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A főgimnázium Csik-Szeredában. 
Arnnybetükkel jegyzi Iu* n torléne-

h n> ntuzaája Csik-Szereda város emlék-
könyvébe nz l!'00-ik eezti ndő julius 18 ik 
éa Üti-ik napjait. E napokon döntőitek 
ugyani* azon kiváló lonto*>águ k'-ni''«ben, 
Imgy áthelyezzék-e a IŐ<rimnáziumol Csik 
S/.ercdábn. vagy ne. Mdékes tényezők, 
kik D I Í I K I I ' I I oldalról megvizsgálták « dol-
got a niéi legelték az ellene éa mellette 
(elhozható okokat nz útin 1) ezés nulleil 
döntött» k éa Cxik-S'-creda \j'tn« képvise-
lete vállalkozott arra, li»>iry az uj gimnn-
zitiin száméra telket vásárol 

.Mi, H kik C*ik-S/.en-da város előlia-
1adósa és lit-lviriígozáaáéri Mke>f  Iliink n;igy 
üiüiimiel fogadjuk  nz illetékes tényezők e 
linláro/atát. Hála érte első sorban H vár-
megye vezetőségének, melytől nz eszme 
származott. Sok gúnyt és Irivol i lc/et 
löpilellek nzok felé.  kik nz es/méi fölve 
telték éa képviselték, de izek |értía*Hii 
kitartottak H nz eredmény és siker nngy 
jutalom nekik De ezt készséggel elismer 
jilk, voltuk komoly okok is az áthelyezés 
ellen. A történeti mult, a hagyományok, 
aztlz Mária kegy képe és szép temploma, 
uz az áldott vizű lobogó, Ccik-Somlyónak 
egészségéé éaszép lekvése stb. Mind olyan 
okok, a melyeket mellőzni kétségtelenül 
merészség, cőt vakmerőség volna. L)e vaj 
jon az áthelyezés lolytán n gin.názitim 
megtagadja-e múltját, eltére hagyományos 
szellemétől, elválik-e Mária kegyképe és 
templomától. egészségtelen helyre kerül-i 
GVik-Szeredábn. Semmi eseire sem. (Az 
alábbiakból meggyőződhetik erről a tár-
gyilagos olvasó). 

Nyt r-e valamit u főgimnázium  és Csik 
Szereda városa az áihelyezéa által. Csik-
Somlyónak viszonyítv« CVik-S/.credához 
kevés vagy semmi jövője sincs, a lia h 
roniláanak indult gimnázium helyére épí-
tenék a* ujat, akkor aem U-ttne. Másképen 

áll n dolog C*ik-S/,etvdával, Csik-8/.eivda 
a megye székhelye, előhalndásáról beszéd 
nz elmúlt 10 esztendő, jövőjéről aggod 
mink nem szabad, nem leltet s az egész 
vármegye minden lakosának közre kell 
mOküdiiie abbnit, liogy C»ik-S/.ereila iif'lin 
székhelye legyeit e iingv kiterjedésű s 
•xponált helyen álló vármegyének. Hogy 

it gimnáziumnak Csik Szcredaha való ái-
belye/ÓNc a város ugy anyagi, mint szel-
lemi fejlődéséhez  nagyban hozzájárul, nz 
vi'« tárgyát HOIII képezheti. 

Nyer e valumii n g-níná imn az ál 
helyi zés állal, h kérd siv is, mely a/ 
á'lielyez'st üzorgnl mázó kii il nem kisebb 
lontosságu volt, mint az elsií, liaiáro/.n:ian 
ig'-nnel kell felelnünk.  Mién ? Az iskola 
és a társadalom szoros kapcsolatban van-
nak egymással, ez hat amarra és viszont-
No már Csik-Szereda és Csik Somlyó tár-
sadalma k<*zt — daczára Ugrón üábor-
nak - nngy kllNinbség van. A tanár tes-
tület és ifjúság  jobban illik Csik S'. erei lába 
mint Somlyóra. Emlegeliiek liigii nikus 
akadályokat is. C-sikmegye és higiénia. 
S/.iSt se róla. Az egész Csikmegyébeii nincs 
akkora egészségtelen icrUlel a melyre n 
gimnáziumot cl lehetne helyezni. 

Hová épitadk nz nj gimnáziumul ? A 
városi képviselőtestület kikllMíiijei három 
helyet ajánlottak. AA első hely, melyei 
kegyelmes pllspökilnk is ajánlott, a (J-ik-
Somlyóra vezető ugy nevezett szi-kutja 
kezdeténél jobbra. Közelség Csik-Somlyó-
hoz. tehát a .Mária kegyképéhez és temp-
lomához, c<0ndes és szép fekvése,  toVáhbá 
mert löbb község érdeke volna ezzel 
kielégítve, első sorban ajánlják e helyei. 
A második n Itomfeld-féle  kerten kiv«)l 
való helyet leglöli bb csak olcsósága 
ajánlhatná, de ennek utat kellene nyitani 
be ha országulra. Komolyabban |öbi-i 
számításba az úgynevezett Galovic.s domb-
ló) balra fekvő  harmadik hely, szép lek 
vése VJIII H legközelelib van a varos szi 
vélte* Mind s\ három U> ly n^y )>ed^gi»gia» 

•nini higiénikus szempoi;tb')l egészen meg-
IelelŐ. 

S/.ah.nljnii nekünk is egy helyet aján-
lani. Kpifsllk  az nj giinnáziumot a régi 
város ívszb - a piac/.t<-r egvik vag'.' másik 
sitrára. A piacnak innen való elvitele 
ugy is c-ak idö kér lése s akkor <> vár.»s 
rés/, a legi*-enilesebb lesz 11 1 ide helyez-
nék a gimnázium épill.teit, akkor mond-
liaiiiók azt igazán ciik-s/.eiedaiak. 

D.? akár liova épitieW-k az uj giiuná 
•/.in»» legy«*n a* s-/.emc l';nyeCsikmvgyének, 
i-gyen aeri).s<T"'g,. a tiulománynak és 
ivny nek. 

Iparos ifjúsági  olvasó- és önképzőkör. 
Az olvasó és íiiiké|izuki>riik üdvös hatá-

súi látva és tapasztalva az;>n s/ép eredménye-
ket. melyeket ezen intézmények országszerte 
felmutatnak,  ilyen intézménynek felállítását  ná-
lunk is lapunk hasábjairól már néhány év óta 
több alkalommal indilványuztuk és megsür-
gettük. Mindez azonban esak a pusztába kiál-
tott szó volt. visszhangot nem kaptunk rá egy 
oldalról sem és ott is, a hot inilitványuiiknnk 
és sürgetésünknek meghallgatásra kellett vol-
na találni, a helybeli ipartestület körében, egy-
szerű hallgatással mellőzték a dolgot. 

Azt hiszs/.iik és ugy vaĝ  mik meggyőződve, 
hogy ezen ügyet luvabh elodázni nem lehet, 
az iparus iljiisági és önképzőkör haladéktalan 
fel  állitását a száznál tohh fóré  felszaporodott 
iparos ifjúság  erkölcsi és anyagi érdeke nem-
csak szükségessé teszi, hanem egyenesen meg-
követeli. 

Igazán fáj  a szivünk mikor látjuk, liogy 
az iparos iljuság egyrészt- nemesebb szórako-
zás hiányában mikép kóborul az utczákon, a 
más része pedig a korcsmák liüzos levegőjé-
ben költi pénzét, pazarolja ilju erejét és ve-
szélye/let i egészségét. 

Mid'ín ezen iigyre még egyszer felhívjuk 
a helybeli ipartestületnek, mint illetékes fórum-
nak Ügyeimét, egyben k'izro adjuk egy szer-

kesztőségünkhöz fordult  iparos ifjúnak  követ-
kező felszólalását 

.l'gy látszik városunk ipartestületének ve-
zetősége a nem bánomság és alvó fakír  köpe-
nyegébe burkolózva, nem törődik a fiatalság-
gal. nem tesz, nem mozdit semmit, pedig meny-
nyire szüksége volna egy olyan intézményre, 
II melyben hiányos ismereteit kiegészithetoé, 
a meglevőt gyarapithatná és a közművelődés 
terén elóhaladhatnit. 

Azon nem is kell sokat gondolkozni, hogy 
tulajdon kép hogy és miként lehessen egy Ilyen 
iidvös intézményt megteremteni, mert már ott 
fekszik  az ipartestület vezetőségének író asz-
talán a terv és határozat, mit még a mult óv 
egyik közgyűlésén határozott el az ipartestület, 
hogy ne legyen kénytelen az iljuság kevés 
szabad idejét korcsmákban, erkölcs rontó he-
lyeken tölteni a hol még sem iidvös szórako-
zása igen sokba kerül. 

Nem mondhatja az ipartestület, hogy ha 
fel  is állítaná a már évekkel ezelőtt megpen-
litett. de még máig sem létező „ Ifjúsági  ol-
vasó és önképzőkört'4, nem lenne támogatva 
az ifjuság  által, hisz maga az iljuság a roult 
hónapok egyikén indokolt kérelmet nyiţjtott be 
az ipartestület elnökségéhez mint egy Bzáz 
névaláírással, hogy kegyeskedjék saját kebe-
lében egy „IQusági olvasó és önképzőkört"' fel-
állítani és ne sajnáljon egy kevés fáradtságot 
ugvsxiutéu valami kevés áldozatot nz ifjúság 
érdekében, mert ez szintén meg lesz az ifjúság 
részéről is, és minden ilyen törekvést a legna-
gyobb hálával fogad. 

