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A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimU hetijcözlönyre a közönség b. ügyei-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Égés* évre 4 frt. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. január hóban. 
Telje» tisztelettel: 

A „CSIKI LAPOK" kiadóhivatala. 

A k ö z s é g i t a n l t é k h e l y s e t e . 
El kell ismernünk, hogy Csikvármegye 

tanügyünk fejlesztése  a ezzel együtt kultu-
rális viszonyaink érdekében sokat áldoz és 
buzgolkodik. 

Erről tesz tanúságot a közigazgatási 
bizottságban havonként előforduló  külön-
böző tanfelügyelői  jelentés; erről tesz tanú-
ságot azon intézkedés is, mely a befolyt  és 
hátrálékban maradt tanitói fizetések  kimu-
tatnál követeli. 

És meg kell vallanunk, hogy ez in-
tézkedés nemcsak papíron maradt jóakarat 
éa jó szándék, hanem valósággal végrehaj-
tott dolog is, csakhogy a kimutatások el-
készítése nem elégséges a községi tanitók s 
ezzel a népnevelés érdekeinek kielégítésére. 
Nem elég kimutatni azt, hogy eme vagy ama 
tanító fizetésének  mekkora része folyt  be, 
éa mekkora része maradt hátralékban, ha-
nem és főleg  szükséges az, hogy liátrálékot 
kimutatni ne lehessen. 

A tanitók, valamint az országban álta-
lában, úgy nálunk Csikvármegyében sin-

csenek valami dúsan honorálva; egyik ta-
nítónak sincs valami nagy fizetése  és ha 
még ez a kevés sem adatik ki neki, ha 
még e fizetés  tekintetében is folytonosan  hát-
ráléki kimutatást kell készíteni, nem tudjuk, 
hogy miként teljesithetik tanítóink a reájuk 
rótt funkcziót. 

Anyagi kérdésekkel küzdeni s ugyan-
akkor eredményes oktatást adni, igen ne-
héz, sőt nem is teljesíthető dolog. 

Ha a tanító szerény fizétését  sem kapja 
meg rendes időben, azért, hogy megélhessen, 
kénytelen valamely mellékfoglalkozás  után 
nézni, ennek pedig természetes következmé-
nye, hogy nem hivatásának, de a tűrhető 
anyagi állapot megszerzésének fog  élni és 
ennek ismét következménye a népoktatás 
elhanyagolása leend. 

Míívéletlen, az elemi ismeretekkel sem 
biró nép erős államot nem alkotott soha, s 
ebből következik, hogy a népoktatás rosa-
szasága végső kifejlődésében  az állani léte-
lének érdekeit érinti én-.ékenyen, s niintliogv 
a népoktatás a községi tanítókra van bizva, 
a tanitók kötelességének un vagi kényszer-
ből történt elmulasztása az állami existeu-
tiára gyakoról közvetett befolyást. 

Nehogy e befolyás  merőben káros le-
gyen, gondoskodni kell arról, hogy a ta-
nító egyedül csak kötelességének teljesíté-
sére és ne a megélhetés eszközeinek niegr-

n s 
szerzésére is gondoljon. — Szükséges, hogy 
amúgy is csekély fizetését  pontosan meg-
kaphassa. 

Ez az eszme nem íij s ennek köszön-
hető, hogy a községi iskolák évi javadal-
mazása tekintetében többféle  állami intéz-
kedés is történt. 

Ilyen az iskolák állami segélyezése, — 
melynek czélja volt, a mizériák megszün-

tetése. — Csakhogy e czál ez ideig még 
néni igen éretett el, mert folytonosan  han-
goztatják a visszásságokat, melyek már 
hosszú idő óta fennállanak,  s melyek vég-
eredményben — és eléggé méltatlanul — 
a szegény tanítókat sújtják. 

A felekezeti  iskoláknak államilag köz-
ségi jellegűvé történt nyilvánításánál az volt 
a czél, hogy ott hol a község szegény, 
(Csíkban melyik faluról  lehet ellenkezőt ál-
litani ?) vagy más szóval oly községekben, 
hol az állami egyenes adó kevés és annak 
.r)°/o-ával az iskola fenn  nem tartható, a 
költségvetésileg mutatkozó Jiiány államse-
gélykép utalványoztatván, ez alapon az is-
kola fenntartása  biztosittassék. Ezt igazolja 
az 18C8 évi XXXVIII-ik t. cz. 4» §-a is. 

Azonban az államsegély megállapítását 
és utalványozását eszközlő minisztérium ál-
tnl, — mintegy tiz év óta — a megállapí-
tott hiányból 20, 10, esetleg pedig 5 szá-
zalék évről-évre levonatik s ez okból azon 
iskola részére, melynek évi fentartására  pl. 
400 frt  szükségeltetett, 20, 10 és esetleg 5 
százalék levonásával, csak 320, 360, eset-
leg 380 frt  adatik, mig ellenken a levont 
összegnek fedezése,  esetről-esetre az illető 

O ' 

községre hárittatik. 
Már most az a kérdések kérdése, hon-

nan fedezze  a község a levont összeget ak-
kor, midőn iskoláját saját jövedelmeiből 
fenntartani  nem bírván, államsegélyre szo-
rult s midőn nz idézett t. cz. végrehajtása 
tárgyában 1869. évi márczius hó 2-án ki-
adott miniszteri utasítás 19. §-ának negye-
dik kikezdésében határozottan az áll, hogy 
a község1 az iskola fenntartásához  összes 

n O 
állami egyenes adójának l eg fő lebb  öt 
s záza l ékáva l j á r u l h a t . " — Máskép 
nem fedezheti,  mint pótkirovás útján, ámde 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
i ffl  a ii d n . 

Hosszas hívás után engedtem kérésének s 
csomagoltam. 

Gyönyörű őszi nap volt. 
Utam a legkiesebb hegyi vidéken vezett ke-

resztül; igaz, egy darabig nem sokat élvezhettem 
belőle, mert a gyorsan robogó vonat el-elkapkodta 
előlem a természet ama remek képeit, melyeknek 
szemlélete mindig felemeli  lelkünket, s mely oly 
végtelenül elérzékenyitő hatást gyakorol a kedélyre; 
de később ntamat kocsin folytatva,  dúsan kárpó-
toltatám az előbbi veszteségért. 

