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SMrkMttaégl Írod*: 
Celk-Szereda 

Molnár Jóaaef  ügyvéd 
irtxlájábu, 

hová küldendő a lap nellemij 
részét illető minden kOi-

leméay. 
ZUAUdfatal: 

, Györgyjakab Márton 
j MajriutMkaléM, 
.hova u elAflxatéii  péuek éa' 

^ hirdetések kUdwdffk^ 
CSIKI LAPOK 

P O L I T I K A I , T Á R S A D A L M I é s K Ö Z G A Z D A S Á G I 
H E T I L A P . 

i&A-
Elöflaetóal  ár: 

Bei» évre 4 ft (kölnidre) « fi Félévre . . 3 fi Negyedévre 1 fi 

Hirdetési dijak 
• legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegükért kfilön  minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri orikkek 
soronként 20 krért közöl-

tetnek. 
ST 

Megjelenik minden szerdán. ÜTEr.TTTAq HTTT.RIfTOTTlV 
^EOXjÍT-ÁJES J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Az olvasó közönséghez. 
Egy oly nagyobb kenyérkereseti mun-

kára vállalkoztam, melynek eivégezhetése 
minden időmet igénybe veszi és igy kény-
telen vagyok 1898. január 1-tól 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: 
pártotakivüli politikai lap, mely minden 
helyi és közérdeket minden befolyástól 
menten fog  tárgyalni. A lap eddigi munka-
erői mind megmaradnak, sőt egy pár ujabb 
erőt is sikerült 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: 

Bgész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 

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

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

Csik-Szereda város jövője. 
Ezen czim alatt egy igen figyelemre 

méltó és megfontolásra  nagyon is érdemes 
czikk jelent meg e lapok megelőző számaiban. 

Ritka érdeklődéssel olvastam azokat a 
sorokat már azért is, mert nem igen mutat 
batunk rá példát, hogy egy-egy közérdekű 
hirlapi czikkben egyebet is olvashassunk 
egy-egy feljajdulásnál,  vagy egy-egy oda-
vetett jámbor óhajtásnál, a mi természetesen 
mindig jó arra, hogy egy-egy eszmét fel-
Bzinre vessen, hogy azzal a nagy közönség 
foglalkozzék  ; de ennél alig is ér többet. 
Egy-két hét mnlva feledésbe  megy s a kö-
vetkező héten megint egy új eszme villan 
fel,  mely hasonló sorsban részesttl. 

A (ennebbi czim alatt megjelent czikk 
azonban, nemcsak eszméket penget, hanem 
azoknak miként leendő kivitelére nézve is 
módokat ajánl. Ezért érdemes, hogy azzal 
minél többen és minél többször foglal-
kozzunk. 

Azok a legelső teendők, melyekre a 
czikk rámutat, oly elodázhatlanok, hogy 
azok megoldása nélkül a város jövő fejlő-
déséről még csak elmélkedni is abszurdum. 

A megoldás pénzügyi oMaláról ezúttal 
nem akarok beszélni, mert az elég részle-
tesen és kézzel foghatóan  van kifejtve.  A 
praeliminált egyszázezer forintot  nem is tar-
tom soknak. Sőt amaz összeg beszerzését és 
biztositását még olyan nehéz dolognak sem 
tartom, mint az a czikkben ki van fejtve. 
Egyszázezer forint  kölcsön felvétele  és annak 
törlesztés utján való fedezéséről  való gon-
doskodás nem is oly rettenetes vállalkozás 
egy város autonom hatáskörében, mint a 
milyennek első ötletre tetszik. 

Én ezúttal a tervnek csak egyik ágá-

val kivánok foglalkozni.  A piacztér kérdé-
sével, mert ezt tartom a legeslegelső dolognak. 

Az emiitett terv szerint, ez olyformán 
volna kiviendő, hogy a városházával szem-
ben levő telkek, a vágóhid utczától körül-
belül a Böjthi Endre telkéig kisajátittassanak 
s innen a kis rét felé  képeztessék a piacz, 
melynek a rét felől  eső ţ széle mellett vo-
nulna egy ujon nyitandó utcza a mai or-
szágúttal egyközüen. 

A terv alapjában jó, de én azt nem 
olyformán  ̂ kívánnám kivinni. Én sokkal ol-
csóbbnak, könnyebbeu kivihetőnek és a 
város jövő fejlődésére  nézve előnyösebbnek 
tartanám, ha a város házával szemben eső 
telkekből . kisajátítva vagy megvásárolva 
20 —30 méter szélességben egy egyenes utcza 
nyittatnék a réten és a vármegye valamelyik 
telkén keresztül az országútra. Ha ezen 
utcza például a leányiskola palotája mellett 
nyílnék ki az országútra, szerfelett  kedve-
zően alakulna egy városi központ, mely a 
váruteza lakóit is közelebb hozná ahoz. A 
réten keresztül megvásárolandó vagy kisa-
játítandó kaszálókból kellene aztán nagyobb 
területeket a város részére fenntartani,  mely-
ből egy szép és tágas piacztér! lehetne ké-
pezni. A rétben elterülő kaszálók ára semmi 
esetre sem lehet oly magas, mintha ugyan-
azon nagyságn tért már beépitett telkekből 
akaijak beszerezni. Ezen nyitandó utczának 
folytatását  fogná  majd képezni az, mely a 
városház során levő valamelyik telken ke-
resztül a mai „Sütz-kert" utcza felé  vinne. 

Azt a leglaikusabb szemmel is azonnal 
át lehet látni, hogy Csik-Szeredának köz-
pontja a mai kis rétben van s épen azért 
a legcsodálatosabb jelenség, hogy e központ 
felé  egyetlen utcza sem vezet. A helyzet 
csodája, hogy az utak mentén a telkek ára 
már-már a mesés árig emelkedett s a város 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Karácsony és jelentősége. 
A karácsony egy went idill, melyet az ó-kor 

örökül hagyott ránk, s melyet as oj-kor reálízmnaa 
• materiáliimnaa nem törölhet ki az emberek szivé-
ből. A többi, ugy szólva, már mind oda van I A ka-
rácsonyi hangillat szent és sérthetetlen, á karácsonyi 
öröm óai aaent tisztaságában ragyog, árnyéka ninos, 
csak fénye  és melege. 

A paradicsomi almafa  s a keresztfa  tragédiája 
között, mind örökös idill áll a karácsonyfa,  mely az 
emberiség Megváltójának születését és isteni szere-
iét hirdeti. 

A kereszténységnek ezen szent ünnepéről sok 
érdekes történetet jegyeztek fel  a régi hagyományok. 

őseink deozember 24-én a aient estével kezdet-
ték s négy napig tartották. As első nyilvános ünne-
pet iddasámitásunknak 98-dik évében ülték meg, de 
minden évben rendesen megtartandó ünnepekké e 
napokat Teleaphorus pápa tette, U 138-ban halt meg. 

A négy karáosonyi ünnepet 1094-ben a kons-
tanosi nagy zsinat, egyházi gyűlés is megállapitá. 

A porosz protestáns egyház a szentháromság 
dogmájára való tekintetből három nap ölé meg ezen 
ünnepet, ezintugy a húsvétot és pünkösdöt. 182Q-bsn 
egy kabinetparanos két napra állapitá meg, néhány 
évvel késóbb a szász királyság is követé a szomszéd 
állam példáját As angol egyház Christmas-day, vagy 
1* karáosonyi ünnepe, egy napig tart. A akót press-
Mtorj egyház máig is a rideg puritánizmns sselleme 

alatt áll s daczára, hogy nagyra van az ő keresztényi 
vallásosságával, nem tart karácsonyi ünnepet. 

A karácsonyi négy napi ünnepet Telesphorus 
pápa és a konatanczi zsinat óta kell számitanunk s 
méltánylásául tudnunk kell, hogy azok nem kizáró-
lag Krisztus születése emlékére voltak szentelve, ha-
nem az ósi egyház szempontja szerint oda tartozó 
szentek és rokon események ünnepsorozatát is jelenték 
s tulajdonképen a deozember 26-ikétól január 6-ig 
teijedő 12 nap mind ezen ünnepkörhöz tartozott, 
mely napok magokba foglalják  a vértanuk emlékün-
nepeit is. Deozember 20-án István vértanú emlékét 
ünnepeljük. Ó már életében arra volt kiválasztva, 
hogy mint diakónus, a szeretet adományait a szegé-
nyek között kiosztogassa; nem osoda tehát, ha a nép 
ót sok helyen áldásthozónak választotta ki Kará-
osony másodnapján — a nép hite szerint — fehér  lo-
von megjelenik s örömet hoz a jó gyermekeknek. 
Svédországban még ámult században ia énekelt a 
nép a lovas szentről. Németország némely vidékein 
a oselédek még most is, sőt ezelőtt egy-két évtized-
del Magyarországon különösen a csizmadialegények 
e napon változtatták helyeiket. Az előbbi vidékeken 
e helyváltozás ostorosattógtatással van összekötve. 
A jó szolgák gazdájuktól selyem azalaggal ékesitett 
ostort kapnak s a falu  egyik terén gyülekeznek, ott 
körbe állanak s elkezdenek az ostorral durrogtatni. 