Tagailhatlan, hogy egy jóra való iparos-
nak saját iparában való képzettségén kívül 
még nagy szüksége van a műveltség terén 
való haladásra ís. hiszen társas összejövetele-
ken nyilváníthatja ki mindenki saját maga vé-
leményét és együttes akarattal győzhetik le 
mindazon akadályokat, melyek az ipar fejlődés 
terén mutatkoznak, de különösen hazánk ipa-
rát lenyűgözve, békóba verve tartják. 

Az erőt. hogy az akadályokat legyőzze, 
csakis tanulságos l'ololvasások, szaklapok, szép-
irodalmi lapok és ms'is hasznosabb könyvek ol-
vasása által nyerheti meg nz iljuság. 

Kgy ifjúsági  olvasó és önképzőkört nem 
sok fáradságba  kerülne megteremteni, erős 
akarat és példás összetartás által, mert hisz 
lehetetlenség nem sok van, mint azt a már 
sorsába bolenyugodt és a jövő nemzedékkel ncin 
tiiródó vaskalaposok gondolják, a kik ugy gon-
dolkoznak, hogy löient így  eltelt  és a mi 

A „CSÍKI LAPOK" HRC.'AJA. 
Emléksorok. 

Csillagos csendes est vau... Még a hold 
ezüst sarlója nem tünt fel  nz égen, nincs hold-
világos ragyogó fényes  est, csak a csillagok 
kedves szelíd fénye  hiot bágyadt halváuy vi-
lágosságot. 

A mi kis faluokra  is ráborult a nyugalom, 
a béke. A munkás nép hazntért fárasztó  mun-
kájából, már az esti harangszó méla zúgása 
is elcsendesült, olyan áhitatszerU fenséges  csend 
van, hogy szinte vétkes dolog ilyenkor han-
gosan beszélni, vétek megzavarui a nagy ter-
mészet e bűvös, fenséges  nyugalmát. Kint UlUnk 
a virágok között, hallgatunk és ábrándozunk, 
de nem mindennapi dolgokról, uem, nem le-
het kicsinyes földi  múlandóságokkal foglalkozni 
ilyen ünnepélyes perezben, mldón a természet 
kitárja előttünk tilokzatos csodás szépségét, 
bámulattal tekintünk fel  azokra a megmérhe-
tetlen magasságban levő égi testekre, a melyek 
külön-külön egy megfejthetetlen  titkot rejtenek 
magukban.... Hiszen ekkor érezzük igazán a 
mi semmi parányi voltunkat a nagy ininden-
ségbei). 

És milyeo bölcs milyen foghatatlan  bölcs 
a Mindenségnek Ura, a ki ezt alkotta és kor-
mányozza mindig... mindörökké.... Csend.... 
H ira megtöri est száz férfi  ajakról jövő hang, 
mintegy kifejezője  a mi gondoláinknak, as 
örök szép egyházi ének eme fenséges  sznvai-
val: .Magasztalja, magasztalja as én lelkem 
az Uratl* 
. Mintegy bűvös varázs által vontatva'meg-
indulunk szótlanul csendesen a hangok iránya 
fele...  aztán... megállunk.... és bámulunk l. . . . 

Szentgyakorlaton levő tanáruk és tanítók 
százon felül  levó sötét csoportja ünnepélyes 
lassúsággal halad az egyszerűségében is im-
pozáns kivilágított templom felé.  miközben 
szépen, egyöntetűen hangzik ajkaikról a gyö-
nyörű egy házi ének : .Magasztalja, magasztalja^. 

Meghatva borulunk le velük, s a misz-
tikus bűvös fél  hontályu templomban soha uem 
érzett bensó áliitattul rebegjük el velük az 
imákat. 

Ha mindig, minden este Így imádkozhat-
nánk !.... 

Körülnézek. 
A falu  apraja nagyja, a kinek csak élő 

hit honol, bár egy parányi a lelkében. Megható 
tiszta áhítat minden nrezon. Kgy-egy elkésett 
munkás is betér s letéve szerszámját u temp-
lom kövezetére, melléje térdel, H érdes kezét 
összekulcsolja hála imára, hiszen már nem 
érzi teste fáradtságát. 

Ha ez mindig, miodig igy volna!... 
Megindul a menet vissza a templomból, 

8 újból felhangzuk  nz isteui dal: , Magasztalj a, 
magasztalja az én lelkem az Urat!" 

Istenien szép látvány! 
A balzsamos nyári éji szellő szelíden fel-

fogja  s szerte viszi az egész faluban  a szent 
ének dallamát, mindenfelé,  s bejárja a leg-
kisebb zugot is, minden élő lény czivét titkosan 
megremegteti aztán egy harmonikus egészszé 
egyesülve száll fel  a langyos szellő ölén, fel 
a csillagos égre, aztán még a csillagokon is 
tul^a Mindenség Ura trónjának zsámolyához. 

S hogy odáig el is jut, azt hiszem ren-
dületlenül ! 

Nézem a csillagokat, s ugy telszik, mintha 
azok is fényesebbek,  szebben ragyognak, mint 

máskor. Kgy-pgy vé îg szalad az égen halvány 
fénysugár!  húzva maga után. Talán e hansáram-
lat űzte ót tovább vagy gyönyörűségükben ját-
szanak a csillagok is?! 

Kliiéimilnak a hangok, eloszlik a csoport, 
s bizonyos fájó  ér/.és fo<  el. hogy miért nem 
tartott tovább e szép álom, miért hogy minden 
a mi szép olyan rövid?! 

Hiszen valami olyan fenséges  érzést kelt 
bennünk ez a szép látvány, a mit ha le lehetni 
irni vagy lefesteni,  ugy a lv»gy szeretném, az 
valami mesébe illó szép lenne. De nem, azt 
nem lehet leírni, nem lehet kibeszélni azt, csak 
érezni lehet. 

Klmulik a varázslat... vissza tér az élet 
mindennapi egyhangúsága, de szivünk, mind 
annyiszor megelégedéssel Mik el, valahány-
szor rágoudolutik c szép jelenetre. 

Csevegő. 

Zrínyi Miklós a költő és hadvezér. 
Iriu Csomortánl P. Oaudenes. 

(Folytatás.) 
A nagyszombati jezsuita házban a régi 

római Cicero volt a mintájok, a l'ázmány ud-
varában, a bíboros személyében, a magyar 
Cicero szolgált példa gyauá it; ott a holt írás 
vonzotta, itt az elő ember közvetlensége ra-
gadta meg őket, ki korszakos lángBzellemének 
fényével,  ékesszólásának csodás erejével még 
a nagyokat is bűvös igézetében tartotta. A 
lánglelkü bihornok vállasosságn és hazutlsága 
szolgált knlauzul a vallásosság és hazafiság 
tekintetében. Itt az ó udvarában zajlottak a 
kor mozgató eszméi, a magyar irodalom, tudo-
mány és közoktatás szükségletei n legerősebb 
hullámveréssel és Zrínyi MÍUÓB nagy rátörő 

lelke ez izgalmas és sokszoros zajlás közepette 
érdeklódhetett, a legmagasabb eszmék után. 

Itt a l'ázmány udvarában a vezetó állam-
férfiak,  az ország zászlós urai és az egyház 
fóbb  papjai gyakran találkoztak és messzeki-
ható vitákat folytattak,  melyek eszmeköltő 
hatása gyorsabb lendületet adhatott az ő szel-
lemi emelkedésének, hiszen a nemzet sorsának 
intézése várt reája is, mint családi nagy Ha-
gyománya, melyet őseitől, a hónát bánoktól 
örökölt. Az l(i3<>-iki évben tanulmányait bevé-
gezvén, Pázmány rendelése szerint: Senkviczy 
Mátyás esztergomi kanonok kíséretében, olasz 
földre  indul; magával viszi benyomásait is a 
nemzeti nyelvnek és irodalomnak magával az-
zal az erős szeretetével, mely a nagy bíboros 
magyarságából kisugárzott. .Megtanulta tőle, 
hogy tanulni kell, megtanulta, hogy az írás 
nemcsak gyönyörkedtetó játék, de diadalmas-
kodó fegyver  eszméink érdekében és harcsá-
ban. Hiszen Pázmány egy-egy  mllve egy-egy 
döntő ütközetet képezett a katholikusok és 
protestánsok között s egyszersmind megtanulta 
tőle, hogy minden állami és alkotmányi kér-
dést a nemzeti érdekek magaslatáról kell te-
kinteni és elbírálni, ily módon, ezen a réven, 
szerencséjére sokkal alaposabb oktatásban ré-
szesült, sokkal magasabb miveltséget szenett, 
mint a korabeli ifjak  legtöbbje, 

Utazásából visszatérve, mint i(jn gazda 
terjedelmes birtokainak rendezésével és meg-
erősítésével foglalkozott  nyolez éven át, és es 
idő alatt várainak védelmében és a be-becsapó 
töröknek a visszaüzésében nagy erélyt fejtett 
ki. Önállólag a nyilvános pályára lépett s es 
idő alatt sokat irt és okult: előbb a török 
ellen, a véghell villongások között, mérési le-
ütéseivel, azután a svédek ellen, a nagy d4-



Anguutue 1. C S I K I L A P O K 31. vám. 

Kitetszik a közlöttekból egy részt, hogy 
n szlikséglet kizátólag as alaptőke és az évi 
tugdijakból is fedezetre  talál évek hossza so-
rán keresztül, másrészt pedig az, liogy s ma-
radvány évről-évre 100—120 koronával keves-
bedik. 