Utazásom oly kellemes volt, hogy el sem fá-
radtam, sőt Amandához egész vígan álliték be. 

ő is kedves és vig volt, mint mindenkor, — 
tárt karokkal s teritett asztallal várt. 

Vacsora után nyugalomra kény6zeritett, ho-
lott még igen szívesen hallgattam volna remek já-
tékát; de ő ma kérlelhetlen volt, 3 nekem szót 
k*Uett fogadnom. 

Nem is tartott soká, elálmosodtam és el-

Másnap reggel a zongora hangjaira ébredtem 
task, siettem elkészülni, hogy barátnőm ne vára-
kozzék reám. 

Félóra múlva az ebédlőben álltam, — hová 
Amanda is egyszerre lépett be velem a szomszéd 
salonból. Finom, fehér  pongyolát viselt s 111a is 
oly szép volt, mint ezelőtt négy évvel, talán még 
érdekesebb, csupán csak egy sajátságos vonás 
ajkai körül hatott reám kellemetlenül s ejtett gon-
dolkozóba. 

Reggeli után körülvezetett házában; minden 
zuga a finom  ízlés és jólétről tett bizonyságot, — 
egy comforthoz  szokott gazdag nő lakása volt. 

Egész nap otthon voltunk, főleg  csevegéssel 
szórakozván, illetőleg nekem kelle számolnom utolsó 
találkozásunk óta lefolyt  életemről. Amanda szót-
lan volt, pedig nagyon szerettein volna tudni, mi 
lehetett ama fájdalmas  vonásnak előidézője, — mi 
azou különös szórakozottságának és idegességé-
nek az oka, mit beszélgetésünk alatt észrevettem 
rajta. 

Én Amandát igazán és őszintén szerettem, s 
megvoltain győződve arról is, hogy ö barátságo-
mat teljes mértékben viszonozza. 

Négy éve, hogy együtt hagytuk el a nevelő-
intézetet; ő egyetlen élő. rokonához, nagynénjéhez 
ment, én szüleimhez. Természetesen lehetőleg élénk 
levelezés által igyekeztük kiegyenlíteni a távolsá-
got, mely elválasztott. 

Csakhamar azt a lesújtó hírt vevéui, hogy 
Amanda vonakodván nagynénje menyévé lenni, el-

hagyta annak házát s egy főúri  családnál kere-
sett menedéket, mint társalkodónő. 

Fájt, hogy e dolgokat nem magától barát-
nőmtől tudhatom meg, de hallgatását csak nagy 
büszkeségének tulajdonitám, s szerettem tovább is. 
Leveleink mind ritkábbakká váltak. 

Két év mult el. Amanda egy óriási örökség 
birtokába jutott, én boldog menyasszony lettem. 
Ü elfoglalta  birtokát, az emberek kezdtek róla be-
szélni, el voltak ragadtatva kastélyának fénye,  — 
asztalának kitűnősége, estélyeinek pompái által, 
dicsérték lovait, szóval mindennel megvoltak elé-
gedve, csak öt magát találták nagyon hidegnek. 
Azt hittem, e körülmény azon nagy csapásnak tu-
lajdonitható, mely öt mindjárt akkor érte, midőn 
az intézetet elhagyta. 

Magam pedig férjem  birtokaira mentem; — 
Olivér, mint országgyűlési képviselő, az év nagyobb 
részét a fővárosban  tölté, mig én itthon maradtam, 
nehogy a nagy város lármája gyenge idegzetemnek 
valahogy megártson. Igy határoztam el magamat 
Amanda meglátogatására. 

Barátnőin mindent elkövetett, hogy szóra-
koztasson. — 

Kirándulások, sétakocsizások," látogatások te-
vése és fogadása,  esélyek rendezése, s más efélék 
közben multak el napjaink. 

Amandának sajátságos viselete mindinkább 
foglalkoztatott,  de ő zárkozott maradt, s én gyön-
gédtelenségtől félvén,  nem mertem kérdezni 

Csik-Szereda, 1889. január 30. 
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köztudomásu, miszerint a községek költség-
vetései a törvényhatósági bizottság által 
hagyatnak jóvá; abban tehát — a 
mondott ezélra — az állami egyenes adó 
5 százalékánál nagyobb összeget, felvenni 
nem szabad s a a község az államsegély-
ből eszközölt utólagos jóváhagyás reinényé-
nyében a törvény által meghatározott .r> 
százalék telein elé'se ú t j á n fedezte 
s ennek megtörténte n megyei számvevőség 
vizsgálata alá nyújtandó községi számadás-
ból kitűnik — s pedig ki kell tílnni — 
akkor az utóbb hivatolt §-ra való tekintet-
tel azok, kik az egyenes adó f»  százaléká-
nál magasabb kirovást eszközöltek, a több-
letkép kirótt összeg megtérítésében elma-
rasztaltatnak. 

Ilyen, megtörtént esetekből kifolyólag, 
a községi és iskola széki elöljárók mi módon 
segitenek magukon? Nagyon egyszerűen. 
Csak annyit lizetnek a tanitónak, mennyi 
az államsegélyből kitelik s a levont 20, 10 
vagy r> százalék állandóan a tanitó hátra-
lékos lizotéfe  gyanánt szerepel. Ekként tehát 
azon községi iskolai tanitó, kinek dijlevél 
alapján 300 vagy 400 frt  van biztosítva, 
ha jogérvényes okinánynyal biztosított ja-
vadalom helyett a szokásos százalék levo-
nása után fennmaradó  összeghez hozzájut-
hat — mert az iskola dologi szükségletei is 
az államsegélyből fedezeudők  boldognak 
érzi magát ; pedig senki sem állithatja 
azt, hogy tanit.óiuk fizetése  sok, valamint 
azt sem, hogy ők a hazának első munkásai 
s igy különben is esekély javadalmaikat. 
Cífészben  ki nem érdemelnék. 

Ilyen előzményekből származik azon 
tényleg fcnálló  anomália is, hogy némely 
tanitónak, ki í)—400 írttal van kinevezve, 
hátralékos (i/.etésc egy évi javadalmát mái-
rég túlhaladta annak kiegyenlítése a nagy 
harang jóindulatára van bízva. 

