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A ki- és bevándorlás ügye. 
A Romániában megiudult tömegen 

zsidó kivándorlás Ugye közelebbről élén-
ken foglalkoztatta  nem csnk Magyarország 
sajtójár, lianem a kormány köröket is. 
Igen, mert Annak a nagymérvű mozgalom-
nak utja leginkább határainkon vezeteti 
át, s éber szemmel kellett őrködni a felett, 
nehogy a megindult hullámnak iszapja 
közöttünk rakodjék le. 

Ezt a hullámzást kormányunk elnöke 
szerencsés kézzel esiIlapította le, a ki dip-
loniacziai uton a román kormánynál ke-
resztül vitte, hogy a Romániából kiüldö-
zött zsidók jó nagy része, s lóként a/.ok, 
kiknek az Amerikába tervezett ki vándor 
lásra elég anyagi erejflk  nein volt, hazá-
jukba, vagyis Romániába visszatérhessenek. 

Kormány elnökünk eme gyors és si-
keres lépésével általános emberi, de külö-
nösen Magyarország belügyi és közrendé* 
s^eti igazgatásának szempontjából nagy 
szolgálatot tett. 

Ezzel nemcsak a magyar kormány 
tekintélyét mozditotta elő, azáltal, hogy 
sikerQlt a román kormányt azon köteles-
ségek felismerésére  és teljesitésére bírni, 
melyeket ngy az erkölcsi törvények, mint 
as emberi jogszabályok parancsolnak azok-
nak, kik embertársaik kormányzására hi-
vatvák, hanem elhárította egyelőre hazánk-
ról azt a veszélyt, mely annak a földön-
lutó söpredék nép egy részének hazánkba 
való letelepedésével a már és túlságos 
számban köztünk élő idegen származású 
hitsorsosok állal kihasznált népnek még na-
gyobb mérvű kiszipolyázását eredményezte 
volna. 

A kormánynak emez erélyes diplo-
maczai közbelépése, mondhatjuk, nekünk 
használt talán legtöbbet, kik Románia 
közvetlen közelében élünk, s a kikre a ki-
vándorlók inváziója első sorban nehezedett 
volna; mert be kell vallanunk, hogy köz-
ségeink elöljáróságai nagyobb részében 

hiányzik az az erély, melynek eme jöve-
vények beözönlésével és megtelepedésével 
szentben nyilvánulnia kellene. Minden nap 
látunk ujabb-ujabb alakokat az egyes 
községekben íellünni, kik hilsorsosaik lá-
togatása czimén és ürügye folytán  ezek-
nek védszárnyai alalt tartózkodnak közöt-
tünk s telepednek le a nélkUl, hogy eb-
beli szándékukról, kereset módjukról és 
vagyoni viszonyaikról, sőt még származási 
helyükről is kikérdezleinének, se közben 
eltelvén két év, törvényeink szerint az 
állandó letelepedhelésre már jogot for-
málnak. 

Ha tehát a magyar belügyi kormány 
erélyes kitartása és czélsxerü intézkedései 
folytán  egyelőre a nagymérvű mozgalom-
mal szemben sikerült megakadályozni azt 
a közveszedelmet, hogy az existenczia 
nélkül szűkölködő idegen honosok orszá 
gunknt eláraszszák s azzal az invnzióval, 
mely minket fenyegetett  politikai, nemzet 
gazdasági, közbiztonsági és még közegész-
B^gUgyi érdekeinket is veszélyeztessék, 
kétszeres kötelessége hatóságainknak éber 
szemmel őrködni a felett,  hogy a községi 
elöljáróságok a fennálló  tilalmat teljes 
erővel betartsák.s a mutatkozó idegenekkel 
szentben A (örvényes eszkőzök felhaszná-
lása mellett a legerélyesebben járjanak el, 
ntert a törvényes védekezési jog arra 
nekik meglévén adva, csak kötelesség sér-
tést követnek el, ha azt gyakorolni el-
mulasztják. 

A belügyi kormánynak ugyancsak 
a kivándorlás ügyére vonatkozó közelebbi 
fontos  inlézkedéséről emlékezhetünk meg, 
mely a hazából való kivándorlás korláto-
zására vonatkozik. 

Törvényeink szelleme szerint a költöz-
ködést szabadságot korlátozni alig lehet-
vén, külföldre  szóló útlevelet senkitől sem 
szabad megtagadni, ha az utazást a vo 
natkozó törvényben /efáliitott  némi kor-
látok ncui akadályozzák. 

S z e r k e s z t ő s é i ; é s k l n d ó h l v n t n l : 
Oyflrgyjakab  M. utóda könyv ke rcukedéMe, liová a 
lap szellemi rénzél illetfi  minden közlemény, vala-
n.int hirdetések 8 előfizetési  dijak is kQldi-ndók. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Zrínyi Miklós a költó es hadvezér. 

Irta Csomortánl P. Gaadenes. 
(Folytatás.) 

Mint Jupiter villog több csillagok között, 
Avon* hyacinthus szép virágok között. 
Igy Zrínyi tUndoklék nagy főurak  között. 

.Igen tudós, vitéz, nagy tanácsú, nem-
zetéhez buzgó, vallásában nem babonas, nem 
képmutató és üldöző, mindent igen megbecsülő, 
nemes, adakozó, józan életű, uz ilyeneket s 
az igaz mondókat ezeretó, részedet, hazugot, 
falánkot,  gyűlölő, nagy és szép termetű, lelkit 
és ábrázatú." .Férfi"  volt. Igaz eiuher volt, 
tiszta fejjel,  meleg szívvel, nem ment az em-
ber nagy és apró, nemes és alacsony szen-
vedélyeitől ; heves, lobbanékony természet, 
mely a parancsoláshoz, nem pétiig az enge-
delmességhez szokott. De senki sem szerette 
hazáját jobban, forróbban  nála, senkiben sem 
keltettek nemzete szenvedései olyan sajgó 
fájdalmat,  mint az ó finom  idegzetű keblében, 
s senki sem gondolkodott, töprenkedett, fára-
dozott, annyit e szenvedések orvoslásán, mint Ó. 
.Magyar vitézeknek földbe  temetett csontjai, 
s azok nagy lelkének umbrái (árnyai) nem 
hagyják nékem aludnom, mikor kívánnám, sem 
henyélnem, mikor kívánnám is." őcscsével 
Péterrel, a határaséleken, folytonos  harezot 
vívott hol támadólag, hol pedig védőleg a tö-
rökökkel. Soha sem pihent. Sem a barczizaj 
es fegyveraörej  között, sem pedig csendes 
magánj ában, nem feledkezett  meg nemzetéről; 
folytonosan  annak nagyságán, emelkedésén 
munkálkodott. Pusztuló nemzete talpra állításán, 
országa régi hatalmának felújításán  fáradozott. 

Életének a harezok hosszú, szakadatlan Ián-
czolatában is. folyton  tanult és olvasott s kora 
műveltségének teljes birtokában lévén, kurddal 
és tollal egyaránt szolgálta hazáját. 

Korának bajai és nemzetének szenvedése 
fölötti  fájdalmában  ily szavukban jajdult föl! 
.Vizek, hogy nem zugtok! Magyar földünkben 
s annak sok templomaiban fekiivó  régi szent 
jámborok s maradék tokát szerető, istenfélő 
eleink, hogy föl  nem támadtak s hogy nem 
dorgáljátok meg mostani lakosait országunknak*. 

Az országot minden tekintetben át akarja 
alakítani a a reform  munkát első sorban is a 
legfensóbb  körökben akarja kezdeni, midiin igy 
szól: „Reformáljuk  magunkat elsőbben, a kik 
elei vagyunk az országunk, azután uzulat'unk 
valókat.' 

Magán levelei, költői és hadtudományi 
muukáival mind uemzetének fölébresztésén, 
tettre buzdításán és talpra áll itásán buzgólkodott 

.Óh én édes grófom,  édes öcsém uram 
— irta egyik barátjának — mely igen vész 
hazánk, nemzetünk 1 Láthatod-e azt száraz 
szemmel és megnyughutik-e lelked rajta, hogy 
semmit ne cselekedjél.k Néha maga is borougó 
pillantással, rettegve néz a jövő elé. „Ugy lá-
tom — kesereg ilyenkor — minden veszély 
összeesküdött megnyomorodott hazánkra és 
nemzetlinkre és nem hiszem, hogy sokáig lett 
volna egy nemzetnek is ugy minden remény-
ségen kivül való Ügye, miot minekünk vagyon." 
Majd imígy búsong: .Bizony dolog, mitiden 
szerencsétlenségeknél feljebb  való az, hogy 
lássa ember nemzetének, hazájának utolsó ve-
szedelmét." De ha veszni kell, azt akarta, hogy 
minden jó magyar azon legyeo, hogy .a mi 
veszedelmünk is ne essék az ellenség romlása 
nélkül.* 

Sajnos, hogy ezt a szabadságot honfi-
társaink közül is évenkint igen sokan 
veszik igénybe s ant.ál fogva  egyes csa-
ládok különösen az ország felvidéki  ré-
széből nem is a kontinensre, hanem ide-
gun világrészbe, Amerika egyes államaiba 
tömegesen szoktak kiköltözni, s a mi kö-
zöttünk, székelyek közölt szokatlan eset, 
közelebbről akadt egyik községben oly 
egyén, aki könyelinüségével atyjától ka-
pott örökségét elpazarolván, egyenesen 
Amerikába szándékozott kivándorolni, s 
arra már útlevelet is kapott, hogy ott uj 
életet kezdjen és ismét vagyonra tegyen 
szert, mintha bizony ott is a dézsa fené-
kig tejföl  volna. 

A belügyminiszter az elől említett 
rendeletével nem nz utazási szabadság 
korlátozására törekszik, hanem kutatván 
a kivándorlás okait azt czélozza, hogy 
első sorban a kivándorlásra csábító ügy-
nökök kérlelhetetlenül üldöztessenek. 

A külföldi  hajós társaságok lelketlen 
ügynökei ugyanis bejárják HZ országot s 
nyomtatványokkal szokták elárasztani az 
egyes vidékek földniives  lakosait, melyek-
ben fényes  ígéretekkel édesgetik a szegény, 
sorsával elégületlen parasztot a kiván-
dorlásra. 

