényleges kiképeztetésére fordítandó, 
mihez hozzáadva azt az összeget, me-
lyet egyeB műhelyek berendezésének 
kiegészítése és esetleges gyakorlati tan-
folyamok  igényelnek, bizonyára igen te-
kintélyes lesz az az Összeg, melyet az 
államnak e czólra kell fordítania. 

Ezeket az egyesület figyelmébe 
ajánlva, felhívom,  hogy ez ügyet újból 
tárgyalás alá venni és magát a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamará-
val érintkezésbe téve, a konkrét teen-
dőkre nézve lehetőleg mielőbb előter-
jesztést tenni szíveskedjék, hogy minél 
előbb kezdetét vehesse a rendszeres 
akczió, melyhez, — mint emlitém — 
készséggel bocsátom rendelkezésére ugy 
a szükséges szakközegeket, mint nz 
anyagi eszközöket is. 

= A hirdetési bélyeg megszűnése. 
JUIÍUB 1-ÓQ lép életbe a képviselőház által 
április 1-én elfogadott  törvényjavaslat, mely n 
nyomdaipar termelését felszabadítja  s az ipur 
és kereskedelem forgalmát  megszorító bélyeg-
kötelezettséget megszünteti. 

A törvényezikk szószerinti szövege a kö-
vetkező : 

1. 3. A naptárak bélycgktitclczettségo 19U>. évi 
deczember hónap ttl-én, a hirdetmények, hírlapi beik-
tatások, kalfoldi  hírlapok é»t külföldi  Idúxzukl lup ok 

seri 101 rajtam, hogy a nagy bácsiék vacsorára 
várnak). Kettesben mászni a begyoldalt! Este, 
mid fio  a fi  és a tomb jobban illatoznak. A hold-
fény,  a csillagok, a síkság! Oh be szép mindez.... 

Fólérkeztűnk és leültünk a padra, szem-
bea a puskapora* toronnyal. Akarva, nem akarva 
bámnlnom kellett a fellegvár  alél a csillagok 
milliárdjait. Mindenik fénye  egy-egy szemrehá-
nyás volt rám nézve. A hold képe szinte fenye-
getett, szintúgy as ért álló katona sznronyának 
fénye,  mintha as éo távollevő mátkám szeme 
lett volna, a ki most rám les. Majdnem áltál 
félem,  hogy puskájával be lő a pu<kaporraktár 
ablakán és levegőbe röpittet Pedig mennyire 
ártatlan voltam 1.... 

A természet csodáibél (hozzáértve a szom-
isédnőmet is) elég voll ennyi. Fáradt voltam, 
éh*» is lettem, álmos is lettem. Beszeg nem 
éreztem volna e hiányokat Sárika mellett. 

— Édes Nagysád, nem méltóztatnék be 
jönni velem a városba, hadd kisérjem a szállá-
sára V Én a 11 órás vonattal elntazom, holnap 
délre Bugaczon kell lennem. Hol is tetszik csak 
szállva lenni? 

— A .Csillagban-. 
Csillagos ég ne hagyj el! Annak vendég-

lőse épen toldim: Virág Józsi. Ha meglát, akkor 
tgmaán befellegzett.  Majd csinál ő nekem jó 
hírnevet «illetékes* helyen, mert szigora egy 
ember s hozzá ót leányos apa. Uram ments meg I 

Nagybátyámról és as ő meghívásáról, sem 
pedig meayMOSoayomröl nem mertem beszélni, 

| bélyegkOtelesettsége ellenben 1901). évi junius hónap 
80-án megszOnlk; az ezen Időpontokig bezárólag ese-
dékessé váló Ilynemű bélyegilieték azonban szabály-
szerflen  lerovaudé a cl nem engedhető. 

2. §. Az 1900. évre uólő, el nem kell bólyeg-
scll naptárak után lerótt bélyegilieték, a mcnnylbon 
a naptárakat a kiadó az illetékes pénztlgyi hivatal-
hoz 1ÜU0. évi deczember hó 1-lp beszolgáltatja n a 
mennviben azokon a használatnak aci»>nl nyoma nera 
látható, kéazpénzbcu visszatérítendő. Más jogczlmcn 
1ÎI00. évre szóló naptárak után lerótt bélyegilieték 
sem részben, sem egészben vissza ncin téríthető. Az 
1901. évre szélé naptárak már u 1900. év folyama 
alatt hélyegtelcnül kiadhatók és áruba horsátKatók. 

8. Ş. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügy-
miniszter bizetlk meg. 

Miután az itt közölt törvényezikk szerint 
a hirdetési bélyeg folyó  hó eleó napjától kezdve 
megszUnt, ugy a kereskedőknek, mint az ipa-
rosoknak és a gyárosoknak is módjukban le9Z, 
hogy áruikat, készítményeiket és gyártmányai-
kat olcsó árért hirdethessék. Hogy a reklám-
nak A mai világbun milyen fontos  szerepe van 
az ipar és kereskedelem terén, azt talán feles-
leges itt bővebben fejtegetnünk,  egyszerllen 
csuk felhivjuk  a kereskedők és iparosok vala-
mint a gyárosok figyelmét  ezen körülményre 
és lapunkat, mint hirdetési czélokm nagy el-
terjedettségénél fogva  kiválóan alkalmast, ajánl-
juk becses figyelmükbe. 

Hegedűs Sándor kereskedelem-
ügyi miniszter ur körünkben. 

Csik-ttzeredn, julius 2-án. 
Az ország kereskedelmének és iparának 

fellendítése  iránt folytonosan  buzgóikodó, s az 
azoknak útjában álló akadályokat kutató ke-
reskedelmi miniszter tervezett székelyföldi 
körútja s ebben vármegyénk meglátogatása is 
ténynyé vált. Városunk tegnap ünnepi szint öl-
tött a miniszter érkezésének hirére. Nemzeti 
zászlók tarkították a házak földeit:  a város 
főutezájának  mindkét oldalát friss  feoyószálak 
szegélyezték. Az Udvarhely felöl  érkező mn-
gas vendég tiszteletére a Hargita nyergén, a 
„Tolvajostetón" álló határkő mellett az ut kö-
zepén zászlókkal és fenyógalyakkal  díszített 
kapu állíttatott fel.  mely alatt az érkező mi-
niszter fogadandó  és üdvözölendő volt. 

Ámbár a miniszternek odavaló megérke-
a délutáni 5—6 óra közötti idóre volt kilátásba 
helyezve, már délután 1 órakor kezdetét vette 
a küldöttségek kivonulása, s ebben el9ők vol-
tak városunk ipartestületének tagjai, kik több 
kocsin diszes zászlójukkal vonultak ki a foga-
dás színhelyére s jól felpakolva  fogataikat  étel 
és italnemükkel, csaptak az árnyas lombok 
alatt kedélyes eredei mulatságot. 

Kzeket követték a különböző hivatalok 
és kereskedelmi körök képviselői egész lltCt 
óráig. Négyes fogatokon  érkeztek: Mikó Bá-
lint főispán,  Becze Antal alispán, Lázár Meny-
hért orez. gyűl. képviselő urak; ott láttuk » 
törvényszék, járásbíróság, ügyészség, építészeti 
hivatal, szolgaüiróság, városi tanács, körjegy-
zőség stb. küldöttein kivül (íyörfly  Uyula, 
Egyedi Arthur. Lázár Menyhért országos kép-
viselőket s a közigazgatás számos tisztvi-
selőjét. 

Az illusztris nagy társaság fokozott  kí-
váncsisággal várta a miniszter megérkezését, 
ki a kitűzött idő után másfél  órával tűnt fel 
a láthatáron, minthogy' útközben a szentke-
reazt-bányai vashámort is meglátogatván, itt 
időzé9L> késedelmet okozott. 