A jelzett szomorú állapotokon könnyen 
lehetne segiteiii olykép, ha községeink nvo-
nmsztó anyagi helyzete az illetékes felsőbb 
körök tudomására hozatik és a megállapí-
tott hiánynak egészben való kiadatása ké-
relmeztetnék mindaddig, inig a kívánt sikor 
— mely nem egyetlen ember, hanem egész 
testület jogos igényét volna hivatva kielé-
gíteni, elérve nincs. 

Ih'nil.e. 

Végi fényesen  sikerült estélye után, — 
mely az egész vidéket foglalkoztatta.  láttam 
öt bádgyadt abban, mini valaha, a boiidoirbau az 
ottomáii selyempárnát közé dőlni és zokogni. 

A vihar kitört. j 
„Oh Olga! Olga! miért vagyuk oly szeren-

csétlen! — kiáltott lel. 
„Szerettem öt kimondhatluuul, hogy vi-

szont szeret azt hazudta nekem. Egy évig hite-
getett, — de nem, nem vádol na öt. hisz boldog 
csak addig voltam —, s azután elhagyott, inert 
szegény valék, — s én szenvedtem. 

„Jött az örökség. Most élek, s mint látod, 
igen jól élek. irigyelnek s ünnepelnek. 

Igyekeztem .szerencsétlen barátnőmet vigasz-
talni, a mit leginkább az által véltem elérni, ha ama 
férfi  jellemleleriséirét lehető élénk sziliekkel festem, 
9 bebizonyítom neki. mennyire méltatlan voll sze-
relmére. Nem felejtem  el soha erre egy lelket-
rázó kaczaj Volt a felelet,  — felugrott,  csengetett, 
nyergeltetni parancsolt, lázasan öltözködött és ki-
lovagolt. 

Egy kínosan átvirrasztott, éjszaka után öt óra-
kor reggel kilovagolni. 

Annyira hat isa alatt álltain e borzasztó je-
lenetnek, hogy elfelejteni  Amandát tartóztatni, mi-
diin eszméltem, már nem volt ott. 

Kevéssel nyolez óra előtt érkezett meg. — 
Szegény baráta i n tiidögyuladással váltotta meg e 

T a k a r é k p é n z t á r a i n k . 
Gyorgyó-Szeulmiklris, 1S6U január -0. 

Ezen lapok 4-ik számában a fenti  czim alatt 
jelent meg egy czikk, mely közgazdasági intézmé-
nyeink ezen legfontosabbjairól  nem mindennapi tá-
jékozottsággal mond el igy pár nézetet. S külö-
nösen a takarékpénztárak okszerű szervezete és 
kezelése tekintében igen fontos  garatjaként liozfel 
egy eszmét, mely a theoriában. ha nem is uj, gya-
korlat ilag aligha van még alkalmazásba véve. 

I'edig ez eszmének t. i.. hogy a takarék-
pénztáruknál az alap-, s illetve részvénytőkét ren-
d-són kétszer, sőt többször is meghaladó In-lé; i 
töke tulajdonosai részérc is a szavazatoknak egy 
bizonyos hányada biztosíttatnék, mely által a ke-
zelés igazgatásra. bár közvetve befoly-
hatnának, gyakoriali éleibe léptetése, hogy előnyös 
reformlépést  képezne a takarékpénztárak eletében: 
hitem szerint józan észszel senki sem tagadhatja. 

Nem. mert ez a közönség érdeklődését igen 
igen nagy mértékben fokozná,  s folyton  éberen 
tartva, egymagában is fontos  kauliót képezni' a 
korrektség tekintet ében. S mert, ha helyesen mond a 
e czikk azt is, hogy minden emberi talalniány a 
kezeléstől függ  ugy bátran hozzá tehetjük hogy 
a kezelés helyessége, vagy helytelensége; megbíz-
hatósága, vagy ellenkező volta pedig azon emberek 
niisége és iniiieiiiüségétöl függ,  kik erre nlkalmaz-
vák. S igy ebből önként és hűségképpen folyik  az 
is, hogy hiiiiiiih/  iii'rciiit'iii/in'l  a lojnuijijMi  íjtirmi-
ti'it  iii  inimii  éllén  líl/ó  iiiiliircl.hun  hhet é.<  kell  ke-
resni. 

Ha tehát ezen emberek megválasztására, 
működésük ellenőrzésére a betéti tőke tulajdonosai-
nak is bizonyos mértékű befolyás  engedtetnék, 
ugy az intézmény vezetőiben annak liasznoságálioz 
meglenni kellő garanţia is csak lökoztatnék. 

S én részemről e személyi garant iát oly fö-
foiitoságnak  tartom, hogy annak minél teljesebbé 
tétele érdekében nemcsak a már említett, eszme 
megvalósítását üdvözölném a legmelegebben, hanem 
minden más módon is oda törekedném, hogy e 
személyi garanţia minél magasabb fokra  emeltessék. 

Mert nem tulózok, ha azt mondom, hogy a 
közelebbi két. év alatt bekövetkezett, legkevesebb 
tizenöt takarékpénztár bukásának okait az ezek 
éléu állott emberek misége, minősége- és viszonyai-
ban lehet föltalálni.  — Igen. mert nem is erősen 
kell megerősíteni az emlékező tehetséget, hogy ki-
nek-kinek eszébe jusson, miszerint valamennyi ta-
karékpénztári bukásnál az illetéktelen váltók nagy 
tömege, s a sikkasztás nyomatékosan volt emle-
getve. 

S vájjon ezen értekezleten váltók lingy tö-
meg.'. a sikkaszt is h igyan jöhet.et létre ? — 
Sajnos ll• 'in nehéz felelet. 

l.'gy l. i.. hogy nz intézet élén álló egyének 
nioiidhaliii minden anyagi és szellemi erő s képes-
ség nélküli emberek lévén. Iliig egyfelől  a Vezeté-
sük alatti intézetekkel szemben hitelüket túlsá-
gosa vették igénybe másfelöl,  hogy ők is elnézést 

három órai lovaglást. Alig tudtuk megmenteni. — 
Télre Olaszországba küldték az orvosok, tehát 
újra elváltunk. Aggódtam érte. 

l'gylátszőtt azonban, hogy Itália mosolygó 
ege alatt az lelke is megújult, mert mind gyak-
rabban érkező leveleiből azt lehetett olvasni, hogy 
ismét boldognak érzi magát, hogy szive kiállotta 
a tusát. 