Ez nzonban aggodalomra egyátnlán Dem 
adhat okot. mert teljesen lehetetlennek tartom, 
hogy a gazdag gyárosok ós más Üzletemberek 
olyan egyesületnél alapítvány okát nem tenné-
nek, ahol a saját alkalmazottjaik jövendőjét 
is biztositva látják; úgyszintén hihetetlen, hogy 
az egyes nyugdij egyletek működési körében 
ezen legszentebb czélra rendezendő mulatságok 
után s egyéb utakon-módokon be nem folyna 
a vezetők huzgólkodása folytán  évente 3—4000 
korona; midőn is nz alaptőke, miként azt fen-
febb  kimutattam, oly arátiybao fug  növekedni, 
mely nz egyesületet minden esélylyel szemben 
biztosítja. 

Vegyük tehát most ezen joggal remélt 
kedvezőbb esetet, a midőn t. i. a heti 20 fil-
léres befizetésekből  10 év nlatt 252 ezer ko-
ronám növekedő tőkéhez, amint azt fentebb 
vázolni szerencsés voltam, az tdapitványok, 
hagyományok, adományuk és mulatságok jöve-
delmeiből szintén 10 év alatt 40,000 koronát 
még számítani lehet; midőn is a tizedik év 
végén az alaptőke 202,000 koronára emelkedik. 

(Folyt, kör.) 

Közöl te te U velünk azon névtelen 
levél, melyet Becze Antal a vármegye 
nagyra becsült alispánja a szalma föde-
lek lebontása miatt valószínűleg Caik-
Szenikirály községből kapott. 

A kérdés lényegére kijelentjük, hogy 
az intézkedés belügyminiszteri jogerős 
hutározatra történt s az alispán urnák 
csnk annyi része vau abban, a mennyi-
ben kötelességszerüleg végrehajtás vé-
gett kiudia, de ki is kellett adnia, mert 
elleneseiben hivatalos kötelességének 
megszegése miatt fegyelmi  vizsgálat és 
súlyos büntetés várt volna reá. 

Erkölcsi oldalát tekintve pedig: a 
tényt nemcsak léhának és ininósithetlen 
gorombaságnak tartjuk, hanem oly tár-
sadalmi kinövésnek mi nősítjük, mi A 
székely névre csak szennyet hozhat. És 
sajnáljuk, hogy épen az ulispánnal kel-
lett megtörténni, ki nem egyszer adta 
jelét a nép iránti ineleg rokonszeuvéuek 
és szeretetének, elhárítván sok olyas 
dolgot, a melyek végeredményben épen 
a népre lettek volna terhelők s ki inost 
is minden alkalommal az elsők sorában 
áll ott, a hol a nép jogainak megvédése 
és sérelmeinek orvoslásáról van 9ZÓ. 

Ne igyekezzünk elkedvetleníteni 
embereinket, mert most is szörnyű ke-
vesen vagyuuk. —o— 

K Ű M Í B í r f i r É K 
— AZ OLASZ  KIRÁLYT  MEG-

GYILKOLTÁK.  Umberto  királyt  teg-
nap exte tíz  óra utón, a mikor  eyff  ver-
nén u tom ásásról hazatérőben  éppen ko-
csira akart  ütni, meggyilkolták.  A gyil~ 
kon revolverrel  Káronunor  Idtt  a ki-
M/f/ivr,  a ki  ttziven találva  tutivá rogyott 
őttMXe.  A gyitkost  elfogták.  Nere:  Angilo-
Pretmi.  Tosxkanából  való. 

— Kineveaés. Ferenety  Károly  gy.-
szentmiklósi alesperes-plebánost az ottani ke-
rület fóesperesévé,  Zomors  Dánielt  pedig al-
esperessé nevezte ki as erdélyi pUspök. 

— Áthelyezés. Budai József  gy.-szent-
mikiósi rajztanárt a tapolczai polg. iskolához 
helyezték át. 

— Fényes esküvő. Száva Jakab ko-
vásznai j bírósági albi ró folyó  év julius 90-án 
esküdött örök hűséget Csik-Szépvizen Zakariás 
Izsák nagybirtokos szeretetre méltó leányának 
Irmának. A polgári házasságkötés után a fényes 
és népes nteztársaság az örm. szertartása 
templomba vonult, hol az uj párra az egyházi 
áldást és esketést a menyasszony nngy bátyja 
Fejér Manó sepsi-szent-györgyi esperen-plebá-
nos adta és végezte és kiemelkedett hangú 
beszédben bocsátotta óket az élet útjára. Es-
küvő után fényes  lakoma volt, melyen a nagy-
számú rokonsággá) egyUtt száznál többen vet-
tek részt A vig lakomán szebbnél-sz-'bb felkö-
szöntők hangzottak az uj pár egészségére. 
A lakomának 10 órakor vége lévén, a fiatal-
ság táuczra kerekedett s a mulatság kedden 
reggelig tartott. Az uj pár3l-énadéli vonattal 
a férj  állomás helyére Kovásznára utazott a 
rokonok nagy részének kíséretében. Házas éle-
tüket állandó boldogság kisélje!! 

— AB QJ ginmásiniD helye. Lapunk 
mult számában tettUnk említést róla, hogy nz 
illetékes tényezők között némi előzetes meg-
égj1 ez és jött létre a somlyói gimnáziumnak 
Szeredába való áthelyezése kérdésében s a 
kénlésnek dUlóre juttatása első sorban attól 
függ,  vájjon Szered a város közönsége a léte-
sítendő gimnázium helyéül szükséges területet 
iiiegszerezni és rendelkezésre bocsátani hajlan-
dó-e. A telek kérdést a mint halljuk a város 
képviselő testülete mult hó 26-án tartott ülé-
sében már meg is oldotta és ezúttal attól a 
hagyományos szokástól eltéróleg, melyről a 
város intézői ismeretesek voltak, hogy t i. 
eddig bármely a város fejlődését  előmozdítani 
hivatott eszme nz ósdi felfogás  és a maradiság 
szelleme által agyon üttetett. Annak a gimná-
ziumnak, mely sok százados dicső mult után 
Somlyóról Szeredába áthelyeztetni czéloztatik 
egyhangú'ag szavazta meg a helyet a város 
képviselő testülete s utasította a tanácsot, hogy 
első sorban a Szék utjának uz állami utbator-
kolásán alul nz ut baloldalán lévő dombos föl-
deket, másod sorban a Gálovics féle  ház mö-
gött Fitód felé  vezető ut mellett a hegyen, 
harmad sorban pedig a Mindszent felé  vezető 
uj ut mellett szintén a hegyen lévő szántótól 
dekból igyekezzék megfelelő  területet besze-
rezni. A mint látszik nz érintett helyeknek ki-
jelölése azon fontos  czélnak akar megfelelni, 
melyet főként  uz egészségügyi szempontok ok-
vetlenül megkövetelnek, mert a városnak többi 
része inkább posványos és rossz talajvízzel 
bíró területeken feküvén,  gondolni sem lehetne 
arra, hogy egy több száz gyermeket magába 

még  bátra van eltelik  valahogy,  aztán lás-
sák a kik hátra vannak, csináljanak a mit 
tetszik. 

De nem ugy vagyunk mi fiatalok,  nekünk 
tanítók, oktatók és vezetők kellenek, kik meg 
mutassák as utat melyen haladnuk kell, hogy 
megfontolással,  elővigyázattal haladhassunk ne-
héz pályánkon. Annyi Üdvös intézmény létesül 
orgszágazerte, hogy számát megállapítani uem 
tudjuk. Fájdalom, elmaradva, csak mi vagyunk 
és hiába várunk egy eljövendő apostolt, a ki 
meghallgatná a mit kérésünk és lenditne ügyün-
kön. Ha a nevezett egy let felállíttatnék,  mi nzt 
a társadalom támogatása mellett fentartanók, 
mert támogatni fog  minket a társadalom, ha 
meglátja akarat erőnket és jóra való törekvé-
sünket, tehát késbe kell venni a zászlót s 
előre Jörni. 

Ép esen ügyre hivta fel  az ipartestület 
figyelmét  egy ezikkiró, a Csiki Lapok 1608. 
évi 4-ik számában megjelent czikkében, hogy 
alakítson akár saját kebelében akár külön egy 
ifjúsági  önképzőkört. Ez nzonban bedugott 
flllekre  talál), mint utóbbi időben az ifjúság 
kérelme is. Es talán hasonló sorsra jut az én 
kérésem is. 

A miért is felkérem  az ipartestület tek. 
elnökségét szíveskedjék meghallgatni szerény 
kívánságunkat és azt megfontolni,  az ifjúsági 
egylet megalakítására közel jövőben egy na-
gyobb szabású közgyűlést Összehívni, amelyen 
aztán az ifjúsági  önképzőkör létesítése elha-
tároztatnék. Az ifjúság  részéről nagyon sokan 
járnlnának ezen intézmény megalakításához. 

Azt hiszem, hogy nem is szabadna még1 

csak rágondolnom se arra, hogy talán kérésem 
ismét süket fülekre  talál. 

„Segíts magadon Isten is megsegít'1, uem 
kell visszarettenni a nehézségektói, nu«rt min-
den kezdet nehéz. 

Egy iparos ifju. 

Iparosok nyugdíj-ügye. 
(Folytatás). 

Vegyünk alapul 2000 (kettő-ezer) tagot, 
a mennyivel valamely nyugdij-egyesillet meg-
alakul, vagy a mennyi annak rövid időn kebe-
lébe lép s a számítás egyszerűsítése szem-
pontjából mind a 2000-et sorozzuk a tagok 
I-só (heti 20 fillért  fizető)  osztályába és tekint-
sük ezen létszámot állandónak. 