A kormány tehát ezen ujabbi intéz-
kedésével olykép akarja a kivándorlásra 
csábító nyomtatványok terjesztését meg-
akadályozni, hogy azoktól a postai és 
vasúti szállítási sznbadaágot megvonja, a 
terjesztők ellen pedig érzékeny büntetést 
alkalmaz. Ezen kívül a hatóságok tiszt-
viselőinek kötelességükké teszi, hogy a 
köznépet, világosítsák tel arról, miszerint 
Amerikába be sem eresztik a félre  veze-
tett, vagyontalan kivándorlókat, kik ott 
a legszomorúbb sorsnak és hányattatásnak 
néznének különben is elébe. 

Ezen sajnos tüneteknél is tehát a 
kormány rendelet Üdvös hatására csak 
akkor számithatni, ha annak meghagyá-

A tett és cselekvés embere lévén, a ha-
zafias  fájdalom  és elkeseredés nála nem tudott 
állandóan túlsúlyban maradni. Munkáiban foly-
ton a nemzet nlélfctágáitak  és tétlenségének 
felébresztésén,  megszüntetésén működött, azon-
ban a vele egyenrangúak közül többen, a kik 
nem elvekért, hanem elómenettel és vagyonért 
küzdöttek, irigykedve nézték népszerűségét s 
vele szemben ellenszenvesen állottak. De a 
nemzet nagy része és az értelmiség irigység 
nélkül csodálta hősi tetteit a harezmezón, tö-
rekvéseit az irodalom terén. Zrínyi a nemzeti 
érzésnek, örömnek és bánatnak, szenvedésnek 
s reménynek adott kifejezést,  azért áldották, 
csodálták nagyon sokan, de tettre még sem 
buzdultak. Kiismerték vezérnek, apostolnak, de 
a vezérnek neiu volt hadserege, az apostolnak 
nem voltak áldozatkész hivet; azért elhatározta, 
hogy nem tollal, hanem karddal fogja  nevét 
n halhatatlanság könyvébe beirni. 

III. 
Kllentétben a békepárttal a törökkel szem-

ben harezot kivánta, mivel az volt a meggyőző-
dése, hogy Magyarország lassankint teljesen 
elfog  vérzeni a török csapásai alatt, ellenben 
képesnek tarta a nemzetet arra, hogy erőinek 
egyesítésével visszavetheti azt. H szempontból 
sürgette a nemzeti hadsereg fölállítását  s erre 
vonatkozó nézetét nagy elmeéllel s szépen 
adja elő a török .áfium  mákony ellen való 
orvosság" czimU munkájában. Az 1661-iki év-
ben a Mura torkolatánál, török kézben levő 
területén,;Uj-Zerínvár nev U erősséget építtetett, 
a melynek épitésébe uz udvar is — mely ek-
kor már Erdélyhez hajlott — megnyugodott s 
16G2-ben királyi Őrséget helyeztek bele. Uj-
Zerinvárnak királyi várrá való tétele azonban 
még uem jelentette azt, hogy az udvar elfő-

sait a hatóságok azon szellemben teljesítik, 
mely annak teljesen megtelel; de hogy 
a Székelyföldről  különösen a szomszéd 
Romániába való kivándorlás is lényegesen 
csökkentessék, fölötte  szükséges volna 
minden liberális felfogás  mellett is a kor-
mánynak oly törvényhozási intézkedés 
inicziálása, mely különösen az egész csa-
ládok részére való útlevél kiállítást erős 
korlátok közé szorítaná. — 

Zászló Bsentelés. 
Szép, nevezetes és jelentőségteljes ünne-

pély folyt  le folyó  bő 5-én Gyergyó-Ditróban az 
oltsni ipartestület aj zászlójának felszentelése 
alkalmából. 

Szép volt az ünnepély, mert elénkbe tárta 
azon szívélyes viszonyt, mely a gyergyói társa-
dalom különböző osztályai között fenáil,  neve-
zetes, mert az ni lobogó kibontásában kezdetét 
és kiiudnló pontját látink egy jobb jövőnek és 
a gyergjói kézműipar fellendítésének,  jelentőség 
teljes végre, mert a zászló szeotelés épen össze-
esik azon idővel, midőn a kereskedelemügyi mi-
niszter látogatása alkalmiból a nagyobb foka 
érdeklődés agy a kormány, miot a társadalom 
részéről megnyilvánult a székely ipar és a szé-
kely kézmfkiparosok  sorsa iránt. 

Az ünnepély természetesen nagyszáma kö-
zönséget gyűjtött össze, melynek soraiban ott 
láttak Borszéki  Soma,  ny. miniszteri tanáesoet 
és kedves nejét, ki a zászló anyu tisztet telje-
sítette. A kereskedelmi és iparkamarát Tauszlg 
B. Hagó, kir. Un. elnök, Szakács Péter titkár 
és Örley ipar felfigyelő  képviselték, jelen volt dr. 
Lázár János főszolgabíró,  a csik-szeredai és 
gyei'gyó-szentmiklósi ipartestület képviseletében 
4—4 tag, Ditró és a közel vidék intelligencziája 
és a szomszédos kOzségek lakásai igen nagy-
számban. 

Az ünnepély két helyen, a templomban és 
a sétatéren felállított  sátorban folyt  le, előbbi 
helyen történt a zászlónak a megáldása, atóbbia 
a diszgyfllés. 

Vasárnap már kora reggel taraczk lövé-
sek készítették elő a közönséget a nem minden-
napi eseményre, délelőtt 8 órakor az iskola előtt 
a piaeztéren felhangzott  Hamza nagyváradi prímás 
zenekarának Rákóczy indulója, elkezdődött a 
gyülekezés. Az ipartestület tag j ti as iskola dísz-
termében gyűltek egybe s innen egy küldöttéé-

gadta Zrínyi Miklós politikáját Sót ellenkezőleg. 
Midőn a török Leopolduak Erdély Ügyeibe való 
beavatkozását békeszegésnek vette s követelte 
a német had kivonását Erdélyből, erre kész-
nek is nyilatkozott, csak Erdély szabad feje-
delem-választó jogának elismerését kivánta a 
portától. 

A 20 éves dicsóségszomjas, török fővezér, 
a ki hazájának a nagy Szuliman korabeli fényét, 
dicsőségét óhajtotta helyre állítani, minden 
békekisérletet meghiúsított. A díván, Erdély 
fejedelem-választó  jogát elismerni, a szabad 
hajdúk kerületét visszaadni, egy általán nem 
vala hajlandó; sót még Székelyhidát, Nagy-
károlyt és Kállót is követelte; mind e fölött 
pedig még Uj-Zerinvár lerootatását is kivánta, 
mint a béke alatt annak ellenére épUltet. A 
hadjárat tehát Leopold ellen 1663. tavaszán 
határozottá lett. 

Köprili Achmed Eszéken keresztül Budára 
vezette hadait. Bécsben nagy volt a remegés. 
Követek küldettek Eszékre és Budára is a 
nagy vezérhez, Ígérvén, hogy a török által 
szabott foltételeket  elfogadják  s ezeken kivül 
ínég Zerinvára lerombol tatásába is beleegyez-
nek. A nagy vezér azonban ezzel most nem 
volt megelégedve, fokozta  igényeit s kijelen-
tette, hogy a tett ajánlatokon felül  még 30 ezer 
arany évi adó, vagy egyszer s mindenkorra 
200 ezer tallér lesz a béke ára. 

Százezernyi hadával julius utolsó napjai-
ban megindult Érsekújvár felé.  Az elsó had 
aug. 5-én ment át a Dunán Esztergomnál, hol 
hidat veretett. Forgách Ádám, érsekt^vári fő-
kapitány, azon reményben, hogy as átkelt tö-
rök hadon biztos győzelmet nyerhet, halaser-
nyi sereggel Párkányhoz robogott, de a már 
30 ezerre szaporodott törököktől nagy vere-
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get menesztettek Avéd Jóáklrn Ipartestületi elnök 
vezetése mellett A ku i r a képviselőinek üdvöz-
Maére, a küldöttségben a esík-szeredai klküldöl-
tek: Jakab József  alelntk, Kövér György, Szabó 
Lajos éa Lakaton Mihály Hsat. titkár szintén 
részt vettek. 

A kamara képviselői a küldöttséget a leg-
nagyobb szívességgel fogadták  és a kamara 
elnöke kijelentette, bogy legközelebbről (el Ing iák 
keresni a vármegyében levfi  nagyobb ipari köz-
pontokat, bogy az iparosokkal való közvetlen 
érintkezés álul szerezzenek magoknak meggyö-
zódést a csikmegyei ipar Állapotáról és a kis 
iparosok helyzetéről. 

Fél tis órakor a fehérbe  öltözött 12 ko 
szaros leáoy és nagysiámo küldöttség kereste 
fel  a zászló anyát, Borszéki Somáiii Őméltó-
ságát, hogy az fionepély  sziiib-lyére meghívja. 
Józaa Sándor igazgató taniió üdvözölt»* Öm*l« 
lóságát s felkérte,  hogy tisztének teljeaité-
ttére megjelenői szíveskedjék. E-ÍÜMJJ zeneszó 
•ellett a zászló anya kíséretével a templomhoz 
vonult, bol pontban 10 órakor niegkex-'ödőit ax 
Isteniisztrlet. A szentmisét Takó János ditrói 
plébános, szeutszlki Ülnök szolgáltatta fényes 
segédlett»-!. A szentmise végeztével lendületes 
beszéd kíséretében megáldotta és Mszeuielt* az 
nj zászlót, mely bordó-piros selynnltől van ké. 
szitve, közepén Szent István képével és szélein 
gazdag arsny rojttal és esacsain bojtokkal. 

A lelszentelés után a templomban 3 szegni 
illesztettek a d'szes zászló indjába, egy t-t az 
erdélyi püspük őméltósága nevében, ki áldá-át 
küldte az nj zászlóra és az alatta sorakozó ipi 
rosokra* egyet a zászló anya és egy-t a f-Uzrn 
lelést végyfl  plébános nevében. 

