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Mióta lapunk nagyobb alakjában N 
dúsabb tartalnimnnl jelenik meg (i nej;ve<l 
esztendő telt el, mely idő alatt a tisztelt 
olvasó közönség meggyőződhetett arról, 
hogy egész odaadással igy ekézi (luk nxg 
felelni  azon programúinak. melyet első 
szántunkban közre adtunk, liogy annak ér-
telmében teljes önzetlenségei szolgáljuk 
a közérdeket. Hogy ezt jövőre nézve is 
még nagyobb mértékben (ellessük, kérjük 
a közönség s'/ives támngntjWn s ;i „Csiki 
I^a)>oku 1000-ik év 111-ik évnegyedére elő-
fizetést  nyitunk nz eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre . 8 korona (4 Irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Küllőidre: 12 korona (fi  Irt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékbun vannak, hogy a liÁtrálókos 
tt*MZ(k£4*kH kiadóhivatalunkhoz (Gyürgy-
jnkub Márton utóda könyvkereskedése) bu-
fe  Iliden i «zi veskedjenek 

^l. nCeU£l X^apols:" 
*ierl(«»iiO»Ke «» klailúhivaiala. 

A konkolyhintők. 
Megütődéssel, aőt megbotránykozás-

sal olvastuk n kissé későn kezünkhöz 
került meghívókat, melyek szerint Mol-
nár János  apát ur, országos képviselő 
és társai, nevezetesen: Major  Ferenrz 
dr..  Farkas  József,  Kálmán  Károly  or-
szágos képviselők Uyergyó-rjfaluban, 
dyergyó-Csomafalván,  Uyergyó-Alfolu-
ban, Uyergyó-Szentmiklóson, (Jvergyó-
Szárhegyen, Oyergyó-Diirón és (íyergyó-
Kenietén a mult hó utolsó és e hónap 
két első napján néppárti népgyiiléseket 
rendeztek. 

Már régebb idő óta figyelemmel  ki 
sérjük ezen igazi szükség és min-
den nyomosabb indokok nélkül meg-
alakult párt vezetőinek ama törekvését, 
hogy ide, a mi csended és nyugodt vár-
megyénkbe is betolakodjanak s itt is 
Felgyújtsák a szenvedelmek fojtó  és 
bllzös füstű  tüzét, a mely már oly sok 
helyen okozott kárt és veszedelmet, n 
nélkül hogy bárhol is hasznára lett volna 
a köznek. 

Tudjuk azt is. hogy az ujabb illő-
ben az apát ur és társai törekvései ré-
szint elleplezve, részint pedig leplezet-
lenül olyan magas helyről nyeltek tá-
mogatást. a honnan azt legkevésbbé 
vártuk volna, olyan helyről, a hon 
nan jogosan remélhettük és várhattuk 
volna, liogy minden lehető eszközzel 
akadályt gördítsenek, minden olyan tö-
rekvés elé, mely e teljesen és tisztán 
katholikus vármegye csendjét, nyugal-
mát és rendjét megzavarja. 

Megvagyunk győződve azonban 
arról is, liogy mi:id eme törekvések hiúk-
nak, sikerteleneknek és eredménytele-
neknek fognak  bizonyulni, megvagyunk 
győződve, hogy az apát ur és társai 
által elhintendő konkoly számára itt vár-
megyénkben legtávolabbról sem lesz al-
kalmas a talaj s ha még is egy egy 
mag kicsírázik és felhurjáiizik,  annak 
kiirtásában épen azok fognak  közremű-
ködni. kikre az apát ur és társai legin-
kább számítanak t. i. a mi józanon gon-
golkozó pagijainak és romlatlan lelkű 
népünk. 

Eddig sem volt s jelenleg sincs 
semmi okunk arra, hogy a csikmegyei 
róm. katholikus papság hazaíiuságáhan 
még a legtávolabbról is kételkedjünk. A 
legrégibb időtől fogva  egész a jelen 
korig terjedő multunk bchizonyitoita azt, 
hogy az egyház törvényeinek, jogainak 
és érdekeinek a legmélyebb tiszteletben 
tartása, figyelembe  vétele és támogatása 
mellett, tiszteletben tartotta, védte, ol-
talmazta az ország törvényeit is és 
azoknak uem csak ő maga engedelmes-
kedett, hanem oda törekedett, hogy 

azok iránt liivci is kellő tisztelettel és 
engedelmességgel viseltessenek. És ez 
kötelességük is volt, hiszen csak az a 
pap az igazi lelkész, az igazi lelkipász-
tor. a ki a lelkiismeretben dolgokat és 
a hazaliui kötelességeket egymással 
össze tudja egyeztetni, összhangba tudja 
hozni, nem tesz az egyikben olyant, a 
mi a másiknak kárára lenne. 

Kiről a papságról nem tesszük fel, 
nem hisszük el, hogy olyan elveknek 
hódoljan. olyan törekvéseket pártfogol-
jon és támogasson, melyek magának a 
katolic/.izmusnak határozott kárára és 
ártalmára vannak. S bizonyára nein teszi 
ezt akkor, midőn látja, hogy a katholi-
kus egyház jogos sérelmeinek orvoslása 
megcjlictö a nélkül, liogy állani felfor-
gató eszméknek állanának szolgálatába. 

Itizunk azonban a csiki székely nép 
józan okosságában és megfigyelő  képes-
ségében is, melylyel a jót a rosztól, a 
hasznost az ártalmastól minden időben 
és minden körülmények között meg tudja 
és megszokta különböztetni. Hisszük és 
tudjuk, hogy a mi helyesen gondolkodó 
népünk nem fog  felülni  a népbolonditó 
eszméknek és nein fogja  felszedni  a 
maszlagot, melyet az apát ur és társai 
mézes mázos szavak és nagyhangú frá-
zisok kíséretében elébe tálalnak. 

Egyáltalában nem hisszük, liogy 
akár Molnár János apát ur, akár pedig 
társai kétségbe mernék vonni, liogy 
Csikvármegye nem eléggé katholikus, 
hogy azt mernék állítani, hogy itten a 
katholikus érdekek ne részesülnének 
kellő ligyelemben és ne volna meg a 
törekvés az intéző köröktől kezdve a 
legalsóbb rétegekig mindenkiben arra 
nézve, hogy a katholikus egyház jogos 
kívánságai teljesíttessenek és sérelmei 
szánáltassanak. 

Xe essék azonban rosszul nekik az 
sem, liogy itt mi nálunk mindezeket a 
törvény rendes korlátai között akarják 
keresztül vinni s nem folyamodnak  olyan 
eszközökhöz, melyek az ország békéjét 
fenyegetik  és veszélyeztetik. 

Saját Ügyeinket és dolgainkat el-
tudtuk intézni a magunk emberségéből 
minden időben 8 el fogjuk  azokat vé-
gezni a legjobb belátásunk szerint a 
jövőben is. Nem is volt és most sincsen 
szükségünk hívatlan és kéretlen tanács-
adókra, de különösen nincsen szüksé-
günk rosz tanácsadókra. 

Ha itt vármegyénkben voltak és 
talán vanuak is surlodások és nézet 
eltérések az egyházi és világi elem kO-
zött, azoknak kiegyenlítése, eloszlatása 
a mi saját magunk dolga s bizonyára 
el fogjuk  mi azt igazítani fogadatlan 
prokátorok nélkül is. 

E tekintetben sem szorulunk Hói-
nál- apát ur és társai közreműködésére, 
sőt óhajtjuk és kívánjuk, hogy ne za-
varják a mi állapotainkat s ne álljanak 
útjába azon közelebbről hangoztatott tő-
pásztori kívánságnak, hogy e várme-
gyében az egyházi és világi elem tel-
jes egyetértéssel, közös akarattal szol-
hassa és mozdíthassa elé az egyházi és 
állami érdekeket. 

Arra sem kérünk utmutatást, hogy 
kiket válaszszuk képviselőknek, meg-
tudjuk mi keresni s ki tudjuk válogatni 
azokat, a kik legérdemesebbek és e 
czélra nekünk a legalkalmasabbak, s 
arra nézve is közmegegyezésre jutott 
vármegyénk közönsége, hogyha itthon 
talál alkalmas embert, nem fog  a szom-
szédba folyamodni. 

Mindezekből beláthatják az apát ur 
és társai, liogy nekünk az ők népbol-
dogító politikájukra semmi szükségünk 
nincs, menjenek el innen és hagyjanak 
nekünk békét. 

Jegyezzék meg jól, hogy itt egyál-
talában nem kedves vendégek,eztegyéb-
iránt uz apát ur már régebben tudhatja; 
inenjeuek kéjutazást tenni és ágitator-
kodni olyan vidékre, a hol szivesebben 
látják, ott van az északnyugati Kárpá-
toknak szép és kies vidéke, utazzanak 
oda, boldogítsák a tótokat, a székelyt 
azonban hagyják békességben, boldoguloi 
fog  az náluk nélkül is. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCSÁJA. 
Exczelszior. 

Oluszliúl fordította  Durvíts Lajos. 