Karácsony 3-dik napja János vértanúnak az 
emlékünnepe. Lehetséges, hogy e napon szenteltetett 
fel  a római szent János temploma, vagy bogy János-
nak epbezusi püspökké lett fdlszentelesét,  vagy ta-
lán a száműzetésből való visszatérését akarták de-

j ősember 27-én ünnepelni. 
Tapnnk ma i u á m á l i o i egy fél  Ív melléklet van osatolva 

Deczember 28-án, apró szentek napján, az ár-
tatlan kisdedek emlékét tartjuk. Szokásban van e 
napon, hogy a gyermekek vesszőből font  korbáos-
csal, a székelyeknél egy szál füzvesszővel  járnak 
korbácsolni, mit egy kis mondóka kiseretébeu cse-
lekesznek. 

Az ünnep azon ártatlan kisdedek emlékére van 
szentelve, kiket Heródes Betlehemben legyilkoltatott. 
Ez esemény alatt a néphit egy rettenetes vérfürdőt 
képzel. Például a görög egyház 11 ezer meggyilkolt 
kisdedről beszél, holott Jézus idejében Betlehemnek 
nem volt több ezer lakójánál. Igy legfeljebb  30—40-
re mehet az ártatlan áldozatott száma, kiket a gyá-
va zsarnok legyilkoltatok. Igy magyarazható meg, 
hogy a világtörténelem nem emlékezik meg a bet-
lehemi gyermek gyilkoltatásról; a zsarnoknak egyéb 
véres szörnytettei mellett az föl  se tünt. 

Az utókor, mintha a gyermekeket kárpótolni akar-
ná késő ivadékokban azért, a mit ama kisdedeknek 
kellett szenvedniök Herodestől, a karáosonyt a gyer-
mekekre nézve tette epedve várt ünneppé. A kis 
Jézus mindeu évben eljön a jó gyermekekhez s el-
hozza a karácsonyfát,  melylyel mennyei örömet sse-
rez nekik. Ki tudná leirni azt a perozet, mikor meg-
pillantják a kedves ajándékokat, a szép, tündöklő 
karosonyfát.  — Mind égi tárgyhoz áhítattal, re-
megve nyul a egy kis mennyország van ekkor a 
a gyermek lelkében. A kis Jézua lelkébe száUt a as 
ó társaságában oly rendkívül boldog. 

A karácsonyfa  Németországban van a legrégibb 
idő óta szokásban, innét teijedt Európa minden or-
szágába B Amerikában is német települők honosították 
meg. Angliában esak a jelen ssázad elején jött di-
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természetes központján szénát kaszálnak. 
Az az ellenvetés, hogy az a rét vizes, ma 
már oly csekély számba vehetőségre tarthat 
igényt, hogy emlitenem sem szükséges. Egy-
szerű orvossága az, hogy az ott elfolyó  pa-
takotszabályozni, s vizét a város közegészség-
ügyének és tisztaságának szolgálatára kell 
rendelni; mert az a patak, kellő elrende-
zéssel, egy megbecsttlhetlen áldása lehet a 
városnak, de nem a mai vadállapotában. 

De hát mindezen tervek igen szépen 
néznek ki igy papiroson, csakhogy azokat, 
vagy bár azok egy némelyikét végre is 
kellene hajtani valakinek, vagy legalább a 
végrehajtást meg kellene kisérteni. 

De kinek ? 
A dolog természetes rendje azt követeli, 

hogy ezt az ügyet a városi tanács — s 
legelső sorban a polgármester - tegye ma-
gáévá. Kezdeményezze azt a képviselő tes-
tületnél s kérjen felhatalmazást  attól annak 
végrehajtására. Majd a képviselő testület 
kitalálja a módját, hogy oly férfiakat  adjon 
a városi tanács mellé segítségül, kiknek 
közreműködése mellett ezt és sok más üdvös 
ügyet sikerre lehet vezetni. 

Várjuk tehát a városi tanács kezdemé-
nyezését. 

Ezt a várakozásunkat pedig oly érte-
lemben fejezzük  ki, hogy nem fogunk  szűnni 
e lapok hasábjain állandóan sürgetni, mig 
ki nem deritjük, hogy voltaképen kin és 
min malik a város jövője érdekében való 
buzgó működés elhanyagolása. 

Kéljük azokat, kik ez ügy iránt érdek-
lődnek, hogy minél többen mondják el vé-
leményüket e lapok hasábjain. 

nem lesz eskfidtszéki  tárgyalás, hanem mindkét tör-
vényszék területe a brassói törvényszékhez lesz be-
osztva. Ez a lehetó legképtelenebb tervezet. Brassó 
ugyanis ezen három törvényszéki területnek a leg-
végén van s akkor már akár Kézdi-Vásárhely, akár 
CBik-Szereda sokkal alkalmasabb Brassónál a cso-
portosítás központjául, nem is tekintve arra, hogy 
Brassó lakossága nem képes egy olyan esküdtszéket 
kiállítani, mely két oly tiszta magyar lakosságú 
megyének (Csík és Háromszék) bünügyi tárgyalásait 
megértse, miután Brassóban Bem a sz.iszok, sem a 
románok nem tudnak magyarul. Reméljük, hogy 
mindkét megye megteszi a megfelelő  lépéseket ille-
tékes helyen és igy kelló idóben lese figyelmeztetve 
az igazságügyi kormány, bogy minó baklövés előtt áll. 

= Aa esküdtszóki eljárás a bűnügyek-
ben minden valószínűség szerint 1809. január 1-én 
lép életbe. Budapestről kaptunk egy levelet, mely-
ben felhivják  a figyelmünket  arra, hogy az igazság-
flgyminiszter  az eskfidtszéki  eljárást nem minden 
törvényszéknél akarja behozni, hanem két vagy há-
rom törvényszék területét akarja csoportosítani. Ezen 
sierenosétien gondolat kitelik az igazságügyminisz-
teriumtól, mert ottan az asztalok mellett az utóbbi 
években olyan emberek intézkednek és gondolkodnak, 
kik csak rubrikákból s legfeljebb  egyes külföldi  szak-
munkákból ismerik az életet. — Már most ilyen 
fejű  emberektől lebet-e várni azt, hogy egy esküdt-
uéki tárgyalással járó költségeket és az egyes em 
berek mulasztásait mérlegelni tudják as esetre, ha 
például a csiki ember Brassóba kénytelen vándorolni 

U J é v . 
Fut földűnk  tekéje régi pályáján. Elröpül a 

12 csillagkép előtt s a hol már volt, oda újra 
visszatér. Állandó és egyforma  az utja, ugyanaz 
a forgása  s rajta mégis minden változik. Veszti 
s váltja képét az élet, kihal s újra felhangzik  a 
dal a viruló lombokon. Élet és enyészet, születés 
és halál egymás nyomába lép. Bölcsőt és kopor-
sót ugyanazon fából  faragják  s a bölcső dala 
egybeolvad a koporsó gyászénekével. Búbánat, a 
kit ért, remény biztatja, élete, ha fogy,  föltáma-
dást remél. Örökös a földnek  forgása  és örök 
rajta az élet. 

Üdv neked te évezredekfóta  mindig meg-
jelenő és mégis mindig uj vendég. Mit hozasz te 
uj év ? Elhozod-e a kivánt szerencsét ? Álmodott 
boldogságot változtatsz-e valóvá ? Valóság lesz-e 
a szebb jövendő, a mit vágyaink képzeletünkben 
megfestettek  ? 

Vár ifjú,  vár a csalódott, még az öreg is. 
Várunk és félünk,  ölelünk és rettegünk téged, 
te titokteljes uj év. És elreppen ajkunkról az 
üdvkivánat: „Boldog uj évet!" Minden kebelből 
kitör a kívánság: csak jót, csak szépet és bol-
dogságot adjon az uj esztendő. 

Tapasztalataink arra tanítottak, hogy ígé-
retekben pazar, beváltásban fukar  a jövő. Azért 
a bizalom megrendült s nagyobb tért nyer az 
egyének sorsában a közmondás : „Kiki a saját 
szerencséjének a kovácsa". Sorsunk nagyobb ré-
szét önmagunk intézzük s szerencsénket önerőnk 
táplálja. Ámde a népeknél a szabad akarat csak 
kis mértékben nyilatkozik. Az emberek nagy tö-
megét áramlatok sodorják ide s tova s gyakran 
jutnak egymással összeütközésbe. 

