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A „Csiki Lapok" mélyen tisztelt olvasóihoz!! 
A „Csiki Lapok" szerkesztését 1899. év január 1-sejével átveszem. 
Midőn e feladatra  vállalkozom, mellőzhetetlen szükségnek tartom, hogy ugy a lap politikai irányáról, mint 

az általam követni szándékolt eszmék és vezérelvekről — az olvasó közönséget tájékoztassam. 
Eddigi nyilvános szereplésem, s 17 évi tapasztalatom csak egy ösvényt jelöl meg, melyen ezután is haladhatok 

mint ember, mint társadalmi individuum s ez: — az országos szabadelvüség ösvénye. 
17 évi tapasztalat nem sok az igaz, de szerény nézetem szerint mindenesetre elég arra, hogy az eszme meg-

erősödjék; a gondolat kristálizálódjék és határozott formát  öltsön. 
Nem akarom azon okokat felsorolni  — hisz e sorokkal ezúttal ugy is inkább csak tájékoztatni, mint meggyőzni 

akarok — a melyek engem arra ösztönöznek, hogy ezen a megkezdett uton haladjak tovább, de tnég is jeleznem kell, hogy 
azon eszmék r— melyek a haza bölcse Deák Ferencz elméjében gyúltak lángra, melyeket az ő bölcsesége, önzetlen hazasze-
retete, s az Ő soha és senki által kétségbe nem vont hazafisága  teremtett meg — élnek bennem is b hogy — soha sem 
személyi, sem anyagi érdekből — eddigi polu..;ai pártállásomtól, az általam helyesnek tartott eszméktől egy perczig sem tán-
torodtam el, — mert én helyesnek, határozottan és feltétlenül  helyesnek tartom azon politikai irányzatot, melyet a Deák Fe-
rencz nyomdokain baladó szabadelvű párt és szabadelvű kormány követ. 

És ez nem phrásis tisztelt uraim! hanem igaz, tiszta meggyőződés, mely alapját találja azon óriási haladásban, 
politikai, törvénykezési, társadalmi és közgazdasági fejlődésben,  melyet az ország a szabadelvű párt és kormányának uralma alatt elért. 

Nem lesz tehát senkire nézve meglepő, mikor kijelentem, hogy a „Csiki Lapokat" is jövőre ezen párt szellemében 
fogom  szerkeszteni mindaddig, mig én ennek eszméit, törekvését jóknak a haza javára előnyösöknek, üdvösöknek fogom  tudni. 

E mellett azonban, ha talán egyik-másik olvasónk nézeteinket egy- és más kérdésben nem osztaná, mindig örö-
mest s készséggel engedek tért egy objektív vitának, mig ellenben személyeskedésre s piszkolodásokra még azon czikkek 
sem tarthatnak közlésre számot, melyek az én illetve pártom álláspontjának védelmét czélozzák. 

„Szabadelvüség" ! ez lesz jövőre a „Csiki Lapok" politikai programmja. 
Nem lépünk fel  nagy igényekkel, nem tartunk számot országos elismerésre és méltatásra, de igyekezni fogunk 

a mi szerény szükkörü Csiki viszonyainknak teljes mértékben megfelelni;  igyekezni fogunk  a mi kissebb hazánkban a poli-
tikai téren irányt jelölni, egyetértést és békét biztosítani, — mert a czél éppen az, hogy a „Csiki Lapok" mint eddig, ugy 
ezután is első sorban minden tekintetben Csikmegye érdekeit szolgálják. Csikmegye érdekeit a helyes politikai irány megál-
lapítása, de Csikmegye érdekeit a társadalmi s közgadzasági helyzet javítása, fejlesztése  végett is. 

Uj irányt, óriási lépést jelez e lap életében az, hogy „Cmkvármeíjye  hivatalon  közlönye"  lesz. 
Maga a czim jelzi azon roppant fontosságot,  mely ezzel kapcsolatban van. 
A megye belső életéről e lap többé nem privát értesüléseket, egyesek egyéni meggyőződéseit fogja  nyilvános-

ságra hozni, hanem teljes hitelű tudósításokat, melyek illetékes forrásból  erednek s hogy ezek szerint azok mindig és min-
denkor közérdeket fognak  képezni a mi törvényhatósági életünkben, azt nem kell hosszasabban fejtegetnem.! 

Vármegyei kérdésekben is e lap hasábjait csak oly közleményeknek nyitjuk meg, melyek a közérdek előmoz-
dítását czélozván, objektíve, személyeskedéstől menten tárgyalják a közélet eseményeit. 

Mint a vármegye hivatalos lapja, e czimen „Hivatalos  rész"  uj rovatot fogok  nyitni, hol megjelennek mindazon 
kormány- és vármegyei rendeletek, tudni valók, a melyeket a megyei hatóság jónak és szükségesnek lát nyilvánosságra s az 
érdekelteknek tudomására hozni : 

Úgyszólván nélkülözhetetlen lesz e lap a vármegye minden lakójára nézve, de nevezetesen nélkülözhetetlen lesz 
azoknak, kik részint hivatalos állásuknál (szolgabiróságok; jegyzők; elöljáróságok) részint nyilvános szereplésüknél fogva 
utalva vannak arra, hogy a megyei és kormányrendeletek minden neméről ideje korán s megbízható alakban értesülést nyerjenek. 

Szolgálni fogja  e lap Csikmegye társadalmi s közgazdasági életét is, mert egy energikus, egészséges áramlat el-
érkeztét várva kell várnunk, s ezen áram ugy látszik fejlődésben  van. A csiki vasútnak régebbi, s a romániai vasút jövő évre 
remélhető megnyitása; a szászrégeni vonal kiépítése mind oly momentumok, melyek jótékony hatásukat, egy friss  gazdasági 
s kereskedelmi élet kifejlését  biztosítják Magyarország e félreeső  vármegyéje részére. S hogy ezen áramlat helyes irányba 
tereitessék s mihamarább kifejlesztessék,  munkálkodni fogunk  szóval, tettel, de munkálkodni fogunk  Írásban e lapok hasábjain. 

Felveszem programmomba Csikmegye nevelés-ügye s társadalmi életének ismertetését, s lehető fejlesztését  is. 
Politikai, — megyei, — s közgazdasági komoly czikkek sorában bizonyára szívesen fogja  látni az olvasó közön-

ség, ha egy-egy aktuális, társas életünkre vonatkozó közlemény is megjelenik, mely ha könnyebb zsánerű dolog les? is, a 
frivolitás  mélyébe alászállani soha sem fog. 

Ügyelni s különös gondot fogok  fordítani,  a hir- és tárcza rovatra is, hogy a lap némi szórakoztatásul is ezol-
gáljon s a mindnyájunkat érdeklő eseményekről megbízható tudósításokat hozzon. 

Czélom elérésére a munkatársaknak oly gárdáját sikerült megnyernem, kiknek neve, eddigi működése garanczia 
fog  lenni, hogy nemcsak a pusztában elhangzó szavak, melyeket fennebb  előadtam, hanem komoly törekvés, melynek eléré-
sére igyekezni fogok  s melyben támogatásra s segítségre körülöttem oly egyének csoportosulnak, kiket többé-kevésbbé ugyan-
azon eszme, ugyanazon czél lelkesít. 

A hol oly sok mélyen gondolkozó hazafias  lelkesedésü ember munkálkodik vállvetve a kitűzőt czél megvalósításán, s ha a 
megye közönsége jóakaratú pártfogásában,  elismerésében fogja  ezen törekvést részesíteni, ott eredmény lesz, eredménynek lenni kell 

Az olvasó közönség tájékoztatása végett alább közlöm a „Csiki Lapok" munkatársainak névsorát, a kik erkölcsi 
és szellemi támogatásukat megígérni szívesek voltak, u. ra 
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Karácsony. 
Immár 1898-dikszor virradt reánk a 

szent Karácsony ünnepe, az emberiség Meg-
váltójának magasztos születési napja. 

A terhes és küzdelmes élet örömet és 
fájdalmat  hozó napjai közt egy enyhítő, vi-
gasztaló nyngpont, mely közelebb hozza 
egymáshoz az embereket, megnyilatkoztatja 
én szokatlan melegséggel tölti el a sziveket 
és világosságot gyújt az elmékben, a szere-
tet vallásának a jóra és igazságra vezérlő 

A kiből még nem veszett ki VI 
minden jó és nemes, a ki még érezni tnd, 
az csodálatos átalakuláson megy keresztül a 
karácsonyt hirdető harangszónak hallatára. 
A nyomoruságoktól sújtott és a kétségbe-
esés szélén állónak szivébe is a megnyug-
vásnak enyhitő érzelme költözik, a szeren-
csétlen remélni tud, a gőgös megalázkodik, 
a jóknak a megelégedése boldogsággá foko-
zódik. Az irigység, gyűlölködés kivész a 
szivekből s helyét az egymás iránti szeretet 
meleg érzelme foglalja  el. 

Ilyen csodálatos átalakulást, ilyen meg-
lepő változást hoz létre a megváltás magasz-
tos napja a szent karácsony ünnepe. 

És most, midőn az emberek között min-
denütt, a családban, a társadalomban a bom-
lasztó és romboló betegségeknek ezer meg 
ezerféle  jelét látjuk, midőn a haladáshoz, 
fejlődéshez  szükséges nyugodtság közéletünk 
egyik fokozatán,  sem fent,  sem alant nincs 
meg a megkívántató mértékben, midőn az 
ellenségeskedés, gyűlölet, irigykedés tartják 
fogva  a sziveket s nyomukba kél a faj  és 
felekezeti  harcz, az átkos visszavonás : oh 
mily szükség lenne, hogy a karácsonyi szent 
ünnepek által felkeltett  nemes érzelmek ne 
csak ideig, óráig szállják meg a sziveket, 
hanem maradjanak meg azokban állandóan ; 
oh mily Bzükséges volna, hogy az az igaz-
ságnak jóra vezérlő fénye,  mely a betlehemi 
jászolnál gyúlt fel  először, az élet nehéz 
harczában folyton  ott lebegne az elmék előtt. 

Vajha mindezeket meghozta volna szá-
munkra és állandositotta volna sziveinkben 

az áldott karácsony, a megváltás magasztos 
ünnepe. 