Exczelszior, — ez volţ âlnevş egy liatal 
tudósnak — Exczelszior ni a este a várva várt 
.vége t" aláirta legújabb novellájának utolsó 
sora alá. Lázasan nézte újból át a négyszáz -
hetvenöt lapból álló kéziratot, melyet másnap 
reggel a kiadónak szándékozott átadni. Átfu-
totta a lapokat, melyek neki számtalan hóna-
pon át oly sok fáradságot  okoztak és oly sok 
átvirnsztott éjbe kerültek. A legdramatikusabb 
helyeknél egy kis szünetet tartott. Hangosan 
olvasta fel  hol ezt, hol azt a mondatot és már 
előre elképzelte azt a hatást, a melyet olva-
sóira gyakorolni fognak. 

Kz alatt mull az idő. lámpájából a pet-
róleum kifogyott  e mi dón Exczelszior az átné-
zés nehéz munkáját befejezte,  már éjféli  két 
óra volt 

Felnézett kéziratáról, fejét  tenyerébe tette 
és mély gondolkozásba merült. Végtelen bús-
komorság nehezedett lelkére, egyszerre azon-
ban felszökött  helyéből és hosszú lépésekkel 
izgatottul járt fel  s alá a szobában. 

.Te is" kiáltá és szeme az író asztalon 
heverő kéziraton akadt meg, .te is testvéreid 
Borsában fogsz  részesülni. A barátok csalfa 

tetszése fog  kisérni. midiin belépel a világba, 
néhány jóakaró ezikk, melyet valószínűleg 
maga a kiadó fog  szerkeszteni, log megjele-
nésedkor üdvözölni, egy [tár olvasó s talán 
egy női olvasó is a szerzőnek kezét hálával 
fogja  megszorítani, . . és aztán . . . aztán 
ennek a könyvnek is. mint megannyi másnak 
sirt ásnak a könyvtáraklian. Tehát ezért tör-
tem én a fejem,  ezért tanultam, ezért tót-
tá m keblemlKMi az ideál szent tüzét? Kzért 
neveztem magam buszkén Exczelsziornak ? Még 
jó, hogy reményemnek kissebb az igénye, mint 
álnevemnek." 

„Valóban! Tragikus sorsa van a köny-
vek legnagyobb részének, mert árnyként vonul-
nak el a publikum szeme előtt. Mintha keblük 
mélyéből a római gladiátorok halálos kiáltása 
hallatszanék : „Üdv neked. Czézár, üdvözölnek 
téged a haldoklók !' Haldoklók! Igen ez az a 
szó. Haldoklók! De ezeknek a könyveknek 
roszabb sorsuk van. mint a gládiátoroknak; 
meghalnak még mi előtt liurczoltnk volna. A 
halál csiráját magukkal hozzák a világra." 

.Oh, ha azok a vakaudok, a kik magukat 
szeretik könyv tárnokoknak nevezni, némi szel-
lemmel bírnának. — mennyi csípős epigram-
mát tudnának irni ! Átveszik ós jegyző-
könyvbe vezetik a muznák szülötteit. Valóban 
uj rubrikát kellene elrendelni: a holtszlilöttek 
rubrikáját, mely a családi listáknál szokásos. 
Mily keserű ironia egy könyvre nézve, a mely 
gazdagon és ízléseseit van bekötve, drága arany-
metszéssel, s melynek papírja még nedves a 

nyomdái» .1. alakja szép és elegáns, czime na-
gyon ízléses s talán a jövő év datuma dísze-
leg rajta — ha a mult századból való féreg-
rágta kötetek mellett adnak neki helyet s 
talán igy gondolkozik: .Istenem! Alig éltem 
egy évet, - egy hónapot. - egy napot és máris 
halott vagyok, holott a százévesek mellettem 
viruló szépségli ifjak  és halhatatlanok." 

.Tehát vannak a könyvek közt is Italba-
tutlanok, melyek isteni arezezal és olympusi 
fénynyel  megvilágítva haladnak át a nemze-
dékeken s barátai, vigasztalói az elinult és a 
jövendő szszadoknak?" 

„Mily balga kérdés! lm itt a felelet." 
Kxezpjszior megállott és és könyvtárára 

pillantott. Ó is ám megkülönböztette a többitől 
ama húsz vagy harmincz kötetet, melyet szí-
vesen olvasgatott. 

„És egy 6oha el nem apadó életerőnek 
titkát," ntondá tovább monológját folytatva, 
„ki fedezi  fel  előttem? Tehát azon könyvek 
közül, inelyek már rég beporosodtak és az 
emlékezetből eltűntek, egyik sem méltó a hal-
hatatlanságra ? Egy sincs » könyvek közt olyan, 
a melyet ma Írunk s rövid idő múlva már senki 
sem olvas? Hát a szcreucsének, a vak sors-
nak a dicsőségre is van befolyása?  Vag)' a 
dicső, széltében magasztalt név az érdemnek 
szülöttje? S ha ez igy van, honnan jön az a 
lehelet, mely benneteket az enyészettől megóv, 
ti isteni lények ? Az észből-e, vngy a szívből ? 
A szomoruságból-e, vagy az örömből ? A aze-

retetból-e. vagy a gyűlöletből? A Ultból-e, 
vagy a kétkedésből ? KI mondhatná azt meg?" 

„Talán nincs is egy út alán törvény, mely 
minden emberre nézve egyaránt érvényes vol-
na. mely egyforma  feltételek  mellett szellemiek 
világát egyformán  nyitná meg? Az egyik mély 
gondolkozás után találja fel  azt, a mire a ma-
sikat szive édes ártatlansága taniţja. Az egyik-
nek mélyen érzett fájdalom,  nehéz sérelem, 
boszuvágy, a száműzetés kinja, az éhség ful-
lánkja forrása  ihlettségének, egy némelynek 
mély csendben nőnek a fantázia  szárnypia 
családi kör szentélyében, gyermekeinek ,vig 
csevegése és tréfái  közben. Az egyik nagynak 
érzi magát az imában, a másik a kétkedésben. 
Az egyiknek szerzetesi magáoyra és azigorra 
van szüksége a másiknak meg a nőre. Ue\ a 
nő sem jelenti ám ugyanazt mindenkire nézve. 
Hol Beatrix, hot Laura, hol Fiammetta. Sokán 
a nőt semmibe sem veszik s mégis szükségek 
van rá. Goethe és Byron nem tudtak vQma. 
hogy mit csináljanak ama ideális' szerelem-
mel, melylyel egy l'etrárkának múzsája.beérte. 
A legkülönfélébb  viszonyok között, a legejjxl-
selhetetlenebb mübirálatoknak megfeleljen,  ţz 
összes szabályok mellőzésével és, ki£Uóvodá-
sával jön létre a műremek, szlüétik meg-a 
halhatatlan könyv. . ." 

Exczelszior megállott a szoba ktizţp0ş4fi 
elmerengett, egy darabig hallgatott şazutân 
mintegy hirtelen gondolattól elragadva Igy" szolt 

Halhatatlan könyv! Vţţjon nem jobb völ-
ita-e halhatatlan lapnak ncveseztfl?  lgwi', ttfeg-
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Xgy 10n müvén I 
A szerény éa komoly törekvés minden 

művelte széplelkü embert közelről érdekel. Ez 
as érdeklődés pedig annál általánosabb s élén-
kebb, minél szentebb, minél életrebatóbb aa 
ügy, melynek szolgálatában a nemesen küzdő 
győzve előre halad. 8 ba es a törekvés fá-
rasztó ntjában, általonk közvetve, vagy köz-
vetlenül czélhoz jntásra segittetik: nem-e ter-
mészetszerű az a vágy, mely tudni óhajtja : 
ki is az a törekvő személy, milyen alapon B 
módon halad a maga és az illetékesek vagy 
a son által Jelölt életpályán, milyen garon-
cziát nyújt múltja a jövőre, milyen vonásai 
vannak as egyéniségének stb. stb. 

Ezek a kérdések és gondolatok támadnak 
bennünk akkor, mikor egy olyan pályán haladó 
fiatal  emberről kivánunk szólani, mely pálya 
az élettel s a társadalommal a legszervesebb 
összefüggésben  áll 8 a mely Magyarországon 
a legutóbbi Időkben ugy a társadalomban, mint 
a politikában, ugy a felsőbb,  mint az alsóbb 
körökben, a központban s mindentttt olyan szo 
katlan érdeklődést keltett, melynek alapján, 
annak megvalósulásához biztos remény fűz-
hető. Ez a pálya a művészetnek legéletreha-
tóbb ága: a festő  művészet A fiatal  ember, 
kl esőn a pályán ssive szerint sikerrel előre 
halad vármegyénk szülötte: Nagy István, me 
gyénk társadalmában névleg sokak áltól, mint 
ember kevesektől, mint mllvész még keveseb-
bektől Ismert 

Most sincs szándékunkban s nem is va-
gyunk abban a helyzetben, hogy Nagy István 
egyéniségéről, mllvészi tudásáról, munkássága 
eredményéről s irányáról részletesebben szól-
junk, biztos a reményünk, hogy a legközelebbi 
jövő Igazolni fogja  azt a feltevésünket,  a me-
lyet szívesen fűztünk  Nagy István tehetségéhez. 
Az érdeklődők pedig szivesen nyernek részle-
tes felvilágosítást,  ha ezt illetve illetékes helyre 
fordnlnak. 

Lapunk egyik tavaszi száma különben je-
lezte is azokat a sikereket, melyeket Nagy 
István mllvéazt tudásával, sajátos egyéniségé-
vel, a pesti, müncheni s végUl a párisi festő 
művészeti akadémiákon elért és a melyek 
biztos garancziát nyújtanak a jövőt illetőleg. Mi 
mindenesetre jobb szeretnők, ha megyénk tár-
sadalmát az emiitett sikerek tanúi, illetve ré-
szesei informálhatnák.  Minket szerénységünk 
tilt igazat mondani. 