Miként vázolni már szerencsés voltam, 
az elsó 10 év a tőkegyűjtés korszaka, mely 
a következő számítással érhető el: 

2000 tag a heti 20 fillérrel  fizet  évente 
a 10 kor. 40 fillért,  egy év alatt = 20,800 
koronát összesen. 

Tiz év alutt ilyen évjárudék, kamatok 
kamatjával, 252 ezer koronára gyarapodik. 

Azonkívül feltehető,  sót joggal remélhető, 
hogy az egyesület alapító és pártoló tagjailói 
s más humánus érzületű egyénektől befolyó 
alapítványok, hagyományok és a nyugdij-egy e-
sület kerületében rendezendő mulatságok jö-
vedelmei és mindezek kamatjaiból, nz egye-
sület vezetőinek körültekintő gondossága és 
buzgalma folytán  szintén származik az elsó 
10 év alatt legalább is 40,000 korona. Így a 
II-ik év kezdetén 202 ezer korona tőkére 
emberileg számihini lehet. 

Az elsó 10 év, vagyis a tőkegyűjtés ideje 
alatt a költségek fedezetet  találnak a beirntási 
dijakból, minthogy ezen idó alatt fizetéses 
tisztviselők egyáltalán nem alkalmaztatnak, ha-
nem ogy, mint a .Magyarországi munkások 

borúban, a módszeres hadakozással, hősi bátor-
ságával, vezéri tehetségével, gyors kész-égévei 
és rendező leleményével, sok önzetlen áldo-
satával a horvát hadak parancsnoka, a sereg 
ezredese lett. Mint sudarus tölgy a cserjéből, 
már ugy emelkedett ki emberöltőjéből, pedig 
csak huszonhat évében járt. Vitézi hírére és 
dicsőségére nem mérkőzhetett vele senki, a 
fiatal  levente már az ország elsó leventéje volt. 

III. Ferdinánd soha sem tett kedvezőbb vá-
lasztást, mint mikor e fiatal  hőst, a tábor mestert 
és hadvezért kinevezte horvát bánná. Reudki-
vüli nagy és hasznos szolgálatokat tett hazá-
jának, ogy a harezmezón, mint az irodalom 
terén. Kétfélekép  szolgálta hazája, nemzete 
Ügyét, karddal és tollal s mindkét helyen ki-
tűnt Kitűnt a csatamezőn, mint hós és had-
vezér, jeles volt az irodalom terén mint költő, 
de az örökség, mely nagynevű elődeit sorban 
pusztította, ó reá is átszállt, az ó személyére 
is át nehezült azon gyászos örökség, mely a 
birodalmi elemek idegenkedéséből, fenyegető 
felhőként  borongott a Zriuyiek ege fölött,  hogy 
dicsőeégttk ragyogását eloltsa s még sötétebben 
kavarogott Miklós a költő felett,  mig végzete-
sen eltakarta hazafiul  és vitézi kilátásait. Bizal-
matlanság féltékenység  és a gyűlölség keveré-
kéből táplálkozó idegenséggeíkellett a sziget-
vári bőstől kezdve mindenik Zrínyinek talál-
koznia. A szigetvári hős hiába kér segítséget 
Sziget felmentésére  a nemzet érdekében, hiába 
fenyegetőzik,  bogy a romok közé temetkezik. 
Miksa király és Ferdinánd fóherczeg  nem hall-
gatja meg, pedig a szomszédos megyékben 
100.000 fényi  seregük van. 8ziget romba dől 
és a bóe elesik. 

Fiái, Györgyöt ép oly kevéssé méltatja 
Hardeck Igazi értéke szerint, mint unokáját 

rokkaot- és oyugdij-egyesUleté"-nél dicsérete-
sen történik, az egyesület Ügyeinek vezetésére 
megválasztandó tagok tiszteletből végzik majd 
feladatukat;  ukik hozandó munkásságuk, ál-
dozatkészségükért bőven lesznek jutalmazva 
polgártársaik hálája és elismerése által. 

És én, ismerem bár korszakunk sivár-
ságát és önzését, el uem képzelhetem, hogy 
kihall volna az emberiségből teljesen a sziv-
jóság és humánlzmus. Nem hihetem, hogy 
ezen feltevésemben  csalatkoznám, mert hiszen 
ennek Örvendetes példáival hála Istennek or-
szágszerte még elég gyakran találkozunk; a 
Székelyföldet  illetőleg pedig erre nézve meg 
kételyeim sincsenek. 

A nyugdíjigények kielégítése ezek után 
a következő számításon alapul: 

Az nlakulnskori 2000 tagból 10 év alatt 
(évente) 2.5°/o-nl) elhal 500 tag. Marad tehát 
a 11-ik évre, midőn a rokkantak nyugdíjjogo-
sultsága érvénybe lép: 1500 tag. 

A fent  közölt adatok szerint a 11-ik év-
ben ezen létszámnak 3.3" o, azaz három egész 
és bárom tized százaléka, vagyis az állandó-
nak elfogadott  2000 tagnak 2.o*/o (kettó és fél 
százaléka) kerül nyugdíjazás és segélyezés alá, 
azaz számokban kifejezve  — beleszámítva 72 
árvát is — 50 teljes nyugdíjas. 

A szükséglet eszerint a 11-ik évben a 
következő: 

Kgy teljes ny igdij-Összegnek, 023 koro-
nának 7U"/o 430 kor. 80 fillér. 

50 nyugdíjra kívántatik tehát 24,840 kor. 
14 özvegynek (2000 tag 0 7"» a férjeik  által 
befizetett  a 104 kor. tagdíjból 30"/o visszaté-
rítés a 31 kor. 00 fillér  437 kur. 8(1 fillér. 
Kvi kezelési költség <>000 kor. Ö,szesen 28,277. 
kor. 80 fillér. 

Fedezőt: 
Mellőzve itt a/.on összeg számításba vé-

telét, a mely az alapító és pártoló tagoktól, 
valumiut a mulatságok és adományokból re-
mélhető; de számításba véve, hogy a 11-ik 
évtól kezdve nemcsak az alaptőke évi kamat-
jai, hanem maguk az évi dijak is már felhasz-
nálhatók. a fedezetet  a fent  kimutatott szük-
séglettel szemben megtaláljuk a következőkben; 

2000 tag heti 20 filléres  dija 20.800 kor., 
a tagdijakból képződött 252000 kor. évi 5" u-os 
kamatja 12.000 kor. összesen 33.400 kor. Le-
vonva a szükségletet 28,27ü kor. Hll fillért; 
maradvány 5123 kor. 20 fillér,  mely az alap-
tőke gyarapítására lesz fordítható. 

A 12-ik évben bevétel: 
Az alaptőkéhez 252,2tX) kor.-hoz, hozzá-

adva a m. é. maradványt 5128 kor. 20 fillért, 
származik 257,123 kor. 20 fillér,  ennek 5'/« 
kamatjövedelme 12,850 kor., az évi tagdijak 
20,800 kor. Összesen 33 U50 kor. 

Szükséglet: 
50 tagnak UVal több) nyugdij 22,152 

kor., 14 özvegyi illetmény egy évi többlettel 
480 kor., évi kezelési költség ViOOO korona = 
28.032 kor. Levonva a bevételből maradvány 
5024 kor. az alaptőke növelésére. 

A 13-ik évben bevétel: 
A gyarapodott alaptőke 202.174 kor. 

5"M> kamatjövedelme 13,107 kor., évi tagdijak-
ból bevétel 20,800 kor. Összesen 33.007 kor. 

Szükséglet: 
50 tagnak (1° ,-al több) nyugdij - 22,4<U 

kor., 14 özvegynek járandóság 1 évi többlettel 
— 524 kor., évi kezelési költség —0000 kor. 
Osstesen 28,088 kor., melyet levonva a bevé-
telből. marad az alaptőke növelésére 40IÜ kor. 

Wallenstein. A nemzet pedig, mely a Zrinyie-
k.n szive őszinte melegségével csüng, beimök 
egyesül s összeomlásukon összeremliil, mert 
büszke önmagára és fajára.  „Különösen Zrínyi 
Miklós a költő és hadvezér teljes összhanggal 
testesiti meg saját emberöltőjének eszméit és 
érzéseit, törekvéseit és küzdelmeit, a mult 
hagyomány oi val is gazdagítva*. „Benne száza-
dának nemzeti lelke szól!" 

Sajnos az ellentét, mely nz 1062-ik or-
szággyűlés után a nemzet kiválóbbjai és az 
udvarhoz szitó egyének között megfogamzott, 
e korszak két szereplőjében: a magyar gróf 
Zrínyi Miklósban, s az idegen olasz származású, 
de magyar ügyekre nagy befolyást  gyakorló, 
gróf  Montecuccoli liajmondbau is élő kifeje-
zésre jutott. Mindkettő ellentétes elvnek volt 
képviselője. Oly elveket képviseltek, melyek 
majdnem másfél  század óta voltak küzdelem-
ben egymással hazánk történelmében, a ma-
gyarságért és az udvarért. A magyarság esz-
méjének megelevenedett képviselője Zrínyi, 
nz udvaré pedig Montecuceolli; mindkettő jeles 
hadvezér és iró volt 

A könyvekben, melyeket írtak és a har-
ezokban, melyeket vívtak egymástól mindin-
kább elidegenedtek. Kortársaik fölött  messze 
kimagaslottak : az egyik nemzetének kedvencze 
volt és világraszóló hírnévvel birt, a másik a 
császári udvar bizalmasa, legfőbb  katonai ta-
nácsadójaként szerepelt. Jellem, tehetség, ér-
dem és tudás tekintetében koruk táreudalmá-
oak magaslatán álltak. Előkelő származásuk 
daczára hírüket, nevüket és tekintélyüket ön-
maguknak köszönhették. Azon esetre: ha egy 
talajból fakadnak  s ugyanazon légkörben és 
szellemi világban nőnek fel,  az egyéniségükben 
rejlő sok rokon vonás egymáshoz közelebb 

hozhatta és a barátság kapcsaival fűzhette 
volna óket össze, de a leikeikben rejlő ellen-
tétes eszmék és érzelmek, még mielőtt ismer-
ték volna egymást, ellenségekké tették Óket. 