Magyarországban és Ausztriában hiába hir-és ott napokat tölteni nemcsak a tárgyaláson, hanem i . 
az oda és VÍBSZB utazáson is. Ugy halljuk, hogy ae I dette a fejedelem  és kormány a békét, elűzte ez1 

a csíkszeredai, se a kézdivásárhelyi törvényszéknél I a pártoskodás, a politikai belső háborúság. A béke 

vatba, de általanosan csak akkor terjedt el, mikor Al-
bert herceg, Viktória királynő férje,  Németországból 
Angliába költösött át. 

A karácsony azonban nem csupán a családias-
ság, jótékonyság és emberszeretet, hanem a béke 
ünnepe is. Hisz e napon hirdettetett ai embereknek 
a béke, mikor e szép ünnep alapját a szeretet hir-
detőjének születése megvetette. A karácsony még 
a középkorban is enyhitó, szelídítő hatással volt a 
a háború iszonyataira. A hadakozó angolok és fran-
csiák közt 1428-ban Orleans ostroma az ünnepek 
alatt fegyverssünet  volt. (Jgyanis az ostromló angol 
vezérek kérték az ostromlott franczia  parancsnokot, 
hogy kölosönesen ssüntetessék be a hodakozást. Ebbe 
készséggel beleegyeztek a francziák  is; a dühöngő 
oaatasaj helyet tehát az öröm és bologság hangjai 
val ttvdözölték a .béke hirdetőjének" születésnapját. 

A Dunán tuli rész némely vidékein karáosony 
estéjén, as éjféli  mise előtt gyermekek és legények 
csoportosan bejárják a köiséget, miközben kolom-
polnak, kürtölnek, ostort csattogtatnak; e szokással 
valószínűleg a betlehemi pásztorok utazását akarják 
jelesni. Ugyanitt a családfő  a mise előtt kimegy 
kertbe s egy ssalmacsutakkal megveregeti a fákat, 
hogy jövőre gazdag gyümölcstermése legyen. A ba-
romistállóba is be megy s minden marhájának egy 
buasaemet ad enni, de sokat nem idős az istállóban, 
mert a nép közt az a hit van elteijedve, hogy ka' 
rácuony éjgzakaján a barmok is megszólalnak s be-
ssélni tudnak, de as embernek ezt meghallania ve-
szedelmes dolog. 

A karácsonyi ünnep idején, karácsonytól uj 
évig a betlehemes páaitorok járása majdnem orsiá-
gos Mókás. A régi időkben aaersetoaek, papok siok-

ták a karáosonyi vallásos színdarabot előadni, most 
azonban már mindenütt a gyermekek és legények 
vették át a szerepeket. Azonban tán egész Magyar-
országon seholsem adják elő érdekesebben és szebb 
versezettel, mint a római kath. székelyeknél. Szép 
emléke ez a régi buzgó vallásosságnak s a betlehe-
mes játék verse pedig a nép költészetnek egy, a 
vallásosság törzsén fakadt  bájoa virága. A népkölté-
szetnek, az igaz érzésnek tiszta, eredeti gyöngyei 
osillognak ki a székely betlehemes misztérium ver-
seiből, gazdagon föl  lelhető benne a népies nyelvkinos, 
a jó észjárás és jóízű humor. 

Bátran nevezhetjük ezt az előadást népies szín-
darabnak, teljesen megfelel  ennek a személyzet szá-

jelmezes öltözete s a jól begyakorolt értelmes 
előadás. A személyzet 10 egyénből áll: egy huszár, 
egy király, egy angyal, Szent József,  Mária és öt 
pásztor. Az öltezetük az ünnep és a történet méltó-
ságához van összeállítva, föllépésükben  és előadásuk-
ban is komolyság, jó törekvés és jó szándék vezérli 
a fiatalokat:  Holmi gonosz csínyt nem szoktak elkö-
vetni a székely betlehemesek, mint mások egy-egy 
vidéken, bol a hatóságok be is tiltották ezt a szo-
kást ; mert mig az angyal benn a szobában énekelt 
s József  és Mária beszélgettek, az alatt a künn ma-
radt pásztorok a konyhában, padláson s esetleg a 
kamarában is összekutattak minden zugot s a talált 
kalácsot, kolbászt, szalonnát tarisnyájokba rakták; 
még azt is megtették, hogy a meleg kemenczéből 
is kiszedték a pogáosát s a kalácsot. Nálunk széke-
lyeknél, e vallásos szokás ősi tisztaságát ily bemocs-
kolástól nem kell féltenünk,  mert népünk erkölcse 
még megbecsüli a vallásoB kegyeletet. 

müvei helyett a fegyvereket  szaporítják a kor-
mányok. A német császár, az orosz czár flottá-
kat küld a khinai kikötőkbe, az angol is ki tudja 
mit forral  a fejében.  A nép verejtékének nagy 
része ágyukért, puskákért foly.  A militarizmus 
egész Európát nyűgben tartja és szegénységbe, 
veszedelembe dönti. Mit hoz a jövő, békét-e, vagy 
háborút? Boldog haladást, vagy boldogtalan 
bukást ? 

Mindenek előtt mit hoz az uj esztendő a 
magyarnak? A béke derűjét-e, vagy a belviszály 
fergetegeit,  viharait. Egy 80 éves állapot épülete 
repedez, bomladoz, recseg és inog. A pártok és 
a nép egy részének a 30 éves tapasztalat hatá-
rozott irányt nem adott. 

A közmondás azt tartja, hogy akár a kő 
esik a tojásra, akár a tojás a kőre, mindig a to-
jás törik el. 

Ilyen tojásnak tartják sokan Magyarországot, 
mely a közös ügyekban Ausztriával szemben min-
dig veszít. Meglátjuk, hogy a jövendő igazat ad-e 
a közmondásnak ? Tojás, vagy kő összeűtközéBe-e 
a két állam viszonya ? E közmondás ne a mi ál-
lami életünkből merítse hitelét, s a benne rejlő 
tanulság ne vonatkozzék reánk. 

Az államok jólétét ne a kizsákmányolás po-
litikájára, hanem a jog szabadság tiszteletére 
építse minden ország. Hazánk ezredéveB múltja 
tanúsítja, hogy minden lépésünket az utóbbi ve-
zette. Mások irányában mindig lojálisak, türelme-
sek voltunk egészen a szenvedésig. A politika 
purgátoriumának tüzében hozzászoktunk a szen-
vedéshez is. Azt mondhatjuk, a mit XIV. Lajos 
az ő gyóntatójának, mikot ez azzal ijesztgette a 
fiatal  királyt, hogy a purgatoriumba jut, ha sze-
lídebb nem lesz. Ott pedig sokat szenvednek a 
lelkek a tisztító lángban. „S meddig kell ott szen-
vedni?" — kérdé a király. „100, 200, 300 esz-
tendeig is," — feleié  a gyóntató. A király pedig 
erre azt jegyezte meg: 

„Alors on s'y fait."  (Akkor az ember hozzá 
is szokik.) A magyart is 2—400 esztendős mos-
toha sors hozzá szoktatta a csapások elszenve-
déséhez. És mint az arany a tűzben, a nemzet 
jelleme is a szenvedések lángjában még tisztább 
lett. Szeretjük Istenünket, királyunkat, hazánkat; 
tiszteljük, becsüljük a mások érdekeit és jogait. 
Haladni a maguuk, nem pedig a mások erejéből 
akarunk. 

Az ősök szelleme és erénye nem halt ki a 
magyarból s az ősi erény bizonyára meg fogja 
védeni s ha kell ki fogja  küzdeni jogainkat. 

A politikai zavarokhoz az eszmeáramlatok 
kavargó örvénye is járul. Vagyonszerzés, vagyon-
felosztás,  munkarendszerek és munkabérek, felső-, 
középső- és alsó-osztályok küzdelme, a szocziáliz-
raus harcza, a nemzetiségek törekvése sötét fel-
hőket vonnak a szemhatár fölé.  Szorongva tekin-
tünk a felhőkre,  hogy mögöttük a nap nem fog-e 
véresen feltűnni? 

Tehát bizonytalanságban vagyunk az uj év-
ben s a bizonytalanság nagyobbnak tetszik, ha 
meggondoljuk a politikai élet zavarát, a parla-
ment mozdulatlanságát, a nagy kérdések lényegét, 
melyek állami és társadalmi jólétünk felett  dön-
tenek évtizedre, vagy talán örökre. 

De legyen bár a jövő kétséges, a remény 
tündéri képe éltet, biztat bennünket. Életünk rö-
gös pályáján pedig bátorít az, hogy ,ész, erő és 
akarat, végre is győzelmet arat." 

A világ bölcs törvényei oly rendszeresek, 
hogy azokban mindenkiről van gondoskodva. A 
folyóban  a hal úszkál fel  és alá a merre tetszik, 
keresi eledelét, a hol találja, kerüli a veszedel-
met s követi ösztönét, de a folyó  medrét el nem 
hagyhatja s ebben meg is találja életének fölté-
teleit. Az ember is az állam ós társadalom med-
réből ki nem léphet; itt él, halad és keresi bol-
dogságát. 

