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ü 8utkM>tIaigl Inda: | 
Csik-Szereda 

Molnár Jónef  ügyvéd 
Irodájában, 

hotákflldendS  a lap szellemi 
régxét illető minden köz-

lemény. 
OaUhivatal: 

Györgyjakab Márton 
kOnyrkaiMkedéM, 

hovaai elAfintési  péntek és 
hirdetések kflldendtik. 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Blöflaetéal  ár: 
Bgéu érre 4 bt. (Külföldre)  6 nt. Félévre . . 2 frt. Negyedévre I frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdüért külön minden 

beiktatásnál 80 kr. 
Nyílttéri odkkek 

soronként 30 krért köxöl-
«, tetnek. U 
*ST 1*»» 

Megjelenik minden szerdán. FELELŐS SZERKESZTŐ : 
J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Az olvasó közönséghez. 
Egy oly nagyobb kenyérkereseti mun 

kára vállalkoztam, melynek elvégezhetése 
minden időmet igénybe veszi ésigy kény-
telen vagyok 1898. január 1-től kezdve 
megválni a „Csiki Lapok' szerkesztősé-
gétől. Midőn megköszönném a közönség-
nek a lap iránti jóindulatát, még csak azt 
jelentem ki, hogy habár nem is leszek 
szerkesztő, szabad időmben szívesen dol-
gozok ezután is a lapba. 

Molnár  József, 
szerkesztő. 

A szerkesztő urnák fenti  szavai után 
tartozom kijelenteni, hogy a „Csiki Lapok" 
iránya jövőre is megmarad annak, a mi 
volt Molnár József  ur szerkesztése alatt: 
pártonkívüli politikai lap, mely minden 
helyi és közérdeket minden befolyástól 
menten fog  tárgyalni. A lap eddigi munka-
erői mind megmaradnak, sót egy pár ujabb 
erőt is sikertllt a lap munkatársai közé 
megnyernem, ugy hogy a közönség párt-
fogását  ezek alapján szabad remélnem és 
azt kérem is. Az előfizetési  feltételek  ma-
radnak a régiek: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

A szerkesztésért a felelősséget  ugy 
a hatósággal, mint egyesekkel szemben én 
viselem. 

Csik-Szereda, 1897. decz. 22. 
Györgyjakab  Márton. 

8 korona (4 frt.) 
4 korona (2 frt.) 
2 korona (1 frt.) 

A béke ünnepe. 
A világ megváltás évíordulati ünnepé-

nek örök eszméje pár perezre megszakítja a 
háborgó és zajongó politikai élet folyamát  s 
kiragadja a mindennapiságból mindazok lel-
két, a kiket divatossá lett vallási indifferen-
tizmus szunnyodásba nem ejtett. Mert be 
kell vallanunk, hogy napjainkban a hitbuz-
galmi élet külső tényei tespedésnek indul 
tak s ezzel a mai erkölcsi élet nagyon el-
halványnl. Ezt letagadni nem lehet. 

Pedig a népek története igazolja, hogy 
az emberek általános boldogsága és jóléte, 
mindig lépést tartott és lépést tart az em-
berek állapotának minőmüségével. 

Igy van a közkormányzat és uralkodó 
rendszerrel. Olyanok ezek, milyeneket az 
emberek maguknak teremtenek, s milyene-
ket megérdemelnek. 

A mai állapotokra igazán rá talál a 
közmondás, „a ki, mi által vétkezik, az ál-
tal bűnhődik," és hogy : „az ember rende-
sen saját boldogtalanságának kovácsa." 

A haladás, de egyúttal sok tekintetben 
az erkölcsi visszaesés korát éljtlk. Rajtunk 
áll, hogy haladva és lejtőre vezető uton 
megsemmisüljünk-e, vagy az őseink által 
követett erkölcs, tisztesség és becsület útjára 
visszatérve, ujabb évezredeket bizlositsuk fa-
junk és vérunokáink számára ? 

A modern é!et szükségleteinek meg-
szerzése, a telhetetlen kapzsiság, és féktelen 
hatalmi és uralkodási vágy ma az emberek 
nagy részének [egész élettevékenységét le-
foglalja,  ugy, hogy az anyagias embert a 

megváltás ideálizmnssa is alig képes őrült 
futásában  pár perezre bár megállítani és 
eszméletre ébreszteni. Azért kiált fel  e na-
pokon az egyház a koronás próféta  szavai-
val : halljátok és értsétek meg népek, nem-
zetek és mindnyájan, kik a népeket igaz-
gatjátok és kormányozzátok; most van a 
magába szállás ideje . emelkedjék fel  a 
ti szivetek és lelketek . emelkedjetek fel 
örökélet kapui és belép az örökdicsőség ki-
rálya Krisztus a mi Istenünk, ki után a 
népek milliói epedve kiáltanak az egyházi 
ének hangján : „ harmatozd be nagy ég az 
igazat és jót és te föld  megnyílva, szüld a 
szabadítást. Ugy van és soha a népeknek 
megszabadításra, a megvigasztalásra, az igaz 
és jónak felemelkedésére,  újra születésére és 
uj életre ébredésére nagyobb szükség nem 
volt, mint épen ma, mint épeu napjainkban. 

Igen, mert sokan ellökték maguktól a 
közjólét és boldogság alapját, mely az Is-
tennel, felebarátjaikkal  és önmagukkal való 
békességben van, hogy a féktelenseg  és bé-
kétlenség utjain önös czéljaikat mások ká-
rára kiküzdhessék. Ez a jelen kriterionja. 
A béke és jólét együtt járnak. JézuB szüle-
tésével a béke angyala szállt a földre.  Az 
emberek sokszor elűzték. Vajha JézuB szü-
letésének ez évfordulóján  újból leszállván, 
állandóan köztünk maradjon ! Ez meglesz, 
csak vessük le a régi embert minden rossz 
hajlamaival és öltsük fel  az uj embert, az 
isteni embert, melynek példája a most szü-
letett Ur Jézus Krisztus. 

V. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Karácsony éjén. 

Végtelenül unalmasnak találta Hideg Pista 
az időt Boszankodott, hogy már egyszer nem 
ludja fejéből  kiverni ujabban ott motoskáló örült 
gondolatait. Feltűrt kabátgallérral, mélyen sze 
mébe húzott kalappal majdnem 2 óra hosszat ko-
borolt a havazás éB ködös idő miatt gyengén vi-
lágított utczákon. A hideg levegő mintha felfris-
sitette volna egy kissé; olyan jól esett neki szel-
lőztetni kábult fejét. 

Végül beleunt a sétába is. Eszébe jutott, 
hogy ma karácsony este és eszébe jutott gyer-
mekkora, a mikor ő is ezen estén egyike volt a 
világ legboldogabb embereinek, s ma kivételesen 
nem ment rendes szokása szerint a „Compániá"-
hoz egy kis csendes ferblire,  hanem haza felé 
indult. 

Haza érkezve hideg garţon lakására lámpát 
se gyújtott, hanem a kandallóban a tüzet meg-
igazgatta, oda vitt egy széket s letelepedett bele 
s bele bámult a kályha ajtón keresztül szűrődő 
lobogó világosságba. 

Az éjjeli néma csend egyszerre beszédes 
lett neki. Valami hideg láz borzongott végig tes-
tén s eszébe jutott a mi el mult. Káprázatos 
gyorsaságban vonultak el szemei előtt életének 
változatos epizódjai. Tarka-barka világ, csillogó 
semmiség, untató egyhangúság, lármás, idegrontó 
orgiák, és csak itt-ott egy kis oáz, a hol egy pil-
lanatra megpihenhetett s a melynél szemében a 
régi fény  megcsillant... azután egy hosszú, üres, 
tartalmatlan élet. 

Teli ámbiczióval és vérmes reményekkel, 
elismert tehetséggel, hatalmas munkakedvvel ment 
neki az életnek. Mindenki sokat várt tőle, de leg-

többefc  ó maga és most mily jól esik neki a nyu-
galmas bürokratikus élet, a hol nem kell meg-
feszíteni  idegeit és egy kis csendes zug, a hol 
visszavonulva reflexiókból  kezdett táplálkozni, 
mint a beteg ember saját zsírjából. 

Kezdette latolgatni, hol is vétette el ó az 
életet ? Persze, mint mindenütt, ugy itt is az asz-
szony az, kit a sors az ó életének kereke elé 
dobott, hol az aztán megakadt; a tengelye meg-
rokkant és most nyikorogva halad az tovább. 

Akkor még fiatal  volt. Heves vérű, ellen-
mondást nem tűrő természetű . . . 

Aranyhaj . . kék szem — görög arczél, 
Junoi termet, mély és lágy alt hang, mint a haj-
nali szellő zúgása . . . 

Persze bolond, a ki meglátja, bolondabb a 
ki még mégis hallgatja hiszen megőrül az 
ember... 

Mért volt neki is két szeme . . . ez a hibás, 
egyéb semmi. 

Ragyogó csillár fény,.  . . tükör fényes  par-
kett, . . . csengő-zengó sokaság, . . jól nevelt, 
finomul  distinguált emberek . . s köztük ő is 
egy a lepkék közül, a kik a fény  körül addig 
röpdöstek, a mig beleszédülve, szárnya ledörzsö-
lódött.. . 

— Szép asszonyom, esdek egy keringőért. 
— Már régen vártam Hidegh ur. Ön kezd 

velem hidegen bánni. 
Megszédült. . . 
Átkarolta a szép asszony derekát. Tánczolt 

3 tourt, 4 tourt, vagy az isten tudja mennyjt, 
csak tánczolt. Szemei előtt összefutott  a világ 
s ebben az összeszorított kis világban csak mind 
ót látta, őt azt a boditóan szép asszonyt. Ekkor, 
legnagyobb és egyetlen boldogsága között érte 
utol rossz sorsa. A szép asszony egy uszályban 
megbotlott, és ő már térdre bukó tánezós nőjét 
oly erősen kapta derékan, hogy az a nyakába 

esett és ő tán meg is csokolta akkor; ki tudja ? 
s aztán egy rideg parancsoló hang: 
— Iza készülj! megyünk haza I Másnap... 

ej! jobb félbe  hagyni . . . érzi a jobb karom most 
is, valahányszor időváltozás van. Az ostoba golyó 
keresztül fúr ta . . .  A szép asszony pedig a lel-
kemet fúrta  keresztül.. . Az életemet, a pályá-
mat ölte meg . . . No de mindegy már most. Te-
mesd el, felejtsd  el . . . Ne sirasd már többet... 

Hirtelen felkelt,  lámpát gyújtott, hogy ne 
legyen egészen egyedül önmagával. E közben 
egész önkénytelenül az ott lévő kézi tükörbe 
nézett. 

— Szépen vagyunk. Ni az első ősz haj épen 
a fejem  búbján ! Megvénültem. Beh szamár vol-
tam, hogy hazajöttem.. . . Jobb lesz egy keveset 
szórakozni I 

Vette a kabátját és kalapját. Kinézett az 
ablakon. Künn a hópelyhek sűrűn szállingóztak, 
előtte pedig mintha millió meg millói kis fehér 
gnom járta volna feléje  vigyorogva az ördög-
táuczot. 

E pillanatban a harangok az egész város-
ban megszólaltak. Krisztus születés napja van. 
Az emberáradat künn megmozdult, mindenki sie-
tett a templomba, csak ő ált még az ablakánál 
habozva, mit tegyen. 

Megrázkódott. 
Ismét eszébe jutott gyermekkora, a mikor 

ő még boldog volt, eszébe jutott édes anyja, mi-
kor őket a karácsony-fához  vezette s azt mon-
dotta: „Mennyből az angyal, lejött hozzátok* és 
ekkor volt ő a legboldogabb. 

Egy kis ideig még habozott, de folyton  a 
fejébeo  motoszkált anyja szava: „Mennyből az 
angyal" és akkor mindig el is jött Hátha neki 
is eljönne még egyszer 1 Az ajtó kilincsre rá tette 
kezét s csak ennyit mormogott: Megyek a tem-
plomba. 

T.npnnlr mai sz^m^hnz oqy 1v melléklet vnn csatolva 
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= A C8ikvármegyei községi kötelékbe 
•aló felvétel  kérdése a deezember 21-iki törvény-
hatósági közgyűlésen megbeszélés tárgyát képezte, 
a mennyiben ugy Remete, mint Taplocza községek-
ben a települési dij 160 frtban  lett megállapítva és 
ez jóvá is hagyatott. Ez alkalommal Molnár József 
bizottsági tag erősen hangsúlyozta, hogy mindenkép 
oda kell törekedni, bogy a községeknek székely faji 
jelentősége megóvassék s az idegen betelepülőket 
át kell gyúrni székelyekké és az olyanokkal, kiket 
nem lehet átalakítani, azokkal keményen kell el-
bánni, mert Magyarországra nézve első rendű poli-
tikai szükség az, hogy az erdélyrészi batáron a 
Székelyföld  és lakosság továbbra is megtartsa tiszta 
magyar faji  a egy testet képező jellegét. 