Vajha beköltözött volna sziveinkbe a 
szeretet magasztos érzelme, azon szereteté, 
melyet a világ Megváltója hirdetett, mely 
nem csak a felebarátokat  képes magához 
ölelni, hanem kiterjed még az ellenségekre 
is, melynek éltető melege széppé, boldoggá 
teszi a családi életet, szorosabban összekap-
csolja a társadalmat, erőssé teszi az államo-
kat és országokat, enyhiti a nyomort, gyó-
gyítja a vérző sebéket és áldást áraszt min-
denfelé. 

Vajha leszállt volna az emberek közé 
az egyetértés szelleme, mely nélkül oknél-
küli a küzdelem, haszontalan a fáradság  és 
eredménytelen a munka. 

Mely, a hol meg van, ott biztositva 
van a fejlődés,  egyengetve van a haladás 
utja könnyebben el lehet érni a kitűzött czélt. 

Vajha eljött volna mihozzánk a béke 
angyala, a mely nélkül nincs zavartalan 
munka s az egész élet kin és gyötrelem. 

Vajha az igazságnak szent tüze meg-
világította volna ugy a nagyok, mint a ki-
csinyek elméjét, ez lobogna előttünk vezér-
csillágként minden utainkon ugy a magán, 
mint a közéletben, ez vezetné munkássá-
gunkat, hogy szent fényénél  megtudjuk kü-
lömböztetni a jót a rossztól, a nemest, a 
nemtelentől, a szépet a rúttól. 

Hogy igy a szeretet, egyetértés ésbéke 
közremunkálása és az igazság vezérfénye 
mellett pusztuljon ki ugy a magán, mint a 
közéletből az önzés, visszavonás és szeretet-
lenség, terjedjen az alázatosság, a jámborság 
és a hit. 

És ha ez igy lesz, megjavulnak a uii 
erkölcseink, beköltözik hozzánk a boldogság 
és megelégedés, erősödik elménk s köny-
nyebben tudjuk teljesíteni kötelességeinket, 
jobb kedvvel végezzük munkánkat s köny-
nyebben fogjuk  elviselni az élet terheit s a 
mi ajkainkon is felzendül  a himnusz : Di-
csőség  a magasságos menyekben az 
Istennek  és  e földön  békesség  és  az 
emberekhez jóakarat! 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA^ 

Karácsonykor. 
Otthon valék  ismét, annyi évek multán. 
Ob, ha azt az érzést  kimondani  tudnám, 
Mikor  újra láttam  templomunknak  tornyát 
S  a kis patakot,  mely udvarunkon  foly  át. 

Mikor  újra csüngtem az 6 drága  keblén, 
Miként  házunk falán  a sárguló  repkény, 
Talán  azért  nem volt  harmat immár rajta, 
Mert  valahány cseppjét szemembe hullatta. 

Akár  merre jártam, akér  hova néztem 
Apró pásztor tüzek  gyúltak  ki  az éjben, 
Egyik  jobban fénylett,  másik haloványon: 
Annyi édes  emlék  a mult  távolában. 

Ott  a szentegyház is, ives csarnokában 
Néma  áhítattal  oh, de  sokszor  álltam. 
Zugva-bugott  a vén orgona akkordja 
Ezrek  forró  vágyát szárnyán égbe hordva. 

Csupán csak az enyém'  nem vitte az égbe.. 
Karácsonyfa  akkor  tán nálam is égne, 
Volna  ki mondaná:  támaszodra  jöttem, 
8 édes  vigaszával  letörülné  könnyem. 

Somlyóhelyi  Orbán. 

Karácsonyéji történet. 
A süvítő téli szél végig vonul a nagy Duna 

jégkéreggel bevont partjain; elementáris erővel ha-
tol tova a messzeségbe. Útjában meg-megrázza a 
parti gázoszlopok vékony abblakiivegeit, a halvány 
légszeszlángok csak gyengén szűrődnek keresztül a 
siirfi  ködön. A komör hangulat, a mely az egész 
tájékon uralkodik, valóban felejteti,  hogy egy vi-
lágvárosnak induló hatalmas metropolis éjjeli utcza-
képe ez, itt a Duna balparti mentén a pesti olda-
lon. Semmi jel, a mely arra vallana, hogy ez az 
elhagyott vidék a nyári hónapokban egy nyüzsgő 
embersokaság központja, a sétakorzó, a mely annak 
idején ép oly előszeretettel keresnek fel  az üde 
levegőre vágyó halandók, mint a minő borzalommal 
kerülik most ezt a kedvelt sétányt. 

A siri csendben tisztán hallható a várbeli 
Mátyás templom érős óraütése, a mint az éjféli  egy 
órát jelzi. A hang létezéséről azonkívül még as a 
ozirkáló 'őrszem tesz tanúságot, a ki a Margit hídfő 
előtt teszi meg kötelességszerű sétáját ebben a der-
mesztő hidegben. Nehézkes léptek távolról sejtetik 
benne a rendőrt, mert ily egyhangú, kimért lépé 
sei valóban csak annak lehetnek, a kinek ezt a 
reglement irja elő. És a reglement-ja kérlelhetetle-
nül intézkedik s nem ismer munkaszünetet még ezen 
a szent éjszakán Bem. Pedig oly általános ez a 
munkaszünet mindenfelé,  a merre csak felvilágoso-
dott keresztény lelkek élnek I 

Milyen természetes is az, hogy a munkás le-
teszi a pörölyt meg a többi hithű ember a maga 
kenyérkereső szerszámjait, mikor ez a szent nap 
előestéje: a karácsony-est elérkezik. És mégis, Bog-
nár Mihály, a buzgó katbólikus, azt találja termé-
szetesnek, a mit ő most mivel: a szolgálatot. Pedig 
nem is oly különös ember ez a Bognár Mihály, a 
7048. Bsámu székesfővárosi  rendőr, mindösze osak 
levert és szomorú. Meleg téli sapkáját kissé fülére 
huzxa, aztán eltűnődik a múlton. Azon a boldog 
éjszukáu, a melyen ép ugy fütyölt  ez a ezudar 

i deczemberi szél, mint most, de barátságos otthona 

Sötét pontok a láthatáron. 
A Megváltó születésének szent ünnepe, mely 

az emberi nemzetnek örömet, békességet és sze-' 
retetet hirdet, Magyarország látóhatárára komor 
felhőket  hozott össze, melyek aligha villámokat 
nem hordanak méhűkben. 

A midőn hanyatlóban látjuk napjait annak az 
évnek, melyben az 1848-iki nagy korszak félszá-
zados évfordulóján  egy másik félszázad  hajójába 
kell belépnünk, szinte szeretnők elválasztani az 
előbbitől azt a részt, melyben az akkor előtört 
szabadság eszmék elérése végett az emberek 
vezették az eseményeket, attól a résztől, mely-
ben mint napjainkban történik a csúnya személyes 
torzsalkodás által előidézett események vezetik 
az embereket. 

Az eszeveszett tusa, mely parlamentünkben 
a hatalom birtoka felett  folyt  a .űagyar nemzet 
legféltettebb  kincsét: az alkotmányt  juttatta abba 
a hajóba, melynek kormányosa, bár mindent el-
követ annak fólszinen  tartására s a becses teher-
nek nz elsülyedéstől való megmentésére, mégis 
ugylátszik, hogy az részint a legénység egy ré-
szének dezertálása miatt ma-holnap vagy zátonyra 
jut, vagy a kalózok támadásainak esik áldozatul. 

A mult év ezen időszakában is mutatkoz-
tak vészterhes fellegek  Hazánk egén, melyeket 
gazdasági életünk közös, vagy önálló berendezésé-
nek kérdése idézett elő, de azok az újévvel tü-
nedezni kezdettek s ez év elején a jövőben vetett 
bizalomnak boldog reményével tekintettünk a fél-
százados évfordulóra. 

Azok után a fejedelmi  kegyek után, melyek 
egyfelől  n magyar nemzeti ideálok felé  szárnya-
kat kölcsönöztek a nemzet vágyainak és remé-
nyeinek, másrészt a Habsburg dinasztiára vetet-
ték rá egy nemzeti dinasztia hajnal-sugarait, jog-
gal képzelhettük, hogy ezzel az évfordulóval  a 
történelmi kinos reminisczencziák elenyésznek és 
nem fognak  többé visszatérni. 

Joggal remélhettük, hogy az a közbirodalmi 
eszme, melynek köde félszázadig  előtt ráborult 
Magyarországnak önállóság iránti törekvésére, a 
maga biztositékát és súlypontját a félszázados 
évforduló  alkalmával Magyarországba fogja  meg-
találni. 

És joggal remélhettük, hogy a félszázad 
előtti nagy demokratikus átalakulást, melynek 
fonalát  eloldhatatlanná csomózták össze a mely-
nek megoldása végett fegyveres  kézzel támadt 
egymásra a programatika szankezió által összekap-
csolt két birodalom, ma akadálytalanul köthetjük 

Folytatás a mellékleten. 

kandallótüzénél százszorta jobban melegített a csa-
ládi szeretet lángja, meg a feldíszített  karácsonyfa 
apró, kis gyertyafénye,  ha osak akkora volt is, mint 
a Bognár Mihály kis ujja. A szülők boldog érzése 
szította a csekély gyertyalángokat olyan forró  tűzzé, 
a milyen forró  szeretettel szülők csak környezni 
képesek egyetlen gyermeküket. Azóta egy teljes év 
múlott el, háromszázhatvanöt nap Bognár Mihály 
felejthetetlenül  boldog családi történetében. A gyer-
meki szeretet forró  lángját a szülők keblében egy 
fájdalmas  érzés váltja fel  az idén. Csillogó kará-
osonyfa  helyett ma csak egy parányi sírhant jut 
nekik odakünn a sivár temetőben. E szomorú hely 
egyik félreeső  zugában alussza örök álmát az az 
ártatlan teremtés, kit még egy rövid év előtt bál-
ványozásig rajongó szeretettel halmazták el a bána-
tos szülők. A kötelességtudó rendőrre ez a keserű 
visszaemlékezés oly fájdalmasan  hat, hogy alig tud 
magán uralkodni, s meggyorsítja lépteit, mintegy 
felmelegíteni  akarváu fázó  tagjait, melyek a nagy 
hidegtől a megdermedéshez közel állanak. 

