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Karácsony. 
Szép vagy karácsony ünnepe, inert 

visszavezeted az embereket oda. a hol az 
elet ürümei laknak, a szeretethez. .Mert 
valóban nincs életöröm anélkül, hogy az 
ember az emberi érzések gyöngeségein 
ellágyulni ne tudjon. 

A tudomány elménket hatalmassá te-
heti, de szivünk boldogsága a naiv hitből 
táplálkozik, mely a csodaszerliség bújával 
vonja fénybe  illúziónkat. Végre is minél 
tudósabb lesz a világ, a társadalmi nyo-
morúság annál sivárabb helyzeteit tárja 
föl  úgynevezett fölvilágosultságunknak  s 
mi epedünk egy cseppnyi boldogságért, a 
mely felüdit  mint hervadt virágot a nyári 
reggeli harmat. 

A föld,  melyhez a költő szerint baj 
és öröm kötöz, sivár lenne a létért való 
küzdelem amúgy is nehéz sebesülései kö-
zött, ha az emberek értékét lángeszükhöz 
mérnék és nem szivükhöz. 

A .fin  de siécle" őrült versenyében 
nivellálódik minden, még az átlag-embe-
rek lelke is, az emberszeretet nemes 
apostolai legyenek rajta, liogy a maihoz 
hasonló varázsfénytt  napon az embereknek 
legyenek ünnepi hangulatai. 

Még korán lesz a túlzott pesszimiz-
musnak egy kis erkölcsi nihilizmussal vá-
dolni ezt a kort: még nincsen veszve 
minden mindaddig, a mig lesz ünnepe az 
emberiségnek. Azért a ti nagy feladataitok, 
tiétek filántropoké,  hogy az ünnepi hangu-
lat legyen és maradjon. 

Hogy minél általánosabb legyen a 
bethlehemi jászoly nagy öröme, legyetek 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Három Karácsony. 

Szedlácsek János becsületes, munkás, szorgal-
mas ember, idegenből szakadt ide hozzánk, lehet ta-
lán, hogy hazájában nem várta senki, lehet hogy 
megszerette ezt a vidéket, mert itt maradt náliiuk 
K mint annyi ezer meg ezer keze munkájával tar-
totta fenn  magát. Szelídsége, alázatossága, de külö-
nösen buzgó vallásossága miatt mindenki megsze-
rette s igy munkája volt mindig, a vasárnapot ki-
véve nem telt el nap, hogy a mindennapit meg ne 
kereste volna, sőt még félre  is tehetett. A vasár-
napot és ünnepeket  mindig buzgón megünnepelte a 
korcsma helyett a templomot látogatta, takarékos-
sága folytán  némi jóllétre tett szert. 

Alig telt el pár esztendő, megismerkedett egy 
árva leánynyal, kinek kis kunyhóján kiviil nem volt 
semmi vagyona, de volt szerető jó szive, volt mun-
kás két keze. Megszerették egymást s egymáséi 
lettek. 

• * 

Karácsony szombatja van, a kis kunyhó abla. 
kán szomoru világosság szűrődik át a téli sötét éjbe. 
Benn a szobában, hol rend és tisztaság van, Szed-
lácsek János egy ágy előtt térdepel és buzgón imád-
kozik; az ágy körül néhány asszony forgolódik  ag-

nemes emberszeretettel rajta, hogy a leg- j 
szegényebb kunyhó is megszerezhesse ka-
rácsonyi poézisét. A karácsonyfa  misztikus 
világánál ragyogjon a bájos öröm a gyerme-
kek naivságában, öregeknél a boldog visz-
szaetnlékezésben, legyen az örömnek tul-
áradása önfeledt,  dőreség, csak le tudja 
rázni az ember a reálizmus keserű tuda-
tát, azokat a hétköznapi gondokat, melyek 
az embert sokszor alkalomszerűen eltudják 
téríteni az ideálizmustól, a melyek csak 
vaddá, kárörvendővé és keserűvé tudják 
tenni az embert. Es az ideálizmus mele-
génél vessen lobbot az emberszeretet me-
lege. Nincs az emberiségnek boldogitóbb 
eszköze, mint ez. Szent karácsony tanítsd 
meg szeretni az embereket. 

Szép a karácsony ünnepe ! A fenyő-
galyak naiv gyermeköröme, a bethlehemi 
misztériumok, az egyházak ünnepies ha-
rangszava azt hirdeti, hogy békesség 
adassék e napon a jóakaratú embereknek. 
És ha a mai napon mindjezzel betelik a 
lélek, korán van az emberek morális el-
zülléséről beszélni. Oh te szép keresztény 
ünnep, mely annyi embert visszavezetsz 
az atheizmus taposott ösvényéről. Oh, te 
szép karácsony éjszaka, mely annyi fá-
sult szivet engesztelsz ki ! Légy áldott te 
szent ünnep; te mindeneket megáldó Is-
ten köszönjük néked, hogy a fenyőgalyas 
szent karácsonyt lelki megenyhülésünkre, 
hitünk erősítésére, képzeletünk megter-
mékenyítésére megadtad. 

A tiétek, boldog gyermekek, a mai 
ünnep és a miénk, a kik boldogok va-
gyunk ti általatok. Örömünk egyesül a 

| tiétekkel és ebben az ünnepi hangulatban 

goilalmas arczczal; az ágyban egy beteg nő fekszik 
félig  megüvegesodett széniekkel, csak kínos sóhajai 
árulják el iszonyú kínszenvedéseit. 

Az idő már későre jár, a beteg nő sikoltásai 
mind haugosabbak lesznek s midőn megkondul a 
karácsony éjszakai isteni tiszteletre hívogató harang-
szó, a nő egy nagyot sikolt s azután elcsendesedik. 
Az egyik asszony egy erős viczkándozó fiu  gyer-
meket tart karjain, a máskettő a nő köriil foglala-
toskodik s suttogva mondják egymásnak: meghalt. 

I>e bármilyen csendes volt is a szó, behatolt 
Szedlácsek szivébe, fájdalommal  borult nejének még 
meleg tetemére s miután kizokogta magát, a kis 
tint magához szorítva, keresztény emberhez illő meg-
nyugvással mondta: A z l ' r ad ta , az U r el-
v e t t e , á l d o t t l e g y e n szen t nove é r e t t e . 

Mintegy helyeslőleg kondult meg a templom 
tornyán az áldozati harangszó. 

* 

. * 
Kppon 17 esztendő telt cl. Nehéz idők követ-

keztek a hazára, melyeknek súlyát érezte a haza 
minden igaz fia. 

Ismét azon kunyhóban vagyunk, az asztalon 
lámpa ég, az asztal mellett egy erőteljes ifju  és egy 
megtörődött öreg ember ülnek; várják az éjszakai 
istenitisztclctrc hívogató harangszót, miközben a haza 
sorsáról beszélgetnek. 

hirdetjük, hogy az emberiség egyetemé-
nek erkölcsét nincs még okunk félteni. 

Van még ünnep a világon, a mikor 
lefosztja  az ember lelkéről az élet har-
czának minden tapasztalását, a hitetlen-
ségnek baczillusait, melyek a kenyérszer-
zés nehéz munkáiban miuden alkalommal 
oly hatalommal irányítják a szkepszis felé 
az ember lelkét. 

Ünnepelünk tégedet legszebb ünnepe 
a télnek. Szimbóluma a tiszta emberszere-
tetnek és legmegbízhatóbb diadala a ha-
talmasan érvényesülő detnokrácziának. Hisz 
a mindent megváltó is egy zsupfonatos 
istállóban született. De sorsából csupán 
emberi tulajdonaival népeket vezetett be 
a humánizmus nemes eszményébe. Es év-
ezredek utáiTáll a filantróp,  kereszténytan 
s te vagy ennek legfönségesebb,  legszebb 
ünnepe, szent K a r á c s o n y ! 

A g a z d á k n y o m o r ú s á g a . 
Csíkszereda, decz. 24. 

(e.)  Országos kérdéssé vált az a nagy nyo-
morúság, melyben gazdaközönségünk a mai viszo-
nyok közt megélhetéseért küzd. A földművelési 
miniszter tárczája költségvetésének tárgyalása al-
kalmával az országgyűlésen oly behatóan tárgyal-
tattak a gazdálkodás bajai minden párt szónokai 
által, hogy önkéntelenül fel  kell sóhajtson minden 
gazda egy csepp reménységgel, mikor látja, hogy 
végre-valahára a gazdák bajaival is kezdenek ko-
molyan foglalkozni. 

Ideje is volt már egyszer e kérdés napi-
rendre hozatalának. 

Elmúlt 25 éve, hogy az országgyűlésen a 
földmüvelés  ügyével csak alig, vagy csak fntólag 
lehetett foglalkozni,  mert az ország közgazdasági 
alkotásainak főirányát  egy sokkal elhanyagolt&bb 
ügy, az ipar és ezzel egybefüggőleg  a kereskede-

— Édes apátn, a hazának szüksége van, min-
den erős karra, nekem is el kell mennem. 

— Mi lesz én velem, ha te is elhagysz, — 
sóhajtá az öreg, mi lesz én velem 1 

— Ne féljen  édes apám, jó az Isten, majd 
megsegíti, aztán vannak jó emberek is, kik szintén 
nein hagyják cl. A hazával szemben mindenkinek 
teljesítenie kell kötelességét, mit mondanának a fa-
luban, ha csak én maradnék itthon. 

— Jó az Isten, legyen meg tehát az ő szent 
akarata — mondá fohászszeriileg  az öreg s Isten 
akaratán való őszinte megnyugvással borult le az 
asztal mellé. 

A sötét éjben felcsendülő  áldozati liarangzugás 
az öreg Szedlácsek Jáuost egyedül találta a kunyhóban. * 

• • 

A végtelen idő óriási homokóráján ismét le-
pergett 10 esztendő, a megalázottak reménykedő 
szívvel, nyilt tekintottel emelték fejüket  az ég felé, 
a diadalmaskodók kezdték érezni a sors szárnyainak 
sujtoló csapásait. Megváltozott a világ. 