FestőmŰvészeti tanulmányait, a művésze-
tek igazi hasijában Olaszországban remélte 
befejezhetni.  Reménye megvalósulását s ezzel 
a festőmQvéazeti  pályán való sikeres munkás-
ságát megyénk törvényhatóságának jó indula-
tától várja. Csikmegye nevelési alapja elég 
gazdag ahhoz, hogy Nagy Istvánt tervezett s 
kívánt tanulmány Qtjában az eddiginél, melyért 
kUlönben különös hála illeti a törvényhatósá-
got, még fokozottabb  mértékben segélyezhesse. 
Ezt nem a Nagy István személyes érdeke, ha-
nem a művészet érdeke kiváqja. Hisszük és 
reméljük, hogy a kegyben való részesítés nem 
fog  érdemtelenre pazaroltatni. 

Felhívjuk az intézőköröknek, a törvény-
hatósági bizottság tagjainak szíves figyelmét 

az ifin  művészre s kéljük, hogy méltóztassanak 
további segély nyújtása által odahatni, hogy 
azon képzettség, melynek megszerezhetése egy 
felől  a vármegye segélyezése alapján volt le-
hetséges, kellő befejezést  nyeljen. 

A nőéi tózpptfó  tizotbfe  Meséit 
Csik-Szereda, julius 9. 

A mai rendes közigazgatási bizottsági 
Ülésnek, mely Mikó Bálint főispán  ur elnök-
lete alatt tartatott meg kevés és különös figye-
lemre méltó tárgya nem volt, s a gyűlés tagjai 
kevesebb számban vettek uzon részt, mint 
más alkalommal. Az előadók által felolvasott 
havi jelentésekből sem hallván nevezetesebb 
mozzanaiokat, igen röviden a következők meg-
említésére szorítkozunk: 

Szeredni Dávid István a honvéd barakk-
hoz vezető utezânak a vármegye által lett ki-
épittntése alkalmával az a mellett hosszan 
nyúló belsőségéből állítólag elfoglalt  terület 
kártalunitásának elrendeléséért a belügyminisz-
terhez intézett s onnan leadott többrendbeli 
kérvényeit a bizottság nem vette figyelembe 
és kérelmest vélt sérelmének orvoslása iránti 
igényével a rendes bírósághoz utasította; mert 
állítólagos károsodását nemcsuk nem igazolta, 
de ki sem mutatta s annak daczára az alis-
pánnak az Ugy békés elintézése végett méltá-
nyosságból tett ajánlatát visszautasítván, a 
békés utou való megegyezést lehetetlenitette. 

Csik-szentmártoni Fere ne zv Sándor ellen 
engedélytói eltérő építkezésért Kömény István 
Álul támasztott panaszos Ügyet a belügyminisz-
ter harmadfokú  elintézés végett :t bizottsághoz 
utasítván, ez a punasz mellőzésével a másod 
fokulog  is jó vágyott épitési engedélyt fen-
tartotta. 

A csik-zsögödi elemi iskola fenntartási 
költségeire az 1HÍJ9/1900 évi költségvetésbe a 
klilbirtokosok terhére felvett  5%-os iskolai 
>ótadó megfizetését  ezek megtagadván, a val 
ás és közoktatási miniszter a külbirtokosokru 
kivetett pátiul ók megfizetési  kötelezettségét az 
18G& évi 38. t.-cz. értelmében megállapította, 
minélfogva  a bizottság a járási főszolgabírót 
utasította, hogy az ö°/u iskolai pótadó mindenik 
külbirtokosra az elévülési időn belül vissza-
menőleg kivettessék s a kivetés minden egyes 
adó kötelezettel a felebbezési  jogra való figyel-
meztetés mellett közöltessék. 

Gyergyó-Alfalu  község a csomafalvi  ha-
tár részbe eső s na utóbbi község birtokossága 
által árverésen eladott 1900. évi vágterUlet 
vételárából a közterhek és költségek fedezése 
után még fennmaradó  tiszta bevételnek arány-
lagos részét a község pénztárámtk kifizetni 
kérvén, a bizottság a kérésnek helyet adott 

jelzett vételárból Alfalu  községet meg-
illető résznek kifizetésére  Csomafalvo  községet 
kötelezte. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése kapcsán 
utasíttatott a tanfelügyelő,  hogy a csiksomlyói 
tanító képezde törvényszerű berendezését és 
megfelelő  okleveles tanerőkkel való ellátását 
vallás és közoktatásügyi miniszter urnái hozza 
javaslatba. 

Tudomásul vette végül a bizottság a tör-
vényszéki elnöknek megkeresés folytán  tett 
abbeli válaszát, hogy a törvényszék birói lét-
száma nem engedi meg azt, miszerint az úr-
béri Ügyek elintézésével még egy harmadik 
biró is megbizassék. 

Ezek, s néhány adóügyi felebbezés  elin-
tézése után a gyűlés véget ért. 

Iparosok nyagdţj-flgye. 
Hazai iparos közönségünk részéről két 

életbevágó kérdést hallottunk az utóbbi évek-
ben igen gyakran hangoztatni. Egyik az önál 
ló vámterület, a másik a nyugdíj-kérdés. 

És megvallhatjuk egész őszintén, nem ok 
nélkül, mert ugy az egyik, mint a másik szo-
ros vonatkozásban van létérdekeikkel. Amig 
ugyanis egyrészt az iparos munkáskezeket az 
Önálló vámterület tenné itthon valóban gyü-
mölcsözőkké, addig másrészt, ha a rokkantság 
vagy az aggkor napjaira is elvolnának hárítva 
az élet nggasztó gondjai, nyugodtabb öntudat-
tal evezhetnének az élet hullámoktól hányt-
vetett törékeny hajóján. 

Feladatomhoz képest az utóbbival, t i.» 
nyugdíj Ugy gyei kívánok ezúttal bővebben fog-
lalkozni. 

van a kulcsa mindennek. Sokszor egyetlen 
egy lap örök életet szerez a könyvnek. Lehet 
as fénylő,  mint egy gyönyörű napsugár a mo-
solygó szerencsében; lehet szívszaggató, mint 
egy anya jajveszékelése, a ki forrón  szeretett 
gyermekét meghalni látja. Lehet csendes, mint 
a csillagos égboltozat Zivataros, mint az or-
káocsapdosta oczeán. Édes, mint a távolban 
hallatszó sene. Erőszakos, mint egy folyó,  a 
mely pusztítóén ruhán ki medréből. Lehet az 
himnusz vagy átok, de nem ezen fordul  meg 
a dolog. Ebbe a lapba varázserővel tette bele 
lelkének egy részét, vagyis jobban mopdva, az 
egéas emberiség lelkét zárta bele. Es ezért 
nen tud meghalni. Az évszázadok hosszú fo-
lyamán át, valahányszor egy okos szem ol-
vassa, egy szimpatikus szív felfogja,  mindany-
nyfesor  ngy tűnik fel,  mintha az érverés, a 
mely azt diktálta, gyorsabban lüktetne. Igen, 

E tűnik fel,  mintha a sorok közt a mosoly-
, — a könyek volnának észrevehetők, me-

_ cet azáz meg száz évvel az előtt egy bizo-
nyos ember periódusba vagy mondatba tudott 
feteni!  Halhatatlan lap — boldog a ki irta! 
O egyedül elvarázsolja az egészet Ha ó nincs 
meg, akkor a többi elvész, szétfoszlik  mint a 
buborék. De ha megvan, akkor a többiek hoz-
sá csatlakoznak és visszatükröző fényben  csil-
lognak. 8 mégis irtak ilyesmit nagy számban, 
a leggyönyörűbb, a legmélyebb gondolatok azáz 
meg saái elfelejtett  könyvben vannak szét-
szórva. Ezeknek azonban meg kellett halniok, 
mivel nân volt köztük az a halhatatlan lap". 

.Ama halhatatlan lap," folytatá  az ifjú 
fájdalmas  csüggetegséggel, „e 475 lap közt, 
melyet holnap a könyvnyointatónak átadok, 
nem találtatik. Nem volt meg azok között a 
miket eddig irtam, nem lesz azok között sem, 
melyeket majd írni fogok  . . . De hát miért ne 
lenne ? . . Hátha még egyszer átnézném mű-
veimet . . . hátha még egyszer próbát tenuék...' 

Ebben a pilanotban :i lámpában a pet 
roleum cserszegni kezdett s a világosságot 
sötétség válta fel.  Kxczclszior a józan és re-
ális életre ébredve gyertyát gyújtott s az órát 
megpillantotta. 

Négy óra volt 
A szobában mintegy re jobban elterjedő 

petroleumszag lehetetlenné tette, hogy mun-
káját folytassa.  Elhatározta, hogy lefekszik. 
Igy a halhatatlan lap Íratlan maradt. Hem más 
nap, sem azután nem volt képese lapot megírni. 

Kevés év elmultával érzé, hogy élte vége 
közeledik. Ekkor halálos ágyához hivatta ked-
vesét, lelke ideálját, terveioek végpontját és 
igy szólt: 

.Kézirataimat, könyveimet neked hagyo-
mányozom. Szívesen ajánl tam volna neked a 
világ szine előtt is mind azt, a mit teremtettem; 
de hát engedi-e a tisztesség, hogy a te neve-
det egy hullához kössem ? Mindig várakoztam 
ama lapra, a mely hozzád méltó lett volna, 
a halhatatlan lapra; de a halhatatlan lap meg 
nem érkezett*. 