Nyolcznd félónt,  volt este, midőn a mi-
niszter kisérve Mikó Árpád innrostordamegyei, 
Hollaki Arthur udvarhely megyei főispánok  s 
más magasabb állású tisztviselők által a disz-
kapuhoz megérkezett. A kocsijából fürgén  ki-
lépett minisztert vármegyénk díszes küldöttsége 
lelkes éljenzéssel fogadta,  mire Mikó Bálint 
főispán  ur teljes díszben lépett a miniszter elé 

hiszen csak az elébb szóliam ki, hogy idegen 
vagyok, a ki 11 órakor Bugaczra utazom. Elin-
dultunk. Hogy miként érkeztünk le, arra már 
nem emlékszem. Annyit azonban megjegyeztem, 
bogy az én lábaimmal leirt utvontl megfelel 
egy derékszögű háromszög átfogójának  a ezzel 
szemben ö Nagysága t*lle meg a 2 befogó 
hosszát, vagyis a oagyobh utat, mivel i Ovidén 
eltüotem szemei elől, de még • városból is, nem 
várva be sem a mán napot, sem pedig a jegye-
sem okmányait. Csak midőn már közel jártam 
a vasaihoz, mertem visszanézni: vájjon nem 
jön-e utánam a kisértet, kinek mint a legtöbb 
elvont fogalomnak,  nöi alakja van. de ki eogem 
valóságban kisért életem legbotzalmasabb délu-
tánján. 

Másnap, hogy Uies kézzel hazaérkeztem, 
leendő apósom kimondotta rám a megbízbatat 
lanság esetét, 

— Hogyan bizhatoám tehát leányomat 
kezeire ? 

El is szakadtunk mi egymástól egy ÍJegen 
hölgy miatt. 

Londonban, bogy a kicsinyeket megóvják 
betegségtől, sipkáinkra e tilalmat hímezik: „Do 
not kiás me". (Ne csókolj megl) E szokásból 
kiindulva, fenni  elmondott esem ÓU, valahány-
szor jegyben járok, miodig olyan „Thegethofl" v*gy • Krigsmarine44 szabású sipkát viselek, mi-
nőt a dajka vezényszavára hallgaló lengerészek 
hordanak, a megtelelő fölirással:  „Hölgyekkel 
tilos az ismeretségi" L. K.  István. 

s tartott lendületes szép üdvözlő beszédet, 
melyben kiemelvén Magyarország keleti határá-
nak védbástytyát képező, 120000-et meghaladó 
székely népnek a létért való küzdelmeit s mind 
az ipari, mind a kereskedelmi téren való el-
maradottságát, kérte a miniszternek Jövőre 
való hathatós támogatását 

A miniszter röviden megköszönve a szí-
ves fogadtatást,  kijelentette, hogy bár az ígé-
retekben csalódást várhat a deputáczió, de ha 
a társadalom a maga részéről is igyekezik azokra 
a módokra és eszközökre nézve közreműködni, 
melyeket a maga részéről feladatául  kitűzött, 
rajta lesz, hogy a székely nép sorsán a rendel-
kezésére álló eszközök igénybevételével tőle 
telhetőleg segítsen. 

Megfúló  éljenzés zárta be a miniszter 
beszédét, a kinek többeket bemutatott a fő-
ispán ur s a kikkel kezet is fogott  és helyet 
foglalván  a főispán  ur négyes fogatán,  útnak 
indult 40 kocsi által kisérve 8zereda-felé, 
hová '/«-ed 9 órakor érkezett be az elébe si-
etett lovus bandérium élén, az utczáu kétfelől 
Összesereglett nagy közönség éljenzése között 
s folytatta  uţjât megszakítás nélkül Zsögödbe 
főspán  ur lakására, a hol neje és leányával 
együtt meghálandó volt és a hol válogatott 
előkelő férfiak  és nők társaságában diszes es-
télyen vett részt 

A miniszter ur megérkezése után a csík-
szeredai ipartestület rendezett lámpionos mene-
tet a kereskedelemügyi miniszter ur tiszteletére. 

A menet, mely mintegy 120 lánipion hor-
dozóhói és több száz főnyi  közönségből állott, 
'',10 órakor indult el a városháza elől a csík-
szeredai egyesitett zenekarok indulói mellett 

A szokatlan és impozáns látvány minden 
felől  Összecsoditette a közönséget, ugy hogy 
Osik-Zsögödhen, mikor a főispán  ur lakása 
elő érkeztek, lehettek vagy másfél  ezeren. 

Itt a lámpionosok a park utain a kastély 
előtt szép rendben felvonultak  és a verándu 
két oldalán helyezkedtek el. 

A kegyelmes ur nejével és leányával és 
a főispán  urnái levő fényes  társaság a veran-
dán foglalt  helyei s láthatóan kellemes meg-
lepetéssel szemlélték a felvonulást  A verán-
dán megjelenő miniszter urat a közönség lel-
kesen megéljenezte. 

A felvonulás  után Lakatoa Mihály tanár, 
az ipartestület tiszteletbeli titkára a kövelkezó 
beszédút mondta: 

Nagyméltóságú miniszter ur! 
Kegyelmes urunk I 
Igazi örömmel, nagy lelkesültséggel, ren-

di thetleu bizalommal és törhetetlen reménység-
gel jöttünk el, bogy Nagy méltóságodat. Kegyel-
mes Urunkat nt a Hargita aljában, aa Olt men-
tén. vármegyénkre nésve e történelmileg ia ne-
veselea kastélyban a esikaseredai ipartestület a 
igy a cai ki részeken lakó öasses iparosság nevé 
ben azivUnk egéaz melegével, igasl ssékely Őszin-
teséggel üdvözöljük, egyben kifejeiéat  adjunk 
legnagyobb tiszteletünknek, mély hódolatuoknak és 
legforróbb  köasönetUaknek azért, hogy Nagymél-
tóságod magas látogatásával a mi vármegyénket 
ia megtisztelni kegyeskedett. 

Ipasi örömmel jöttünk. Kegyelmes Ur, mert 
végre a hazának nagyjai közül eljött egy mi-
hozzánk. hogy saját ujjaival megtapogassa sebe 
iuket, aajál szemeivel megszemlélje bajainkat, 
sérelmeinket és saját füleivel  meghallgassa jogoa 
éa méltányos panaszainkat. Nagy lelkesültséggel, 
mert a hasának eme nagyja épen Nagyméltóaá-
itod, kinek liirél. nevét és nagy alakját a közbi-
zodalom hamisítatlan fényű  tiszta sugarui beara-
nyozták a Kárpátoktól as Adriáig, vármegyéok 
keleti béreiéitől a határvonalat képesé Lajlkáig. 

Rendithetlen bizalommal, mert ismerjük 
NHgyméltóaágodnak munkás életét, tudjuk, hogy 
annak minden napja, minden órája, sót minden 
percze a hasa javára iráuyuló munkálkodásban 
telt el, mert tudjuk, hogy Nagyméltóaágod a jó 
Istentől megáldott amas emberek kösé tertosik, 
kiknek nem a magas állások ssertik meg a tiaa-
telet és szeretetet, hanem nsgy tudásukkal, Is-
mereteikkel éa kiváló tényeikkel ók sseresnek a 
magas állásoknak fényt  éa diaat 

Törhetetlen reménységgel végül, mert is-
merjük Nagy méltóságodnak nagy aaivét, melynek 
egyik meleg sugarát oaak as imént láttuk fel-
oaillámlani a ssékely iparos ifjak  számára enge-
dély esett 40,000 koronában, mert tudjuk, hogy 
kösel engedi nagy aslvéhes mind asoket, kiknek 
ajka jogoa panaszra nyilik és aoht aeo késik a 
segítséggel éa támogatással ott, a hol ast való-
ban megérdemlik. 

Nagyméltéaágu miniszter Ur, Kegyelmes 
Urunk! 

Nagyméltóaágod székelyföldi  körútja után 
büsskén elmoodhatja ama nagy rómaival: jöttem, 
láttam,  győztem: 

Eljött édes basánknak e legkeletibb, Isteo-
tél megáldott, kincsekben gazdag kies vidékére, 
mely oly Bokáig képeste a Magyar birodalomnak 
egyik védbáatyéját 

Éa látott IU egy népet, melynek ősei hosz-
szu ssáiadokon aajál teatükkel védelmeaték a 
nemsetet és e föld  iránti szeretetüket aslvük vé 
rének oly sokssor és oly bőven történt klontáaá-
val pecsételték meg; egy népet, melynek ősei 
kesdettól fogva  mindig késsek voltak kilépni a 
tettek mesejére mikor felhangiotl  a hivó ssésat, 
egy uépet, melynek aalvében as ősöktől öröklött 

nagy erények még mai aapon Is ériatetleaül 
megvannak, egy népet, mely a király és törvény 
Iránti tlasteletben, a hasaaseretetben senkinek sem 
engedi át aa elsőséget, mely királyáért és haiá 
jáért ailadea pillanatban kéas vagyont vért éa 
életet áldosnl; egy népei, mely megélhetés 
asempontjébél őseliél öröklött pár föld  asalagra 
van utalva, melynek erŐlól duazadó lsraos karjai 
nagy idők éta várják a munkát, egy népet, mely 
a magyar államnak talán a legmostohább gyer-
meke éa oly hoassu Idé éta várakozik a rég ki-
érdemelt támogatásra és segítségre. 