A köd ezalatt egyre sűrűbb párákban szövi 
be magát az éjszakai sötétségbe, mindent láthatat-
lanná téve a szemlélő előtt Még a hang is olyan 
sajátságos tompának tűnik fel,  ha ugyan hangnak 
mondható az a gyanús nesz, mi a hídfő  víjskor-
látja mollól ide hallatszik. Bognár Mihály figyel-
messé lesz a szokatlan zajra s mintha valami belső 
sugallat intené, a kötelesség tudatára ébred. Mintha 
látná, bogy a hid alacsony vaskorlátjánál egy sötét 
alak ideges mozdulatokat tenne. Arra tart s midőn 
egészen odaér, egy igénytelen külsejű sovány nőt 
lát inaga előtt, a ki gyanús viselkedésével mindjárt 
elárulja, bogy nem leli a helyét. A nehéz téli kendő 
alól kifejezésteljes  ez a tekintet, mintha sokat, na-
gyon tokát akarna mondani a hatóság emberének. 
A sors végzetes viszontagságai által üldözött élet-
nek egy szomorú képével találja magát Bzemben 
Bognár Máté. a mint a nő karjai között tarka gyer-
mekpólyát pilla ut meg. Az elszánt nőszemély gör-
csösen szoritjn keblére a kisdedet, miközben té-
velygő tekintetével a nagy folyón  úszkáló hatalmas 
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össze a jelennel s folytathatjuk  azokat a refor-
mokat, melyeket mindenek fölött  meg követel a 
magyar nemzeti egység. 

És azt hittük, hogy olybá fog  feltűnni  ez a fél-
század, mintha csak tegnap proklamáltuk volna, 
hogy a hűbéres középkor minden maradványa 
az elmúlás sirjába temetkezzék s a jogegyenlő-
ség bölcsőjéből lépend elő a polgári erény, önér-
zet, a hazafias  munka és szorgalom nemessége 
s hogy a magyar nemzeti egységet  sem külső, 
sem bel3Ő ellenség  nem fenyegetheti  többé, mely-
nek alapján állva Magyarország egy maga is ké-
pes lesz a bahsburg-trónnak európai és nagyha-
talmi poziczióját megvédeni. 

Mint a történelmi igazságszolgáltatásnak nagy 
elégtétele mosolygott a közelebbi időben is ránk, 
hogy a kik ellen egy félszárad  előtt a kettős bi-
rodalom fölforgatásának  vádját emelték: ma már 
mi vagyunk a kettős épületnek egyedüli szilárd és 
megbizható oszlopai és hittük, hogy ezzel a büsz-
keséggel léphetjük át egy másik félszázad  küszö-
bét. Ámde ugylátszik, nem igy történik. 

Az alkotmányon, melyet ellenségeinknek 
nem sikerült szétrepeszteni, mi magunk akarunk 
rést ütni, hogy ezen a résen át gunymosolylyal 
kandikáljon be a régi történelmi fátum  sanda 
szeme. 

A magyar nemzet legnagyobb bűne mindig 
a pártosság s az egyetnemértés volt, s ez hozott 
igen sokszor kiszámíthatatlan vészt és kárt a 
nemzet nyakára. 

Igaz, hogy a történelem sokszor ismétli ma-
gát. Igaz az is, hogy a mai bonyadalmas viszo-
nyok sokban emlékeztetnek az 1848-évi izgalmas 
és váratlan fordulatokra.  De ha egy nemzet is-
meri a multat, s ha nem akarja, hogy a törté-
nelem a vak sors járszalagjára kerüljön: akkor 
a hasonló körülmények sem erédményeznek ha-
sonló kimenetelt. 

S ha mégis megtörténnék az, hogy az 1848-
iki nagy korszak félszázados  évfordulója  végén 
éppen a 48-asok és szövetkezett obstrukeziós tár-
saik érthetetlen taktikájuk és személyes boszujok 
következtében átlyukasztott alkotmánynyal lépjük 
át a második félszázad  küszöbét: hisszük és meg-
vagyunk győződve arról, hogy koronás királyunk 
tapasztalt alkotmányos érzülete és a jobb haza-
fiak  higgadtsága és erélyessége az utolsó pillanat-
ban is útját állja a lejtón való rohamos leguru-
lásnak. 

S abban az erős hitben, hogy országgyűlési 
pártjaink lelkében a karácsonyi szent ünnepek 
alatt a béke angyala helyet adand a hazafiúi 
komolyabb belátásnak : üdvözöljük az újévet, mely 
küszöbön áll, remélve hogy meg húzza a magyar 
nemzetnek azt a nyugalmat, melyre további ex-
isztencziája érdekében oly nagy szüksége van. 

S. S. 

Gyergyó-Szentmiklósi levél. 
Gy.-8z.-Miklós, 1898. decz. 20. 

A székelyföldről  mindenki elragadtatással 
beszél. Az egetverő bérezek s az ezek kebelén 
mosolygó völgyek, sikok, a beszédes patakok, 
csevegő csermelyek, balzsamos fenyvesek:  a tör-
ténet dicsőségének, gyászának emlékei, a bemo-
hosodott várromok, a havasok oldaláin költőileg, 
szétszórt faluk,  városok; az ezekben élő maroknyi 
nép, mely mint a regeszerü hunmaradék töredéke, 
magának követeli az igazi tiszta ősmagyar ere-
detet ; mindezek édes örömmel töltik el a magyar 
szivet s büszkeségre hangolják a magyar lelket, 
hogy itt a véghatáron ily erőssége van a magyar 
Allamnalr. 

A természet szépségeivel és csodáival ve-
télkedik a székely erkölcse és hazafisága.  Ezekben 
rejlik a nép ereje s jövője, valamint nemzeti 
hivatása. 

A Székelyföldnek  egyik érdekes és figye-
lemre méltó pontja Gyergyó-Szentmiklós. E köz-
Bég a régi CsikBzéknek s a mostani Csikme-
gyének legnagyobb községe. A régi följegyzéBe-
ket olvasgatva, az találjak, bogy az 1567-ik évi 
registrum szerint 78 kapuval van fölvéve,  vagyis 
annyival, a mennyivel a régi szék egyetlen köz-
sége sem dicsekedhetett, Bőt a szomszéd Udvar-
helyBzéken is csak Udvarhely volt vele egyenlő 
rangú. 

K A R Á C S O N Y 
A régi iratokban az is föl  van jegyezve, 

bogy a Bachkorbeli kormányszék, hogy nagyobb i 
fogyasztási  adót vessen rá, várossá akarta emelni, 
a mit azonban a lakosok épen nem fogadtak  szí-
vesen, városi czivisekké nem akartak avanzsirozni. 
Büszkék voltak arra, hogy ők falusi  fegyverviselő 
székelyek s fegyverrel  szolgálhatják a hazát; 
mint városi polgárok erre nem lettek volna kö-
telezve. 

Ámde azóta a világ kereke nagyot fordult. 
A megváltozott viszonyok megváltoztatják felfo-
gásunk és gondolkozásunk irányát is. A légkörön 
keresztül uj fény,  uj sugár tör át, mely uj esz-
méket hirdet s uj pályát világit be. 

Gyergyó-Szentmiklósnak ma már az az ide-
álja, hogy várossá legyen. Az 52 ezer lakosságú 
Gyergyó meg is érdemelné, de meg is követel-
hetné, hogy az a község, mely anyagilag éa szel-
lemileg az ő góczpontja, városi rangban legyen. 
Csak igy lesz a gyergyói határszélen, e nemzeti 
ségi vidékeu, világító toruya a magyar nemzeti 
szellemnek és műveltségnek. 

A ki össze tudja hasonlítani a régebbi és 
mostani, Gy.-Szentmiklóst, az örömmel konsta-
tálhatja a fokozatos  haladást. 

1870. vagy 71-ik évben történt, hogy Szapáry 
Gyula gróf,  a későbbi miniszterelnök, megláto-
gatta Gy.-Szentmiklóst. Szapáry politikai pályája 
akkor már emelkedőben volt s tanulmány utat tett 
az ország kálönbözó részeiben. Gy.-Szt-Miklóson 
illó tisztességgel fogadták;  a gróf  azonban csa-
lódottnak látszott, mert megszállván az utczasur-
kon a vendéglőben, vagyis inkább korcsmában, 
oda állott az ablakhoz es csalódásszerü hanglej-
téssel azt mondá környezetének: Hát ez Szent-
Miklós?" Ugy látszik, hogy a hite után többet 
remélt és szebbnek gondolta e községet. 

Már akkor meg volt ugyan a vagyon és gaz-
dagság; de n kultura, az emelkedés még csak 
csirájában pihent. Piacza, főtere  formátlan,  sáros 
volt; alacsony viskók állottak a mostani szép, 
tágas piaezon; a díszes üzletek helyett kezdet-
leges, keleti bódékban árult a kereskedőség. 

Husz-huszonöt év mennyi változást hozott 
e községre; városias szint s élénkséget nyert, 
anyagi és szellemi életben sokát emelkedett. 

Haladásában pedig legszebb az, hogy ehhez 
önmagából merítette az erőt. Igazi magyar ka-
rakterről tett bizonyságot; mert csak a saját 
erőnkből merített fénynek  van valódi melege és 
világítása. 

Ha általában a nagyobb községek fejlődését 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy haladásuk főként  ipa-
rukból és kereskedelmükből nó ki. Minden vá-
rosnak életet, vagyont, forgalmat  és diszt az ipar 
és kereskedelem ad. Á melyikben e két tényező 
nincs meg, vagy nem elég erős, az bátran beáll-
hat falunak. 

Közintézetek, hivatalok sziutén lényeges al-
kotórészei a nagyobb góczpontoknak, de életké 
pességének legfontosabb  tényezői amazok. A mely 
nagyobb község haladni akar, annak legfélte-
kenyebben kell őrködnie, gondoskodnia iparának, 
kereskedelmének fejlesztéséről,  istápolásáról s a 
korszinvonalára való emeléséről. 

Gyergyó-Szentmiklós kereskedelme és ipara 
nem újonnan ültetett növény, melynek gyökere 
még gyenge és fejletlen  volna; hanem százados 
tölgy, mely a mult erős talajában áll, daczolva 
több visznntagsággal, s ha ezek meg is tépték 
olykor-olykor ágait, magát a törzset nem döntöt-
ték ki. A régi időben már számot tevő volt nem-
csak a bel-, hanem a külkereskedelemben is és 
jövőben is hivatva van a fokozottabb  szerepre. 

A magyar nemzeti szellem terjedésének a 
nemzetiségi vidékeken egy-egy ily góczpont ki-
váló szolgálatot tesz s mind megannyi melegágya 
az állami eszméknek. 

E középpontok azon források,  melyekből a 
magyarság ereje fakad;  ezekkel erős, nélkülök 
gyenge lesz a székely. 