Régen keresi nz iparos közönség annnk 
módjait, hogy nyugdíj iránti igényei kielégítést 
nyerjenek. Három irányzat merült fel  e tekin-
tetben : vag>' állami szervezet, vagy a bizto-
sító intézetek utján való kielégítése a nyugdíj-
igényeknek, vagy végre aezahadtársulás utján 
nyugdij-egyletek alakítása. 

Az első irányzattal bővebben nem foglal-
kozom, mert nézetem szerint az teljesen kivi-
hetetlen egyrészt, hogy a mi államformánk  mel-
lett a polgárok annyi százezerének bár igen 
fontos,  de mégis magánérdekét az állam lássa 
el óriási költség ráfordításával,  ami bizonyára 
nagy sulylyal nehezednék az ügyre magára, 
de másrészt nem is volna egészséges közéleti 
szempontból, ha az állami omnipoteuezia az 
állampolgárság egyik legfüggetlenebb  elemét 
ily módon lekötve tartaná. 

Az iparosok nyugdíj-igényének a biztosító-
társaságok által való kielégítését — bár meg 
vagyok győződve, hogy ezt némi áldozatok, 
vagyis inkább bizonyos nyereményekről való le-
mondás árán is hajlandók volnának üzletkö-
rükbe beilleszteni — hazánk ezen szerény vi-
szonyok közt élő polgáraira nézve nehezen 
tartom megoldhatónak. Hogy — nézetem sze 
rint — miért, majd elmondom később. 

Előbb foglalkozni  kivánok azzal, amely, 
véleményem szerint, a legkönnyebben czélhoz 
vezet, a szabad társulás elve alapján létesí-
tendő nyugdij-egyletek kérdésével. 

Hazánkban e kénléssel eddig tüzetesen 
vajmi kevesen foglalkoztak:  tudomásom sze-
rint legtöbbet Edvi Illés László barátom s látva, 
hogy mily kevés rokonszenvre és támogatásra 
talál a legelőkelőbb köröknél is az e téren való 
munkálkodás — megvallom — félve  határoz-
tam el magamat tanulmányaim eredményének 
ily illusztris társaság előtt való előadására. " 
hogy erre mégis vállalkoztam: buzdított az, 
hogy reméltem, ha munkálatom kiállja a kri-
tikát, tán sikerülni fog  ez által ez Ügyet gyor-
sabb megoldáshoz juttatni, ha pedig nem, ugy 
további tanulmány és számítás által törekedni 
fogok  az eszme megvalósításához a kulcsot 
megtalálni. 

Mintegy két éve annak, hogy az iparosok 
nyugdíj ügyét tanulmány tárgyává tettem. Ki-
indulási pontul szolgált e részben a .Magyar-
országi munkások rokkant- és nyugdíj-egyle-
tének* alapszabályzata. 

Czélba vétetett ugyanis, hogy ezen egy-
letnek Marosvásárhelyt, mint az ország annyi 
más városában már megtörtént, fiók  szervez-
tessék. Iparosaink azonban, bárha nem volt ki-
fogásuk  az ulapszahályok ellen, vonakodtak a 
fiók  megalakításától, hanem egy önálló szé-
kelyföldi  nyugdíj egyesület alakítását határoz-
ták el. mihez vezérelvül elfogadták  a nevezett 
egyesület alapszabályait. Igen természetesen 
ennek az egylet ezéljához mért átdolgozása 
vált szükségessé, mely munkálatnak teljesítése 
és az egész egyssületnek szervezése csekély-
ségemnek jutott föladatául. 

Eközben vizsgálat tárgyává tettem, hogy 
a .Magyarországi munkások rokkant- és nyűg-
dij-egyletének" alapszabályaiba az évi tagsági 
dijat és az ezzel szemben kilátásba helyezett 
nyugdij-Járandóságot valamint az árvák és öz-
vegyek segélyezőt illetőleg lefektetett  alapel-
vek, vagyis inkább az eme czélokra meghatá-
rozott összegek megfelelnek-e  a gyakorlati kö-
vetelményeknek, nem esnek-e esetleg majdan 
csalódásba a tagok? 

És arról győződtem meg alapos számítás 
statisztikából merített adatok alapján, 

hogi- ilyen szervezet mellett, a melynek jel-
szava : .Egy mindnyájáért és mindnyája egyért; 
igenis elérhető az, hogy heti néhány fillér  be-
fizetése  árán megszerezhesse a szegény iparos 
is már előre magának azt a nyugalmat, hogy 
rokkantsága idejére, vagy agg napjaira nem 
lesz elhagyatva s nem lesz a mások kegyel-
mére utalva. 

Mert hatalmas erő rejlik ţ tömörülésben 
és a kölcsönös támogatásban. És éppen ezen 
nyugszik a kérdeBnek az Önsegély, a társadal-
mi szervezkedés, vagyis a szabadtársulás ut-
ján való megoldásának lehetősége. 

Igy A .Magyarországi munkások rokkant-
és nyugdij-egyletének' alapszabályaiba lefek-
tetett alapelvek fenntartásával  alkottatott meg 
a székelyföldi  nyugdíj-egyesület szabályzata, 
melynek sarkalatos ponţjai a következők: 

.Az egyesület a) rendes-, b) alapító, c) 
pártoló, és d) tiszteletbeli tagokból áll. 

Rendes tagja lehet minden tisztességes 
egyén nemi különbség nélkül és pedig férfiak 
187, nők 16. életévüktől kezdve meg nem ha-
tározott korig, akiket a választmány ilyeuekűl 
fölvesz  és akik az alapszabályokat magukra 
nézve kötelezőknek elismerik s ezek követel-
ményeinek mindenben pontosan eleget tesznek. 

Alapító tagok azok, akik az egyesület 
javára egyszer s mindenkorra legalább 100 ko-
rona alapítványt tesznek. 

Pártoló tagok, akik évenkint legalább 
10 korona összeget fizetnek  az egyesület pénz-
tárába. 

Tiszteletbeli tagok azok, akiket az egye-
sület körül szerzett erdemeik folytán,  »z igaz-
gató választmány ajánlatára, a közgyűlés ilye-
nekül megválaszt 

Bárha a tagok, miként az iméntiekhöl 
kitűnik, több kategóriába Boroztattak, igen ter-
mészetesen a rokkantsági vagy nyugdíjra esak is 
a rendes tagok bírhatnak igényjogosul tsággai. 

Kppen azért ezeknek a kötelezettségei fa 
külön és tüzetesen akövetkezőkbenirattak körül; 

.Minden rendes tag belépése alkalmát^ 
2 kor. beiratási dijat köteles fizetni. 

A rendes tagok három osztályba soroz-
tainak s a saját tetszésük szerint választott 
osztály diját kötelesek fizetni  és pedig: 

az I. osztályban 20 fillér,  n II. osztályban 
30 fillér,  a III. osztályban 40 fillér  tagdíjat 
hetenként. 

A rendes tagok kötelesek heti járulékai-
kat pontosan fizetni. 

Azon tag, aki tí heti tagdíjjal hátralékban 
van, felszólítandó  annak pontos és minél előbbi 
befizetésére.  Ha ennek daczára tagdiját leg-
később egy hónapon át he nem fizetné,  a ta-
gok sorából kitöröltetik s az egylettel szemben 
ugy a múltra, mint a jövőre nézve minden 
igényét elveszíti. (tVyi. kr.v.i 
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— Miniszteri biztos kiküldése. A 

belüg) miniszter Csík vár megye közegészségügyi 
viszonyairól és a közegés/ségi közigazgatás 
menetéről meggyőződést óhajtván szerezni, 
unnak megvizsgálása ezé Íjából megyéuk terü-
letére dr. Téry Ödön kir. közegészségügyi 
felügyelőt  küldötte ki. 

— Gyászrovat. Özvegy Urtnánczy .lá-
nosné született Nóvák Mária Topliczán, folyó 
évi julius 6-án reggeli fél  <» órakor életének 
04-ik évében, hosszú szenvedés és a halotti 
szentségek ájtatos felvétele  után jobblétre szen-
derült A megboldogultnak liült tetemeit folyú 
hó 8-ik napján dél után 4 órakor helyezték a 
róm. kath. egyház szertartása szerint a családi 
sírboltban örök nyugalomra. Az engesztelő szent 
mise-áldozatot folyó  hó 9-én d. e. 10 órakor 
mutatták be a Mindenhatónak a topliczui róni. 
kath. templomban. A megboldogult halálát nagy-
számú rokonság gyászolja. Az örök világosság 
fényeskedjék  neki! 

Elmaradt beszámoló. Dr. Egyedi Art-
hur a központi kerület országgyűlési képvise-
lője a mult hétre tervezett beszámolóit a napi 
renden levő szorgos mezei munkák miatt lii-
zonytalau időre elhalasztotta. 