= A csiki vasntépitkezési és élelme-
zési részvény-társaság (felszámolás  alatt) folyó 
bó 19-én délelőtt tartotta rendkívüli közgyűlését, 
melyen a felszámolók  jelentésük megtétele után a 
társaság meglevő vagyonának a részvényesek kö-
zötti felosztását  hozták javaslatba oly módon, hogy 
minden részvényre egyelőre 13 frt  osztassék ki, a 
fenmaradó  körülbelől 4000 frtnyi  vagyonrész pedig 
maradjon fedezetül  a társaság még folyó  pereinek 
bevégzéséig, mely ntán az is kiosztassék. A felszá-
molók jelentése tudomásul vétetett, úgyszintén a 
felosztási  javaslat is elfogadtatott,  a felszámoló  bi-
zottság utasíttatott azonban belyes s a valóságnak 
megfelelő  vagyonmérleg s zárszámadások beterjesz-
tésére — a törvényszékhez — miután a bemutatott 
zárszámadások sem a valósággal megegyezők, sem 
pedig a törvényes formában  a felszámolók  által hi-
telesítve nem voltak. Bálint Lázár részvényes indít-
ványozta, bogy a volt igazgatóság, továbbá azon 
alapítók, kik a részvény-társaság megalapítása után 
— attól nyomban visszaléptek — vonassanak a tár-
saság veszteségére nézve bírói uton felelősségre  s 
kényszeríttessenek arra, bogy a veszteséget meg-
térítsék. Hajnód Ignácz részvényes felvilágosítása 
után — bogy a bíróság roszhiszemü mulasztás ese-
tén felszólítás  nélkül is közbelépett volna, de még 
nem is lenne érdemes hosszas eljárásokkal a még 
meglevő vagyonrészt is elpocsékolni — a közgyűlés 
Bálint Lázár indítványát elvetette s utasította a fel-
számoló bizottságot, bogy a közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek s helyes zárszámadásoknak a kir. törvényszékhez 
való sürgős beterjesztésével tegye lehetővé, hogy 
az első tőkerészlet vissztérités minél előbb meg-
kezdhető legyen, a minek elrendelése hirlapilag fog 
az érdekelteknek tudomására adatni. 

C s i k - S s e r e d a T á r o s j ö v ő j e . 
II. 

Múltkori czikkünkben kifejtettük,  hogy a vá-
rosnak mire volna szüksége és pedig sürgős szük-
sége. Most azt is ki kell mutatni, hogy ismerve a 
város sanyaruan szegény állapotát, keresztül le-
bet-e vinni nagyobb megterheltetés nélkül a szük-
séges létesítményeket. 

Az, a ki magát jó gazdának tartja, első sor-
ban számot vet arról, bogy mibe kerül az, a mit 
létesíteni akar. Tegyünk mi is ugy, mint a jó gazda. 

A piacztér kisajátítás utjáni megszerzése ne-
nehezen fog  40,000 frtnál  többe kerülni. Részle-
tezni is kell azonban e számot. Bármelyik tervet 

Karácsonyi leleplezés. 
Tisztelt Szerkesztő Url 

ígérd meg, ne add meg, sose károsodol meg, 
azt tartja a közmondás. 

De én ígértem s megtettem, remélem nem 
is károsodom meg. Ha csak az uram az Önnel 
való levelezgetést meg nem sokalja, avagy tán 
szép szomszédnéja, a ki árgus szemekkel figyel, 
ha egy héten egyszer a törökbuzás záidó bolt ajtó-
jában, vagy e becses lapok könyves boltjában 
egy pár biztató pillantást reszkírozunk. 

Rég várom, hogy eljön egyszer és megfejti 
azt a régi álmát, melyet a múltkor tojás vásárlás 
közben emlegetett. 

Ezt most annál nyugodtabban teheti, mert 
mint tetszik tudni, már elszálltak a fess  mérnö-
kök egy szebb hazába s most már a lomhább 
termetű, ószülő bajuszu és guttasujtott idegii fér-
fiakkal  is elfecsegünk  egy-két órát, különösen 
esténként, mig az urunk a szeszraktár közvetlen 
szomszédságába tizi a pagátot. 

ön természetesen ez idő alatt a „Nemzeti-
ben' szokta fogyasztani  az árpa levét. Pedig nem 
tanácsos, mert hiszen, mint jó politikus, nagyon 
jól tudja, hogy a jámbor csehek éppen ettól az 
ártatlan létől lettek mostanság olyan dühösek. 
Ki tudja még mi rejlik a .Nemzeti' hasonló nem-
ied Italában is. 

fogadja  is el a hatóság, 4000 frtos  belső talán 
egy sincs, legfeljebb  egy, 30C0 frtos  is 4, 2500 
frtos  4, 2000 frtos  2, a réten bent négy hold 4000 
frt,  az uj ut bejárata 1500 frt,  a mi mindössze 
32,500 frtot  tesz ki, melyhez ha hozzáütjük a 
40,000 Írttól hiányzó 7500 frtot,  azt biszszük, 
hogy a piacztérre előirányzott 40,000 frt  kisajátí-
tási összeget nem vettük alacsony számítással. 
Hanem bárhol lesz is a piacztér, annak olyan 
nagynak kell lennie, hogy köröskörül 20—25 vá-
rosi házhely elférjen,  természetesen minden na-
gyobb udvar nélkül. E házhelyek kétségtelenül ka-
pósok lennének, mert egyrészt minden bolt, üzlet 
a piaczra vonulna, másrészt pedig az emeleti la-
kások is minden városban a piaczi házakban szok-
tak legdrágábbak lenni. Nagy rövidlátás kellene 
tehát ahoz, hogy valaki komolyan kételkedjék ab-
ban, bogy e 25 házhely 10—15 év beépül. Ha 
már most e házhelyeket a város felében  3000 frt-
tal, felében  2000 frttal  értékesíti, már a piacztér 
úgyszólván ingyen emk, s nemcsak a kisajátítási 
összeg kerül ki, hanem még marad is a városnak 
20,000 frt. 

A város második szükséglete a város utczái-
nak és piaczának, különösen pedig a Csik-Szere-
dán átfutó  pataknak szabályozása. Minthogy ezt 
ngy gondoljuk, hogy alaposon kell elvégezni, leg-
alább is 12,000 frt  kiadást kell ezen a czimen 
felszámítani,  továbbá a kövezésre 16,000 frtot. 

Hátra van még a vágóhíd 2000 frttal  és egy 
városi szálloda az uj piaczon 30,000 frttal,  mely-
hez a telket a város kisajátított területből adná. 
Ilyen feltétel  mellett mindkét létesítmény idővel a 
városnak szépen jövedelmező forrását  képezhetné. 
Ugyanis egy 30,000 frt  építési költséggel kiállí-
tott szállodában a földszint  egyik oldalan egy ká-
véház, a másik oldalán egy étterem kényelmesen 
eltérne s az emeleten gyűlésekre és összejövete-
lekre alkalmas helyiségeken felül  több vendégszoba 
állván a vendéglős rendelkezésére, ez évi bér az 
összes helyiségekért könnyen lehetne 3000 s ké-
sőbbi években 4000 frt.  Már most miután 30,000 
frtnak  évi kamatja a tőketörlesztéssel együtt is 
legfeljebb  7°/0-kal 2100 frtot  tesz ki, az évi bér-
ből nyilvánvalólag a városnak megmaradna 1000 
frt  nyeresége. 

Ezek szerint az összkiadások ezen létesít-
ményekre 100,000 frtot  tesznek ki, melyből azon-
ban rövid idő alatt 60,000 frt  a piacztéren való 
házhelyekért visszakerül és igy nagyobb teherként 
a városra 40,000 fi  t. hárulna. Ebből is azonban 
30,000 frt,  vagyis a városi szálloda építési ára a 
fentiek  szerint biztosítva van a bérösszeg által és 
igy 10,000 frt  az az összeg, mely előteremtendő. 
Nézetünk szerint ezen összeget is megkaphatjuk 
a megye ntján, ha ugyanis a város kérni fogja, 
hogy a martonfalvi  regálé kártalanításból adja át 
a városnak a fenti  czélokra azon összeget, melyek 
a megyei épületek után esnek, s a melyeket a 

Mert ne vegye tőlem hízelkedésnek, de én 
önben még mindig a jövő fináncz  miniszterét lá-
tom, a miért némi vonatkozással még elmondat-
lan és megfejteden  álmára, némi összeköttetésbe 
szeretnék hozni Csik-Szereda város jövő nagysá-
gával. Mert bármi nagyon is féljen  Ön a kutyák-
tól, de azt tudom, hogy a férfiakkal,  különösen 
a férjekkel  szemben, rettenhetlen és bátor, kivált 
mikor a sok kolbász el uem lustitja a bátorsá-
gát. Ne bántsa az, hogy a mostoha sors elron-
totta szép termetét, koromfekete  bajuszába ósz 
szálakat lopott, penztárezája elveszett, az órája 
rugója eltörött s a ezipöje orrára folt  került, mert 
a mint mondja, szive az a régi, mely ezelőtt 20 
évvel dobogott. 

Azt igérte, hogy válaszolni fog  e levelemre. 
Hiszem, hogy Ígéretének áll. Annál bátrabban is 
teheti, mert az uram az uj czvikkerével nem lát 
jól B igy nem olvashassa a választ, másrészről 
meg ideje sincs az asszonyok ügyévél foglal-
kozni, mert a kutya adóval, meg az útadóval 
van elfoglalva,  melynek fizetését  a hajdú és a 
végrehajtó minden órán követeli. 

Azért is várom én olyan epedően az Ön 
fináncz  miniszterségét, hogy annak idején mentse 
meg a világot a végrehajtóktól s végre kieszkö-

: zölje, hogy ne a bus férjek  fizessenek  az állam-
nak adót, hanem az a gazdag állam fizessen  a 
polgároknak évjáradékot s az asszonyoknak egy 
kevés gombostű pénzt. 

tiszti ügyész ntján az egyezkedési tárgyalás alkal-
mával felajánlott  volt. 

Az előadottak után világos, hogy a szükség-
len dő 100,000 frt  biztosítva van, ós igy még csu-
pán azt kell tekintetbe vennünk, hogy a városnak 
a kamatok és tőke törlesztésére lehet-e a jelenlegi 
bevételnél magasabb összeget várni és honnan. E 
tekintetben számitván arra, hogy a megye a mar-
tonfalvi  regálé kártalanítást átengedi, voltaképen 
90,000 frt  kamatjairól és tőketörlesztésről lehet 
szó. Ez kitenne évenként a legrosszabb esetben 
6300 frtot,  de esetleg 5400 frtot.  Ugyanis abban 
a nézetben vagyunk, hogy a megyének igen sok 
állampapírja lévén, mely esek 4%-ot jövedelmez, 
ugyanezen kamatért a szükséges tőkét kölcsönöz-
hetné, mely esetben 6%-kal 2°/o esnék tőke tör-
lesztésre és igy a város hamar szabadulhatua. 

Ezen 5400 frt  fedezésre  a város a követ-
kező uj bevételi forrásokat  kellene hogy megnyissa: 

1. Legalább is 10°/0-os pótadót, már csak 
azért is, bogy a fogyasztási  adó után követelhesse 
a városi illetéket. Ez kitenne 1600 frtot. 

2. A fogyasztási  adó után városi illeték. 
20°/0-kkal kitesz 2000 frtot. 

3. A vágóhíd használata után magasabb dij, 
a mi számokban kitenne 150 frtot. 

4. A kövezet után szedendő kövezetvám 
évenként felmehetne  400 írtra. 

5. A városi szálloda évi bére 3000 frt. 
Ezen összegek együtt 7150 frtra  rúgnak és 

igy a fedezendő  5400 frton  felül,  vagy a legrosz-
szabb esetben 6300 frton  felül  is maradna a vá-
rosnak egy kis felesleg,  mely annál inkább na-
gyobkodnék, minél hamarább értékesítené a város 
a piaeztéri házhelyeket, melyeknek vételára mind 
a kölcsöntőke törlesztésére fordittatuék  és igy 
mindig kisebbre zsugorodnék össze n kamat. 

Ezekben fejtettük  ki álláspontunkat a város 
jövője tekintetében. Itt volna már az ideje annak, 
hogy mindenki fejtse  ki nézeteit, adja elő javasla-
tát, mert csak igy érlelődik az eszme és csak ez 
után lehet megkezdeni a lépéseket a város jövője 
tekintetében. 

Nevelő intézetet kell állitani 
Csikmegyében. 

Nevelő intézet terve. 
Kilenczcdik közlemény. 

Zene. 
Feltűnhetett, hogy a legmagasabb honorárium 

a tervezetben a zenetarák számára van javasolva 
s hogy két külön zenetanárról van szó. Ez követ 
kezménye második közleményünk ama tételének, 
hogy a népjólét legbiztosabb eszköze a nép kedé-
lyi életének kiművelésére. 

A kedélymüvelés hivatása a természettudo-
mánynak, az irodalomnak és a rajznak is; erről 
már szólottunk ott, a hol a tanárok szolgálati sza-
bályzatának alapelveit érintettük, de mindenik csak 
nagyon hosszú idő multán szolgálhatja ama czélt. 

Folytatás a mellékleten. 

Addig én sem juthatok hozzá egy becsü-
letes kalucsníhoz, mert mindig és mindig zaklat 
a végrehajtó. 