Az ellenségeskedést nevelte még azon 
tapintatlanság is, melylyel Montecuceolli a 
hozzá közeledni akaró Zrínyi önérzetét sértette, 
midőn őt közlegényből lett tábornoknak nevezte, 
s igy a két kiváló egyéniségben rejlő elvi 
ellentétekhez magán sérelmek is járulváu, 
viszonyukat örökre megrontották. 

Két idegen világnézlet állt itt egymással 
szemben. Montecuceolli a magyarok iránt egyre 
fokozódó  ellenszenvnél fogva,  soha sem birt 
Magyarország sajátos viszonyaiba behatolni, 
annyira elvakította, hogy jeles hadvezér létére, 
épen a magyar l-arcztéren bírt legkevesebb 
sikert felmutatni.  Tétovázó, óvutos természetű 
volt, s Zrínyivel elleniében, kiben a vezér el-
szántsága és merészsége egyesült, nem akarta 
megérteni, hogy itt más az ellenség, mint a nyu-
gati országokban, hogy itt a vezér elszántsága és 
merészsége, uélkülözhetlen kelléke a sikernek. 

Montecuceolli 1661-ben Keméuy János 
segítségére hadut vezetett, de elvei, melyekhez 
makacsul ragaszkodott, kudarezot vallottak. 
Hadserege ellenséget nem látotté mégis tönkre 
ment, Erdély török uralom alá került, azon 
vármegyék, melyeken a némethad átvonult 
pusztasággá lettek s végül Kemény is elesett 
A megbotránkozás érzete zajosan tört ki a 
magyarokból, kik az 1662-iki országgyűlésen 
keserűen panaszkodtak: hogy a magyar király 
áltat kihúzott karddal hadvezére nem az ellen-
séget, banem a segélyében bizó Kemény Jánost 
Ütötte le; hogy hadai elpusztították az orszá-
got, s ugy futott  előlük a lakosság, mint a 
tatár elől. Mindezért a közvélemény Monticuc-

eolit okolta, ki még az országgyűlés folyama 
ulatt tollat fogott,  hogy tisztázza magát. 

Kopiratában. melyet mindenfelé  terjesz-
tett, a magyar hadviselést vette bírálat alá s 
benne minden hibájáért éa kudarczáért a ma-
gyarokat okozta. E röpiratra Zrínyi rögtön meg-
adta a választ Czáfoló  röpiratot irt s azt kér-
dezte Montecuccolitól: .Mond meg, mi a baszna 
Magyarországnak hadjáratodból?' Szemére ve-
tette, hogy egy viruló sereget adtak kesére 
és ó azt töukre tette, hogy hadjáratában el-
pusztult mindetiki. Kemény, az ország, a had-
sereg, de magának a fővezérnek  semmi bqja 
sem esett .Add vissza — folytatta  keserűen — 
a boldogságot, jóllétet, melyet seregeddel ki-
zavartál Nem azt tetted a mit Regulus taná-
csolt : .Ha rövid a kardod, told meg egy lé-
péssel." .Utalt reá, hogy a jó hadvezérnek fel 
kellett volna Kemény fegyelmezetlen  magyar-
jait villanyoznia, módot kellett volna nekik 
nyujtauia, hogy akár bátorságukról, akár gyár 
vaságukró! bizonyságot tehessenek. De a ve-
zér harezra sem adott nekik alkalmat Nincs 
tehát joga óket kárhoztatni s a saját hibáiéit 
reájuk hárítani a felelősséget  Nem a sereg, 
banem egyedül a vezér bizonyította be, hogy 
legalább magyar földön,  babért képtelen aratni, 
s így nem is való a magyar barcstérre.* 

E kárhoztató ítélet kimondására a jogot 
Zrínyi Miklós évek hossza során át, a trónnak 
és a hazának a harezmezón, a közéletbea, aa 
irodalomban fegyverrel  és tollal tett hosszú és 
dicsőséges szolgálatával szerzé meg. Bem tudás-
ban, sem érdemben nem volt méltatlan ellen-
feléhez.  Egész Európában ismerték nevét, itt-
hon pedig ő volt az egyetlent kire bizalommal, 
reménynyel tekintettek a pártokra, rendekre, 
felekesetekre  léj^tt magyaraág tftmejpi 
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fogadó  kulturális intézet mocsáros talajra He-
lyeztessék el. De har mind bárom kijelölt hely 
az épitésre minden tekintetben alkalmasnak 
látszik, mégis legnagyobb fontossággal  az első 
vagyis a „Bzékutja" melletti hely bir, mert 
az nemcsak lehelövé teszi a várdot falvi,  cso-
botfalvi  és taploczni lakósok gyermekeiknek 
nagyobb költség nélkül hazulról való iskoláz-
tátását, hanem a városnak a nevezett községek 
felé  való fejlődését  n azokkal közvetlen kap-
csolatba jutását is feltétlenlll  fogja  elómozdi-
teni és a tanári testület szállás viszonyaira is 
kedvező befolyást  fog  gyakorolni. Most tehát 
a terv megvalósulása uz erdélyi róiu. kath. 
státus igazgató tanácsának áldozatkészsége és 
a kormány hozzájárulásától függ,  minthogy n 
vármegye előzetesen arra 50.000 forintot  fel-
ajánlott volt. 

— Egyetemi hallgatók estélye. A 
csik megyei egyetemi hallgatók által f.  hó 4-én 
a „Csillag vendéglő nagytermében rendezendő 
estélyre a mint halljuk igen sokan készülnek 
nemcsak városunkból, hanem a vidékről is. Az 
estély kiválóan fényesnek  és élvezetesnek ígér-
kezik, a fáradhatlan  rendezőség mindeut meg-
tesz arra nézve, bogy a közönség igényei tel-
jesen kielégíttessenek. A zenét Csikai György 
kolozsvári zenész jjóhirü zenekara fogja  szol-
gáltatni. Belépő dij: személyjegy 2 kor. csa-
lódj egy 6 korona. A mint már emlitettük, az 
estély tisztajövedelme a „Tanítók háza'1 ja-
vára van szánva, a jó Ugy érdekéhen felül-
fizetéseket  köszönettel fogad  a rendezőség. 

— Művész estély. A Zilahi Gyula ál-
tal rendezdó művész estély, melynek műsorát 
lapunk mult számában közöltük folyó  hó 9-én 
fog  a „Csillag vendéglő" nagy termében meg-
tartatni. Zilahi Gyula neve és az ó sajátos 
művészete a művelt közönség előtt annyira is-
meretes, hogy feleslegessé  teszen minden to-
vábbi njánlgatást Meg vagyunk győződve, hogy 
városunk ésaközelvidék müpártolj közönsége 
megfogja  nigadni az alknlmat, hop* a kitüuó 
művész pompás játékában gyönyörködhessék. 

— A határjel öl és befejezése.  A ma-
gyar-román határon a jelek megújítására vo-
natkozó munkálatát a műszaki bizottság nngy-
nészben befejezvén,  nz azok vizsgálatára ki-
küldött második bizottság munkálatát augusz-
tus 3-án kezdi meg. mi végből Becze Antal 
alispán ur, mint a bizottság elnöke folyó  hó l-én 
Tölgyesbe utazott. 

— Zászló szentelési ünnepély Dlt-
röban. A gyergyó-ditrói ipartestület által sa-
ját részére készíttetett díszes uj zászló fel-
szentelését Borszéki Sománé zászló anya véd-
nöksége alatt augusztus h > 5 én nagy Ünnep-
séggel fogja  az ipartestület felszenteltetni.  Ezt 
tanúsítja az a díszes meghivó, mely a követ-
kező Ünnepi sorrendet foglalja  magában: 1. 
Reggel 8-tól 9 óráig gyülekezés a központi 
iskola nagytermébe, mire már 7 ómkor tnraczk 
lövés és zene jelzi :iz összejövetelt. 2. 9 óm-
kor a zászlóanya küldöttségileg hivatik meg 
az Ünnepélyhez. 3. '/tlO órakor felvonulás  a 
zászlóanyával s a bevont zászlóval a r. kath. 
templomba zeneszó kiséret mellett. 4. Ünne-
pélyes szentmise, melynek végeztével uz uj 
zászlót felszenteli  Takó János plébános. 5. 
Isteni tisztelet után kibontott zászlóval kivo-
nulás a sétatéri emelvényhez. G. tilnökl meg-
nyitó Borazéki Somától. 7, .Himnusz", énekli 
a helybeli polgári dalkör. 8. ünnepi beszéd, 
tartja Kopacz Gergely ájdozó pap. 9. Szaval 
Htrasszer Krisztián iparos. 10. A szögek be-
verése sorrend szerint. 11. .Szózat' a polgári 
dalkör által énekelve. 12. Elnöki zárszó. 13. 
Közebéd a polgári olvasók örbeu. Egy teríték 
ára 3 korona 40 fillér.  Vidéki vendégek elszál-
lásolása és ellátásáról gondolkodva lesz. 