— Szeotgyakorlatok. Gróf  Mujláth 
Gusztáv püspök ur ő méltóságú által nz egy-
házi férfiúkkal  évenkint tartani szokott szent-
gyakorlatok egyik színhelyén Csik-Somlyón folyó 
hó 9-én kezdődtek meg. A tuegelózó nap este 
a 9 órai vonattal érkezett meg Püspök L'r. 
kit a főgimnázium  igazgatója és u szentferencz-
rendi szerzet elöljárói vártuk nz állomáson s 
kisértek ki Somlyóra a zárdába, hol szállását 
tartja. A Püspököt megelőzőleg érkezett meg 
a Ferenez-rendiek tartomány főnöke  P. László 
Políkárp is egy rendtársával, s másnap már 
tömegesen vonultak be a vármegyénk és szom-
szédos megyék papjai ós tanitói s ezzel az 
egy héttel ezelőtt szétoszlott tanuló ifjúság  tá-
voztával beállott holtidényt néhány napra is-
mét mozgalmas élet váltotta fel  Csik-Somlyón. 
A szentgyakorlatokon való részvételre közel 
százan jelentkeztek a lelkészek és tanítók közül. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
LŐvy Kálmán István gyergyó-tölgyesi lakos ve-
zeték nevének .Borosnyai'-ru kért változtatá-
sát engedélyezte. 

— Hímen. Gyergyó-remetei Balázs Ernő 
végzett toknikus folyó  hó 21-én tartja eskü-
vőjét Budapesten az egyetemi templomban 
Worbesz Margit kisasszonnyal. 

— Kik kötelezhetők iskolai pótadó 
fizetésére  ? A vallás- és közoktatásiminiszter 
egy felmerült  eset alkalmából kijelentette, hogy 
az 1668. évi 38. törvéuyczik 35 szakassza he-
lyes értelmezése szerint netn csak a községi 
lakósok, hanem a község határbeli birtokosai 
is B'/o-os iskolai adóval megterhelhetők az 
állami egyenes adókhoz tartozó minden adónem 
után, s az igy kivetett iskolai pótadók a kül-
birtokostól is közigazgatási uton behajthatók. 

— öngyilkosság. Kászon-impéri Váncsa 
János György folyó  hó l-én, mig neje a hava-
son lévő marhákhoz járt saját csűrében fel-
akasztotta magát A végzetes tettre Váncsát 
gyógyithatlan gyomorrák betegsége késztette, 
melynek meggyógyitását a korházban is hasz-
talanul kisériette meg. 
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— Talált hulla. Csik-Várdotfalvának 
a szentléleki terület tol Ütköző határszélén folyó 
hó trón Csiszér A ;oston várdotfalvi  lakós egy 
élettelen férfi  hullára bukkant, melynek fogya-
tékos öltözete és szánandó külseje egy sze-
rencsétlen koldust gyanittatott. A megtaláló 
rögtön jelentést tett a várdotfnlvi  elöljáróság-
nak, mely a hullát a községbe szállitatta s 
felettes  hatóságának az esetet bejelentvén, 
más nap a hulla orvos — törvényszéki szemle 
és bonczolás alá vétetett, s miután azon kül-
erószak nyomai nem találtattak s a halál okául 
belsószervi haj lett megállapítva a temetésre 
az engedély megadatott és az végre is haj-
tatott. A mint egyesek állítják a szerencsétlen 
a megelőző napokon Yárdotfalván  húzról-házra 
alamizsnáért koldult s magát bánkfalvi  illető-
ségűnek állította lenni, minek konstatál ás a a 
hatóság feladata  marad, mert zsebeiben á kraj 
czámál egyéb nem találtatott. 

— Utmegnyltás. A Libán on keresztül 
vezető és Gyergyót Udvarhely vármegy ével 
legrövidebb és legegyenesebb vonalban össze-
kötő utat folyó  hó 8-án adtak át Ünnepélyesen 
a forgalomnak.  Erre nz alkalomra sokan gyűl-
tek ki a helyszínére, különösen a gyergyói és 
udvarhelymegyei érdekelt kereskedők voltak 
uagyszámban képviselve. Hivatalos részről meg-
jelentek : Ineze Gyula műszaki tanáesos l'ap 
Domokos főmérnök,  Dr. Demeter Lórincz. fő-
szolgabíró, Dr. Lásár János gy.-szentmiklósi 
főszolgabíró  a megjelenésben akadályozva volt. 
A gyergyói kereskedők lobogóval vonultuk ki. 
Az ünnepélyes megnyitót díszebéd követte a 
('/.írják féle  vendéglőben, melyen számos fel-
köszöntőt mondtak. A helybeli kereskedőket 
Trohan  József  és Dresznándt  Viktor  kép-
viselték, a rendezés körül Riemer Gusztáv 
udvarhelyi kereskedő szerzett érdemeket. 

— Tűs. Folyó hó 8-dikáru virradóing, 
ugy éjfélutáni  2 órakor harungkongás zavarta 
meg városunk csendjét és vészkiáltások riasz-
tották fel  a nagy részben még csendesen pihe-
nő embereket. A riadalom oka az volt, hogy 
a Borbát András telkén levő sütő kigyúl ntlt 
és fedele  teljesen leégett. Hogy nagyobb baj 
nem történt az egyfelől  a gyorsan alkalmazott 
oltásnak, másfelől  a 3zélesendes időnek kö-
szönhető, a tűz ellenkező esetben különösen 
nz azon telken lakókra válhatott volna vég-
zetessé. Nem tudjuk eléggé figyelmébe  aján-
lani az embereknek különösen igy nyári idő-
ben a kellő óvatosságot és körültekintő gon-
dosságot. A kenyérsütésnél és nagymosások-
nal, azok végeztével a tüzet gondosan ki kell 
oltani s a környezetet is figyelmesen  megvizs-
gálni, bogy nincs-e valamely olyan jelenség, 
melyből veszedelem származhatnék. 

— A ssékely-ud v arhel yi főreális-
kola internatusa. A székely udvarhelyi kir. 
állatni fóreáliskolávil  kapcsolatos riternátmba as 
limo—1901. tanévre 65 tanuló vétetik fel,  kik 
küsiil 20 tanuló 500; 20 tanuló 400; 15 tanuló 
3'H) és tis tanuló 300 korona riijt tartozik fizetni. 
R beiyekro ezennel pályázat hirdettetik. Azou 
sciilúk, vagy gyámok, kik Haikat, illetőleg gyá-
inolíjaikat as internátusba felvétetni  ('hajtják, 
ebbeli kérésüket f.  évi augusztus elsejéig az 
igazgatósághoz iotéave és cziinozve nyújtsák bc, 
czimük és lakásuk pontos megjelölései. A ké-
relemhez mellékelni kell: a) a legutoUó tanévről 
nyert iskolai bisonyitványt; b) orvosi bizonyít-
ványt arról, hogy a tannló egészséges nincsenek 
sservi bajai. Azok, akik a méreékcUebt' dijakra I 
óhajtanák fiaikat,  illetve gyámnhjnikat felvétetni.' 
a fenumlitett  okmányokou kivül as iiletekes ha-
tóság átad kiállított, egészen uj keletű vagyonos-
aági biaouyitváoyt is tartoznak csatolni kérésük 
támogatására. A dijak félévenkéut  elúru flaetendók. 
A rendes felvételi  dijakon kivül minden tanuló 
köteles butorrongálás czimeu lu koronát letétbe 
adui as igazgatóság rendelkezésére. mely összeg-
ből aa előfordulható  rongálások fedeztetnek.  A 
felvett  tanulók élelmezést, lakást, fűtést,  világí-
tást kapnak s megfelelő  felügyeletben  részesülnek. 
Az élelmezés a következő: reggeli: kávé zsem-
lével ; ebéd : bárom fogás,  vasárnap t-s csütör-
tökön négy fogás  : vacsora ; egy fogás,  roodesen 
sült EsenkivUl d. e. 10 ómkor és d. u. 4 ónkor 
egy^gy aselet kenyér. A felveti  tauul«k a be-
lépéskor a köveikesó felszerelést  tartoznak 
gukkal hozni: a) egy-egy nyári és téli időszakra 
való tiaateaaégea rnháaalot; téli köppenyt vagy 
nagy kabátot éa főrevalót;  b) legalább 2 pár erős 
csípőt; c) ágy fölszerelést,  és pedig; két párnát, 
egy téli paplant gombokkal, két paplaulepedőt 
gomblynkkal, két alsó lepedőt és ket-két párna 
héjat; d) fehérneműt;  hat drb feli  ér nappali in 
get, hat lábravalót, három hálóinget, legalább 
tisenkél drb zsebkendőt éa 0 pár harisnyát, 4 tö-
rfilkösó  kendőt, továbbá fésűket,  ruha. fog-  és 
eslpőkeféket  A fehérnemüekre  feltűuó  helyeu 
legalább 2 c. nagyságban asun saám himzendó, 
mely asám alatt a felvételről  aióló értesítést meg-
küldik. As érteaitéahes egy köteleivéuy is csa-
toltatik, melyet a asülő, illetőleg a gyám atabály-
Bierflen  aláírni s legkésőbb 8 nap alatt as igaz-
gatósághoz vlscajuttatol tartozik, a felvétel  el-
fogadásának  Igasoláaául és biztosításául. A Uni-
tinál járó dijakat, minő a taodij, továbbá a szük-
séges taaeaskösök beesereésével Járó kiadásokat 
a asülők vagy gyámok kfilön  lartesnak hordosnl. 
á felvett  tanulók kötelesek mindenben as inler-
aátoal szabályzatok aserlnt eljárni. Ások a tanu-
lók, kik roas magaviseletet s folytonos  asorga-
lomhiáayt taaiialtanak, as iaternáluaból kisárat-
aak. A főreáliskolába  a beitalkosás szeptember 

l-én keadódik. Székely-Udvarból)u, 1000.juoiui 
havában. Az internátus igazgatósága. 

