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számítjuk, nkkor is ez a földbirtok  til,:"i50, 
millió forintot  képvisel. 

Ezzel szemben mi képezi n kapitáliz-
niUH bázisát? 

A magánosoknál és n kincstárakban 
lévő ezüst és aranyon kivül a bankokban 
lévő mintegy ötezermilliónyí lorinl Ez 
nz éreztömeg fogy,  egyik országból a 
másikba vilielŐ, elrejilielo, vizekbe *ülyeszi-
belő. Ehhez járul mintegy 00,000 millió 
lorint névértéket meghaladó államadóssági 
kütvény, a sokféle  részvény, váltó, adós-
levél stb. Ezek finom  |)apirból czilra nyo-
mással készíttetnek, de alapjuk ama biza-
lom. bogy a nép fizetési  képessége fedezi 
H közülük csak a jelzálog kötvények bír-
nak reális értékkel. 

Még ide sorozhatjuk a gyárakat, me-
lyeknek szilárdsága s igy az ebbe vetett 
bizalom, hogy mit ér, egy tojás nagyságú 
dinamit, vagy egy szálgyula imgadja rá 
H felelelet. 

Tehát egyedüli reális alapon csakis 
A földbirtok  áll s ezért nagy feladatai  vari-
link az agrár törekvéseknek. Ha győzni 
akar, minden esetre a kapilálizmiH bilueit 
kell feltárja. 

Ama számos káros hatás köelll, mit 
a tőke uraim A okozott a társadalomban, 
megemlítek néhányat. 

A kapitálizmus legnagyobb bilne, 
hogy meleg ágya nz erkölcstelenségnek, 
terjeszti a fényűzést  s ezzel emeli a tömeg 
nyomorát s igy indító oka a társadalmat 
felforgatni  akaró szocziálizmusnak és kom-
munizmusnak. További bűne, hogy kellő 
(izelési eszközök hiányában eladósított 
államokat, városokat, községeket és egye-
seket, mindenütt a haladást és fényes  ki-
látásokat hangoztatva. Az adófizetés  alót 
kivonta magát s gondoskodott arról, hogy 
béke idején is állandó hadsereg legyen, 
mely az Ő vagyonát védelmezze. Ez eszelte 
ki a killöuböző egyenes adókat, fogyasz-
tási adót. határvámot, illetéket, a pénz-

ügyőrség légióját csak azért, hogy a köl-
csönadott Összegeit kamatostól kierőszakol-
hassa. 

Ily módon hcloly a termelésre, tény-
leg vezeti a közgazdaságot és politikát. 
A hatalmas, de befolyásolható  sajtó ren-
delkezésére áll s belolyása direkte vagy 
indirrekle uralkodik a törvényhozások, 
közigazgatások, kormányok és császárok 
lelett. 

Minden állam parlamentje első köte-
lességének tartja a pénzügyi és hadügyi 
kiadásokat megszavazni, lm mindjárt össze-
roskadnak is az állani fetitartó  tényezői 
s ez/.el egyiltt feláldoztatuak  is amaz erők. 
inelyek a társadalom gerinczét képezik. 

Egyszóval a kapitáliznius romlás elé 
viszi a társadalmat, mert uem törődik sem 
a munkással, sem a termelővel, szóval 
saját honli társaival, e^ik a nemzetközi 
országpu-zlitó üzérek érdekeivel, a mint ezl 
az utóbbi évtizedek története fényesen 
igazolja. 

Tehát a muiika nélküli gazdagodás, 
a vagy mi egyenlőtlen elosztása, az ellen-
ériék nélküli papit- vagyon, a termelést 
inegb''niió «pekuláczió, a társadalomtól 
külön vált kozmopolita tőke uralom oko-
zója a munkás és az egész társadalom 
siralmas állapotának. 

A/.t hiszem nz, a ki munka nélkül 
gazdagodik, a másét veszi el. 

Igaz ugyan, hogy az agrár törek-
vések is az egyéni tulajdon és a vagyon 
szerzés alapján állanak s czéljuk az, hogy 
az egyén boldogulása lehetővé tétessék ; 
i'u ml u itt teljesen mások a ezél hoz jutás 
eszközei, mint a kapitalizmusnál 

Az egyik egy évben egyszer ad ara-
tást és léltetii kel fagytól,  jégtől, zápor-
tól, aszálytói s ha nehéz munka után 
garmadában áll, a IlMtől ; a másik hó-
naponként, hetenként sőt naponként ad-
hat löbbs'/öiüs termést s halmozhat össze 
mesés vagyont semmi fáradság  nélkül a 
pai intetteken. 

S / i ' r k e s / u W ' U ós* Ú t a d ó t í t v a t a l : 
Györgyjakab M. utóda kimyvkrn-skrdi-sr. liov-Au 
1ÍI|< V/ellcini rés/i-t illolü inimicii közlemény. vulu-
n.int hirdetések s clűlizotvsi dijuk is kül"d«iidók. 

A<rrárizniiis-Ka|>iláliznuis. 
A magyar faj  ereje a földben  gyö-

kerezik s ezért nem leh 't Magyarországon 
földbirtok-politika  nélkül nemzeti politi 
kát (Izni. 

A mit a föld  termel, feldolgozza  nz 
ipar, forgalomba  hozza a kereskedés, saj-
nos akár-hányszor mellőzve a hazai ter-
melést s igy ez a két tényező megteremt-
heti a közvngyonosság emelkedését ; azon-
ban A nemzeti élet nagy erő forrása 
Magyarországon a földbirtok.  És mégis 
mnek kell legtöbbet szenvedni a kupitá 
li/mus nyomása Alatt. 

A kapitalizmus nz ő szövetségese a 
mntichesier liberalizmus, segítségével úrrá 
lett Európa ttépei felett,  melyet az egyes 
államok a íüldmivelés kiterjedettsége ará-
nyában éreznek legjobban 

Ezt az uralmat megtartani annál 
könnyebbnek látszik, mivel kormányok 
állnak szolgálatában s ha valahol, ugy 
itt áll ama reális igazság: a hol a pénz. 
ott a hatalom. 

Es IIA akad egy-egy nevesebb, a köz-
jót szivén viselő egyéniség s az agrAHznms 
előtt meghajtja zászlaját, azt üldözik s a 
legkíméletlenebb bánásmódban részesilik, 
mint csak most láttuk Darányi földmivelés-
ttgyi miniszter párisi beszéde alkalmával. 

Ezt a zsarnokságot csak ama nagy 
erő képes megtörni, mely az ágrárizmus-
ban rejlik s melynek ezél ja nem lehel 
más, minthogy AZ összes nép a kapitáliz-
nius és niHticliestcr liberalizmus nyomása 
alót felszabadittassék. 

Ezen hatalmas közgazdasági harcz-
Imn az agrárizmu* alapját Európában hat-
millió H5l,;i.»7 kilométer, vagyis ezer-
kétszázharminczrgymillió katasztrális hold 
képezi. Ily óriási teriilet millióknak nyújt 
kenyeret s olyan tőkét képez, mely sem 
tilzztd, sem vassal el nem pusztítható lla 
katasztrális holdját átlag 50 forintjával 

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

Irta Csomortáni P. Gaudenea. 
(Folytatás.) 

A győri táborba a fejet  fényes  katonai 
gyáazpompávai kisérték be; azután a hós Ka, 
(iyürgy. Csáktornyán temetteté el. Hasonló 
hősi halált haltak bajtársai is. kevés kivételé-
vel. (*sak az ó holttestükön juthatott, a török 
oly rendkívüli erőkifejtés  és áldozatok árán. 
a rommá lőtt és égett vár birtokába. De Szoli-
mán szultán még igy sem juthatott, mert Ma-
gyarország e legveszedelmesebb ellenségét 
még az ostrom ideie alatt szélütés ölte ineg 

Knnek a nagy hós György nevezetű 
unokájának. VII. Györgynek és Széchy Krzsé-
Ifetnek  a fia  Zrínyi Miklós a költő és hadvezér, 
ki e nevén szintén a 7-ik. . . Születési idejére 
vonatkozólag eltérők a vélemények. Teleki 
Ferencz gróf  szerint IGKi. május l-éa szüle-
tett; Kazinczy Ferencz: IfilH.  május I-ére; 
az olasz (ír. Príorato pedig 11120. máj. l-re 
teszi születési idejét és ez a feljegyzés  a leg-
bizonyosabb. 

II. 
Miklós első nevelése odahaza, a család 

uj lakóhelyén, a csáktornyai várban folyt,  az 
akkori idők erkölcsei és viszonyai szerint. A 
betű ismeretével egyszerre nyerte a hadi élet 
ismeretét és a tudomány elemeivel a vitézség 
^nyomásait. A vesszőparipa éa katonásdi játék 

® kis gyermekek ezen megszokott és ked-
velt mulatságai helyett — a valódi paripa és 
valódi katonáskodás szemléletébe gyönyörköd-
hetett, vagy izgttlmAS látványain edződhetett, 
mert gyakran volt alkalma láthatni oz ozalyi és 

csáktornyai vár dobogó hidján kivonuló vitéze-
ket. kik villogó szemmel, csillogó kurddal 
büszke méneken, fényes  hadi sorban, véres 
Ütközetre kisérték vitéz hőslelkü a|iját, a ké-
sőbbi hatalmas bánt. Látta, mikor jöttek meg 
a/ok egész diadalmenettel: elólhozvaaz elvett 
török lobogókat, azután a czifra  török fegy-
vereket, gazdagon felszerelt  paripákat, aláz-
kodó foglyokat,  majd az elejtett pogányok 
fejeit  dárda hegyekre tiizve és magasra emelve. 
Ily módon már zsenge gyermek korában, mi-
dőn a lélek legfogékonyabb  minden kül-be-
nyomás befogadására;  keblét a diadal és bor-
zalom látványa váltakozva lepte meg s már 
ebben a zsenge korban oltódott lelkébe azon 
felfogás,  hogy a legigazabb érdemnek és dicső-
ségnek a harezot tekintse. K felfogása  mellett 
szóltak a jeleit eseményei és élményein kivül 
a múltnak beszédes emlékei is. A gyermek 
nevével örökölte a vitézi hagyományt. Salamon 
Ferencz mondásaként Komáromtól le a tenger 
partig alig vala oly vidék, mely valamelyik 
Zrínyi kisebb-nagyobb csatájától és hősi tetté-
ről ne lett volna emlékezetes: két nyelven, 
magyarul és horvátul, dalban és regében hal-
lotta dicsőíteni e nevet; a ínég nem egy öreg 
fegyveres  szolga lehetett, ki nagy ősének, 
ama régi szebb idők főbb  bajnokának csodás-
tetteiről elő krónikás volt. A csáktornyai vár 
is, diadal jelvényeivel egy egész muzeumot 
képezett: a folyosók  mindenütt török zászlók, 
értékes spáhikardok, ezüstös hosszucsövli jani-
csár-puakák és tatár kézijakkal voltak borítva. 
Benn a termekben egy-egy török ágyú, azok 
győzedelmének hirdetője és őrizője, mind a 
Zrínyiek hivatásáról és pályájáról beszélt a 
gyermeknek , sőt a kis Miklós három éves 
korában a légrádi vitézek között lábatlankodott 
Kottorinál, mi azonbiui, tekintve az akkori 

szokásokat, nem lehetetlen, mert ily módon 
is. a torokok pusztulásának látványában akar-
ták őt edzeni. 