Megváltozott Szedlácsck János is, izmait el-
hagyta az orő, alakja összeesett s az egykor munka-
bíró férfiúból  törődött aggastyán lett; mindenki és 
minden elhagyta, csak egy maradt meg szivében: az 
igaz vallásosság és az Istenben való bizalom. Most 
ez volt fentartója  a templom ajtajában ülve buzgó 
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lem ügye kellett, hogy képezze. Alkotmányossá-
gunk első éveiben alig lehetett nálunk iparról és 
kereskedelemről beszélni, mert az nem is volt. De 
ma már annyi alkotásunk van e téren, hogy tel-
jes örömmel mondhatjuk, mikép azok a módok és 
eszközök, melyek ezen a téren a megélhetést elő-
mozdíthatják, ugyszólva kezükbe vannak adva 
azoknak, kik ott keresnek boldogulást. 

A természetes sorrend szerint is tehát eljött 
az ideje, hogy az ipar és kereskedelem ügyeinek 
rendezése után, közgazdaságunknak egy ezekkel 
teljesen testvérágát, a földművelést  hozzuk sző-
nyegre s most már ez képezze országos gondos-
kodás tárgyat egész addig, mig ennek ügyei is 
teljesen rendbeu lesznek. 

A sajtónak azonban nem az lévén hivatása 
és kötelessége, hogy a bajok felett  szomorkodjék 
és jajgasson, hanem az, hogy az orvoslás módjait 
és eszközeit kutassa; ha mi mint a vidéki sajtó 
egyik szerény közege, a mi helybeli bajainkat ku-
tatjuk, azzal e téren köteles hivatásunknak te-
szünk eleget. 

Egy ilyen bajra akarunk röviden rámu-
tatni. Előttünk fekszik  a földművelési  miniszté-
rium által készített kimutatás a mezőgazdasági 
munkabérekről 1893-ról. 

E kimutatásban mintegy nyitott könyv áll 
előttünk a csikmegyei gazdálkodásnak egyik leg-
nagyobb nyomorúsága. E kimutatásból látjuk, hogy 
a csikmegyei mezőgazdasági munkáskéz átlag 
majdnem az egész országban legdrágább. Alig 
van az országnak egy-két vármegyéje, hol a mun-
kás drágább volna, mint nálunk, sőt az országos 
átlag jóval alól van a mi munkabéreinken. Mig az 
országos átlag szerint egy férfi  munkás, nyári 
munkaidőben, 88 krba kerül, addig Csikmegyébe 
96 kr, az átlag ellátás nélkül. A téli munkánál 
45 kr az országos átlag, C4 kr a csikmegyei. A 
tavaszi munkánál 56 kr az országos átlag, 75 kr 
a csikmegyei. Az őszi munkánál 64 kr az orszá-
gos átlag, 73 kr a csikmegyei. Ugyanezen arányt 
látjuk a nő- és gyermeknapszámoknál. 

Még érdekesebb adatokat tüntet fel  ezen 
kimutatás, ha azon szempontból vesszük elbírálás 
alá, hogy minő különbség van az ellátással és el-
látás nélkű-'i napszámbérek közt nálunk és az or-
szágos átlagban? 

Ezen alapon hasonlítva össze az adatokat, 
azt látjuV, hogy a csiki munkás az egész ország 
minden részében élő munkások közt legtöbbre be-
csüli az ellátást, vagyis legtöbbet kiván az élel-
mezésért. Mig az országos átlag szerint 17 kraj-
czár különbség van az ellátás nélküli és az ellá-
tással fizetett  munkabér közt — a tavaszi mun-
kánál — addig a csikmegyei munkabérben ezen 
különbség már 27 kr. A mi azt teszi, hogy a 
csiki munkás ellátása naponkint 10 krajczárral 
keríti többe, mint az ország más vidékének mun-
kásánál. 

Véges-végig lapozgathatjuk amaz érdekes ki-

imádság között fogadta  a jószivü adakozók filléreit, 
melyekből tengette szomorú életét. 

Karácsony esteje van, a pusztulásnak indult 
kunyhóban, pislogó mécsvilág mellett várja az öreg 
Bzedlácsek a hívogató harangszót, hogy elfoglalhassa 
helyét a templom ajtóban. 

Az ajtó nyílik s azon belép egy erőteljes férfi, 
az öreg bámulva tekint a szokatlan látogatóra. 

Az idegen körül néz, szemei megtelnek köny-
nyel, egy pár pillanat után érzelmeit leküzdve, ifry 
kiált föl: 

— Atyám, édes atyáin ! én vagyok, hát nem 
ismer reám V 

Az öreg csak bámul, dc szó nem jön ajkaira. 
—• Amerikából jöviik atyám : van szép mester-

ségem, van kis vagyonkám, ne aggódjék tovább, 
megélünk tisztesség sen ! 

— Te vagy fiam,  oh áldott legyen Istennek 
szent neve ! — mormolá az öreg s eszméletlenül 
hullott fia  erőteljes karjai közé. 

A felhangzó  karácsonyi harangszó soha sem 
okozott nagyobb örömet az öreg Szedlácseknek, mint 
ezen alkalommal. 

Nem is volt neki több szomorú karácsonya, 
megóvta attól fia  szeretete. 

Babilás. 

mutatást s annak minden lapján hasonló meggyő-
ződéseket meríthetünk a mi munkás viszonyainkról. 

Ha már most ez adatokat összemérjük a 
mi teljesen rendezetlen birtokviszonyainkkal s 
összemérjük azon vármegyék gazdáinak állapotá-
val, hol rendezett birtokviszonyok és olcsóbb nap-
számbérek mellett folytathatnak  gazdálkodást, 
majdnem hihetetlen nyomorúsággal való küzdelmet 
kell konstatálnunk itthon. 

Érzik is e nyomorúságot gazdáink, mert 
panaszaik állandóak és szüntelenek. 

Ha ez állapotokon való javítások kérdéseivel 
akarnának foglalkozni,  akkor mindjárt első sorban 
arra kellene gazdáink figyelmét  felhívnunk,  hogy 
birtokviszonyaink rendbehozására fordítsák  fő-
figyelmüket.  Az arányosítás és tagosítás kérdésé-
vel kell foglalkozniok  és azzal megbarátkozniok, 
mert más mód erre orvosszerül alig kínálkozik. 
Ki kell nyilni nálunk is a gazdák szemének, mert 
az az arányosítás uem arra való, hogy szépen a 
papiroson maradjon s az arányjogok nagy részét 
azok használják ki, kik a nagy napszárabérekkel 
a gazda megélhetését teszik koc/.kára s igy ugy-
szólva a gazda kezéből eszik ki a kenyeret. 

E kérdésekkel azonban majd más ízben fo 
gunk foglalkozni. 

A tanitók helyzetéről . 
A volt közoktatásügyi miniszter gróf  C s á k y 

Albin a népoktatás szerény munkásainak igazi jó 
barátja volt, a mennyire rendelkezésére állottak 
a módok és eszközök, készséggel meghallgatta a 
tanitók méltányos kívánságait és a mi fő,  segített 
is azokon. Sok oly alkotás fűződik  hivatali műkö-
déséhez, melyek nevét a késő századok tanítói 
előtt is tiszteltté fogják  tenni. 

Alatta oldatott meg a tanítói nyugdíj rende-
zése, a tanitók özvegyei és árvái méltányosabb 
ellátásának ügye. Az ö érája alatt orvosoltatott 
egy igen nagy mulasztás és sérelem, a mely kü-
lönösen a felekezeti  tanítókat sújtotta, a mennyi-
ben közülök igen sokan voltak olyanok, kik terhes 
hivatásukat nevetségesen csekély fizetésért  voltak 
kénytelenek teljesíteni. Ezeknek a sorsán némileg 
segítve lett, a mennyiben a 300 frt  fizetési  mini-
mum törvényben mondatott ki s olyan helyeken a 
hol a felekezet  a fizetést  300 forintra  kiegészí-
teni nem képes, állami segélylyel fog  kiegészíttetni. 

Ezen törvény azonban a tanitók igen nagy 
részének méltányos óhajait nem töltötte be, érezte 
ezt maga a miniszter és érezte a törvényhozás is, 
midőn a miniszter ígéretet tett az iránt, hogy a 
tanítói fizetések  kifognak  egészíttetni 400 frtra 
mindazon községi és felekezeti  tanítóknál, a hol 
ezt az iskolát fentartó  község vagy felekezet 
kívánja. 

Ugyanezen időtájt volt szó, az ötödéves pót-
lékokról is, és kimondatott, hogy az ötödéves pót-
lékot mindazon tanitók megfogják  kapui, kik erre 
rászolgáltak. 

Reménynyel és bizalommal várták az érde-
kelt tanitók ezen helyzetükön némileg javító Ígé-
retek teljesülését, de nem hozta meg azt számukra 
legalább itt vármegyékbeu, sem az 1894-ik év, 
sem pedig az ennek végén most beálló karácsonyi 
szent ünnep. 

Jól tudjuk mi azt, hogy nekünk, helyzetünk-
nél és állásunknál fogva  követelnünk nem lehet, 
nem szabad, azt is tudjuk, hogy a szelid hangon 
való kérés czélhoz vezet, mi tehát nem követelünk 

• 
hanem csak kérünk, anuál is inkább, mert meg-
vagyunk győződve, hogy az intéző körök a nép 
nevelésügy szerény munkásai: a tanitók iránt kellő 
jóindulattal viseltetnek. 

Ezen alkalommal szerény óhajtásaink a kö-
vetkezők : 

Először hassanak oda intéző férfiaink,  hogy 
a miniszter által az országgyűlés szine előtt ünne-
pélyesen megígért 400 forintos  minimum mindenik 
tanítóra nézve, a ki még ezt uem élvezi, a jövő 
év folyamán  életbe lépjen. Tegyenek ez iránt elő-
terjesztést az iskolákat fentartó  közegek, pártfo-
golják és támogassák a felsőbb  hatóságok; azon 
esetre, ha ez megtörténik, van reménységünk, hogy 
a sikernek semmi Bem fog  útjában állani. 