Az életre való politika azonban nem csupán 
az iskolázásban, hanem a magyar kereskedelem 
és ipar támogatásában is érvényesül. 

Az iskola egyidejig leköti az idegen gyer-
meket, megtanítja magyarul, de ha elhagyja az 
iskolák falait,  a legtöbben ellenségeik táborába 
mennek. A kit azonban a magyar kereskedelem, 
a magyar ipar önállóan hálózatába vett, az ál-
landóan lekötve marad; igy e két tényezőt dia-
dalmas eszközévé lehet tenni a nemzeti érdeknek. 

A Székelyföldön  több ilyen góczpont kínál-
kozik, mely támasza lehet a magyar politikának. 
Gyergyóban ilyenül kell említenünk első sorban 
Gyergyó-Szt-Miklóst. Hatalmas vonzó erót gya-
korolt ez mindenkor itt, e vegyes ajkú lakosság-
gal benépesült határszélen. Fejlődése és emelke-
dése tehát méltán megérdemli, hogy reszese le-
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gyen az országos figyelemnek  s a kormány gon-
doskodásának. Az utóbbi idők nemzeti politikáját 
terméketlennek nem mondhatjuk, több üdvös re-
form  létesült közgazdaságunk terén is; szétterjed-
nek ezek az egész országban, s egy nagy vidék, 
de az egész székelység érdeke megkiváiga, hogy 
Gyergyó-Szt-Miklós számításon kivül ne essék s 
meg lehetünk győződve, hogy nem is fog  kí-
vül esni. 

Wlassics Gyula dr. miniszter mondta, hogy 
a székelység erősítése a helyes és életerős nem-
zeti politikának a tengelye. Egyik legégetőbb fe-
ladata tehát a kormánynak, hogy a keleti határ 
őrszemeit, a nagyobb székely községeket köz-
gazdasági és kulturai haladásában Begitse elő. 

Gyergyó-Szt-Miklós eddig fejlődését  önma-
gából merítette; de közel az idő, mikor egyedül 
önerejére nem támaszkodhatik. Ha ez az idő be-
következik, bizton hihetjük, hogy nem fog  vissza-
esni, keblére öleli a nemzeti politika; erejét, sze-
retetét megosztja vele, hogy az a nagyközség, mely 
oly sok és nagy szolgálatot tett a múltban, telje-
síthesse misszióját a jövőben is. 

Levelező. 

A székely körvasút. 
D i t r ó , 1898. decz. 16. 

A székely körvasnt déda-várhegyi szakaszá-
nak vasúti közigazgatási bejárása f.  hó 14-én 
ért véget s ezen tárgyban kitűzött tárgyalás ugyan-
ezen a napon D;íróban folyt  le, melyben az érde-
kelt községek: Ditró, Bemete, Várhegy, Salamás 
községek képviselőségei hivatalos meghiv&o alapján 
részt vettek. 

A bejárást és tárgyalást vezető bizottság 
tagjai a következők voltak: Képessy Árpád miniazt. 
titkár elnök. Geduly Gyula miniszt. osztálytaná-
csos a kereskedelmi minisztérium képviselője, Nóvák 
Bertalan áll. vasúti felfigyelő.  K»chi Richárd tá-
borkari százados, a badOgyminiszt. képviselője, 
Dicsőffy  Kálmán kulturmfőmérnök.  földmiv.  minisz-
térium képviselője, Purghy Ferenci m. áll. v**uti 
felügyelő,  Szily Jenő áll. vasúti főmérnök,  Véber 
Ferencz, Keller Arnold vasnti főmérnökök,  Pazár 
László, Flamm Samu áll. vasnti mérnökök. A me-
gyei közigazgatási bizottságot Becze Antal alispán. 
Mihály Ferencz főjegyző,  Lázár Menyhért, Csiky 
Dénes, Pap Domokos, Molnár József,  Bohácsek La-
jos mérnök, Szász Lajos képviselték. 

A tárgyalás d. e. 10 órától d. u. két óráig 
tartott. Jegyzőkönyvre vették a szükséges meg-
állapodásokat s a jegyzőkönyvet felolvasván,  a bi-
zottság tagjai s az érdekelt községek elöljárói 
aláírták. 

Ditró és Szárhegy közbirtokossága a székely 
vasút kiépítése fölött  örömének kifejezést  adandó, 
a bizottság tiszteletére Ditróbau díszes ebédet ren-
dezett, melyre a tárgyalás befejeztével  főt.  Takó 
János plébános szíves, barátságos hangon hívta 
meg a két község nevében. A meghívásra Képessy 
Árpád miniszt. titkár válaszolt azon igaz magyar 
szívből fakadt  óhajjal, hogy vajha a derék szé-
kelyek ezen kívánsága, mely egyszersmind orszá-
gos érdet, minél előbb valósuljon. 

A jó hangulattól áthatott ebéden a házigazda 
szerepét Szathmáry János bizottmányt alelnök és 
Köllö János fürdőigazgató,  töltötték be az ő mü-
veit és gondos modorukkal. 

Ezt az együttlétet, mely egy uj korszaknak 
a kiinduló pontja volt, vidámmá lette a helybe-
liek öröme és vendégszeretete, valamint as előkeld 
vendégek barátságos érzülete. 

ő Felségére a nagyságos alispán nr köszön-
tött, tolmácsolva azt a magyar hűséget és lelke-
sedést, mely a palotában és kunyhóban egyformán 
lángol; továbbá azt a benső bizalmat és csodála-
tot, a melylyel ö Felsége iiáni mindenki viseltetik. 
Köllő János a magas kormányt s jelen volt kép-
viselőit köszöntötte tel talpraesetten, nagys. Botb 
Ferencz kanonok szeretetteljes hangon a megye 
képviselőit, Dr. Szilvássy szép köszöntőjében a 
mérnöki kart éltette, külön is megemlékezés tör-
tént mélt. Geduly Gyula min. oszt. tanács orra, 
ngys. Lázár Menyhért képviselő nrrs. A vendé-
gek és a bizottság nevében nagys. Képessy Árpád 
min. titkár ur rokonszenves As lelkesítő hangon 
szólva a székelyekről, ezeknek boldogitására ürí-
tette a poharát. Az ebéd végével a bizottság Gy,-
Szentmiklósra ment, honnan másnap haza utaztak. 

E vasút nemzeti és közgazdasági fontossá-
gának fejtegetését  egy legközelebbi czikhely s«á-
mára tartva fönn,  ezattal csak azt jegyezzük föl, 
a mit A vonal kiépítéséről az illetékes egyénektől 
megtndhattunk. 

A mit most végeztek, az csak egy előképe 
a vasútnak; ezután következik a munkaterv el-
készítése, a mire legkevesebb egy félév  szükséges 
és osak ennek befejeztével  foghatnának  as építést 
bez. Napoleon szerint azonban ehhez Is az ismer-
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három dolog szüksége?. Pénz pedig eznttal még 
nincs. Ha az országgyűlés megszavazza, nkkor 
azonnal hozzá fognak.  Tebát legkedvezőbb esetben 
a jövő évben Dédáíg épülhetne ki. 

Hogy Várhegyig volt hirdetve a bejárás, eh 
hez különböző kombinácziókat füztünk.  Azt gon-
doltuk, hogy e község van egy gtfczpopti  állomás-
nak kiszemelve, hogy innen az Orotva völgyén 
Tölgyes és Borszék felé  vigyék az utat; de a 
mérnökök állítása szerint, eznttal ez még nincsen 
tervben s Várbegyen csakis kisebb állomás lesz. 
Állomásokéi ki vannak jelölve Toplicza, továbbá 
Ditró, Remete, középrendü rakodó állomásni; ki-
sebbekül Szárbegy, Tekeiőpatak, Vasláb ; Gyei•-
gyéban főállomási  központ Gyergyó-Szentmiklós és 
Alfáin  között lesz. Épen Gyergyó-Szentmiklósra 
való tekintetből a vonal iránya jókora kanyarodást 
tesz; különben egészen egyenes irányban vezet-
ték volna. 

Fölöttünk, gyergyóiak fölött,  már ezen kez-
detre is az örömnek a napja sütött ki; mialatt 
Budapest fölött  sflrü  felhő  gomolyog, villámlik és 
menydörög; de hiszszük, hogy ott is ki fog  tisz-
tulni, s kisüt a hazaszeretet sugára, mely a szé-
kelyek reményét megérleli e belőle gyümölcsöt 
fakaszt.  —s. 

Teljes holdfogyatkozás. 
Bitka szép égi tünemény gyönyörködtette 

folyó  hó 27-ik napjáról folyó  hó 28-dik napjára 
forduló  éjszakán az embereket azokon a helyeken 
a hol ennek szemlélését a köd vagy a felhők  nem 
akadályozták. 

Az alkony leszálltával kigyúl a hatalmas égi 
lámpás, a szelid fényű  Hold s gazdagon j-zoija 
eszüstős sugarait a földi  tárgyakra, sajátságos 
csillogó fénynyel  vonván be a bóboritotta mezőket, 
a zúzmarával megrakott fákat. 

De ime, ngy 3 negyed 11 óra után pár percz-
czel (pontosan 10 óra 48 perczkor) a Hold kör 
alakú fényes  tányérjának délkeleti fele  mindegy 
kicsorbul épen ugy mintha egy kerek lepény egyik 
oldalából egy darabot kiharapnának, ezen rőt s/.inú 
árnyék, mely a Hold szelid fényét  elölünk elfogja 
folyton  nagyobbodik, mig a tányérnak fényes  része 
szüntelen apad s midőn az óra mulató éjfél  ntán 
a 42-ik perczet jelzi, a hold teljesen elsötétül s 
az egész tányér sötét-vörös réz színben izzik. Pár 
perez mnlva azon a helyen, a hol kezdetben a csor-
bulás mutatkozott egy vékonyka fényes  sarló tűnik 
fel,  mely lassankint növekedik mig a sötét t ész mind 
kisebb leend s végre 2 óra 37 perczkor, mintha 
semmi sem történt volna, ismét teljes fényével 
világit a tele Hold. 

Ez a teljes Holdfogyatkozás,  mely, a mint 
ma már minden müveit ember tudja, onnan kelet 
kezik, hogy a Hold belép a földgolyó  óriási kúp-
alakú árnyékába, s az árnyék a bold felületét  las-
sanként teljesen elsöléiiti, a mint az árnyékból kiér, 
fényét  lassanként vissza nyeri. 