Kiles atyja, Zrínyi (îyiirgy Hí2G-ik év 
elején ezer jó lovassal Ferdinánd l'e Ilii vására 
a l arminez éves háború mezejére ment s ezen 
évben Wallenstein oldalán Sziléziában és Ma-
gyarországon tnimlen ütközetben részt vett 
s személyes bátorságával nagyon gyakran ki-
tüntette magát Így. a többek között: I'alánk a 
mellett, Zólyom megyében, heves üldözőbe 
fogott  egy előkelő törököt, s mikor elérte, 
többek láttára fejét  vette. Wallenstein elé jöve 
a levágott fővel;  .Íme, mondá igy, kell a 
császár ellensegét üldözni, igy kell a győzelmet 
szerezni." .Láttam én már, jegyezte meg Wal-
lenstein több levágott fejet  is." .Talán többet 
láttál, de többet nem vágtál" —felelte  vissza 
Zrínyi. Kttól az időtől fogva  Wallenstein min-
dent elkövetett, hogy kavargó epéjét kiönthesse 
Zrínyi ellen s ót a Yágvonal örizetére rendelte. 
Ott a fiatal  bán. beleesett az uralkodó jár-
ványba s Pozsonyban, löiíli. decz. 28-án Páz-
mány priinási palotájában, hová betegen, el-
csigázottan vitetett, hiiszonnyolcz éves korá-
ban, a járvány áldozata lett. Ferdinánd étkezés 
közben értesült a halálesetről s a szomorú hir 
hallatára annyira megdöbbent, hogy a kést 
kiejtette kezéből és elváltozott egész arczában. 
A csaliuli fészket  szive szeretteivel nem lát-
hatta többé, csak holtteste érkezett vissza, a 
következő év szeptemberében, ősei örökébe, 
hol fényes  szertartások mellett, méltóságát 
megillető pompával temettetett el a remete 
Pálosok szent Ilona kolostorában. Midőn a har-
mincz éves háborúba ment, Pázmányhoz leve-
let irt, melyben gyermekeit „künyorílletcssógébe 
és pártfogása"-ha  ajánlotta. Az árvák Miklós 
és Péter, nagybátyjuk Batthyányi Ferencz 

Ez a kényelmes kereset mód terjeszti 
A játék szenvedélyt s a népnek naponkint 
tágasabb köreit vonja be a börze világába 
s igy megrontja az erkölcsöket, korrum-
pálja az egész közéletet, szegénységbe 
dönti a tömeget s néhány ember kezében 
hallatlan vagyont halmos lel 

A nierkántil izmus uralmának visaza-
hatásakép jelentkezett az agrárizmus, mely 
az egész közgazdasági életet uj alapokra 
czélozza fektetni.  Ez a visszahatás pedig 
napról napra jelentkezik s nyilatkozásában 
A nemzeti munka és termelés védelme 
nyilatkozik az uj irány jellegéül. 

Ez a jelleg adja meg a magyar gaz-
dasági politikának az agrár irányt, me-
lyet minden elmének, mely a munka beceét 
felfogni  képes, hazafiúi  kötelessége támo-
gatni. 

Az agrár törekvések nem mondhatók, 
legalább nálunk, teljesen tőke ellenesek-
nek, hanem csak a pse ud ó - ka pi tál izmus, 
vagyis a spekuláczió megszűnte tőjének. 

Péterffy  József. 

A székelyföldi  iparfejlesztés  tervezete. 
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter 

mihelyt székelyföldi  szemle átjárói a (Óvárosba 
vissza érkezett ntkOzben szerzett tapasztalatai-
ból folyölag  ipar fejlesztésűek  módozatainak aeg-
állapítása érdekében következő fontos  leiratot 
intézte a marosvásárhelyi iparkamarához: 

A székelyföld  közgazdasági, nevezetesen 
forgalmi  és ipari viszonyai legújabb helyzetének 
személye» megismerése czéljából tett legutóbbi 
utazásom, nevezetesen a négy székely vármegye 
székhelyeitek és azok ipartelepeiuek, valamint 
a látogatásom alkalmából rendezett kis helyi 
kiállítások megtekintése révén, kOzvetlea meg-
győződést szereztem magamnak arról, hogy 
a Székelyföldön  és kfllönOsen  annak váro-
saiban mily reodkivQI sok a teendő ipari téren 
akár a gyári, akár a kézmQ, akár pedig a báli 
ipart tekiotsQk is. 

Alkalmam volt egészséges és fejtOdés  képe* 
kezdeményezéseket is látni, melyek jóakarata 
islápolás révén a székelyföld  közgazdasági vi-
szonyainak fontos  tényezőivé lehetnek; de eszel 
szemben alkalmam volt régi iparágak marad-

gondviselése alatt egy ideig otthon, vagy Eger-
szegen. vag)- Német-Újvárt fejlődtek  valami 
házitanító vagy* pap vezetése alatt. Pázmány, 
kinek a Zrínyi fiukra  különös gondja volt, a 
gyámoknak valamelyik kiválóbb intézetet aján-
lotta, s ezek 1680-ban őket a gréczi jezsuiták 
iutézetébe Íratták be, melynek Pázmány ia 
egykor lángszavu tanára lévén, mint biboros, 
hatalmas főpap  is kegyelettel gondolt erre az 
intézetre, honnan tanulmányai és tehetségei 
erejével a tüneményes pályára elindult Zrínyi 
Miklós e hírneves intézetben A grammatikai 
tanfolyamon  megismerkedett a latin, görög 
remek írókkal, s megtanult németül és o'aazul, 
itt kezdette tanulni a francziát  és spanyolt, 
hazulról pedig birta a magyar anyanyelvén kivUl 
a horvát és torok ismereteket. 

Négy év múlva öcscséveil Nagy-Szom-
batba ment, hol az őrzők szemei elótt 163Q>ig 
végzik a rhetorikai két éves tanfolyamot,  mely-
nek czélja a szónoki és költői tehetség teljes 
kifejtése  volt. Ott, az idegen földön,  idegen 
mesterektől nyerik vala tudásuk alapjait, nyelvi 
ismeretóket, de itthon magyar emberek és 
magyar viszonyok befolyása  alatt fejezik  be 
magasabb tanulmányaikat. 

Itthon kapja meg műveltségűk a maga 
szónoki és költői szellemét, az egyetemes tar-
talomban nemzeti színezetét. Mert Pázmáoy 
abban az időben, mikor ép a fiatal  lélek virég-
fakadása  van, mikor mindennemű behatások 
iránt a legfogékonyabb,  mikor a tanoláa nyo-
mott levegője helyett inkább a tapaaitalás 
szabad légáramában fejledezik,  védenczeit haza-
hozta s a maga körébe vette, hogy a némáért 
eszmény és erselmek között fejlődjenek  é» 
nevelődjenek. Az élénk, gyore felifogása,  min-
den szép és jó iránt fogékony  keblű iţafc 
itteu találták meg igazi iskolájukat. (Folyt, kov.) 



Julius 25. C S I K I L A P O K 

•áayait is látni, a melyek kelifi  felkarolás  és 
u érdekeltek megfelelő  tömörítése, szakképzett-
ségűk emelése és hitelviszonyaink javítása által 
ismét élet képet iparágak k á volnáoak fejleszt  belök, 

Teljes tudatában anoak, hogy a gyáripar 
nak a 9sékfl1yf01d0o  és kOIOnOsen anoak távn-
labbi részén kisebb tere van ez időszerint, mint 
az ország más, e tekintetben kedvezőbb fekvésű 
vidékein, nem ringalom magam, abban a remény-
ben, bogy ezen a téren legalább egyelőre na-
gyobb eredmények lesznek elérhetők, de azért 
aanál nagyobb gonddal és körűi tekintéssel kell 
eszel foglalkozni,  ápolva és fejlesztve  azt. a mi 
benne egészséges és frjlődésképes.  mert minden 
egyes ily gyártelep ujabb é< ujabb kereseti 
lorrásohat nyit meg a Székelyföld  lak Hágának 
és ez által mind erösebb eszköze |«sz a kiván-
dorlás korlátozásának. 

Ha a gyáripar tekintetében természet-
szerűleg tatán lassúbb is lesz a fejlődés,  annyi-
val nagyobb eredményeket várok a kézműipar 
fejlesztésétől,  melynek épen a Székelyföldön  van 
kfllOnös  fontosság  A a mult fejlődésénél  fngva 

•éa a gyáripar lassúbb térfoglalása  következtében 
A la- és fémipar  Maroavá-árh»lyen, a limár-

H»ar és vasipar Székely-Udvarhelyen, illetve 
Udvarbelyaiegyébeo, a faipar  különböző Aeai 
Nepti-SzentgyOrgyOn és az asztalos ipar Kézili-
Vfeárhelyen  jellegzetes l-izonyi lékek arra m'zve, 
bogy a Székelyföldön  erős talaja vau ktílnn'-özi" 
iparágaknak, csak fel  kell azokat karolni k1lő 
erélylyel és az eredmény meggyőződésem szer int 
kétségtelen. 

A mi e tekintetben bi/lató az említett 
helyeken, kétség kivfll  kellő talajra találva 
Csikvármegyében,  ületől-g Csik-Szeredan 
és Gyó-Szt-Mi  kioson  is, csak foglakoznunk 
kell azzal rendszeresen, tervszeiQ»nf  nem kisér 
letekkel, melyekre már alig van időnk, hanem 
oly intézkedésekkel, a melyek másutt hasonló 
viszonyok kOzOtt már beváltak és eredménye 
vezettek. 