Másodszor kérjük, hogy az arra illetékes ta-
milok ötödéves pótlék iránti kérelmeit az arra hi-

vatott hatóságok hallgassák meg és intézzék el a 
méltányosság követelményei szerint. Ha a fentebb 
hangoztatott két kérésünk nyitott fülekre  talál, a 
tanitók súlyos helyzetén némiképen segitve lesz. 

Vajha a pár nap múlva beálló 1895-ik esz-
tendő meghozná azt, a mit 1894. meg nem adott. 

CSANÁDY BÉLA. 
183ü—1894. 

Gyorsan terjedt el Csik-Szeredában a gyászos 
hir, az emberek szájról-szájra adták s mindönkit fáj-
dalmasan érintett, hogy C s a n á d y Béla csíksze-
redai kir. járásbiró folyó  hó 23-án délután */>2 órakor 
Csik-Szeredában rövid szeuvodés után meghalt. So-
kan hinni sem akartak a hallott liirnek, hiszen még 
egy héttel azelőtt pontosan végezte tárgyalásait hi-
vatalában, látták őt a kaszinóban tarokkozni, annyit 
hallottunk róla, hogy beteg, meghűlt az udvarhelyi 
dalárestélyen, de hogy veszélyes beteg legyen s ily 
hirtelen kelljen elveszíteni, azt nem akarta elóro 
hinni senki. Szomorú bizonyságul szolgált azonban 
és megerősítette a hírt a járásbíróságon azonnal ki-
tett feketo  lobogó s a részvétezők jövés-menése 
C s a n á d y é k lakásán. 

Sokan fejezték  ki részvétöket a bánatos özvegy-
nél, a kit férje  halála egész beteggé tett, többek 
közt Mikó Bálint főispán  is felkereste  a halottas 
házat. Rászolgált ó ezen általános részvétre nagyon 
is! 18 év óta ó mint járásbiró vezette a csíkszeredai 
kir. jásásbirőságot s ezen idő alatt hivatalában pon-
tos, igazságos birót ismertek benne feljebbvalói  és 
kartársai, Csik-Szereda város és vele az egész megye 
közönsége pedig ezenkívül még egy kitiinő, polgári 
erényekkel bíró, igazán intelligens müveit jó társa-
dalmi embert vesztettünk el benne. Hogy mit vesz-
tett el hátrahagyott özvegye, az a jóságos, gyöngéd 
érzésű nó, a leggondosabb, szerető hitves, azt mér-
legelni nem lehet, enyhítse az ó nagy buját a jó 
édes anya, szerető testvérek és a mi nagy részvé-
tünk, melyet mélyen érzünk C s a n á d y B é 1 a el-
vesztése felett. 

A ravatalt f.  hó 24-én reggel állították fel  a néhai 
lakásán s a fekete  drapériákkal bevont halottas ter-
met élő virágokkal díszítették fel.  Lapunk zártakor 
veszszük, hogy koszorúkat már is többen küldtek, 
úgymint: a család két koszorút, egyet az özvegy, 
egyet özv. Antalffy  Gáborué és Antalffy  Gábor, to-
vábbá Gyárfás  László kir. törvényszéki elnök szép 
koszorút küldött e felírással  : „A jó barátnak — 
Gyárfás  László". A csíkszeredai kir. törvényszék 
diszes koszorúja fehér  fekete  szélii selyem szalaggal 
e felírással  : „A csíkszeredai kir. törvényszék — 
felejthetetlen  kartársuknak". „Csanády Béla járás-
biró urnák, szeretve tisztelt főnöküknek".  — „A 
csíkszeredai kir. járásbíróság tisztikara".— „Vajna 
Tamás és családja — jó barátjuknak*. Molnár Ákos 
szép nefelejts  koszorúja fehér  levelekkel, e felírás-
sal : „Molnár Ákos —- Béla barátomnak". „A csík-
szeredai és esikszentniártoni ügyvédi kar — Csanády 
Bélának". 

A temetés karácsony első napján, 25-én dél-
után 3 órakor lesz a ref.  vallás szertartása szerint, 
ott losz a többekkel a mi részvétünk is. 

A család és a csíkszeredai kir. törvényszék a 
következő gyászjelentéseket adta ki : 

Alulírottak fájdalmas  szívvel jelentik, bogy: 
C s a n á d y Béla kir. járásbisó életének 59-ik, há-
zasságának 21-ik évében folyó  évi deczember hó 
23-án délután l/a2 órakor rövid szenvedés után meg-
halt. A megboldogult hiilt tetemei folyó  évi deczember 
hó 25-én d. u. 2 órakor fognak  a gyászliáznál tar-
tandó egyházi szertartás után a helybeli temetőbe 
kikísértetni. A szeretet őrködjék emléke felett!  Csik-
Szereda, 1394. deczember 23-án. Özv. Csanády Bé-
láné szül. Antalffy  Berta. Ozv. Antalffy  Gáborné szül. 
Lázár Mária. Antalffy  Kóza és férje  Incze István 
gyermekeikkel. Antalffy  Gábor. Csanády Zalán és 
neje szili. Nagy Ilona gyermekeikkel. Csanády Attila 
és neje szül. Csengeri Inna gyermekükkel. Csanády 
Róza és férje  Baló János. Baló Katinka és férje 
Kozma Ede. Csanády Ida özv. Székely Elekué gyer-
mekeivel. 

A csíkszeredai kir. törvényszék és a területé-
hez tartozó kir. járásbíróságok bírói kara fájdalom-
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nini tudatja: C s a n á d y B é l a csíkszeredai kir. 
jnrásbirónak folyó  évi deczember bó 23-án d. u. 
'/,•> órakor f>9  éves korában történt elhunytát, k 
A jellemszilárd, igazságos biró emlékét kartársai 
kegyelettel fogják  megőrizni I Nyugodjék csendesen I 
Csik-Szereda, 1894. deczember 29-án. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE 

„ C S I K I L A P O K " 
1895. évi hetedik évfolyamára. 

Az általános szokásnak teszünk ele 
iít't, mikor a „Csiki Lapok" hetedik év-

-lyamára olvasóink figyelmét  felhivjuk  s 
, j felhívást  bocsátunk ki előfizetésre;  mert 
apunk a lefolyt  hat év alatt bő alkalmat 
nyújtott arra, hogy olvasó közönsége meg-
ismerkedhessék irányával és törekvéseivel. 

Nem látjuk szükségesnek, hogy hat 
i'V óta következetes figyelemmel  és oda-
adó igyekezettel követett programmunkat 
inegujitsuk, mert lapunk hat é\l  folyama 
fekszik  olvasóink elölt, melyre mint múltra 
hivatkozhatunk. 

E múltból Ítéljen olvasó közönségünk 
és mi ineghajlunk ítélete előtt. 

Küzdelmes hat év volt igaz, mely 
alatt nemcsak olvasó közönséget kellett 
szereznünk — mondhatnók — nevelnünk, 
hanem állandó törekvésünket kebelé ké-
pezze, hogy lapunk mellé oly munkaerő-
ket nyerjünk, kiknek munkássága olvasó 
közönségünk várakozását minél jobban és 
jobban kielégíthesse. 

Programmunk lesz a régi. 
Munkatársaink régi gárdája mellé si-

került vármegyénknek több oly avatott 
tollú munkását megnyernünk, kiknek köz-
remttkürtóse mellett lapunk ugy béltarta-
lomban. mint a közlemények változatos-
ságában emelkedni fog. 

A gyergyói részek érdekeinek kép-
viseletében Hochschild  Lajos főmunka-
társunk továbbra is megmarad az állásá-
ban, mig a belső dolgozótársak sorában 
Bartalis  Ágost, Lakatos  Mihály (segéd 
szerk.), Molnár  Ákos, Sántha  Simon és 
Vitos  Mózes eddigi ismert tollú munka-
társaink járulnak közleményeikkel a lap 
béltartalmának emeléséhez; sikerült meg-
nyernünk dr. Györffy  Gyula, ifj.  Molnár 
József  és dr. Tódor  József  országos kép-
viselőket és dr. Szilvássy  János orvos 
urat, kiknek állandó közreműködésére szá-
mitnunk szabad. 

Vidéki munkatársaink és levelezőink 
egész sora fogja  naponta a vidék társa-
dalmi életében előforduló  mozzanatokat 
lapunk olvasóival közölni, kiknek sorából 
az Antal  József,  Baka József,  Baka Já-
nos, Császár  Nándor, Csiszér  Pető. Éltes 
János, Jfosszu  Ferencz, Józsa  Sándor, és 
Koncz  István neveit említjük fel,  mintegy 
tájékozásul arra, hogy a vidék érdekeire 
is mily súlyt kívánunk fektetni. 

Végül el nem mulaszthatjuk azon tö-
rekvésünknek kifejezést  adni, hogy olvasó 
közönségünk megszaporodott s még inkább 
szaporodandó számával s e mellett a fo-
kozottabb igényeknek minél megfelelőbb 
kielégithetése végetf,  elhatároztuk, hogy 
lapunkat  a legközelebb  jövőben  — vagy 
talán  napok alatt  — mint  politikai  köz-
lönyt  fogjuk  kiadhatni.  Nem  azért»  hogy 
a lappal  nagy politikát  űzzünk  s nem 
azért,  hogy a lap e minőségében  vala-
mely uralkodó  párt  politikájának  sze-
gődjék  szolgálatába,  hanem egyszerűen 

azért,  hogy a lapban naponként  meg-
beszélendő  társadaimi,  közgazdasági,  köz 
igazgatási  és  más kérdések  politikai  Vo-
natkozásukban  is szabadabban  tárgyal-
hatók legyenek. 