Örömem csak csalfa  remény volt. További s 
már most ritkább levelei újra komor hangulatúak 
voltak, sőt egészen elmaradtak, úgy, hogy fél  évi 
hallgatás után végre egy sürgöny jelezte Amanda 
visszatérését. 

En, mivel férje,ii  úgyis a főiárosba  időzött, 
siettem fogadására. 

Most közlékenyebb volt, mint valaha. Olasz-
országi tartözkodásárő! úgylátszik szívesen beszélt, 
elbeszéléseiben nem egyszer emiitette M. mar-
chesát, s már örvendtem, hogy ez újabb ismeret-
ség talán megmentheti Amandát; csalódtunk mind-
ketten ; ö is igy hitte, midőn azonban a marchesa 
megkérte, feleszmélt  újra; oh, mert ö nem sze-
rette Giorgiot, a régi seb még vérzett,ínég fájt... 

nem is gyógyult be soha, szerencsétlen ba-
rátnőm tiidővészes volt, meghalni jött haza. 

Elmúlt, a nyár, elmúlt a tél, ö még élt. De 
a tavasz követelte áldozatját. 

Barátnőin kért, hogy jöjjek. Nem is várakoz-
tattam. 

nyerjenek, elnézésben részesíttettek másokat is. 
Az egyéni hitel mértékét a pajtáskodó, sógor-

ság, komaság atyafiságos  mértéke szerint mérlegel-
ték. Ellenőrzés gyakorlásához nem értettek, vagy 
ha igen, - - e/.t is a pajtáskodás, sógorság, koiua-
ság és atyafiság  nyiigz.i és az élesen látást nagy-
inért ékben to-.api:ó viszonyainak tetemes befolyáso-
lása alatt gyakorolták. 

Ezen szomorú, (le való tények igen alkalmas 
indiló ok ok ul szolgálhatnának tehát arra, hogy 
akár a törvényhozás,akár pedig, egyelőre a hitel-
intézetek egyetértő megállapodásai utján gyakor-
lati érvényesülést nyerne egyfelől  azon eszme, 
hogy a betéti töke tulajdonosainak is, — a rész-
vényesek kellő túlsúlyának biztosítása mellett, — 
a szavazatok bizonyos arányával, az intézet ügye-
ire befolyás  biztosittassék; másfelöl  pedig, hogy a 
takarékpénztárok s más hitelintézetek élén álló 
egyének, kik mint ilyenek a mások pénzei felett 
rendelkeznek ; kit az egyénéi hitel-mértékének ineg-
megállapitásában résztvesznek, vagy arra bár köz-
vetve is be folynak;  kik az intézet ügyeinek közvetlen 
ellenőrzésére hivatvák: a kellő anyagi és szellemi 
erővel képességgel bírjanak ; fosztasanak  ineg a 
személyi garantiak az őket nagy mértékben csökken-
teni sőt merőben íncgsemisiteni képes ama befolyások 
és nyűgöktől, melyek saját hitelüknek az általuk 
vezetett intézettel szembeni felhasználásában,  egy-
más közötti atyafisági,  vagy sógorsági viszonyok-
ban oly bőven rejlenek, s melyek eddig is oly 
sok bajt okoznak. 

Az itt utóbb emiitettek sem uj eszmék a 
nap alatt.. S ir immár több hitelintézetinél, s más 
hason t 'stiileteka >1 megvalósulást, is nyertek. S 
h i emlékezetem nem csal, a csíkszeredai 'takarék-
pénztár-részvénytársaságnál is sem oly régen, — 
tekintélyes férfiak  által hozattak ajánlatba. És bár 
bizonyos körök, vagy is iukáb egyének által, mint 
minden életrevaló eszme e sárgólyon, nagy aver-
zióval fogadtattak,  én ezeket, mint általom is észe-
riiiiek és czélravezetöknek ismerteket, itten a na-
gyobb nyilvánosság elölt felújítom,  s nem félem 
azon zivatar ismétlődését, melyet azok egyszer 
már felidéztek,  de a higadt megvitatást szívesen 
várom. 

Mert ha az ,.e pur sí ítuiove" Galilei Galile-
onok sok ke le.iieln aséget okoztak, végre ez a 
valimivel nehezebb théina is csak bebizonyuld, 
hogy még is mozog a told." 

L A P S Z K M L K . 
Országgyűlés. 

A katonai törvényjavaslat felett  roppant szen-
vedély Ivei t'oly az általános vita. — Taps, helyes-
lés és közbeszólás egyhamar nem fog  oly gyakran 
felhangzaiii.  mint a katonai törvényjavaslat felett 
hangzott, szónoklatukra, és az országgyűlés nem 
merült ki. — Szakadatlanul élénk figyelemmel  ki-
séri úgy a többség, mint az ellenzék részéről el-
hangzó beszédeket. 

Igen gyenge volt, napjai megvoltak számlálva; 
mindamellett azonban nem hittem, liogy ily hamar 
fogja  bevégezni pályáját. 

Megérkezésem után körülbelől harmadnap este 
egész nyugodtan beszélgettünk még; ő csupán csak 
az ottmnánon feküdt,  s mosolyogva mondá: 

„.Ter Olga, beszéljek neked utolsó kívánsá-
gomról, kitudja holnap megteheteni"-e ? 

Bi'szélt boldogságáról, szenvedéséről, s mi-
kor végre a jelenről szólt szava elakadt, orczái 
sáppadtabbak lettek, még íróasztalára matatott, 
s szemei lezáródtak örökre. 

Amanda nem volt többé. Siratta mindenki, a 
ki ismerte. Számos koszorúja között találtam egyet 
a marchesától is, ibolyákból, — kedvencz virágai-
ból — készült s ugyancsak egy ibolyakoszorn ér-
kezett a fővárosból  is, küldőjét nem ismertem. 

* * 
A bevégzett gyászszertartások után, utolsó 

kívánságához mérten, — inert azt hiszem ma is, 
hogy azt akarta, midőn haldokolva íróasztalára 
mutatott — végrendelete kereséséhez fogtam.  — 
Ügyvédje jelen volt. 

Meg is találtam, de ezzel akaratlanul is égy 
ép annyira meglepő, mint mélyen sújtó titok birto-
kába jutottam. — Most értém csak meg, miért 
vonakodott kínzóját megnevezni, — a férfi,  kit 
Amanda szeretett, s a ki őt megcsalta — féljem 
volt. B, A. J. 