Már régóta észlelik, hogy a Hold korongja 
teljes holdfogyatkozáskor  sem tűnik el egészen, 
hanem mint már fentebb  emiitettük vöröses vagy 
barnás fényben  észrevehető marad, a mit a föld 
légkörében töiténö sugár törésből igyekeznek ki-
magyarázni. Az 1642-dik és az 1816-dik évi teljes 
holdfogyatkozásokról  van feljegyezve,  kogyaH .ki 
teljesen eltűnt a föld  árnyékában, ngy hogy a tel 
jes elsötétülés pillanatábau semmi sem volt látható 
belőle. 

A természeti tüneményeknek, különösen a 
melyek feltűnőbbek,  tagadhatatlanul nagy hatása 
van az emberekre. 

•zon időkben, midőn a nap és a holdfogyat-
kozások tnlajdonképeni okát még nem ismerték, 
ezeket a tüneményeket, a Nap és Hold valamely 
bajának tulajdonították. 

A keleti népek, a melyek a Holdat istenség-
ként tisztelik, holdfogyatkozások  alkalmával külö-
nös félelemmel  telnek el, a hold sötétülést vala-
mely gonosz szellem, vagy sárkány munkájának 
számítván be. 

Az indnsök, zsidók fogyatkozások  alkalmá-
val üstökkel, dobokkal éktelen zajt csináltak, ez 
által akarván elijeszteni a veszedelmes állatot, 
mely,a jótékony Napot és a szeidfényü  Holdat fel 
akarja falni. 

A perzsák és törökök lövöldözéssel sietnek 
a veszedelemben lévő Hold segítségére, az indusok 
ezren meg ezren lepik el a szent folyó  vizét s 
áhítatos imákkal akarják meg menteni a Holdat a 
teljes megsemmisüléstől. 

Közép Amerika ős lakósai, az inkák fogyat 
kozások alkalmával a Holdat betegnek gondolták, 
a teljes holdfogyatkozást  pedig ngy tekintették 
mint a Hold halálát Ilyenkor nagy lármát csap-
tak s különösen a kutyákat késztették vonitásra, 
hogy elhárítsák a veszedelmet. 

A peruiuk fájdalmas  kiáltásokkal kérték a 
mennyeleket, hogy ne engedjék a Hold anyát el-
veszni. 

As eszkimók fogyatkozások  alkalmával el-
rejtik élelmi szereiket, bezárják lakásaikat; attól 
félnek,  bogy a Nap vagy a Hold meglátogatja őket. 

A görögök é* rómaiak szintén lármával igye-
keztek a fugyaikozüt  elmulasztani. 

Azokat a férfiakat,  kik a fogyatkozásokat 
előre megjosolták vagy alkalmas módon felhasznál-
ták, felsőbb  hatalommal felruházottaknak  gondolták. 

Kolumbus Kristóf  az Iö04. ik évben márczina 
hó 1-én beközetkező hold fogyatkozással  ijesztette 
Jamaika benszülött főnökeit  a igy kényszeritette 
rá, bogy embereit élelmi szerrel ellássák. 

A közép kori keresztények is veszedelemnek 
tartották a fogyatkozásokai  s harangzugással igye-
keztek azokat megszüntetni. 

A hold fogyatkozásoknak  még egyéb csodás 
hatásokat is tulajdonítottak. Igy fenmaradt, 
hogy R o g e r Bacó, a tudós és na?y nevü 
zent ferene/rendi  szerzetes, a hires „doktor mi-

rablis" minden hold fogyatkozás  beáltával el veszí-
tette eszméletét és csak akkor tért magához, mi-
dőn a hold viasza nyerte teljes fényét. 

A maikor emberei már nem hisznek ezen 
tüneménynek 'csodás hatásában, hanem inkább arra 
törekednek, hogy ezen tüneménynek pontus meg-
figyelése  által az égi testekről való ismereteiket 
gyarapítsák. 

Bs. 
I R O D A L O M . 

Két uj magyar dal-album jelent meg ép most 
Klökncr Kde zeneműkiadóin vatulában — és kapható 
Gvörgyjakub Márton könyvkereskedésében — kiegészí-
tésül minden dalgyűjteményeknek — mivel az ezekben 
közölt dalok, melyek az idény legújabb, legkeresettebb 
Jiv-atos nótái, eddig semmi más gyűjteményben nem 
jelentek meg s énekre és zongorára a legszebb czigányos 
modorban ugy vnnuak letéve, hogy zongorán magában 
is játszhatók, mert a dallam a zongora részben is telje-
sen bemfr  van. Czimük : ">M h,ill,/,i/ú  iiáhi, u legnevesebb 
dalszerzők dalai legjavából összegyüjté Csengery Gy.. 

ly a tölihek közt tartalmazza : A Tiszának jaj de mély. 
• - Elragadta galanbomat. — Ha meghalok. — Haran-
goznak a faluban.  — Huzd czigány. — Kiszáradt a rezgő 
nyárfa.  Még azt mondja a biróné. — Nem vagyok én 
boldogságra nevelve. — Patyolat a knruez. — Régi nóta, 
hires nóta. — Viz-riz-viz. — Zug a szélvész stb. stb. 
Ara a UO ohlalos kötetnek 1 írt. — ~>0 biit'rjlíi  iiúln, a 
legjobb dalszerzők dalai s divatos uj nóták legjavából 
összegyüjté Csengery Gy, a többek közt tárttal niazza : 
Asszony-asszony, az akarok leiinni. — Kiles anyául a 
kendőm. — hstet harangoznak a toronyban. — Ha fel-
megyek a budai hegyekre. — Házunk előtt mennek el 
a huszárok. — Három bokor saláta, kis angyalom. — 
Magas a kaszárnya. - Már én többet a lüutezán. — 

A Nagy Képes Világtör ténet harmadik füzetét 
küldte szét a kiadó czég : a Franklin-társulat és a Bévai 
irodalmi intézet. A nagy munka prospektusát és a tel-
jesen megjelent első kötetet a sajtó osztatlan tetszéssel, 
párját ritkító elismeréssel fogadta.  A közönség érdeklő-
dése is arra vall, hogy Marczali Henrik szerkesztő és a 
kiadó czég biztosan eltalálták, hogy milyen históriai 
munkára van leginkább szüksége a magyar kulturának. 
Szóval mostanában nem jelentkezett könyv hasonló fé-
nyes auspicziuinok között. És az érdeklődés, meg a bi-
zalom nap-nap után nőttön nő. Ez a körülmény a szer-
kesztőt és a kiadókat még az esetben is hathatóan sar-
kalná, liogy a legjobbakat a legszebb formában  adják, 
ha máskülönben is nem inspirálná őket a legnemesebb 
ambiczió. A harmadik füzet  az első kötet ötödik és ha-
tondik ivét adja, a keleti népek, szabatosabban szólva: 
Egyiptom történetéből a memphisi ós a thebaei korsza-
kot. A szöveget, a szöveg közé nyomott képeken kivül, 
három pompás műmelléklet magyarázza. A füzetes  ki-
adásból hetenként egy-egy füzet  jelenik meg és kapható 
minden könyvárusnál harmincz krajezárért. 

Karácsonyi szokások. 
Minden nagyobb ünnepünkhöz, de leginkább a 

szent karácsonyhoz számos népszokás fűződik,  melyek-
nek uagyobb része még a pogány korból származott át 
reánk, kisebb részük azonban már keresztény eredetű. 

A karácsonyi ünnepekhez fűzött  szokások kezdőd-
nek az adventtel s tartanak egész vízkeresztig, vagyis 
ezen két határpont közé eső napokkal vannak össze-
függésben. 

A mint már említettük nagyobb részük pogány 
eredetű s a téli nap fordulat  idejének — mely épen 
karácsony tájára esik. — ősi szokásaiból származik. 

Advent után deczember 6-án jár körül a községek-
ben egy né]>ies rémalak melyei Szent-Miklós napján a 
rossz gyermekeket ijesztgetik, kiknek részére virgácsot 
szokott hozni, a jó gyermekeket azonban nem hántja, 
sőt azoknak különböző ajándékokkal kedveskedik. Ez a 
mikulás. 

Nevezetes szerszám a L u c z a s z é k e , mert erről 
az alkalmatosságról, ha jól van elkészítve a ki a kará-
csonyesti éjféli  mise alatt rajta ül, meglátja a helység 
összes boszorkányait. A széket Szent-Luczia napját, de-
czember 13-dikát megelőző estén kezdték készíteni, alakja 
boszorkányszög (pcntagrainm). A mondott naptól kezdve 
karácsony estéig minden este kell rajta dolgozni még 
pedig annyit, hogy karácsony estéig teljesen elkészüljön. 

sején. — Süt a mama. — Szélről vau a házam. — Tíz 
krujizúros pirosító. Vékony deszka kerítés. — Vígan 
vannak, vigan vannak lenn a faluban.  — Ára u 00 ol-
dalos kötetnek 1 frt.  Postaküldéssel egy-egy kötet 1 frt 
lü kr. - A két kötet 2 írt 15 kr. 

Budapesti Napló, az újságírók lapja. Az a ti-
zetiuyolcz magyar újságíró, a ki hogy függetlenítse  ma-
gát mindeu politikai befolyás  és minden vállalkozó tőke 
nyűge alól, megalapította a muga erejéből, minden vál-
lalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona gya-
nánt a B u d a p e s t i N a p i ó-t, mesés sikert ért el. A 
lelkes kis csaput most, harmadfél  év leforgása  után a 
szabadelvű magyar közönségnek legkedveltebb ujság-
szolgáltatója lett. Magával hozván fényes  ós jóliirü írói 
neveket, bámulatos szorgalommal és kiirtással gyűjtvén 
mindennap össze mind azt, a mi c szerkesztőség, c lap 
'szabadelvű ós fölt  ''lenül, minden irányban független 
politikájának, nemzeti érzületének és magas Ízlésének 
minden huszonnégy órában ismétlődő bizonyságát adja : 
— a B u d a p e s t i N a p l ó ma már nemcsak keletke-
zésének történetében uj és eredeti, de a közönség szim-
pátiáinak gyors felköltésében  is eddig nem látott példát 
mutat. Es minden szám arra vall, hogy a B u d a p e s t i 
N a p l ó alapitói megérdemlik ezt a tamogatást. A B u d a -
p e s t i N a p i é-nak friss  és megbizható értesülései, lel-
kes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatásukban 
valósággal szenzácziós politikai czikkei, a melyek nyoma-
tékossá teszik a politikai súlyra döntő jeletőségü újság 
véleményét, tárczarovatánok magas irodalmi színvonala, 
gazdag informativ  anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, 
ötletes, változatos, eleven rovatai s mindenrendü közle-
ményeinek változatossága és folyton  gyarapodó bősége : 
napról-napra ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a 
B u d a p e s t i N a p l ó fényesen  megfelelt  a legvérme-
sebb várakozásnak is, a mely megjelenését megelőzte. 
A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasóközönsége 
közt páratlanul meleg és szives viszony fejlődött  ki. 
Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek ro-
vatában. 