Az általunk czélba vett és — legjobb 
reményünk szerint már a legközelebbi 
jövőben megvalósítandó azon változtatás, 
hogy a „Csiki Lapok" politikai irány nyal 
is fog  bírni, továbbá az ezen változtatás-
sal járó nagyobb felelősség  által felölelt 
intenzivitás, okozói annak is, hogy újév-
től kezdve lapunk fején  a felelős  szer-
kesztő neve mellett csupán még a gyer-
gyói részeket képviselő főmunkatársunk, 
jobban mondva társszerkesztönk neve fog 
feltüntettetni,  többi fő-  és belmunkatár-
saink nevét egyedül jelen programmunk-
ban emelvén 

Egyebekben maradunk hivek a múlt-
hoz. Maradunk önállóak, senki érdekének 
alá nem rendeltek, egyedi1' a köznek 
óhajtva szolgálni! 

Midőn ezt olvasóink szives figyel-
mébe ajánljunk, kérjük, hogy becses tá-
mogatásukkal tegyék lehetővé, hogy elha-
tározásunkat mielőbb tett követhesse. 

Az előfizetési  feltételek  maradnak a 
régiek. 

Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 
Negyedévre 1 

Dr. Bocskor Béla, Györgyjakab Márton, 
felelős  szerkesztő kiadó- és laptulajdonos. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog ünnepeket. Közeledik az 

esztendő vége és elhozta magával a keresz-
tényoég egyik legszebb, legjelentősebb ün-
nepét, a családiasságnak szentelt ünnepet: 
Karácsonyt. A Megváltó születésének évfor-
dulóján, a beállott szent ünnepen fogadják 
t. előfizetőink,  olvasóink és lapunk barátai 
legőszintébb jó kivánatainkat Vajha e szent 

!ünnep minden családba, minden egyénnek 
boldogságot, megelégedést, örömet és sze-
rencsét hozna, vajha teljesülnének az irás 
szavai: „Dicsőség a magas mennyekben 
Istennek és e földön  békesség és az embe-
rekhez jóakarat". Boldog ünnepeket! 

— Kineveiés. 1' a p Domokos kir. mérnököt, a 
helybeli építészeti hivntal derék főnökét  kir. főmér-
nökké nevezték ki. A legőszintébb szívvel gratulá-
lunk a már régen kiérdemelt előléptetéshez. 

— Időjárás. A beállott télen szokatlanul 
enyhe időjárás uralkodik, mely most Karácsony 
közeledtével még enyhébbé vált. Az ezelőtti évek-
ben november végén és deczember elején 20 fokig, 
sőt azon alól is sttlyedt a hőmérő, az idén azonban 
még a 10-et sem érte el. Téli csapadék igen kis-
mértékben hullott, ogy, bogy a mezők majdnem 
csupaszok, vagy csak igen kis hóréteg által van-
nak borítva s ez is az utóbbi napokban jelentkező 
nagyobb bőmérsék következtében megvékonyodott. 
E szerint a mostani karácsouyt feketének  nevez-
hetjük ; fekete  karácsonyra pedig fehér  hasvét 
szokott következni. 

— Karácsonyi szünet. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimnázium,  valamint a helybeli iskolák nö-
vendékei a hosszas munka után f.  hó 22 én a dél-
előtti órákban bocsáttattak el a karácsonyi szünetre. 
Az újév harmadik napján a tanítás mindenik isko-
lánál újra kezdetét veszi. 

— Hetivásár, melyen senki sem vesz részt. 
Azt mindenki igen jól tudja, hogy itt Csik-Szere-
dában a hétivásár szerdára szokott esni; ha szer-
dán valami ünnep van, akkor szerda, azaz hogy 
a hetivásár keddre esik. A jelen héten azonban 
a kalendáriumban kedd is, meg szerda is vörös 
betűvel van jelölre s igy a hetivásárt héttőre tet-
ték át s azt a szokásos módon t. i. dobszóval 
közhírré is tették. Az érdemes közönségnek azon-

ban ngy látszik nem volt kedve az újításhoz, mert 
a vásáron egyetlen lélek sem jelentkezett. Seggel 
8 óra tájban volt ngyan egy laczikonyhás asztal 
citéve, de félóra  alatt az is eltűnt. 

— Az elmaradt „Karácsonyfa."  Évekkel ez-
előtt a helybeli kisded óvódában igy karácsony táj-
ban igen kedves és megható ünnepélyeket, úgyne-
vezett „Karácsonyfa"  ünnepélyeket szoktak rendezni. 
Ezen ünnepélyek ugy a kedves apróságoknak, va-
lamint azok szülőinek, sőt az ilyen dolgok iránt ér-
deklődő közönségnek is szerfelett  érdekesek voltak. 
Mily felséges  látvány volt a gyermekek meglepe-
tése, öröme, midőn bevezették a gazdagon megra-
kott, fényes  karácsonyfa  elé, milyen kedves és él-
vezetes volt hallani a kicsinyek által előadott apró 
versikéket, énekeket stb., stb. Es egy ilyen kará-
csonyfa  ünnepély — nem számítva a reá fordítandó 
fáradságot  — igen könnyen létesíthető volt, mert a 
szülők annak költségeihez igen szívesen hozzájárul-
tak. Kérjük a városi elöljáróságot, mint az óvóda 
fentartó  és felügyelő  közegét, hogy ezen ünnepé-
lyeket jövőre nézve ismét léptesse életbe, annyival 
is inkább, mert ez által az óvóda czélszer&ségének 
eszméjét is terjeszti, a mennyiben ilyen ünnepélyek 
alkalmával a szülök is meggyőződhetnek, hogy az 
óvóda csakugyan üdvös és hasznos intézmény. 

— Roncsoló toroklob. T e l e k i Vilmos adó* 
hivatali számtisztnek másfél  éves kis gyermeke 
folyó  hó 24-ére virradólag difteritisz  következtében 
elhunyt. A kis halottat már 24-én d. n. 2 órakor 
örök nyugalomra helyezték, a halottas házat, mely 
már a betegség folyama  alatt is el volt zárolva, 
kellő módon fertőtlenítették.  A veszélyes kór el-
terjedésének megakadályozására a szükséges lépések 
megtétettek. 

— Halálozás. L ő r i n c z E r n ő n é szül. 
M e z e y I z a f.  hó 17-énéjjel,Borszéken, életének 
31-ik évében, boldog házasságának 9-ik hónap-
jában, rövid, de kínos szenvedés ntán jobblétre 
szenderült. Az elhunytnak hült tetemei f.  hó 19-én 
d. e. 10 órakor szenteltettek be Borszéken, a róm. 
kath. anyaszentegyház szertartásai szerint; az 
anyalöldnek örök nyugalomra pedig f.  hó 20-án 
d. e. 10 órakor Ditróban adattak át. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék  neki! 

— Hibaigazit&S. Lapunk mult számában a be-
tegsegélyzó pénztár javára rendezett bálról adott 
tudósításunk azon részébe, mely a bevételekről és 
kiadásokról szól, a mi elnézésünk folytán  hiba csú-
szott bo, melyet ezennel a következőleg igazítunk 
helyre: B e v é t e l v o l t : 1.jegyekből: 106 frt  90 
kr, felülfizetésekből:  21 frt  30 kr s igy összesen: 
128 frt  20 kr. K i a d á s : 59 frt  CG kr. T i s z t a 
j ö v e d e 1 e in : 68 frt  54 kr. 

— Vérengző szikulusok. Csik-Szentgyörgyön 
T a m á s Ferencz határbiró folyó  hó 17-én a határon 
okozott károk ügyével foglalkozott,  egész napon 
át, ennek végeztével estefelé  betért egy decziliter 
páliukára az I m r e Lázár korcsmájába, a hol már 
akkor V a r g y a s Péter egy egészen pásztor életet 
folytató  einber két fiával  az ogyik szobában pálin-
kázott, kik a határbirót észre vévén, átmentek és 
mivel nekik is ötven krajczár kárt kellett fizetniök, 
annyira összebicskázták, hogy mire a többi ivóknak 
Bikerült a kezeik köziil kiszabadítani, egyik mély 
seben a lép és gyomor egyrésze kiomlott. Ily álla-
potban szállították a Már ton Zakariás esküdt há-
zához. Ha életben marad, annak köszönheti, hogy 
B e r g e r Leó orvos a szomszédos iskolában szem-
vizsgálatot tartván, azonnal a szerencsétlen ember 
segítségére sietett, a kinek belsó részeit gyors, de 
fáradtságos  munkával sikerült visszahelyeznie. Miután 
ez megtörtént, a mélyebb sebeket bevarrta. Élet-
ben maradásához kevés remény van. A V a r g y a s 
egyik fia  szintén sebet kapott, de az emberek álli-
tása szerint valószínű, hogy saját mentségére 6 maga 
eszközölte a karczolást. Most a szentmártoni fogház-
ban várja sebei orvoslását. Szinte szégyeljük föl-
említeni, oly nagy az év folyamán  történt kihágások, 
verekedések és gyilkossági kísérletek száma s min-
den ilyen esetnél teljesen jogosan mondhatjuk, hogy 
kár volt ezeket a határszéli községeket csendőrség 
nélkül hagyni. 

— JÓ tanács. Egy előkelő vidéki városi or-
vosnak az volt a szokása, hogyha egy pácziense 
meghalt, elment a temetésére és kikísérte a teme-
tőbe. Egyszer aztán megkérte a felesége,  hogy azt 
ne tegye többet. 

— Miért? 
— Édes fiam  — felelt  az asszony — vala-

hányszor a koporsó után látlak balogni, tudod, kihez 
hasonlítasz ? 