Istentisztelet végeztével az egész kö/.fiti 
ség a kibontott aj zászlóval zeneszó mellett a 
sétatérre vonóit. 

A diszgyülést Borszéki Sima ny. minisz-
Uri tanács oá diszelnök nyitotta meg n î y< 
básn, programmszerü beszéddel, melyben n szé-
kely ipar czéllndatos felhnditésének  és egy lonó-
gyár felállításának  szükségességét hangoztatta. 

Ezntán a nagyobbrésztt iparosokból álló 
dalárda énekelte el kitűnő szabatossággal s 
bimnsszt, melyet a közönség állva hallgatott végig. 

Most következett az Ünnepély fény  pontja; 
Kopaez Gergely r. katb. segédlelkész nagysza-
bású ünnepi beszéd» •) mely óriási hatást é* lel-
kesültséget keltett. 

Erre Straaszer Krisztián iparos szavalta P« 
töfl  „É'őszobor" czimü költeményét olyan lelki 
sen, akkora ügyességgel és szabatossággal, a 
milyen a legyakorlottabb szavalóoak is díszére 
vált volna. 

Szavalat ntán következett a szeg' everés 
folytatása. 

A kereskedelmi miniszter nevében. Bor-
széki Soma verte be a szeget, ogyaucak ő miül 
az ipartestület diszelnöke szeget illesztett 
maga nevében is. Mikó Bálint lőispán nevében 
dr. Lázár János, Becz* Anul aliepán nevé-
ben Csibi .János közs. bíró vertek szeget. A 
kereskedelmi és iparkamara nevébeo Tausxig II, 
Hngó kamarai elnök, a ditrói ipartestület nevé-
ben. Avéd Joákim testületi elnök, a csíkszeredai 
ipartestület nevében Lakatos Mihály tis/.t. tit 
kár, a gyergyó-BZeolroiklóai iparié-tület ne ében. 
Hamoeczki József  elnök, a borszéki lürdö ieaz-
gatóság nevében Köllő János igazgató. Dilié 
község nevében a kö*a. biró. A polgári iskols 
tantestülete nevében Vértem L*jos igazgató. A 

*) A zzéji hentMet  lajiunL j&râ wiméban közöljük. 

eéget szenvedett, hadának fele  odaveszett; ó 
maga csak nagy bajjal juthatott vissza Érsek-
ujvárba, mely alá Achmed aug. 15-én összes 
hadaival megérkezett Bécsben, mivel a békét 
megátalkodottan reméaylették, a védelemre 
semmi előkészületet nent tettek, a veszély kö 
zeledtére nagy lett a levertség, félelein  és 
rettegés, s csak akkor kezdettek kapkodni s 
a védelemről gondoskodni, midőn a török rém-
séges badai már Buda felé  közeledtek. Hege-
delem sehonnan sem érkezett, sem a német 
rendektől, sem pedig a nemesi felkelésből. 
Kivált az ntóbbiak honmaradtak saját tűzhe-
lyeik védelmére, melyeket várakban levő német 
őrségek hatalmaskodásaitól, jobban féltettek, 
mint a török avagy a tatár népség pusztításától. 

A várat parancsnoka: Forgách Ádám 
aug. 18-ától szeptember 24-ig védelmezte. 
Azonban látván, bogy Montecuccoli, ki óvatos-
aágból msjd Ovárnál, majd Cseklésznél, majd 
Pozsonynál Ütötte fel  táborát, nem jön segé-
lyére, felmentésére,  szabad elvonulás föltétele 
mellett, a várat, miután falaj  rommá lövettek, 
szeptember 25-én feladta,  Érsekújvár eleste 
után, mely Bécs egyik védő bástyájaként te-
kintetett, Nyitra, Léva, Galgocz, Szécsény, 
Nógrád és Buják városok is török kézre ke-
rültek. A nyomort nagyobbította a tatárok dú-
lása is, kik iszonyú pusztítások közt egész 
Pozsonyig hatoltak s miután Sz.-Györgyöt, 
Bazinţ Modort porrá égették, a Morván tul 
egéas Brttnnig mindenütt dúltak, öltek, égettek, 
és asámoe ezer fogolylyal  tértek vissza Ereek-
qjráira. kiket az ottan tartott nagy rabvásáron 
eladtak a töröknek. Mig Montecuccoli csak 
Pozsony védelmére szorítkozott, azalatt Zrínyi 
a Drávánál egy törők hadat megfutamítván,  a 
Zerinvárt csellel bevenni szándékozó kanizsai 
basát a vár alól elűzvén, a király kívánságára 
a Csallóközt védelmezte. (Folyt kov.) 

népiskola tantestülete nevében Jóssá Sándor 
igazgató. Szegeket vertek még, az előleg egy-
let, posta és távírda hivatal olvasókör, polgári 
olvasókör, kereskedői kör nevében, továbbá 
Szatbmári János, Dr. M-xei Géza. Lázár János 
Kopaez Gergely, Bángi Árpád stb. stb. 

A diszgyülés a szózat eléneklésével ért 
végit. 

Délntán 9 órakor, mintegy 190 terítékű 
bankéit volt a polgári olvasókör helyiségében, 
melyre azo.ibaii annyian jelentkeztek, hogy vagy 
30-at térszüke miatt vissza kellelt utasítani. A 
(őhelyet a zászló anya foglalta  el, tol* jobbra 
és lutlra sorakoztak, a diszelnök. a kereskedelmi 
és iparkamara elnöke és titkára, Dr. Llzár Jáoo*, 
főszolgabíró,  az iparfelflgyelő  stb. stb. 

A második fogás  ntán megindult a pohár 
köszöntők árja. melyek köxiil a kővetkezőket 
emeljük k<: Borszéki Soma a királyra, dr. Lázár 
J.inos a keie^kédelmi miniszterre és itteni kép-
viselőjére. Borszéki Somára emelt poharat, 1 tor-
szék i .Sománé zá*/.ló anyát Takó János, Mikó 
lUlint rőHpánt dr. Mezei Géza. It-cze Antal 
ali-pánt Gál lük KM, a keieskedelmi és ii>arka« 
mara elnökét Avéd Joakim, a papságai Véiles 
Lajos, az ipartestületet és amnk elnökét T*u-zig 
B. HQ̂ Ó, dr. L-tzár János főszolgabírói  Kopacz 
Gtrgely köszöntötték («I, Sz,akAc-< Péter ntgy 
szabású beszédben, melyben a külön vámlerüM 
szükségességét baugoxtatla. a magyar ipsro-sá 
gért, majd a disx'izónokéttein-'ll poliarat.dr.Sxat 
máry a hölgyeket éltette. Poh.-tr 15-*/.öntökel 
m-mdtak még Köilő János S/.nk«cs Péterre « 
kamura fáradliatlMti.  jeles IitlcA**ara. -lóxsa Sán 
i|»r Borszéki 8oinára és nejére, m ut a székeljek 
édes atyjára és édes anyjára, Km Endre av 
i par felilgy  előre, ax ipar felügyelő  A székely gyár 
ipar fejles/Jésére,  Jóxsa Studor a dilrói ipar 
lesiblw eludkére és jeiry/ő;ére, Likaios Mib ily 
az ip irteMülct elöljáróságára stt». M.I». 

A kedélyes bankett délután H órakor éit 
Véget. 

A szép ünn"pély rendezésében az oroszlán 
rész, A'éti Joiikim Agilis el II Tik öt és Barabás 
Rajniond tevékeny titkárt illeti meg, kik méltán 
gyiínyörködbe!lek fáradoxá.*uk  szép eredményé-
ben. Lucyeti jutalmuk az elért nagy siker. 

A derék ipartestületnek pedig azt kívánjuk, 
hogy a már kibontott uj zás ló alatt haladjon 

boldogulás ui ján mind magasabbra. 

Iparosok nyugdíj-ügye. 
(Folytatás). 

Kz esetben a 11-ik évben n mérleg 
következő leend: 

Szükséglet: 
Kvi nyugdij egyénenként vagy 0 árva 

számára egy nyugdij összeget számítva 430 ko-
rona 80 fillér. 

50 nyugdíjra (2000 ta; 2.5°/0) szükségel-
tetik 21840 kor., 14 özvegynek (2000 tag 0 7%) 
a férjeik  által befizetett  104 kor. tagdíjból 
fţO°/o  visszatérítés a 81 kor. 20 fill.  430 kor. 
Kvi kezelési költség 0000 korona. Összesen 
28,270 kor. 

Fedezet: 
292,000 kor. tóke évi 5% kamatjövedelme 

14.000 kor. A most már felhasználható  évi 
tagdijak 2000 tag után 20,81X1 kor. Adományok 
és mulatságok jövedelme 4000 kor. Összesen 
39,400 kor. Levonva a kiadást 28,270 kor. 
Maiwhán.v 11,124 kor, mely összeg az alap-
tőke növelésére fordítható. 

Igy azzal szemben, hogy a nyugdíjigény 
évente l°/n-kul emelkedik, aránylagosan gyara-
podik a nyugdij alaptőkéje is. ugy, hogy ha 

évi gyarapodást átlag csak 10,800 koronára 
tesszük, a 20-ik évben az alaptőke már 400,000 
koronára növekedik, midőn a nyugdijak és 
segélyek s az ezekkel szemben álló fedezel 

következő tételekben fog  a 21-ik évben 
nyilvánulni. 

50 nyugdij összege n 499 kor. 20 fillér 
24,9G0 kor., 14 özvegynek a 200 kor.-ból 30°/o 
visszatérítés 873 kor. Kvi kezelési költség 
(iOOO kor. Összesen 31,0 )4 kor. 

Fedezet: 
400,000 kor. 5*/o kamatjövedelme 20,000 

kor. Kétezer tag évi dijA 20,800 kor. Ado-
mányok s mulatságok jövedelme 4000 korona. 
Összesen 44,800 kor. Levonva a kiadást 31.834. 
Marad az alaptőke gyarapítására 12,906 kor. 