Ez a rugója a B u d a p s t i N a p l ó eddigi példát-
lan nagy sikerének és biztositéka jövendő szilárd exisz-
tencziájánok. És még egy. Annák az újságnak, a mely 
senkié másé, csak a szerkesztőségé és a közönségé, a 
mely semmiféle  idegen tőke szolgálatában nem áll és 
csak a maga munkálkodó embereinek, meg a magyar 
közönségnek, a magyar hazának, a magyar nemzeti ügy-
nek és a magyar szabadelvüségnek az érdekeit szolgálja; 
ebben a függetlenségben  semmihez sem hasonlítható 
hatalmas erőforrása  van. Olvasóink figyelmét  újból is 
felhivjuk  a B u d a p e s t i N a p i ó - r a és ismételve a 
legmelegebben ajánljuk ezt az újságot olvasásra az 
újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos lelki épülé-
sükre azoknak, a kiknek a magyar hírlapirodalom magas 
színvonalában és magyar Írók és ujságirók hangyaszor-
galmában kedvük telik. 

Nyitva vun a babám rácsos kapuja. — Októbernek el- Sem a gyorsabb, sem pedig a lassúbb munka nem vezet 
czélhoz. 

Ugyancsak L.uczianapjántörténik a k o t y u l á s vagy 
p o l o z s á l á s , melynek az a czélja, hogy a baromfi 
szaporasága biztosítva legyen. 

Lncza napján, szokott járni némely helységekben 
egy lepedőbe burkolt ós seprűvel felfegyverkezett  alak 
ijesztgetve a gyermekeket s a nőcselédeket. 

Nagyon természetes, hogy e babonákhoz és nép-
szokásokhoz Szt. Lucziának, a szirákuzi vértanúnak 
épen semmi köze sincs. Mindezek inkább germán szo-
kások s mivel az időpont, melyben tartatnak, Luczia 
napjával összeesik, az ö nevéhez fűződtek. 

A karácsonyi szokásokhoz tartoznak a b e 11 e-
l i e m e z é s , k á n t á l á s vagy k o 1 é d a járás, melyek 
Jézus születése történetét, a pásztorok és napkeleti böl-
csek hódolatát mutatják be többé-kevésbé szinszerü fel-
dolgozásban. 

Ugyancsak ide tartozik az o l o m ö n t é s . Gya-
korolják karácsony éjjelén, Szilveszter éjszakáján és 
Szt. András napján. Rendesen társaságban ugy férfiak 
mint nők. Az öntésre legalkabuasabb időszak a rely-
télyes éjfél.  Az olmot megolvasztják ós egy kulcsnak a 
karikáján át hideg vizbe öntik s az igy képződött sze-
szélyes oloinalakzatokból jósolják meg a jövőjét, annak 
ki az olmot öntötte. A hajadon leányok ugyan abból 
találgatják, hogy ki és micsoda lesz jövendő férjük. 

A népbit szerint karácsony éjszakáján megszólal-
nak az állatok is s beszélgetéseinkben a környezetük-
ben élő emberek sorsát tárgyalják, a kik e beszélgetések 
megértésére képesek, azok aztán megtudják jósolni azon 
emberek jövőjét, kikről az állatok beszélgettek. 

A karácsonyi szokásokhoz számitják a fák  rá-
z o g a t á s á t is. A primitiv ember képzete az egész ter-
mészetet szellemekkel népesiti meg, a fáknak  nemcsak 
emberi érzést, hangot tulajdonit, hanem e mellett még 
természet feletti  erővel is felruházza  őket. Ha karácsony 
tájékán a fákat  megrázogatják, a hallott hangokból jö-
vendőt mondanak. A hideglelésben szenvedő magyar 
paraszt, ha a hidegleléstől szenved, megráz egy elő fát 
s igy szól: „jó napot fa,  vendéget hoztam neked, a hi-
deglelést, rád hagyom". E babonás szokás a néphit sze-
rint, mindig hatásos, de karácsony tájékán a hatás semmi 
körülmények között sem marad el. 

A karácsonyi szokásokhoz számítható még, a ko-
ledálás vagy az úgynevezett vízkereszt napi házmentelés is. 

A gyermekeknek és családtagoknak annyira ked-
ves karácsonyfa  ős germán eredetű, onnan a magas 
északról került el a déli népekhez s azoktól jutott el 
mihozzánk. 

Rövid ismertetésemet « f *  zárom: Vajha az ide 
karácsonyfa  lapunk minden olvasójának az ajándékokon 
hívül testi és lelki áldást és békességet hozott volna. 

Bs. 
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Előfizetési  felhívás. 
A „Cuiki Lapok" 1899-ik év első évne-

gyedére előfizetést  nyitunk az eddigi előfize-
tési árak mellett: 

Egész évre 8 korona (4 
Félévre 4 korona (2 
Negyedévre . i 2 korona (1 

Küllőidre: 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel 

kérjük^ azokat, kik az előfizetési  díjakkal hát-
rálékban vannak, h o g y a hátralékos ösz-
szegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

A. „ C s í k i L a p o k " 
szerkesztője és kiadója. 

Irt.) 
frt.) 
Irt.) 

íel-

K V M I M F É I i É M . 
— Jelen számunkkal a „Csiki 

Lapok" X. évfolyamának  utolsó számát 
veszik tisztelt olvasóink. A már vége felé 
küzelgö 1898-dlk évben is, épen ugy, 
mint az azelőttiekben, igyekeztünk hiven 
teljesiteni kötelességeinket s hogy ezt 
megtehettük, azt első sorban t. munka 
társaink és t. olvasóink szíves támogatá-
sának köszönhetjük. Midőn a lefolyt  év-
ben tapasztalt meleg pártfogásért  és tá-
mogatásért hálás köszönetet mondunk, tisz 
telettel kérjük, hogy azt a jövő évre is 
megtartani szíveskedjenek, mi pedig ma-
gunk részéről ígérjük, hogy jövőben is 
a legnagyobb igyekezettel leszünk, szol-
gálatára a t. olvasó közönségnek s saját 
hatás körünkben szorgalommal és szere-
tettel fogunk  munkálkodni ugy a köz- vala-
mint vármegyénk érdekeinek előmozdítá-
sára. A szives pái't'o^ás és támogatás re-
ményében munkatársainknak és olvasóink-
nak b o l d o g uj esztendőtkiváuunk. 

— A tanulók vakáoziója. A somlyói lo 
gimuázium tannló ifjúságának  karácsonyi, 10 napi 
vakácziója folyó  bó 24 én kezdődött meg Nagy 
zsivajjal tódult ki pénteken estefelé  az iskolából 
a diáksereg a igen nagy része könnyes szemmel 
és nem kis félelemmel  a sok szekunda miatt, a mi 
a szülőktől reménylett karácsonyi ajándék mine-
mfiségére  né/ve nagyon elhatározó b- lulyással le-
hetett. A bukottak száma — mint értesültünk — 
ez úttal igen nagy volt, a mi elég figyelmezteté.-SI 
szolgálhat a rest tanulóknak arra, hogy a tanév 
hátralévő részét nagyobb szorgalom kifejtésére  hasz-
nálják fel. 

— Nem lesz szolgabíró választás. Kö 
aölve volt lapunkban egy pályázati hirdetmény, me-
lyei a vármegye közönsége által a gyimeei vasúti 
határ állomáson szervezett szolgabirói állás betöltése 
czéloztatott. Mind annak daczára értesülésünk sze-
rint az állandó választmány folyó  hó '22-én tartott 
ülésében a választásnak az e hó végén tartandó 
megyei közgyűlés napirendjéről való levétele hoza-
tott javaslatba, minthogy biztos helyről szerzett in-
formácziók  szerint a megye közönségének azon re-
ménye, hogy a Romániával való csatlakozás az óv 
kezdetével megtörténik, nem fog  teljesülni, s annak 
megtörténtéig az állás betöltése sem szükséges. 

— A megyei gazdasági felsőnépiskola 
jövője. A mint tudjuk a vármegye közönsége által 
fenntartott  gazdasági felsőnépiskolának  a vármegyei 
gazdasági egyesület működésével való öszhangba 
hozatala eszméjével a törvényhatósági bizottság több-
ször foglalkozott  a annak érvényesítése iránt ugy a 
földmivelésügyi,  mint a vallás és közoktatási mi-
niszterekhez föliratokkal  járult. Ugy halljuk, hogy 
• vallás éa közoktatási miniszter a megye közönsé-
gének mult évi deczember havi gyűléséből a szóban 
forgó  ügyben kelt ismételt feliratát  újból nem v.tte 
figyelembe,  sőt kijelentette, bogy az emiitett iskolát 
a gazdasági irány kiválasztásával lehetőleg még a 
jövő tanévvel f e l s ő n é p i s k o l a ,  esetleg pol-
g á r i i s k o l á v á szervezi át, mert a földmivelési 
miniszter a gazdasági szakoktatásnak Csikmegyében 
való terjesztésére leghivotottabbnak a reodszeres 
gazdasági téli tanfolyamot  tartja. 

— Halálozások. S z á s z Károly csik-szeut-
királyi körorvos hosszasabb betegeskedés után e hó 
22-én elhalálozott, s temetése 24 történt meg Csik-
Szentkirályon nagy részvét mellett. Ugyanaz nap 
halt el Csib-Somlyón Tóth János nyng. fogházfelü-
gyeló, 1848'49 beli volt honvéd altiszt 76 éves korában 

— Választások igazolása. A törvényha-
tósági bizottság igazoló választmánya, folyó  hó 20-án 
tartott ülésében tárgyalta a megyei közgyűlés tagjai 
közül kisorsoltak helyébe történt választásokról be-
érkezettjegyzőkönyveket ÓB felszólamlásokat,  melyek 
köiűl a meg nem támadottakat tudomásul vette, a 
szent-királyi, csik-ssentmiklóai és szent-domokosi ke' 
rtiletekből beadott felebbeséseknek  pedig belyett 
nem adott. 