— Kihez? 
— A szabóhoz, a ki a kész munkát haza 

szállítja. 
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— Karácsonyi ajándék. A tél az az időszak, 
a mikor a legszebb virág : az emberi jótékony-
ság diszlik. Mikor a tél nyomora benyit a azíi-
kőlködő családokhoz; ugyanekkor beköszönt a jó-
tékonyság is, hogy enyhítse a szegények bajait. 
Ilyenkor már maga a megélhetés is nagy gondot 
ad a szegény szüléknek sarra nem igen jut, liogy 
iskolás gyermekeiket egy kis ruhával megvédhes-
sék a tél hidege ellen s a szegénység miatt na-
gyon sok gyermek elvonatnék az iskolától. Na-
gyon üdvös munkát teljesítenek tehát azon jóté 
kony egyesületek, melyek a szegény gyermekek 
felruházása  által az általános műveltség előmoz-
dítását tflzték  ki feladataikul.  A gyergyószentmik-
lósi szegény tanulókat segitő egyesület is erre 
vállalkozott s minden évben karácsony táján szokta 
kiosztani ajándékait a szegény tanulók között. Az 
alábbi adatok illusztrálják, hogy az egyesület 
buzgó és neme8szivü elnöksége az idén is dicsé-
retreméltóan megoldotta az egyesület szép fela-
datát. F. hó 15-én volt az estélylyel egybekötött 
rnhakiosztási ünnepség; a mikor 60 iskolás flut 
és 76 leányt láttak el a szükséges ruhaneművel. 
Kiosztottak összesen 45 pár csizmát, 32 nadrágot, 
32 kabátot, 7 sapkát, 7G rend barchet ruhát 
ugyanannyi leánynak s 30 drb főre  való kendőt. 
A kiosztott tárgyak értéke 400 frtot  tett ki. Az 
egyesület pénztára 280 frtot  fordított  a fentebbi 
segélyre; a többit a jószívű adakozóktól begyült 
lţj ruhakelmékből és viseltes ruhákból állították 
ki. A leánykák ruháinak megvarrását is egyes jó-
szívű asszonyságok és kisasszonyok vállalták el. 
Dicséretes elismerés illeti meg az egyesület derék 
elnökségét és azokat, kik e jótékonyságban az 
elnökséget támogatták. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás. A csik-
somlyói „Internátusi segélyalap" javára adakoztak : 
a Czikó János gyűjtőivén: Czikó János 3 frtot, 
Györffy  Ignácz 3 frtot,  Sántlia János 1 frtot,  Nagy 
Gynla 60 krt, Dávid Péter 1 frtot,  Laczina Károly 
50 krt, Bakó Tamás 60 krt, Kovács Antal 50 
krt; a Szántó József  gyüjtőivén: Szántó József 
3 frtot,  Dobribán Antal 3 frtot,  Székely Károly 
1 frtot,  Csiky Dénes 5 frtot,  Lázár Menyhért 5 
frtot,  Csiky Kálmán 6 frtot,  Lázár Gyula 2 frtot, 
Dobribán János 2 frtot,  ifj.  Zakariás János 1 frtot, 
dr. Lázár János 5 frtot;  a Kovács Antal gyűjtő-
ivén: Kovács Antal 1 frtot,  Kovács Ilona 20 krt, 
Kovács Miklós 20 krt, Kovács Gábor 20 krt, özv. 
SzScs Mártonné 50 krt; Gál József  gyüjtőivén : 
Gál József  3 frtot,  Leicht Károly 2 frtot.  Fogad' 
ják a nemes szívű adakozók az intézet hálás kö 
szönetét. B á n d i Vazul, igazgató. 

— Az „Ellenzék" felhívása  a közönséghez. 
Az „Ellenzék", mint az erdélyi részek legterjedtebb 
organuma, a közélet szószólója év végével rövid 
beszámolót óhajt adni, mindama fontosabb  társa-
dalmi, kurtalárís, közgazdasági és politikai 
mozzantokról és főbb  eseményekről, a melyek a 
kőz- s a testületi életében az év folyamán  felmerültek. 
E czélból felkéri  az egyházak hatóságok, hivatalok, 
gyárak közintézetek, testületek, intézőit, hogy a 
vezetésűk alatti testület f.  é. műküdésének jelentő-
sebb s a közéletre kiható főbb  mozzanatairól 
10—20 nyomatott sor tudósítást adni szíveskedjenek. 
A tudósítást, mely az intézet czimével, vagy a tárgy 
megjelölésével kezdődjék, a papír egyoldalára kér-
jük írni, hogy az nyomda alá rendezhető legyen. 
• beérkező közleményeket év végével megjelenő 
lapunkban „Az 1894. év története" czimen fogjuk 
közre adni. Tisztelettel kérjük a fentebbiek  alapján 
becses czimedet, méltóztassék a vezetése alatt 
álló testület működéséről a kívánat tudósítást f. 
é. decz. 29-ig szerkesztőségünkbe juttatni. A szö-
veg megírásához utmutatóul szolgál a m. é. utolsó 
s a f.  é. jan. 2. napján megjelent beszámolónk. Ki-
váló tisztelettel: az „Ellenzék" szerkesztősége. 

— Nyilvános köszönet. A csikszépvizi iparos 
olvasókör javára rendezett bál alkalmával felül-
flzettek  : Fekete Mihály 1 frtot,  Lukács Károly 30 
krt, Veres Béla, Deák György, Bartis Lajos, Ta-
más Balázs, Csorba József  20 - 20 krt, Kovács 
Ignácz, Salló János 10—10 krt. Fogadják az ol-
vasókör hálás köszönetét. 

— Uj könyv Jókaitól. Az ünnepelt regény-
íróról uj kön)vet irt dr. K ő r ö s y László fővárosi 
Író. A terjedelmes tanulmány Jókai korát, élet-
rajzát és művei jellemzését annyi készültséggel 
dolgozta ki, mint eddig egyetlen Jókai-életrajz 
sem. A tetszetős könyv telve van élénkebbnél 
élénkebb fejezetekkel.  Száznál több forrásból  me-
rített adatai azonban nem teszik a kiváló tanul-
mányt nehézkessé, mert az épen olyan vonzó olvas-
mány, mint egy jó regény. Valóban örvendetes, 
hogy a nagy nemzeti kiadás kiegészítésére meg-
jelent.Tókai terjedelmes biográfiája  is. Dr. Kő-

r ö s y László, a kit ugylátszik Jókai nemcsak 
inspirált, de sokszor útba is igazított, három részbe 
foglalja  össze a rendkivül gazdag anyagot. Az első 
rész Jókai életrajza, a második Jókai munkássága, 
a harmadik Jókai jubileuma. Nemcsak az eszthe-
tikus, de a jónevü novellista keze is meglátszik 
ezen a valóban sikerült munkán, mely számot ti-sz 
irodalmunkban. Ára 90 kr minden könyvkereske-
désben. Megrendelhető az iró czimén Budapesten, 
Andrássy-ut 25. sz. a. is. 

— A karácsonyi és újévi bevásárlások. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, bogy a kereskedelemügyi miniszter ur kivé-
telesen megengedte, hogy a folyó  évi deczember 
bó 30-ára eső vasárnapokon az 1891. évi XIII. 
t. cz. 3. §-a alapján 1892. évi márczius hó 5-én 
14837. sz. a. kiadott rendelet II. A) 2, 3, 4. 5. 
pontok alatt emiitett ipari- és kereskedési telepe-
ken az ipari munka, illetőteg adás vevés egész na-
pon át végeztethessék. 

— Az „Ellenzék" előfizetési  postautalványait 
veszik lapunk olvasói. Feleslegesnek tartjnk külö-
nösen is felhívni  lapunk olvasóit az „Ellenzékire, 
mert még nem volt erdélyi részekben politikai napi-
lap, mely kitűnő szerkesztésénél fogva  akkora köz-
kedveltségnek és népszerűségnek örvendene, mint 
az „Ellenzék." Aki azt akarja, hogy mindenről, 
főleg  az erdélyi részekben folyó  eseményekről min-
dig tájkozva legyen, az fizessen  elő az „Ellenzék"' 
re. A lapunkhoz mellékelt utalványon a legkönnyeb 
ben megteheti. 

— A Divat-Szalont, e kedvelt, kitűnő, diszes 
és tartalmas női lapot s/.ivesen ajánljuk a müv< It 
magyar nők figyelmébe.  Tudvalevő, hogy ugy is, 
mint. igen tartalmas és elegáns divatlap, ugy is, 
mint szépirodalmi lap, valóban {járatlan az e fajta 
vállalatok közölt. [Tjabban még külön kedvezmé' 
nyekben is részesiti olvasóit. Október óta ugyanis 
kibővült, hogy a fehérnemű  divatával bővebben 
foglalkozhassak.  Van is benne annyi diszes kép, 
annyi kitűnő utasítás ebben a szakban is, hogy 
minden más külön ezzel foglalkozó  divatlapot pó-
tolni képes. Ezen kivül külön gyermeklapot ad 
ingyen-mellékletül. A csinos, élénk tartalmú la-
pocska czime: U j Gy ermek-D iva t és temér 
dek divatképen kivül, mulattató részt is tartalmaz, 
melyben gyönyörű versek, mesék, játékok, talányok 
szórakoztatják azt az aranyos kis népet, inely a 
Divat-Szalon olvasóitól valóban elválaszthatatlan. 
Ezen kivttl egy diszes, elegáns színes M ü 1 a p 
csatlakozik az ingyen-mellékletekhez, mely csak-
úgy, mint a gyermeklap, minden hóuapban jön s 

Törvényszék i enaniuk. 
A hitves gyilkos vigtárgyalása. 

Már közöltük lapunk egyik mult évi számá-
ban azt a párját ritkító kegyetlenséget, melylyel 
K o z m a János kozmási lakos feleségét  megölte. 
Hajnali harangszóra felkelt s a feleségét  megfoj-
totta s azután, hogy a gyilkos tett gyanúj it ma-
gáról elhárítsa, felkötötte  a már megölt asszony 
holttestét az istálló gerendafájára,  maga pedig el-
ment a rórátéra s onnan hazamenve, összekiabálta 
a szomszédokat, hogy jöjjenek, mert a felesége  fel-
akasztotta magát. 

Folyó hó 14-én tartotta meg a csikszeredai 
kir. törvényszék a gyilkos felett  óriási érdeklődő 
közönség előtt a végtárgyalást, de be nem fejez-
hette azt, mert vádlott makacs tagadása és elnb-
beni — a vizsgálat során tett — beismerő vallo-
másainak makacs visszavonása, nemkülönben a 
temérdek tanú és orvos szakértők kihallgatása 
annyira kimerítette a bíróságot és különben is 
későre fejeztetett  be a bizonyítási eljárás, hogy 
elnök a végtárgyalást más napra napolta el. 