— As oltáregyesület f.  évi augusztus 
bó U-én a zsögödi fürdőn  „nyári mulatság" 
csimen társas összejövetelt rendez, melynek 
tiszta jövedelmét a csik-zsögödi templomban 
matatkozó hiányok és szükséges Javítások költ-
ségeinek fedezáére  fogják  fordítani.  Minthogy 
az egyesület ez alkalommal névre szóló meg-
hívót nem küld széjjel e lapok utján kéri az 
érdeklődőket jeleljenek meg minél szúmosnb-
ban. A belépti-díj fejenkint  1 korona, kisebb 
gyermekeknek 60 fillér.  Ételekről és Italokról 
gondoskodva lesz. 

— Gyáazrovat. Császár Kálmán m. k. 
posta táv. tisztviselő mnlt hó 20-án d. u. 2 
órakor életének 25-ík boldog házasságának 
ötödik havában hosszabb szenvedés és a ha-
lotti szentségek ţjtatos felvétele  ntán állomás 
helyén Kassán elhalálozott Holttetemeitf.  bó 
22-én vasárnap 4. n. fél  5 órakor a róm. katb. 
anyaszentegyház szertartása szerint a kassai 
köztemetőbe helyezték öröknyugalomra. A meg-
boldogultat nagyszámú rokonság gyászolja. 

— Villáin oaapáa. A folyó  hó 24-iki 
vihar alkalmával Csik-Jenő falva  közBég Hossza-
havas nevű hatáiréssében a villám 5 nagy 
marhát egymeiie sqjtott le. 

— FOrdö vendégek: A csik-tasnádi 
kies gyógyfürdőa  a fürdő  vendégek száma 
aa eddig közölt kimutatások szerint 696. Az 
elópataki fürdőn  436. 
_ - Vérei w n U n l dráma Sepsi-Szt-
Györgyön julius 29-én véres szerelmi dráma 
folyt  le, melynek áldozata lett egy fiatal  leány 
®f  egy asztalos legény- A szerelmesek szoros 
viszonyt folytattak  egyitt régebb idő óta, mely 
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viszonyt a féltékenység  démona a napokban 
megzavarta, mi felett  a szerelmes pár heves 
szóviszályba keveredett. Ez nz össze koczcza-
nás a leányt annyira elkeserítette, hogy 28-án 
felakasztotta  magát; síz asztalos legényre pe-
dig a leány halála oly benyomást gyakorolt, 
hogy másuap fényes  nappal a piaeztérí sétá-
nyon revolver lövéssel si\ját életét oltotta ki. 

— A honvédség össi fegyvergya-
korlatai A kolozsvári Vl-ik honvéd kerület 
csapatainak ez évi fegyvergyakori  atai augusz-
tus 5-tól szeptember H-ig terjedő idő alatt tar-
tatnak meg, melyeken részt vesznek a 21., 22., 
23.. 24. honvéd gyalogezredek 344 tiszttel, 
6919 legénységgel és 105 lóval, továbbá a 
9-ik honvéd huszárezred I. U-ik osztálya 52 
tiszttel, 812 legénynyel és 811 lóval. A fógya-
korlatok augusztus 30-tól szeptember 8-áig 
történnek a Nyárád Völgyében : Kís-kend, Bnl-
lavásár. A kosfalva  és N'yárád-Szereda környékén. 

— Aa aratás előtt. Széna termésünk 
elég kedvező Időjárás melle't nagyobb részt 
összetakarítva fedél  alá jutott. A mennyiség a 
közép mértéket megüti. A csengő kaszát a 
sarló váltotta fel.  Az aratás — ha nem is az 
egész megyében — nz ale iki részen már meg-
kezdődött A hideg tavasz és a májusi fagyok 
által keltett aggodalmat a kedvező nyári idő-
járás eloszlatta, s ha csak abban rendkiviili 
esélyek nem következnek be, az életszükséglet 
garancziáí felett  aggódni uem lesz okuuk. Az 
őszi vetések daczára a inult őszi és az idei 
tavaszi kedvezőtlen időjárásnak elég szépen 
fejlődtek.  Bár n rozsok többé kevésbé gyérek, 
azt a szem mennyiség és minőség dúsan fogja 
pótolni; a búzák általában igen szépek és 
rozsda mentesek. Zab és árpa középtermést 
ígérnek. A kerti vetemények és hüvelyes félék 
is kielégítő hozamot ndnak. Szóval nz idei 
termés ellen a gazdáknak nem luhet panaszuk, 
n mire különben a legnagyobb szükség is van. 
ha tekintetbe veszszük. hogy minden teher azon 
a földön  nyugszik, melyet a gazda véres verí-
tékével igyekezik áldást hozóvá tenni. 

— Elromlott hid. A csíkszeredai fürdő 
felé  vezetó uton uzoltrn épitett egyik hiil tel-
jesen közveszélyes állapotban van s sürgiiskijavi-
tása ntár tovább nem halasztható. A fürdőt 
naponként igen sok vendég keresi fel,  kiknek 
nagyobb része kocsikon teszi meg az utat, az 
Oltón tul fekvő  kaszálókról és erdőkről renge-
teg mennyiségű szénát hordanak haza, s mind-
ezek a hid rozoga állapota miatt ki vannak 
téve annak ttz eshetőségnek, hogy valamelyik 
pillnnatbau az Oltbn zuhannak. A munkához 
ugyan hozzá fogtak,  holmi boronákat faragnak 
is, de ez a munka oly csiga lassúsággal halad, 
hogy ilyen munkásság mellett, a hid még a 
jóvo karácsonyra sem lesz készen. Igen ta-
nácsos lenne, kellő számú munkást beállítani 
s a hid rendbe hozását sürgősen elintézni, 
mert eshetóleges szerencsétlenség esetén nagy 
felelősség  fogja  terhelni azt, kinek a Ilid meg-
készít te tése kötelességében áll. 

— A romániai zsidók sorsa. A ro 
tnániáb >1 kivándorló zsidók bololopodÓKének meg 
szorítása tárgyában a belügyminiszter ujabb ren-
deletet boosáioll ki a törvényhatóságokhoz. A ren 
delet meghagyja, hogy a romáiiiáb»l kivundorh 
2MÍd >k köztit csak azoknak engedtessék m.'g az 
ország határának átlépése éa as országon val« 
uiasáaa, a kik az uilevólmi kivül as Kurópán 
tul fekvő  kivándorlási hely végállomás A ig érvé-
nyes vasnii, illetve hajójegy, vagy pedig az ut 
tnectehetéaéhuz szükséges készpénz birtokiíIKIn 
vannak. Ilyen követelményeknek megfelelni  nem 
tudó, valamint gyalog és szekeren átutazó kivan 
dorlék ott, a hol utói éretnek, foltaitoztaiaudók 
éa Romániábi vissza tolonezozlatundnk. 

— A meleg. Több miut egy hét óta tart 
a rekkenő hőség, mely aa ut'-bbi napokban érte 
el rekkordját A meteorologiei intézet jóslata sze 
rint még pár napig tartani fog.  A hiW'g egész 
Üuröpábsn áldozatokat követelt. Parisban julius 
*28-án 40 ember kapoil napszúrást, kik közül 
15 meg is halt. Budapesten egy lakatos éa egy 
csípést segéd esett el as utexán napazurás miatt, 
kiket a kórházba ápolnak. Nálunk is kiállhatatlan 
melegek uralkodnak. A* emberek az árnyas he 
lyeket igyekeznek fölkeresni;  a fürdőket  podig 
tömegesen ostromolják, a mi a bérlókuek és tu 
lajdonosoknak kárpótlást látásik nyújtani a mull 
évi hűvös nyér által okosolt veszteségórt. 