Hasonlók a viszonyuk a háziipar tekin-
tetében is, melynek egyik ágát, a szövé*zetet 
Háromszélivármegyében már sikerült olyaUpra 
fektetnem,  mely a biztos fejlődés  felé  vezet. 

Ez azonban csak r&w* lévén a temdok 
hossza sorozatának, sürgős szükségnek tartom 
komolyan és behatóan foglalkozni  a székely ipar-
fejlesztés  Összes részleteivel, melyek ismerete 
nélkül komoly intézkedjek neui ubeiők. 

Ezen részletek kinyimozása és elém ter-
jesztése elsőraogo feladata  a kamarának, O<-IM 
általános nagy vonásokban, hanem egyes ipar-
telepek és műhelyek szerint, megjelölve ugy azt, 
a mi azokban egészséges, mint azt, a mi a fej-
lődést akadályozza, valamint azt is, ha egyes 
műhelyek jobb teknikai berendezése kívánatos, 
szávai oMgjétölve konkrété minden rész/etet. 
kerülve abbau a nagy általánosságokat. 

Czélom megindítani az egé-az vonalon a 
rendszeres tevékenységet, elhárítani a gyáripar 
akadályait, szervezni a kézmű- és háziipart, a 
mennyire azt természetesen a rendelkezésemre 
álló eszközök keretében fukozatosau  módom lesz. 

Ezek alapján felhívom  tehát a kamarát, 
bwy tegye beható tanulmány tárgyává ezt az 
ügyet és terjesszen elém erre vonatkozó rész-
letes, konkrét javaslatukat, még pnlig vállalatok 
és kézmű ipari műhelyek szerint, mely munká-
jában segítségére lt*z a kerületi kir. ipnrfel. 
ügyelő, a kit ez irányban megfelelően  uu*itol-
lam. A mennyiben továbbá szakéi tó közremű-
ködésére volna szüksége, készséggel ulasitom 
erre a teknologai iparmfu*-um  igazgatóságát is. 

Végfll  utalással a székely ifjak  ipari ki-
képestetése tárgyában a kamarához intézett 
leiratomra, megiegyzem, bogy mmdkét ügyre 
vonatkozó javaslatát a% őszre «Ivárom, mert 
a tél folyamán  a teendők egész wrozatát meg-
akarom már állapítani. 

Budapest, 1900. julius 13-án. 

Mosolyogva kezével, jobbra balra inte-
getve lépdel a főpásztor  a sorok között. 

A körből kilép Antal János kisbíró és 
egyszeri! szavakban bár, de szívből mond a 
község nevében .Isten hozott*-at. 

A püspök láthatólag meghatottsággal 
válaszolt. -Hálát adok én is, — ugy rnoml -
a jó Istennek, hogy megengedte nekem koz 
tetek. kedves csángó népem megjelenhetni es 
módot nyújtott irántatok érzett szeretetem 
nyilvánítására. 

Az Isten áldása legyen, fejezé  be fenn-
költ szellemű beszédét, e község minden egyes 
lakóján". 

A viharos éljen esillapodtával megindult 
a menet a templomhoz. Szép csendben helyez* 
keilett el az ájtatos népség a padsorokban. A 
vecsernyét maga a püspök olvasta. 

Szivben és lélekben megerősödve gyUle-
kezett azután a közönség az ujonan épült is-
kola elótt. 

Nemsokára megjelent a püspök ur ó mél-
tósága kíséretével éa megszemlélte nz általa 
emelt intézet helyiségeit. A tantermek, éppúgy 
a mellék helyiségek is megnyerték tetszését, 
melynek többször kifejezést  is adott. 

Sokáig időzött azutáu a püspök .az 
kedves csángó népe" között. Mosolyogva, ra-
gyogó fcedélylyel  beszélgetett az egyszerű 
emberekkel. S a csángók félelem  nélkül, tisz-
teletteljesen feleltek  az egyes kérdésekre. Majd 
a gyermekekhez fordult.  A gyermekeket na-
gyon kedveli. Kénléseket intézeti egyikhez, 
másikhoz. Nevüket, életkorukat tudakolta, és 
egy katecliesist tartott nekik. 

Hegedűs. 

Iskola szentelés. 
Lélekemelő ünnepség folyt  k» a mult hé-

ten (iyimes-Középlok helységben azon alka-
lommal, hogy gróf  Májláth Gusztáv erdélyi 
püspök ott időzött, a raikor is felszentelé  az 
általa épített iskolát. Az ünnepség lefolyásáról 
tudósításunk a következő: 

Az égen fekete  fe-hók.  Permetezik. Nagy 
sár van. A középloki indóháznál azért nyüzs-
gő élet uralkodik. Ott van a falu  apraja, nagy-
ja. Cnnepi ruhát Öltött mindenki, inert magas 
vendéget várnak. 

Ksti fél  6 órakor feltűnik  a mozdony fe-
kete fllsţje. 

A vonat megáll. 
Éljen! Kljeu! Éljen! kiáltják szivhől 

lelkesen. 
Egy első osztályú szakaszból ruganyos 

léptekkel siet ki gróf  Májláth Gusztáv erdélyi 
püspök. Kíséretében voltak : Karácsony Márton 
marosvásárhelyi apát, gróf  Toldidaghy Hamu p. 
kápláq, Murányi Kálmán felesi  ki esperes, Kaucz 
János karczfalvi  alesperes, Erőss József  tanár, 
Szekeres János hitoktató, dr. Fejér Gerő tanár, 
Lórincz, Sándor, Bálint Lajos plébánosok, Ká-
szooi Alajos, Boér János káplánok stb. 

Éljen I Éljen I Hangzik fel  újra egyhan-
gúlag. 

A piispök ur igen megörült :i gyermekek 
tudásának és mindegyiket megajándékozá egy-
egy Szűz-Máriás emlékéremmel. 

Már beesteledett, a mikor kíséretével a 
papi lakba tért. 

A tulajdonképeni ünnepség jul. lóén, 
vasárnapon, folyt  le. Az időjárás is nagyon 
kedvezett az ünneplőknek. Több napi esőzés 
után. derült, felhőtlen  volt az ég, mintha együtt 
akart volna Örvendeni a lakósokkal. 

A hely- és környékbeliek már kora reg-
gel gyülekeztek a dombon levő templom előtt. 

A mise körülbelül 8 órakor vette kezde-
tét, melyen maga a püspök pontilikált fényei 
segédlettel. 

Az ájtatos itnák elvégzése után a pap 
lág a néptói kisérve. szent zászlókkal vonult 
a felszentelendő  iskolához. A hosszú menet 
szép zsolozsmákat énekelve köszönte meg az 
L'r véghetetlen kegyét. 

Az uj intézet tágas helyen épült a tem-
plom közelében. Egyik falában  következő már 
ványtábla hirdeti a kegyes jótevő örök emlékét. 

Kpittette Székhelyi gróf  Májláth Gusztáv 
Károly erdélyi püspök. 

Tervezete Pápai Sándor 189»-11)00. 
Az iskola-épület bejárásait ál ó méltósága, 

letérdepelt és buzgó imát mondott, majd kö-
rüljárva az intézet helyiségeit, beszeutelé azo-
kat. Azután az egyik feldíszített  terembe lépett, 
a hol Ueuke József,  községi lelkész, köszönte 
meg a nagylelkű adományt. 

A költői eszmékben gazdag beszéd küny-
nyekig meghatotta a jótékony püspököt. 

.Midőn ezen újonnan épült iskolát átadom 
rendeltetésének, válaszolt megindulva, teszem 
erős hittel és meg vagyok győződve, hogy 
ezen községnek nemes lakossága sohasem 
fogja  tűrni, hogy ezen iskolán más uralkodjék 
mint Jézus Krisztus. 

Nem fogja  tűrni, ko;ry más igazság hir-
dettessék, mint a melyet az Isten Kin hozott 
a világra. 

Kz a bizalom és reménység önti el 
szivemet ezért örvendek előre ezen jónak, 
melyet nemoaak a jelen nemzedék, de a jövő 
nemzedék is élvezni fog"... 

A szűnni nem akaró éljenzés csillupod-
tavai újra felhangzottak  az ájtatos dalok és 
a menet megindult a templomhoz, a honnan 
ó méltósága lakására tért. 

Hétfőn  reggel ő mélósága szent misét 
olvasott. 

Kilencz órakor kocsira ült, hogy Som-
lyóra induljon. Lelkes éljenzés követte a tova 
robogó hintót. 

Már jó messzire, haladt a kocsi és még 
mindig felhangzott:  Kljén, éljen.'.... L. J. 

Iparosok nyugdij-ügye. 
(Folytatás). 

A nemzetközi statisztikai intézet által el-
fogadott  számítási mód szerint kiszámítva, 
Magyarország halálozási arányszámai 1891— 
1895-ig átlag u következők; Kihaltezer lélekből: 

1891-től, 0 - 1 éves 8.54 egyén 
1-1« . 8.86 . 

20-38 . 2.HQ 
40-69 „ 3.81 . 

1895-ig. (iO— „ 8.03 . 
Összesen 82.04'"'-•=• 3.20% 

189G-ban 0— 1 éves 7.53 égvén 
1-19 . 7.36 . 

30--39 , 2,51 „ 
40-59 „ 8.40 „ 
« 0 - . W.53 . 

Összesen 29.33 2.92V 

1897-ben 0— 1 éves 7.44 egyén 
1 -19 » 0.96 „ 

00—39 „ 2.48 . 
•10— 59 . 3.44 , 
6 0 - , 8.57 . 

Összesen 29.19 = 2.92°/» 
1898-ban 0— 1 éves 7.0ő egyén 

1-19 . 7.16 „ 
20—39 . 2.46 . 
40—59 . 3.46 . 
6 0 - __ . 8.95 , 

Összesen 29.02 = 2.90V.. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara kerületét alkotó Csik-, Háromszék-, 
Marostorda- és Udvarhelyvármegyék s Maros-
Vásárhely sz. kir. város halálozása átlng 1891 — 
1895-ig 2.85"/o-ot tett, 1896-ban pedig 2.91%-ot; 
vagyis daczára magas fekvésének  és havasi 
klímájának, százaléka — habár az 1891—95. 
évi viszonylatban alul mnrad az országos át-
lagon — 1896-ban nzt túlhaladta. 