— Végzett tanárjelölt elvállal javító 
vizsgálatra való előkészítés caélj iból giinn. tanú 
lókat. Czim a kiadóhivatalban. 

— Tanonosok felvétele  egy hasai 
gyárba. A Györmegyében, GyÖr városában 
lévő Gépgyár rés z vé ny társaság a saját gyárá-
ban kovács mesterségre s egyéb mellék ipar-
ágakra felveendő  s kiképezte teiul ó székely 
iparos tanoncz fiukat  és azonkívül ügyes nap 
számosokat keres. A tanonc/oknak és pedig a 
kovács mesterséget tanulóknak a tanoncaidé 
alatt is napi 4() krt, a többieknek 80 krt biz-
tosit a gyár, mig a napszámosoknak egy ko-
rona bért ad. Kellőleg felszerelt  folyamodvá-
nyokkal a felvétel  kérhető vármegyénk alispáni 
hivatala utján. 

— Hirdetmény. A nagyméltóságú in. 
kir. pénzügyi minisztérium az 11)00. évi junius 
hó 20 átt kelt 1H314. szántu rendeletével 
gy.-bélbor és gy.-tölgyesi in. kir. pénzügyőri 
luktanyának és mellék épületek újra építését 
és javítását 2783 korona Hl fillér,  illetve á7rtlí 
korona (í9 fillér  Összeg erejéig engedélyezte. 
A fentemii  tett munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljáből az 1900. évi julius hó 
lfi-ik  napjának d. e. 10 órájára a Csikmegyei 
in. kir. államépitészeti hivatal helyiségeben 
tartandó zárt ajánlati tárgy ulás hirdettetik. A 
versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a fen-
tebbi munkálatok végrehajtásának elvullulásáru 
vonatkozó az engedélyezett költség után szá-
mítandó s a részletes fettételekben  előirt öu V 
nyi bánatpénzzel ellátott, a két munkára külön 
külön vagy együttesen szóló zárt ajánlataikat 
kitűzött nap d. e. 11 órájáig a nevezett hiva-
talhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a később érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. A szóban forgó  munkálatra 
vonatkozó műszaki müvelet és részletes félté 
telek u nevezett m. kir. államépitészeti hiva-
talnál, a rendes hivatalos órákban naponkint 
megtekinthetők. 

X Y l l i T T É ».*) 
A .Gyergyói Hírlap" 24-ik számának kü-

lönféle  ezitnü rovatában „Kitüntetés" ezimen 
megjelent közleménynek személyemet, mint 
vendéglőst érintő részére a következő vála 
szóin van. 

Nem tudóin mit gondoljak czikk Íróról, 
ki magát, mint czikkéból is kitűnik, a társa 
duloin színe java közé sorozza (?). még sem 
tetszett azon kiszolgálás, inelyyel a nagyérdemű 
társaság többi igen tisztelt tényleg u társada-
lom színe javából álló tagjai megvoltak elé 
gedve. 

Ktinek nézetem szerint két oka lehet, 
ugyanis, vagy most volt elós/ör alkalma czikk 
irónuk ily társaságban részt vehettii. vagy ön-
hittsége által elvakitva magát, ezen társaságból 
kimagasló egyéniségnek képzulte. 

Jó tanács, hogy ki mihez nem ért, ne fog-
jon hozzá, viszonzásul még jobbal szolgálhatok, 
mely előbb emiitett mind két esetben szlik 
séges t. i. ki ki maradjon azon körben a mely-
be beillik, s innen se le ne ereszkedjék, se 
pedig erős magasba ne kapaszkodjék, mert ki 
nem szokott hozzá, könnyen elszédül a ma-
gasban. Jliró  Jonn, 

vendéül ás. 
' (Az • rovatban kOzlGttekórt ux ulüirú felelő 

Sxcrk. 

HIVATALOS RÉSZ 
Szám «51«—900. 

Íí.~ai~ 
Pályázati hirdetmény. 

A vármegye tulajdonát képező nevolési alap 
torhére rendszeresített s a jövő iskolai tanévre 
adományozható ösztöndíjakra, valamint n nevezett 
alapból és a huasár családok tulsjdonát képezó 
lóbcazerzési alapból kioBstható segély pénzek cl 
nyerésére ezennel pályázatot hirdetek, míg pedig: 

1. A műegyetemnél 000 koronával. 
2. A selineczbioyal bányászati akadémiánál 

600 koronával. 
6. A Belmecxbányai erdésieti akadémiánál 

800 koronával. 
4. A magyaróvári gazdasági akadémiánál 

800 koronával. 
5. A székely-udvarhelyi kir. állami fóreális-

kólánál 300 koronával u uevelési alapból rend-
szeresített ösztöndíjakra. 

0. A helybeli éB gyó-alfttlvi  gasd. irányú 
felsőnép  valamint a gyó-azentniiklósi polgári fiú-
iskolánál ugyancsak a nevelési alapból reudsae-
resitett 00., 100 koronás ösztöndíjból as ürese-
désben lévőkre 

As öutöodijasok as iskolai év végén tar-
toznak iskolai bizonyítványaikat nekem bemutatni; 
a ki est elmulasztja éa a kl nem kielégítő bizo-
nyítványt mutat be. annak ösztöndíja el vonali k 
és másnak adományoztatik. A törvényhatósági 
bizottság jogerős határosatai alapján, ugy a ne-
velési, miot a lóbesseraéai alapnál a segélyozés 
bői kisáratnak: 

a) a tanulmányaikat már végzett, vagy 
bármely jövedelmező hivatali állásban lévő kérel-

b) as algimnázium és eztel egyenrangú 
iskolák, továbbá a calk-somlyói tanítóképezde. 

vé,ül a helybeli és gyó ssentmiklósi polgári leány-
i-kólák növendékei; 

c) A vármegye valamelyik községében ille-
it'isófigul  nem biró. vagy 10 éven tul terjedő 
invollét miatt a törvény hatóság területén illető-
sigüket veszített eeyének. 

Ugyancsak a törvényhatósági bizottság jog 
VIÓM határosain alapján a aetrélyek köveikesó 
mcgaKoi'iiisokkiil osztatnak : 

a) Ugyanazou eziildk jogosult gyermekei 
közi'l csuk egy. és a* is csak egyik alapból se-
gélyezhető ; 

b) Az egyetemekre és más felsőbb  tanin 
tózetekbe most belépi) kérelmesek csak a beirat-
kozás és fölvétel  igazolása, a tanulmányaikat to-
vább folytutni  Hzáudékozók pedig <wak aa eddigi 
jó eredüiéuy felmutatása  csetéu aegélyeztotnek. 

c) Az egyetemek és akadémiák ösztöndijt, 
vagy Hlnpitváuyt nem élvező hallgatói, as ösztön-
dijaKok é« alapitváuyosokkal Bzeinbeu ulónybeu 
részesül nek. 

d) a gimnáziumok felsőbb  osztályú tanulói-
nak a tandíj erejéig adatik segély, do az alapít-
vány osok és az itikola székhelyén lakók ennek 
is csak felét  kapják. Miiidezoknél fogva  folya 
módok kötelesek csatolni: 

a) a jó előmenetelről tanúskodó iskolai bi-
zonyítványnak és leczkekönyvnek eredetijét, vagy 
az iskola ignzgu tósága, esel leg a polgári ható-
ságok arru jogosult közegei ál'.al hitelesített teljes 
iiiá»iolatát. 

b) a viirinecye területén birt és el nem ve 
saitett illetőségről szóló hatósági bizonyítványt. 

c) na iskolai hntnságuuk ari 1 tanúskodó 
bizouyitviinyiU. hogy n fuljHtnoilo  sem ösztöndíjat, 
som alapirányt nem élvux. 

Ennek eltiiulHszlúsa ollviikezó vélelemre ad 
okot. 

d) Minthogy továbbá a lóbeszmési alapból 
kizárúlai; csakis a volt székely huszár családok-
ból leszúrniNZÓ jóianulnk epgélyezhelük ; az érde-
kel leknek azt is ligyolmébe ajánlom. Iiogv kérel-
miikliöz a UKHIÚIIÍ leszármazást igazoló hiteles bi-
/onyilvHinl is ciatoljanuk. A kellóen felszerelt 
kórelmek uz I—5 ponlig felsorolt  ösztöndíjak, 
valamint n scgiMy pénzek elnyeréséért is folyó 
évi uugiiflxtiiH  hó l-éig közvetleuiil nálam, a fi-ik 
pont r. Int ti cisxn'md íjakért pedig az 1UO0—IU0I. 
tanévi büiratkuzáiok alkultniival sz illető iskolák 
ignrgHl"ili»z annyival inkább benyiijtaudók mivel 
a később huérkezó folyamodványok  hivatalból 
fognak  VÍKUÍUI ma RÍ itatni. 

Végül iiHíL'jeeyzem. lingy as ösztöndíjak 
havi utalásos részletekbnn, u 100 koronánál ki-
sebb segély összegek az iskolai év elején egy 
össregben. azonban nagyobb segély pénzek pedig 
két euyenbi részletben lehoióleg az iskolai év-
szakok elején Hdiilnak ki. 