Január 30. 
A 21-iki vitában Jókai Mór, Szentkirályi Al-

bert, br. Salmen Jenő, Ivánka Imre, Reviczky Ká-
roly, Gesztonyi Sándor és Szecsödy Kálmán vet-
tek részt. — Igen nagy figyelemmel  kisérte a ház 
Jókainak és Szentkirályinak beszédét. Utóbbi be-
szédének súlypontja arra volt helyezve, hogy az 
1868-íki védtörvény már rendeli a hadseren' ma-
gyarságának föláldozását,  s minthogy a jelen ja-
vaslat ezen is túl megy, meg nem szavazza. — 
Jókai Mór tartalmas beszédjében kijelentette, hogy 
a javaslatra csak akkor szavaz, ha abban rendel-
kezés történik, hogy a magyar ifjak  kizárólag anya-
nyelvükön tehessék le a tiszti vizsgát. Hr. Salnten 
a javaslat mellett szólott. Dohai Antal és Gosztonyi 
Sándor a javaslat ellenében Ugrón (4. határozati 
javaslatához csatlakoztak; Reviczky és Szecsödy 
szüzbeszédeikben a javaslat ellen érvelve, szintén 
Ugrón határozati javaslatát fogadták  el. 

A 22-ki ülésben négy ellenzéki és két kor-
mánypárti szónokvitatta a \éderö-t örvényjavaslatot. 
— Ellene beszéltek: Szadovszky József,  Madarász 
József,  Veress József  és Mocsári Lajos. — Ma-
darász beszédében csipkedte Tisza Istvánt, Szé-
chenyi Aladárt és ifj.  AndrásyGyulát. — Moesáry 
beszédével az elnök figyelmeztetését  is magára 
vonta azzal, hogy felszólalt  az „ics" „vics"-ek 
ellen, kik németeknek mondják magukat, de nem 
is tulajdonképeni németek. — A javaslat ér-
dekében Pulszky Károly és Denikó Pál beszéltek-

A 2:i-ki ülést csupa ellenzéki beszéd töltötte 
be, még pedig négy olyan szónok emelte fel  sza-
vát, kiket mindenki megszokott hallgatni a házban. 
— Törs Kálmán, Uray Imre, Eötvös Károly és 
Szilágyi Dezső igyekeztek az ellenzéknek dicsősé-
get szerezni. — Törs Kálmán igyekezett kimutatni 
az okokat, hogy miért kell a nemzeti követelések-
nek meghátrálni >k a katonás li elöl V 

Uray Imre b >széde csupa humor volt és anec-
dotákkal fűszerezte  beszédjét, mely a kormánynyal 
szemben nagyon egyenes és leplezetlen volt. — A 
házat gyakran nagy derültségre ragadta élczeivel; 
A három fiatal-öreg  képviselőnek Uray élczei-
böl bőven kijutott. — Eötvös Károly is neki ron-
tott e fiatal  képviselőknek s meglehetősen kigúnyolta 
a „serdülő állam férfiakat".  — Beszédjében a nem-
zeti hadsereget erősnek óhajtja, de nem kell neki 
oly hadsereg, mely a magyar nemzetiségnek meg-
tagadása. 

Szilágyi Dezsőt megszokta már mindenki a 
magyar országgyűlés egyik legkiválóbb szónoká-
nak ismerni. — szép és hatalmas eloquentiájával 
és logicajával ellenezte a 14. §-t. Ellene mondott 
a törvényjavaslatnak, mivel az még csak az osztr. 
képviselőháznak kisebbségével szemben sem ad 
legkisebb oltalmat sem. 

24-én roppant, izgatott volt a tisztelt ház. 
— Voltak zajos jelenetek. — Zichy Jenő gróf 
az ellenzék óriási tüntésében részesült e napon. 

Legelőször Detrich Péter emelte fel  sza-
vát és a javaslat ellen beszélt s azon nézetének 
adott kifejezést,  hogy hasonló javaslatok Magyar-
országot odi juttatják, liogy a nag.v Széchenyi 
mondásának ellenkezője ált be: Magyarország 
nem lesz, haie.n volt." — Hevesy Benedek me-
rényletnek tekinti a javaslatot s ezért annak 
ellene mond és csatlakozik Ugrón határozati ja-
vaslatához. — Rosner lv-vin báró a javaslatot 
pártolja és elfogadja.  — Kaas Ivor báró hossza-
san beszélt a javaslat ellen, melyről az a nézete 
van, hogy Magyarországot nemcsak katonai álla-
má, de egyúttal katonai társadalomá is változtatja. 

Következett ezután Zichy Jenő gróf  beszéde, 
ki kormánypárti létére hatalmasan ellene szóll a 
javaslatnak, s midőn beszédje közben Gróf  Tisza 
Lajos az ülést elhagyni készült, oda szólt ennek, 
hogy jobb is, ha kimegy, ha e beszéd nem tetszik. 
— Erre Tisza Lajos faikas  szemet kezdett néz-
ni Zichyvel s vissza felelt,  hogy azt teszi, a mi 
neki tetszik. Ez idézte elö azután azt a zajos je-
lenetet, mely kormánypárt és ellenzék között ki-
fejlődött  azon kérdés merülvén fel,  ha váljon Tisza 
magaviselete provokálta-e Zichyt, vagy megfordítva? 
A zajos jelenet végre Zichy hangos éljenzésével 
végződött, pihenőül pedig az elnök 5 perezre fel-
függesztette  az ülést. 

A szűnt!, után Lipthay Károly emelt szót a 
javaslat ellen, s ezután Tisza reflectált  Szilágyi 
Dezső beszédjére Az ülés Csatár Zsigmondnak az 
államjavak elidegenítése tárgyában az igazságügy-
miniszterhez intézet interpelHcziojával végződött. 

A 25-ki ülés a Károlyi grófoké  volt. — Ká-
rolyi Gábor és Pista grófok  hatalmasan felszólaltak 

C S I K I L A P O;K. 
a javaslat ellen. — Legelőször azonban .Teszensky 
Sándor báró tiltakozott a véderő törvényjavaslat 
ellen. — Beszédje után a ház elnöke figyelmeztette 
a képviselőket, hogy senkinek sincs joga egyedül 
magát tartani h :zafiuak,  s az ellenzékből erre fel-
hangzó közbeszohisak olyan nyilatkozatot adtak 
szájába, hogy többett szenvedett, mini azok s hogy 
senkitől sem tanul hazafiságot.  — Iv a nyilatko-
zat aztán ínég inkább elmérgesitetle az ügyet s 
nagy feleselgetés  fejlődött  ki az elnök és az ellen-
zékiek között. 