Ugyanezen adatok szolgálhatnak irány-
adóul a más két nyugdij osztályra nézve is, 
amely három osztály azonban egybe olvasz-
tatván, a kedvezőbb életviszonyok közt élők 
által fizetett  magasabb dijak, nz alacsonyabb 
díjosztálynak csak előnyére válhatnak, mint-
hogy amazok közül bizonyára kevesebb lesz 
munkaképtelen. A halálozás pedig a statisz-
tika tanúsága szerint nz elóhaladott korban 
nagyobb százalékra emelkedvén, a nyugdijasok 
száma 40 év után sem haladhatja tul a 2.5*/o-ot. 
A nyugdíjigény növekedtével arányban pedig, 
miként reális alapon kimutattam, az alaptőke 
is folyton  gyarapodván, szakszerű és lelkiis-
meretes vezetés és kezelés mellett, olyan álla-
H>t be nem következhetik, midőn as alapsza-
bályokban biztosított igények kielégítést nem 
nyerhetnének. 

Tekintettel azonban arra, bogy a három 
osztály együtt alkoţja az egyesületet, ezek 
közt remélhető arányt állítván fel,  a már kö-

zölt statisztikai adatok nyomén asintén szám 
tani alapon ktvánom ezen viasony mellett is 
az egyesület jövendő állapotát megvilágítani, 
nehogy e tekintetben esetleg kétség maradjon 
fenn. 

A 20, 30 és 40 filléres  heti befizetések 
egybevetésével, ha a normál 2000 tagnak tlt> 
része 20 fillért  (I. oszt), */• része 80 fillért 
(II. oszt) Vt része pedig 40 fillért  (UI. oszt.) 
fizet  hetenként; akkor: 

800 (I. oszt) tag 20 fillérrel  fizet  évente 
8320 kor. 

800 (II. oszt.) tag 30 fíllórrel  fizet  évente 
12,480 kor. 

400 (UI. oszt.) tng 40 fillérrel  fizet  évente 
8,320 kor. 

2000 tag tehát fizet  összes-en 29,120 kor., 
mely Összeg 10 év ulalt kamatos kamattal 
352, 800 koronára gyarapodik. 

Ehhez hozzáadva az alapitóktól, adomá-
nyok és mulatságok jövedelméből 10 év alatt 
remélt 40,000 koronát, az alaptőke 392,800 
korouát teend 10 év után. 

Kzen számítás mellett a 11-ik évben be-
álló nyugdíjigény minden osztályból 2.5*/, 
nyugdíjassal és 0.7° , özvegygycl it következő 
szükséglettel jelentkezik! 

koroua 
I. oszt 2.5°/, 20 nyugdins árvák-

kal együtt á 43T» kor. 80 fill.  . 8,737 
II. oszt 2.">°/o » 20 nyugdíjas árvák-

kal együtt ü Íiö5 kor. 20 fill.  . . 13,104 
III. oszt 2.5 = 10 nyugdíjas árvákkal 

együtt á 873 kor. 00 fill.  8.736 
Özvegyeknek visszatérítés: 
I. oszt. 0.7% — 5.0 Özvegy h 31 kor. 

20 fill  175 
II. oszt. U.7°/0 =5.0 özvegy íi 40 J»or. 

80 fillér  202 
III. oszt. 0.7Ü,'0 — 2.8 Ö4v?gy á 62 kor. 
. 40 fillér  . . . 
Kvi kezelési költség . . . . 

Egyetemi hallgatók estélye. 
A nyári nap ttkkaaató, percselff  hevében, mlkoi 

a zajosabb mulatságoktól, eaiélyektől rtaauTonolva 
a fürdők  árnyas sétányain oly Jól esik as QdOMa, a 
vurófányea  augusztus első napjaiban kla városnak 
élete pezsgésbe JOn ujrm; aseoae baküaok, nagy lá-
nyok, mamik egyaránt láaas érdeklődéssel Aa ván-
koaásaal nésnok a nyár magas aslDvooaloa álló < 
télye, aa egyetemi estély elé, a melyet megyéok egye-
totul hallgatói anayl előkáasfllettel,  utánjárással ások-

175 
0000 

37^89 Összesen 
Fedezet: 

392,800 kor. tőke 5%-os kamat jövedelme 
19,040 kor. Mind n három osztály évi rendes 
tagdijai 29,120 kor. Adományok és mulatságok 
jövedelméből 4000 kor. Összesen 52.700 kor. 
Levonva a kiadást 37,187 kor. Az alaptőkéhez 
csatolható maradvány 15,572 korona. 

Csntoltnssék azonban a 11-ik évtől kezdve 
átlagosan évente csak 15,400 koroua az alap-
tőkéhez, ezzel is 20 év múlva 54G,800 koro-
nára, 30 év múlva pedig 700,000 koronára fog 
növekedni, mely teljesen elegendő arra, hogy 
ax igények mindenkor kielégíthetők legyenek. 

(Folyt, kov.) 

Levél av szerkesztőhöz. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

A napokban beutaztam Csik-Szeredába. 
s bámulva láttam, hogy Csik-Mndéfalvától  Csik-
Taploczáig a távírda oszlopok le vannak döntve. 
Kérdeztem a% okáts azon felvilágosítást  nyer-
tem, hogy a távírda Csik-Madéfnlvánál  össze-
kapcsolva lett a magy. kir. államvasút távírda 
sodronyával s Csik-Szeredától felesik  un k felé 
a távírda jövőben ez uton fogja  gondolatainkat 
közölni. Ki nemzetgazdasági szempontból he-
lyes, de nem helyos az, hogy ezen — mond-
hatni — legszebb s közlekedés tekintetében 
legjártabb vármegyei útvonal oly sutának ha-
gyatott s azon hátránya is lehet, hogy a tu 
rist'tkat kik sokszor a távírda sodronyt választ-
ják vezetőül, utjokban megtévesztheti. 

Valamiképen segíteni kellene e hiányon, 
— 8 ha tekintetes szerkesztő ur is pártolná — 
teszek egy indítványt 

Most országszerte a közigazgatási admi-
nisztráczió könnyebbitésén és a közvetlenség 
behozatalán fáradoznak  a szakemberek, indít-
ványom tehát annál időszerűbbnek tartom, 
mert — ha pártfogoltatnék  — a minden iráoyu 
közvetlenség eléretnék. Egyfelől  tehát a Csik-
Taplocza—Csíkmadéfalvi  megyei utvoual ész-
lelhető Butaságának elhárítása s másfelől  a 
közvetlenségí eszme megvalósítása szempont-
jából iuditványozoin, hogy Csik-Szeredától egy-
előre csak Csik-8zcntdomokosig állíttassák fel 
a telefon. 

Ez azon községeknek melyeket érintene, 
nem kerülne nagyon sokba, mert ugyhiszem, 
hogy az oszlopoknak való fát  mindenik köz-
ség aránylagosan szolgáltatná, a magas állam 
l>edig — ugy tudom — hogy évi 120 koro-
nát igényel a gépezetért és fentartási  költ-
ségekért s a községek est is fizetnék,  ha ugy 
állíttatnék fel,  hogy egyesek is élveszék a köz-
vetlenség előnyeit 

Kérem indítványom szíves pártfogását  s 
maradok teklntetetes szerkesztő urnák, 

Csik-Karcsfalván  1900. julius 27-én. 
alázatos szolgája, 

Soba Zsiga körjegyző. 

Aa Ízléses meghívók kibocsátása ntán habár 
nesztelenOl, csendesen mindenki kéazdlt ax estélyre, 
a melynek sikerére nézve a védnOkOk egyénisége, a 
a rendező bizottság elnökének éa alelnökeinek ia tObbl 
tagjainak személyisége márelŐre la garanczlit nyújtott. 

Mig lázas mohósággal vártuk augusztus 4-lkót 
B rcmánynycl náztQk megyénk e asimottevő fiatal-
ságának, cgyetoml hallgatóinknak aa estélye eli, addig 
a íáradhatluo rendezői élOkOn tevékeny elnOktkkkel 
mindent elkövetlek, hogy olvanni tegyék as estét, 
mely az egyetemi hallgató nivre caak fényt  áraot-
hat, hogy olv mulatságot rendeszeaek, melyről so-
kéig, de sokáig zengjen a fáma. 

8 annyi előzetes  készülődén,  axl raxorvajgó  rá-
rakozáa koronájául végro  elérkezett augusztus 4-lki-
uek estéje. 

Caak néxnl kellett a rendezők arczái, a melyen 
HS epedő várakozás mlkip változott egyszerre < ~ 
pongó lelkesedéssé, mikor a Csillag nagytermét ugy 
9 óra tájban oly fényes  kOzOoség UiTtOtte meg, a 
miliőt estólyehiken rltkiu láthatni. 

Nemcsak városunk is megyénk Intelllgeiillája 
jött cl, hanem Kolozsvár ia Budapestről la láttunk 
nagyon kedves vendigeket. 

Ragyogó azeinQ lánykák, angyal arcao baküaok, 
csillogó agipsigQ asszonyok oly gyOnyOrQ Be rege 
gytllt egybe, szebbnél szebb, ragyogóbbnál ragyogóbb 
tollotljelkkel oly báios Összhangot keltetlek, annyin 
clbQvBló hatást gyakoroltak már előre a tánc* kezdete 
előtt Is, hogy a legcsendesebb szlvQ fl^al  ember 
keble BC'.I maradhatott menten a roaaaujju Amor 
rCpke nyilának szúrásaitól. 

Ennyi báj, ennyi szipsig Osaspontoaall egybe, 
bogy clbüvftljön,  elvHrázaoíjon mindenkit, hogy oáj-
kürebo vonjon, magával ragadjon minden szépért, 
nomeaért hevOlő ifjul  keblet. 

No de ezer köszOncl üatal emberelőknek la! 
Oly szép számban jelentek meg, hogy már ez a szám 
magában előre la biztosította az estély szép alkeréL 
A Rákóczi lelkesítő hangjai után, a melylyel a ren-
dezőség a megjelent védnököket fogadta,  felhangzot-
tak Csikal aranyos hegedflién  a kerlneó-andalltó 
hiuigjai, tele édességgel, szerelemmel, t&ncsba vegyQlt 
mindenki, a lelket melegítő boldogaággal, báinu atba 
ejtő elevenséggel subantak a azep hftlgyek  tánezo-
attik karján, paradicsommá varázsolva a Calllag bár 
egyszerűen, de Ízlésesen díszített nagytermét. 