— „Mária Országa". Hoós Jáuos, a te 
mesvári m. kir. áll. tanítóképezde ének- és zene-
tanéra, előnyösen ismert dalkölió szerkesztése 
éa kiadáaábao .Mária Országa" oziin alatt énekre, 
orgona-, harmóniám- zagy zongorakísérettel meg-
jelenő egyhás aenel folyóiratnak  megjeleut a 0. 
ÍBtete. A mily kllünó s a czél elérésére alkal 
maa egy ilyen folyóirat  eszméje, ép oly uehés a 
reá való vállalkosát, OIJTL sajnos, a vallásos-tág 
nagyon megosappaai as emberek aiivóbon éa 
Isten anyját gyermeki bizalommal, a régi magya-
roknak hosaá való szeretetével — ma már jó-
formán  caak a közoép li-utoli. Asért teljes elis-
meréssel adósunk Hoós Jáuos sserkesstó kiadó-
nak, valamint Gaál Ferenci stabadkal zenede 
igazgató társsierkeaitőnek, hogy a .Mária Or-
asága" egyházzenei folyóiratot  megteromtve, a 
kaiholikna ialelllgentia veszedelmes kösöuyösségét 
Igyekesaek megtörni asáltal, hogy jóaevd egyházi 
Írók vereeit megaenésitve, a zeneművészet révén 
óhajtanak hatni a magyarra, hogv érselmeibea 
meg ne tévedjen, as e folyóiratban  olvasható 
melódiák jáiják át azivét, e melódiák hnngjai 
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:ótt boruljon lu Magyarország védóassioiiya, 
ii Boldogságos Síiíz Mária elótt, kérve Ót, hogy 
óvja, védjo drága hixánkat mindattól, a mi ve 
»?é)ybe döndheti nzi A mi a folyóiratban  oddig-
eló megjelent dallamokat illeti, azokról esak a 
legkedvezőbben nyilatkozhatunk, a mennyiben a 
mély vallásosságot kifejező  szövegek a csendes 
uliita'ot tolmácsoló dalam->kkal fonódnak  ösase, 
••űv«zerft  és azép orgonn- vagy liarinoiiiumkisó 
ret lel ul lói va, de a melyek zongorán játszva ia 
mély haiáat Leltének a hallgatóban. Az előttünk 
fekvó  fi.  fiizot  tnrtalina : 41. Kiek azt. (Jeliért 
vénnnu püspökről. Szövegét irta Csicsáky Imro. 
zenijét s?erzeltu Hoós J.inos. 42. üdvözlégy 
Mária. Szítveg Itudnyáiiszky Oy illától, zonéjn 
Kecskés Krnőtól. 4:1. Szűz Anyán cl ne hagyj. 
Szövegű Virág PereuvKiől. zum'je Hajba Kálmán-
tól. 11 Kis tryerinek halálakor. Szövege Iláu Ala-
dártól. zenéje Hoós Jánostól, E dalban a szerző 
egyetlen gyermekének elvesztése fölött  érzett 
mély fájdalma  nyilatkozik meg. 45. Máriatársu 
Isii dal. Szövege Ko*ty Kiil-nánlól, zenéje Baka 
.hl II ost ól. 4U. Kgek ékessége. Szövego Uindy Va-
zulud, zenéje: Kaka Jánost-1. 47. Avo. Szövege 
Simon M. Pétertől, zenéje (Inal Ferencz tói. A 
magunk rés-zérói a legmelegebben ajánljuk a lel 
kész és kántor uruknak, valamint a taniióképez-
dék. zárd ni isko'ák ós a kalhnlikus legény egy-
letek által való inegrondolésru. KIőHzotési ára : 
egész é\re (|*> fii/.el)  12 korona, félé  vru (U Tüzei) 
U korona KMlicethtitni Hoós János szerkesztő-
kiadónál Teinesvárott (lidváros, Kinizsi uicza) 

-- UJ gyógymód. Az idegesség o szá-
zad boleuséjie. Knnek |M>dig legjobb gyógyszere 
a sorakozás, a j<> kedv. A ki pedig jókedvű akar 
lenni, az olvasási el a .Pillangót* mely tele van 
kaczng'ató oprÓRiigokkal és tréfákkal.  K azámban 
kfzdóHik  l'óierdí Sándor .Az áii keresziHain' 
czimii vig elbeszélése, melynek minden sora üt 
letes innlaltaió. A löbbi humoros dolgokbról is 
kitíinő írok gondoskodunk. A .Pillangó" a log 
olc-ióbb ék'xlup. s mindönkinek őazintéii ajánl-
hnijuk. K hu'i számb >1 mutatványt találnak la-
pánkban I. olvasóink. A „Pillangó" azerkesztó-
sógo és kiudóhivniala: Hudit|iest. Kerepesi ut (Ul. 
Mutatván) szám it szívesen a bérmentve krld a 
kiadóhivatal. 

— Egy rövid alakú jó karban lévó 
zongora jutányos áron eladó. Hol? Kel világo-
si tást ad e lap kiadóhivatala. 

HIVATALOS KÜSZ. 
Krrchkcdelemiigyi ni. kir. miniszter 

ir»H80. IX. 
I'JOU. 

Utasítás 
II ÍMZHÍ  i/înriink  nlhimt kedvozinónyrkhen 
vH/Ó rvxy.cnitésvről  szóló IStíi).  évi XI,IX. 

t.-cz. vógrehujtásH  tárgyában. 
(Folylutss.) 

A tedvezin nyekben nem részesiihelő, ké-
aőbli bevezetett ilyen üzemek mogkezdésénck 
mi|ija. a gyár vagy ipartelep helyérő, valamint 
a válliiht igazgatóságának s/éklu-lyóre nézve 
illeiékes m. kir. pónzügyiga>g:iiőságiiál (adófel-
iigyeló) és koriiluti kir. iparfeliii;yelónél  azonunl 
Hcjelonieiidő. 

K U'-jelontés elmulasztása, a mAr engedó 
lyezett állami kedvezmények olve9Ztósél vonja 
ni:i(!a uiúu. 

Az állami kedvozméiiyekhoii r-'-szeailelt azon 
ipartelepek, melyek sózott , száritott-, füstölihus, 
kolbász és kolbászféléket  késüiienek, a külön 
könyvvezetésen kiviil kötelesük még a kedvez 
méiiyekhen kizárólftj  részesiilmiő kivitt csikkek 
mennyiségét az illető közlekedőd vállalat feladási 
vevénveivcl vaay fuvar'eveloivol  igazolni. 

7. í A törvény 5. § a értelmében oly gyá-
rak, illetőleg ipartelepek részére, a melyeknek 
nem vnlam-nayi (izemága rótzesiihető állami 
kedvezinónypkben, n törvény 2. § ának a) és d) 
pontjaiban megjelölt kedvoztnények hatálya, a 
gyár- vaay ipartelep tulajdonosainak kérésére a 
kedve/mónycsholŐ éa a kedvezmény'bon oem ró 
azesiiholó iizemágak arányában leasállitott idő-
tartamra kiterjeszthető. 

A törvénynek o most említett rendelkezései 
nem alkalmaztatnak a sózoit , szaritolt-, füstölt 
hus. kolbász és kolbástfólékot  készitó ipartelepekre 
és esekuek csakis a kiviteli üslotága kedvezményez-
hető ; nem esnek a törvény e liatározmánya alá 
továbbá a villamos-ágot előállító azon ipartelepek, 
melyek ipari czél okra hajló orőt ssolgál tatnak. 

ás arányos időtartam meghatárosáaáuál kü-
lönösen a következők mérvadók ; 

1. As az arány, melyben a kedvezményekre 
törvényes igény nyel biró iizemágak ba befektetett 
tőke a nem kedvezményeseit iisoinágakba beru-
házott tőkéhez áll. 

2. A töivény órtelmóbeu kedvezményezhető 
éa a kedvezményekben Önmagukban nem réazeait-
hetó termelt csikkeknek egymás kösötti aránya 
és jövedelmezősége. 

í. As e különböző flsemágaknál  alkalmazott 
munkások asámaránya. 

8. §. As IP70. évi LI. t.-oi. 2. 0-ában meg-
batározott adómentesség as e kedvezményben 
részesíthető épületek felépítése  napján vessi kei-
detét és mindaddig érvéuyben marad, mig esek 
as épületek a jolen utasítás 9. g ában körülírt 
rendeltetésüktől el nem vonatnak és as abban 
kikötött feltételek  fenforogoak. 

As 1899. XLIX. t ci. 2. j^aSŞ a) éa b) 
poutjaiban emiitett adókod vesmények hatályának 
ketdó pontja ason e«elbeo, ha-a kedvezmények 
engedélyezése a gyár-, illetőleg ipartelep létesí-
tését megelőzőleg kérelmesteteti, és ösöa meg-
keidésónek napjától, aton esetben pedig, ha a 
kedvezmények engedélyezése Iránti kérvény be-
nyújtásakor a gyár. illetőleg ipartelep már Szem-
ben voll, annak as évnek köntetétől ssámiiaudó, 
a moly évben a kedvezmények elnyerése iránti 
kérvény benynjtatott. 

A kedvezmények tartamának kes$t^Mja 
azonban uem eshetik korábbra, mint a mikor as 
üiem megkeidelett. 

U g. As állami kedvezményekben réaaeaölő 
gyári éa iparvállalatok részére, as 1699. évi 
X1.IX. t.-cz 2. g-áuak b) pontjában blztoaitott 
kedvezmények kiterjednek a gyári telkek és épü-
letek, valamint acok tartozékát képeső gyári 
gépek inegsKoriéeéért éa átírásáért járó Illetékekre 
és községi dijakra, ha pedig as ily vállalatok 
részvénytársaság alakjában létesíttetnek, illetőleg 
ba a kedvezmények érvényének larlama alatt 
részvénytársaságokká alakulnak át, eseafelfll  as 
illeték-egy énérték alól, továbbá a részvény társa-
ság megalakulásával és esetleg a résavéoytóke 
megnagyobbításával, valamint a réasvéayeknékj 
vagy elsőbbségi kötvényeknek ugy a megalaku-
láskor. mint a működés idejo alati, tókefelemelée 
czéljából a kedvezmény esés tartama alatt tőrténó 
kibocsátásával járó eaercődések, as e sfersőééaék-
kel kapcsolatban kiállított egyéb okiratok és a 
részvények és elsőbbségi kötvények oláu Járó 
bélyeg és illetékek éa községi dijakra. 

(Folyt, köv.) 