A zaj lecsillapultával Udvardy Ferencz szó-
lalt fel  csatlakozva Ugrón javaslatához. —l'tánna 
Csatár Zsigmond dörgötte el ellenzéki beszédét 
és sok közbeszólásra nyújtott alkalmat. 

Ezután a két Károlyi beszélt a javaslat ellen. 
— Gábor radikális függetlenségi  elvek által vezérel-
tetett s Tisza miniszter elnökre azt mondotta, hogy 
nem a bársonyszékben, de a vádlottak padján 
volna helye azért, hogy a javaslatban foglalt  me-
rényletet követi el a magyar nemzettel szemben. 
— A másik Károlyi, a gavalér Pista még ez ideig 
nem beszélt soha az országgyűlésen, de most 
— mondá - - kötelessége a javaslat ellen felszólalni 
és szemére vetni a kormánynak ama tapintatlansá-
got, melyet mutat minden törvényjavaslat elöliozá-
sával a magyar nemzet, ellenében. melylyel 
már oda jutott, hogy bízva pártjában, ígéreteket 
tesz Bécsben a uélkül, hogy bár egyetlen szóval 
kérdezné meg, ha találkozik-e magyarok jóvá-
hagyásával ? 

A 2(>-ki ülés volt a katonai törvényjavaslat 
utolsó napja. Ezen Petrich Ferencz, Majthényi 
Adám, Szalay Imre, Szendrey Gerson, Pap Elek 
és Meszlényi Lajos szólaltak fel,  mindannyian a 
törvényjavaslat ellen. Meszlényi Lajos beszéde után 
elnök az általános vitát bezárta s igy a záró be-
szédekre került a sor. E/eket Fehérváry mi-
niszter kezdette meg, kinek felszólalása  az eddig 
elhangzott beszédek felül  bii á'ására volt irányozva. 
A miniszter hosszasan besz'lt s különösen pole-
mizált Szilágyi Dezsővel. Ks/.ievételc-ket tett Tini 
Ká lián. Szilágyi Dezső és Károlyi István beszéd-
jére s ez észrevételek következtében nevezeitek sze-
mélyes kérdésben szólaltak fel.  — Ezzel az ülés 
bevégződött s azóta talán mégis szava/t ik a tör-
vényjavaslatot. 

K Ü L Ö M F K I i K K . 

— A csíkszeredai polgári leányiskolában e 
hó 25-én és 2»;-nn tartattak meg a rendes lei-
évi vizsgalatok s az azokat, követni szokott 
zár-ünnepély. — Ez alkalommal egy pár ének-
szám után az intézet hét növendéke llaydin u. n. 
gvennek syinphoniáját adta elö. A szép számmal 
összegyűlt közönség zeneértő részi' élénk érdeklő-
déssel kisérte a nagy mesternek a hangszerelés 
tekintetében oly nagy virtuzilássál szerzett müvét, 
elismeréssel adózván egyutlal nemcsak a szereplő 
növendékek figyelemre  méltó ügyességének, hanem 
a legföképen  a nagy türelem és szakavatottságnak 
melylyel e darab betanítva lett. Az intézel, zon-
gora termében a növendékeknek év közben ké-
szített kézi munkájuk volt kiállítva, mely újból is 
csak bizonyíték iul szolgált annak, hogy — külö-
nösen ízlés dolgában, mily liliom és tapasztalt ke-
zekre van bízva a nevelés. 

— Korcsolya-bál. A csíkszeredai ..Korcso-
lvázó-egylef  saját pénztára javára 1889. évi feb-
ruár hó 9-én a Csillag vendéglő helyiségeiben házias 
jellegű tánczmulat,ságot rendez. — Uelépti-dij sze-
mélyenkint 50 kr. — Felülfizetések  köszönettel 
fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáztatnak. — Kez-
dete 8 órakor. 

- Gál János helybeli fiatal  kereskedő, ki alig 
egy éve nyitott kereskedést, vagyonbukott lett; 
vagyona felett  ily rövid idő után már saját kérel-
mére fizetési képtelenség miatt a csőd elrendeltetett. 
Csődbiztosul Geczö Béla kir. törvényszéki jegyző, 
tömeg-godnoknak l)r. Betegh Antal csíkszeredai 
ügyvéd neveztetett ki. A követelések bejelentésére 
határidő 1889. márczius 30. 

Tűzoltó-bál. A csíkszeredai önkéntes tűz-
oltó-egyesület saját pénztára javára 1889. évi feb-
ruár hó 16-án a Csillag vendéglő nagytermében 
zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti-jegy: Sze-
niélyenkint 60 kr. Családjegy 1 frt  40 kr. Feliil-
fizetések  köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. 

Gál József helybeli jóhirnevü kereskedő, 
— mint, halljuk — a csődbe jutott Gál János ke-

5. szám. 
reskedését, ha a csödhitelezőkkel egyezségre lép-
het átveszi és fiók  üzleteként fenn  lógja tartani. 

— Csik-Taploczán f.  hő 28-án este 8—9 óra 
között, tűz fitött  ki, s rövid idő alatt egy csűrt 
és istálöt hamvasztott el. 

— A gyergyói olvasókör bálja Gyergyó-Szt-
miklóson folyó  hó 2(i-án tartatott meg,'kevés szá-
mú közönséggel. _ a jelenvolt hölgyek kivétel 
nélkül c jinosabbuál csinosabb öltezetekben jelen-
lek meg. A négyeseket. 2u-21 pár tánczoltá. volt 
körmagyar is. a melyre Ili pár állott fel.  a bál 
vigság és kedélyességre nézve igen jzl sikerült s 
csak reggeli 4 órakor ért véget. Á bál anyagi 
eredményéről jövő számunkban emlékezünk meg. 

— A szegény tanulókat segélyező egyesület 
által rendezendő jőtékonyczélu zene és hangverseny 
megtartását az erre kiküldött bizottság jövő hó 
l<>-ik napjára határozta meg. Az estélyen minden 
pompa kerülendő, egész egyszerű házias lesz s nem 
fényt  hanem csakis jótékonyságot akar az egye-
sület ezen estélyen létre hozni. 