És gydsötl Kegyelmes Urnnk, mert obajtá-
saink és teljesDIésre váré reméoyelneken kivül, 
magával vlsti össiote szeretetünket, hódolatteljes 
tiszteletünket és törhetetlen ragaaskodásookat. 
gyözött, mert egy vallásos nép áldást kérő fo-
hásza kísért útjában. 

Nagyméltósága miniszter Ur I 
Kegyel mos Urunk ! 
Megragadhatnék as alkalmat, hogy paaawra 

nyissuk ajkainkat. Elmondhatnék, hogy a már tör-
véoy által bistoailoit asékely körvasút, mely vidé-
künket alkalmas módon illeastené be a világfát-
galomba, a melyet as illetékes körök oly eokasor 
megsürgettek, még mai napon la a jámbor óhaj-
tások késé tartoslk. 

Elmondhatnék, hogy kiea lakóhelyünk oson 
dus levegőjét nem fertésteti  meg a gyárak füstje, 
de ezzel együtt a hegyeinkben, erdeiekben le-
fektetett  gazdag kiucseink íeldolgosatlauul ott 
hevernek. 

Elmondhatnék, bogy aineseoek uakiikoláink 
a hol as ép elmével éa oagy kézügyességgel biró 
ssékely ííjaink fánknak,  kövünknek, porosellán föl-
dünknek feldolgozását  és értékesítését megtanul-
hatnák. 

Kimondhatnék, hogy kereskedelmünk alig 
lélekzik, hogy iparunk as óriási verseny nyo-
mása alatt teljesen pang éa alig asámba vehető. 

Kérhetnék, hogy iparos taooocslskoláink. 
melyek értelmes és intelligens iparosok képiétére 
anuyira szükségesek, de a melyeknek fentartá-
sára népünk és köaséeeink anyagi ereje koránt-
sem elegendő, vétessenek teljesen állami keaeléabe. 

Felemlithetnök, hogy nincsenek Ipari asö-
vetkesetetnk, melyek a máa vidéki iparosokat 
boldogulásuk utján oly hatalmasan támogatják. 

Elmondhatnék, bogy vásár ügyünk teljesen ren-
desetlen és hogy as 1884. évi XVIMk törvény-
csikk revideáláaának ssQkaégét iu a belső ssé-
kely földön  éressük legjobban, mert nem nyújt 
kellő védelmet iparunknak a beösönlé idegen 
árucsikkek, házaló kereskedés, rabipar nyomaastó 
versenye ellen. 

De nem panaszkodunk Kegyelmes Ur, el-
hallgatjuk mindeseket éa most egy jobb jövő 
küszöbén melynek dereng* hajnalán feltűnni  lát-
juk Nagyméltóaágodaak a közaserelel és kösbi-
Balom által körül sugározott féaye*  alakját, Igasi 
síékelv türelemmel várjuk, hogy sebeink és sérel-
meink orvosoltaaaanak éa jogos kérelmeiok meg-
hallgattassanak. 

És meg vagyunk gyósódve, hogy esen re-
ményeinkben nem U eselatkosunk, hiszen ott 
Nagyméltóaágod oldalán egy gyöngéd oől sslvben 
fogamsolt  meg és egy erős gondolkoaásu nél agy-
ból pattant ki egy esetne, mely erős hullám csapá-
sokkal átresgetl as egéas nemseten és átjárta a 
társadalomnak minden rétegét Es a magyar ipar 
pártolásának essméje, melynek üdvös voltában 
rendületlenül hiasünk. 

Megvagynok gyósódve, hogy Nagy méltósá-
godban vetett reményeink teljesülni fognak,  mert 
tudjuk, hogy Nagyméltóaágod nagy tudásával hasa-
szerető oagy aslvével, as ismereteinek gasdag 
tárházában elhelyesett hatalmas fegyverekkel  arra 
töreksrik, hogy kereskedelmünkook, gyári és k î-
müiparouknak felleodltése  és magjassslnvonalra 
eu>eléae által aseliembeo és vagyonban megerő-
södjék, meglsmoeodjék, hogy boldog legyen a 
magyar s legkevésbbé aem kételkedünk abban 
aem, hogy Nagyméltóaágod asi is bén óhajtja, 
hogy e földet  is megelégedett nép lakja, hogy 
boldog legyea a asékely is. 

De tudjak ast is Kegyelmes Urvak, bogy 
mily rengeteg manka vár e tekintetben Nagymél-
tóságodra, épen asért most mldóa salvűnk egéas 
melegével még egysser Üdvösöljflk  éa kérjlk. 
bogy rövid Itt tvtéskodáaa alatt találja jól ma-
gát kötöttünk, eogedje meg Nagyméltóaágod, 
hogy eier meg ezer ţjikril foháaat  Bnoljilsk ai 
egek uráhoi, . mi Ma. .lyánkhoa, hogy a nagy-
munkáhoa, adjon Nagymél lóságodnak állandó jú 
egéaaaégel, erét 4a kitartást. Tartaa, védje alul-
maaaa Nagyméltóságodnak drága életit a baaa ia 
e nemaet beldogltáaára aa énk boaaau során át. 

Tartaa, véltje, oltalmaaaa nagyméltóaágod 
kedvei családját a kegyelme, aaaaonyt éa drága 
gyermekeit Nagyméltóaágod örömére aa emberi 
ker legvégaébb határáig. 

Éljenek aokáigl 
Az Udvözló bestédre felhangzó  éljenek 

lecsillapultával a minszter ur adta meg vala-
mit. A feszlllt  figyelemmel  hallgatott éa él-
jenzésekkel kÍBért válaszában kijelentette, hogy 
teljes jóindulattal jött el a Székelyföldre  és 
azon elhatározással, hogy ez elhanyagolt ke-
reskedelmi éa ipari Állapotokon segítsen. 0 is 
iBtneri már azon akadályokat, melyek a szé-
kelyföldi  kereskedőim és ipar fellendülésének 
uţjât állják s Igyekezni fog  megtalálni az al-
kalmas eszközöket azok elhárítására és a fel-
sorolt kérelmek orvoslására. 
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Épen azért jött ide, hogy az itteni allé-
pótokat a helyszínén alaposan megismerje, a 
jogos és méltányos panaszokat és kívánságo-
kat meghallgassa s azután a rendelkezésére 
ál lé eszközökkel azokon segítsen, emellett azon-
ban elvárja, hogy maguk az iparosok is igye-
kezzenek saját sorsukon javítani 3 a nyújtandó 
segítséget és támogatást a legnagyobb szor-
galommal és buzgósággal ugy használják ki 
és ugy értékesítsék, hogy a kívánt ezél a szé-
kely kézmliipar fellendülése  elérhető legyen. 
A szép beszédet, melyből n kegyelmes urnák 
a székelynép iránti jóindulata egész nagysá-
gában kitűnt lelkesült és viharos éljenzéssel 
és azon erős meggyőződéssel fogadták,  hogy 
a magas látogatáshoz fllzött  remények telje-
Blilni fognak. 

A lampion hordozók ezután ismét sora-
koztak B zene szó mellett vissza tértok Csík-
szeredába. A miniszter ur és a fényes  társa-
ság pedig vucsorához ült. 

Másnap délelőtt 10 órakor vonult be a 
miniszter Szeredálm számos kocsi által kisérve, 
hogy az előirt tisztelgéseket fogadja. 

A megyeház kertjének alsó kapujánál rá 
váró nagy számú előkelő közönség soraiból 
Becze Antal alispán lépett eló s Üdvözölte a 
minisztert a nála megszokott rövid, velős és 
kerekded formában,  rámutatva a miniszternek 
országosan elismert munkásságára és ezél tu-
datos törekvéseire s reményét fejezte  ki a 
felett,  bogy a vármegye )akmtágárn nézve 
szemle uţja, caak eredményes lehet. 