Mikor majd az a boldog korszak be fog 
következni, akkor legelső gondjai közé számítsa, 
hogy az uj esztendőt eltörülje s mire a csík-
szeredai országházban még egyszer találkozunk, 
akkora örökös legyen az esztendő s ne kelljen 
minden uj évbe uj cselédekkel vesződni. Remél-
tem, akkor majd a végrehajtó nem fogja  lefog-
lalni egyetlen kesej tehenemet s a fületlen  öntöző 
kártyát. Akkor majd Ön az irántam való szíves-
ségből el fogja  rendelni, a csicsói fürdőbiztos 
utján a városi tanácsnak, hogy némely utczán a 
lámpákba se sajnálják a petroleumot, mert a ku-
tyák is jobban látnak lámpafény  mellett s ók is 
megismerik az utczán sétáló személyeket s akkor 
nem bántják óket. 

Isten vele jövendő finánezminiszter  ur, ké-
rését megújítja az Önre szívesen pislogó 

Egy asszony. 
* 

Ezen leleplezésre válaszolnom kell, de tér 
hiánya HH&tt cs&k & jövő számba tehetőm meg. 

A szerk. 

& 



Melléklet a „Csiki Lapok" deczember 22-iki 51-ik számához. 
hogy pld. a növények színárnyalatai, a rovarok 
élete, a rit tazkasága, a hegyek változatosságs, a 
vOlgyek szépségei stb., valamint a nagy költők 
eszméi, az érzelmek sokoldalúig*, az eszmék ját-
szi csoportosulásai stb. a nép lelki váltságát érin-
teni képesek legyenek. Ez már a műveltség egy 
bizonyos neme s idáig csak idők folytán  juthat a 
nép. De odavezető eszközökre is szükség van, mert 
a tompa érzéketlen, mozdulatlan kedélyvilágot va-
lamivel előbb mozgásba kell hozni, hogy fogékony-
ságot nyeijen. E ezélra igen czélszerű a zene, 
mint olyan dolog, a mit a nép már magától, min-
ién segedelem nélkül is szokott m(Ívelni s a me-
lyet egyébként az egyház régi idők óta művel. 

Ezért van, hogy a zenének művelését a leg-
becsesebb dolognak kell tekinteni egy nevelőinté-
zetnél. 

A zene művelését a következő módon kép 
zeljflk. 

1. A zenetanárok agy választandók, hogy bi-
zonyos legyen felőlük,  miszerint igen szépen, Is 
tentől adott tehetséggel tudnak játszani s nem eről-
tetett zenészek, a kik tűzön-vizén át zenészek 
akarnak lenni. Erre felvilágosítást  ad az intézet, 
melyben végeztek s későbbi működésűk. 

2. Oly magas fizetést  kell nekik adni, hogy 
a zenetanitók gyilkoló privátórák adására ne le-
gyenek utalra, de egyúttal kikötendő volna, hogy 
nem is szabad privát órát adniok. 

3. Kötelességük volna az egyházi és világi 
zeoét tanitaiok ax intézetben mindazon növendé-
keknek, a kik csak némi tehetséggel bírnának a 
zenetanulásra. A kinek semmi tehetsége nincs, a 
vasfűlQt  nem kell azzal kínozni. 

4. Kötelességük volna a Székelyföldön  kelet-
kezett és keletkező összes egyházi és népdalokat 
összegyűjteni, hangszerelni, értelmezni és betanítani. 
Egyottal a zenetanítás termékeinek gyöngyeit, mi-
nők a cseh, olasz, skót s általában más gyönyörű 
népdalok, könnyebb műdarabok stb. terjeszteni 
kötelességükké volna teendő s a mise B más egy-
házi dalokat és zenei műveket a nép szelleméhez 
alkalmazni. 

6. A tanítás által a községekben szervezett 
zene- és dalkarokat ők őriznék, ők tartanák mű-
vészi nivón és ök látnák el darabokkal és művészi 
tanácscsal. Ezért minden ilyen dalkört évenkint 
legalább kétszer kötelesek volnának meglátogatni. 

6. A pflnkösdi  búcsúra összesereglő zene és 
dalkarok darabjait ők adnák, ök tartanák meg az 
itass próbát és pünkösd napján a körmeneten a 
zene- és dalkart, mely az összes zene- és dalka-
rokbél alakulna ők vezényelnék. 

Ez atóbbi pontnak magasabb czélja van. A 
A búcsújárás a népek örök sajátsága. A mohame-
dán, a budhista, az izraelita és a keresztény ép 
ugy jár bacsóra, mint jártak a görögök az olym-
piádokra, mert valami felsőbb  érzemény vonzza a 
népeket, hogy csoportosuljanak. Társas ösztönöket 
adott teremtőnk s szeretjük ezt kielégíteni. Ha 
összecsődülünk boldogabbak vagyunk, nagyobbak-
nak érezzük magunkat, a hatalom érzete felélén-
kül lelkűnkben s mintegy előérezzűk azt a végte-
len boldogságot, melyre vágyunk, hogy majd 
jövő életben Istennel és embertársainkkal egy nagy 
egységbe olvadva szemléljük az örök igazságokat. 
Ez bennünk van és ezt kiirtani nem lehet. 

De kár is volna, ha ez nem lenne bennünk, 
sok örömtől volnánk megfosztva.  Abban is kiváló 
a csiki nép, hogy ezt a tulajdonságot önmagától 
önállóan nagyszerűen kultiválja. Csakhogy a som-
lyói bucsu nem halad, nem tökéletesedik, marad 
egyforma  s e miatt sokszor nagy erkölcstelenség-
ben tünetek máskor durva verekedések tapasztal-
hatók. De tovább menve, ezt is fel  kellene hasz-
nálni, hogy melyik falu  jobb zenész, jobb dalos, 
melyiknek vau jobb karmestere stb. stb. 

A görögök a testi erő és szépség versenyévé 
tették az ő csoportosulásaikat s ebben igazán nagy 
tökélyre emelkedtek, a zsidók századokon a Jeru-
zsálembe való zarándoklással élesztették a Jehova 
iráat való félelmet  és tiszteletet, a mivel előkészí-
tették a Messiás számára a talajt. Az olaszok a 
tyranaismos alatt az ily összejöveteleket hatalmas 
élőképekkel fűszerezték  s kifejlődött  belőle a ha-
talmas olasz festőművészet. 

Én is szeretném, hogy a székely nép egy uj 
kai tarai vívmány alapjait rakja le s ezért a som-
lyói bocsát művészi összejövetelnek szeretném látni, 
a hol a dal, zene s idővel a hazát dicsőítő költé-
szet nyerjen babérkoszorot. 

Képzelje el a nép vallásos és hazafias  lelke-
sültséget ha egy 4—800 tagból álló dalárda s 
ugyanolyan kombinált zenekar vezetné fel  az Isten 
imádására összesereglett falvak  népeit. Képzeljük 
el azt a szorgalmat, a melylyel összejönnének a 
népek látni, hallani, hogy mit művel itt az isteni 
akarattól áthatott emberi akarat, műveltség. Egy 
évre vinne lelkében magasztos érzéseket. Hiszen 
40—50 év maftán  is elbeszéli a nép ha egy rend-
kívüli Szónok vagy nagy ember hozta mozgásba, 
menyivel inkább emelné lelkiélet s vele vallásos-
ságát, ha a felséges  zene hangjai kitérnek azon 
az «ton, a bol a Megváltót képzeljük keresztjével 
előttünk haladni. Hem tüntetés, nem hallatlan ko-
média ez, hanem művelése aa ember társas ösz-

tönének s ez oly hatalmas, hogy már is csodákat 
művelt a történet fonalán  s ezután is lehet vele 
még nagyobb csodákat teremtetni. 

Ez az indoka annak, hogy külön pontban 
óhajtok gondoskodni a somlyói búcsúról s a zene-
tanárok kötelességévé tétetnék ennek művészi szín-
vonalra emelése. A nép szeretetétől áthatott mű-
vészi léleknek alig tudna valaki nemesebb ámbi-
cziót megjelölni, mint azt, hogy a népet ilyesmivel 
boldogitm. 

A világi Benő. 
Két zenetanárt tartok szükségesnek, egy kán-

torképzőban, egyiket a világi, a másikat az egy-
házi zene művelésére 

Egyik sem áll a 'másik mögött a két zenefaj 
közül, de a kettő együtt oly nagy szabású, oly 
nagy méretű zenetehetséget kivánna, hogy ilyen 
ember csak a legritkább. Ezért kűlfln  választva 
képzelem. 

A ki azt kérdezi, hát minek a zenetanárok, 
hisz nincs annyi zeneóra, hogy az összest el ne 
láthassa egy tanár, az nem jó irányban tapogató 
zik, mert igazán szűk látkör kellene az egyszerű 
számtan tanárt is az óraszám szerint alkalmazni. 
Ez a dolog pedig a zenetanárnál zászszorta fon-
tosabb. 

A zene tanulmányozása mindenek előtt kiváló 
tehetséget igényel, hogy azokat a finom  árnyala 
tokát, melyeket a nép a dalban alkalmaz, vagy a 
melyek a műzenébe belé vannak vezetve lángeszű 
zeneszerzők által, ne csak észre vegye, de kiak-
názván ugy váriálja, a körülményekhez ugy hozzá 
alkalmazza, hogy a lélekre művelő hatást gyako-
roljon â a szép érzéket valóban fejlessze.  Ilyen 
zenetanárnak nem a tanításban van a főfeladata, 
hanem a tanulmányozásban, mely szerint a külön-
böző zene és ének válfajok  állandó értelmezése 
folytán  a zenében mintegy benne éljen. 

Az a pár óra a mit tauit, hetenkint 10—12 
óra csak arra való, hogy a saját erején haladó if-
júságot irányítsa, de a legfőbb,  hogy a zene me-
zejéről állandóan hozza elé a zene gyöngyeit s ezt 
az ifjúságnak  átadva, épen a zene termékek töké-
letességének bemutatás által ébressze fel  a vágyat 
az ifjúságban,  hogy a felé  törekedjenek s igy fel-
élessze az önálló zenei törekvést. De hiába is 
mondják nekem, hogy egy ember minden fajtájú 
zenéhez érthet, ez egyszerűen humbug, mert tud-
juk, hogy a nagy zeneszerzők egyetlen egy zene-
fajban  exczelláltak. És a legnagyobb művészek 
csak egyetlen haagszeren művészek. 

Ámde az a legnagyobb hiba, ha a zenetanár 
pld. a hegedűt azért hangolja el, mert ő csak zon-
gorázni tud jól, mig a hegedűhöz nem ért, azt 
tette pld. Bartalus István s a gyönyörű hegedű-
játék pang is a pedagogiumban. 

Az egyházi zenész pld. lenne zongorista és 
orgonista, de a kiválóbb fajtából  a világi zenész 
hedegfln  és más vonós hangszereken játszanék és 
értelmezné a magyar zenét. 

Ezeknek a legmagasabb dotácziót kellene 
adni, hogy ne legyenek rászorulva, a privát órák 
adására s ezt ki is lehetne a pályázatban kötni. 
Kötelességük volna ketten két külön dalárdát szer-
vezni, egyet világi, másikat egyházi dalok részére 
s időnként a dalárdák vidékre is kirándulnának. 

Kóródy  Miklós. 

•felüli  1008 frt  30 krra rugó részét saját erejéből 
fedezni? 

Tudomásul vette a bizottság vallás és kősöktatás-
Qgyi miniszter urnák a népiskola igaagató-taiiitók 
tanítási mentessége tárgyában kiadott rendeletét, 
melyben kijelenti nevezett miniaster ur, hogy ha 
valamely államillag segélyezett községi iskolának 
igazgatói teendőkkel megbízott tanítója a tanításra 
nem kötelezetetik, az állásával összekötött illetménye-
ket az iskola költségvetésébe beállítani nem engedi 
8 azok tisztán az iskola fenntartó  köiségek áUal leás-
nék hordoiandók; továbbá, hogy ha a községi, vagy 
felekezeti  elemi iskola igazgató tanítója nem tanít, 
fizetését  az 1803. évi XXVI. t.-os. alapján áilamsa-
gélylyel kiegészíteni nem fogja  és korpétlék igényei-
nek érvényesítését államsegélylyel nem esskösli. 

Szereda város tanácsának a vasúthoz vecető te-
mető-utoza megkaviosozáaa s forgalomba  lett átadásá-
ról szóló jelentését a bizottság azon kijelentéssel vette 
tudomásul, hogy mivel sem az elől emiitett, sem a 
borviz-utoza a gyors köslekedési feltételeknek  nem fe-
lel meg, köteles lesz a város polgármestere a tavasz 
beáltával mindkét utczáaak újra ka vio sózásáról és a 
követelményeknek megfelelő  állapotba helyéséséról 
gondoskodni. 

Borzsovai Erős György Gyula s társai oda-
való Kovács Ferencz, Láry Péter és Péter Istvánnak 
községi képviselőkké lett megválasztása ellen beadott 
felebbezésükkel  elutasittattak. 

András György verebesi tanító dijleveie jóvá-
hagyási záradékkal elláttatott. 

Csik-Szépviz község elöljárósága egy qj községi 
iskola terve és költségvetésének 30 napi sáros határ-
idő alatt való elkészíttetése és beterjesztésére utasít-
tatott. 

Vallás- és közoktatási miniszter ur a osomafalvi 
r. k. elemi népiskolánál rendszeresített IV-ik tanítói 
állomás fizetésének  400 frtra  való kiegészítéséül 880 
frt  államsegélyt engedélyezvén, utasíttatott as iskola-
szék a jelzett tanítói állásnak szabályszerű pályásat 
utján való betöltésére s a választási iratoknak as ál-
lamsegély utalványoztatása végetti beterjesstésire. 