Kitetszik az előadottakból, hogy hazánk 
balt a halálozás körül mozog átlagosan; 
ami azonban a korosztályokat illeti, ezeknél 
a halálozás a lege röge bh 0—19 éves korig és 
(iO éven fölül,  mely utóbbihoz a legközelebb 
áll a 40—59 év közti körosztály. 

A halálozási arányszám nz illető korosz-
tály Vban is a legnagyobb a 60 éven fölül 
7.44°/». 7.67°/, s 7.81%,-al, valamint a 40—59 
év 1.77. 1.78 és 1.80Val 1896., 1897. és 1898. 
évekre vonatkozólag, mely számok megfelelnek 
az 1891-ig visszamenő évek átlagának. 

Mindezek daczára nz évi halálozások 
számát a nyugdij-egyesületnél csalódás kike-
rülése végett, csupán 2.5u/n-al vettem számí-
tásba. hogy annál szilárdabbut építhessük arra 
további számításainkat. 

Ami tovább a rokkantságok, illetőleg 
munkaképtelenségek számát illeti, erre nézvi 
a .Magyarországi könyvnyomdászok és betű-
öntők egyletének" évkönyveiből vett adatok 
nyújtanak tájékoz tatást, Kzen adatok szerint 
a nevezett egyesület nyugdíj-osztályának tagjai 
közül nyugdijat élvezett 1895-ben 47 egyén. 
A segélyezett árvák száma pedig 72 volt. 

A fentebb  vázolt alapszabály szerint egy 
nyugdíjas egyénnek megfelel  6 árva, vagyis 
a 72 árva egyenlő 12 nyugdíjas egyénnel; 
mihez képest a jelzett évben 59 felnőtt  egyént 
megillető teljes nyugdíj adatott ki: mely szára 
a nevezett egylet nyugdíj-osztálya 2801 akkori 
tagjának 2 1%-át teszi. 

Ugyanazon egyletnek 1896-bnn 54 nyug-
díjas tagja és 85 segélyt élvező árvája volt, 
ami az iméntiek szerint, 68 teljes nyugdíjasnak 
felel  meg. Ez a szám az ugyanazon évben volt 
2825 tagnak 2.4°/0-a. 

1897-ben 56 nyugdíjasnak és 89 árvának 
71 egész nyugdíj adatott ki és igy u 2939 
tagnak 2.42®,'»-át megillető nyugdij és segély 
enyhitette a tagoknak, vagy hátramaradott 
lirváiktmk uz élet nehéz gondjatt. 

Ay özvegyek a tervezett nyugdij egyleti 
alapszabályok értelmében elhalt férjeik  után 
nyugdijat uem élveznek, hanem csak egyszer 
mindenkorra szóló s a férjeik  által befizetett 
tagsági d ijak 30° 0 -át tevő végkielégítést nyernek. 

A .Mugyarorezági nyomdászok és betű 
öntők egyleténél* évente átlagosan 20 özvegy 
részesül segélyezésben, ami a tagok több évi 
átlagában 0.7%-nak felel  meg. 

A nevezett egyesület nagyérdemű elnö-
kének szóbeli nyilatkozata szerint a nyugdíja-
sok létszáma 25 év alatt 2.5°/«-ra még egy 
évben sem emelkedett. 

Pedig ezeu egyletnél nem hagyható figyel-
men kivül az a körülmény, hogy ennek tagjai 
mindannyian olyan ipart Űznek, a mely tán 
az összes iparnemek közt a legkárosabb hatás-
sal van a szervezetre, amit évkönyveinek be-
tegségi statisztikája is kétségbevonhatlonul 
igazol. 

Az ország egyes vidékein szervezendő 
nyugdij-egyesületeknél tehát, melyeknek tagjai 
a társadalom különböző foglalkozású  iparos 
elemeiből csoportosulnak, ahol az egészségi 
viszonyok és igy a rokkantsági esélyek is sok-
kal kedvezőbbek, mint a nyomdász és betűöntő 
iparnál, teljesen reális, Iha az egyesület tag-
létszáma után, a számadatokkal Igazolt leg-
kedvezőtlenebb százaléknál is magasabb 2.5V 
kal számítjuk nz évente segélyezésre szoruló 
rokkantak és összes létszámát 

Kikeresve így a hazai adatokon nyugvó 
azon ismeretleneket, amelyek támponttulszol-
gálnak a nyugdij-egyesületek szervezésénél, 
a továbbiakat már tisztán Bzámitási műveletek 
képezik. 

Atiérek tehát most annak taglalására, 
hogy miképen látom reálizálhatónak a tagok 
nyugdíjigényeinek kielégítését a közölt statisz-
tikai adatok mellett, ami egyébként a .Magyar-
országi nyomdászok és betűöntők egyleté'-nél 
negyedszázados fennállása  által tényleg igazo-
lást nyert s éppúgy igazolást fog  nyerni rövid 
időn az 1693. óta tőkéjét a legBzebb eredmény-
nyel gyíljtó és több ezer taggal biró .Magyar-
orezági munkások rokkant- ós nyugdij-egy-l e t é n é l - * (Folyt kív.) 

Halálos kimenetelű párbaj. 
Dr. Kánya János, figyvéd  és Dalinstky 

József  Ügyvédjelölt egy kOztflk  felmerült  becsü-
letbeli ügyet f.  bó 19-én pisztoly párbajjal in-
tézték el, mely dr. Kánya Jáaos megaebesüléNével 
végződött ugy. bogy ennek következtében folyó 
hó 18-án meghalt. 

Szomorú dolog, bogy ezen ftgy  ekkép vég-
ződött, pedig minden el lelt kOvetve, bogy a 
párbaj megakadályoztassák, a mi azonban fáj. 
dalom nem sikerűit, s e miatt dr. Kánya János 
hullott el a beesllet mezején. 

Gróf  Mailáth Gusztáv Károly erdélyi pü«. 
pftk  a betegrt már 13-án meggyóntatta, azonban 
usy látszott, liogy sebe nem életveszélyes, 
még 17 én délelőtt sem bitté senki, hogy álla-
pota válságossá fordulhat.  Sem as orvosi tuáo» 
máuy és lelkiismeretes gyógykezelés, sem sze-
retteinek Önfeláldozó  ápolása nem birlák sz 
éleinek megtartani. 

Temetése f.  bó 30-án d. u. történt nagy 
i észvét mellett, melyen a város és vidéke intel-
ligencziája is jeleu volt s a halottat bazaCsik-
Delnére szállították a ottan helyezték a sírba. 

Nyugalma legyen csendesít 
A család a szomorú eset alkalmából a kö-

vetkező gyászjelentést adta ki: 
AInliróttak fájdalmas  azivvei tudatiák, bogy 

nemes szivO gyeriuekflk,  illetva testvérük, unoka 
testvérük és sógorok dr. Kánya János, kóz- és 
váltó ügyvéd, b. tiszti ügyész, törvényhatósági 
bizottsági tag 49 éves korában julius 18 án, 
egy heti szenvedés után, a halotti szentségek 
lelvétele után jobb létre szenderült. A közpályán 
igazság szeretet s lelkiismeretes kOtelességlodás 
jellemzék. Mindenkinek mindene volt, a magáé 
uem volt. Sidvűnk elszorult, fijdalműnk  kimond-
hatatlan. Az a Indát, hogy leUe megdicsőült s 
a jó Isten pártfogásába  ve»zi azokat, akiknek 
Ő támasza vala, megvigasztal. A megboldogult-
nak földi  rászfj  folyó  bó 20-án d. u. 3 órakor 
n halottas háznál tartott himzentelés után Csik-
Delnére szállíttatnak a ott a templom kerítésben 
fognak  OiOk nyugalomra helyeztetni. Lelkéért 
az engesztelő szent-mise áldozat ugyancsak Caik-
Delnén folyó  hó 21-én fog  bemuututni. AzArOk 
világosság fényeskedjék  n^ki! Csík-«Szer edán. 
1900. julius 18 án. Kánya József  ás neje Balog 
Juliánná »zűlők. Kánya Gyula, Kánya Mária férj. 
Deáky Péterné, Kánya Polizéna férj.  Szebeui 
A Ibertné, Kánya József.  Kánya Etelka féri. 
Bocskor Antalné testvérei. Deáky Péter, Szebeni 
Albert sógora. Kánya JÓMefué  szül. Sámli* 
Autia fógoruője.  Lajos, Eliz, Margit, János, 
tiizella, Ferike, Berta, Jolán testvérei gyermekei. 

T A N Ü O Y . 
Csikmegye gazdasági felsőnépiskolája. 