A mitől tartani lehetett, be is következett; 
más nap nem volt megtartható a végtárgyalás, 
mert a gyilkos nem volt elővezetheti). A törvény-
széki orvos dr. Molnár József  nagyfokú  reszke-
tegséget és idegességet konstatált vádlottan, a ki 
különben az orvos és börtönőrök kérdéseire is néma 
maradt s csak jelekkel mutogatott a feje  tetejére, 
hogy ott fáj. 

Solia indolensebb, rafiniruzattabb  bűnössel 
még nem volt dolga a törvényszéknek, mint ezzel 
a minden emberi érzésből kivetkezett emberi fene 
vaddal, a ki szép, fiatal  feleségét,  kivel 18 hóna-
pig élt még csak együtt s kitől egy kis gyermeke 
volt, mait évi deczember 19-én hajnalba kihívta az 
istállóba azzal, hogy a marháknak inni vigyenek s 
ott betéve az istálló ajtót arczul ütötte öklével és 
vadállati kegyetlenséggel reá vetette magát szép, 
fiatal  nejére s kezével megfojtotta,  aztán pedig 
egy marha kötelet vetett a nyakára és annál fogva 
felhúzta  az istálló gerendájára. De nemcsak a telt 
elkövetésében, hanem a bűnös indulat, a gonosz-
ság megrögzöttségében is példátlan Kozma János. 
Nyomban a tett elkövetése után bevallotta tettét a 

D i v a t - S z a l o n n a l , mely_ tudvalevőleg havonklnţ| M b i r ú n a k b e R „olgabírúnak, be a vizsgáló 
-'kétszer jelenik meg. Szépirodalmi közleményei , . , , , . , , „ 

bírónak, s már a vegtárgyalason makacsul tagadolt 
mindent, kihívóan visszautasította az elébe tárt 

elsőrangú íróink tollából valók és mint szerkesztő: 
S z a b ó n é N o g á l l J a n k a támogatja ezi a la-
pot ismert nevével, ízlésével, tárczáival és elbeszé-
léseivel, melyek oly kapósak és kedveltek a magyar 
irodalomban. Uj és állandó előfizetőinek  diszes 
szalon-naptárt küld karácsonyi ajándékul a Divat-
Szalon, mely maga is a legszebb, legpompásabb 
újévi ajándék. Valóban, aligha van szép asszo-
nyaink, lányaink között egy is, ki nem örülne 
nagyon, ha férjétől,  vagy papájától ezt kapná meg 
újévi ajándékul. Szives tájékozásul közöljük, hogy 
a kiadóhivatal czime — honnan mutatványszámot 
is szívesen küldenek, — Budapest, Gizella-tér I. 
(Haas-palota). A lap ára pedig összes mellékle-
teivel együtt egész évre 6 frt,  félévre  3 frt  és 
negyedévre 1 frt  50 kr. 

— A magyar gazdatisztek és erdötisztek 
országos egyesülete decz. G án választmányi ülést 
tartolt, melyen az ügyvezető mint ez év utolsó vá-
lasztmányi ülésén, visszapillantást vet ez évi mű-
ködésre s ezek legfőbb  törekvésére, az egyesület 
anyagi helyzetének tisztázására, illetve a nagy-
mérvre szaporodott hátralékok behajtására. A hát-
ralékok behajtásánál az egyesületi ügyész buzgól-
kodott némi sikerrel, bár még igen sokan vannak 
most is ugy régibb, mint folyó  évi tagdijakkal hát-
rálékban. Az egyesület főczélját  a segélyezést, a 
folyó  évben oly nagy mérvben gyakorolta, mint az 
egyesület fennállása  óta egy évben sem, s ily czi-
men 875 frtot  osztott ki, 9 özvegynek 325 frt. 
A gyermekneveltetési ösztöndíj 330 frt  és 3 segély 
220 frt  értékben. Az alapszabályok, az ujabb igé-
nyeknek megfelelően  átalakíttattak, felsőbb  helyen 
jóváhagyattak s az 1893. évi évkönyvvel a tagok-
nak szétküldettek. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a milleneumi klállisás alkalmából gazdatiszti kon-
gresszust tart s ezen «gy, a gazdatiszti szolgálati 
viszonyt és a gazdatiszti kvalifikácziót  tárgyaló 
törvényjavaslatot terjeszt elő. Az egyesület régi 
hivatalos lapja megszűntével az ennek helyébe lépő 
Magyar Gazdák Lapjával oly kedvezményes egyez-
séget kötött, hogy azt egyesületünk tagjai 1 frt 
évi előfizetési  áron kaphatják. Végül a Köztelek 
czimü lapban az 0. M- G. E. és a gazdatiszti osz-
tály czim alatt Forster Géza az 0. M. G. E. igaz-
gatója és a gazdatiszti egyesület tiszteletbeli vá-
lasztmányi tagja által irt közleményben, helyes-
lést igénylő állítások vannak. A választmány meg-
bizásábóí az Ügyész, az elnök közreműködésével, 
kérettek fel  a válaszadásra. 

vizsgálati jegyzökönyvbeli vallomásait s többször 
közbekiálltott: „Nem igaz, tolvaj a vizsgáló biró!" 
Vádolta a vizsgáló bírót, az ügyészt, a csendőrö-
ket, hogy őt kényszeritették a beismerő vallo-
másra ; „de ő nem ölte meg feleségét  és azt most 
is sajnálja!" 

Egyáltalán oly megrögzött bűnöst láttunk 
Kozma Jánosban a végtárgyaláson, a melyhez ha-
sonlót alig lehet hallani is. A tanuk mind beiga-
zolják vallomásaikkal azt, hogy a gyilkos senki 
más, mint ő lehetett, ő maga 3 szoros beismerés-
ben volt s daczára, hogy a gyilkosságot senki nem 
látta, ő maga pedig míuden beismerést visszavont, 
mindenki előtt kétségtelennek látszik, hogy a gyil-
kos ő maga, a mit különben igazol az is, hogy a 
gyilkos feltalálására,  annak kinyomozására semmi 
útbaigazítást vádlott nem adott s daczára, hogy 
azt mondja, hogy szerette a feleségét  és sajnálja 
most is, még sem igyekszik a gyilkost feltalálni. 

Veszedelmes praeczedensül szolgált a bűnös 
előtt egy csak nem régen vizsgálati fogságban  vele 
együtt lévő és Őrülést szimuláló fogolytársának  pél-
dája, a kit szintén nem tudott elitélni a csiksze-
redai törvényszék, mert a másnapra elhalasztott 
végtárgyalásig megörült a deliquens (?) Kozma 
János végtárgyalását is azért nem fejezhette  be 
ítélettel a törvényszék, inert a másnapra elhalasz-
tott végtárgyalás közben megbolondult (?) a gyilkos. 

Nagy az érdeklődés általában, hogy meddig 
s mennyire viszi gaz makacssággal a szimulálást 
a förtelmes  gyilkos, melylyel csak ki akar bujn 
a büntető igazságszolgáltatás sújtó ítélete alól. 

S z e r l z e s z t ó i • ü . z e n e t e l c . 
Munktársaínknak. Az 1894 év végén mindazon 

munkatársainknak, levelezőinknek cs barátainknak, kik a le-
folyt  év folytán  lapuokat dolgozataikkal felkeresni  és támo-
gatni Bziveskedtek, boldog ünnepeket kívánva, kérjük Okét, 
hogy jé indulatukban és párifogásukbau  lapunkat továbbra is 
részesíteni szíveskedjenek. 

_ „AB ifjúság  köréből többen" Qyergyó-Ssent-
miklós. Nyilt leveliik nagyon s/.eraeIvea vonatkozású s ez 
okból, valamint az ügy természeten»! togva is nagyobb polé-
miára adand okot, miért is caak „Mjilttér" rovatunkban kö-
zölhetjük. Ez irányban kérjük a kiadóhivatallal lépni érint-
kezésbe. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" decz. 26. 52-ik számához. 
C S A R N O K . 

A k a r á c s o n y i m e l l é k l e t r ő l . 
— Őszinte liaog. — 

Hová nőtte ki magát az előfizetőknek  nyuj-
t,.u karácsonyi kedvezás: a nyomdabetük és pa-
pír tobzódó pazarlásáig. 

Mint számitó ember és mint vidéki skribler 
például magam is azon alternativa előtt állok, 
li• >iry — és ne mosolyogjanak kérem — a rr'ia-
s/abást ínfg  kell tanulnom. Már előttem tisztán 
áll a fővárosi  minta után, hogy az örült verseny-
ló n nekünk vidékieknek is ide-oda — horrendum 
ti ktn — ilivatmell^kleteket kell adnunk. Megkez-
d. tte » gy fővárosi  lap a divatmellékleteket és csi-
nálja már bárom, fogja  csinálni több, mint a hogy 
a ,,1'e.sti Napló" egykori szerény karácsonyfája, 
melyet négy-öt magyar szerző novellája tett ki, 
már most a F i g a r ó i 11 u s z t-r é, melynek re-
mek képeit hónapokkal, előbb a legfényesebb  ki-
rakatokba teszik, majd körülhordozz.-1': az ország-
ban, mint őseink a véres kardot. 

„Noblesse oblige" : és a főváros  után mi is 
fűtünk.  Kisebb mértékben, de már a \idéki lapok 
is csinálják a karácsonyi irodalmi farsangot,  ennek 
egyik extra-vaganc/.iája, hogy egy egyébként tisz-
teletreméltó kollegánk már a naptárral együtt egy 
genfi  ébresztő órával kedveske(,;k előfizetőinek,  a 
kedves ! 

Csodálatos tempó I A mint a farsangon  min-
denki „muszáj mulatni" hangulatban van, azt 
hiszik velünk együtt a lapok, hogy valóságos 
durva megMedkezés lenne kötelességünkről, ha — 
irodalmi melléklet nem volna. Mintha bizony ka-
rácsonykor minden istenfélő  ember olvasna és 
nem kártyáznék és nem a mákos patkót fogyasztaná. 
.Szerkesztő urak, ismerjünk be egy dolgot, hogy 
az emberiség éppen karácsony napján olvas a 
legkevesebbet. 