Ugy nz lisztöiidijuk, mint a Begélypénzek 
csakis a sziilók, vagy a gyámok nyugtájára fizet-
tetnek ki, kik iu iskolai év közben tauulm&nyai-
kpi bármely okból beszüntető ifjak  által felvett 
üsziündijakat és segély pénzüket egészben vissza-
téríteni tartoznak. 

Csíkszeredán, 1000. évi junius hó 25-án. 
líecze  Antal, 

alispiiu. 

Kereskedelemügyi i 
15H85.-1X. 

i. kir. miniszter 

Utasítás 
it hazai iparnak  álhuni kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló IHÜ9.  évi A'L/A'. 

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

e) Olyan esetekben, a mikor kétely merül 
fel  aa iránt vájjon a szállítmány tényleg bor, 
törkölybor e. vagy ba n bor vagy törkölybor szeaa-
tartalma 15 százalékot meghalad, köteles az ál-
landó felügyelettel  megbízott pénzügyőri közeg 
a azállitnián)ból vett minta euyik részét azonnal 

legközelebbi állami vegykisérleti állomáshoz 
abból a caélból megküldeni, hogy megállapitássék. 
vájjon az tényleg bornak vagy Urktilybornak te-
kintlipiő-e ? Miudaddig, mig a vcgykiaérleii állo-
mástól a válaas be nem érkezik, a szállítmány 
hivatalos ellenzár alatt tartaudó és tacadó válaas 
esetéu a szállítmány a gyár szabad rendelkeaé 
sére nem bocsátandó éB a tényállásról a gyárte-
lepe» nézvo illetékes m. kir. pénsügyigazgatóság-
hoz-aionnal jelentés teendő. 

0 A gyártelepről kiszállítandó minden egyea 
konyak küldemény alkohol foktartalma  és a kül 
dernéoy mennyisége as állandó felügyeletre  ki-
rendelt pénzügyőri köseg által megállapitaadó éa 
egy erre a czélra vesetendő előjegyzésbe be-
vecetendő. 

As állandó felügyeletnek  miként leendő tel-
jesítésére vonatkozó részletes utasítás esetról-esetre 
külön fog,  kiadatni. 

g) Állami kedvezményekben csak ások a 
konyak gyárak részesíthetők, melyek tulajdonosai-
nak a magyar állam területén nincs egysaeramiud 
olyau más kooyakgyáruk is, a mely a fenti  a)— 
0 pontok alatt körülirt ellenőrséa alatt nem áll. 

9. A törvény 1. § áuak 2. j) pontjában 
emltettt ásványolaj-gyárak alatt aa ásváuyolaj 
finomításával  foglalkozó  oly vállalatok értendők, 
a melyekre néive aa ásvány olaj-vám felemelésé-
ről és as ásványolaj-adóról szóló 1682. évi XVIII 
törvéoyctikk 0. fában  felsorolt  iratok az illetékes 
m. kir. péuzUgyigasgalóaágnál szabályszerűen be* 
mutattattak. 

As ugyanezen pontban említett éa ásvány-
olajat—. továbbá kállaikat kntató vállalatok a 
törvényben meghatározott állami kedvesaéayek 
végleges megadását caak akkor Igényelhetik, ba 
a kutatási munkálatok már annyira előhaladtak, 
hogy a vállalkozás k.iinoly volta Iránt kétség fel 
nem merülhet. 

10. A törvény 1. § ának 4 pontja «serint 
állami kedvezményekben rószesittetnek a töltény 
hatályba lépte után felállított  mlndasoa vállalatok, 
melyek nagyobb aaámu hásiiparoeok rendaserea 
foglalkoztatására  vannak alapítva. As esetről-
esetre történendő külön elbírálást fentartvá,  háai-
ipar alatt as ipari mnnka azon fag  a értendő, mely 
önmagában véve kitárélagos kereseti forrásul 
reudszeriot nem szolgái éa a melylyel foglalko-
zók rondsaeriut mezőgazdaságot is folytataak,  s 
egy ca i|>arozik keket, főleg  a mesógasdaaági munka 
szünetelése alkalmával, rendes Ipari munkások 
igénybe vétele nélkül vagy egymagok, vagy pe-
dig háznépök segítsége melleit állítanak elő. 

11. A törvény 1. g-áuak 8 poatjábaa em-
lített ssövetkeaetek éa 5. pontjában említett tele-
pek köaül is csak azok részesíthetők a törvéaybea 
foglalt  kedvezméuyekben, melyek a térvény ha-
tályba lépte után keletkestek. 

II. FEJEZET. 
3. fi. 

A törvény 2. 9 áuak a) éa d) pontjaiban 
vannak felsorolva  a törvény I. § ában említett 
gyáraknak, illetőig ipartelepeknek adható adó-
kedvezmények. 

Igényük van ezeknek a gyáraknak, Illető-
leg ipartelepeknek as 1670. évi LI. L<m. 2. 
(j-ában megadott hásadómente&ségre. 

Az 1870. évi LI. t.-os. 2. szakában enge-
délyezett állandó adómentesség a háaadón kívül 
kiterjed az ezeo adó ntán járó áiltalánoa Jöve-
delmi pótadóra, as orai. betegápolás! póudóra 
ÓB egyéb a házadé után kivethető kői- nagy köz-
ségi terhekre is. 

Állandó adómentességben résseslttetnek a 
gyáros tulajdonát kepesó gyári éa as ehhes ha-
sonló ipari épületek, valamint a munkásoknak 
bérfizetés  nélkül átengedett gyári munkás-lakások. 

Gyári épületnek — adózási ssemponfbé!  — 
csak a gyári telken emelt épületek tekintendők. 

Ezen épületek ama réasei, melyek lakásul 
szolgáluak, valamint a gyári telken, illetve tele-
pen kivül — bár eunek czéljalrs — emelt épüle-
tek nem adómentesek. 

Úgyszintén a gyárhoi tartósé oly raktárak, 
melyek as illető gyártól elkülönítve más épüle-
tekben vannak elhelyezve, as esetben aem adó-
mentesek, ha asokbaa kisárólag as illett gyár 
saját gyártmáoyal tartatnak.. ...„. 

Szessfótdék  marhahizlaló épületeire azon-
ban az adómentesség még akkor is kiterjed, ha 
ezek az épületek a tulajdonkópeni gyáiiépületek-
kel nincsenek egybekötve, hanem ásóktól távo-
labb, esetleg más telken állanak,, de a bekötött 
marha az illető gyár termelvényeia hislaltatik. 

Ha a gyári vagy ipari épület bármily csélra 
bérbe adatik. 1870. évi LI. W-oz. 2. fl-baa  meg-
állapított adómentesség megszűnik. 

A bérbeadott mesógasdaaági aseasfősdékre 
tehát ea as adómentesség még abban as esetbea 
sem terjed ki, ha ily gyárra nésve aa állami 
kedvezmények bérlőnek adatnak meg. 

•I. §. As állami kedvesményekbea részesülő 
gyári és Ipari vállalatok réasére a tőrvény 2. 
§-ának a) éa d) pontjaiban biztosított adómentes-
ség kiterjed a keresetadóra, a báoyoadóra,, a 
nyilvános számadásra köteleseit vállalatok éa egy-
letek adójára, valsmint aa esen adók utáa Járó 
útadóra, községi adóra, s kereskedelmi és ipar-
kamarai illetékekre, az általános Jövedelmi pét-
adóra, valamint az országos betegápolási pótadóra. 

Ha valamely mezőgazdasági aseesfősdáre 
nézve as állami kedvesméoyek bérlőnek adat-
uak meg, esek a kedvesméayek csakis a sseas-
főzésből  éa marhahislalásból eredő Jövedelmet 
illetik éa semmi esetre ainoaenek csökkentő ha-
tással a földbérletből  eredő Jövedelem után a mi-
nimális kulcs, vagy más adatok alapjáa megálla-
pítandó 111. oszt. keresetadó mérvére nésve. 

A törvény a törvényhatósági adó alól mea» 
teséget nem állapit meg. A törvényhatóságok 
azonban fel  vannak jogocitva; as állami kedves-
ményekbea részesülő gyárak éa ipartelepek talaj-
donoaait a törvényhatósági adó alél is fölmenteni, 
sőt a törvényhatóságok és köaségek (városok) oly 
ujonnao létesítendő gyárakat és Ipartelepeket' is 
fölmenthetnek  a törvényhatósági, illetőlegkÖaeá|i 
adó alól, a melyek as állami kedveimânyeţre 
igényt nem tarthatnak. (Folyt, kőt.) 

S S K l C S S S t d l « J W ^ i — ^ t o 
B. B. ónak Odk-Saépvia. A kérdéses calkket 

jövő számunkban hozol fogjuk.  Később talia a vertre 
la sort kerítünk. 

Öreg aaldó. Annak Idején jönni fog. 
reda város a fcenaikwlalaiiillgylnilBltitiirlÁgflfiilH 
miért nem szerepelt, hogy aa utcaákat mtáct 

Hoşy Calk-Sao-
rterlogi 

világította kl, mindesekie a válasxt t̂ lén a képt 
Icstnletl gyűlésen lesz helyén provokálni, lat 
sajnálni tudjuk ast as Igaxán elitélendő HliflnVneaő 
get, melyet a miniszter or fogadásánál  as élllj irak 
részéről tapaastaltunk a egyben ast la konatatâljnfj 
hogy as Ilyen magatartás korántsem váltk «UnyUnkÁ 

Laptulajdonoa: 
GTORGYJAKÁB o m p v 



J . C S I K I L A P O K . iám. 