Ezen iskolának az 1699—1900-ik tanév-
ről szóló értesítőjét vettük, mely az intézet 28. 
éves fennállásának  eredményéről számol be. A 
gazdasági tanügynek és a gazdasági életnek 
lelpezsdűléséről s a gazdasági viszonyok jobbra 
fordulásának  reményéről trszen tanúságot, bogy 
a néhai nagyemlékű Br. Eötvös állal a Szé-
kelyföldön  felállított  de azóta egyenként meg-
szűnt gazdasági felsőnépiskolák  ezen egyik meg-
marad oltja, most uj életre kel s működésének 
eredményeit az ország éa a sajtó bírálata alá 
bocsátja. As Értesítő átlapozása azon benyo-
mást teszi, bogy a gazdasági (elsőnép iskolák 
intézménye sokkal nagyobb Atyelembe vételt, 
támogatást és méltánylást igényelne, mint t 
minőben évtizedek óin s jelenleg ia ugy maga 
a gazda társadalom mint a korm uiy részesítette. 
Ezen per eiczellena gazdasági népoktatás in-
tézeteket kellene felkarolnia  és fejlesztenie  ugy 
a kormánynak, mint a gazda társadalomnak, 
azon sokféle  czimű és alap nélkül dolgozó gaz-
dasági kísérletező tanfolyamok,  gazdasági is-
métl3 iskolák stb. helyett, melyek manapság 
felsziure  kerültek, sőt talán helyesebb volna, II I 
a ma oly nagyon divatba jou földmives  iskolák 
helyetl is a* érdekelt kOrOk inkább gazdasági 
felsőnép  iskolákat állítanának fel.  A gazdasági 
felsőnép  iskola általános elméleti képzettséget 
ÍN nyojt a gyakorlati mellett, s igy a azegé-
nyebb szülök gyermekeit a kizárólagos gazda-
sági alsóbbrendű állásokon kivül képesíti más 
polgári és alsóbbrendű hivatalos állásokra is, 
mert tanériéke egyenlő a középiskola 6-ik osz-
tályával. A fötdmiv-fl  iskola csak as alsóbbren-
dű gazdasági állásokra képeit s caak gyakor-
lati ismeretet nyújt- mely miau rendben népte-
len s csak nagy fcutöndijak  és alapítványok 
mellett népesíthető be. A gaxdasági felsőn  ép is 
kólák ugy voluáaak fejlesztendők,  bogy azok 
tanfolyama  a mostani három éves helyett négy 
évre volna emelendő s tantervűk ennek érlel-
mében módosítandó. Es esetben lanértékfik  a 
középiskola 6-ik osztályának felelne  m~g. Ax 
ilyen gazdasági szakiskola felelne  meg aztán a 
gazdálkodó nép valódi géniuszának éa a minden 
napi élet szükségletének. Ezen Iskolából kerül-
nének ki a jó falusi  elöljárók, kik gasdaaági 
szakismereteikkel nagy szolgálatét teaaéaek a 
falusi  gazdálkodó nép elhaladására. Az előt-
tünk fek  ő értesítőben Likam Mihály tanár 
szakavatoUau slrgtjtf  a gazdasági felsőnépisko-
lák tanterv revizlójántYfeas  iskolák fejlesztésé-
nek szükségét. Az Értesítő helyesei Osne Aliitól t 
átaézetet nyújt a tanalók létszámáról, a stűlők 
foglalkozásáról  s egyéb statisztikai adatokról, 
melyből kitűnik, bogy 61 beirt nOveadék kOzftl 
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(l.ifk  sztHJje lUdnirM é* caak 10-uek más 
foglalkozása.  Az io k, ténik, bogy az aióbbl idő-
ben örvendetesen >/áporodik a tanulók száma, 
meri mig 1898-baii a három osztályban Össze-
sen 30 volt a növendékek létszám*, addig 1899-
bea 41-fU  éa 1900 I an 49-en végezték az iskola 
bárom osztályát. A/. év elején beirt 61 tannló 
kö/fil  56 esik megyei és 6 más vidéki illetőségű, 
valláa szerint 69 rém. katb I ágostai és egy 
görögkeleti, anyanyelv szerint pedig 60 magyar 
és 1 rónán volt. Nagyon aj An la tus ezen intézet 
azon felnőttebb  ifjaknak,  kik elméleti tanulmá-
nyaikat bármi okból félbe  hagyták a jövőben 
arra vannak hivatva, hogy saját vagy bérlett 
birtokon gazdálkodjanak. A< intézetet Csik vár-
megye tartja lenn. Ta.idij nincs. A vármegyei 
illetőségű tannlők számára 4u drb 100 koronás 
ösztöndíj van rendszeresítve. 

A szegényebb tanulók az ifjúsági  segély-
egylettől csekély használati dij mellett tanköny-
veket is kapnak. 

H Ű M Í N F K I Í É K 
Mir  el már n harmadik  évueffifed 

utfff  keulŐdött  ti*ztetettel  kérj  fik  azon 
előfizetőinket,  kiknek  előfizetette  lejárt, 
annak Hzlre*  meffujtláttára.  S eyţfnttal 
felkérjük  mUulaxon  t. előfizetőinket  a 
kik  előflzrténeikkel  hátrálékban  runnak, 
l***ffff  azon hátralékokat  k lad  óh I  rata-
ta nk hoz bekültleni  mzí  repkedjenek. 

A ősik-somlyói főgimnázium  áthe-
lyezésének kérdése, a mint értesültünk, a meg-
oldás felé  egy lépéasel közelebb jutott. Püspök 
ur Ö méltósága közelebbi itt léte alkalmából a 
gimnázium áthelyezésének kér lésében a várm-gye 
inié/ű léi fiaival  érintkezésbe lépvén, hajlandónak 
nyilatkozottá kezdeménye»ö lépések megtételére 
az esetben, ha Szereda város az építkezésre 
szükséges 8—10 holdnyi területet bjziosilandjH. 
Mindenek előtt tehát a nagy font-  >sságu kérdés 
megoldása Szereda város áldozat készségétől 
fűig.  minek meghozatalát a varosra háramló 
akkora előnyök követelik, bogy lehetetlennek 
tartjuk azaz elöli szűkkeblű kitérést. 

Gróf  Majláth Püspök elutazása. Az 
a két turnusra beosztott ö —f>  na|Hi.s sxentgya-
korlat, melyet pűspilk ur ő méltósága Csik-
Somlyón a lelké*zke<|<", róm. katli. p>pság, ta 
nárok és tanítóknak rendezett, f.  hó 20-án ért 
véget. Az utolsó öt napos ájtatos elmélkedésen 
szűkebb hazánk minden rés/.éből mintegy 141 
tanár és tanító vett részt s esak azok marad-
tak távo', kiket egy a más fontos  okok a meg-
jelenésben akadályoztak. A szenti'yakorlalokoni 
részvételre nagy vonzerővel bir a főpásztor 
szeretetre méltó egyénisége, a ki igt/.i a'yai 
örömét talália abban, ha az egyházak és tan-
intézetek élén álló alantos közegeivel s általá-
ban a hívekkel minél gyakrabban érint kezb"tik, 
hogy a gondjaira bízott nyájat összetartsa és 
öregbítse a bitben és vallásos érzületben. Már 
többször tanúsított áldozat béxzxégén-k ezúttal 
is szép tanújelét szolgáltatta ő méltósága, mi-
dőn a lefolyt  szentgyakorlatok ideje alatt a 
nagy számban résztveti papság, tanár és tanító 
testület teljen elállásáról bökexüleg gondolkodott, 
sót egyes szegényebb sor»o tanítóknak még uta-
zási költség-ii is fedezte.  Szombaton arázott el 
székhelyére s hagyta ott Csik-Somly/t a mely 
ott tartózkodása alatt mintegy búcsújárás szín-
helye volt a híveknek, kik határtalan tisztelettel 
és szeretettel rajongnak a lelkes főpásztor  lá-
tása után. 

— A képviselőt választók névjegy-
aókének ösaseállltása. A vármegyei központi 
választmány a folyó  hó ld-iki ti lésében tárgyalta 
azon felszólamlásokat,  melyek a jflvö  1901. évre 
összeálliloit képviselőt választók id»iglen"S név-
jegyzéke elleu adattak be. A 4 választó kerü-
letből ösexesen 80 felszólamlás  lett beadva, mi-
nek folytán  kilenezen a névjegyzékbe utólagosan 
Mvétettek, tizenegyen pedig jogezim biáuyában 
elutasillatlak. Az igf  összeállított névjegyzék 
szerint van: a) a szentmárlnni választó kerület-
ten 1718, a szeredaiban 1665, a karc'.lAlviban 
2111 és a gyergyó szentmlUósí kerfll»lben  2916. 
vagy is a 4 választó kerületben Összes* n 7770 
jogosult választó. 

— A oaikmegyei egyetemi hallga-
tók estélye. A csikmegyei egyetemi hallga-
tók Mikó Bálint, Becze Antal, dr. Perjéssy Mi-
hály, Uaktsi Gáspár, dr. Bocskor Béla és dr. 
Tiltscher Ede urak védnöksége alatt a .Taní-
tók húsa" javára városunkban folyó  évi aug. 
hó 4-én a Csillag vendéglő nagy termében 
Egyetemi Estélyt rendeznek. A rendező bizott-
ság, melynek élén Ferenczy Ernő agilis jog-
hallgató áll, már előre is garancziát nyújt 
arra, hogy ezen estély is sikerben és ered-
ményben méltán fog  sorakozni jó hirű elődei-
hez. Midén olvasó közönségünk figyelmét  az 
élvezeteMok ígérkező estélyre előre is felhívjuk, 
egyben ason reménynek adunk kifejezést,  hogy 
itz estélyt annál is inkább pártfogolni  fogják, 
mert analc tiszta jövedelme a kultura alapvető 
munkásai: a tanítók háza javára fordittatik. 

— Oyáaarovat Id. Száva János csikroa-
darasi földbirtokos  és törvényhatósági tag f. 

julius hó 22-én reggel 2 órakor életének 
<)>-ik évében elhalálozott. Földi maradványai 
folyó  hó 24-én helyestettek Csík-Madarason 
orok nyugalomra. Halálát özvegye és 5 gyer-
meke gyászolják. Nyugodjék békében! 

— Hivatalos peosét és névaláírás 
hamisítók. Érdekes csalókat leplezett le f. 
hó l(>-án (íy.-Tölgyesen Szász Domokos otInni 
szolgabíró. Ugyanis az emiitett napon két ala-
mizsna kéregető úrias öltözetű egyén ment 
hozzá, kik közül nz egyik fekete  szemüveget 
viselvén, táren mint vakot kalauzolta. A mint 
a gyűjtői vet átnyújtották, azonnal feltűnt  a 
szolgabírónak nz adakozók nevei után beirt 
4—5 korona tulmngas adomány. Kzen gyanús 
jelre igazolványaikat elóvétetvén, orvosi bizo-
nyítványt és egy kis köuyvet mutattak fel, 
hová több város kapitánysága és járási főszol-
gabírók által könyör adomány gyűjtésre enge-
dély volt bevezetve. Az első oldalon Deés és 
Kolozsvár város főkapitányi  hivatalainak volt 
az engedélye, szabályszerűen lebélyegezve és 
aláírva. Szász Domokos szolgabíró, ki fogal-
mazói szakban huzamosabb időn át működött 
a kolozsvári főkapitány  mellett, csakhamar fel-
ismerte a főkapitány  nevének hamisított alá-
írását, s az illetőket nyomban letartóztatta. 
A nyomozás és kihallgatás rendén beismerték, 
hogy a nálok levő orvosi bizonyítvány, gyűjtő 
ív. hová több olvnshatlan név volt beirvu, va-
lamint a hivatalos pecsétek hamisítva vannak, 
hogy ők Gnlicziáből Zecsicza—Adluga község-
ből való zsidók. Valódi ncvök Weisz Márton 
és Kelsz Hermán s már hónapok óta gyűjtik 
az ország különböző részein az alamizsnát anél-
kül, hogy csalásukra rájöttek volna. £ fóblinüs 
bélyegkészitő Karkas József  Szász-Hegen bői 
megszökött ugyan, de az odavaló rendőrség 
eréíyesen nyomozza. Most zsidó urain ék a 
szentmiklósi kir. járásbíróságnál várják tettü-
kért méltó büntetésüket. 