A miniszter megköszönve e szíves fogad-
tatást, kijelentette, hogy az alispán elismerő 
szavai csak buzdításul szolgálnak neki, a mi 
viszonyaink tanulmányozására s csak csodál-
kozik azon mérsékleten, hogy akkor midőn a 
szükség a követelést mintegy provokálja, a 
részletek felsorolásától  a szónok tartózkodott. 

Ezután a miniszter és közönség bevonulva 
a megyeházába a különböző testületek és ha-
tóságok tisztelgése vette kezdetét, következő 
rendben: 

Első sorban a róm. kath. papság tisztel-
gett Murányi Kálmán felesik  i fóesperes  veze-
tése alatt A fóesperes  szép szavakban tolmá-
csolta annak a katholikus lakosságnak érzel-
meit, melyek a magyar államnuk eddig u leg-
mostohább bánásmódban részesittet gyermekei 
voltak s felemiitvén  a sérelmeket, melyek a 
katholikus egyházat az utóbbi törvényhozási 
intézkedések által érintették, mindazon által 
reményt merítve a miniszter eddigi munkás 
életéből biztosította a papság alkotmányos és 
hazafias  gondolkozásáról és ténykedéséről. 

A miniszter szíves köszönetét nyilvání-
totta a kifejezett  jó kiváoságért s azt » haza-
fias  szellemet, melynek az ország minden hit-
felekezete  között meg kell hogy legyen s a 
mely egyedüli alapja a békés együttes műkö-
désnek továbbra is megőrizni ajánlotta, kije-
lentvén, hogy bárha O a református  egyház-
nak nemcsak tagja, hanem egyik elöljárója is, 
nem tűrné, meg, hogy ázott a róm. kath. nagy-
testületen, mely az országuak a zömét képezi, 
sérelmek ejtessenek. 

Ezt követte a református  hívek tisztel-
gése, kiknek jókívánságait Bitay Béla ref.  kör-
lelkész ékes szavakban tolmácsolta. A szónok 
nyilt kifejezést  adott a vármegye intézők őrei-
nek a felekezetekkel  szembeni elfogulatlan-
ságáról. 

A miniszter jól esó örömének adott kife-
jezést, hogy felekezetének  tagjait is fogadhatta 
s óket türelemre és a más vallásfelekezetek-
kel a békés egyetértésre buzdítván, elismerés-
sel adózott Bitay lelkésznek felviiágosodottsá-
got és higgsdságot tanúsító beszédeért s velük 
egyenkint kezet fogott. 

A honvédség és csendőrség részérói Tú-
rt czy honvéd, Demény Béla csendőr százados 
és Ködbaom S.  honvéd kezelő hadnagy tisz-
telegtek. 

As izraelita egyház hivei 11 togu küldött-
ségben fejezték  ki Borsai Mór szónokuk által 
üdvözletüket. A miniszter különösen a családja 
iránt kifejezett  jó kívánásokért mondott szíves-
köszönetet, ajánlva az együvé tartozandóság 
folytonos  ápolását. 

A kir. törvényszék, ügyészség és járás-
bíróság nevében Éltes Zsigmod táblabíró kö-
szöntötte a minisztert. 

As Bgyvédlkar szerencse kivánatalt Mol-
nár József  tolmácsolta s üdvözölte a minisz-
tert, mint a kormánynak egyik legtiszteletre 
méltóbb tagját 8 Erdély kiváló fiát. 

Az építészeti hivatal, vasúti osztálymér-
nökség és a poeta-távirda hivatal személyzetét 
Pap Domokos főmérnök  vezette tisztelgésre, 
kiknek mint alárendelt szakközegeinek továbbra 
is hivatásuk pontos betöltését ajánlotta bemu-
tattatván mindeniket magának, egyenkint kezet 
fogott  velük. 

A csiksomylói főgimnázium  tanártestületé-
nek Bzerencsekivánatát Bándi Vazul igazgató 
szép szavakban tolmácsolta s rámutatván a fő-
gimnázium elhelyezésének és rekonstrukció-
jának szükségességére a miniszter támogatá-
sát kérte, mire a miniszter igen rokonszenves 
szavakban ígérte meg szíves támogatását, ha 
a kérdés konkrét alakban kerül megoldásra. 

A tanító testületeket Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő  vezette tisztelgésre, kiknek a mi-
niszter lelkükre kötötte as ipar fejlesztés  kér-
désének a népiskolákban való propogálását 

Az adóhivatal és pénzügyőrség Üdvözletéi 
Lajos Ferencz adó tárnok tolmácsolta. 

A gazdasági intézetek és iparfejlesztő 
bizottság tagjai Mikó Bálint főispán  ur veze-
tése alatt tisztelegtek. Főispán ur O Méltósága 
részletesen vázolta iparunk és mezőgazdaságunk 
elmaradóttságánsik okait, bírtok viszonyaink 
rendezetlenségét, természeti kincseink kiakná-
zásának akadályait és egy memorândumot nyúj-
tott át. melyben az előbbiek orvoslása mellett 
a vasúti összeköttetésünk befejezése,  és birtok-
viszonyaink gyorsabb retideztetése iránti kívá-
nalom is kifejezésre  lett juttatva. 

A miniszter a memorandumban foglaltak 
tanulmányozását s a kívánalmak lehető telje-
sítését készséggel ígérte ineg ; a vasúti össze-
köttetés biztosítására nézve pedig kijelentette 
hogy addig más vasút építéséhez nem fog 
nyúlni, mig a törvényhozás által is biztosított 
madéfalvn—  szászrégeni vonal ki nem épül $ 
rajta lesz, hogy a megfelelő  hitelt a pénzügy-
miniszter minél előbb rendelkezésre bocsássa. 

A kereskedők köre Nagy Gyula vezetése 
alatt fejezte  ki jókívánságát, kiket a miniszter 
igen szíveseit fogadott. 

Az ipartestületet újból Lakatos Mihály 
tiszteletbeli titkár mutatta be s ismételte azokat 
a kéréseket, melyeket már a megelőző este 
tolmácsoltak. Mire a miniszter kijelentette, 
hogy Csíkmegye kereskedelmét és iparát nem 
paragrafusokkal,  hanem minden más eszközzel 
előmozdítani fú  feladatának  tartamija. 

Végül a vármegye tisztikarát, az erdő-
hivatal és » városi tanács tagjait vezette az 
alispán ur tisztelgésre, kiknek élén teljesen 
feltárta  vármegyénk minden bajait, melyek a 
nép megélhetésének s az ipar és kereskedelem 
felvirágzásának  útjában állanak. .Mire a minisz-
ter elismerését fejezve  ki az alispánnak nyílt 
és a nép baját teljesen ismerő őszinte szavai 
felett  az orvoslást kilátásba helyezte, ha azok 
megfelelő  formában  és felterjesztéssel  a kor-
mány elébe vitetnek. 

Legutoljára Lázár Menyhért képviselő 
ajánlotta meghallgatásra Gyergyó nagyszámú 
küldöttségét, melynek részéről dr. Lázár János 
főszolgabíró  tolmácsolta a gyergyói lakosság-
nak sérelmeit s különösön a vasút ki nem épí-
tésének hátranyait, mit a miniszter élénk ér-
deklődéssel fogadván,  mint fennebb  is emlí-
tettük, megígérte, hogy a vasútépítés a legelső 
gondjai közzé tartozik, mihelyt az eszköz bir-
tokában lesz. 

Ezzel a tisztelgések véget értek s követ-
kezett a villás reggeli az .Arany csillag" ter-
mében. 

A villás reggelin száznál többen vettek 
részt, daczára annak, hogy túlságos magasan 
szabták meg egy teríték árát. A miniszter ur 
kiváló jó hangulatban volt, környezetével mind-
végig kedélyesen társalgott. Pohárköszöntőket 
mondtak : Mikó Bálint főispán  a királyra, Mol-
nár József  ügyvéd a miniszterre, Györffy  Gyula 
orsz. képviselő a miniszter családját köszön-
tötte fel,  a miniszter pedig megköszönve a 
szívélyes vendég látást ('síkvármegye keres-
kedelmének és iparának felvirágzásaiért  ürített 
poharat. A villás reggeli után a miniszter urat 
a pályaházhoz kisérték ki, u hol ő és a kísé-
rők szalonkocsikba szállottak, a hova már a 
miniszter családja számos helybeli aölgy kísé-
retében elhelyezkedett. Délután egynegyed 
kettőkor az egész társaság TusnádfÜníóre  uta-
zott, a hol délután lí órakor ebéd, este H óra-
kor fényes  estély tartatott. A miniszter ur kí-
séretében elutaztak Mikó Bálint főispán,  Becze 
Antal alispán. Lázár Menyhért, Egyedi Arthur 
és Dr. Györffy  Gyula országgyűlési képviselők. 
Paris Frigyes kir. ügyész, Mihály Ferencz fő-
jegyző, Szabó Géza kir. tanfelügyelő  s még 
többen. 