A lóvészi gör. kath. elemi népiskolához meg-
választott Stán Péter okleveles tanitó díjlevele ason 
megjegyzéssel határoztatott a vallás- és kösoktatáai 
miniszterhez fólterjesztetni,  hogy miután as alkalma-
zott tanitó a magyar nyelvben oktató képességgel 
nem bir, a választás megerősíthető nem lenas. 

Csekefalvi  Gábos Mihály községi birónak as ot-
tani anyakönyvi kerületbe helyettes anyakönyvvese-
tővé, valamint Rebentics Antal -községi kézbesítőnek 
a hollói kerületben azonos minőségű anyakönyweae-
tövé leendő kinevezése a belügyminisztériumnál ja-
vaslatba hozatott. 

A bizottság elnökének akadályoztatása miatt a 
osik-szentmártoni járásbirósági börtön megviasgálá-
sának vezetésére Nagy József  bizottsági tag külde-
tett ki. 

Végül a fennebbiek  s más meg nem nevesett 
ügyek letárgyalása után ifj.  Molnár Józsefnek  a kü-
lönféle  ipari vállalatok kereset adója kipuhatolása s 
útadóval való megrovása tárgyában tett indítványa 
fogadtatott  el s a város közötti államutnak a kőhid-
nál lévő lejtős része rendezése iránt tett interpol-
latiója az építészeti hivatal főnökének  kiadatni ha-
tároztatott, s ezzel a gyűlés véget ért. 

A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b izot t ság 
O l é s é r ő l . 

Cs.-Szereda, decz. 13. 
'A megyei közigazgatási bizottság rendes Invi 

ülését Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt a mai 
nap tartotta meg, melyen 14 tag vett részt s a tá-
vol maradott 6 tag elmaradását igazolta. 

Az egyes szakelőadók jelentései különös figyel-
met érdemlő mozzanatokat nem tartalmaztak ugyan, 
de a megyei főorvos  jelentéséből örömmel emelhet-
jük ki, hogy a fertőző  betegségek a mult hó folya-
mán ha szórványosan mutatkoztak is, de nem sza-
porodtak ; továbbá a pénzügyigazgató jelentése ez-
úttal is a különböző adónemek befolyásáról  kedve-
zőbb eredményeket tárt elő, mint a milyenek a mult 
év hasonló időszakában elérettek; végül a kir. tan-
felügyelő  jelentéséből megemlítésre méltónak tartot-
tuk Csik-Bzeredában az iparos tanoncz iskolának meg-
nyitását, valamint azt, hogy a magyar földhitelinté-
zet által gyümölosésceti czélokra a jelen évre ado-
mányozott 2500 frt  jutalomdijból 100 frtot  a bíráló 
bizottság Jóssá Sándor gyergyó-ditrói faiskolakezeld 
tanítónak ítélt oda. 

A folyó-ügyek  közül kiemeljük a következőket. 
A közigazgatási bizottság a héjjasfalva-gyimesi 

államutnak Csik-Szeredából Taplocza felé  vezető sza-
kasza szabályozását hozta volt a kereskedelemügyi 
miniszter előtt javaslatba; minthogy azonban nevezett 
miniszter a bizottsághoz intézett válasziratában a sza-
bályozást az állom érdekéből feltétlen  szükségesnek 
nem találta, a város fejlődésének  előmozdítása szem-
pontjából a költségek fedezésére  késznek nyilatkozott 
1000 frt  segélyt adni; a bizottság Szereda város ta-
naosát utasította az iránti nyilatkozat tételre, hogy 
képesnek érezné-e magát a tervezett utssabályosásra 
megkívántató költségeknek a megajánlott 1000 frton 

T ö r v é n y h a t ó a á g i k ő z g y f i l é s . 
Cs.-Szereda, decz. 21. 

Nemcsak czimleg, hanem tényleg is rend-
kívüli volt a megyei közgyűlés, mely mai nap 
Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt megtarta-
tott, mert alig tudunk példát arra, hogy egy köz-
gyűlés, melynek különben elég anyaga volt elin-
tézésre, egy óra s 15 perez alatt véget éijen. 
Ennek oka ez úttal a volt, hogy felszólalás  egyet-
len tárgynál fordult  elő, s az sem annyira az elő-
adott ügy megváltoztatása, avagy módositása czél-
jából, mint inkább irányeszméül a községi tele-
pülési kérdésekben követendő eljárást illetőleg. 

Remete község ugyanis szabályrendeletet 
terjesztett be jóváhagyás végett, melyben a köz-
ség kötelékébe felveendő  idegenektől szedendő 
települési dijakat az illetők vagyoni képességé-
hez mérten 150—200, 100 és 50 frtban  állapí-
totta meg. Ezen kérdésnél ifjj.  Molnár József  rej-
tette ki aggodalmait az idegen elem letelepülé-
séből származható el nemzetdetlenedés felett,  azon 
nézetének adván kifejezést,  hogy általában szük-
séges volna minden községben legalább 150 frt-
ban állapítani meg a települési dijakat, hogy az 
által a vasúti közlekedésnek az egész megye te-
rületén mielőbb várható megnyíltával beözönlő 
idegen nemzetiségű egyének állandó, vagy rövid 
időre szándékolt letelepedése a magyar jelleg tör-
ténhető megbomlasztásának kikerülése végett 
megnehezittessék. 

A kérdés felett  azonban, miután főispán  ur 
megjegyezte, hogy nem tartaná helyesnek a köz-' 
Bégeket ezen máa kérdésekben autonom jogaik 
gyakorlásánál korlátozni — a gyli^caipi rendre 
tért. * 

Áttérve a gyűlés folyamára,  fóispáu  ur ő 
méltósága mindenek előtt bejelentette Becze Imre 
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szolgabírót az UreBedéBbe jött harmad aljegyzői 
és Lázár Miklós közigazgatási gyakornokot szol-
gabírói állásra helyettesitette; Balló Gábor me-
gyei számtisztet tiszteletbeli számvevőnek, to-
vábbá dr. Filep Sándort a megyei közkórházhoz 
kezelő orvossá nevezte ki, s végül dr. Berger 
Leó alcsiki járás-orvost ily minőségben a felcsiki 
járásba helyezte á t 

A megyei gazdasági felsőnépiskola  fejlesz-
tése s annak a gazdasági egyesülettel kapcsolatba 
hozása tárgyában tett törvényhatósági felteijesz-
tésre adott vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
tagadó válaszra a közgyűlés ismételt feUratban 
nevezett miniszter urat megkérni határozta, hogy 
a törvényhatóság ez évi május 4-iki föltelj  esztése 
jóváhagyassék s a mennyiben a szóban forgó 
felsőnépiskolának  a törvényhatóság által is óhaj-
tott öt osztályú gazdasági iskolává való átváltoz-
tatása kivihetőnek nem találtatik, legalább a 
negyedik osztálylyal egészíttessék ki és rendez-
tessék ugy be, hogy a mai 3 osztály maradjon 
meg a felsőnépiskola  elméiéti oktatásának, a 4-ik 
osztályban pedig tanittassanak a gazdasági tár-
gyak és gazdasági gyakorlatok. 

Helyeslőleg vétetett tudomásul a megye 
alispánjának azon jelentése, hogy a megyeház 
nagy és kistermének, valamint az ezek mellett 
lévő iroda helyiségeknek az 1899. év elejétől 
számított két évi időtartamra esküdtbirósági czé-
lokra való átengedését az igazságügyi kormány-
nak felajánlotta. 

A szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztés-
ről, valamint a vasúti menetjegy váltására jogo-
sitó arczképes évi igazolványoknak hivatalos ki-
küldetések alkalmával való kötelező használata 
tárgyában szerkesztett szabályrendeletek elfogad-
tattak. 

Szabolcsmegye közönségének a difteria  el-
leni védoltás minél szélesebb körre leendő kiter-
jesztése s az ezen érdekből szükséges intézke-
déseknek életbeléptetése iránt a belügyminiszter-
hez, valamint Zolyommegye közönségének az 
1848. évi korszakalkotó törvények megalkotása 
félszázados  évfordulójának  országos és a magyar 
nemzet közérzületének megfelelő  megünneplése 
iránt a szükséges törvényhozási intézkedések meg-
tételéért az országgyűlés képviselő házához in-
tézett felirata  azonos szellemű feliratok  megtéte-
lével pártoltatni határoztatott. 

Az erdélyi róm. kath. püspök a somlyói róm. 
kath. főgimnáziumnál  jelen tanévre is beállitott 
első párhuzamos osztály fenntartási  költségeire 
a mult tanévTe adományozva volt 766 frt  59 kr 
megszavazását kérvén, minthogy az erdélyi róm. 
kath. státus igazgató tanács a törvényhatóságnak 
a mult évben kifejezett  abbeli óhajtását, hogy 
rekonpenzáczió fejében  emez áldozatért nevezett 
gimnáziumnál egy tanárnak szabad választási joga 
a törvényhatóság részére biztosittassék — meg-
tagadta, a kért segélyt ezúttal a közgyűlés nem 
szavazta meg. 

A csik-somlyói tanitó-képezde igazgatója ál-
tal előterjesztett és kellőleg megokolt kérésre 
eme képezdénél két uj hármonium, mozsdók, 
ruhatartók és más felszerelési  tárgyak beszerez-
hetése végett 3ő0 frt  segély a nevelési alapból 
megszavaztatott. 

A járási szolgabiróságnál folyton  szaporodó 
közigazgatási ügyek sikeres és gyorsabb elintéz-
hetése czéljából a gy.-szentmiklósi és alcsiki szol-
gabiróságokhoz egy-egy szolgabírói és egy-egy 
Írnoki, a felcsiki  szolgabírósághoz pedig egy dij-
noki állás rendszeresítése a belügyminiszteri tár-
cza terhére elhatároztatott. 

Csik-Szereda városnak azon határozata, melyei 
a somlyói fógymnasium  fiatalságának  kirándulási 
egyesülete javára 20 frt  segély megszavaztatott, 
az az ellen beadott felebbezés  elvetésével jóvá-
hagyatott. 

A gyergyói kórház épitésére készített terv 
és költségvetés 30662 frt  60 krra rag épitési 
költséggel jóváhagyatott s arra az árlejtés kihir-
detése elrendeltetett. Egyúttal utasittatott a megye 
alispánja, hogy a gyergyói kórház-alap künn lévó 
követeléseit haladéktalanul mondja fel  és a szük-
séges összeget tartsa készletben. 

Keresztes Antal és Székely Károly megyei 
állatorvosoknak a sertésvész elleni védőoltás el-
sajátítása czéljából a földmivelési  miniszter által 
Budapesten rendezendő tanfolyami  a való mene-
telökkel járó költségeik fejébe  50—50 frt  segély 
megszavaztatott. 

Ezek s más Bzámos községi és a havasi 
javak kezelését érdeklő ügyek elintézése után a 
gyűlés d. e. V<12 órakor véget ért. 

Gyűlés után főispán  ur ő méltóságánál köz-
ebéd volt, melyre a törvényhatósági bizottság tag-
jain kivűl a megyei tisztikar is meghiva volt és 
a melyen több érdekes s politikai viszonyokat is 
érintő pohárköszöntők hangzottak el. 

1 B O D A L O H . 
„HanfcuJ^,tok"  lesz a czime Bartha Miklós 

könyvének, mely a könyvpiacion karáoaonykor fog 
megjelenni. Ez a könyv negyven darab prózában 

irt költeményt foglal  magában, ily czimek alatt: 
Virrasztás, A nő. Könnyelműség, Caesár győz, ős-
apánk. Bíróság előtt, Ki a hibás. Az árva, Tapaszta-
lás, Verőfény,  Télen, A magának való, Jutalom, 
Vigasz, A holnap, A szerencsétlen, A halál. Megvál-
tás, Templomban, A költő sorsa, A költó hivatása, 
Elvéraés, Pásztortűz, Emlékezet, Otthon, Födélzeten, 
Az árnykép stb. A ki Bartha vezérczikkeit ismeri, 
az fogalmat  alkothat magának arról, bogy mily nyel-
vezettel, mily szingazdag festéssel  és mily elragadó 
fantáziával  vannak megirva ezek a költemények. A 
közönség körében szokatlan érdeklődést keltett az a 
hir, hogy Barthától szépirodalmi dolgozatok jelen-
nek meg a könyvpiaczon. 

Barthát a .MAGYARORSZÁG" szerkesztősége 
bírta reá könyvének kiadására, s a , MAGYAR-
ORSZÁG* most azzal kedveskedik olvasóinak, hogy 
B a r t h a könyvét díszes kiállításban karácsonyi és 
újévi ajándékul előfizetőinek  ingyen fogja  megküldeni. 
A könyvet mindenki megkaphatja, a ki a „ Magyar-
ország'-» egy negyedévre előfizet.  Az előfizetési 
(3 frt  50 kr) bármikor beküldhető ily czim alatt: 
„Magyarország"  kiadóhivatala  Budapest,  Sán-
dor-u.  2. 