S Gyuri oly lelkesedéssel, annyi kedvvel, oly 
szlvrebatoan húzta az A kedves csíki kOzOnségének 
a szebbuél szebb táneznólákat, hogy a kl határozot-
tan azzal a szándékkal ment volna, hogy egyáltalá-
ban nem tánezol föllelkesítve  a hölgyek ragyogó 
szempáraitól, s a fönséges  zenétől, boldog megöli-
gvdettséggel lejtett oda. 

Azután fölváltva  a kBrtáaczokkal jöttek a né-
Sresek, ezek a szerelmesekre nézve annyin kedves 

nezok. 40 pár táticzolta végig azokal, a azután annyi 
hévvel, tiUscl, lelkesedéssel rúgták a csárdásokat. De 
minő csárdások voltak ezek, s hozzá ha Gyuri hozta 
azokat. E teknél már a képzelet ts uiegáll, a helyet 
enged a bámulásnak, a nem Is lehet csodálkozni ason, 
miért voltak ezek annyira kedvesek, inlért voltanuvl 
hév, lelkesedés és ttlz bonaök, hisz már Amor oyl-
lait sUrQn eregette, nem klinélve talán egyetlen na-
tal szivet sein. 

S n táocz uiés egyre tart, a jó kedv még egyre 
fokozódik  s a hölgyek: asangyatt leánykák a szerelmes 
teklntetQ usszouykák bódításaikat mind elragadóbban 
gyakorolják, a bál regénye mind Inkább fQzödik,  a 
mind Inkáh árasztja fényét  aldudöklő estély a meg-
jelentekre a u boldogság sugarával bearaoyoa deli 
termein láuykát, ábrándos azcmQ asszonyt a búsongó 
sxivO fiatal  embert, a az estély sikerén fáradozott 
egyetemi hallgatót. 

Ennyi andalitö-tincz után végre jön a pihenés 
órája a szflnet,  a inely alatt nem szQulk meg a csa-
pongó jó kedv, az est emlékei megcsendülnek a a 
ÜMlksi remek szép nópdalai, halgstól macával rajrad-
ják a pihenőket, az édes emlékek mindinkább fŐsöd-
nek, felhalmozódnak  azok, hogy a nttnet végeztével 
abban a szivet lelket elragadó'axupé T«ánÍánfran  el-
áraazazanak mlndeut, caapoogó )ó kedvre hangolja-
nak mindenkit. Ez volt caak még az angyali 
A jókedvűek, a fiatalos,  tiszta héviiak mlndea foka 
egyosdlt ebben. Világos volt egészen a a tábor mégis 
lelkesedéssel kitartott a most már Igazán szopó csár-
dás mellett. Do a kedv nem csappant asntánra sem 
s az andalító körtáncsok utáu in ág vagy 80 pár járta 
a harmadik négyest. Hzip reggel volt, midőn as 
utolsó tánezosao Is a mama, s a férjek  sürgetéseire 
kilejtoti a teremből. De essol mig nem volt vége 
az egyetemi estélynek, mlntcgv folytatását  képezte 
Vasárnap délután a Calkal Gyúrt BÖgOdfardőlhang-
versenye, a hol a kltOnA c&lgáoy rltUa hallott BÓtXl 
mellett meglsmitlAdött az egyetemi estilv a nn ik 
is caak a késő éjjelt órák vetettek véget. 

As egyetemi hallgatók fáradtságát  méltán Ju-
talmazta a fényes  est sikere, a uielyhu fogható  mu-
latság az Igazi székely ember nyelvin mondva nem 
leaz a két Kedden. Egy aaép mulatság omlékével tá-
vozott mindenki onnan s méltó hála é* köszönet érte 
a ml derék egyetemi hallgatóiaknak i ' ' 
rendező-bizottság tevékeny elnökinek. 

Az eaitig /iMffujfinek  igozolHtiul  álljon itt a megttleMí  hölg/et  iun* ménorn: 
Amonyok: Dr. Ar/áwy  Mihály**,itr.  TiU*iurBiM (Gf-SzimiklA»),  Amíalfy  Gdborné,  bir* J4mo»mÍ  (Koloz»-

rdr),  C'*«M Ittt4**i,  dr.  C*iki  JitttftU,  Citeér  Jtemfné, Bltke*  Jakabé,  ÉUhet  Zngmondné,  Fejér  MiUiami,  Orr. Fertmeti  Lajommi, Ár. FiUp  Sdmdomé,  Gál Mnefmf, Oéeté Eleiemé,  Haji»  K4rvlf»i,  Kovát*  Amtmlné,  Kovda* etet Imréid  (Bud«pe4),  ÖJT. MatUr  MikitmmL  Mérten Fennezmé,  T.  Nagg  Imrémé,  Ptíp  Dotokoné,  MGéhorné, Rom/M  FŰixtU,  Szabó Gézámé, Szobútag  I*v4**L  Szaf-tén Gerpelymé,  Szót*  Mértonmé,  dr.  Vertu  Sándorné. 
Leányok: Biró Margit  OColaztvét),  Btykg  Omritm, Bovitor OabrUUa  (Kolezzvéri,  Czitzér  QiztUm,  CziU  m*-*trek.  Síiket  MargU,  Fertnczi  Emik*  (KóUazzér),  Fr zemezi Irénke,  GAl Irma,  Gtezé RAztika,  Kméc*  Ibmkm, Mérto*  Erzzike,  T.  Sagf  Miezi,  tkp  Martom,  Fű  Gi-ztUa,  Bomfdd  JmUJtăy  Sándor  GixzUa,  Sándor  Vilma (Budapest),  Szultán  Rizzikn,  Toriai  Vié&rko,  Xafa. ridz  Anna, Amaéi Hemin  (Bmdape*),  tt*d*r  AiM  {Be-Ungeţi,  JTaan  Klzmenti*  (Budnprit)  éz (Kézéi-VddrluliJ 



Augnatas 8» C S I K I L A P O K 32. mám. 

K Ű L f t s i r É r i É K 
— Aa állatorvosi közszolgálat álla-

mosításának életbeléptetése As állator-
vosi közszolgálat államosítását a törvényhozás 
az idei XVII. törvéayczikkel kimondván, a föld-
mi véltei miniszter a törvény mielőbbi életbe-
léptetését vette tervbe. Tekintettel pedig azon 
körülményre, hogy jelenleg a törvény követel-
ményeinek mindenben megfelelő  képzettségű 
állatorvos nem áll kellő számban rendelkezésre 
B igy a miniszternek a m. kir. állatorvosok 
száma megállapításánál egyelőre a legszüksé-
gesebbekre kell szorítkoznia: a törvényható-
ságokat utasította, miszerint szükség esetén 
rendkívüli közgyűlésben is tegye megfontolás 
tárgyává, hogy terilletén mily számú állator-
vosokat igényelnek oz állat egészségügyi szak-
teendők s miként volna az állatorvosok műkö-
dési területe és székhelye kijelölendő ? Ennek 
megállapítása a folyó  hóban megtartandó tör-
vényhatósági közgyűlésen napireudre fog  kerülői. 

— A kereskedelmi miniszter aa ál-
végeladások ellen. Ipartörvény elleni kihá-
gás! ügyek felülbírálásával  a kereskedelemügyi 
miniszter oly újítást hozott be, mely a tisztes-
séges kereskedők körében csak megelégedést 
kelthet. Eddig ugyanis az iparhatóságnak min-
den ébersége mellett is megtörtént, bogy egyes 
kereskedők a törvényben meg nem engedett 
hamis végeladásokat és mindenféle  alkalmi 
olcsó elárusltásokat eszközöltek. Ezek az üzlet 
tulajdonosok a gyors és rövid időn elérhető 
nagyobb haszon kedvéért öles plakátokon hir-
detnek mindenféle,  hihetetlenül olcsó alkalmi 
eladásokat és az Üzlet állítólagos feloszlatása 
érdekében rendezett bámulatos olcsó okázziökat 
a nélkül, bogy ehez a törvényszabta iparható-
ságok engedélyt megszereznék. Ezek az alkal-
mi eladások a közönség becsapásán kivül a 
többi tisztességes Üzletembereket is károsítják. 
A hatóságok az ilyen engedély nélküli alkalmi 
elárusitást rendező Üzlettulajdonosok ellen eddig 
is többé, kevésbé megindították a megtorló el-
járást, tömeges és gyors eladásra ingerlő mó-
don való elánisitás czimén az ipar törvény 
alapján, azonban ennek nem igen volt foga-
natja. As üzlettulajdonost ngyanis a legroszabb 
esetben is 200—400 kor. pénzbüntetéssel súj-
tották, a mit az könnyűszerrel fedezhetett  a 
hirtelenében összeharácsolt busás bevételekből, 
ha csak addigra, míg az iparkihágási Ugy a 
három forumok  megjárta már boltostól együtt 
as illető árkoo-bokron tul nem járt A keres-
kedőnek még abban az esetben is. ha a pénz-
büntetést behţjţjâk rajta, csak nyeresége marad, 
mivel ha az ipartörvényben előirt engedélyt 
kikérte volna, nem csak aránylag elég magas 
engedély dyat is kellett volna fizetnie,  hanem 
a tiszta bevételnek 10 százalékát is közczé-
lokra kellene átengedni. A kereskedelmi mi-
niszter tebát ujabban minden egyes ilyen kon-
krét esetben, mikor az eféle  kihágásUgy a 
benynjtott felebbezések  következtében harmad 
fokú  elbírálás czéljából elébe kerül kimondja, 
hogy a megbüntetett Üzlet tulajdonos köteles 
az ipartörvény 51. §-sában előirt engedélydijat 
utólagosan megfizetni  s az alkalmi eladás ideje 
alatt a könyveiből kimutatható bevételeinek 
10 százalékát az iparhatóságnak beszolgáltatni. 