K V L Ö N F Ú L É K 
— Beszámoló. Dr. Egyedi Árthur a köz-

ponti kerület országgyűlési képviselője, mult 
hó 30-án az esti vonattal városunkba érkezett. 
Az állomáson a helybeli szabadelvű párt szá-
mos tagja várta, a polgárság nevében Darvas 
Béla szabómester intézett hozzá szivélyes üd-
vözlő beszédet, melyre a képviselő ur szintén 
szívélyes szavakkal válaszolt. A kerület sze-
szeretett képviselőjét hossszu kocsisoron kisér-
ték szállására Folyó hó 1-éii és 3-án a ke-
reskedelemügyi miniszter ur Ünnepségén vett 
részt. A mint értesültünk, a hét többi napjain 
kerületének népesebb községeiben, vasarnap 
pedig itt városunkban fogia  elmondani beszá-
moló beszédét. A legszívesebben üdvözöljük. 

— Közigazgatási tanfolyamok.  A 
községjegyzöi éa közigazgatási tanfolyamokat  a 
kormány a kővetkező helyeken szándékozott fel-
állítani, u. m. Budapest, Del > rec zen, Kolozsvár, 
Pozsony, Kassa, Pécs, Szombathely, Mármaros-
sziget, Marosvását hely és Nagy-becskereken. A 
tanfolyamok  tárgyában e bő 27-en Széli Kálmán 
miniszterelnök, mint belügyminiszter elnöklete 
alalt értekezlet volt a belügyminisztériumban, 
melyen részt vettek Gnlner Gyula és Széli Ig-
náez államtitkárok, valamint azok a főispánok 
kiknek székhelyein ezekat a közigazgatási tan-
folyamokat  felállítják.  A laololyamok minden 
valószínűség szerint már ez évi szeptember el-
sején megnyittatnak. 

— A nyári szünidő. A múzsák falai 
a csiksomlyói tanintézeteknél ia mali hó 29 én 

hewnltak a lelüut tanévre. Ezúttal a szokásos 
/ái ünnepély elmaradt s csak a bizonyítványok 
s tanügyi értesítők osztattak szét a tanulók 
között, melyeknek adatai sok szülőt kellemet-
lenül kiinthettek. Az értesítő szerint a főgim-
náziumban volt a tanév végi létszám 363, kik 
közüt jeles osztályzatot nyert 30, jót 68, elég-
cégest 193, elégi elrtil 62. Az utóbbiak közül 
javító vizsga Mel után 43 a haladók közzé lé-
vén számítható, sz ismétlésreutasitoitsk/záma39. 

— Tartható-e még a vármegyékben 
jegyzői szigorlat? M.uláti közeiebről a tör* 
vény hozás a kör- és községi jegyzők minősítése 
iráni alkotott törvénynyel a jegyzői pályára 
lépők részét-e közigazgatási tanlolyaniok rende-
zésétől gondoskodott s a vármegyei jegyzői szi-
gorló bizottságok intézménj ét beszüntette több 
törvén) lialóság kérdési intézeti a belügyminisz-
terhez, vájjon az eddig jelentkezettekkel a vizsga 
megtart liKtó-e, vagy sem ? A belügyminiszter 
ezen kénlés folytán  értesítette az összes tör-
vényhatóságokat, hogy méltányossági szempont-
ból nem kifogásolja  azt, hogy a jegyzői szigor-
lat ed dia ielcnikezttt s egyébként az 1883. évi 
L t.-cz. G8. §-aiban, valamint az 1884. évi 
&838Ő. számú szabályrendeletben foglalt  köve-
telményeknek megfelelő  jegyző jelöltek részére 
bezárólag fulyó  évi augusztus bő 31-ig terjedő 
rendkívüli szigorlati határidő kitűzhető legyen. 

— Gyászrovat. Csiszér Péter csikszép-
vízi igazgat tanítói és nejét fájdalmas  csapás 
érte. Leán)ukat Emmái junus 30-án ragadta el 
a halál 1!) éves korában szerelő karjaik közül: 
Temetése nagy részvét mellett tegnapelőtt tör-
téni meg. 

— Sxomm uan adjuk tudomásul, hogy Száva 
Pál in. á. v. tisztviselő. Folyó hó 26-án d Q. 
4 órakor, éleiének 36-ik évében hosszas szen-
vedés után elhunyt. A kiszenvedett földi  marad-
ványait mult hó 28-án d. u. 4 órakor helyezték 
a helybeli köztemetőben nagy részvet mellett 
örök n>usalomra. Legyen nyugalma csendes! 

— Özv. Orbán Ignáezité folyó  hó 1 én 
hosszas szenvedés ulán elhunyt. Temetése folyó 
hó 3 án délelőtt 10 órakor törtéül. 

— Tüzeset. Csík-Szent lélek községhez 
tartozó Boroszló tízesben inalt hó 29-ére vira 
dólsg a Vítos Jakab albirő egyik épületében 
lüz ütvén ki, mintegy hét gaztiának csaknem 
Összes épületeit megemésztene, nőt még egy 
ember élete is áldozatul esett a pusztító elem-
nek. A tüz, állítólag szándékos gyújtásból szár-
mazol!, de a tettes kipuhatolása még eddig neic 
sikerüli. 

~ Kirándulás. A ditrói polgári iskola 
tanárikara és ifjúsága  Vértes Lajos igazgató 
vezetése alatt, együtt mintegy negyvenen, 
Gyergyó legszebb pontjait bejárva, négynapos 
kirándulást tettek. Junius 2;{-án, szombatou 
reggel indultak el a Gyilkos tóhoz s ott meg-
hálva a Zsedánpatak szorosán Békásba gya-
logoltak. i'.Véii a halál-begyeket megmászva, 
a „Bisztra" nevü völgyön át délre u Komániá-
hoz tartozó péntekpntaki fűrésztelepre  érkez-
tek, hol egy magyar kovács Vass Mihály szí-
vesen látott vendégei voltak. A nagy ut fára-
dalmait kipihenve folytatták  Htjukat Tölgyesig. 
Onnan az iljuság délután valamennyien egyet-
lenegy tágas tekéire települve a tanári kar 
este Ital-székre kocsikázott és éjszakára be-
szállott. Más nap a flirdó  telepet tekintették 
meg s tovább mentek Toplicza-Ditró felé,  hogy 
jelen lehessenek az iskola évzáró Ünnepélyen. 

— Halálos kimenetelű baleset. Egy 
hantolt, bekerítetl és kereszttel ellátott sírdomb 
jelöli örök nyugvó helyét A tolva jos tetői lürész-
gyár melleit elvezető ut külső oldalán Oláhfalvi 
Balázs Károly 30 éves gyári munkásnak, a ki 
junius 28-án a fürészgép  körül foglalkozván, 
megmagyarázhat lati módon feje  annak járgánya 
közzé került, mely azt csaknem szél zúzta és 
rögtöuí halálát okozta. 

— Uj magyar állampolgár. Romániai 
szárma *á>u Eiszig Jakab borszéki lakósésueje, 
valamint gyermekei magyar állampolgárság meg-
szerzéseéri folyamodván,  a belügyminiszter a 
kérésnek helyet adott s az állampolgári eskü 
bevi telét elrendelte. 