Ha az erény és érdem jutalma a boldogság, 
akkor a székely népnek meghozza ezt a jövő s 
hogy ez soká ne késsék, hó óhajtása minden ma-
gyar kebelnek. 

— a — 6 . 



Melléklet a „Csiki Lapok" deczember 29-iki 52-ik számához. 
Nevelő intézetet kell állítani 

Csikmegyében. 
Nevelő intését terve. 

Tizedik közlemény. 
A sene és a nép. 

A nép lelke a zenében szemlélhető a legjob-
ban. Minden nemzet a legsajátosabb, jellemével 
leginkább egyező zenét hozta létre. Az olasz zenét 
jellemzi a dallamosság, épen mintha a forró  ég-
hajlat dalos madarait képzelnők el, hol az élet 
nagy változatossága, a szenvedélyek hatalma a 
legkűlömbözőbb kitörésekben nyilvánul. 

A német zenét az őrök egyformaságba  bur-
kolt, magas mttvészet, mely csak itt-ott tör ki 
hevesebben, de általában korlátok közé szorulva 
hangot ad a hatalmas német jellemnek, a mely 
szilárd és törhetlen. 

És a magyar dal és a magyar zene. Örök 
báj és örök fájdalom,  melynek hallására szivedhez 
kapsz és agy érzed, bogy valami keservesen szórja 
kebledet, de e fájdalomtól  nem futsz,  sőt az vonz, 
oda köt, oda lánczol s hagyod, bogy füledbe  zúg-
jon és sikoltson. Szereted, ba csendes, méla han-
gok szenvedélytelen egymásutánban vonulnak át 
lelkeden, de végtelen boldog vagy, ha a szendergő 
dallamokból egyszerre felcsap  a legmerészebb, leg-
vészesebb, legizgatóbb szenvedélyig s bár lelked 
húrjait folyton  rázza, tépi, nem fáj,  sőt élsz és 
élvezettől csillognak szemeid és boldog vagy. 

Oh, mert beleöntötte a magyar kedély 1000 
év történetét dalaiba s száz veszélytől és száz re-
ménytől van gazdaggá téve minden hangocska. 

Ne Írjatok nekem történelmet nagyhírű tu-
dosok, ne hozzatok elém Ős foliánsokat,  ne mutas-
sátok szóban Árpád apánk jellemét s Hunyadink 
nagyságát, hanem jöjj el te magyar zenész, rakjad 
egymásután amúgy magyarosan a hangokat, hozd 
mellé lelked szenvedélyét; s akkor elkezdenek 
csattogni szemem előtt őseim kardjai, pajzsai; 
megszólal a sivitó barezi kfirt,  dobogó paripák 
vágtatva rohannak lelkem előtt s látom a lánykát 
miként lengeti kedvese szaladó lova után ártatlan 
lelke szimbólumát. Az ég benépesfll  fölöttem  s ha-
zám egész szellemvilága ott száguld keresztfii. 
Ilyennek kell lenni a népzenének s ilyen is az az 
egész föld  kerekén. 

Szereti is a nép az ő dalait. Aratni ha megy, 
dalol, fonóban  üldögél, de zeng a dal, a katona 
súlyos terhét feledi,  ha dalol, az anyának boldog-
sága, bogy kicsinyét dallal altatja el; furulya  szól 
a béreztetőn, a pásztor élvezi a természet báját s 
érzéseit dalba, zenébe öntve jár. 

Ha lelkedet elöntötte a vágy, hogy a szépért, 
a nép javáért élj, igyekezzél a népet dalra han-
golni, megadni a módot, bogy örömét, fájdalmát 
zenébe, énekbe öntse át s akkor czélodat elérted. 
Kedélyben él a nép, kedélye tartja fenn  nagy nyu-
galmát s ba e kedélyt éltetni bírja bárki is, jót 
tett a néppel. 

Az egyházi zene. 
Vallásunkat az is föléje  emeli minden más 

vallásnak, hogy semmit sem hanyagol el, a mi az 
emberi természetből foly.  Igy pld. a művészetet, 
legyen az szobrászat, festészet,  zene vagy költé-
szet mind felöleli  s még a specziális költői mfifaj, 
a dráma is a mysteriumainknak köszöni eredetét, 
habár a görögök már önállóan is mflvelték. 

Nagy szerep jatott a vallásosság élesztésében 
a zenének. Az a hatalmas solo ének, a mely a 
falusi  templomokban a bagó orgona hangjai mel-
lett keresztül töri magát a korlátokon, semmivel 
sem áll alább hatás dolgában, mint Haydea József, 
Mozart, Bethooven miséi, melyek a magasabb mű-
vészet után vágyó lélek számára termettek. Vagyis 
a legnagyobb elméktől és leghatalmasabb földi 
uraktól le a tudatlan és tehetetlen emberig, min-
denki véghetetlen örömet talál az egyházi zenében 
s mikor a vasár- és ünnepnapon végig énekelt, 
vagy hallgatott egy szép misét, érzi, bogy ő érint-
kezett lelkében Istenével. 

Csak a gondolatot kell jelezoi, hogy mily 
iránybao haladunk, de bizonyítani, hogy az egy-
házi zene mily nagy jótétemény a népeknek, iga-
zán fölösleges. 

Az azonban tárgyalást kiráo, bogy Csikban 
miként műveltetik az egyházi zene? 

Ne találjon senki személyeskedést abban, a 
mit itt mondanánk elkerülhetetlenül szükséges. 

Azért, hogy Csikban az egyházi zene túlságosan 
hátra van, nem személyek, hanem a viszonyok fe-
lelősök. 

Mert valóban nagyon hátra van Sokszor oda 
Öltem egyik-másik kántor mellé, néztem, hogy mi-
ként tudja értelmezni az előtte álló hangjegyet és 
bizony mindent orgonázott, csak azt nem, a mi 
irva volt. Vagyis a hangjegy ismeret, a zenének 
alfabetája  sem űti meg a mértéket. 

Ezzel minden mondva van, a ki a betűket 
nem ismeri, az nem tud olvasni s annál kevésbé 
jártas az irodalom szellemében, ő maga meg aligha 
tad teremteni Ez igy van a zenével is. Haladás, 
tökéletesedés, ez az üdvözítő parancsolatja: „Le-
gyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tö-
kéletes." Ez nincs a csiki egyházi zenében. Van 
egy régi egyházi énektár, lekótázatlanul. Az öreg 
kántor urak gyönyörűen tudták énekelni, fejből, 
de arra csudák csudája, egyik sem gondolt, hogy 
az az összhangzattan nem lehet valami csuda do-
log, áttanulmányozom, megtanulok darabot letenni, 
hangszerelni és kótába szedem ezt a sok szép 
éneket, ügyelve, hogy gazdagítsam olyan motívu-
mokkal, a milyenek a nép érzéke által itt-ott belé-
bozatnak. 

Ha erre valaki rászánt volna egy életet, a 
mint pld. Káldi Gyula a kuruczdalokkal tette, 
pedig hát Káldi sem más, mint egy lelkesült ze-
nész, akkor ma lehetne nagy vagyona, igen elő-
kelő állása és bire neve. A zene terén pedig tör-
ténelmi nevezetességre tett volna szert. De ebből 
láthatja a tisztelt olvasó, mily nagy ok van annak 
a nevelő intézetnek felállítására,  melyet Csikban 
valószínűleg álmodozásnak, ábrándozásnak s meg-
eshetik, bogy nagyképűsködésnek fognak  nevezni. 
A hol semmi, de semmi eszmeáramlat, semmiféle 
kisebb vagy nagyobb iskolaszerű mozgalom nem 
keletkezik hosszú időn át, ott segíteni kell külső 
erők bevezetése által, mert a stagnálás a vissza-
esés fogalmával  egyértelmű. 

Szóljak-e arról, hogy nincs egyetlen népdalos 
kör, a zenekarok Alcsikon tönkre mentek vezetés 
hiányában s nem akadt egy kántor, a ki igy szólt 
volna: „én zenész vagyok, igaz kevés ismerettel, 
de hamar megfogom  ezt a csekélységet tanulni s 
nem engedem a derék zenekarokat elzfllleni,  ez 
vétek volna." 

Igaz t. olvasó, ez a nevelő intézet megadná 
a módot Sweicz és Csehország népeihez hasonlóvá 
tenni a székelyt. Azért megérdemelné a felkarolást. 

Kóródy  Miklós. 

f  D r . M o l n á r K á r o l y . 
— 1897. deczember 24. — 

Meghalt. 
Körül állottuk koporsóját és sirtunk 

sokan, qokan. Sirtunk mindnyájan. Sirattuk 
egy ifjú  életnek a halálba mult jövőjét. Si-
rattuk azt a páratlan tudásu és önfeláldo-
zásig buzgó orvost, ki rövid ifjú  élete alatt 
annyi szenvedő betegnek nyújtott egészsé-
get s annyi kesergő családnak szerzett vi-
gasztalást. Könybe lábadt szemekkel sirat-
tak téged ifjú  halott meggyógyult betegeid, 
kiket te adtál vissza az életnek, melyet te 
magadnak meg nem tarthatál. 