— Ujabb anarkista merénylet egy 
uralkodó saemélye ellen. A szerencsétlen 
olasz királyt, a ki gyalázatos merényletnek lett 
áldozata, még el sem temették s már is ujabb 
merényletnek hozta hírét pár nappal ezelőtt a 
táviró Páriából, a hol e hó 3-án az ott tartóz-
kodó perzsa Bah ellen emelt gyilkos fegyvert 
egy anarkista, melynek kilétet nem sikerült 
megállapítani. A Palais des souverans rácsos 
kapuját alig hagyta el az a landaucr. a mely-
ben a perzsa sah nagy vezérével és Párcnl 
tábornokkal helyet foglalt,  mikor hirtelen fel-
bukkant egy ember a kl két automobil között 
rejtőzött el. Ez ember félre  lökte a rendőrt, 
kinek a saht kerékpáron kellett kisémie, aztán 
kétszer, vagy háromszor felemelte  revolverét 
a sah ellen, mialatt bal kezével a kocsira tá-
maszkodott Egy rendőr tiszt azonban kardjával 
kiütötte kezéből a revolvert, mialatt egy ren-
dőr rávetette magát a merénylőre s ugy meg-
ragadta, hogy moczczani sem tudott A sah 
kocsija tovább robogott, a merénylő pedig le-
tartóztatott, de a vizsgáló biró előtt nevét, ki-
létét, nemzetiségét bevallani megtagadta. A 
jelek csalhatatlanul arra vallanak, hogy az 
anarkisták egéaz Európában egyszerre meg-
mozdultak B a tettek mezejére léptek. Aggódva 
iehet várni ojabt merényletek hírét, melyek 
aligha fognak  Idmaradnl, ha csak nemzetközileg 
kérielhetlenül el nem járnak a veszedelmes 
banda ellen. 

— Oyássrovat Közéletünk régi gárdá-
iénak egyik oszlopos tsgja, as 1846. előtti me-
gyei diéták első rendé szónoka dőlt kl közülünk 
a aapokban. Kedves Tamás nyag. kir. járásbiró, 
hites Igyvéd és a gyé-szentmiklósi rém. kath 
hitközség volt Jflgoedaoks  életének 80-ik évében 
jalios 31-éa ksayt el Székely-Udvarhelyit, bon-
nan MII teteae hatósági engedéllyel Gyergyó-
Szeniaiklówa szállitUtváa, e bó 9 án helyez-
lyntetett a családi sírkert bea övéi mellé örök 
tJUtlomra. 

— Csik-báaktialvi Darvas Jánost, esalád-
ját «s tekintélyes rokoeságát salyos csapás érte. 
A «gustos l-éa kikísérték a esalád büszkeségét 
J forrói  ttereUtt gyermeket Darvas Lajos 
HL éves egyetemi tssaiót a temetőbe. Kik Dar-

vas Lajost a szelídség és szorgalom mintaképei 
Ismerték, a (legszebb reményeket főzték  életé-
hez. Az idegen nyelveket választotta szaktár-
gyain!, a melyek közöl heszflte  a franc/iái,  né-
metet, olaszt, nláht és angolt, s ezen nyelvek-
ből fordít  ott a lapok számára is. Halálában nem 
csak a szülők, ess Iád. rokonság, de az egész 
magyar baza veszített. A háziulI Baka Józ»el 
Urlott szép bncsaztalAt, a sírnál pedig Márlon 
Gábor joghallgató mondott a nagyszámban meg 
jelem kísérőkhöz megható beszedet. AngO'zlo* 
í-án temették el ugyancsak Szent Györgyön 
Puskás Lnjos c»ik-szentgyörgyi körjegyző egyet-
len egy szép fiacskáját  Lsjoskát. A temetésen 
Háromszék megyéből is a rokonság kö/QI tőiben 
jelen voltak köztük kél reformata*  lelkész s 
nejeikkel. 

— Venczel Károly cslk-balánbányai bánya-
igazgató, a koronás arany érdemkereszt tulaj-
donosa életének 75-ik, boldog házasságának 
47-lk évében f.  évi julius 31-en reggeli 4 óra-
kor csendesen elhunyt Hűlt tetemeit augusztus 
hó 2-án helyezték örök nyugalomra. 

— Közgyűlés. A csikmegyei körjegyzők 
egyesülete a folyó  évi rendes közgyűlését nz 
egyesUlet székhelyén, Csik-Szeredában a vár-
megyeház kistermében 1900. évi augusztus hó 
18-an délelőtt ti órakor fogja  megtartani, a 
következő tárgysorozattal. 1. A mult gyűlése-
ken felvett  jegyzőkönyvek hitelesítése. 2. A 
mult évi számadás és pénztár megvizsgálása. 
3. A nyugdij szabályzat és az egyleti alapsza-
bályok módosítása tárgyában kiküldött bizott-
ság javaslatának tárgyalása. 4. Kitűzött határ-
napig beérkező ügyek tárgyalása. 5. Indítvá-
nyok. Kelt Csik-Karczfalva  1900. jul. hó 15-én. 
Suba Zsiga s. k. egyleti elnök. Csiszér  Karoly 
s. k. egyleti jegyző. 

— A osik-sseredai kir. törvényszék 
büntető felebbezési  tanácsa. Az 1900.évi augusz-
tus hó 11-ik napján az 5 számú tárgyaló te-
remben megtartandó büntető felehbezé9i  ügyek 
jegyzéke. 1. 1941/900. Poksa Ilia d. e. 9. sú-
lyos testi sértés. 2. 1927/900. Ábrahám Ist-
vánná d. e. 9. ember ölés. 3. 1546/900. Sánta 
Lázár. d. e. 9. Zsarolás vétsége- 4. 2777/900. 
Tompos Terézia d. e. 9. orgazdaság. Csik-Sze-
reda, 1900. évi augusztus ti-án. 

— Szabályrendelet megerősítés. A 
belügyminiszter Csik-Szereda városnak a város 
területére bejflvő  idegenek jelentkezésének kö-
telezővé tételéről szerkesztett szabályrendeletét 
jóváhagyási záradékkal ellátta. Ezen szabályzat 
kötelezi az idegenek szállás adására kötelezett 
vendéglősöket s más hasonló üzleti nlajdonosokat 
40 koronáig terjedő pénzbüntetés mellett a nálnk 
megszálló idegenekrői egy a rendőrkapitányság 
által hitelesített én lapszámmal ellátott könyvet 
megszakítás nélkül vezetni, melynek rovatait 
megérkezés ntán részben az ntas, részben pedig 
az üzlet tulajdonos köteles betölteni. 

— Egy tanítónak állásából való elbo-
csátása. Az az inkább személyes jellegű ál-
datlan harcz, msly Csik-Szentmibály község bei-
életében évek íta dal és a mely a községi la 
kósság egyrészét némely intrika^ok hajtogatása 
folytán  az elöljárósággal, az iskolaszéket s annak 
elnökét a tanítóval s viszont ezt az előttiekkel 
állította szembe, megtermette savanya gyümöl-
csét. Jakab Lajos lelkész mint iskolaszéki elnök 
s a tagok részéről Batás János ajnádi lanitó 
ellen mulasztás s más vétségekért beadott panasz 
folytán  keresztül vitt fegyelmi  ügyben a megyei 
közigazgatási bizottság a bepanaszolt tanítót 
pénzbírságban marasztalván el, e.t a határoza-
tot a vallás és közoktatásügyi miniszter érte-
süljünk szerint megváltoztatta, s a nevezett 
tanítót hivatal vesztére, Jakab Lajos leik'szt 
pedig, mint iskolaszéki elnököl, R tsniióval szem-
beni kíméletlen eljárásáért megdorgálÁsHa ítélte. 
Az ílélel utóbbi része sovány vig*s/.t<tl;U lehet 
a szegény tanítóra néive, a ki hosszas és nehéz 
szolgálata után a maga és családja fenntartá-
sának alapjától fosztatott  meg. 

— Harosásaati lögyakorlat A helyben 
állomásozó m. kir. honvéd zászlóalj legénységé* 
vel, mielAtt a rendes fegyver  gyakorlatra indul 
nának, folyó  bó II én s a rákövetkező pár nap 
harezszerü lőgyakorlatok fognak  éles töltény nyel 
Gsik-Sztkirály és Szent-Imre kdzî gek ugar ha-
tárain tartatni, mely Idő alatt a lakó*ságn*k az 
azon belyekení közlekedéstől ovakodni s Alla-
taiknak oda terelésétől tartózkodni kell. 

— Sertésvese fellépése.  Csaknem egy 
évi szünetelés ntán a gazda közönséget na-
gyon kellemetlenül érintő sertésvész fellépésé-
nek hírét vettük Várdotfalva  községből, b-d eme 
veszedelmes és ragályos kdr a 8zen t fer  PGM-rendi 
zárda aertés állományából elhullott állaton kon-
statáltatolt. A helyszínén megjelent megyei 
állattorvos a kellő óvintézkedést megtelte s ezek 
között az összes sertéseknek zár alá helyezéséi 
elrendelte. 

— Hirtelen halál. A szesze» italok túl-
ságos élvezetének esett áldozatni a Tusnádon 
épülőfélben  lévő községházán dolgozó munkások 
egyike, bajorországi Mózer János 44 éves férfi, 
a ki e hó 2-án is részegeskedő* miatt mun-
kára nem meovén, ebédjét is társainál később 
egyedül akarta el I ogy asz tani, de evés közben 
egy pár kanál leves bevétele atán hebegni kez-
dett s egy darabka bossal a kesében székéről 
lezabaot és szörnyet halt. 8zakértöi vélemény 
szerint a halált szivbüdés idézte eló. 

— Segítség tünk árosul tak részére. 
Kolozsvármegyében levó Méra község 50 háza 
100-nál több gazdasági épülete e azokban az 

részes házi bútorok, ingóságok, élelmi szer és 
takarmány a lángok martalékává lőn. 60 csa-
ládnak közel 400 főnyi  tagja maradt hajlék, 
élelem és ruházat nélkül. Az óriási kár eny-
hítése czéljából adomány gyűjtésre kérettünk 
fel.  E végből olvasó közönségünkhöz fordulunk 
s/.ives pártfogásért. 

— Kőzvaosora. A csik-szeredai oltár-
egylet folyó  évi augusztus hó U-én a csik-
zsogödi fürdőit  & őz vacsorái rendez, melyen n 
zenet Csíkal György jeles zenekara fogja  szol-
gáltatni. 