VERESS SÁNDOR dr, 
• e p tiszti íioras 

orvoRÍ rendelője éa fogorvosi  műterme 
[iwi 2-io (Mk-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. háziban. 

J ó c s a l á d b ó l § 
i való 2—3 gimnáziumot vég- © 

zett fia  tanulónak felvétetik  © 
P o t o t z k v P á l . i 

ttxlolúbci k. O i i U - M w r o i I 
[l«i| l - l 

E l a . c L ó 
Csik-Szeredában egy bolsőtc-
lek, három szoba, konyha, 
k a m a r a és p i n c z é b ó l állú kő- j ! 
h á z z a l , valamint a hozzátartozó ** 
kert te l , mely fekvésénél  fogva 
építkezésre is alkalmas. A kiadó-
hivatal ad felvilágosítást,  n^ i i 

Si. 1870—1900. 1111 3 — 3 

Pályázati hinlelménv. 
Csikvármegye kászon alcsiki járásá-

ban Csik-Szentgyörgy, Dánklalvu és Mc-
naság községekben álló körjegyzői körheii 
Menaság széklielylyel rendszeresített se-
g é d j e g y z ő i á l lásra pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: a községektől 200 
korona, a földadó  nyilvántartás vezeuW/ri 
60 korona és az állami anyakönyvvezetői 
teendők végzéséért 300 korona állansegély. 

Az 1683. évi I. t.-czikk fi  §ában 
előirt képesítést feltüntető  s szabályszerűen 
felszerelt  kérvények hozzám fo lyó  é v i 
j u l i u s h ő 2 0 - i g adandók be. 

A kászon-alcsiki járái főszolgabírója: 
Bartal is , lőszolgabiró. 

2G3 izfttD 
" 1900? 

Árverési hirdetmény. 
Aluliit kiküldfitt  bir. v«>«re|iajtő ••/ennél 

közhírré ten/i. li'ury a c îknzeredai kir. jánts. 
l.irAsiignnk 1900. évi V. 100 sz. vígzé*e foly-
lAn dr. Itncskor Béla m. ti-xli Qeyész ügyvéd 
Altai Fnikn* AndrAs e>nl«f«lvi  lak/s részére 
Darton Péter g.vimesfelxöioki  Inkó̂  ellen 132 kor. 
10 fillér  kővetőié* H jAr, erejéig elrendelt kiéli-
Kiléi>i végrehajtás folytán  alperestől lt-foglalt  és 
1030 komnárá becsült ineAsAnokrft  a csiksze 
redai kir. jArésbirósá* 1900 évi V. 100 3. sz. 
végzésével a tovAbbi eljár A* elrend>-lt<-lvén. annak 
nr. al»l> és felülli»glHltatAk  követelése erejéig is, 
amennyiben 87.uk kielégítési jogot nyertek volna, 
végre hu jtást szenvedő lakásán Gyitn<-s-F«*lsőlo-
k»n leeiuli» megtartása Imiáridíiíll 1900. évi 
julius hó 27-ik napjának délelőtt 8 órája 
kiliUvtik, a mikor a tmüiUi lefiigUtt  Midnek 
és julM'k a legtftUlet  igéiőuek készpén/fl/,«-tés 
mellett, s/iikség esetén becsáron alul is el lógna 
adatni. 

Kelhivatnak mindazok, kik HZ ^árvere-
zendő ingóságok véieUrAlml a végrebailatA kö-
vetelését itn gflö/ö  kie|étfi:ésli>-z  jogot tartatlak, 
mnemiyil̂ N rés/ükre H luglHlá* kurábban esz-
közöltetni volna é* ez a végrehajtási jegy/ő-
könyvből ki ifin  iGnik, li"ev elsííhlwéei jelen 
léseiket HZ árverés megkezdésig Alulirt kikől-
döltnél Írásban beadni. Vagy p-'lrg NZŐVRI b>~ 
jeUntt-iii fi  ne mulasszák. meri különbéit csuk 
a vételár l(iliisl«-gére fognak  utaltatni. 

Keli Csíkszeredán, 1900. évi juirus bó 
21-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
11471 1 — 1 kir. birósA-i \r<:i<liiijió. 

Sz. |GH-1-!M10. |l:K.| 3 - 3 

l ' á l y n z a l i h i n l M i n ó n v . 
A gyó-tülgyesi járásban Hovsy.ék és 

Bél bor csoportosított kis községben le-
mondás folytán  megüresedett körjegyzői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás. 
800 korona rendes fi/.étén,  "00 ko-

rma lakbér; 50 korona irodaátalány és 
szabályrendelet ileg inrgálla pilot t magán 
munkálati dijak. 

felhívom  niimla/.okHt, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, liogy szabályszerűen 
íels>en-lt pályázati kérvényüket hozzám 
fo lyó  é v i ju l ius h ó 13-ig annál is 
inkább adják be, inert a később beérke-
zeti ik figyelembe  nem vétetnek. A *á 
laszlást a körjegyzőség székhelyén Bor-
széken julius hó 14-én fogom  eszközölni. 

Gyó-Tölgyesen, 1900. junius hó l!)-én. 
Zakariás, sz-biró. 
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TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, "Hyok ai Óraiig erdélyi részeiben egyedüli vaeaiakrénygyárliaii kéeiaitek. 
Továbbá vasazekrények. községek, templomok és anyakönyviozetök .rámára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tarlatnak. 
Teljes tisztelettől 

| a a i 10 MOESZ GUSZTÁV, 
Csikvármegye vezérügynöksége Györgyjakab Márton utódénál, Csik-Sieredában. 

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

hogy mivel ü z l e t e m e t j ó v ó h ó azaz a u g u s z t u s b a v a b a n U t a l 
a d o m , mától foiţvu  a raktáromon levő d i v a t - c z i k k e i m e t uz eddigi 
áruknál 30°/» kai olcsóbban árusítom ki. 

Kik üzletembe tartoznak, tartozásukat e hó végéig ren-
d e z n i szíveskedjenek 

Tisztelettel 
ii4ii2—ü B a r c s a y 

női éa fér*  dlvat-AzMe, Ctlk-Síarada. 

f  A söriizlet terén 2•> éven keresztül kifejtett  eredményes müködesem következtében sikerült 
™ nekem llagyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

sörgyárak brassói fóraktáruk  vezetését reám ruházták. 
Az emiitett két legtekintelyesebli ezégek kitűnő liirneve és Brassóban 22 éven 

át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, liogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor caak a legjobb 
mlnőséQet fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordokbail pedig 25 liter. 
h'ivnnutru  árjegyzékkel  szívesen szolgálok.  Teljes tisztelettel 

|i2i]ii--ai 
K ASZIK ANTAL 

BRASSÓ, hoaaiiMitcia 104. 
• r w r m 

P Í . E O K 
már 100 M é r t is kaphatók 1 

Csak is elsőrangn gyárak állandó nagy 
raktára u. m. . B o h l a d i t z " ilresdai 
.Patria- sollingeni, .Noricum* lánez-
nélküli, .Styria-Puch" eredeti, .Naa-
cott-, .Helical-Premier* stb. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felazereléaek. 

^ Nagy mechanikai műhely I 
GRÓSZ FRIGYES, i 1 2 7 ' 4 1 1 

Kolozsvár, Beltorda-utcea „New-York"-azálloda mellett. 

GYÖRGYJiKAB MARTON UTODi 
D U H S Z N Á N D T V I K T O R 

könyvnyomdája, könyv-, papír- és iróer-teresteiése Csik-Szuredában. 
Ajánlja (liisati felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. tn.: vonalzók, pulatáblák. tiszbizati és 
rajzliizeiek. igen jó plajhászuk, ii'étollak. közönséges és diszes 
tiilltivelek. tulltartók. tintatartók, rajzeszközök, körzők, festékek 
és l'iísniecsetek. egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
sí jii. esyliázi. iskolai és ügyvédi iiyointatványok stb. stbbiltől. 

Továbbá dusvalaaileku üzleti-, jegyxö-, Ima- és énekeakönyveíL 
l'^yszintéii kaphatók: vegye» ifjúsági  Iratok, mulattató képes me* 
seskőnyvek, mirnlenl'éle szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: kósöDséges.irópapir, nagy csomagoló, jó rajz* 
papir, rózsaszín és feher  itató, kek másolo és minden-
féle  színes papirok, selyempapírok. — Igen nagy választékú 
levélpapírok angol és franezia  gyártmányú díszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagyválaszték névnapi éa újévi 
kártyákból, diszes emlékkönyvek és albumokból. 

különösen ajánlja eliinert jóiuinóségü fekete  t intái t nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, Hlla, kéksziaü 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyző tinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, ssines irodai spárgáit. 

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

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
ezimii imn-és énekkönyveit; .Erények gyöngyé'-t: Halotti 
zeolozamák és Bzertartások könyvé '- t ; , Irva-olvasás -t-
.Caikmegye földrajza--t. 

M o m J e l e 

M i r t ™ ^ ; . ^ ^ ' '«'-«wriHUu kir. agy*» és kn|,lu,ló Oyörgyjskab 
Mttton utod. kouyvt. riskoüésíb,.,, Csikuer.dáb^i. ik  1 kíron. 

20 fillér,  postán kllldvc 10 SUérrel több. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Uyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