Bartha müvének bolti ára 2 frt  lesz és k ü l ö n 
is megrendelhető a „Magyarország" kiadóhivatalában 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog karácsony ünnepet kívánunk 

olvasóinknak azon óhajunkkal, hogy miután már 
nem kell félnünk  a fekete  karácsonytól, mert hisz 
hó elég esett, be is teljesedjék a gazdákat ezen 
alkalomból lelkesítő próféczia,  hogy jó termés 
legyen a jövő évre. 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap 
javára . A nevezett czélra Gyergyó-Remete köz-
ség 90 frt.  Gyergyó-Szárhegy község 6 frt.  E 
két összegnek a gy.-szentmiklósi főszolgabiróság 
által a posta dijba 15 kr levonatván. 
Jelen számunkban ki van mutatva 24 frt  85 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3728 frt  32 kr. 

Főösszeg: 3753 frt  17 kr. 
Azaz: Háromezer hétszáz ötvenhárom forint  17 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezés. Dr. Kolonics Dénes csik-
várdotfalvi  kör- és a somlyói tanintézetek Orvosa 
a kolozsvári m. kir. államvasuti üzletvezetőség által 
a osiki vasutak szereda-szentmihályi vonal szakaszára 
vasúti orvosnak neveztetett ki. Gratulálunk I 

— Egyházi kitüntetések. Püspök ur ő 
méltósága Hosszú Ferencz csik-szentkirályi plé-
bánost, csik-kozmási dr. Bálás Endrét szentszéki 
ülnökökké kineve te. 

— Jogtudor rá avatás. Csikmegyének 
egyik ügyes fia,  csik-szentmártoni Albert Sándor 
m. kir. honvéd egyéves önkéntes decz. 18-án 
Kolozsvárit jogtudorrá avatták. Sok szerencsét 
és sikert az uj jogtudornak. 

— Eljegyzés. Folyó hó 16-án tartotta el-
jegyzését Lehner Antal csik-rákosi törekvó kereskedő 
Boríszák Márton kedves és szeretetreméltó leányával 
Mariskával, Csik-Szentdomokoson. 

— Halálozás. Csikszépvizi Szebeny Márton 
kereskedő élete 62-ik évében hosszas szenvedés 
után f.  hó 20-án elhunyt. Hült tetemei f.  bó 23-án 
helyeztetnek örök nyugalomra a csik-csicsói róm. 
kath. temetőbe. Nyugodjék csendesen. 

— Csik-Szereda város képviselő-tes-
tületének folyó  hó 16-án gyűlése volt, mely al-
kalommal a tárgysorozat legutolsó pontja, a belső 
piaczhely beszerzése képezte a legélénkebb meg-
beszélés tárgyát, de miután a város tanácsa, noha 
ez jelentette be a közgyűlésnek, sem arra vonat-
kozólag, hogy hol, — sem pedig hogy miből sze-
reztessék be, — előterjesztést nem tett, tehát egyik 
bizottsági tag indítványára a hely megjelölése s a 
beszorzás módozatainak megállapítására a képvi-
selö-testület egy bizottságot küldött ki, mely a 
tanács tagjaival együttesen a legközelebbi képv. 
testületi gyűlésnek megbízatásukhoz képest elő-
terjesztést fog  tenni. 

— A osik-szeredai olvasókör helyiségét 
néhány év óta részint lakás hiány, részint pedig 
a rósz lakások miatt ide-oda folyton  változtatta 
most pedig jövő év január 1-től kezdve a dr Fe-
jér Antal házába — Vajna-féle  ház — fog  áthe-
lyeztetni, bol az elég kényelmes helyiség és nyáron 
a ház előtti szép kis kert az olvasókör tagjai és 
más nri közönség kívánalmainak valószínűiéit mez 
log felelni.  ^ * 

— Olvasóköri közgyűlés. A osiksomlyói 
Olvasókör — mint arról értesítenek — folyó  hó 

19-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyen 
a pénztárnok és gazda évi számadása, a tiszti kar 
és választmány újra választása és a jövő évi lapok 
számának és minőségének meghatározása képezte a 
tanácskozás tárgyát. Mindkét számadás rendben ta-
láltatott Bzámtevó Jakab ántal pénztárnok éa Glóaz 
Miksa gazdának elismerés kifejezése  mellett a fel-
mentvény megadatott. Ezután a lemondott tisztikar 
egyhangúlag újra kikiáltatott és pedig; elnökíil 
Bándi Vazul főgimn.  igazgató, alelnökül Pál Gábor 
tanár, pénztárnokul Jakab Antal, gazdául Glósz 
Miksa tanárok, jegyzőül Ambrus Dénes megyei pénz-
tári könyvelő. A választmány tagjai lettek : Salamon 
Alajos nyug. ellenőr, Nagy István, Kassai Lajos, 
Szász Károly tanárok, dr. Kolonics Dénes körorvos 
és Sántha Simon megyei iktató. Megrendeltettek a 
jövő évre : a Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Magyar-
ország, Vasárnapi Újság, Bolond Istók és a Csiki 
Lapok. 

— Ingyen nem mehetünk a vasút i 
pá lyaudvarra . A m. á. v. tekintetes igazgató-
ságától a mai napon vettük a következő figyel-
meztetést : „ F i g y e l m e z t e t é s . A ki nem 
utazik, az a várótermekbe és a perronra csak 
belépti jegygyei mehet, mely az állomási pénz-
tárnál, vagy a kapusoknál váltható. Az állomási 
közegek kötelessége e fölött  szigorúan őrködni, 
a figyelmeztetést  szükség esetén szóval is ismé-
telni. A belépti jegy ára 20 fillér,  mely a magyar 
kir. államvasutak alkalmazottjai nyugdij-alapja 
javára szedetik be. Budapest, 1897. november hó. 
Az i g a z g a t ó s á g . " 

— Iskolai ünnepély Alfaluban.  Az ál-
lami felsőnépiskola,  hogy apostoli királyi felsége 
nemzetünk 10 nagy alakjának szobrokban való 
megörökítését elrendelte, folyó  hó 6-án ünnepélyt 
tartott, melyen az alfalvi  felsőnépiskola  és elemi 
iskola tanitó-testületén kivűl a gondnokság, elöl-
járóság és az alfalvi  intelligens osztály vett részt. 
Az ünnepélyt Imets J. igazgató megnyitója, az 
ifjúság  által énekelt „Hymnus", „Szózat" és végűi 
induló; közben 2 szavalat és Olajos F. ünnepi 
beszéde képezte, melynek végén hazaszeretetre, a 
magyar király iránti tiszteletre és hódolatra buz-
dítja az ifjúságot.  Az ünnepély az igazgató bezáró 
beszédével ért véget. Az ünnepély minden egyes 
része fényesen  sikerült. 

— Egy olvasókör jubi leuma. A gyer-
gyó-alfalvi  olvasókör nem régen tartotta meg 25 
éves fennállásának  jubileumát. Ez alkalommal a 
diszgyülést Z o m o r a Dániel elnök magas szár-
nyalású beszéddel nyitotta meg, majd Pnskás Jenő 
egy ügyesen kidolgozott felolvasásban  tárta a kö-
zönség elé az olvasókör belső életét Végűi Gál 
Ignácz nyugalmazott honvédszázados tartá a be-
záró beszédet. Este a műkedvelők eiőbb Csiky 
Gergely „Anna" egyfelvonásos  drámáját, s majd 
„Az esernyő" vígjátékot adták elő és pedig oly 
szabatossággal, hogy a legmagasabb igényeket is 
kielégíthették. A műkedvelői előadás után bál kö-
vetkezett, mely kivilágos virradtig tartott. Egyéb-
iránt Altaluban megkezdődtek a szokásos téli fil-
lérestélyek is. Az első estélyt Ávéd Jánosné és 
Balázs G.-né uruők rendezték, mely meglepetések-
ben gazdag volt. „Izé" humoros monologot nagy 
sikerrel Veress Amáli adta elő, majd Ávéd János 
gyerekei gyermekversekkel, Horváth M. pedig a 
, Bajusz" előadásával gyönyörködtette a közönsé-
get. Nagyon természetesen társas játékokban sem 
volt hiány. 

— Két gyógyszertár egy községben. 
Csausz Vilmos baróthi lakós és gyógyszerés a bel-
ügyminiszterhez kérelmet adott be az iránt, bogy 
neki Ditró községében egy második önálló gyógy-
szertár felállítására  az engedély megadassák. A 
folyamodást  a miniszter a vármegye közönségének 
adta le vélemény adás végett, mit a megyei köz-
egészségügyi választmány folyó  hó 80-án vett tár-
gyalás alá, s annak elutasítását hozta a közgyűlés-
nek javaslatba, minthogy sem a népesség száma, 
sem a forgalmi  viszonyok nem indokolják egy má-
sodik gyógyszertárnak Ditróban való felállítását, 
sőt annak létesítése egyenesen veszélyeztetné a 
most. meglévő gyógyszertár existencziáját is. 

- - Emberölés. Csikszentimrei Péter Fe-
rencz ittas állapotban a vásárról hazamenve, fele-
ségével összeszólalkozott, azonban a heves szóvál-
tás tettlegességre került, mire Péter János fiatal 
legény édes anyja mentésére közbevetette magát 
s az apa és fin  között folyt  tovább a czivakodás, 
de oly szerencsétlenül, hogy egyiknek halálával, a 
másiknak pedig életveszélyes bántalmával végző, 
dött. Ugyanis: az apa fiának  hasába kést sznrt, a 
fin  pedig e miatti fellobbanásában  fejszét  kapva 
kezébe, oly snlyoB csapást mért apja fejére,  hogy 
az azonnal halva rogyott le. Péter János jeleoleg 
a helybeli közkórházban ápoltatik, azonban életé 
h«z semmi remény nincs. 
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— .Tnnen-Onnan.* Egy kötet tárcza czikk, 
Molnár Sándor tanitó, az „Ada-Moholi Ellenőr" 
belső munkatársa irt s rendezett Bajtó alá jelent 
meg Klenóczky József  könyvnyomdász s az „Aba-
Moholi Ellenőr.kiadója — kiadásában. Aki jóizü 
a kellemes szórakozás után vágyik : vegye meg e 
fiatal  iró munkáját s olvassa el. Különben is la-
punkban közüljük egyik tárcza czikkét, mely a 
műben is benne van. — Megrendelhető a fent  irt 
kiadónál egy kötet ára fűzve;  1 frt. 

• - Szívesen ajánljuk olvasóink figyelmébe  a Divat 
Saalont, a legdíszesebb magyar női újságot, mely a 
berlini nemzetközi kiállításon szerzett dicsőséget a ma-
gyar munkának, megszerezvén ugy kiállításának ízléses 
pompájával, mint dus és értékes tartalmával az arany 
ermet. A Divat Szalon, mely rendkivCl terjedelmes tar-
talmával tulajdonképen három szaklapot pótol, — bő-
ségesen foglalkozván  nemcsak a divat kérdéseivel, ha-
noin külön-külön a fehérneművel,  kézimunkával és gyer-
inekruha-készitéssel, — abban a tekintetben is páratlanul 
áll, hogy teljes szépirodalmi közlönynyel szolgál olva-
sóinak. S e válogatott és érdekes tartalmú szépirodalmi 
lapot, melyet kitOnő magyar irók müvei és jeles fordi-
tások tesznek becsessé, Szabóné Nogáll Janka szerkeszti. 
A Divat Szalon tehát abban a tekintetben is kiválik, 
hogy szerkesztését egy oly divatos és érdeme szerint 
megbecsült iró vezeti, kinek munkáit olvasó közönsé-
günk annyira szereti. Szabóné személyesen intézi a 
szerkesztő postáját s a hölgyek egyenesen tőle kapnak 
jóságos tanácsokat minden bizalmas kérdésben. Nincs 
női lap, mely jobban megfelelne  annak a kötelességnek, 
bogy egy müveit, szorgalmas és takarékos asszony bi-
zalmas tanácsadója és nemes szórakoztatója legyen. E 
meggyőződésünkből ajánljuk szives figyelmükbe,  meg-
jegyezvén, hogy a Divat Szalon egyszersmind a legol-
csóbb női lap. Előfizetési  ára: Egész évre: 6 frt.  Fél-
évre : 3 frt.  Negyedévre : l'őO. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen és bérmentve küld a Divat Szalon kiadóhivatala: 
Buc lapest, Gizella-tér 1. sz. 

— A Budapest i Napló karácsonya. Élénken em-
lékszik meg a megyar közönség annak a tizennyolez ma-
gyar ujságirónak az esetére, akik, hogy függetlenítsék 
magukat minden politikai befolyás  és minden vállalkozó 
töke nyűge alól, megalapították maguk erejéből, minden 
váUalat mellőzésével a szerkesztőség saját - tulajdona 

S,anánt a Budapesti Napló-t. A lelkes kis csapat most 
ig másfél  év leforgása  után, szabadelvű magyar közön-

ségnek legkedveltebb újság szolgáltatója lett. Magával 
hozván fényes  és jóhirü iroi neveket, bámulatos szorga-
lommal és kitartással gyűjtvén mindennap össze mind 
azt, ami e szerkesztőség, e lap szabadelvű és feltétlenül 
minden irányban független  politikájának, nemzeti érzü-
letének és magas izlesének minden huszonnégy órában 
ismétlődő bizonyságát adja: — a Budapesti Napló ina 
már nem csak keletkezésének történetében uj és eredet 
de a közönség szimpátiájának gyors felköltésében  is, 
eddig nem látott példát mutat. Es minden szám arra 
vall, hogy a Budapesti Napló alapitói megérdemlik ezt 
a támogotást. A Budapesti Naplónak friss  és megbiz-
ható értesülései, komoly, tartalmas politikai czikkci, 
a melynk nyomatékossá teszik a fiatal,  de politikai sulyru 
máris döntő jelentőségű újság véleményét, tárczarova-
tának magos irodalmi színvonalú, gazdag informativ 
anyaga, kitűnő értesülései, kimeritő, ötletes, változatos, 
eleven rovatai s mindenrendü közleményeinek változatos-
sága és folyton  gyarapodó bősége: napról-napra ékes-
szólóan tanúskodik arról, hogy a Budapesti Napló fénye-
sen megfelelt  a legvérmesebb várakozásnak is, a mely 
megjelenését megelőzte. 