— Egyetemi hallgatók estélye Gy.-
SzentmiklósoD. A gyergyói születésű egye 
temi hallgatók f.  hó II-én Gy.-S**nimikló«ou 
nagyon jól sikerült tánczestélyt rendeztek. A 
derék rendezők semmi fáradságot  sem kiméivé, 
mindent elkövettek az estély sikerének érdeké-
ben. Fáradságoknak meg is volt A várt ered-
ménye, a mennyiben olt láttuk Gyeigyó-Sz-nl-
miklósnak egész intelligenc/iájái, sőt a kelle-
metlen idő daczára a szomszéd falvakból  is igen 
sokan részt vetlek. A négyeseket 28-30 pár 
tánczolta. A ritka vig kedélyű mulatság reggel 
7 órakor ért végei, a midőn a jelen volt di»ze<. 
közönség egy víg mulatság kedves emlékeivel 
távozott el — a jövő évi viszontlátásig. — A 
mulatság anyagilsg is nagyon iól s került, a 
mennyiben a bevétel neli iny sxáz koronán jóval 
felül  áll. A tiszta jövedelem a Gyergtó-S/árhe 
gyen emelendő tatár etnlék javára lesz lordiivn. 

— Székely fink  elhelyezése. Székely 
fiuknak  az ország különböző városaiban többféle 
iparágakra való kiképezletése végett a keres-
kedelmi kamara és megyei ipai fejlesztő  bi/.ottsig 
közvetítésével mintegy bárom év óta tfiilénő 
elhelyezése e bó 19-én folytatást  nyert, miliőit 
László G)u1a kamarai másod titkár és Uogády 
Gynla m-gyei aljegyző együttes működése foly-
tán a vármegye házában 3K székely i-sikj fiu 
soroz tátott be azok közé, kik jövő életfelléte-
jeiket az ipar külöui özö nemein-k elsajátításával 
szándékoztak biztosítani. A szükségletet a je-
lentkezők száma háromszor is túlhaladta, a mi 
bizonyságul s/olgál arra, b«>gy népünk belátta 
annak szükségességél, hogy gyermekei az önleo-
tarlás es/kö/.eil ne idegenben keressék, hanem 
saját hazájukban a hol kellő felügyelet  lordil-
tatván rájuk, az elzülléstől inkább megóvatnak. 

— SzükVilág. A csik-szeredai pékek a 
kifliket  a régi idők rossz ieriné*j viszonyaihoz 
szabják. Oly kicsinyek azok, bogy bármelyik 
gyomor-hurotos ember elfogyaszthat  egy párt a 
nélkül, bogy gyomrát tul terhelné. Jó lesz már 
nagyobb alakokba önteni azokat a kifliket  mert 
hiszen a gabona árak n̂ m mondhatók magasak-
nak s az emberek étvágya nem idomulhat a 
kiflik  sovány termetéhez. — Vagy talán okosabb 
lenne ba a közönség maga csináltatna egy ala-
pos konkurrencziát — egy uj péküzlet nyitására 
alkalmas egy'n által ? I 

— Merénylet vagy véletlenség? Folyó 
hó 92-én sz éjfél  utáni órákban Erőss Antal 
csik-szeredai birtokost, állítása szerint egy előtte 
ismeretieu égvén, deszka darabbal AZ utczán 
főbe  ütötte, de a tettes a nélkül hogy (elismer-
hető lelt volna, elillant. Más verzió szerint az 
Ülés véletlen esés következtében történt. A nyo-
mozat megindult és annak folyamán  lesz tisz-
tázható, ha vaijon rosszakaratú kitátnadáa vagy 
pedig egy alapos mori volt-e okozója a 8 napon 
belül gyógyuló testi sértésnek. 

— Művész estély. Zilahi (iyula n bu-
dapesti .Nemzeti színház" tagja folyó  évi au-
gusztus hó 9-én részben az orsz. Kötvös alap-
nál, a tanítók házában kezelt .Zilahi alapítvány 
javára Jótékonyczélu Kaczagó MŰvész-estélyt 
tart, a következő műsorral. 1. Az élet. (La vie) 
Id. Co<|uelin kedvencz monológja.. Franeziából 
fordította  Gabáuyi. 2. Egy modern vígjáték. 
Irta Saphir. 8. A tolvaj. Magánjelenet egy bál 
után. 4. Szombat este. (Egy bányász szeren-
csétlensége.) Irta Gabányi. 5. A Tőid és népei 
Kultur-historiko geografiko  humoristikus elő-
adás. Dr. Shulphurikus nyomán irta Gabányi 
és Zilahi. 0. A fűrdőorvos.  Irta(Hipulusz) liá-
kosi Viktor. 7. A komikus. Irta Kűrthy Emil. 
Helyárak: Betűs oldalzsölye 3 korona. Zárt-
szék 2 korona. Belépőjegy 1 korona Iljuságí 
jegy GO fillér.  Kezdete este 8 órakor. Jegyek 
előre válthatók Dressnandt Viktor könyvkeres-
kedésében. Az élvezetesnek ígérkező estélyt 
előre is ajánljuk a közönség figyelmébe. 

— A ősik 83oredal fürdőt  elutazása 
eV.U való napon az erdélyi Püspök felkereste  * 
»< agy nevezett „váro«i fürdő"  Oditő vizében meg. 
IŰrödvén, a környezetében levőknek a kŐvetke-
/.őket mondta: „Nagyon sajnálom, hogy előbb 
nem iolott tudomásomra, hogy itten ily kellemes 
vi/fl  lürdti van, mert iil tartózkodásom alatt 
m ndennsp felkerestem  volna". Az elu'ayás nap-
jiu a vonat *nlulá«a előtt szintén kihajtatott 
a szeredai fürdőre  ás meg fűrödvén  a következő 
kijelentést telte: „Valahányszor kötelességem 
erre vezérel, k»dvezfi  és alkalmas időben e fflrdő 
üdítő vizét mindig fel  fogom  keresni". 

— A gyimesi határlépcső átvétele, 
(iyimes vámon fennállolt  régi fa  lépcső, mely a 
„Kő orr" nevű begy csúcson levő őrházhoz ve-
zetett a szereda—gyimesi vasul épilés alkalmá-
val használlulallanni válván, bogy rendeltető 
lének továbbra is meg felelhessen,  a kereskedelmi 
miniszter által újra építtetett, s az eddigi fa 
lépcsők 96 fokú  uj kőlépcsőkkel helyettesi tieitek. 
K/.̂ n lépcsőknek a \ ármegye részére való átadása 
lolyó bó 21-én történt meg a gyimesi vámhiva-
talnál, mely alkalomból a vegyes bizottságban 
részt vett Leichl János vasúti főmérnök,  Szo-
kolai Isiván osztály méroök, Oberhoffe**  József 
bel pö áiltim 'u vezető, Szatmári Elek pénzügyőri 
hi ios. Lázár Miklós szolgabíró, a bizottság 
elnöke pedig a m-gye ali«pánja volt. Az átadás 
és átvétel alkalmával a bizottság kifejezésre 
lUttalla azon kívánalmat, hogy a lépcsőknek 
ezuláni jő kaiban tartása a belügyminiszteri 
táiczát illesse, minthogy az őrház és a lépcsők 
a szükséges haiármidóri felügyelet  czéljaira 
szolgálnak. 

— Tömeges medve — halál. Kosz 
idő jár másfél  hónap óta a vármegye erdőségei-
ben elszaporodott medvéknek, melyekre irtó há-
borút folytainak  bátor vadászaink, bogy meg 
mentsék a gazdaközönséget a további károsítá-
suktól. A mult hó eiseje óla ugyanis a megye 
különböző részeiben 10 nagy medve került te-
lit ékre s kaptak azokért az elejtók a várme-
gyétől joialmnl 14 L koronát. Ha igy halad a 
medve irtá*, remélhető, hogy erdeink megiisz-
lulnak a félelmes  bestiáktól. 

— Nyugtázás és köszönet. A gyer-
gyói egyetemi halgatók által f.  hő 1 l-én 3y.-
Szeutmiklóson rendezett tánczeslélyen a követ-
kező fe|ü!fi/.etések  folytak  be: Ifj.  Mélik István 
12 kor. ifi.  Tillser Kde dr. 10 kor. Szárhegy 
köz-ég 10 kor. Dr. Fejér Mdtály ö kor. Szász 
Ignácz 4 kor. Dr. Szeiitpéleri Kristóf  4 kor. 
B-t:*zéki lilidőigAzgAtóság 4 kor. Csiky K-Álmán 
2 ko'-. Ciiml'Almas József  2 kor. Giaczomuzzi 
Baptist 2 kor. M rza Vilmos 2 kor. Miklósy 
B-Ih 2 kor. Nagy Antal 9 kor. Oláh Lajos 9 
kor. Szebetii G-rő 9 kor. Kénessy Géza 1 kor. 
Megyesy Ignácz I kor. Ool Dezső 1 korona 
Sz>-kQla linie 1 kor. Várlerész Mihály 1 kor. 
E fe|űlflzeténekért  ez ulon is Ösziote háláját és 
köszönetéi, nyilvánít ja a rendező bizottság ne-
vében. Gy.-Szentmiklós 1900. jul. 15. László 
GyuU r. b. elnök. Császár Dividr. b. ptárnok. 

— Dankó Pista Csik-Szeredában. 
Folyó hó 22-én este igazán élvezetes szórako-
za>nak voltak részesei mindazok, kik akkor a 
„Csillag-'-vendéglŐ nagytermét felkeresték.  E na-
pon este a Dankó P<»ta dalos társasága tartolt 
előadást. A kik azzal a reménnyel mentek az 
estélyre, hogy „Volkazengerei^z-rtl produkeziók-
bao fognak  gyönyöi-ködni, azok alap isan csa-
lódlak, mert A szokásos sikamlós kuplék helyett, 
mind szemenszedett és válogatotí magyar dara-
bokat hallottak Dankó Pista szerzeményeiből, 
előadva egy kevés számú de jól szervezett és 
kitűnően összetanult társaság által. A szebbnél 
szebb népdalokat H legnagyobb élvezettel hall-
gatta a közönség, de a in -lleit kitűnően mula-
tott a Gőre Gábor bíró ur és a Durbint sógor 
eredeti nótáin. Műsoron kivfll  Dankó Pi>la produ-
kálta magát az fi  igazán kitűnő czigányo* mű-
vészeiével. Szívhez szóló nótáival egészen elra-
gadta a közönséget. A tapsból, éljenzéjekbfll  és 
tetszés nyilvánításokból bőven kijutó*g az egész 
társulatnak, több számot megújráz'ak. A közön-
ség megelégedve Uvozolt. 