— A székelyudvarhelyi róni. katholikus fő-
gyniansiiiin ifjúsága  1889. február  2-án segélyzö-
könyvtára javára a városház nagytermében táncz-
czal egybekötött, szini előadást rendez. Szilire 
kerülnek Einbery Árpád „Trója végperczeiböl" 
czimü 2 felvonásos  színmüve és Benedix ,.A nő-
gyűlölő" 1 felvonásos  vigiátéka. 

— T ü z a budapesti operaházban. Budapest 
fényes  operaháza január 2ii-án este hét, órakor 
katasztrófa  szélén volt: közvetlen a „Rajna kincse" 
előadásának kezdete előtt, a tömött nézőtér, tömött, 
zenekar szeme láttára kigyuladt a proszcé -
n i ii ni é s k ("> z el ti z p é r c i g égett, míg vég-
re a tűzoltóság a színpad égő deszkáit elárosztotta 
vizzel s az előadás közel egy órai késedelemmel 
megkezdődhet ett. 

KÖXOIZDASÁG. 
Néhány vonás a csiki iparról. 

Napjainkban, midőn az ország minden részé-
ből a nép fokozatos  szegényedését jelzik, s azt. 
az ipar pangásának, illetve hiányának tulajdonít-
ják, ugyanakkor a még fejledezö  államok nemcsak 
századokra visszamenő mulasztásait helyreütni. ha-
nem villauygyorsasággal baladó nyugat Európával 
a versenyt kiállani, vagy legalább is — mondjuk 
— pályáján követni kívánja: s midőn e czélból 
polgárai áldozatkészségére appellál, a haza min-
den zugából rémesen hangzik vissza Szegények 
vagyunk, iparunk nincs, áldozatot hozni nem tu-
dunk. Ámde mulasztásainkat helyrehozni, a müveit, 
államok sorába lépni, velők együtt haladni, s ott 
magunkat szilárdan fen  is tartani első és szent 
kötelezettségünk lévén az ehhez szükséges eszkö-
zöket előteremieni törekszünk és kívánjuk. 

Így hozunk erőnkön tul terjedő áldozatot, a 
mi vagyoiiosodásunkal nemcsak gátolja, sőt épen va-
gyoni bukását okozza azon polgároknak, kiknek 
emelkedéséi öl vagy hanyatlásától függ  az állani 
élete. Tudjuk ugyan, hogy csak azon államok 
gazdagok, virágzók és ('kesék, melyek niesszeter-
jedö virágzó iparral bírnak, minő Franc,ziaország, 
Anglia és Németország: s mégis nálunk semmi-
féle  számbax ehető s államunk erősségét magunk-
ban indokoló ipar nem virágzik, a mi van az is 
pang. s egyetlenegy iparág sem ment át a nemzet 
vérévé, daczára, hogy az állam is a rendelkezésére 
álló lehető eszközökkel igyekezett. igyekszik 
pangó iparunknak lendületei, életet adni. Ámde 
sehol a világon nincsen állam, mely, mint ilyen 
egymaga virágzó ipari teremtett volna; megterem-
tette azt maga a társadalom, az állam legfölebb 
segédkezel nyujlott. Ks épen itt vau a baj! Foly-
tonosan beszélünk. Írunk, eiiipictteziiuk az iparról, 
de vajmi keveset leszünk, mindent az államtól 
várunk. Mindazok, kik az államtól várják iparunk 
föllendülését  — s ugy hiszem ilyenek legtöbben 
vannak azok házat ugyan akarnak építeni, de 
annak előbb födelét  állítják fel  holmi vékony czö-
vekekre, s csak azután akarnak alája derekot és 

| alapot rakni. Az ipart magának a társadalomnak 
kell megteremtenie, az állam csakis ahhoz födelet, 
koronát nyújthat s az ügynöki teendőket viheti. 

S fájdalom  ezen sajnálatos állapot nagyon 
sokáiig tarthat, mert még az iparoktatás terén 
melynek folytán  az ipar iránti szeretet a nép 
közé szivároghatna — oly csekély eredmény mu-
tatkozik, hogy ebből ipar föllendülésre,  plane vi-
rágzásra épen következtetni alig lehet. Sőt nép-
iskoláink — melyek első sorban volnának hivatva 
ez irányban döntő befolyást  gyakorolni — mai 
n.iplg is a száraz elméleti, s igen parányi részben 
követnek gyakorlatias, az életben értékesíthető 
irányt,, edigez apró nemzedék utján válhatnék a 
vérévé a népnek az ipar iránti érzék, mely nélkül 
fejlett  ipart képzelni is alig lehet. 
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Ei áll általánosságban nagy Magyarországnak, 
de kfllOnösön  a mi Csikországunknak vidéki iparáról, 
habár igazán szólva arról nem mondhatunk sokat, 
mert, fájdalom,  az nincs, s a semmiről vajmi keveset 
lehet beszélni. Pedig nyers termények dolgában igen 
előnyős positionk van, csakhogy a nyers anyagot 
a csiki atyafi  potomáron kiszállítja, feldolgozva 
pedig méreg drágán behozza. 

Az ellen kellene kezdenünk valamit nekünk csí-
kiaknak, hogy ezt az állapotot megszüntessük, hogy 
jövőben ne legyünk kénytelenek a uyersterméket 
kiszállítani, hanem a helyett tudjuk azt itthon 
feldolgozni  s ez által megtakarítani a munka árát. 

Gondoskodnunk kellene az élet miniden pha-
zisaiban az iparágok űzését megszerettetni. 

Ha egyelőre szükkörben vagyunk is kényte-
lenek mozogni, e kört idővel jobban — és jobban 
kiszélesíthetjük. — fsak  a kezdet nehéz, de ha 
ezen egyszer túleshetünk, a továbbiak majdnem 
önként következnek. 

Ha egyelőre kevesébb jövedelem szerezhető 
is, később ez csak hatványazodik, minek igazolá-
sául a csíkszeredai kir. törvényszék fogházának 
iparáról a napokban rendelkezésünkre bocsátott 
adatokat említjük fel. 