A Budapesti Napfó  szerkesztősége ugy akarja meg-
hálálni hatalmas közönsége támogatását, hogy kará-
csonyra kivétel nélkül minden előfizetőjének,  az ujonan 
belépőknek is olyan albumot helyez az asztalára, a mely 
valóságos irodalmi kincs, a világ legnagyobb íróinak 
találkozó helye. Az album minden egyes czikke egy-egy 
irodalmi remek, közvetlenül a Budapesti Napló szamára 
készült és nagy belsó értékénél fogva  esztendőkön át lesz 
öröme, disze minden család asztalának. 

A Budapesti Napló szerkesztősége, a mely csakis 
addigi munkásságára, hirlapirói sikereire hivatkozva és 
a közönség szimpátiáira appellálva fogott  hozzá bátor 
vállalkozásához, nem csalódott önbizalmában és nem] 
csalódott a közönségben, a mely nagy szeretettel karolta 
fel  ügyét az első percztől fogva.  i_,s hogy a közöns ég 
se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgó-
sággal és lelkesedéssel törekszik. 

A Budapesti Napló, a mely senkié másé, csak a 
szerkesztősége és a közönségé, a mely semmi féle  ide-
gen tőke szolgálatában nem áU és csak a maga mun-
kálkodó embereinek, meg a magyar közönségnek, a ma-
gyar hazának, a magyar nemzeti ügynek és a magyar 
szabadelvüségnek az erdekeit szolgálja: ebben a független-
ségében semmihez sem hasonlítható hatalmas erőforrása 
van. Olvasóink figyelmét  újból is felhívjuk  a Budapesti 
Napló-ra és ismételve a legmelegebben ajánljuk ez újságot. 

— A „Magyarország" politikai napilap ez idő 
szerint a legjobban szerkesztett lap az országban. Leg-
első rangú íróink és publiczistáink ma kétségtelenül a 
Magyarországba írnak. Első sorban Bartha Miklós, az 
országnak ma legragyogóbb toUu publiczistája, továbbá 
Páam&ndl Dénes, Hock János, maga a főszerkesztő  Holló 
Lajos, HentaUer Lajos, Inczédy László stb. napról napra 
a legélénkebbé és legelevenebbé teszik a magyar olva-
sóközönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A Magyar-
óra zág-ban jelennek meg azonkívül Móra Istvánnak 
országszerte feltűnést  keltő táiczái. Ugy, hogy a ki ele-
ven, jól értesült és igazin elsőrangú hírlapot akar ol-
vasni, az bátran a Magyarországhoz fordulhat.  A Ma-
gyarország-ot nem csak a nemes, előkelő hangja, egve-
nes, nemzeti iránya és minden tekintetben hozzáférhe-
tetlensége teszi a olvasó közönség előtt becsessé, hanem 
az is, hogy a család minden tagjának nyújt kellemes 
szórakozást. Tárczái, regényei, eleven hirel, párizsi di-
vatlevelei stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A 
Magyarszág az éjelli postával küldetik szét, ugy hogy 
reggel már az ország fegtávólabbi  részeiben is ott van. 
Mily előny ez a hivatalnoknak, földbirtokának,  kereske-
dőnek, Iparosnak és minden intelligens embernek, hogy 
más lapokat megelőzőleg olvashatja már reggel mina-
aat, * ml az országban és külföldön  történik. Az ország-
gyűlést, a hivatalos közléseket, a bel- és külföldi  tőzs-
dei zárlatokat, szóval mindazt, a mi nemcBak érdekes, 
de az illetőnek állására és üzletére nézve is nagy be-
folyással  van. Tudjuk, hogy mily előnyösen használják 
fel  egyesek, ha valaki egynappal, vagy félnappal  el van 
maradva az eseményektől. A ki ma egy fontos  hirt előbb 
tad meg, aa mérhetetlen előnyben van a többlek fölött. 
A „Magyarország" mindenkire lehetővé teszi ezt a ko-
rai és megbízható értesülést. Ez biztosította Magyaror-
szág részire azt az óriáal elterjedést, a minek ma örvend. 

A „Magyarországára lcgczélszerübb postautalvá-
nyon előfizetni  akár egy hóra, (1 frt  20 kr.) akár egy 
negyedre. (3 frt  50 kr.) Czim: Magyarország kiadóhiva-
tala Budapest, Sándor u. 2. A félévi  előfizetési  dij 7 frt, 
az egész évi 14 frt. 

— Melyik lapra fizessünk  elő ? A bu-
dapesti lapokkal az erdélyi részekben csak az 
„Ellenzék" tud konkurálni, mert nem kiméivé semmi 
költséget, mindennap t á v i r a t i l a g ad hirt min-
den fontosabb  eseményről, mely a világban és az 
országban történik. Az a nagy anyagi áldozat, 
melyet e lap olvasóival szemben meghoz, megér-
demli a közönség pártfogását.  Feleslegesnek is 
tartjuk továbbra is ajánlani ezt az újságot, mert 
az erdélyi részekben mindenki ismeri azt nagyon 
jól s csak utalunk a kiadó-hivatal alábbi felhi-
vás&rfti 

Az .ELLENZÉK" a jövő évvel a 19-ik év-
folyamába  lép. Előfizetési  feltételeink  maradnak a 
régiek. 

Egy évre 16 frt. 
Félévre . 8 frt. 
Egy hóra 1 frt  50 kr. 

Mutatvány-számokat bárkinek küldünk szi-
vesen, ha velünk becses czimét tudatja. 

Kolozsvár, deczember hó. 
Az „ELLENZÉK" kiadó-hivatala. 

— Egy fából  épült lakóház — esetleg 
üzleti ozélokra is — kiadó. Hol ? megmondja 
a kiadóhivatal. 

— Teljes üzletfelosztás  miat t ritka 
alkalom nyilik é k s z e r e k , a rany- és e züs t -
áruk r e n d k í v ü l i j u t á n y o s beszerzésére 
a 30 év óta Budapesten Kossuth-Lajos utcza 17 sz. 
alatt fennálló  B * a e d ek G á b o r és T e s t v é r e 
ékszerész- és órás czégnél. A legizlésesebben és 
legdivatosabban készfiit  ékszerekből, ezüstárukból, 
mint 13 próbás ezüst evőeszközök, gyertyatartók, 
girandolok, tálak, kávés- és teás- készletek, valódi 
svájezi órákból felhalmozott  áruk b á m u l a t o s 
o l c s ó n irott jótállás mellett vásárollhatók most 
ezen elsőrangú czégnél. 4—5 

C T T B T O K ! 
Két karácsonyest.*) 

Irta: Molnár Jóssef. 
Karácsony estéje van... 
A keményen befagyott  ablakok jégkristályos 

táblái megtizszerezetten bocsátják át a karácsonyfa 
ágaira aggatott gyertyácskák fényét,  megjelölve, 
hogy hol virasztják a világ Messiásának születé-
sét 

Belecseng az utczák méla csendjébe a gyer-
mekek örömkaczaja, kik végre-valahára teljesülve 
látják rég óhajtott reményüket,— a kis Jézus aján-
dékaiban 

Csak a Matay pénztáros házának ablakai vesz-
nek el a ködsúritette sötétségbe. 

Oly csöndesség van azon a nagy portán, mint-
ha minden lakó kihalt volna belőle. 

Pedig még tavaly azok az iveit ablakok is 
fényárban  fiirdöttek,  mikor az isteni kisded belopta 
az ajándékoktól hajladozó fát  Lajoska számára.... 

Persze azóta nagy változás esett a házban ! 
Az anyát szomorú fűzzel  lepte meg a húsvét, 

az apát meg istentagadó ember gyűlölővé tette ez 
a csapás 

S az égő szivar mégis csak elárulta, hogy 
abban a házban is van lélek.... 

Matay ur bámul mogorva arczczal a kivilá-
gított ablakokra, rákönyökölve az ablak támlá-
jára. 

— Ostoba nép — dörmögi maga elé — alig 
van néhány krajczáija, a mivel betevő falatját 
megszerezze s dőreségében még azt is elpocsé-
kolja. 

S miért? Egy őrült rögeszméért, mely elhi-
teti vele, hogy Jézusban az Isten öltött magára 
testet Ha, ha, ha I . . . Isten ember. . . . szüzes-
ségben szült anya. . . fából  vaskarika . . . 

— S ez a buta nép hisz annak az elvakult 
államfelforgatónak  istenségében!. . . 

— Messiásának tartja, aki megváltotta őt az 
eredeti bűn büntetéséről... 

Mivel váltotta meg ? Talán, hogy lázitó 
rajongása a Golgotára vitte ? I 

— Szenvedett egy test annyit, a mely mil-
liók lelkére rótt tartozást törleszthetne le ? . . . 

— De milyen tartozás is a z ? . . . Kell-e en-
nél a csak őrült elmében megfogamzhatott  kép-
telenségnél súlyosabb érv, hogy halomra dőljön 
az az ördöngös koholmány, az a téveszmék zagyva 
összessége, mely Istenné tón fel  fanatikus  nép ámi-
t ó t ? . . -

— Eredeti bűn! ha, ha, ha I . . 
— Egy ember-pár bűnéért millióknak és mil-

lióknek bűnhődni!. . . 
— Bünt követni el a megfogamzás  pillana-

tában, kárhozatra megérni, mielőtt különbséget 
tudnánk tenni a jobb és bal kéz között. 

— S miért? . . Mert egy magát Istennek 
nevező képzelt lény szeszélyes boszuja ugy pa-
rancsolja. 

*) Mutatvány „Innen-Onnan" cziinü, Adán Kle-
nóczky József  kiadásában megjelent műből. Ara a 8—9 
ivre terjedő műnek fűzve  1 frt. 

— Hol itt az igazság . . . hol ott a logika 
és hol megférhetónek  tartják a boszut, az igaz-
ságtalanságot a tökéletesség fogalmával  . . . 

— Vagy ha Isten nem boszuálló, nem igaz-
talan, hogy az apa bűnét ezeriziglen büntesse, 
miért áldozta fel  magát Jézus, ha pedig boszu-
álló, igaztalan, elfogadja-e  őt valaki, — mint 
tökéletlen lényt Istenének I . . . 

— S ez az ostoba nép vakon hisz mindent I 
Persze a babona . . a sötétség apostolának bu-
tító erőlködése szemvesztő ármánynyal az utolsó 
falatot  is kiragadni a nép szájából — a vallás 
védőpajzsa alatt. 

— Igen, a parasztnak jó lesz ott a túlvilá-
gon, — a honan még senki sem tért vissza, hogy 
megezáfolja  e hamis tanokat, hogy leálezázza a 
hízott testtel lelkigyönyörököt igérő próféták  csa-
lárdságait, mert még senki sem ért oda. .. . 

S itt megszakadt a pénztáros ur gondolata-
inak fonala,  a harang vágott belé, éjféli  misére 
hiva a népet. . . 

Megrezzenve húzódott vissza az ablaktól; 
restellné, ha valaki ót meglátva azt hinné, hogy 
a legkevésbé is érdekli ót a szent nap. 

— Borzasztó I . . . . E miatt a nyomorult 
nép miatt itt kell gunnyasztanom a sötétben. 

— Aludni nem hagy annak a bigott népnek 
értelmetlen ordítozása, világosságot meg nem tű-
rök ma a házban: azt hinné, az a csőcselék, 
hogy én is az ók Megváltójukat lesem. 

— Csak leglább ne volna Uy közel az a 
templom! 

S a pénztáros ur idegesen nyúlt a kalapja 
után; nem birta hallgatni az ájtatos nép öröm-
énekét. . . . 

A kis Lajos sem tudott szegényke elaludni, 
rég várta már ó ezt a napot, s ime apja, a mint 
alkonyodni kezdett, keményen ráparancsolt, hogy 
aludni me,njen. 

— Édesapa — szólt a távozó apjához, hát 
miért nem hoz a Jézuska most is ajándékot, mint 
mikor a mama élt, hiszen most is jó voltam? 

A pénztáros ur zavarba jött az ártatlan kér-
désére ; erre nem számított. 

Csak aludjál kicsikém, majd én hozok te-
neked, nem szorulunk mi a Jézuskára, az most 
csak a szegényeknek visz ajándékot. 

A kis Lajos tovább szőtte terveit; mUyen 
jó lessz majd ha ők is szegények lesznek 

A pénztáros urnák a templom előtt kellett 
elmennie. A buzgó nép örömittasan énekelte ; 
„Csorda pásztorok, midőn Betleheube . . ." 