Zokogva sir utánad ifjú  özvegyed. Az 
ő könnyei a legégetőbbek ; mert nem egye-
dül magáért, hanem árván maradt kis le-
ányodért is hullanak. A kis árva a puha 
bölcső vánkosai közt most még nem érzi 
csak álmodja az árvaság mostoha jövőjét. 

Ott áll sirod szélén, a keservtől meg-
törötten, öreg édes apád ; mély bánatát ke-
mény szivébe fojtja  s hosszan mélázva te-
kint le a mély gödörbe lebocsátott kopor-
sód után. Eszébe jut és vas szivébe nyilallik 
egy lükkenéssel az a sok gyász és bánat, 
mely őt az áldott hosszú élet alatt, szeret-
teinek elvesztése árán annyiszor megpróbálta. 
Egy fagyos  göröngyöt dob koporsódra, mely-
lyel eltemeti azt a sok szép reményét, mit 
a te biztató jövődhez füzögetett. 

Testvéreid, rokonaid arczán némán csu-
rognak alá a visszafojtott  könnyek, de az 
Utolsó halott zsolozsma felhangzásával  han-
gos zokogásban tör elő ajkukról a fájdalom, 
mely magával ragadja az egész gyászkísé-
retet sir minden ember, mikor a közönyös 

sir ásók lapátjairól tompán zuhognak alá a 
göröngyök, melyek tégedet a világtól örökre 
elszakitnak. 

E néhány röpke sor legyen a te em-
lékezetednek Bzentelve! 

Nyugodjál békében! 
* 

Temetése az egész város nagy részvéte mel-
lett, deczember 24-én délután 2 órakor ment végbe. 
Koporsóját a rokonok, jó barátok koszorúi díszítet-
ték. Koszorút helyestek a ravatalra: A drága ha-
lottnak — felesége  és gyermeke. Mara orvosának I 
Üdvözöld Marát I — Józsi, Borcsa és Ilona. Ac ön-
zetlen jó barátnak — Mariska. Feledhetetlen Károly 
barátomnak — dr. Bocskor Béla. Károlynak — Gé-
záék. Hálás emlékezetűi — Weér György és neje. 
Háladatosságból — Lázár DomokoB és családja. Fe-
ledhetlen jó barátomnak — Qözsy Árpád. A csik-
megyei orvosok — szeretett kartársuknak. Dr. Mol-
nár Károlynak — Baktai-család. Jó orvosának — 
Leicht Károly. 

. 
Életrajzi adataiból közöljük a követkeíőket. 

Született 1869-ben. Középiskolai tanulmányait a 
csík-somlyói főgimnáziumba  végezte. A budapesti 
tudom.-egyetemen orvosi fakultását  elvégezvén, né-
hány évig a budapesti Rókus-kórhásban mint gya-
kornok, később mint segédorvos működött a legelső 
orvosok oldala mellett, a hol szerzett gyakorlati is-
mereteit később itthon annyi sikerrel érvényesítette. 
A Rókus-kórház segédorvosi állását a csíksieredai 
közkórház főorvosi  állásával cserélte fel,  mely mi-
nőségében Csik-Szereda város főorvosává  is kine-
veztetvén, ezen kettős minőségében szolgálta Csik-
Szereda közegészségügyét 1896. év végéig, mikor 
betegeskedni kezdett. Ez év tavaszán hosszabb időt 
töltött Olaszország enyhe éghajlata alatt, üdülést ke-
resvén ott. Állandó egészséget azonban az enyhe 
éghajlat sem biztosithatott, miért nyugdíjaztatását 
kérte. Folyó év őszétől baja mind súlyosabbá vált, 
mig egy ezelőtt néhány nappal beállott változás az 
ágyba szögezte, s három napi kínos szenvedés után 
a halál váltotta meg. 

1 B O D A L O M . 
„Hangulatok" lesz a czíme Bartha Miklós 

könyvének, mely a könyvpiaezon karácsonykor 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 költő hivatása, 
Elvérzés, Pásztortűz, Emlékezet, Otthon, Födélseten, 
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 megírva ezek a költemények. A 
közönség körében szokatlan érdeklődést keltett az a 
hír, hogy Barthától szépirodalmi dolgozatok jelen-
nek meg a könyvpiaezon. 

Barthát a „MAGYARORSZÁG" szerkesztősége 
birta 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-
országára 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 I i É K , 
— Hymen hir. Szepeasy Elek uradalmi 

erdómérnök, munkácsi lakós, folyó  hó 25-én este 
eljegyezte Bartha Ignácz veszprémi kir. törvényszéki 
biró, volt csik-szeredai kir. ügyész és neje siere-
tetre méltó kedves leáayát, I r é n k é t. Ssereacsét 
és boldogságot kívánunk e szép frigyhez  ! 

— Fagyos karáosony. A kik a jelen évre 
„ S z e k e r e s k a rá c s o n y t" ós a jövőre „Szá-
n o s h ú s v é t o t " j ó s o lg a t t a k az első kombi-
náczióval felsültek.  Ha visszapillantást vetünk a 
közelebbi évtizedben lefolyt  időjárási tényezőkre, 
nem találunk a mostani 20—26 fokos  karácsonyi 
hidegek párjára; daczára annak, bogy némely 
években két akkora bő is fedte  ilyenkor a földet. 
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1877-től kezdve idáig három évben köszöntött bej 
Csikban a zord égalj daczára is a hivatalos tél. 
Ugyanis az elől nevezett évben deczember 15-én 
esett az első hó, de a nagy bó daczára is deczem-
ber végéig a hideg 20 fokot  nem ért el. 1888-ban 
deczember 20 án kezdődött a valódi tél. 1889-ben 
deczember 1-én lett hó s a hőmérő 19 fokig  esett 
a fagyponton  alul. 1890-ben október 23-án lábnyi 
bó esett, de a hó végéig elolvadt s az állandó tél 
deczember 12-én vette kezdetét. 1891-ben deczem-
ber 16-én esett le az állandó hó, de a hőmérő 
azon hónapban 13 fokig  sülyedt. 1892-ben no-
vember 17-én köszöntött be a tél s akkor is 
deczemberben 15 fokon  tul nem terjedt a hideg. 
1893-ban november 10-én lett az első hó, a mi 
néhány nap alatt elolvadt s a tél deczember 3-án 
kezdődött 10—18 fokos  hidegekkel. 1894-ben 
deczember 1-én lett bó, de az is elment s alig volt 
deczemberben fagy  egész 1895. január 3 ig. 1895-
ben október 18-án nagy bó esett, mely a lombos 
fákban  sok kárt okozott, de az pár nap alatt el-
olvadván, a tél november 21-én állott be, de alig 
volt néhány gyenge fagy  deczember 28-ig. 1896-
ban november 22-én kezdődött a tél s deczember 
4-én 24 fokos  hideg volt, de azután enyhe idők 
jártak. Végre a folyó  1897. évben, bár október 
vége s november első fele  hó nélkül még 18 fokos 
hideget is produkált, a valódi tél kevés hóval de-
czember 21-én állott be s hidege elérte a 24 fokot. 

— Szylveszter-estély. A helybeli ifjúság 
által az 1897. évi deczember hó 31-én a szegény 
gyermekek felsegélyezése  javára estély rendeztetik, 
melynek műsora a következő : 1. Népdalokat éne-
kel a dalárda. 2. Szaval Rieszner Ödön tanár ur. 
3. Cello solo. Nagy Gyula ur által. 4. Felolvasás, 
tartja Dobos András ur. &. Ének quartett, Kozma 
Ida kisasszony bármonium kísérete mellett, előadják 
dr. Fejér Mihály, Pildner Károly, Rieszner Ödön és 
Wellman Samu. A műsort táncz fejezi  be. A mu-
latság családias jellegű, egyszerű összejövetel lesz. 

— Örömhír a tanítóknak. Ha igaz lesz 
az a bir, mely a P. H. szerint a közoktatási mi-
nisztériumból meríti forrását,  sok szegény család-
ban fogja  gyarapítani az újévi örömeket. A szerint 
ugyanis a vallás és közoktatási miniszter elhatá-
rozta volna, hogy a jövő évben az összes 400 
frtos  tanitói fizetéseket  600 frtra  emeli fel.  Iga-
zán óhajtandó volna, hogy a hir tényleg is meg-
valósuljon, mert az által a nemzetnek oly jelenté-
keny tényezői részesittetnének az elismerésben és 
a megélhetés bővebb eszközeiben, kik arra mindig 
rászolgáltak és rászolgálnak. 