A „Nemseti" baleset blatosltö réssvény* 
társaság rövid idővet t-xelőtl éndek<-s újítást létest-
telt a/, «b-tliixtositás terén, uiuc-lylyul — niintliopy c 
nemben |>iirutluinil áll. — érdeim-snuk tartjuk ofvu-
sőinkut mopsiiH-rletiii. Az ezen lepujubb niódozut 
szerím blztosiloU felek  évenkint (cbrii&r hóna|ibau 
turUndó sorsoláson voszm-k részt, u melyen minden 
kétszáz érvényben luvö kötvény közQI egyet kisor-
solunk. Az első liuzásl t)r. Hajós Béln, mini Gusztivr 
Béla budapesti kir. közje^yzimok kaniAruilruţ kiren-
deli. Iiclyctu-sc jvlciilétébpii folvó  évi februar  24-6» 
tartották IUC{Í, tncly alkuloiiuual — lek int ve bogy az 
életbiztosításnak ezen uj iiemél n „Nemzeti' rtivid 
idővel esclólt lionow]tolla meg — csupán egy kötvény-
es podig II 102111. számii (vzegedi Mn^yotlkségc) sor-
soltaiolt ki, mely 2<mu korona hizlosltolt összeg ró I 
szólott. A kizárólag a ..Nemzeti" által mttvclt eme 
biztosítási ngfuttiluak  nupy előnvc abban áll, bogy 
mindenkinek aki sorsolássul egyfiekötötl  élelbixlosi-
lást köt, esélye vau arrit, hogy u biztosított teljes 
Összeget, ennek esedékessége előtt sorsolás utján 
míndeii levonás uclklil készpénzben me^knpjs, a miut 
ez a kisorsolt 10291 HX. kötvénynél már léoyleg meg-
történi, daczára almuk, lio^y a blzlositott léi csupán 
«•K.wtlen <>gy negyedévi részlelet lizclell be 21 kor. 
12 tillóruyi összegben. Kgyebekben állalánosaii is-
meri dolog, hofiy  u Nemzeti a balesetbiztosiláai in-
tésinény megliouosllása érdekében is úttörő tevékeny-
ségei fejteit  ki, a inlt legjobban bizonyll az a tény. 
hogy c társaság 1*88. évtól kezdve az 1800. év végig 
cgyodnl a balesetbiztosítási á^azatbuu korek összeg-
ben ;JJOO.OOO korona kárlalaoilást tizetelt kl bizto-
sított felelnek  Prospektussal és felvilágosítással  a 
balcsel és életbiztosítás minden ágában szívesen axol-
gál nz Intézet képviselője Dreszoándt Viktor. 

— Egy rövid alakn jó karban lévő 
zongora jutányos áron eladó. Hol? Felvilá-
gosítást ad c lap kiadóhivatala. 

g z e r k e n í  uSl ü z á n t f e t k . 
Csevegőnek Sort korltQnk. Asonbao keváa tő-

reimetkórnak. 
Érdekelt Iparoa. Hogy ml kép dolgosnak aa 

Iparteatnlet pénatarávol az reánk egyáltalán aem 
tartozik. Ha visszaélés történik, tegyenek jelentést as 
Illetékes ItuuSaágoál. S ha vIsaaailM olyan, hogy a 
közérdeket Is sérti, akkor u t ml la ktare adjak, ter-
mészetesen a beküldő felelőssége  mellett. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Szám 6516—900. 

nrăL 
Pályázati hirdetmény. 

A vármegye tulajdonát képeső nevelési alap 
terhére rendasereaitett s a jövő Iskolai taaévre 
adományosható össtöndijakra, valamint a nevesett 
alapból és a bosiár családok tulajdonát képeső 
lóbeszersési alapból kiosatható segélypénsek el-
nyerésére esennel pályáaatot hirdetek, még pedig: 

1. A müegyetemoél 600 koronával. 
2. A Belmeoibányai bányászati akadémiánál 

000 koronával. 
8. A selmeosbányai erdésieti akadémiánál 

600 koronával. 
4. A magyaróvári gasdasági akadémiánál 

800 koronával. 
5. A asékely-ud varhelyi kir. állami főreália-

kólánál 800 koronával a nevelési alapból read-
sseresitett össtöndijakra. 

6. A helybeli és gyó-alfalvi  gasd. irányú 
felsóuép  valamint a gyó-asentmiklósl polgárt fiú-
iskolánál ugyancsak a nevelési alapbél rendise* 
reaitett 60., 100 koronáa ösztöndíjból as ürese-
désben lévőkre. 

Az ösztöndíjasok as iskolai év végéa tar-
toznak iskolai bisonyitváuyaikat nekem bemutatni; 
a ki eat elmulasztja és a ki nem kielégítő bizo-
nyítványt mulat be, annak öutöndija elvonatik 
éa másnak adományostatik. A törvényhatósági 
bizottság jogerős határozatai alapján, agy a ae-
velési, mint a lóbeszersési alapnál a segélyesén 
bői kizáratnak: 

a) a tanulmányaikat már végsett, vagy 
bármely jövedelmesó hivatali álláabaa lévő kérel-
mesek. 

b) az algimoásium és eszel egyenrangú 
iskolák, továbbá a caik-somlyói tanitóképesde, 
végül a helybeli és gyó-ssentmiklósí polgári leány-
iskolák oövendékei; 

c) A vármegye valamelyik kösaégébea ille-
tóséggel nem biró, vagy 16 éven tul terjedő 
távollét miatt a törvényhatóság területén illető-
ségűket veszített egyének. 

Ugyancsak a törvényhatósági bisottaágjog-
erős határoseta alapján a segélyek köveikesó 
megszorításokkal outatnak : 

a) Ugyanason aaülők jogosult gyermekei 
kösül csak egy, és as is csak egyik alapból se-
gély eshető; 

b) As egyetemekre és más felsőbb  tanin-
tézetekbe most belépő kérelmesek oaak a beirat-
kozás és fölvétel  igasoláaa, a tanulmányaikat to-
vább folytatui  ssándékosók pedig caak as eddigi 
jó oredutéuy felmutatása  esetén segélyesletnek. 

c) As egyetemek és akadémiák öutőndijt,' 
vagy alapítványt nem élvező hallgatói, as öaslőa-
dijasok és alapitványosokkal asemben előnyben, 
részesülitek. 

d) a gimuátiumok felsőbb  osztályú tanulól-
nak a tandíj erejéig adatik segély, de as alapit-
ványoaok éa as iskola esékhelyén lakók ennek 
is csak felét  kapják. Mlodeseknél fogva  folya-
modók kötelesek csatolni: 

a) a jó előmenetelről tanuakodó iskolai bi-
zony itvány nak és lecskeköny vnek eredetijét, vagy • 
as iskola igazgatósága, esetleg a polgári ható-
ságok arra jogosult közegei állal hitelesített teljea 
másolatát 

b) a vármegye területén birt éa el nem ve-
szített illetőségről ssóló hatósági bisoayitváayL 

c) as iskolai hatóságnak arról taneakodó 
bizonyítványát, hogy a folyamodó  sem öaatöndijat, 
sein alapítványt nem élves. 

Ennek elmulasztása ellenkesó vélelemre ad 
okot. 

d) Minthogy továbbá a lóbeaseraéal alapból 
kizárólag oaakis a volt asékely huasár családok-
ból leszármazó jótanulók segélyeshetók : aa érde-
kelteknek ast is figyelmébe  ajánlom, hogv kérel-
mük bös a családi lesaármasást igazoló hiteles bi-
zonyítványt is csatoljanak. A kellően felaserelt 
kérelmek as 1—6 pontig felsorolt  ösitfindijak, 
valamint a segély pénzek elnyeréséért le folyó 
évi auguaatua hó 1-éig kösvetlenül nálam, a 6-lk 
pont alatti öaitőndijakért pedig as 1900—1901. 
tauévi beiratkotások alkalmával as illető iskolák 
igasgatóihos annyival inkább benyújtandók mivel 
a később beérkesó folyamodványok  hivatalból 
fognak  visszautaaittatni. 

Végül megjegysem, hogy aa öaitöndijafc 
havi utólagos réasletekbon, a 100 koronánál kl* 
sebb segély ösasegek as Iskolai év elején egy 
ösazegbeu, asoaban nagyobb segély pénzek pedig 
két egyenlő réssletben lehetőleg aa iakolai év-
ssakok elején adatnak kl. 

Ugy as össtöadíjak, mint a aegélypénsak 
caakis a ssülók, vagy a gyámok ayugtájám Siet-
tetnek ki, kik as iskolai év kőiben tanulmányai-
kat bármoly okból beszüntető IQak által felvett 
üastöndijakat és aegélypéaseket egéasbea « k » 
téríteni tartósnak. 

Csik-Sseredán, 1900. évi junina bé 20-áa. 
Becse Aatol, «Hspáa. 

Laptulajdoaoa: 
GYÖKGTJAKAB Ö R Ó K Ó t t 



Jolin* 25. C S I K I L A P O K 30. Biám. 

VERESS SÁNDOR dr, 
n o i i M ISorvos 

orvosi rendelője én fogorvosi  mUterme 
|IMI 4-1« C s í k s z e r e d á b a n 

N a g y F e r e n c z dr. házában. 

E g 3 T & U L 
#9 
•S 
Si 

j ó csa ládból i skolázot t 14-tol 
' 17 é v e s i g tanulónak azonnal ^ 

fe lvé te t ik  | isi | -_>- % 
Trohán József.  gj 

jj? vu-, Aaiar- ét porczelán-üzletébe. ;" 
Calk-Szaradában. 

— — — 
20°jo-al o l c s ó b b a n 

lifkiM  MM eddig, bárnilyea alakú ia nagyságú 

S : Dzleti könyv : S 
ugy mint napló-, fő-  és mindenféle  segéd-
könyvek, ezen árengedményt teszem abból 
az okból, hogy minden üzletember olcsón 
szerezhesse he o szükséges könyveket. 