— A káposzta termés veszedelem-
ben. A káposztát, niint egyik legtöbb konyhai 
i'.zikkQnkfl  ez idén psgy veszély lenyfgeti  s hs 
ga/ria«*zu»yaink egyesült erfivel  nem sietnek ki-
taft  ft  védeke/é>re, szúk a teljes megsemmisü-
lésnek né/.nek elébe. A káposzta lepkék szokatlan 
szánibsn yzaporodlak el. E"dő, mező, kert teli; 
vsn velük. A káposzta félék  leveleire tömegében 
rakták és rakják le pe éikel, melyekből in i Ili A, 
meg lu.lliú beinyó fog  rövid idő alalt fejlöduí 
s a növények pusztítását megkezdeni. Vélekezni 
cssk ogy lehet ellenük, ba a petékből minél 
többet elputztilnnk s mihelyt a fiatal  hernyók 
kil-ajtsk a hajnali vagy reggeli órákban, mikor 
a levelek alsó részén csoportosan találhatók, 
egy vizes edénybe hányjak és megsemoii«iljük. 

— A eseredai fürdő  felé.  vezető ínou 
az el romion hidal teljesen jó knrba helyesték s 
igy a fürdőre  való köziekedós most már teljesen 
akadálytalan. Dicneres illeti a város gazdit, ki a 
mult számunkban közölt panaszt tárgytalanná tetto. 

— Van önnek pere? Az önügyvéd 
segédkezése mellett peres ügyeit és az ahoz 
tartozó Összes iratokat ügyvédi közbenjárás 
nélkül végezheti és évente sok pénzt megta-
karíthat. Az Onügyvédnek cziine, „Dr. Földes 
Árpád, A magyar iparos törvény szükséglete". 
A munkáról az Összes fővárosi  hírlapok elis-
merőleg nyilatkoztak, és a többek között az is 
meg lett említve, hogy végre olyan mü jelent 
meg a magyar könyvpiaezon, a moly ugy olcsó 
áránál, valamint terjedelménél fogva  bárkinek 
nagy szolgálatára lehet, és saját magának árt 
az, a ki e munkát könyvtárának meg nem 
veszi. Az „Oniigyvédből" 2 hónap alatt több 
mint 3000 példány lett eladva. Sok utánren-
delés is érkezik. 1 frt  30 kr előleges bekül-
dése mellett bérmentve küldöm ezen könyvet, 
mig a kevés készlet tart. Utánvét mellett is 
lehet rendelni. Különlegesség, Mindenféle  köny-
vek legolcsóbb beszerzési forrás.  Krausz Hen-
rik könyvkereskedő és antiquariuin Budapest, 
VIII. József  körút 11. 

— A „Zenólö Magyarország" zon-
gora és hegedű zenemüfolyóirat  most megje-
lent XV-ik füzete  a következő szép s értékes 
zenemű újdonságokat közli: I. dr. Panzler La-
jos „Hosszú lázas éjszakákon. II. Dóczy József 
.Hallja maga barna legény" magyar dalokat. 
III. Y radier S. A fehér  galamb. Dic weisse 
Tauhea Spanyol serenadot 4 kézre. IV. Gaál 
Pereucz „Jelige,, férfi  kar, magyar dalárdák-
nak. V. I). Amant Leó. „Délibáb'4 (Pata Mor-
gana) Magyar szalon tánezot. Ily gazdag tarta-
lommal jelenik ipeg ..a Zenélő Magyarország" 
minden füzete.  Evenként 24 Tüzet minden füzet 
10—10 oldal tartalommal a legjobban megvá-
lasztott kiváló sikerű újdonságokból Összeállítva 
jelenik meg. Előgzetési ára egész évre 242 
oldal tartalomra 12 korona, félévre  C korona, 
negyedévre 3 korona. Egyes számok ára 00 
fillér.  Előfizethetni  a most folyó  III évnegyedre 
a ..Zenélő Magyarország'' (Klökner Ede) zene-
mű kiadóhivatalában Budapesten. VI. C9engery-
ateza 62 sz. honnan jegyzékeket ingyen s bér-
mentve küldenek. 

KÖKGAZDlS i iCI és I P A R 
Tenyészállat kiállítás és tenyészállatvásár. 

Az erdélyrészi tizenharmadik tenyész-
állat kiáll it;is és tenyészállatváaár használati ló-
vásárral, díjazással és gazdasági gép, szerszám 
és kellékek bemutatásával összekötve, a nm. 
m. kir földmivelésügyi  miniszter ur erkölcsi 
és anyagi támogatásával Kolozsvárt 1900. aug. 
hó 31-, szept. I., 2. és 3-án fog  megtartatni a 
sétatéren. A dijak két kategóriára oszlanak és 
pedig: arany dijak főleg  nagyobb birtokosok 
részére é9 pénzdíjak kizárólag kisebb birtoko-
sok részére. (Kisebb birtokosok alatt értetnek 
azok, kiknek birtokuk 50 holdat meg nem ha-
lad, azonkívül ide számittatnak a gazdatisztek, 
lelkészek, tanítók, és körjegyzők is.) A kisebb 
birtokos a kitűzött arany dijakra ia versenyezhet. 
A kiállítás osztályai ós dijai a következők: 

I. osztály. Tenyésrtó. A) Méneses lovak 
részére a dijak összege 2000 korona. B) Gaz-
dasági lovak részére a dijak Összege 1500 kor. 

II. osztály. Tenyész szarvasmarha. A) 
Erdélyi magyar fajták  dijainak összege 5000 
korona. Csak tisztavéríi állat díjazható. B) 
Erdélyi hegyi barna riska fajták  díjazására 
200 korona. 

III. osztály. Bival. Dijak 500 kor. értékig. 
IV. osztály. Juh. Dijak Összege 400 kor. 
V. osztály. Baromfi.  Dijak 500 korona 

értékig, (ebből galambok díjazására 60 korona.) 
VI. osztály. Külön pályázat A tenyész-

állat kiállítással kapcsolatosan kettős fogat  dí-
jazás tartatik. Díjak Összege 600 korona. 

Hogy a rendező bizottság a részvétel 
mérvéről idejekorán tájékozva legyen, a beje-

leütések 1900. julius 15-tól, augusztus 15-ig 
bezárólag fogadtatnak  el. 

A fenti  kiállítással kapcsolatban és égy 
időben Kolozsvárt, a Lövölde termében és 
kertjében rendezendő Gazdasági gép-, szer-
szám-, kellékek-, anyagok-, termények és tor 
mékek bemutató kiállításának programja és 
főbb  tudnivalói: 

Kiállíthatok: a) Mindennemű gazdasági 
gépek : Ekék, vetőgépek arató- és cséplőgépek, 
roalomszerkezetek-, tejgazdasági-, baromfite-
nyésztési, méhészeti, selyem termelési, ezőllő-
szeti, borászati, gyümölcsészeti és más gaz-
dasági mellékágazati gépek és felezerelesek 
stb. stb. b) Eszközök és szerszámok, c) Kellé-
kek anyagok: Vetőmagvak, műtrágyák, gasd. 
vegyiszerek (robbanók kivételével), állatgyógy-
9zerek stb. d) Termények és termékek: Ga-
bona, hüvelyes és takarmány magvak, mező-
gazdasági termények; mezőgazdasági háziipari 
készítmények sth. e) Mezőgazdaságot érdeklő 
uj találmányok Bejelentések e kiállításra, a 
helypénznek egyidejűleg való beküldése mel-
lett, legkésőbb 1900. évi augusztus 20-áig fo-
gadtatnak el. Ugy a bejelentések, mint a hely-
pénzek ; .Erdélyi Gazdasági Egylet titkári hi-
vatalának Kolozsvárt' czitnen küldendők. Hely-
pénzek : a) A fedett  és zárt nagyteremben 
nsz. méterenként 5 korona b) A szabadban 
nsz. méterenként 3 korona, 10 nsz. méteren 
felüli  bejelentésnél az egységárak 29Vo-al-, 
25 nsz. méteren felülinél  30°/o-al olcsóbban 
számíttatnak, kiállítók díszoklevelet kapnak. 
E kiállítás — kívánatra — tovább is nyitva fog 
tartatni. 

Mindkét kiállításra programmofc  és beje-
lentési iveket küld — kéresre .Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet Titkári hivatala Kolozsvártt". 

S s e r í s e s x t ó l T l z e n e t o l c . 
Több beküldött ezlkkrc térnzüke miatt a jövő 

számunkban válaszolunk. Szíves türelem. 
A. J. Ditró. Levelének második felére  a leg. 

jobb uknrul mellett sem tudunk felvilágosítást  adni, 
az elsőt már az előtt cliuléztQk. üdvözlet. 

K. K.  Káaaon-Ardő. A jövő számunkban 
hozni topjuk. 

"HIVATALOS RÉSZ. 
Kereskedelemügyi in. kir. miaisster 

I5K8S.-1X. 

a hazai iparnak Állami  kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló 1890. évi XL1X, 

t.-cz. végrehajtása  tárgyában. 
(Folytatás.) 

10. 9. A gyári telkek és épületek megaser-
tése (vétel, bérlet, ajándék, csere) rétiére bli-
losított illetékmentesség asoabaa nem terjed ki 
a gyár czéljaira ssersett telken lévő vagy eme» 
leudő tiszti- ós munkáslakásokra, sem as a osélta 
szolgáló telekrészekre, sem kertekre, sem a gyári 
üzerahes szükségelt anyagot szolgáltató ingatla* 
uokra, mint erdők, bányák éa más hasonló ren-
deltetéssel biró iagatlanok tnegssersésére. A meny-
nyibeu tehát ilyen ingatlanok együttesen szerek-
temek meg oly ingatlanokkal, melyek megtser-
tése illetékmentességben részesíthető, es a men-
Usség caak a kedvetményekben résceaithető in-
gatlanokra eső vételár, illetőleg as illeték klasa-
bás alapjául szolgáló értékalap hányadának meg-
felelő  mérvbeu érvéayeaiteadó. 