Ösztöndijak kiosztása. A megyei föld-
míves felsőnép-  és polgári leányiskola széke e hó 
19-én tartott gyűlésében a szeredai gazdasági 
felsőnépiskola  tanulói között a jelen tanévi 50 fi  tos 
ösztöndíjakat kiosztotta, illetve a tHnulásl<e|j jó 
eredmények igazolása után a következő fiuknak 
való adományozását helyezte kilátásba u in.: 
bánk falvi  Bákni Lajosnak, taploczai Barnád Péter 
nek, mindszenti Biró Ignácznak, csatószegi Bors 
Ábrahámnak, tusnádi Burda Rudolfnak,  taploczai 
Csedő Gergelynek, szentkirályi Csiszár Gábornak, 
csatószegi Darvao Lajosnak, szeredai Dávid Bélá-
nak, mindszenti Demes Domokosnak, zsögödi Györké 
Árpádnak, taploczai Györké Lajosnak, csatószegi 
Incze Albertnek, taploczai Lajos István és Lnjos 
Józsefnek,  várdotfalvi  Márkos Ignácznak, szent,-
simoni Sándor Józsefnek,  szentgyörgyi Soós Lajos-
nak, csekefalvi  Szőke Ágostonnak, szeredai Szőke 
Károly, Vaszi János és Csibi Károlynak. 

— Állandó választmányi gyűlés. A 
megyei törvényhatósági bizottságnak e hó ntolsó 
napjaiban tartandó gyűlése tárgyainak előkészítése 
végett a megyei állandó választmány deczember 
21-én látogatott ülést tartott. Tekintve, hogy az 
őszi rendes közgyUlés óta alig telt le két hónap, 
az évi zárgyülésnek nem lesz sok tárgya. 

— Hagymáz járvány Csekefalván.  A 
hasihaeymáz Csekefalván  iiesztö mérvben gra9sál. 
Alig múlik el na , hogy egyik vagy másik háznál 
valamelyik tagja a családnak bele ne essék a lá-
zas betegségbe, mely rövid 10 nap alatt több miut 
15—16 gyeimeket és felnőtt  egyént lepett meg. 

— A korona értókszámitás. A kiegyezési 
törvények complexumábAii benn foglaltatott  a korona 
érték számításnak I899. évi január lió 1 ével való 
életbe léptetése is. Minthogy azonban eme törvéuyek 
ulkutmáuyos utoui tárgyain a a parlamenti abuormis 
viszonyok miatt elmaradt, a pénziieyu-.iniszter érte-
sítette az alaatos pénzügyi hatóságokat és vármegyé-
ket. hogy január l-étól is u számítás az eddigi érték 
szerint történik. 

— Karácsonyfa  ünnepély, A bukaresti 
magyar kath. gyerinek-segélyző egyenlet igazgató 
bizottsága karácsony estéjén, azaz: f.  é. deczem-
ber hó 25-én uj c'/.erint vasárnap es'ie 8 órakor 
k a r á c s o n y f a  ii n e p é I y t rendezett, a kö-
vetkező műsorral: 1. Induló, zongorán ját*za Polil 
Em. papr-ífldei  tanár. 2. Megnyitó beszéd tartja 
Páskó János, elnök. 3. Zongoradarab. 4. A víg 
tragédia. Előadják Nagy Uy., Kopa J., Szekeres J. 
Csendes ej Éneklik Pau!uk J. és Botos A. Péter 
Canisiu* magyar iskolatestvér vezetése alatt. 
5. A betlehemi pásztorok. Előadják Botos A.. Mol-
nár D, Mennyből az angy. Éneklik az iskolás fiuk. 
6 Zongoradarab A két gerlepár. Szavalja Sániha 
Kornélia, 7. Kis s/avalmányok. Szavalják Bezdán 
Katicza és Hatvani Mariska. Mi a ha/.a ? Szavalja 
Katona A. 8. Hitszózat. Szavalja Nagy Irén k. a. 
Magyarok Nagyasszonya. Szavalja Vizi K. 9. Zon-
goradarab. 10. Külföldiek.  Két felvonásos  színjáték. 
Rendezi Báliulh J., segéd-lelkész.Személyek ; S/.il-
vassy — Páldeák ur. Gedey — Csengeri B. ur, 
Bodor Kálmán, huszárkapitány — Murga ur, Jean, 
Gedey inasa — Sándor B. ur, Charles, szakács — 
Szécsi. D. U'-, Ilka Zöldé A. k. a. Julcsa — Sántba 
A. a. Náni — Vi>i L. k. a. Zárjeleneiben : Milyen 
hát a magyar ember? Szavalja Sándor B ur. 11. 
Zongoradarab, ezután lönént a ruhák és külön 
féle  ajándékok kiosztása. 

— Szülői gondatlanság. Gyergyó-remetei 
Szabó Jánosné e hó 19-én reggel 5 órakor felkelve 
ogy kis pléh mécses gyújtott meg a szobában, s 
kiment a marhái 'ellátására az istálóba, magára 
hagyva a szobában kis 2 éves leánykáját Terézkét. 
Ez az anyja utánni siránkozást megunva, az aszta-
lon égő mécsest játékszerül szemelve ki, azzal ját-
szani kezeett uiiközbeu az feldőlt  és tartalma a kis 
leánykára ömölve, meggyúlt, Simon Jánosné a szo-
katlan világosságra a szobába futva  át égve találta 
kis leányát, s ininyait hozza is fogott  leánykája meg-
mentéséhez, de hasztalan, mert égési sebei követ 
keztében. kesei között meghalt a kis ártatlan. 

— Testvér haroz az örökség miatt. 
Gyergyó-remetei Simon Sándor és testvére gy.-ditrói 
Simon Péter pálinkázás közben 10 frtnyi  örökségük 
felett  összeszollalkoztak, mi közben Simon Sándor 
öcscsét Simon Pétert arczul ütötte. Simon Péter 
ezért bátyja ellen boszut esküdve, szó nélkül távo 
zott a kocsmából, s egyenesen közelben lakó mos-
toha testvéréhez, Boldizsár Jánoshoz ment, ki már 
lefeküdve  volt, ót felköltve  segítségül hívta. Simon 
Péter egy ásóval felfegyverkeze  Boldizsár Jánossal 
lesbeállott a kapu megé. s itt várakoztak éjfél  után-
nig, mig ellenfelük  a korcsmából kijött és fütyörészve 
elé ment a kapu elűtt, s mindón egy pár lépéssel 
elhHladt azután, Simon Péter leshelyét elhagyva, az 
ásóval ntánna szaladt és azzal hátulról bátyjának 
fejéhez  csapott, de utóbbi szerencséjére és előbbi 
szerencsétlenségére az ásó — a súlyos ütés követ-
keztében — nyeléből kiszökött, s osak annak nyele 
találta Simon Sándort, s osakhamar a második ütést 
is rámérte az ásó nyelével, de ez elól sikerült fére 
szöknie Simon Sándor csak ekkor ismerte fel  tá-
madóját, s látva, hogy mostoha testvére Boldizsár 
János is közelget feléjük,  minnyárt gondolta, hogy 
es a pof  következménye, s ismerve testvére bossn-

álló, vérengző terméssetét nem sokáig habozott, 
hanem mig öcsose a harmadik ütésre kéasfilt,  bics-
káját — mi t. i. a remeteieknél fegyver  éa nem 
zsebkés számba megy — előrántva, öoacaének fe-
jére, karjára és lábára 6 hatalmas szúrást mért, 
minek következtében ez földre  rogyott. Es alatt 
Boldizsár János is oda érkezett, mostoha testvére 
méntségére, de ó csakhamar két szúrást kapott, a 
látva hogy öcscse már a földön  fekszik  czélscertt-
nek látta a kapott két szúrással elinalni. A bossu-
vágyó Simon Péter ezalatt a földön  tovább mászott, 
s minden erejét összeszedve felállott,  és ismét tá-
madó állást foglalt  bátyjával szemben, de ez alka-
lotnmnl sem fószhette  ki boszuját, mert bátyja seré-
nyebb lévén, egy hasítással felmetszette  öcscse gyom-
rár, ki harcz képtelenné válván, ismét összerogyott. 
Simon Sándor öescsét a földön  mozdulatlanul hagyva 
eltávozott a hareztérrői, ez pedig kevés idő múlva 
magához tért, de már felállani  nem tudott, hanem 
bemászott egy közel lévfl  pajtába, hol vérében fet-
rengve, eszméletlen állapotban találták meg és szál-
lították be a kórházba, hol mind kettőjüket orvosi 
segélyben részesítették, Boldizsár János sebei na-
gyon súlyosak ugyan, -de láthatólag nem életveszé-
lyesek, míg Simon Péter életben maradásához nincs 
reméuy. Simon Sándor pedig csak jelentéktelen 
tompa ütéseket szenvedett. 

G 8 A B N O K . 
Viseld békével sorsodat. 

— Karácsonyi történet. — 
Irta: Erltsa Hósa. 

A postán egész napon át nagy volt a moz-
galom. A jövő-menők egymás kezébe adták az 
ajtókilincsét s a postakezeló személyzet a szállí-
tólevelek átvétele után, serényen kézbesité a cso-
magokat. 

A távirdásznő is buzgón segédkezett a cso-
magok átadásánál B csak olyankor hagyta félbe 
működését, ha a dróton akadt munkája s azután 
újra folytatta  tevékenységét. 

Az est beköszöntével megszűnt a zaj; el-
voltak hordozva a krisztkinalis csomagok, hogy tar-
talmukkal a karácsonyfák  gazdagodjanak. 

Végre tehát a napi fáradalmak  után meg-
pihenhettek. A kezelő személyzet fel  is használta 
a kínálkozó alkalmat; de a távirdásznő most 
nem a pihenésre gondolt. 

Mielőbb otthon szeretett volna lenni, mert 
tudta, hogy mily türelmetlenül várja haza kis 
leánya, a kit, mint rendesen a cseléd felügyeletére 
bízott. Máskor mindig nyugodtan találta a leány-
kát, de ma olyan szépen kérte, hogy korán menjen 
haza, mert addig nem hozza el az angyal a ka-
rácsonyfát. 