— KI megy Parisba? A* év egyik legérde-
kesebb eseménye u párisi világk iái lilás Aki oda ké-
szfll.  lannok fel  tétlen (11 szftksége  van megbízható ku-
luuzrn. u ini'lv vezesse, uibu igazítsa. Ilyen kaluuz 
késxitlt a .Mngyur Hírlap szerkesztőségében. Mind cure 
kiterjedő nid Oz. a mely a Párlsbii utuzókuuk nélkü-
lözhetetlen Kiii)nó  térkép is van bennr. De az Itt-
hon maradók számára is sok élvezetet biztosit. A 
Magyar Hirlup minden előfizetőjének  teljesen ingyen 
kfllol  ineg a kalauzt, melyei a párisi világkiállítást 
oinlékeképeii Is érdemen tncgőrixui. Dc notneauk igy 
kulauzol H Magyar Hlrlup. Kalauz maga is, minden 
irányban. Legjobb, leghívebb kulnuza a nagy luogynr 
közönségnek. A Magyar Hirlupuuk (szerkesztő, Fenyő 
Sándor) senkivel szemben sincs lekötöttsége. Sem 
nárlot, sem egyes emberi, sem klikket nein szolgál, 
rflggctlen  és ttzubad. Egyetlen nraL östner: a közér-
deket. Kbbou la tántoríthatatlan, mint inindcu más 
elvében. Aztán folytuliu  kaluuz-tlszlét gazdag rovatai-
ban, uagyszcrU birszolgálatábuii, mely különöst-n a 
vidékre U-rjed ki, távirataiban Is. Irodalmi én inQvé-
szeli kérdésekben fárad  h atall a u kalauza a Magyar 
Hírlap a nagyközönségnek. Eppugŷ  mint közgazda-
sági dolgokban és közérduktt kérdóaekbeu. Ez utób-
bit illetőleg a szerkesztői Üzenetek rovatában áll a 
közöuség szolgálatára. A Magyar Hírlap a páriái 
kuluiizon klvUÍls kttlönös kedvezményeket ad előfi-
zetőinek. Az nj el>*itizeink díjtalanul kapják meg a 
Magyar Hlrlapbuu most folyó  felette  irdekes regény-
nek eddig megjeleni kozlciniuycit (könyvalakban.) 
Az Otthon czima szépirodalmi Illusztrált folyóiratot 
a Magyar Hírlappal együtt évnegyedre 8 koronáért 
kapják az cl "Ibse tők. Fél áron, ncgyodévenkint egy 
koronáért ós60 lillérórt jutnak cgyszcrainiud a rtunck 
Frauczla Uivatlaphoz. A Képes (iyerineklaplioz pedig 

uegYcdévcnkioi egy koronáért. A Magyar Hírlap 
elő fizetési  ára egy negyedévre csak 7 Korona, egy 
bóra pedig 9 korona is 40 öllér. A kiadóhivatal Bu-
dapesten van, az V. ker., Honvéd-utcsa 10. as. alatt. 
Az előfizetési  Összeg IcgczélszerQbben poatantalvá* 
nvon koldhetó, ugyanarra feljegyezheti,  hogy a fen-
tebb említett kedvezmények közQl melyekre tart 
Igényt uz uj előfizető. 

Lapunk mai számához a „Pesti Hírlap *-
nak az apró hirdetésekre vonatkozó tájékoz-
tatója van mellékelve. Ajáuljuk azt t olva-
sóink figyelmébe. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Kereskedelem ügyi in. kir. miniszter 

10H8Ö.-1X. 
I»Ó0. 

Utasítás 
H hazai iparnak  állami kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló /600. évi 'XLiX 

t.-cz. végre/iajtása tárgyában. 
(Folytatás.) 

Ha valamely mesőgasdaaági aaeaafösdéuél 
utólagosan kitiiuuék, hogy a mezögasdaságiak kősó 
való sorozás iránt az a) poatban megszabott fel-
tétel inár eredetileg hiányzott vagy hiánya utó-
lagosan állott be, vagy a sseasfősdéuek  UaleUor-
jedelme as üzleti ídőssak bármely egyes havi 
bejelentési időszakában a b) pontban megasabatl 
legmagasabb nsponkóutí alkoholteriuelést meg-
haladta, vagy végre, ha a c) pontban megBiabott 
legnagyobb termelés be nem tartatik : a aaeaa-
fózde  mezőgazdasági jellegét és a nyert állami 
kedvezményeket elvesiti. 

A törvény időseit határosmánya alá tartós-
nak és as illető mesőgazdaeági aieasfősdével 
együttesen állami kedvezményekben résieaittet-
nek azok a kapcsolatos ssessflnomitók  is. melyek 
mezőgazdasági szeszfőzdékben  létesoek éa csakis 
a saját nyers szessüknek finomítását  esaköillk. 

Azok a asessfluomitók  ellenben, melyek 
mezőgazdasági szeszfdsdékkel  helyi ösasekőttetés* 
ben állsnak ugyan, de as illető azeaifősdékbeu 
termelt nyers siess finomításával  is foglalkoznak, 
mely czéból ssabad raktárrá nyilváníttatnak, a 
kapcsolatos mezőgazdasági szesxfósde  réssé re en-
gedélyesett állami kedveaményeket csakis a sa-
ját termelésű nyers sseazre nésve Igényelhetik 

A törvény most tárgyalt határosmáoyaloak 
megfelelő  alkalmashalása érdekében is köteles-
sége a szeszadó ellenőrzésével megbicott pénz-
ügyi közegeknek a felett  őrködni, hogy a mező-
gazdasági szeszfőzdék  kosé való soroltatás Őassea 
feliéielei  meglegyenek. 

5. A törvény I. §-áuak 2. g) pontjában em-
lített ason bányászati vállalatok alatt, a melyek 
fémeket  lugsás, fonoaorosáa  vagy villámooág al-
kalmazása mellett termelnek, oly müvek értendók, 
molyek akár a bányából vagy zusóból kösvet-
loniil kikerüld bányaterméuyek és m arák bői, akár 
az előzetesen pörkölt kohósitott félterméayekből 
választják ki a fémeket  uedvea ulon lugsáaaal, 
fohcsoriiásssl,  avagy a villamoaaágaak v egy bontó 
tulajdonsága segélyével. 

7. A törvény l.§-áuak 2. b) pontjábaB em-
lített műtrágyagyárak alatt oly ipari vállalatok 
ériendók, melyek as egyes trágyásásra haaznált 
anysgokaak aein csupán főlaprósáaáva)  vagy őr-
lésével foglalkoznak,  hanem as egyes műtrágyá-
kat rendszerint vagy folyamatok  segélyével eló is 
állítják. Nem tartoznak a tőrvény eseu határos-
máuya alá azon gipszgyársk, melyek trágyásád 
czélokra való gipszet állítanak elő. 

8. A törvéuy 1. §»ának 2. i) pontjában em-
lített konyak-gyárak kosé kizárólag ason konyak-
gyárak tartoznak, melyek a konyakolborbél vagy 
lörkülyborból kizárólag lepárolás utján állítják 
eló. Ezek a gyárak a következő feltételek  alatt 
részes illetnek a törvényben meghatároaott állami 
kedvezményekben: 

a) Az állami kedvesméuyekben részesülő 
konyakgyárak állandó péoiügyórl felügyelet  alá 
helyeztetnek, tí végből köteles a vállalkozó a 
vállalat kSsvetlen és állandó felügyeletére  kirea-
delt pénzügyőri közegek asámára u n alkalmas 
fűthető  helyiségeket, mint lakást éa irodát áten-
gedni és a lakóhelyiségek, valamint aa iroda 
számára a fütéshes  éa világitóahos asiikaégas 
aoyagot szolgáltatni és as államkincstárnak aa 
állandó felügyelettel  felmerült  költségeket meg-
téríteni. 

b) A konyakgyár sért területére aseut ás 
mesterséges konyak gyártásán alkalmsa osasaa-
csiákat vagy szagosító anyagokat bevinni aem 
ssabad. 

o) As állandó felügyeletre  kirendelt pénz-
ügyőri kőieg tartoaik a gyártelepre érkesett miaft 
den bor- vagy lörkölyborssállitmáoybdl, a eaálllt-
rnáay meuoyiségéoek feljegysése  mellett mlat̂ -
venni, isleléa által megállapítani, vájjon a ssállit-
máuy tényleg bor-e uem különben esnek aseas 
tartalmát megállapítani. Tartosik továbbá a min-
tának egy réasét lepecsételve és a szükséges 
jelzésekkel ellátva, utólagos elleaérséa oséjjából 
visszatartani éa gondosan megőrizni. 

d) Minden bor- vagy törkölybor-saállitaáay, 
mielőtt a gyár asabad rendelkezésére boeaátUtaék 
as állandó felügyeletre  kirendelt péasügyőrí kö-
zeg által, hektoliterenként két kilogramm kony-
hasóval denaturálandó. (Folyt, köv.) 