11. g. Abban as esetben, ha a gyárak, 
illetve ipartelepeknek nem valamennyi üsemága 
részesíthető as állami kedvetményekben, a tör-
vény 2. §. b) poutja sserinti kedvezmények caak 
abban a mértékben érvényesíthetők, mint a tör-
vóuy 2. g jáuak a) és d) pontjában megjelölt adó-
kedvezményekre történt és pedig 

s) ha ezekre néive a gyár- vagy ipartelep 
tulajdonosának kérésére a törvény 6. §-aának má-
sodik bekezdése sserlnii eljárás vétetett foganatba, 
és az illeték kedvezmények mérve a jelen §. b) 
1. pontja szériát a tőkék alapján megállapítható 
nem volna, akkor a törvény 2. b) pontja ase-
rinli kedvezmények olyan mérvben érvényeaiten-
dók, a mely mérvben a törvény 2.9-ánek a)éa 
d) poníjában megjelölt adókedvezmények időtar-
tama a kedvezményezhető és a kedvezmények-
ben nem részesíthető Uzemágak arányában kitér-
jesztetett. Ha pl. a törvény alapján as állami 
kedvezmények valamely gyár vagy ipartelep bi-
zonyos flzemága  részére 0 évi időtartamra len-
nének engedély ezendók,aaonban a törvény 5-a alap-
ján a kedvezmények a gyár vagy ipartelep vala-
mennyi üzemére kiterjesztve 3 évre leaiállitoM 
időtartamra adattak meg. az esetben a törvéay. 
2. §. b) pontja szerinti kedvezmények la a le-
szállított időtartam arányában, vagyis as egéas 
ilte.ék egyharmad része erejéig lesznek nyújthatók; 

b) ba pedig az ilyen, caak részben kedvez-
ményezhető gyárakra, illetve ipartelepekre nésve 
a törvény 5. § a szerinti eljárás nem alkalmas-
talik, illetőleg nem alkalmasható, a törvény 2. 
9. b) pontjában foglalt  kedveamények érvéuye-
sitéséaél a körülményekbei képeat mérvadónak 
veendő: 

1. Első sorban az aa arány, melyben a 
kedvezményekre törvényes igény nyel biró üzem-
ágakba befektetett  tőke a nem kedveiményesett 
iisemágakba beruházott tőkéhes áll. 

2. Másodsorban a törvény érteimébea ked-
vezményezhető éa a kedvezményekben önmagvk-
ban nem réaiesithető termelt oilkkeknek egymáa 
közti aránya. (Folyt, kflv.) 

Laptnlajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÓ&E. 
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VERESS SÁNDOR dr, 
mpáMllims 

orvon*) rendelője fa  fojrorvosi  műterme 
|iu] 6-10 Csik-Szeredában 

Nsgy Ferenci dr. házában. 

L Á Z Á R P É T E R , 
DIVAT- és KÉZMC-ÁRU KERESKEDKSKBEN 

6YER6YOS7TÍIKLOSOK, 

Egy segédi állíts 
^ i i n w i "b^ tö l t end .0 . 

Ajánlatok fenn  ti őséghez k ü l d e n d ő k . 
[16712—» 

a»ám 7919—1900 
II. a. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Csik vármegyében a Gyergyó-Tölgyes já-
ráai főszolgabírói  állás és főispán  ur ó ntltsga 
beosztásától függő  egyik szolgabírói állás üre-
sedésbe jővén a törvényhatóság legközelebbi 
közgyűlésén választás utján fognak  betöltetni. 

A főszolgabírói  állás javadalmazása 2400 
korona évi törzsfizetés,  Ü00 kor. lakbér. 000 
korona utazási, 200 korona irodai átalány és 
934 korona vármegyei segély. 

A szolgabírói állás javadalmazása *2(K¥) 
korona évi törzsfizetés,  400 korona lakbér, és 
233 korona 80 fillér  vármegyei segély. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állások 
bármelyikét elnyerni óhajtják, hogy nz 1888. 
évi 1. törvényczikk értelmében szabályszerűen 
felszerelt  kérvényeiket hozzám augusztus hó 
20-lg nyújtsák be megjegyezvén, hogy a ké-
sőbb beérkezett folyamodványok  figyelembe 
vétetni nem fognak. 

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

alispán. 

A Csik-Szeredu város vnsuti állo-
másától '/< órányira eső hires búcsújáró 
helyen, a kies fekvésű  Csik-Somlyón, 
a hol főgimnázium,  tanítóképezde és 
szerzel ház van, a föulczábftii  egy hold te-
rületen fekvő,  kitlloöen épült udúmentcs 

- L X j I k c Ő l ^ S L S 

5 szobával, konyhával, kamrával, 
kettős pinczével, udvarral, gazda 
sági épülettel, egy disz- és egy 
gyümölcsös - veteményes kerttel 
9 r S k á r o n r i a d ó . [ir>íi| I -

Értekezhehii P a p András, fügimii. 
tímárral Széke ly-Udvarhelyen . 

Sertés betegségek elleni por. 
A sertéstenyésztő gazdák és bir-

tokosok figyelmébe! 
A 13<>ö2. sz. a. szabad, és törvényesen védett 

„Állatok eoésiléul eleseeile Somosri Géia-réle porai", 
ma már mindenféle  állatnál alkalmazzák a 
gazdasagokban. Az ország legelső uradalmai, 
birtokosai, gazda közön.-ég. állatorvosok stb. slh. 
irjak, hogy nem csak sertésbetegség ellen, de 
bármely állatnál bevált étvágy és emésztés 
elősegítésére és a hizás gyors fejleszté-
sére, valamint betegségek ellen id sikere-
sen használtatik. -- Kuárólasoslorakláréselárnsítási beír 

(iriinwald Albert. 4 

vegyeskereskedése Csik-Szeredában. 
Hova a megrendelések küldendők. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DKKSZXÁXDT VIKTOR 

tanyrayomflüia,  tonp-. păţii- ss irtszer-tereskeflése  Csik-Szeredában. 
~ — • — — — • — 

Ajánlja dusnn felszerelt  ruktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. ni.: vonalzik. palatáblák. ti.szt.i/:i!i 
rajzfiizetek,  igen jó plajlrámvk, imtolbk. közönséges és díszes 
tollnyelek, tolltartók, tintatartók', rajzeszközök. korzók. lést'kek 
és festóeesetek.  egyenes és hárumszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi, egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stli. stbbiliol. 

További duavalaaztaku üiletl-, Jegyiö, ima- éa énekeskönyveit. 
Úgyszintén kaphatók: vegye, ifjúsági  Iratok, mulattató képes me-
•éaMnyvak, mindenféle  szépirodalmi és füzetea  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papír, rózsaszín és fehér  itató, kók másoló és minden-
féle  színes papírok, selyempapírok. — Igen nagyválasxtéku 
levélpapírok angol és frânezi»  gyártmányú diszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagyválaszték névnapi és újévi 
kártyákból, díszes emlékkönyvek és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jótninóségü fekete  tintáit naiv-
ban éa kicsinyben: továbbá piros, carmin, Mia, kékszínű 
tintáit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jogyzötinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, színes irodai spárgáit. 

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

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
czimii ima- és énekkönyveit; .Erények győngyé*-t: .Halotti 
uoloxsm&k és szertartások kőnyvé'-t; „Irva-olvasáa'-t; 
.Csikmegye földrajzé"-t. 

•±±±*±±±±±±±±±*Jta 
Most jelent meg: 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
KS 

MAGYARÁZATA. 
KVI XXXIII. TÖltVKXVCZIKK. 

t. ,'•« 11. KÜrKT. 
IRTA 

Dr. PEHJÉSSY MIHÁLY, 
oiln-iordkl kir. lOrr. eloflh. 

Kopliuto Qyörgyjakab U ártón utóda, ktfnyvki-ivs-
k.'ilvséluvi Csikszrn-ilúWij. Ktrv o?v k <">(.» ára 4 kor. 

r 

t 

Most jelent meg: 
A németországi 

ţ mezőgazdasági szövetkezetek 
J illa l 'ár ís 7Wf///e«,  csik-szeieJai kir. 
3 ügyész és kapható Gyórgyjakab Már-
Ş ton atóda könyvkereskedésében Caik-
f  Szeredában. Ára 7 korrnui  20 fillér, 
Ş postán küldve 70 fillérei  tobb. 
V r r r r r r g r r r r y w 
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J A sör 
™ neke 

A sörlizlet terén 22 éven keresztül kifejteit  ereilinényes működéséin következtében sikerült k 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a £ 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  | 
sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az említett két legtekilltelyesebb ezégek kilünó hirneve és Brassóban 22 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem ami, liogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről liiztosiloin az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor esak a legjobb 
minöaéget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 51) üveg, hordokhan pedig i"> liter. 
Ithámtlru  úrjrgriíKkkrl  szivosm s/olgnluk.  Teljes liszteleltel 

K A S Z I K A N T A L 
||'J|| 10 BRASSÓ, hoauu-utcia 104. 

fmrasm-mra wwmrwwwww a a'm'W' wwrwmrarmrmmmm\ 
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már 100 furáiért is kaphatók! $ 
Csak is elsörangn gyárak állandó nagy | T 
raktára n. m. . Sc h 1 a d i t z • dresdai | T 
.Patria- solliiigeni, .Noricuna" lánez-
nélkiili. .Styria-Puch" eredeti. .Naa-
cott", .Helical-Premier" stb. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszereleaek. 

Nagy mechanikai műhelyt 
G R O S Z F R I G Y E S , 

Kolozsvár, Beltorda-utcza „New-York"-szálloda mellett. ff 
e f v v v w v v v v v v w w v  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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4 I r p j n b b n x u l i d a b b 

Nyomaton Calk-Bieredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdában 1900. 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Oraiág erdélyi ráateiben egyedüli vasaiekrénygyárban készültek. 
Továbbá vaaazekrények. községek, templomok és anyakönvvvezetók száraira 

részletfizelesre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

'*« M O E S Z G U S Z T Á V , vamkrá? irfáros 
jrAe-y-saEBRisf, 

j p Csikvármegye vezériigynUksége Györgyjakab Márton utódánál, Caik-Sieradában. S 
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