üiak azok olvasnak e napon, a kik irtak, 
s mivel e napon a mellékletek kiadós országa sok 
műkedvelő irót mozgósít, mégis olvasnak kará-
csonykor is. Tudi,; kell, hogy minden eszmeszüle-
menynek van egy lelkiismeretes olvasója : maga 
a/, iió. 

Az örült versenynek kivergődő, lelkemben 
zsongó hangja fáj  nekem: a szellemnek mennyi 
kemény és kinzó munkája között halmozódik össze 
az a sok karácsonyi irodalmi termék a mellékle-
tekre. Mennyi szellemi fényesen  csiszolt gyémánt 
vesz el a nagy bányamivelésbeu. A miről hétköz-
nap talán hetekig beszéltek volna, az karácsony-
kor teljesen elvesz. A betűk sivatagává válik a 
karácsonyi czikkezés, az ünnep hangos vigasságai 
között kerül a gyönyörű szellemi termék a könyv-
tár fenekére,  a mestergeri udára, a hol por fedi 
be. Karácsonykor nincs hálás olvasóközönség. 

Csak egy esetei Indok, a mit egy most mái-
fényes  irodalmi névvel biró barátom mesélt nekem 
a napokban. Nagyon jellemzőnek találom most ka-
rácsony táján, azért mesélem el 

Hónapokig ké-ziilleni egy novellára, a mit 
iapom karácsonyi számára irtam. Mostanában a 
zoláskodás, ibszenkedés és idegen iiók majmolása 
miatt méltán leczkéztetgetik a magyar i>ókat. El-
határoztam, hogy miként Anteus az anyaföldtől, 
én is a föld  gyermekeitől veszem teremtő gé-
niuszomat. Jó barátom vagy, neked hát elmond 
hatom, mennyi lelki kinon hajtottam keresztül. A 
A néma csöndben becsvágyamtól uott lelkem. 
Dolgaimtól sohasem vagyok elragadtatva, de érez-
tem, hogy a dolgozatom hatni fog  szivvel 
volt irva. 

A karácsonyi ünnepek alkalmával sok csa-
ládhoz voltam hivatalos, unott, konvencziónális 
módon a közhelyek bókjait elmondották dolgoza-
tomra és ebből világossá lett előttem, hogy no-
vellámat nem olvasták. Módtalanul elkeseredtem. 
Inkább grájzlerájt nyitok, minthogy ennek a há-
ládatlan közönségnek irjak. Szóval keserű kará-
csonyi ünnepem volt. 

Valamikor pünkösd köri'' eljutottam egy 
kecskeméti tanyára. Vasárnap, piros pünkösd 
napja volt. A számadó juhász nagy kr -éjt gyűj-
tött a tanya világából. Olvastak. Tudod, nem 
szeretem a drámai véletlenségeket, de az én no-
vellámat olvasták. És láttam a tanya vegyes nép-
ségén, hogy dolgomat megérti és átérzi. Az elfo-
gódás ézelme ült az arezokon, szerettem volna 
őket összecsókolni. 

O I 

És mennyi retortán ment keresztül a rongy 
lap, a mig azokhoz jutott, a kik elolvasták. Iíör- ~ 
csök számadó uram tudományos böllér-mesterem-
ber az üres óráiban, ő szerzett be egy pár kiló 
makulatura papirost, azt olvasgatják a tanyán — 
üres óráiban. 

Még átlag szerencse, ha a mi karácsonyi 
mellékleteinket csak elolvassák. 

Önök pedig tisztelt olvasóközönség, kik a 
szent karácsony szép ünnepén is rászánják mago-
kat az olvasásra, vegyék a dolgot ugy, a mint 
van : a szellemnek mennyi ünnepi dolgai vannak 
együtt rendszerint karácsonykor ; az agynak mi-
lyen heroikus küzdelmei között szfethetett  egy-egy 
miiremek : ne sajnálják az időt, olvassák el őket. 
De viszont ne üljenek minden rossz portékának : 
karácsony az irodalmi farsang  ideje. Nem csoda, 
ha nem egy írónk „masqueH-ban gyötör bennünket. 

Haársy  Kálmán. 

K Ö Z G A Z D A S Á G és I P A R . 
Iparkamarai közgyűlés. 
M a r o s-V á s á r h e 1 y, decz. 20. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara Tauszik B. Hugó elnöklete alatt deczember 
hó 19-én teljes ülést tartott. Az ülés elején álta-
lános lelkesedés között felolvastatott  Lukács Béla 
kereskedelemügyi miniszternek a kamara üdvözlő 
feliratára  adott válasza, melyben a miniszter kö-
szönetet mond a kamarának a székely érdekek 
hathatós támogatásáért kifejezett  hálás elisme-
réséért. 

A kamara a Kossuth szoborra 250 for'ntot 
gyűjtött s azt Budapestre fölküldötte. 

A székely fiuknak  ipari kiképzése érdekében 
az országos iparegyesület értpsitette a kamarát 
miszerint jövőre intézkedni fog,  hogy a székely 
fiuk  a jobb iparos műhelyekben nyerjenek elhelye-
zést, a hol kellő garanczia nyujtatik arra, hogy a 
fiuk  jó bánásmódban részesülnek és kész iparo-
sokká képezhetik ki magukat. 

Az udvarhelymegyei háziipar-egyesület föl-
hívta a kamara figyelmét  a két Oláhfalu  község 
határában levő nagymennyiségű mogyorófa  kihasz-
nálására, miáltal a szegény vidék lakosságának 
anyagi jóléte előmozdítható volna. A teljes ülés 
megbízta az elnökséget, hogy a hazai társkama-
rákhoz kérdést intézzen, vájjon kerületükből nem 
akadna-e vállalkozó a mogyorófa  ipari feldolgoz-
tatására. 

A teljes Glés az 1895. évre ipari czélokra 
megszavazott 1100 frtnyi  összegből megszavazott 
a marosvásárhelyi állami fa-  és fémipari  szakisko-
lának 300 frtot,  a székelyudvarhelyi kő- és agyag 
ipari szakiskolának 250 frtot.  A gyergyószent-
miklcsi gyermekjáték tanműhelynek 80 frtot  ösz-
tönd'jakra. Tanoncz-munkakiáliitási jutalomdijakra 
megszavazott a marosvásárhelyi iparos tanoncz-
iskolának 5C frtot,  a baróthinak 15 frtot..  a csik-
szeredainak 20 frtot.  a gyergyószentmiklósinak 20 
frtot.,  a kézdivásárhelyinek 20 frtot,  a sepsi-szent-
gvörgyinek 20 frtot,  a szászrégeniuek 20 frtot,  a 
székelykeresztminak 15 frtot,  a székelyudvar-
helyinek 20 frtot,  a gyergyóditróinak 10 frtot,  a 
marosvásárhelyi kereskedő tanoncziskolának 20 
frtot,  a sepsiszentgyörgyi nőipariskolának 20 Irtot, 
a marosvásárhelyi ev. ref.  leányiskolával kapcso-
latos nőipariskolának 50 frtot,  a marosvásárhelyi 
kereskedelmi szaktanfolyamnak  50 frtot,  Avéd K. 
és Papp M. marosvásárhelyi szövő tanműhelyének 
50 frtot. 

Az elnök indítványára a teljes ülés ujabb 
átiratot határozott intézni a m. kir. államvasutak 
kolozsvári üzletvezetöségéhez az iránt, hogy a 
Kocsárd-Marosvásárhely köpött közlekedő vonatok 
átjáró Kossuth kocsikkal láttassanak el. Schwarcz 
Zsigmond indítványára a kamara átir a maros-
vásárhelyi posta- és távirda főnökséghez,  hogy a 
táviratok feladását  a levél feladó  osztálytól el-
választva, lehetőleg külön helyiségbe ossza be; 
Kovács Ferencz apát-plebános, levelező tag indít-
ványára pedig fölterjesztést  intéz a kereskedelem-
ügyi miniszterhez, hogy a már czélszerfltlenné  vált 
postabérhelyiség helyébe, Maros-Vásárhely város 
rohamosan emelkedő és nagy jövedelmet hajtó 
postai forgalmának  megfelelő  állandó helyiséget 
építtessen államköltségen. 

Z1NIDABAB0K 
ZONGORÁRA és HEGEDŰRE 

n a g y v á l a s z t é k b a n 
3 Z A F I I A T Ó Z : 

GYÖGYJAKAB MÁRTON 
könyvkereskedésében. 

Hirdetés. 
Közhirré tétetik, hogy a Szârheţ,/ köz-

ség tulajdonához tartozó minte^ / 40 ezer 
hold erdó's- és mezőteri^eten gyakorolható 
vadászati és halászati jog az 1895. év feb-
ruár hó 1-től kezdődőleg 6 egymásután 
következő évre 1895. jan. hó 30-án d. 
e. a község hivatalos helj 'ségében Gyer-
gyó-Szárhegyen taicandó nyilt árverésen a 
legtöbbet ígérő vállalkozónak haszonbérbe 
adatnak. 

A vadászteriilet kin; ílik Borszéken tv1 

a vármegye és marostordamegyei bú .okos-
ság és a KelemenhavBs erdőségéig ; a ha-
lászterület pedig magában foglalja  a Maros 
folyóját,  a Moldovába folyó  Besztercze vizét 
és számtalan sok kisebb havasi patakokat. 

A vadászati jog évi bérletének kikiál-
tási ára 40 li*t, a halászati jogé 50 frt-
b a n állapittatik meg, melyhez képest ár-
verezni kivánók az árverés megkezdése előtt 
10°/o bánatpénzt köteleztetnek az árverező 
elöljáróság kezére lefizetni. 