IdptolajdoDoa: 
OYÖRGYJAKAB ÓBÖKÓUL 



JaHtu 4. C 8 I K 1 L A P O K 27. Biim. 

VERESS SÁNDOR dr, 
•boq tüzti Ksms 

orvom rendelője és fofrorvoni  műtermi* 
[t«i] :-iii Cglk-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
3». 1265/1900. 

Ikví. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A esikazentmlrtoDi kir. jArAsbirósAg. mint. 
Ukri kilósig kíibirré teui, hogy OyliUl I«t-
lán aikerak«falTi  lakna Téxrrbajlalitnak Tudor 
Nibtlynd fial  Uiklóa Terézia «"n-
wdő elleni 70 korona t(lkekOvetelA< ft  jArn'íkni 
irtot Ttcrrhajtéai (gyében a cMksziredni kir. 
Urvénynék (a eaik-azentmirtoni kir. járásbirA-
aig terflletén  lé»« Caik-Cmkelalva kOísíg IrnlA-
rán IrkfD  a 194 nzljkvben v<4ţreh«jtA*t SZHII-
•adfi.  Miklós Béniám, Gyűjti 1-tvánní sz. Mik-
Ma Agaea éa MikMe Z'natnna neveiken illó 
A. f.  460. hraizaz- ingatlanra 320 korona. 2380 
bras. ingatlanra 88 kor., 9970. braz. ingatlanra 
•".6 kor., 4786,'t. braz. ingatlanra 6 kor., 4921/,. 
braz. ingatlaora 6 kor., 6367. braz. ingallanra 
98 kor. csik-szeolmArtoni knia^g ImtírAn lekvS 
6i8 aztjkvben agyanezen tnlajtiunoaok n«vAn 
álló A. f.  4699. braz. ingatlanra '20 kor., 4878 
braz. ingatlanra 34 kor., a Caik-Bánkfalva  kfi*-
aég batlrin fekvő  1136 sztjkvhen azinién azok 
talajdonát képező A. f.  11453. braz. ingatlanra 
70 ki>r_ 11460. braz. logatlanra 1 kor. az Ai-
veréat 634 koron&ban ezennel megAlla|iitoll ki-
kiAltAai árban elrendelte, éa b'«y a fentMilj 
megjeleli ingatlanok sz 1BOO évi szeptember 
hó 8-ik napján d. e. 8 órakor Csik Caeke-
falva  délntáni 3 érakor Csik-Szentmárlon ís 
szeptember 4-ik napján d. e. 9 órakor Caik-
Bánkfalva  kfizaég-bázánál  megtartandó ny'lvdnoa 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól ia 
eladatni fognak. 

Árverezni azándékozék tartoznak az in-
gatlanok becsárinak birtokleatenkint 10°>o-*t. 
vagyis összesen 63 kor. 40 fillért  készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX t̂trvényczikk. 49. ji-ában 
jelzett árfolyammal  számított éa az 18H1. évi 
november bó 1 én 3333. az. a. kell igazsáeQgy-
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelólt óvadékké-
pea értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. g a értelmiben 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított azabályazerQ elismervényt ál szol-
gáltai ni. 
A eaik-szenlmártnni kir. járásbíróság mint. telek, 

könyvi hatóság. 
Kelt Csik-Sztmártonon, 1900. április bó 

17-ik napján. 
Gagyi Dénes, 

(1S3) l - l bír. ulbiró. 
Szám 2613/900. 

tlkvi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatáság közhírré teszi, bogy dr. Fejéi-
Antal végrehajts tónak Mihály Isi vio s lársai 
végrehajtást szenvedd elleni 8 korona tőkekö-
vetelés és járulekai iréoti végrehajtási ügyében H 
csik-szeredai kir. törvényszék területén lévő Csík-
Csiesó község határán lekvfl  a csik-csícsói 473. 
sz. tjkvben A. f.  I. rendsz. 1266., 1207. hrsz. 
belsőre 924 korona 9. rendsz. 1499. hr z. 
szántéra 12 kor., 4. roz. I9ö8. hrsz. szántóra 
20 kor., 5. rsr. 2467 ,. hrsz. szántóra 8 kur., 
G. rsz. 9482. hrsz. szántóra 4 kor.. 7. rsz. 
9H86. hrsz. szántóra 34 kor., 6. rsz. 2922. hrsz. 
szántóra 24 kor., rsz. 3176. hrxz. szánlóra 
16 kor., 10. rsz. 3181. hrsz. szántóra 6 kor., 
II. rsz. 3269. hrsz. szántóra 4 kor. 12. rsz. 
3679. hisz. szántóra 90 kor., 13. r. 3945., 3946 
brez. kaszálóra 18 kor., 14. rsz. 3989., 3990. 
brs/. szántóra 30 kor., 15. 4309. hrsz. szán-
téra 22 kor., 16. rsz. 4662., 4663. hrsz. kaszá-
lóra 52 kur., 17. 4771. hrsz. kaszálóra\b kor., 
18. rsz. 5370/s. hrsz. szántóra 6 kor.. 19. rsz. 
6403. hrsz. kaszálóra 2 kor., 20. rsz. 6963/,, 
6964/t. hrsz. kaszálóra 98 kor., 5lt. tsz. 7066. 
hrsz. kaszálóra 12 kor.r 22. rsz. 7068. brar. 
kaszálóra 12 kor., 93. rsz. 7092. hrsz. kaszá-
lóra 90 kor., 24. rsz., 7096/|. hrsz. kaszálóra 
54 kor., 96. rsz. 7357. hrsz. szántóra 10 koro-
nában megállapított kikiáltási árban özv. Mihály 
Ágostonná, Uihálv István, Mihály Mátyás társ 
ta!ajdonosok jutalékára is, a csikcsicsói 683 
ss. tjkvben A. f.  1. rsz. 7645., 7661. hrsz. ka-
szálóra 14 koronában megállapított kikiált si 
árban Mihály István tanító, Mihály Mátyás, özv. 
Mihály Imre, Mihály Ferencz, Mihály László, 
Mihály Lajos, Mihály Gergely, Mihály Lajos, 
Mihály (Péter) Ferencz, Kelemen János, Kc>i>ac* 
Elek, ifj.  Kelemen Antal, Kelemen Dénes társ 
tulajdonosok jutalékára ia elrendelte, és bogy a 
Jeuuebb megjelölt ingatlanok as 1900. évi aunuaz-
tus bó 3-* Mpjink délelőtt 9 árakor Csik-
Csicsó község bá2ánál megtartandó nyilváuos 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becnáránsk 10°/«-át, készpénzben, vsgy 
az 1881. LX. ta-cz. 49. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 

as. a. kelt m. kir. igazságBgyminiszteri rendelet 
8. §-á>mn kijelölt óvadékképes érték papírban a 
kikflldntt  kezéhez letenni, avagy az 1881. 60 
t.-ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabAly 
azerfl  elismervényt átszolgáltstni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt (ĵ ik-Szereti a, 1900. évi májn«7-én. 
Qeczö Béla, 

|(4,a(j kir. tvszéki l>lró. 

Sz. 2490—900. 

Árveivsi hirtletiirfii.v  kivonat. 
A csik-szeredai kir trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy C*i k-Szen t-
Milnly község végrehajtatónak R<cz Ignác/ 
végrehajtást szenvrdő elleni 300 kor. 4 fillér 
tőkekövetelés s járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a csik-szeredai ki", törvényszék területén 
lévő Cüik-Szentmihály község határán (ekvőcik-
s/entmihályi 809 sz. tikvhen A f  i rendez. 
«307. hrsz. belsőre 284 koronában megállapitott 
kikiáltási árlmn A :tal Anna Irirsittlaidiiiios jn 
IA lék ára is. a csikszentroih.ll.vi 810 sz. tjkvben 
A. f.  1 rendsz. i 503. hrsz. szántóra 54 kor., 2. 
rendsz. 1500. hrsz. szántára 54 kor, 3. rrodsz. 
8692. br*z. szántlra 39 koronában megállap tult 
kikiáltási árban a csik-«*Hitmihályi 339 sztjkv-
ben A. I. rendsz. H5G. hrsz. beUóre 320 
korona, 2. rsz. 1473. Inv/.. fr/Antóra  50 kor., 
I. isz. 1485., 14o6. h»z. szántóra 78 kor.. 
:. rsz. 1565.. 156C. br>z. szán'óia 'Jtí koi'iiiH, 
>. rsz. I0J8. hisz. szántóra 42 kor., 6. IHZ. 
1651. hr«y. szántóra 70 k«»r., 7..-/. 1711., 1712 

sz. bgelőre 72 kor., 8. rsz. 17:13. Iirsz. szán-
tóra 2G kor., 9. r>z. 184"., I&47. hrsz. szátt 
tóra 74 kor., 10. rsz. ^068. hr>/. szántóra 244 
kor., II. rendsz. 2285 hr>z. cyin óru 62 km.. 
9. rsz. 9393. hrsz. szántóra 3i kor.. 13. rsz. 