Kész tisztelettel 
Györpjatati Márton ntófla. 

E l a d é 

« 

Csik-Szeredában egy belsótc-
lek, három szoba, konyha , 
kamara és p inczébő l álló kő-
házzal , valamint a hozzátartozó 
kert te l , mely fekvésénél  fogva 
építkezésre is alkalmas. A kiadó-
hivatal ad felvilágosítást.  |i-n| j 

y y y y y y y y y y y y y y y a 

Most jelent meg: 
A B Ű N V Á D I P E R R E N D T A R T Á S 

ÉS 
HAOYARXZATA. 

ÉVI XXXIII. rcillVK.VVI'ZIKK. 
KÚTKT 

IKTA 

D r P E R J É S S Y M I H Á L Y , 

r.lk.̂  rwt.L Llr. >5rv. . InKk. 
Kiiiilmtií Gvőrgyjaknb MérUm utód», kniiyvk.-

..láliQii. Kgy-egi- k..u i ..r.. 4 kor. |:1:Lf,  DOI». [ I r>0| *J—2 
kj. 

Hirdetmeny. 
Alólirl községek elöljárósága köz-

hírré te»:-.i, bogy K Alliz, Kelti/. és Im-
iiéi- községek összelllggő 24340 hold va-
dász területét egymásután kövelkezö li övre 
lolyA év julius 31-túl kezdődűleg 1 9 0 0 . 
jul ius h ó 2 8 á n d. e . 8 órakor 
K .-Aliit kiizség liAxAnAl :i legtöbbel ifié 
lőnek haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár G korona, melynek 
1 o c " át a/, árverés megkezdése eltilt ár 
vérező készpénzben lelenni köteles A lel-
télelek n körjegyzői irodán a bivalalos 
órák alillt belekinlllelők. 

K Altiz, Felii» és lm|)ér községek 
elöljárósága 

K. Altizen lilOll. illlius l.ó ?-én. 
Bodó Ferencz, 

llí !'.">. 
Milinly István, 

Fálffy  András, 
kiirji-̂ yz". 

Balázs András, 

u/m.mjm/u 
Most jelent me<r 

/mm/m/m/mm.^^ 

ş A németországi k 
Ş mezőgazdasági szövetkezetek ţ 
2 irta IVffiM  Frlţ/ţ/es»  csik-szercdai kir. ! 
* iigyész és kapható Györgyjakab Már- j 
f  ton Utóda könyvkereskedésében Csik- b 
v Sze redă ban. Ára / korona  'i(>  fillér.  P 
% postán küldve 10 fillérei  több. P 
^mrmrwm/mrms  ms mr wrwwww?m?mr 

Alkalmi vétel! 
A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses tudomására adom. 

liogy mivel ü z l e t e m e t j ó v ó h ó azaz augusz tus h a v á b a n által 
adom, inától fogva  a raktáromon levő d iva t - cz ikke imet az eddigi 
áraknál S O V k a l o lcsóbban árus í tom ki. 

Kik ü z l e t e m b e tartoznak, tar tozásukat e h ó v é g é i g ren-
dezn i szíveskedjenek 

Tisztelettel 
114,14-4 B a r c s a y 

nöi és férfi  divat-üzlete, Gsik-Siereda. 
I 

A sÖríizM terén 'J'J  éven keresztiil kifejtett  eredményes működésem km-eíVzt--! 
sör.sryárátiak bizalmát megnyernem a iin iînviln n a nekem Magvarország két legelső 

î Dreher-féíe  és az Első: magyar részvény sörfőző 
sörgyárak brassói fóraktáruk  v e z e t é s é t r e á m ruháztak . 

Az említett két legtekintélyesebb ezégek kitünó hirneve és llrassólmn éwii 
át elismeréssel találkozott üzleti iniiköilésHin felbátorítanak  engem arra. bogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
ft  magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönségei, hogy mindenkor esak a legjobb 
minóséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél iionlokban pedig Jő liter. 
Kiváiiatrn  árjegyzékkel  s/ivesen  s/.filgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
11211 s -a i BRASSÓ, hosazu-utcia 104. 

# * d k d k * ± * * * * d f c * * d k * * *  ±±±±±±*±±*±Z±±*±m 

P Í . E O E Í 
már 100 foriEtérl  is kaphatók! h 

í's:ik is elsúi-annu íivánik államlú n;i»y 
liikliira ii. ni. . S o h l a d l t z " JIVSIIHÍ 

.Patria* sulliii^eni, .Noricum" hinez- H 
nélküli. .Styria-Puch" ereileti, .Nas- M* 
cott ' , .Helical-Promior- stli. feltü-  I f 
nöen o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely I 
GROSZ FRIGYES, H2ti«-I5 

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

Nyomatott Csik-bzeredában, a lapkiadó Györgyjakab 

17284 sz. ||.V,|l- l 

Pályázat. 
A >n. kir. állflmvd'<iilak  Gyimes 1 mtár-

ál lomásán berendezelt vendéglollzlet 1900. 
évi szeptember hói-tői száiniliituló lévén, 
annnk bérbeadásn iránt ezennel pályázat 
hirdeltetik. 

Felhívat link enné! fogva  mindazok, 
kik nevezel t állomási vendéglőt l^rbe venni 
óhajtják, hogy a szabályszerűen felbélyeg-
zett és bizonyítványaikkal ful  szerelt, ajánla-
tukat legkésőbb f.  évi augusztus lió 10-
dikén déli 12 óráig külön lepecsélt és 
.Ajánlat a gyiinesi állomási vendéglő bér-
letére" meg jegyzéssel el látott boríték bnn 
a ni kir. államvasutak kolozsvári (ízlel-
vezeiősége általános osztályához (tilkárság) 
cziinezve kUMjék be. 

Ajánlatievő köteles a kolozsvári ílz-
letvezetőség gyUjtőpénztáránál íolyó évi 
augusztus hó 10-ig bánatpénz fejében  100 
koronát készpénzben vagy állami letétekre 
alkalmas értékp»pirokban letétije helyezni, 
vagy otla posta utján kfllün  borítékban 
beküldeni. 

Az értékpnpirok a budapesti vagy 
bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett, 14 nap-
nál nem régibb, utolsó és a névértéket 
meg nem haladó iiapiáifolyain  szerint 
szániittalnak. 

Készpénzben letelt öszeg után kamat 
nem fizetletik. 

Az ajánlatban a leiétől megtörtén-
tére hivatkozás leendő, de a letételről 
nyert elismervény nem melléklendő. 

Az Üzlet vezetőség fetilarlja  magának 
azon jogot, liogy az ajánlattevők közül. 
Illggetlenilla felajánlott  összeg magasságától 
belátásához képest szabadon választhasson. 

A fe'iM  feltételektől  eltérő, vagy n 
kitűzött határidőn tul beérkezett ajánlatok 
továbbá oly ajánlóink, melyek láviintilag 
téfetlek  s végre olyanok, melyekre az elő' 
irt bánatpénz le nem tétetett, ligyelcinbo 
vétetni m-m fognak. 

Ezen vendéglőre vonatkozó réwzletes 
teltételek n m kir. államvasutak kolozs-
vári üzlet vezetősége III osztályában tud 
hatók meg (Iv M. K. K pf.í„:a  II «lik 
emlet :t:i. ajló) a melyekre nézve e helyen 
is megj'-gyeztelik, hogy a vendéglőhöz 
nz üzleti helyiségeken kiv(|l n bérlő ezél-
jaira szolgáló magán lakás is adatik. 

Kolozsvár, 1900. jnhus 18-án. 
Az ü z l e t v e z e t ő s é g . 

i — H I S S S S M t l M f 
E g y t e ţ j e s e n j ó karban l e v ó | 

karambol tekeasztal 
uj m á r v á n y l a p p a l j u t á n y o s 
árban e l a d ó |h">4|i i 

Szemerjay István. 
t Tusaádfánlön  „Háromhuszár Hzálloda-. ^ 
t S S S S S S S H I S I H I I 

Sí. 731. 1100. 
tj. 

|ir,3| 2-

Hirdetmény. 
Alulírott elöljáróság állal ktlzliirré 

lételik, bogy Csik-Mindtraent ktizsé^ tulaj-
dnuát képező „ V a d á s z t e r ü l e t ' 1 9 0 0 . 
é v i ju l ius 3 0 - á n d. e . 8 ó r a k o r 
a község hivatalos házánál nyilvánoi* ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek 6 egymás-
után következő évekre haszonbérbe log 
adatni. 

Csik-Mindszent 1900. julius 14. 
K o v á c s Bé la , 

J ' - S . F " . 
Si l ló Józse f , 

liirú. 

Nyilatkozat. 
Azou szándékosan 1 erjesztett, rossza-

karain híresztelésekkel szemben, mintha 
a hargilai fürdő  területen a szobák meg-
drágultak volna, ki kell jelenletient hogy 
azrik a község által meghatározott és n 
viszonyoknak nieglelelő o!e>ó árban álln-
unk ma is e vendégek rendelkezésére. 

Egyébként nz árak ezek : 
1 HZOIM 2 személyig (."»0 kr) 1 kor. 

I szoba :) személyig (GO kr) 1 kor. 20 fill. 
I szoba 4 személyig (80 kr) 1 kor. 60 fii), 
és így tovább is — személyenként. —40 fill. 
24 óránként. Ágynemű szükség szerint 
személyenként (20 kr) 40 fillér  árban 
szintén rendelkezésre fog  állani. 

Ételek és italnemilek kifogástalan 
minőségben oly árban szolgáltAtuuk ki, 
melyhez hasonló olcsóságot bármelyik lÜrdŐ 
telepen találni nem lehet. 

Csik Madéfalva.  1900 julius 12. 
1 1 o tisztelettel 

M e s k ó Jakab. 

4 l o c j o b b t * N z o l i d a b b 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek ai Orsiág erdélyi Vsaiéiban egyedüli vaaaiekránygyárban ktszültek. 
Tuválihá vasszekrónyek. küzsé̂ M•k•. te.nplüinok és anyakünyvvezeták számára 

res/.lellizetesie iiiiiidenlele iiajţysâgljan izállittatnak éa raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

' "7 MOESZ GUSZTÁV, 
Csikvármej.ye vezérügyniiksége Györgyjakab Márton utódánál, Calb-Sieredálmi. 

Márton atáila, könyvnyamdájábao 19U0. 