— Alapitvány. Nagyságos Botb Ferencz, 
tiszt, kanonok, fóesperes  és gyergyó-szárhegyi plé-
bános községének és híveinek javát nemcsak bosszú 
és áldássalteljes lelkipásztorsága, hanem jótékony 
alapitvány által is előmozdítja. Ugyanis ö cs. és kir. 
József  fóherczeg  védnöksége alatt álló „Első bizto-
sító intézet katonai szolgálat esetére " czimü bizto-
sító intézetnél 1896. szept. 24-én egy kötvényt vál-
tott, melynek díjösszegét, 1332 koronát már be is 
Azette. E kötvény szerint 2400 korona és megfelelő 
osztalék lesz az 1914. okt. 1-én esedékes. E bizto-
sítási összeget alapítványi oklevéllel a szárhegyi róm. 
kath. hitközségnek hagyományozta. Ha az összeg 
annyira növekedett, hogy egy gymn. tanulónak a 
finóveldében  való ellátási költségeit fedezheti,  a szár-
hegyi róm. kath. vallású, székely származású tanu-
lók közül azt, ki szorgalmáról és magaviseletéről a 
legjobb ÍBkolai bizonyítványt mutathatja fel  és szü-
lői kevésbbé képesek az iskoláztatás költségeit hor-
dozni, a szárhegyi egyháztanács az erdélyi püspök 
ur Ó Exczellentiájának a csik somlyói r. kath. finö-
veldébe felvételre  ajánlja s a jutalmazott tanuló ezen 
alapítványt tanulmányai alatt élvezni fógja.  Az ala-
pítványról BZÓIÓ oklevélben meghatottan és benső sze-
retettől sugárzó szavakkal igy iija le alapítványá-
nak indító okait. „Harminczegy éve már, hogy Szár-
hegy nemes bitközségét, mint plébános vezetem. Az 
isteni gondviselés iránti mély hálámnak akartam te-
hát ezen alapitó levelein által kifejezést  adni azon 
végtelen jóságáért, hogy kegyes volt engem ezen 
nemes hitközségbe vezérelni, melynek kebelében hí-
veim meleg ragaszkodásának örvendezve, természe-
temnek megfelelő  nyugalmas életet lelhettem. Plebá-
nosságom ideje alatt nem eredménytelenül fáradtam 
abban is, hogy híveim gyermekei árva- és más fel-
sőbb intézetekben is elhelyezést nyerjenek ; szerény 
alapitványom által ÍB azt szándékozom elérni, hogy 
kedves plébániámban örök időkön át legalább egy 
jóreményü tanuló kiképzést nyerjen.' Azt biszszük, 
hogy e közzététellel nem Bércük meg a kanonok ur 
szerénységét, de eleget kellett tennünk a mi örö-
münknek, melyet az ily jótékonyság bennünk felkölt. 

— Nyilvános köszönet. Alólirott, mint a 
esik-somlyói r. kath. fögymnaaium  ifjúsági  kiránduló 
egyesületnek elnöke e helyen mondok bálás köszö 
netet ngos Lázár Menybért orsz. képvialó urnák azon 
áldozatkészségéért, melylyel a nevezett egyletnek 
büai forintot  ajándékozni kegyes volt A tanuló 
ifjúság  érdekében hozott áldozat a nemes tett tu-
datában leli legszebb jutalmát Csík-Somlyón, 1897. 
decsember 25-én. C s a t ó János s. k. fógymn.  r. 

— Komikus képek egy  vidéki admi-
nisztráczióból. A napokban egy veszett kutya 
meglátogatta Taplocza, Csik-Szereda és Zsögöd 
területét s miután tajtékzó habbal neki rontott egy 
törvényszéki birónak, rájöttek a városban arra, 
hogy egy koborló veszett bntya mégis csak sok 
szerencsétlenséget okozhat. Ennek folytán  két pan-
dur puskával felfegyverkezve  utána szaladt a ku-
tyának s bottal ütötték a nyomát egészen Zsögöd 
határáig. Jelentést erről nem tettek s noha az 
egész város erről a dologról beszélt, a hatóság 
panasz hiányában nem gondoskodott arról nyom-
ban, hogy az összes kutyákat 40 napig zárva kell 
tartani. De ennek is meg van az oka, nevezetesen 
az. hogy a város dobja elrepedt. Arra, hogy a 
honvédségtől kölcsOn kérjenek csak 24 óra múlva 
jöttek rá s ha véletlenül a városi hajdúk nem kap-
nak ilyent, a házról-házra való járás bizonyosan 
eszükbe nem jut. E közben azonban egy kis kö-
rültekintés jeleit is adták a város atyák, mert 
egy hajdút leküldtek Zsögödbe, figyelmeztetni  a 
falnt  az odaérkezett veszélyre s csakugyan a vörös 
hajtókás reudőr minden tejes asszonynak elmondta, 
hogy veszett kutya jár a falujokban.  Már most 
csak az a kérdés, bogy mindezen dolgokról tud-e 
valamit a szolgabiróság, vagy ott is, mint a város-
nál a feljelentést  várják, a melynek alapján kiad-
hatják Taploczán és Zsögödön is a vesztegzárt s 
ha egyáltalában kimegy a falukba  a szigorú ren-
delet, vájjon ott is ugy fognak-e  koborogni az ut-
czán a kutyák, mint Csik-Szereda városában, hol 
az általános rendelkezések alól mindig tesznek ki-
vételeket és egyáltalában semmit se hajtanak végre. 

— Veszett kutya Csik-Szeredában. 
Karácsony második napján reggel nagy riadalmat 
okozott egy nagy veszett kutyának viselkedése, 
összeharapdált egy pár kutyát s kicsi hija volt 
annak is, hogy egy általánosan kedvelt törvény 
széki birót nem tett szerencsétlenné. A biró ugyanis 
egész gyanutlanul jött az utczán, midőn a veszett 
kutya a nadrágjának neki harapott, mire ellökte 
ugyan lábával, de a kutya másodszor is neki ron-
tott és pedig az arczája felé,  ugy, hogy ha a bi-
rónak lélekjelenléte nincsen s kezével a torkát 
meg nem ragadja, talán már össze-vissza harap-
dálta volna. Többen aztán elkergették a kutyát, 
mely bizonyára össze-vissza barangol, hogy még 
valahol idézzen elö egy pár szerencsétlenséget. 
Reméljük azouban, hogy a városban legalább az 
összes kutyákat felügyelet  alatt fogják  tartani, 
miután nem lehet tndni, bogy melyik kutyákat ha-
rapta meg a veszett eb. Elég sajnos, hogy a vá-
ros nem tud már egyszer rendbe jönni a kóbor 
kutyákkal, holott talán 3 darab kutya peczérje is van. 

— Mének kiosztása. Az 1898. évre szer-
vezett fedeztetési  állomásokra az állami mének 
szétosztása január 17-én veszi kezdetét s várme 
gyénk területére nézve a kiosztás Repsi-Szent-
györgyön február  5-én fog  megtörténni. 

— Nyilt kérelem. Hazafias  tisztelettel ké-
rem a jelen lapok t. olvasó közönségét, hogy enge-
met azon esetben, ha a karácsonyi r e g e 1 é s, vagy 
ehhez hasouló karácsonyi és újévi alakoskodás va-
lahol még divatban volna, a regések és egyéb ala-
koskodók neveiről és falujáról  rövid uton értesíteni 
szíveskedjék. A ki számomra beköszöntő szavaikat 
és veraes mondókáikat pontosan, lehetőleg tájszólás 
szerint lejegyezné, irodalomtörténeti szempontból 
megbecBÜlhetlen közleményét a saját neve alatt és 
az esedékes tiszteletdíj kiutalványozása mellett a 
Kisfaludy-társaság  népköltési gyűjteményének sajtó 
alá készülő negyedik kötetében, vagy a M. Nép-
rajzi Társaság „Ethnograpbia" czimü folyóiratának 
jövő év folyamában  bocsátanám nyilvánosság elé. 
Budapest, (Nemzeti Muzeum). Dr. S e b e s t y é n 
Q y u 1 a a m. néprajzi társaság főtitkára. 

Kiadói üzenet. Egy érdeklődőnek  Ko-
lozsvárt.  Kérdésére közelebbről válaszolni fogunk. 
Előfizetése  pedig jelen számmal jár le. 

— Kitüntetés. Mauthner Ödön hírneves 
magkereskedónket ismét kitüntetés érte. Ugyanis a 
szerb udvar részére évek óta szállitott kitűnő mag-
vaiért karácsonyi ajándékul szerb királyi udvari 
szállítóvá neveztetett ki. 