9531. hrsz. szántóra 18 kor., 14. hrsz. »543., 
9571. hr>z. kaszálóra 18 kor.. 15. rsz. 13119. 
hrsz. taszítóra ő2 kori»nál>an megállai'ii.t.til 
kikiáltási árban Ferenc^ Anna, Rácz Antal. 
Rácz Z-Q/.sAnna társiolajdi'nosok juialeka is el-
rendelte, hi>gy a fennebb  m ĝjeifili  ins t̂lannk 

1900. évi augusitus hó 2-lk napjának delelőtli 
árakor C*ik-3/.entiniliály község liá/.ánál m»<z-

tartandó nyilvános árverésen a megâllapiloU kiki-
áltási árun alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/<rát készpénzből. v*gv 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-áhan jelzeit árlolyam". 
mai számítolt és az 18ül. évi november lió l-én 
3333. sz. a. kelt ieazKáeágyniinisteri rendelei 
8. §-ában kij>-löll óvadék képes éilékpapii b»n a 
kikrtldött kezéhez leienui, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerű elU-mervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyviliatóság 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi májti« hó 
2-ik napján. Oeczö Béla, 

kir. ívK/ki liiry. 
ir.84—900. |ia:.| :>-\i 

ki". 
IVilviizali liirdoliiH'ny. 

A pyiS-tölgyesi járáshíiii Horszók ÓH 
Béliior csopoiidsitott kis kö/x<-<rl>i>n 
niOTidAs lolytúti nie«;iircM<'ilutt kiirictry/oi 
állásra ezennel p^lyjr/iitot hirdetek . 

JHVH<1II In nizás. 
800 koron;t rendes fizetős,  200 ko 

10ím lukból-; 50 koron» irodiiátiilúny ón 
szabály rendeletileg inc^úlliipitott niii^/in 
niunkHlnii dijuk. 

Felliivom niind;izokot. kik i/.cn ál-
lást elnyerni olinjtj/ik. lioyy sznbAlyszcrtlcji 
lels/erelt pályázati kóm'nyUket lio/./úm 
folyó  évi julius hó 13*íg nnnál is 
inkább ndjók be, mert n később beérke-
zettek figyelembe  nem vitelnek. A »'ú 
lasztást » kör jegy zősójy s/ékbclyt-n linr-
széken julitm hó 14-rii logoin eszközölni. 

GyÓ-Tölgyesen, 1900. junius lió |l)-én. 
Zakariás, sz -biró. 

Sz. 1870— 1000. II34J 2 — 3 
Pályázati hinlolmrnv. 

CsikvHinii'gye kán/on alüsiki járásá-
ban Caik-Szentgyör^y, BánkbilvA éa Me-
naság községekben úl!ó körjegyzői körben 
Menaság széklielylyel rendszeresitett se-
géd j egy zői állásra pályázatot hirdetek. 

Ja vadat ninzáxn: a községektől 200 
korona, A földadó  nyilvántartás vezeilséórr 
60 koronA ós AZ állami anyakönyvvezetői 
teendők végzéséért 300 korona állnrinegély. 

Az 1883. óvi I. t.-czikk 6 §-ábnn 
előirt képesítést felttlntető  s szabályszerűen 
felszerelt  kérvények hozzám folyó  év i 
július h ó 20- ig adandók be. 

A káHzon-rtlesiki járán főnzoIgAbirója 
BartftliS,  iőazolgabiró. 

Î 
I 
í 
I 
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Alkalmi vétel! 
A nagyérdenill városi éa vidéki kö/,iinsé(; becses lurlotniisúra itdgin, 

hogy mivel üz le temet j ö v ő h ó azaz augusztus havában által 
adom, inAtól fo^vu  u rnktitromoii levő dívat-czikkeimet .iz cililijţi 
árakniíl 30"/"-kal olcsóbban árusitom ki. 

Kik üzletembe tartoznak, tartozásukat e hó végéig ren-
dezni szíveskedjenek 

Tisztelettel 
114111 — B a x c s a y 

nöi éa férfi  dlval-üzlete, Celk-Szereda. 

I 
I 
I 
I 
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Tisztelettol jelentem 
:i mélyen tisztelt közönségnek. Iio^v :i JAKAB és TÁRSA közveilcn .szoiu-
szédsiisálijin levó BARCSAY KÁROLY-fele  butorraktar helyiségében fűszer, 
porczeUn, üvsgnemü, fonal  sili. sil», üzletet nyitok. 

Minthogy üzletemet készpénzzel, eredeti k 111 források  hói rendezem be, 
uqy nagyban, mint kicsinyben a vevő közönségnek jó árut, olcsón ludok 
kiszolgálni. 

Mi a JAKAB és TÁRSA czég átviteléről szóló híreket illeti, tiszte-
lettel jelentem, hogy az átvétel egy kérlelhetetlen hitelező ni:tk:iess;ig:i 
folytán  ;t e<ódi»u jutá-ci iniait 02 idöszerint ineghiusuh. 

lízuk alapján tisztelettel kérem a nagyérdemű közönséget, hogy 
bevásárlásainál folyó  hó 10-én lort 'iiemló lizlet megnyitásomat saját eri|<>-
kébeii liíveli'iiibcn lartani szíveskedjék. 

Mélv tisztelettel 

II:I„U-. LEONHARDT VILMOS, 
a Leonhárdl és Társa czég bel tagja. 

Li'ídiilánvosalil)  árak! 8 l ' j ü ^ U 
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m/mjm-mjmmju.m. 
A siiriizlet terén 'J'J  éven keresztül kil'ejtell eieiltin'iiyes iníiköilesein kiivetkeztelieii sikerült ^ 
IH'kcin .MíiKjaroi-szríg két legelső s(ir̂ y;n\in:ik lii/iilm;it iTlegnv eriiem inemiyilieil a ^ 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  i 
— — — — i 
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sörgyárak brassói fóraktáruk  vezetését reám ruházták. 
Az említett két legtekintélyesebb czégek kitünó hirneve és Iirassóban éven 

át elismeréssel találkozott üzleti müküiléscm lelbâtoritanak eiiüein arra. hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor esak a legjobb 
minöséQet fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél o(l üveg. hordókban pedig *J*> liter. 
h'ivlinulru  nrjogy/ókkol  sy.ivoson szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
|i-'i| BRASSÓ, hosszu-uteza 104. 
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Must jelcin meg: 

A németors2áffl q & nemeiorszagi • 
• mezőgazdasági szövetkezelek | 
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J irta l'tiris  í'i'í</i/<«. esik-szereihii kir. . 
> ügyész és kapliiiti) Oyörgyjakab Már- ? 
t ton utóda küiiyvlaTeskoilésélieii Csik- P 
f  Szeredaban. Ára 1 koivnta  :!<> illlrr.  K 
í |iostáll küldve 10 /llli'nl  tülih. k 
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Alulírott, i'lkiiltüzés miatt 100 liek 
túliter valódi 

Erdélyi boraimat 
olcsó ár melleit, az egész mennyiséget, 
esetleg lionltmkint is elárusítom. 
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|I8Í|3- Kasztner Benjamin. 
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u a r ÍOO M é r t i s kaphatók! 

Csak is olsórangu g}'árak állandó nagy 
raktára u. m. - S c h l a d i t z " ilresilai 
-Patria* sollingeni, .Noncum" h'uiez-
nólkuli. .Styria-Puch" eredeti, .Naa-
cott", .Helical-Premier* stli. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Hagy mechanikai műhely l 

GROSZ FRIGYES, | l 2 7 | ; l i:> 

Kolozsvár, Beltorda-utoza „New-York"-szálloda mellett. Î » 
Nyomatott Csik-Bieredákaii, a lapkiadó Györgyjakali Karton utóda, Itönyvnyomdájábau 1900. 