A nyilt árverés megkezdéséig kellő bá-
natpénzzel ellátott és szabályszerüleg felsze-
relt zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 

Egyéb részletes feltételek  hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Gyergyó-Szárhegyen, 1894. de-
czember 16-án. 

i _ 3 Az elöljáróság. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentímrén segéd kántortani-

tói állásra pályázat nyittatik. Javada-
lom : 30Ö korona ; 60 kalangya ősz, 40 
kalangya tavasz kepe, 18 korona oszpora, 
35 szekér fa,  egyebekből 36 korona, lakás, 
4 szekérre kaszáló. Határidő 1895. január 31. 

Veress Sándor, 
iskolaszék! elnök, plébános. 

Sz. 3397—1894. 

Pályázati hirdetmény. 
Kászon alcsiki járáshoz tartozó Csik-

Szentmárton, Csik-Csekefalva  és Csik-Koz-
más községekből Csik-Csekefalva  székhely-
lyel szervezett körjegyzői állásra ezennel 
pályázatot nyitok. 

Javadalmazás évi 400 frt,  60 frt  lak-
pénz, 33 frt  irodai és faátalány  és a ma-
gánmunkálatokért szabályrendeletileg meg-
állapított dijak. 

Fölhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, a szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket folyó  évi deczember 
hó 31-ik napjáig kezemhez beadni. 

A választás folyó  évi deczember 3 l-én 
fog  reggeli 9 órakor Csik-Csekefalva  köz-
ségházánál megejtetni. 

A kászonalcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonon, 1894. decz. 4-én. 

s-s 
Székely Endre, 

fötzoTgabiró. 



ember . C S I K I L A P O K . szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt község elöljárósága ezennel köz-

hirré teszi, hogy a község majorsági javai 
1895. évi január 12-én fognak  a köz-
ségházánál bérbeadatni. 

A feltételek  a községházánál hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

Cs.-Dánfalva,  1894. decz. 17. 
Kovács János, s. k., Székely András,s.k., 

körjegyző. biró. 
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Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

Őzeket darabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyarós tyúkot drbonként 60 krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt és friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban 
számitjak. 

Kuschman testvérek 
11 12 vad- fa  hentes üzlete Brassó. 

f 

í 

300 pár korcsolya raktáron. 

ALBERT BALAZS 
é rez - éa v a s á r u - k e r e s k e d ő 

Csik-Sseredában 

ajánlja a bekövetkezett idényre 

aczél- és nikkelezett 

KORCS OLYÁIT. 

1 pár nikkelezett legfino-
mabb Imlifux 

1 pár finom  lialifax 
1 pár félfiuom  csavaros 
Korcsolyaszijj páronként 

és 40 kr. 
Saab ályózható JÉGPATKÓ páronkint 

55, 85 kr. 
5 - 6 

•1 frt  őrt kr. 
1 frt  ii0 kr. 

— frt  00 kr. 
10., -20., 30., 

I 

Ingatlan és Jelzálog 
törlesztéses kölcsön közvetítő intézet 

erdélyrészr képviselősége 
G y e r g y ó-S z e n t m i k l ó s o n 

i ţ j . Geringer Ferencznél. 

A fennálló  terhek az intézet által ki-
fizettetnek.  Kölcsönt nem az egyenes adó, 
hanem a becsérték után szavaz meg az in-
tézet. Minden ilgylet legfülebb  20 nap alatt 

lebonyolitható. Ezen kölcsönök kieszközlé-
sére telekkönyvi kivonat, kataszteri birtokiv, 
adókönyv, tüzbiztositási bárcza és becsiibi-
zonyitváriy, (utóbbi biró, jegyző által kiál-
lítva) beküldése igényeltetik. A kölcsönt 
vevő félévi  felmondás  mellett visszafizetheti 
hátrálékát, mig ellenben az intézet fel  nem 
mondhat. Időközben tetszésszerinti összeg 
is befizethető. 

Bővebb felvilágosítás  esetleg közben-
árással szolgál a fenti  czim. 3 -3 

E R D É L Y I B A N K 
ES 

T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g 
Kolozsvártt, 

— - B e 1 k ö z é p-ia. teza, 2. s z á m. ^ — 

Postai megrendelések azonsai eszkSzflltetnek. 

Speczialista sérvkötőkben. 
Keleti J. i'3. és kir. oízlrák-
magyar és belga kir. szabadal-
mazott sérvkötíije a leghíre-
sebb orvosi auktoritások 
által a legjobbnak van elis-
merve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen be-

ţ nyomást és rendkívüli czél-
szerii. 

TJjdLoELság;!! 
Keleti-féle  gummi sérvkötő, 
szabadalmaztatott 181)4. márczius 

hóban. 
Kitiintcttctett Hrüsselben, 1*9:1. 
aranyéremmel és diszokmány-
nyal. A pelották teljesen a 
sérvhez idumithatók, szarvasbür 

védővel és biztonsági övvel. 
Arak egyoldalú e frt,  két-

oldalú 12 frt. 
Suspensorium, haskütü, (elasz-
tikus) gummi-görcserbarsnya, 

háttartú orthopüdiai mül eges 
füzö,  miilcges lábak és kezek. 
OUMMIÜ Kgyediili képvise-
lete Oszt -Magyarországon a 

párisi 
„F. Berguerani fllí." 

leghíresebb gyárosnak. 
Jótállás mellett valódi párisi gummi és halhó-

jig 2 - 6 frtin  Uouts americ&ins 3 - 5 frtig.  Eredeti 
Pessarium oclusivuin Mensinga tanár szerint l.SO-5 
frtig.  Mintagvlijtemény uraknak 3 - 8 forintig. 
Megrendeléseket diseréten és gyorsan eszközül, 
i / p i p-pi | orvos sebészi műszerész és cs. és 
K r I I I I 11 k ' r - o s z t r és magyar szabadalmazott 
l\UUL. I I u . , sérvkütők gyárosa. 

Budapest, IV. Zoroaaherczeg-utczal6. (Szer-
viták palotája.) 

Képes árjegyzék Ingyen ós bérmentve. 
5 - 5 

A l a p t ő k e 2000.000 k o r o n a . 
melyből 50" „ tényleg be van fizetve. 

t i Z L E T E Ö B I J N K : F Ó Á G A Z A T A I : 
1. Bel- és külföldi  váltók leszámítolása olcsó feltételek  mellett; 
2. betétek elfogadása  könyvecskére, melyek után 

4 = ' ü „ - o t t é r i t - Ü L M - l e : , 
a betéti kamatadót sa já tunkból viselvén. 

Betéteket elfogadnak  továbbá folyó  számlára és pénztári jegyekre rö -
vid időre is. 
Intézetünk betéteket bármikor felmondás  nélkül fizet  vissza. 

3. Értékpapirok és pénznemek vétele és eladása. 
Minden egyéb a bank és váltóüileti szakmába vágó ügyletet gyorsan, 

pontosan és olcsón eszközlünk. 

AZ ERDÉLYI BANK 
3 3 és takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága. 

N é g y r e g é n y i n g y e n 

a m ü v e i t m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g h e z ! 
A „Képes Családi Lapok" jelenleg már az ország minden  vidékén  a legtöbb 

mtiv'elt magyar család  rendes  házibnrátjn. 
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig hazafias  irányban s ugy 

van szerkesztve, hogy a serdülő  leánykának  is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az 
atyák,  anyák és nagyanyák  is mindig megfelelő  szórakozást és hasznos olvasmányokat 
találnak beune. 

A „Hölgyek Lapja" czimii melléklet a nö hü tanácsadója és szellemi titkára. 
A „Regénymelléklet" évente négy diszes regénynyel ajándékozza meg előfize-

tőit., szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt,  tehát összesen négy forint. 
A „Boriték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdé-

sekkel, teleletekkel, egyszóval a „Képes Családi Lapok" a legtartalomdusabb, a legélénkebb s 
mégis a legolcsóbb  szépirodalmi  képes  hetilap. 

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja" mellék-
letünknek divatképei  mindig a legjobb divatnak mintái; igy az lövőik évi első szám a 
következő tartalommal jelent meg : 

„Házsmár és társa" regény Beniczkyné  Bajza Lenkétől;  „Újév" költemény Áb-
rányi Emiltől;  „A befelé  fordított  kép" novella Muruy  Károlytól;  „A nő feladata"  dr. 
Turnowsky  Mórtól;  „A sötét világ" Tolnay  Lajostól;  „Az if|u  anya" költemény dr. Felek  i 
Sándortól;  „Az álom" G. Diószeghy Mórtól;  „Bál után" Mészáros  Sándortól;  „Az időről" 
szatíra Jámbor  Lajostól;  „A szép színésznő" regény Rudnyánszky  Gyulától. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
a „Hölgyek Lapja" czimii divat s „Regény"-melléklettel együtt 

Egész évre 0 frt  — kr. 
Fel évre . . 3 „ — „ 
Negyed évre 1 „ 50 „ 

A „Képes Családi Lapok" hetilapból mutatványszámokat  ingven és bérmentve 
küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt —• legczélszerübben levelezőlapon — hozzá 
fordulnak. 

A ki három uj előfizetőt  gyűjt s az előfizetési  összeget utalványon egyszerre beküldi, 
annak elismerésül „egy diszes  emlékkönyvet'  küldünk. 

. A ki  az egész évre szóló hat frtnyi  előfizetési  összeget 80 kr  csoma-
go/asi es postaszállítási  díjjal  együtt  egyszerre  beküldi,  annak elismerésül  4 regényt 
küldünk;  a ki  11 frt  előfizetési  összeget 40 kr  csomagolási és postaszállítási  díjjal 
egyszerre  beküld,  annak két  regényt  küldünk  elismerésünk  jeléül  és a ki  csak 1 
írt  50 krnyi  negyedévi  előfizetési  dijat  20 kr  csomagolási-  és postaszállítási  díjjal 
együtt  egyszerre  beküld,  annak a kiadóhivatal  egy regényt  küld  jutalmul.  "JM 

a „Képes Családi Lapok" 
kiadóhivatala 

Budapest,  Vadász-utcza  14. sz. saját házában. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