Ugyanis e fogházban  1H8.">. év elején lett 
életbe léptetve a kosárfonó  iparüzlet. — 1888. 
életbe léptettetett a fa  ipar (kádározás, niéhkap-
tár készítés) s e mellett még szalmafonás  (pincze 
tokok, lábtörlők stb.) Mindezekből 1888. évben 
összesen befolyt  818 frt  '.»<; kr a mi s kezdetle-
ges iparviszonyaínkhoz mérten nagyon figyelemre 
méltó összeg. Sőt ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
az előállított iparmunkákkal kizárólag valamely 
iparág elsajátítása czéloztatik, hogy a fogház 
felügyelőség  az anyagáron kiviil, — munkadíjba 
ailg számit valamit, a 818 frtnyi  összeg fényes 
eredményként áll előttünk. 

Ha például ugyanezen iparágak a nyerészke-
dés szempontjából űzetnének, bizonyára két vagy 
három annyi jövelem volna elérhető, mi a fogliáz-
ipa.iától különböző intencziáju iparűzésnél nagy 
involváló körülmény. 

De hogy az egyszer megkezdőt! működés 
évről-évre több és több eredményt, képes felmutatni 
bizonyítja az, hogy a csíkszeredai fogházban 
űzött iparmunkaságból a kezeink között lévő sta-
tisztikai adatok szerint lH!S(i. évben befolyt  1:5-J 
frt  7 kr; ez összegből anyag- és munka- eszköz 
beszerzésre kiadatott (írt frj  72 kr tiszta löve-
delemkent az adóhivatalba beszállittatott íi;i frt 
85 kr. 

1887. évben befolyt  475 frt  21 kr; ebből 
anyag- és munka eszközökre kiadatott ;)17 4<i kr; 
a letartóztatottak jutalmazására 21 frt  fio  kr; 
munkavezetőnek 12 frt  07 kr adóhivatalba tiszta 
jövedelemként beszállittatott 124 frt  08 kr. 

1888. évben befolyt  818 fit  Üli kr anyag-
és munka eszközökre kiadatott 4.(4 frt  87 kr; a 
munkás letartóztatottak jutalmára r>c> (vt 7(i kr; 
a munkavezetőnek 15 frt  08 kr : adóhivatalba pe-
dig tiszta jövedelemként beszállittatott :ill frt 
35 kr. 

Ha már most az egymásután befolyt  évek 
statisztikailag kitüntetett tennebbi eredményeit ösz-
szehasonlitjuk, ez összehasonlításból világosan ki-
tűnik, hogy csak akarni és kitartani kell és a 
kedvező eredmény okvetlenül bekövetkezik. 

Zfosii. 

Szerkesztői ü z e n e t e k : 
V. I Mindszent. „Küldi életein", „Távolból éa .Szü-

lőföldem"  nem közölhetők. 
B. I Baróth. Kéziratát kiadtuk 48 as honvédünknek, 

hogy a dologhoz ű is szóljon hozzá. 
B. 0. Xanaiág. Alkalomadtán felhasználjuk. 
— í. — 1. SzantmártOB. Jönni fognak. 
Hernii vilgyt Köszönjük. -- Egy raár jött. — A töb-

binek ú sorát ejtjük. 
B. A. I Mukkor a „J" betűt „Ia-nek olvastuk. — Az 

ajabb küldeményt siettünk kiadni. 
Bénikének. Budapest. .Minél gyakrabban kopogtasson 

be hozzánk. 
Vidéki. Ilyen dolgokban ne hozzánk, hanem a kórházi 

orvoshoz forduljon. 
AggAdi. Másoknak is volt hasonló aggodalmuk, de 

alaptalanul. - Különben a jövő fogja  azt legjobban beiga-
zolni. 

Felelős szerkesztő : Dr, BOCSKOR B É L A . 

Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S . 

Kiadó: GYCRGYJAKAB  MARTON. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
K A I * H A T Ó K : 

Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888 évi VII törv. czikk vég-
rehajtása ügyében kibocsátott miniszteri rendelet értelmében a 

g^*» régi marha-nyomtatványok " 3 U 
helyett a következők alkalmazandók : 1 

3. számú ininta Marhalevél iktatókönyv. 
4. Jegyzőkönyv a talajdonjog átruházásról. 
5. Elismervény a marha behajtásnál. 
0. „ Vágatási lajstrom. 
Úgyszintén a szeszes italok kicsinyben való kiméréséhez kéezült 

s a pénzügyminisztérium 78,188 sz. a rend. értelmében szükséges s bárki és 
bárhol használható személyes kérések, erkölcsi és vagyoni bizonyitvany-
ürlapok. Továbbá az u j regal* ' t ö r v é n y e k jegyzeiekkel és lárgymuta-
tóval. Ára 50 kr. — Valamint a február  1-én már életbelépő, irománypéldák-
kal ellátott végrehajtási rendeletek az italmérési kártalanítási törvények 
életbeléptetésére, — ára 40 kr. 

ÖCCCCCCKX)CCCIOCCCKa*X))Ű 

• • • HIRDETMÉNY. 
Yan szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelenteni, 

hogy február  végére már ismert jóminőségü csiraképes 
luezerna, lótier, ezukorrépa, fűmagok, 

^ mindennemű vetemény- és virág-
magvakkal 

^ raktáromat jól ellátom. 
^ Czélom: a csinos, drága csomagolás mellőzésével 

olcsód és 5 ól feiszolga-laa.i-
1— 3 

Alázatos tiszlettel: 
G Á L J Ó Z S E F . • 

« * 
fi « 

szokott árútárgyakon kiviil igen szép és jóválasztéku farsangi  (báli) árúkat 
^ szereztem be, úgymint 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására juttatni, hogy 

Ü Z L E T E M B E N 

H 
H 

báli köntöskelmék, atlaszok, czipők, legyezők, kesztyűk, virágok, 
szalagok, rüssök stb. stb. 

minden sziliben, a melyeknek legjutányosabb kiszolgálására magamat 
ajánlva s igen becses pártfogásukat  kérve, vagyok 

Szokott  tisztelettel:  S Z A B Ó 91KKLÓN. 
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Három igen elegáns szán 
ELADÓ. 

1 piros posztó szőnyeg és kerek kassal 65 frt. 
1 drapszin posztó „ ^ „ 75 frt. 
1 barna posztó szőnyeg és kocsi kassal, 

festetlen,  csak lakirozva,a legszebb diófa 
és kőrislaból, vas talppal 7 személyre 130 frt. 

1 M K M C R E D K B í É L : S z é k e l y l l d v i r h e l y t t . 

Nyomatott Ujőrgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 