Csorda; csorda . . . 1 mormogta Mata}', s 
sietve igyekezett elhagyni a templom t á j á t . . . 

Mikor a kávéházhoz ért, a segédlelkész a 
szentséggel sietett el mellette. 

Haldoklónak vitte az utolsó vigaszt. 
Kárörömmel nézett Matay a távozó pap után. 
— Ott sem hiszem, hogy vigan vaiják a 

Messiást . . . 
Folyt a kártyázás. Mataynak is osztottak. 

Sehogysem járt a kártyája.. . . Mentől izgatottabb 
lett, annál többet vesztett. 

Mikor a kártyaasztaltól felkelt  egy krajezára 
sem volt. 

S a következő napok megint csak kártya 
mellett találták. 

Játszó társai gyanús szemmel nézték a sok 
pénzt, mit naponta magával hozott; utoljára is 
mi közük hozzá, hogy honnan veszi csak ők nyer-
jék meg 

Uj év napján Matay nem ment hivatalába. 
Keresték, de nem találták sem őt sem fiát.  . . . 

Hanem a pénztárba sem találtak egy jó 
csomó pénzt. 

Födözte a hiányt Matay házamije.... 
H. 

Matay anyira belemerült a kártyázásba, hogy 
rá sem gondolt, hogy a naponkint elsikkasztott 
pénznek nyomára is jönnek. 

Hiszen nem épen túlságos összeg volt, mit 
a pénztárból elvitt, annyit a házért is adtak volna. 

Csak akkor eszmélt fel,  mikor értésére esett, 
hogy másnap, újév napján, pénztár vizsgálat lesz. 

Oly rövid idő alatt már nem szerezhette 
meg a hiányzó összeget. 

Előbb öngyilkosság jutott eszébe, de mikor 
gyermekére gondolt, elállt ettől a szándékától. 

Felcsomagoltatta a legszükségesebb tárgya-
kat és az éj csöndjében elhagyta a várost. 

Közel volt a határhoz, hamar elért a Bzom-
széd országba. 

Egy kis faluban  állapodtak meg, hol Matay 
óráját és gyűrűit pénzzé téve, egy kis szobát bé-
relt ki a falu  szélén. 

Hanem az e pénz, mit Matay csecse-
becséiért kapott, csakhamar fogyni  kezdett. Fog-
lalkozás után kellett látnia. 

S a pénztáros úrból djjnok lett 
Szerényen éltek, a szenvedés megtörte őt, 

de azért ő még mindig a hajthatatlan Matay 
volt . . . 

Jó idő eltelt már a szökevenységben; kö-
zeledett a karácsony. 

Matay láthatólag komorabb lőn; eszébe ju-
tott, milyen számottevő ember volt ő egy év előtt 
és most — becstelen sikkasztó. 
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S összeszorított ököllel fenyegetőzött.  Persze, 
nem ő volt a hibás, hanem az a buta nép, mely 
a kártyások közé kergette őt 

A szeretet lángjai ismét kigyuladtak. 
Karácsony estéje van 
Matay megint oda könyökölt az ablakdesz-

kára, hogy folytassa  gondolatait ott, ahol tavaly 
a harang megszakította. 

Hanem a kis Lajos is ott folytatta,  ahol az 
álom félbe  vágta tervezgetések: milyen jó lesz, 
majd ha Bzegények leszünk!... 

Hízelegve ölelte át komor arczu apját, ör-
vendező arczczal rebegve. 

— Édesapa, te tavaly azt mondtad, hogy a 
Jézuska csak a szegényeket látogatja meg. Most 
már mi is szegények vagyunk, ugy-e mi hozánk 
ÍB bejó ? . . . 

Az apa elfordult,  hogy a hívatlan könnycsep-
pet kitörülje szeméből. 

Eltűnt a szobából, s mikor vissza tért, egy 
fenyőágat  hozott kezében. 

Azon fehéren  hozta, hogy a karácsonyi hó-
pihe csillagocskái feldíszítették,  s mire a Lajoska 
kitombolta örömét, a kemény sziv könnyé olvadt 
fagya  össze folyt  a felengedt  hó rezgő csepjeivel. 

FELELŐS 8ZEBKESZTÖ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FÖMUNXATÁBS GYEBGTÓBAN: 

V É B T E S L A J O S . 
KIADÓ- t* LAPTÜLAJDOROS: 

GYÖBGYJAKAB MÁBTON. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . . * ) 
Mindazon kedves ismerőseinknek, kiktől tá-

vozásank előtt személyesen elbúcsúzni alkalmunk 
nem volt, ez nton mondunk szívélyes istenhozádot 
a TísMatlátásra. 

Osik-Szereda, 1897. deczember 16-án. 
Pohl Antal, 

máv. főmérnök  és családja. 

• ) E ion t alatt megjelentekért semmi felelősséget 
M válki a Sserk. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajts-
tónak remetei Várterész Qergely, Várterész Jakab 
és Málnási Antal végrehajtást szenvedő elleni 165 
frt  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Bemete község határán fekvő  a remetei 2838. sz. 
tjkvben foglalt  7691. hrsz. alatti 2 frt,  28666. 
hrsz. alatti 6 frt,  178. hrsz. alatti 17 frt,  86020. 
hrsz. alatti 11 frt,  28426. hrsz. alatti 3 frt,  39315. 
hnz. alatti 14 frt,  5621. hrsz. a. 9 frt,  8861. hrsz. 
alatti 7 frt,  7410., 7412/,. brsz. alatti 2 frt,  4589/,. 
hrsz. alatti 1 frt,  10471/,. hrsz. a. 3 trt, 18491/a. 
hrsz. a. 1 frt,  94137., 24138. hrsz. alatti 2 frt, 
28716. brsz. alatti 3 frt,  28748. hrsz. alatti 5 frt, 
92103. hrsz. alatti 5 frt  becsértékű, az 1766. sz. 
tikvben foglalt  20329-től 90337-ig hrsz. alatti 16 
frt,  a 39. sz. tjkvben foglalt  68. brsz. a. 11 frt, 
1163., 1178., 1189. hrsz. a. 17 frt,  1185. hrsz. a. 
6 frt,  1202., 1219., 1234., 1235. hrsz. alatti 700 
írt becsértékű, az 1579. sz. tjkvben foglalt  93510., 
23511. brsz. a. 13 frt,  a 2872. sz. tjkvben foglalt 
1354/,. hrsz. alatti 6 frt,  5049., 5050. brsz. alatti 
4 frt,  90839. brsz alatti 4 frt  becsértékű, a 710. 
sz. tjkvben foglalt  1965—1967., 1968/a., 1968/b., 
1969., 1970. hrsz. a. 42 frt  becsértékű, a 711. sz. 
tjkvben foglalt  1997., 1998., 2003., 2004. hrsz. a. 
14 frt  becsértékű, a 3248. sz. tjkvben foglalt  1775/b. 
hrsz. alatti 4 frt,  16318—15331. hrsz. alatti 34 
frt  becsértékű, a ditrói 4962. sz. tjkvben foglalt 
96937. hrsz. alatti 7 frt  becsértékű egész ingat-
lanokra ezen becsértékekben, továbbá a remetei 
1763. sz. tjkvben foglalt  17588/,., 17593., 17595. 
hrsz. alatti ingatlan tértnlaidonjogából Várterész 
Gergely által Balázs Jakabtól megvett illetőségére 
6 frtban  és a remetei 2366. sz. tjkvben 17527— 
17538., 17540—17581. brsz. alatti ingatlanból Vár-
terész Gergelynek Balázs Jakabtól vett illetősé-
gére 4 frtban  az árverést elrendelte és bogy a 
fennebb  megielölt ingatlanok az 1898. tvl február 
hé 7-ik napjan délelőtti 9 érakor Bemete község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben vagy az 
1881. LX. t. cz. 48 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 

Í-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
Ott kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t cz. 

170. § a ételmében a bánapénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi decz. 
hó 4-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. albiró. 

Sz. 4843—1897. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehajtatónak Kolcsár De-
meter Jakabé gy.-vaslábi lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 90 frt  tőkekövetelés és jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő Vasláb község határán fekvő,  a gy.-vaslábi 
51. sz. tjkvben A f  82/,. hrsz. alatti 3 forint, 
163. hrsz. a. 80 frt,  376. hrsz. a. 1 frt,  598. hrsz. 
a. 1 frt,  695. hrsz. a. 1 frt,  1120. hrsz. a. 8 frt, 
1301. hrsz. a. 4 frt,  1718. hrsz. a. 1 frt,  1785. 
hrsz. a. 1 frt,  1829. hrsz. a. 6 frt,  1844. hrsz. a. 
3 frt,  1874—1876. hrsz. a. 1 frt,  1885. hrsz. a. 
1 frt,  1956. hrsz. 1 frt,  9144. brsz. a. 1 forint, 
9328. hrsz. a. 1 frt,  9417. hrsz. a. 1 frt,  2498. 
hrsz. a. 1 frt,  9509. hrsz. a. 2 frt,  9659. hrsz. a. 
1 frt,  9670. hrsz. a. 7 frt,  3971. hrsz. a. 2 frt, 
3375. hrsz. a. 4 frt,  3429. hrsz. a. 3 frt,  3560. 
hrsz. a. 1 frt,  3783. hrsz. a. 3 frt,  3858. hrsz. a. 6 trt, 
3917. hrsz. a. 6 frt,  3939. brsz. a. 2 frt,  4129. hrsz. 
a 4 frt,4158.  hrsz. a. 4 frt,a  gy.-vaslábi 230. sz. tjkv-
ben A f  1583—1586. hrsz. 2 frt,  1613—1616. 
hrsz. a. 1 frt,  1622—1625. hrsz a. 2 frt,  2299— 
2302. hrsz. a. 1 frt,  2733—2736. hrsz. a. 5 frt, 
2815—2818. hrsz. a. 20 frt,  2911—2914. hrsz. a. 
1 frt,  a. 247. sz. tjkvben A f  3308--3310. hrsz. 
a. 33 frt,  a tekerőpataki 1276. sz. tjkvben A f 
9514. hrsz. a. 25 frt,  9518—9520, 9521/,, 9522/«. 
hrsz. 40 frt,  9865/,. hrsz. a. 33 frt,  9872—9876. 
hrsz. a. 19 frt,  9006. hrsz. a. 7 frt,  9926, 9927. 
hrsz. a. 14 frt,  10345. hrsz. a. 9 frt  becsértékű 
egész ingatlanokra az árverést ezen becsértékek-
ben ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi február  hé 9-ik napján délelőtti 9 órakor 
Vasláb és ugyanaz nap d. u. 2 órakor Tekerőpa-
tak községek házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 48. §-ábau jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi augusztus 
hó 30-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. atjbiró. 

z. 2603-1897. tkkvi. 

a csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-ssentmiklós. 
kir. járásbíróság területén lévő Bemete község ha" 
tárán fekvő  a remetei l l l .sz. tjkvben foglalt  194' 
hrsz. a. 160 frt,  2829., 2830. hrsz. a. 14 forint' 
3695. hrsz. a. 6 frt,  4048., 4043. hrsz. a. 17 frt' 
4183. brsz. a. 8 frt,  4841. hrsz. a. 5 frt  6200. 
6201, 6210, 6911. hrsz. a. 16 frt,  17978-17981. 
hrsz. alatt 14 frt,  90067, 20076, 20081—20085. 
hrsz. a. 30 frt,  90826. hrsz. a. 1 frt,  21171/,. 
hrsz. a. 6 frt,  91643. hrszám a. 9 frt,  28636. 
hrsz. a. 9 frt,  28647. hrsz. a. 3 frt,  29388, 99389. 
hrsz. a. 12 frt,  30889. hrsz. a. 4 frt  becsértékű 
a 917. sz. tjkvben foglalt  4017—4020. hrsz. a. 16 
frt  becsértékű, a 999. sz. tjkvben foglalt  4843 — 
4845. hrsz. a. 9 frt,  az 1186. sz. tjkvben foglalt 
6243 -6252. hrsz. a. 3 frt,  17961—17969. hrsz. 
a. 15 frt  becsértékű, az 1633. sz. tjkben foglalt 
18252—18258. hrsz. a. 35 frt,  az 1798 .sz. tjkvben 
foglalt  80864. hrsz. alatti 10 forint  becsértékű, a 
8334. sz. tjkvben foglalt  87770—27772. hrsz. a. 
24 frt  becsértékű egész ingatlanokra, ezen becsér-
tékekben és a remetei 784. számú tjkvben foglalt 
2484—2492. hrsz. a. ingatlan Laczkó Sándort il-
lető Víg részére 8 frtban  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi január 
hé 15-ik napján délelőtt 9 érakor Bemete község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évijnlius bó 
9-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. aljbiró. 

VILLAMOS 
világítás, távbeszélés és távirda-
berendezésekre, valamint e szakmába 
vágó egyéb munkálatok és javításokra hely-
ben és vidéken ajánlkozik tisztelettel alulirt. 

Költségvetésekkel, valamint bővebb fel-
világosításokkal ingyen szolgálok. 

Itteni tartózkodásom 1898. január 
31-ig tart. 
3—3 Herczka Gyula. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy budapesti 
Drössler Károly végrehajtatónak remetei Laczkó 
Sándor végrehajtást szenvedő elleni 594 frt  80 kr 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 

Albert Balázs és fia iís.-Szereda 
kereskedésükbe 

megérkeztek a csavaros halifax  és mercur 
korcsolyák s korcsolya szijjak. 