— A Budapesti Napló karáosonya. Élénken em-
lékszik meg a niegyar közönség anjiak a tizennyolcz ma-
gyar újságírónak az esetére, akik, hogy függetlenítsék 
magukat minden politikai befolyás  és minden vállalkozó 
tőke nyűge alól, megalapították maguk erejéből, minden 
vállalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona 
gyanánt a Budapesti Napló-t. A lelkes kis csapat most gyanánt a Budapesti Napló-t. A lelkes kis csapat most 
alig másfél  év leforgása  után, szabadelvű magyar közön-
ségnek legkedveltebb újság szolgáltatója lett. Magával 
hozváu fényes  és jóhirü irói 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 Ízlésének minden huszonnégy órában 
ismétlődd bizonyságát adia: — a Budapesti Napló ma 
már nem csak keletkezésének történetében uj és eredet 
de a közönség szimpátiájának gyors felköltésében  is, 
eddig nem látott példát mutat. Ea minden szám arra 
vall, hogy a Budapesti Napló alapitói megérdemlik ezt 
a támogotást. A Budapesti Naplónak friss  és megbiz-
ható értesülései, komoly, tartalmas politikai czikkei, 
a melynk nyomatékossá teszik a fiatal,  de politikai súlyra 

máris döntő jelentőségű újság véleményét, tárczarova-
tánuk magas irodalmi szinvonalii, gazdag informativ 
anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, 
eleven rovatai s miudenreiidü közleményeinél' 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 hatulmas 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 helyi1. Az album minden egyes czíkke egy-egy 
irodalmi remek, közvetlenül a Budupesti Napló számára 
készült és nagy belső értékénél fogva  esztendőkön át lesz 
öröme, dísze minden család asztalának. 

A Budapesti Napló szerkesztősége, a melv csakis 
addigi munkásságáru, hírlapírói sikereire hivatkozva és 
a közönség szimpátiáira appellálva fogott  hozzá bátor 
vállalkozásához, nem csalódott önbizalmában és nem 
csalódott a közönségben, a moly nagy s.erjtettel karolta 
fel  ügyét az első pereztöl fogva,  us hogy a közöns óg 
se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgó-
sággal ós lelkesedéssel törekszik. 

A Budapesti Napló, a mely senkié másé, csak a 
szerkesztőségé és a közönségé, a mely semmi féle  ide-
gen tőke szolgálatában nem áll és csak a maga mun-
kálkodó embereinek, meg a magyar közönségnek, a ma-
gyar hazának, a magyar nemzeti ügynek és a magyar 
szabudelviiségnek az érdekeit szolgálja: ebben a független-
ségében semmihez sem hasonlítható hutalmus erőforrása 
van. Olvasóink ügyeimét ujból is felhívjuk  a Budapesti 
Napló-raés ismételve u legmelegebben ajánljuk ez újságot. 

— A „Magyarország" politikai napilap ez idő 
szerint a legjobban szerkesztett lap az orszápban. Leg-
első rangú íróink és publiczistáink ma kétségtelenül a 
Magyarországba írnak. Első sorban Bartha Miklós, az 
országnak ina legragyogóbb tollú pub iczistája. továbbá 
Pázinándi Dénes. Hoek János, maga a főszerkesztő  Holló 
Lajos, Hentaller Lajos. Inczedv László stb. napról napra 
a legélénkebbé és legelevenebbé teszik a magyar olva-
sóközönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A Magyar-
ország-bon jelennek meg azonkivül Móra Istvánnak 
országszerte feltűnést  keltő tárczái. Ugy, hogy u ki ele-
ven, jól értesült és igazán elsőrangú hírlapot akar ol-
vasni, az bátrun a Magyarországhoz fordulhat.  A Ma-
gyarország-ot nem csak a nemes, előkelő hangja, egye-
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, idevon hirei, párizsi di-
vatlevelei stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A 
Magyarszág az éjelli postával küldetik szét, ugy liogy 
reggel már az ország legtávolabbi részeiben is ott van. 
Mily előny ez a hivatalnoknak, löldbirtoksnak, kereske-
dőnek, iparosnak és minden intelligens embernek, hogy 
más lapokat megelőzőleg olvashatja már reggel mind-
azt, a mi az országban és külföldön  történik. Az ország-
gyűlést, a lúvatalos közlésekel, a bel- és külföldi  tőzs-
dei zárlatokat, szóval mindazt, a mi nemcsak érdekes, 
de az illetőnek állására és üzletére nézve is nagv be-
folyással  van. Tudjuk, hogy mily előnyösen használják 
fel  "egyesek, ha vaíaki egynappal, vagy félnappal  el van 
maradvu az eseményektől." A ki ina egy fontos  hirt előbb 
tud meg, az mérhetetlen előnyben van a többiek fölött. 
A „Magyarország" mindenkire lehetővé teszi ezt a ko-
rai és meghízható értesülést. Ez biztosította Magyaror-
szág részere azt az óriási elterjedést, u minek ma örvend. 

A „Magyarországára legczélszeriibb postautalvá-
nyon előfizetni  akár egy hóra, (1 frt  20 kr.) akár egy 
negyedre. (8 frt  50 kr.) Czim: Mugyurország kiadóhiva-
tala Budupest, Sándor u. 2. A félévi  előfizetési  dij 7 frt, 
az egész ovi 1+ frt. 

— Teljes üzletfelosztás  miatt ritka 
alkalom nyílik é k s z e r e k , a rany- és e z ü s 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 e n e d e k G á b o r és T e s t v é r e 
ékszerész- és órás czégnél. A legizlésesebben és 
legdivatosabban készült ékszerekből, ezüstárukból, 
mint 13 próbás ezüst evőeszközök, gyertyatartók, 
girandolok, tálak, kávés- és teá«- 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. 5—5 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- is LAPTÜLAJDONOS: 

GYÖROYJAKAB MÁRTON. 

Hirdetmény. 
Oyergyó-Szentmiklés községhez nagyon közel, 

mintegy 400 hold erdős területen található 30—70 
ctm. átmérőjű fenyő  kereskedelmi ta szabad kéz-
ből eladó. 

Értekezhetni az erdőtulajdonos id. Ávéd 
Kristófnál  Gyergyó-Szentmiklóson. 1—3 

Eladási hirdetmény. 
György Antal csíkszeredai lakos, közhírré te-

szi, hogy: 1) a Romfeld-féle  sörház mellett levő épü-
letes belső 2 ház s 1 csűrrel 240 nsz. öl terület, 
2) az alispán ur telkével szemben Mindszent felé 
vezető uton 882 nsz. öl belsőség és 3) a va«ut 
mellett közvetlen 370 nsz. öl területtel eladni szán-
dékozik, mely eladás irátu értekezhetni tulajdonos 
G y ö r g y A n t a l n á l Csik-Szeredába és Sán-
dor V i l m o s n á l Csik-Szeutmártonba. Az ár-
vereztetés jövő év j anuá r hó 10-én fog  meg-
tartatni a tulajdonos házánál. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hó 22-én. 
György Antal megbízásából: 

1—2 Sándor Vilmos. 
Nyomatott Csik-8zeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton kőnyvny umdájában 1897. 



D e m b e r . C I K I L A P O K . á 

Sz. 6819-1897. 
kT 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásban, Csik-Szentmiklós, 

Borzsova ás Delne községekből Csik-Szentmiklós 
székhelylyel alakult körben a körjegyzői állás el-
halálozás folytán  üresedésbe jővén az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 89. §-a értelmében arra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, bogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. §-ának 
megfelelőleg  felszerelt  és eddigi szolgálatukat is 
feltüntető  pályázati kérésüket hozzám legkésőbb 
az 1898. évi január 20-ig annál bizonyosabban ad-
ják be, mert a később beadottakat nem fogom  figye-
lembe venni. 

A körjegyző javadalmazása áll: 
I. Évi 400 frt  fizetés.  2. Újonnan épült és 

az igényeknek teljesen megfelelő  természetbeni la-
kás. 3. Irodaáltalány 45 fit.  4. Magán munkála-
tokért a szabályrendeletig megállapított dijak. 

A választás Csik-Szentmiklós községben az 
1898. évi január hó 24-én fog  megtartatni és a 
megválasztott jegyző állását azonnal elfoglalni 
tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember bó 18-án 
F e j é r Sándor, 

1—3' főszolgabíró. 

Sz. 6618- 1897. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásában Csik-Miodszent 

székbelylyel újonnan alakított körjegyzői körben, 
mely körhöz Csik-Mindszent, Szentlélek és Zsögöd 
községek tartoznak a körjegyzői állás betöltendő 
lévén, e czélból az 1886. évi XXII. t.-cz. 83. §-a 
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, s felhivom 
mindazokat, a kik ezen állásra pályázni óhajtanak, 
hogy nagykorúságukat, honpolgárságukat az 1883. 
évi I. t.-cz. 6. §-ában megkívánt képzettségűket és 
az eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérvényeiket az 1898. 4v január 20-lg alul-
írott főszolgabíróhoz  annál bizonyosabban adják 
be, mert a később érkezők nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A körjegyző javadalmazása áll: 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-

szolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodai átalány 30 
frt.  4. Magánmunkálatokért a szabályrendeletileg 
megállapított dijak. A választás Csfk-Mindszenten 
az 1898. évi január 22-én fog  megtartatni, s a 
megválasztott körjegyző állását azonnal elfoglalni 
tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hó 18-án. 
F e j é r Sándor, 

1—3 főszolgabíró. 