— A községi közigazgatási tanfo-
lyamokról alkotott 1900 évi XX törvénycikk 
szeptember elsején életbe lép s igy a tanfo-
lyamok szeptember elsején meg fognak  nyílni. 
A toroutál megyei községi és köijegyző-tanfo-
lynm előadói kara, kinek nagy része van ab-
ban. hogy a tanfolyamok  a törvény által sta-
tuált alapon életbe lépnek, azon további lépés-
sel járul hozzá, hogy a tanfolyamok  nagy fel-
adatukat sikeresen megoldhassák, miszerint a 
volt belügyi m. kir. miniszter ur 1897. május 
15-én 47.215. sz. a. kelt leiratában kifejezett 
óhajához képest az általa összeállított kizáró-
lag a tanfolyamot  hallgató iljuság érdekét szem 
elótt tartó községi közigazgatási ismeretek tára 
czimü tnnköuyvét sajtó alá rendezi és a mely a 
tanfolyamok  eddig ismeretes tantervében kö-
zölt Összes ismereteket felöleli.  Tekintettel 
arra, hogy egy ily nagy ismeretkört felölelő 
mű évente — a folyton  változó életviszonyok-
nál fogva  — nagy változásoknak lesz és kell 
is hogy alávetve legyen, a müvet nem egy 
egységes kötetben fogja  kiadni, hanem a kü-
lönböző ismeretkörök csoportosítása szerint 
külön-külön kötetben, részint azért, hogy as 
esetleg elavult részek ujakkal legyenek fel-
cserélhetók (nagyobb pénzáldoznt nélkül), ré-
szint tusért, mivel ily nagy müvet az idő rövid-
sége miatt teknikailag előállítani már nem is 
lehetne s igy szeptember elsejére csak ason 
részek fognak  megjelenni, mely a felállítandó 
tanfolyamok  eddig ismeretes tanterve szerint 
már az első félévben  előadatnak, mig a többiek 
szeptember végével hagyják el a sajtót Az 
emiitett mü készitói, a toron tál megyei jegyzői 
iskolai előadói kara, alkalmat akarna nyújtani 
a tanfolyamra  lépő ifjaknak,  hogy a müvet 
megszerezhessék, ez uton tudatja, hogy arra 
előleges megrendeléseket már most is elfogad 
(dr. Kiesz Jakab árvasz. tb. elnök Nagy becs-
kereken intézett levélben) s uzoknak, kikért 
szülei (gyámjai) jót állanak, havi apróbb rész-
letfizetésre  is átengedi és megküldi a mllvet 
Megrendelést csak az egész műre lehet tenni 
s az egész mü ára ü—8 frt  (12—1G korona) 
között fog  lenül. 

Szám 7919—1900 
II. a. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegyében a flyergyó-Tölgyes  já-
rási főszolgabírói  állás és főispán  ur Ő mltBga 
beosztásától függő  egyik szolgabírói állás Üre-
sedésbe jővén a törvényhatóság legközelebbi 
közgyűlésén választás utján fognak  betöltetni. 

A főszolgabírói  állás javadalmazása 2400 
korona évi törzslizetés, 600 kor. lakbér, 600 
korona utazási, 200 korona irodai átalány és 
334 korona vármegyei segély. 

A szolgabírói állás javadalmasása 2000 
korona évi törzsfizetés,  400 korona lakbér, és 
233 korona 80 fillér  vármegyei segély. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állások 
bármelyikét elnyerni ohţjţjâk, hogy az 1888. 
évi I. törvény czikk értelmében szabályszerűen 
felszerelt  kérvényeiket hozzám augiuatiia hó 
20-ig nyújtsák be megjegyezvén, hogy a ké-
sőbb beérkezett folyamodványok  figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Csik-Hzereda, 1900. év julius hó 27-én. 
Beoae Antal, 

alispán. 
Laptól*) doooa: 

GYORGYJAKAB ÓRÖKteE. 
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VERESS SÁNDOR dr, 
•eoiáM Btra 

orrom rendeltje iH fngorv«»i  nidtprriu 
li»] s-io Ca ik -Szorodaban 

Nagy Ferenci dr. háziban. 

L Á Z Á R P É T E R , 
DIVAT- éa KÉZMC-ÁRU KERESKEDÉSKBKN 

6YERGYÓ-SZT-MKLÓSOII, 

E g y s e g é d i á l l á s 
a a o x u o a l "botöl t end .4 . 

Ajánlatok fennti  omeghei k ü l d e n d ő k . 
[1Í7J1-3 

A sertéstenyésztő gazdák és bir-
tokosok figyelmébe  I 

A 13632. sz. n. szabad. és törvényesen védeti 
„Állatok amiattiét aliaagiti por"omst 

ma már mindenféle  állatnál alkalmazzák 
gazdiiBágohan. Az orezág legelső uradalmai, 
birtokosai. gazdaközönség, állatorvosok stb. stb. 
irjúk, hogy nem csak sertésbetegség ellen, (le 
bármely állatnál bevált étvágy és eméaztés 
elősegítésére éa a hlzáa gyors fejlesz  te 
sere, valamint betegségek ellen is sikere 
sen használtatik. — lUlrilUM TintUr HilinulUli lElr 

Grünwalil Albert, "••*«1 

vegyeakereskedéae Csik-Szeredában. 
Hovu a megrendelések küldendők. 

Zongorák, pianinok, ozlmbalmok résaletfizetésre. 

Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
T B b b « r é m m e l u l t ü L a t e t ^ r o . 

Schmidt S. 6s Fia zongora- és hangszer készítő, 
zenemű-raktár 

Maros-Vásárhelytt. 
Ilő6| 1 - 4 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, inindenneniU 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindennemű hangszer javítása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 

, ozlmbalmok részletfizetésre. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DHESZXÁNDT VIKTOR 

tniipyoB̂ a, tönyr-, papír- és irószer-terestedése Csit-Szeredálian. 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
éa iskolai kellékekből u in.: vonalzók, palatáblák, tisztázati é< 
rajzfiizetek.  igen jó |ilajbászok. irótollak. közönséges és di«*e< 
tollnyelek, tolltartók, tintatartók, rajzeszközök, körzók. festékek 
eş festöeesetek.  egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
sége egyházi. iskolai és üevvédi nvomtatványuk stb. stbbilnil 

További duwíliaiteku üilell-, jegyiö, ima- es enekesliönyveit. 
Lgyszinten ka|iliatók: vegyes ifjúsági  iratok, mulattató képaa me-
•awtayvak, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadvanyok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges írópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papír, rózsaszín és fehér  itató, kek másolo és minden-
fele  nines papirok, selyempapírok. — Igen nagyválaszti>kn 
|®y®|Pap»rok angol és franczia  gyártmányú diszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagyválas/.ték névnapi és újévi 
kártyákból, díszes emlekkónyvek és albumokból. 

Különöann ajánlja Mimért jóniinós^il fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, Ulla, kokszi.tü 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyzötinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és nagy elter-
jedésnek örveodő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
czimli ima-és énekkönyveit; .Erények gyöngyé'-t: .Halotti 
zsolozamák és szertartások könyvé"-t; „Irva-olvosás'-t; 
.Cslkmegye földrajsá'-t. 

M O M J e l e n t r t i o K : 

irta Pérla Trtgyea, cslk-szeredal kir. üpyónz én kaplutló Gy6rgyjakab 
Márton utód* köuyvkereNkedéaében CdfeBseredában.  -- Ara 1 korona 

80 fillér,  postán küldve 10 fillérrel  több. 

Alkalmi vétel! 
A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses tudomására udom, 

hogy mivel ü z l e t e m e t j ő v ó h ó azaz augusz tus h a v á b a n által 
adom, nt.ltól fogva  a raktáromon levő d iva t -oz ikke imet az eddigi 
árukná'l 30'/» kai o lcsóbban árus í tom ki. 

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

Tisztelettel 
| u i | r , - r , B a x c s a y 

ntl ia ferfl  dlvat-úileta, CaftSi  aradi. 

r A s ö r l l z l e t t e r é n 2 i é v e n k e r e s z t ü l k i f e j t e t t  e r e d m é n y e s m l l k ö d e s e m k ö v e t k e z t é b e n s i k e r ü l t ^ 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a ^ 

3 Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  j 
% sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. | 
§ Az említett két legtekintelyesehb ezégek kitlino hírneve és Brassóban 22 éven ^ 
ţ át elismeréssel találkozott üzleti működésein Tel bátorítanak engem arra, hogy az igen t 
| tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek P 
3 a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 1 
™ minőséget fogom  szállítani. ft 
\ A legkisebb megrendelés Üveges sörnél 50 üveg, hordok ban pedig 25 liter. fc 3 h'ivnniitrn  tirj>'gy/.vkkrl  -/ívcsőn  > / O / Í Í Í Í / < » A \ T e l j e s t i s z t e l e t t e l ^ 

1 KASZIK ANTAL 
A . S Z J . Ü Â J N T A J j fc 

^••SSSsSSSfmm 

*±±±±±±±±±±*±±±±±iririct 
P Á E 0 3 
már 100 forintért  is kaphatók 

Csak is 
raktára u. in. . S c h 1 a d i t z " dresdai 
.Patria" sollingeni, .Noricum' lánez-
nélküli, „Styrla-Puoh* eredeti, -Niis-
cott", „Helical-Premter' stb. feltű-
nően o l o s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely I 
GRÓSZ FRIGYES, I'27'7 13 

Kolozsvár, Beltorda-utcza „New-York"-szálloda mellett. 

» 
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.4 l e g j o b b é t Mso l ldabb 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek at Oraiág ardályl réaielbsn egyedüli vauiakréaygyirbui Martltak. 
Továbbá vaaszekrények, községek, templomok és anyakönyvvezetók számára 

reszlethzetésre mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

M B 1 0 MOESZ GUSZTÁV, fassiekráy  nyárot 
H a » 7 » s a B B B i r . 

Csikvármegye vezérligynöksége Gyórgyjakab Márton utódául, Calk-Sieredábaa. 

Nyomatott Caik-Saeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1800. 