A biztonsági sarok jégpatkok, minden 
egyes darab szabályozható bármilyen nagy 
sarokra. 

Saját méhészetükből ajánlnak pergetet t 
virágmézet igen elegáns lapos üvegekbe 

V, 1lt  1I*  kgr, a méz tiszta súlya 
80 50 28 kronkint. 

Postai megrendelések azonnal euköaöltetnek. 
1 -

Van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek szive* tudomására hozni, 
hogy a postaépületnek utczára nyiló raktárunk helyiségében mindennemű 

D s z & t X S L C S o x i ^ r i s u j á L a a - c L é l e o n s , 

díszműáruk, gyermekjáték, babák, fadíszek,  czukorkák, déli 
gyümölcsök és feldíszített  karácsonyfák  minden nagyságban 
legjutányosabb árban kaphatók, melyekre a n. é. közönség becses 
figyelmét  felhivni  bátorkodik 

JAKAB és TÁRSA 
Meglepő szép ajándék-tárgyak nagy választékban. 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 
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Hirdetmény 
Caik-Nagyboldogasszony egyházközség tanácsa 

közhírré teszi, hogy a templom tulajdonát képező 
„Tarkő" havas kaszáié része az 1898. évre nyil-
vános árverezésen — a legtöbbet Ígérőnek — 
folyó  1897. évi deczember hó 27-ik nap-
ján délután 2 órakor nevezett egyházközség 
tanácskozási helyiségében haszonbérbe fog  adatni; 
miről érdekeltek azon figyelmeztetéssel  értesíttet-
nek, hogy a kikiáltási ár 10°/o-a az árverezés előtt 
elnök kezéhez leteendő és a haszonbéri összeg ár-
verezés végén feltartó  által 10%-ra kiegészítendő. 

Csik-Karczfalván,  1897. deczember 11-éu. 

Rancz János, 
plebúuos. 

Mihály István, 
iroiuLnok. 

Sz. 890 - 1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a m.-vásárhelyi kir. törvényszék 1896. 
évi 12283. sz. végzése következtében dr. Tiltscher 
Ede gyergyó-szentmiklósi ügyvéd által képviselt 
.Erdélyi kereskedelmi és hitelbank" részvénytár-
saság javára gyergyó-szentmiklósi „Lázár Zakariás 
és fia"  czég s társa ellen 31)00 frt  s jár. erejéig 
1897. évi február  hó 9-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 347 trt 40 krra be-
csült Lázár Zakariás tulajdonát képező házi bú-
torok, szőnyegek, evőeszközök, üvegek stbből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

''Mely árverésnek a gy.-szentmiklósi kir. já-
rásbíróság 7709/1897. sz. végzése folytán  3900 frt 
tökekövetelés, ennek 1896. évi augusztus hó 3-ik 
napjától járó 6% kamatai, eddig összesen 6l frt 
90 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Gyergy ó-Szentmiklóson Lázár Zakariás al-
peresek házánál leendő eszközlésére 1898 évi 
j anuá r hó 3-ik napjának délután 1 órája 
határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy HZ érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi deczember 
bó 12-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir bírósági végrehajtó. 

Mélyen leszállított árakl 
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K A R Á C S O N Y I ÉS U J É Y I 
Mélyen leszállított árak! 

A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyel-
mébe ajánlom, hogy nagy raktáromon tulhalmazott divatos 
czikkeket mai naptól leszállítottam. 

U. m,: Női kabátok 4 frttól,  gallérok 6 
írttól, bundák 25 frttól  feljebb;  női divatos 
ruhakelmék, posztók, flanelek,  Cretonok és a 
legjobb mosó barchetek, női, férfi  és gyermek 
czipők, a legjobb minőségű vásznok, kötött 
és bőrkesztyűk, íutó szőnyegek 25 krtól 
feljebb. 

Az árok meggyőződéséről becses látogatásukat kérve 

maradok tisztelettel 
B A R C S A Y K . 

3STŐI É S P É E P I D r V . A . T C T Z X j E T E 
CSIK-SZEREDÁN. 

Mélyen leszállitott árak! 

& 

Sz. 4841—1897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
1. takarékpénztár részvény-társaság végrehajtató-
nak Csibi Antal Treszka gyergyó-ditrói földész 
végrehajtást szenvedő elleni 260 f>t  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtás ügyében a csik-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyó szentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Gyergyó-Ditró 
község határán fekvő  a ditrói 2770. sz. tjkvben 
A f  389., 390. hrsz. alatt 84 frt,  35026., 35030. 
hrsz. a. 11 frt,  386., 387., 388. brsz. a. 80 trt, 
7650. hrsz. a. 4 frt,  29389., 29390. hrsz. a. 7 
frt  becsértékű, a 181. sz. tjkvben A f  385. hrsz. 
a. 84 frt,  8161. hrsz. a. 7 frt,  8256. ihrsz. a. 5 
frt,  8263. hrsz. a. 4 frt,  11349/2. hrsz. a. 2 frt, 
11723., 11724. hrsz. a. 2 frt,  11745., 11746. hrsz, 
a. 1 frt,  11776. hrsz. a. 5 frt,  12589. hrsz. a. 
4 frt,  18838. > s z . a. 2 frt,  28713. hrsz. a. 4 frt, 
29853. brsz. a. 9 frt,  30050. hrsz. a. 3 frt,  30646. 
hrsz. a. 18 frt,  30347. brsz. a. 7 frt  becsértékű 
egész ingatlanokra az árverést ezen becsértékekben 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. 
évi január hé 26-ik napján délelőtti 9 érakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron aló) is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyegyó-Szentmiklós, 1897. augusztus hó 
36-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Yenczel, 

kir. aljbiró. 

j VÁKÁR-FIVÉREK 
\ fűszer, csemege és díszműáru üzletébe Gy.-Szentmiklóson 
> karácsonyra nagy választékú igen díszes újdonságok érkeztek, melynek meg-
| tekintése a t. közönség figyelmébe  ajánltatik. Az üzlet mellékhelyiségében 

nagy karácsonyi játékára kiállíts 
> kü lön e czé lra r e n d e z t e t e t t l»e; azonkívül mindennemű fűszer, 
I csemege és déli gyümölcs, franczia  bonbonok, több fajta  teák, 
> valódi angol rum, Charles-Cabos-féle  tea-sütemény; továbbá 
j toilette czikkek és franczia  parfümök  nagy választékban kap-
> hatók. 3-3 

A „The Gresham11 
A N G O L É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á B S A S Í G 

Xjon.d.on. 'baia . 
(a lapi t ta tot t : 1848. évben) 

folyó  évi szeptember hó 1-étöl kezdve életbe léptette az uj 

Jelzálog-kölcsön biztos i tás i módozatot, 
a mely lehel övé t eszi minden föld-,  vagy bázbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, hogy egy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése által, csekély dijfizetéB  ellen 
nében családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztés-
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesei 

maradjon a családnak. 
Ilyen jelzálog-kölcsön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi dij ellenében 

azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerződő félnek  a kölcsön-törlesztési 
időtartamon belül bármikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget 
az illető kölcsönadó pénzintézetnek azonnal visszafizeti  és a családot a tehermentes birtok 
élvezetébe juttatja. , 

Ezen biztosításnak megkötésénél teljesen mindegy, hogy a kölcsön mostani avagy régibb 
keletű, mivel az évi díj csak a még hátralékos időtartam alapján számíttatik. 

A feltételek  világosak és mindenki által könnyen megérthetők. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes lölvíUgositásokkal szolgál: 
a „Tlie Gresham*' angol életbiztosító társaság 
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
, , ,„ Kolozsvárit, Trencaén-tór L smM (saját hát) 
1 2 -
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Sz. 6798—1897. 
tag. 

Hirdetmény. 
Alólirt kir. törvényszék közhírré teszi, hogy 

Dávid István és érdek társai által Csíkszereda vá-
ros határa tagosítása iránt beadott kérés folytán 
a megengedbetőség felett  Éltes Z-igmond kir. itélő 
táblabíró által tartandó tárgyalásra határnapul 
1898. évi január hó 17. napjának reggeli 
8 Órája Csik-Szereda város házához kitiizetik, 
melyre a csikszeredai összes birtokosok oly figyel-
meztetéssel hivatnak meg, hogy a kérvényt ezen 
kir. törvényszéknél s a város házánál megtekint-
hetik és hogy a meg nem jelent felek  ugy tekin-
tetnek, mint a kik a tagosításba bele egyeznek. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szereda, 1897. november 23. 

Wettenstein Mór, 
j.fryz.'i. 

Gyárfás  László, 
elnök. 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

való gyors és biztos hatású szer, emberek-
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz 
ára 35 kr. Postaszétküldés legalább 3 do-
bozonként. Kapható 

T l i e l f l  r x i g r y - e s 
gyógyszertárában 

4—10 C s i k - S z ó p v i z e n . 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerüleg meg-
engedett sorsjegyeknek, részlet-
fizetésre  való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confidentia"  czimen: 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdő-utcza 4. 

4—5 szám intézendők. 

Bátor vagyok a helybeli és vidéki közönség-
nek tudomására hozni, bogy e hó 23-átÓI 26-áig 
mindennap reggeltől estig helybeli műtermemben 
fényképészeti  felvételeket  eszközlök. A miiterem 
fűtve  van. Becses pártfogásért  esedezve tisztelettel 

fényképész. 

Nagyobb mennyiségű takar-
mány eladó Fodor Antal birtokán 
Csik-Somlyón. 2 - 2 

Elsőrangú hazai gyártmány. 

F o n t o s c z i m : 

E L S Ő M A G Y A R 
r 

8 
M « 
M 
W 

RÉEZVÉNYTÁRSULAT 

B U D A P E S T . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

I H F * ö s s z e s 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni. 

6—12 r é s z l e t e s á r j e g - y z ó l s l c e l 
és szakszerű felvilágosítással  díjmentesen szolgálunk. 

i| Szecskavágók Morzsolok. 

F j a á g l r ó k l a p j a ! U j a á g l r ó k l a p j a ! 

B U D A P E S T I ILT A 
A magyar sajtóban páratlan az a siker, a melyet a 

BUDAPESTI NAPLÓ 
aratott és az egész világ saj tójában példa nélkül való, hogy egy szerkesztőség maga alapított volna és adna ki politi-
kai napilapot. , 

BUDAPESTI NAPLÓ 
a szerkesztőség tulajdona, nem adta magát semmiféle  vállalkozás rendelkező hatalma alá Független tehát és szókimondó felfelé  is, le-
felé  is minden irányban. Az igazi szabadelvüségnek sok diadala fűződik  már a BUDAPESTI NAPLÓ pályájához és a reakezionárius 
törekvések kudarczai megannyian a BUDAPESTI NAPLÓ egy-egy sikerét jelentik. 

A Budapesti Napló karácsonyi albuma, 
a melyet a szerkesztőség karácsony napjára kivétel nélkül a lap minden előfizetőjének,  az njonnan belépők-
nek is megküld, olyan irodalmi remek, a mely az ország határán is messze túlmenő feltűnésre  tart számot. 

A huszadik század asszonya. 
Ez a kérdés, a melyről a világirodalom legragyogóbb nevü írói nyilatkoznak a budapesti Napló albumában, közvetlenül a Budapesti 

Napló közönsége számára készült czikkben. 

IVAN, ifjabb  Ábrányi Kornél nagyszabású remek költői elbeszélése 
követi ezt a remek czikksorozatot. 

A Budapesti Napló írásban és képben az album befejező  része. 
A Budapesti Napló főszerkesztője:  A Budapesti Napló felelős  szerkesztője : 

V É S Z I J Ó Z S E F . B R A U N T S Á N D O R . 
A Budapesti Napló belső dolgozótársai: 

Ábrányi Emil Féi Béla Dr. Kovács Jenő Molnár Ferenos 
• w ? n y l K o r n e l Gergely István Lyka Károly Pékár Gyula 

Clair Vilmos Holló Márton Márkus József  Dr. Soltész Adolf 
w ™ * Horváth Elemér Merkl Adolf  Svéb Tivadar 
Eros Gyula Janovios Pál Dr. Márton Miksa Tháry Zoltán 

A szerkesztőséghez csatlakozik a külső munkatársak, czikkirók és tárczairók díszes sora. 
A B U D A P E S T I K A F L Ó 

rovatai gazdagok,  értesülései  kUfwőék.  Az egész újság friss,  eleven, temperamentumos  és minden rovatában az izlést,  az előkelő-
séget és a megbízhatóságot  ismeri legfőbb  törvényének. 

Előfizetés:  egész évre 14 frt,  félévre  7 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr. 1 hóra 1 frt  20 kr. 
Mutatványszámokat egy hétig ingyen küld a kiadóhivatal. 

S z e r k e s z t ő s é g - é s k i a d ó U l v e t a l : I2C. , "Ü"llől--u.t 1 B . s z . 

Olvassa mindenki az ujságirók lapját: 
u d a p e s t i ^ T e c p i ó t l 

Nyomatott Csík-Szeredáhan a laptulajdonn* és kisdó Gyftrgviakab  Márton könyvnyomdájába n 1897-