Sz. 6617—1897. 
ki. ~ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó Balán-

bánya, Szentdomokos, Szenttamás, Jenöfalva,  Karcz-
falva,  Dántalva és Madaras községekből az ujonan 
megállapított Csik-Karczfalva  székhelylyel alakított 
közegészségi körben az orvosi állomás betöltendő 
lévén arra ezennel pályázatot nyitok. 

Ezen állomással 1000 frt  évi fizetés,  termé-
szetbeni lakás és 100 frt  ntiátalány jár; továbbá 
a nappali és éjjeli látogatásokért a látleletekért és 
járványkezelésekért a megállapított dijak szedésére 
van jogosítva. 

Köteles ezekkel szemben az orvos saját fu-
varén a községeket bavonkint kétszer beutazni, s 
akkor a bejelentett betegeket ingyenes gyógyke-
zelés alá venni. 

Felhivom mindazon orvostudorokat, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi 1.1. 
cz. 9. §-a értelmében eddigi — legalább két évi 
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt  ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1898. évi január 
20-ig annál bizonyosabban adják be, mert a ké-
sőbb beadottak nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A választás Csik-Karczfalván  az 1898. évi 
január 25-én fog  megtartatni és a megválasztott 
körorvosi állást azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember 18-án. 
F e j é r Sándor, 

1—3 főszolgabíró. 

Mélyen leszállított árak! 

K A R Á C S O N Y I É S U J E V I 
r 

Mélyen leszállított árak! 
A nagyérdemű városi ós 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, tutó szőnyegek 25 krtól 
feljebb. 

Az árok meggyőződéséről becses látogatásukat kérve 

maradok tisztelettel 
BARCS AY K. 

2KTÓI !ÉS B X V Ü T T J Z I J E T E Í 
CSIK-SZEREDÁN. 

Mélyen leszállított árak! 

Hirdetmény. 
Szereda és Taplocza közt lévő 

lakásom, melynek évi jövedelme 
120 frt,  távollétem miatt eladó. Czim 
a kiadóhivatalban. 

Védjegy. 11-121 

fbBENC  Z- pálinka 
(Sósborszesz) 

T 7 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Szentmiklós és vidékére: Vákár-flvéreknél. 

Azonkivül k a p h a t ó : 
Csik-Sceredában: Oözsy Árpád gyógytárában és Nagy Gyula kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 

Gergely János és Máthé János kereskedőknél 
Ss.-KeresEturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. 

DI V T S Z O 3 S T 
d i v a t - é s s z é p i r o d a l m i k ö z l ö n y . 

Szerkeszti: 

Fanghné-Gyujtó Izabel la és Szabóné Nogáll Janka . 
Az 1896-iki berlini nemzetközi kiállításon az arany éremmel ki-

tüntetve. 
i . 1 — „ megjelenik minden hó 1-ón és 15-én. Díszes elegáns kiállítása s különösen 

J J l V w t k>/ÍH» IU.il művészies kivitelű színes divutczinilapja által dísze minden szalon-asztalnak. 

Divat Szalon ingyen m ( ' ü é k l c t é v r l ' ,LZ U J GTEBMEKDIVATTAI. együtt 44—48 ol-
T Y ; _ _ A. Q1 _ — 1 azonkívül, hogy divatképei az uralkodó divat tükre, folyton  közöl képeket 
L / l V u U O^CLLUIl Parisból, Londonból, Berlinből is. S ez által az idegen divatlapokat feles-
legessé teszi. 

i . 1 rendesen közöl egyszerűbb toillettekel is és módot, utasítást nyújt a höl-
A J í l l O i V O ^ f l i  1 U i l pyeknek arra, hogy ruháikat takarékosan s mégis csinosan otthon készít-
hessék s ennek megkönnyítésére minden 2-ik számhoz szabás-iv van mellékelve. 

~ ~ minden előfizetőnek  mérték után ingyen 
vezmény melyet egy divatlap sem nyújt, 
kézi munkái változatosak, a rendes haszn 
a legritkább, legdivatosabb uj kézimunkáig mindent bemutatja s érthetően 

tanítja. 
T V " _ 1 Q1 _ _ 1 Saépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos, liopy minden más szép-
JLflVcltl  DZcLlUll irodalmi lapot pótol. Munkatársai közt ott van irodalmunk minden jelese 
ós gondot fordít  arra, hogy a nők lapjába tehetséges, kedvelt Írónők is gvakrun írjanak. A lap szelleme 
mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitőt s kizár minden frivol  közleményt. Lapunkat flatai  leá-
nyok is bátran olvashatják. 

— ~ számról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek arozképei t : a művészét, iro-
dalom s a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait. 
állandó rovatot tart kérdések és feleletek  közlésére. E rovat minden elő-
fizetőnek  díjtalanul áll rendelkezésére. 
rendesen karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez évben is megküldi a 
szokásos zsebnaptart az összes előfizetőinek. 
előfizetési  ára: egész évre 6 forint,  félévre  3 forint,  negyedévre 1 forint 

1 Q _ _ "1 minden előfizetőnek  mérték után ingyen készíttet szabásokat; ez oly ked-
A J Í V CvU O / i f t l U Ü  vezmény melyet egy divatlap sem nyújt. 
J ^ ^ y ^ j . S Z a l 0 n m a n ' ; á i változatosak, a rendes használatin szánt hímzésektől kezdve 

Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 60 kr. 
I^k • A. o _ _ i _ _ kiadóhivatala kivánatra bárkinek küld mutatványszámokat ingyen és 
D l V a t D Z a l O n bórmentve. 

Divat Szalon k i a d ó h l v 8 t t t l 0 B u d a P e a t « Gtaella-tér (Haaspalota). ^ ^ 



Decsember 29. C S I K I L A P O K 53. «sân. 

Albert Balázs és fia Os.-Szereda 
kereskedésükbe 

megérkeztek a csavaros halifax  és mercur 
korcsolyák s korcsolya szijjak. 

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

Saját méhészetekből ajánlnak pergetett 
virágmézet igen elegáns lapos üregekbe 

Vi Vi 1I*  kgr, a méz tiszta snlya 
80 60 28 kronkint. 

Postai megrendelések azonnal eszközöltetnek. 
2 -

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

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

TTaell P'rigryes 
gyógyszertárában 

5—10 C s i k - S z é p v i z é n . I 
Magas jutalékban 

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

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

6—5 szám intézendők. 

szives figyelmébe  ajánlom Vízkeresztre könyvkereskedésembe meg-
érkezett s nagy választékban kapható S í E S T K É P E K E T . 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON, 
könyvkereskedő s nyomdatulajdonos. 

Elsőrangú hazai gyártmány. 

Fontos c z i m 

E L S Ő M A G Y A R 

OAZDASAIH 
RÉSZVÉNYTÁRSULAT 

B U D A P E S 

® 
M 
H 

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 

ö s s z e s 

gazdasági gépeket gyártja. 

12 

Rendelések megtétele előtt kérjük uiinden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordnlni. 

r é s z l e t e s áujegryzélElsel 
és szakszeri! felvilágositással  díjmentesen szolgálunk. 

OOOOOOOOOl Szecskavágók Morzsolok. 

FJaájgirók l a p j a ! Ú j s á g í r ó k l a p j a i 

3 T I 
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 alapítot t 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 reakczionárius 
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 ajonnan belépők-
nek is megküld, olyan irodalmi remek, a mely az ország határári is messze túlmenő feltűnésre  tart számot. 

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

Napló közönsége számára készült czikkben. 
IVÁN, 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: 
V É S Z I J Ó Z S E F . 

A Budapesti Napló felelős  szerkesztője: 
B B A M S Á H D O B . 

Ábrányi 
Ifj.  Ábrái 

Emil 
Lbrányi Kornél 

Clair Vilmos 
Cerri Gyula 
Erős Gyula 

Molnár Ferenoz 
Pékár Gyula 
Dr. Soltész Adolf 
Sváb Tivadar 
Tháry Zoltán 

A Budapesti Napló belső dolgozótársai: 
Fái Béla Dr. Kováos Jenő 
Gergely István Lyka Károly 
HoUó Márton Márkus József 
Horváth Elemér Merkl Adolf 
Janovios Pál Dr. Márton Miksa 

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

rovatai gazdagok,  értesülései  kitűnőek.  Az egész újság friss,  eleven, temperamentumos  és minden rovatában az ízlést,  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 l s e s z t ő s é g r ó s l E l a d ó H l T r e t a l : X2C., - C r u ó I - v i t 1 5 . s z . 

Olvassa mindenki az ujságirók lapját: 
•u-cLsupesti ITapiót! 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. <JJ 