Napokkal előbb már kifejezést  adott vágyai-
nak a leányka, a midőn számítgatta, hogy ezt, 
meg amazt fogja  küldeni a kis Jézuska. A mama 
aztán tehetségéhez képest igyekezett kívánságait 
teljesiteni. Mielőtt a postára jött volna, mindent 
elrendezett, a belső szobában felállított  szerény 
kiállítású karácsonyfán;  most már csak a gyer-
tyák meggyújtása van hátra s az angyal jötté-
nek jelzése a csengettyűvel; azután gyönyörköd-
hetik kis leánya örömében. 

Megkönnyebbülten sóhajtott fel,  midőn végre 
útnak indulhatott, a postától jó messzire fekyő 
lakása felé,  mert szivét olyan különös nyugtalan 
érzés tartotta fogva,  mintha leánykáját valami 
veszély fenyegetné  . Lábai gyorsan haladtak 
a csillogó, ropogós havon. 

* 

Laczkó Irén csinos, kedves leány volt, 
Udvarlókban bőven volt része s kérőkben sem 
vala hiány. Ezek között volt egy gazdag földbir-
tokos, a kinek a községbeli leányok bármelyike 
szívesen nyújtotta volna kezét, mert születés és 
vagyon tekintetében a házasulandó ifjak  között az 
első helyen állott; de külseje az Irén szemében 
nem ütötte meg a mértéket és özvegy anyjának 
minden rábeszélése daczára, kikosarazta. 

— Kire vársz Irén, hogy ezt a jó szerencsét 
is vissza utasítottad'? — fakadt  ki anyja haragosan. 

— Ne busulj anyám, majd eljön az is, kit 
szeretni fogok;  de szerelem nélkül nem leszek 
neje senkinek. 

El is jött nemsokára egy daliás külsejü ifjú 
személyében, a kinek göndör barna haja, hety-
kén álló bajuszr s villogó fekete  szemei az Irén 
szivében az első igaz forró  szeretem tüzét gyúj-
tották fel. 
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Az nem jött számítás alá Irén előtt, hogy 
az ifja  vagyontalan szülők gyermeke a csak Ír-
noki állást tölt be a közigazgatásnál, mert a for-
rón szerető sziv beéri „egy kunyhó B hiv szere-
lem"-mel is, a mely érzelemről szenvedélyes sza-
vakkal biztosította őt az ifju.  És nem vette fon-
tolóra anyjának okos tanácsait, a kinek egyedüli 
vágya: leánya boldogsága volt s mit sem törődve 
a józan ész bölcs intéseivel, a leánya jövőjéért 
aggódó jó anyának azon esdeklésére, hogy életét 
ne kösse össze azzal a könnyelmű gondolkozása 
korhely ifjúval,  röviden igy felelt: 

— Vagy az ővé, vagy a halálé leszek 1 
E kijelentése ntán nemsokára összekelt szive 

választottjával. 
A szófogadatlan  rossz leány, a ki házassága 

által mély bánatot okozott anyjának, rövid időn 
bűnhődni kezdett engedetlenségéért 

A házas élet boldogságát nem sokáig élvez-
hette. A gyorsan eltűnő mézeshetek után, férje 
nehéznek kezdte Térezni Himen rózsalánczait s 
legénykori szokásához visszatérve, a hozzá ha-
sonló pajtások társaságában töltötte el gyakran 
estéit, a melyek néha a késő éjszakába nyúltak be. 

Sokszor folytak  le heves jelenetek az ifju 
házasok között; de a forrón  szerető asszony bo-
csánatát nem volt nehéz kinyerni a csókok között 
javulást igérő s szerelméről esküdöző féijnek. 

Később aztán Irénnek, a férje  javulásába 
helyezett hite, bizalma megingott, látva, hogy 
hová-tovább mind gyakoribbak lesznek a háztóli 
kimaradásai s szívfájdalmak  között hullatta keserű 
könnyeit, Szenvedéseti magába fojtá.  mert nem 
volt a kinek elpanaszolja banatát. Édes anyja 
távol lakott tőle. (Házassága után a szomszéd 
városban lakó testvéréhez költözött.) De ha kö-
zelében lett volna is, akkor sem öntötte volna ki 
előtte szive keservét. Nem akarta beteges anyját 
busitani, hiszen elég szomorúságot okozott már 
neki féijhez  menetele által. Különben is — ugy 
hitte — vigasz szavak helyett anyjai mindenbi-
zonynyal csak azon mondását ismételte volna, a 
melyet elválásukor hangoztatott. 

„A kit kerestél meg találtad. Viseld béké-
vel sorsodat I" 

Más választása nem is volt Irénnek, mint, 
vagy beletörődni helyzetébe, vagy pedig ott hagyni 
férjét,  a kit minden hibái daczára nem szűnt meg 
szeretni. Hogyan tudott volna hát megválni tőle!.. 

És tűrt, szenvedett tovább... 
Néha reménynek egy-egy sngára csillant 

föl  szivében, hogy a midőn nemsokára a gólya 
beköszönt házakhoz, férje  szakítani fog  a léha 
pajtásokkal és idejét családja körében fogja  tölteni. 

És reménye teljesült. 
Kis leánya születése után, mintha kicserél-

ték volna a könnyelmű férfit,  felé  sem ment a 
korhely pajtásoknak. A hivatalon kívüli idejét 
teljesen családjának szentelé. Dédelgette, csókja-
ival halmozta el a kis jövevényt s nejétől száz-
szor is bocsánatot kért könnyelmű viselkedésééi t. 

Irén nagyon boldognak érezte magát, de az 
irigy az Bors nem sokáig engedte élvezni a bol-
dogságot 

Vándor színész társaság jött a községbe pár 
havi működésre. Irén, kis leánya miatt, csak 
néha látogatott el a színházba; azt azonban nem 
gátolta, hogy félje  minden este élvezhesse az 
előadást Hiszen azt csak nem kivánhatta, hogy 
örökösen a házat őrizze B az ilyen ártatlan mu-
latság élvezésétől is vissza tartsa magát. Azért 
sem tett szót, ha félje  olykor későn jött ÍB haza, 
pár órát a színészek társaságában töltve a ven-
déglőben, mert Irén csak a korhely pajtások tár-
saságát tartotta veszélyesnek. A színészekkel so-
káig nem folyhat  a mulatozás; azok ma itt, hol-
nap amott vannak. 

Nem is lett volna semmi baj, ha nincs a 
társalatnál az a csalogány hanga szép kis pri-
madonna, a kinek a délczeg szép férfi  nagyon 
megtetszett s a kaczér teremtés annyira megbű-
völte a gyenge lelkű embert, hogy a midőn a 
színtársulat eltávozott, velők utazott ő is. 

Ez a váratlanul jött csapás oly mélyen súj-
totta Irént, hogy kétségbeesésében az öngyilkos-
ságra gpndoli; de szándéka megvalósításának 
nţja fíé  íéi étos kislánya. Ennek sírása 
ész» ét Az anyai Meretet felülemelkedett 
miode» más érzésen és fuldokló  zokogás kőzött 

borult kis leánya bölcsőjére. S a mint könnyei 
összefolytak  gyermeke könnyeivel, tyra hallani 
vélte anyjának szavait: 

.A kit kerestél megtaláltad. Viseld béké-
vel sorsodat!" 

— Nem hagylak el drága angyalom 1 — 
kiáltá, karjára véve gyermekét. — Élni fogok  és 
küzdeni az életterheivel éretted I * 

A midőn a távirdásznö haza érkezett, le-
ánykája örömsugárzó arczczal szaladt elébe, azzal 
a hírrel lepve meg őt, hogy a kis Jézus, Piros-
kának már elküldte az ajándékot egy szép 
bácsitól. 

— Nézd mamác8kám milyen szép játékok. 
Ez a baba beszélni is tud; halgasd csak milyen 
szépen mondja: mama, papa. 

A mint meglepetéséből kissé magához tért 
a távirdásznö, a cselédtől kért bővebb felvilágo-
sítást a titokzatos egyén felől.  A cseléd azonban 
nem igen tudott szóhoz jutni, a Piroska folytonos 
csevegése miatt, a ki egész elragadtatással be-
szélt az ajándékot hozó szép bácsiról. 

— Mamácskám, az a szép bácsi azt mondta, 
hogy azért jött messziről ide, hogy a Jézuska 
ajándékát 6 hozza el nekem, mert engem nagyon 
szeret s ha én is szeretem ót, akkor még sok-
szor fog  nekem játékot hozni és ha nagy leszek 
elviszen oda hol sok szép néni és bácsi szépen 
felöltözve  énekelnek és sok virágot kapnak. Ott 
aztán megtanitnak engem is énekelni és én is 
kapok sok virágot, de még czukorkákat is. 

A távirdásznö heves mozdulattal ragadta meg 
leányát s mintegy láthatatlan rémtől akarva meg 
védni, erős szorítással ölelte magához. 

— Mi lelt mamám? 1 kiáltá Piroska ijedten. 
— El akarnak téged rabolni tőlem — felelt 

anyja fuldokló  zokogással — a kiért annyit küz-
döttem s a ki bus életemnek egyedüli vigasza vagy! 

— De édes mamám, én téged nem hagy-
lak el; a bácsi megfogja  engedni, hogy te is ve-
lem jőj — mondá Piroska, átkarolva anyja nya-
kát s heves sírásra fakadva. 

Az anya könyei újra összefolytak  gyermeke 
könyeivel és Irén újra hallani vélte anyjának 
szavait: 

„A kit kerestél megtaláltad. Viseld békével 
Borsodat I* 

A v é n d ö r g e t ö . 
— Irta: Póterfl  Tamás. — 

Ha a menyasszony sir, hát az nem jót je-
lent! — mondogatták Galamb János uramnak, 
mikor a leánya esküvőjére indultak. 

— Fiatalság — bolondság! — mondta reá 
egykedvüleg az öreg özvegy ember. 

Nem tudja, hogy miért kell ilyen alkalom-
kor örvendeni I Csak sírjon, mig megunja 1 Az 
én feleségem  a Juczi sem csinálta másképpen, 
hanem azért összeszoktunk. A nyomorúság egy-
másra Bzoritott. 

Az öreg nehéz fejű  ember, nem akarta meg-
érteni, hogy a leánya, az ő kedvencz Zsuskája 
nem szívelheti a vőlegényéti 

Megesküsznek, aztán össze szoknak ! ez volt 
a véleménye. Még a templomba sem kisérte el. 
Hanem később csakugyan megbánta, mert olyan 
eset történt, melyhez hasonlót még soha sem hal-
lottak. 

Hát mikor az anyakönyves azt kérdezte: 
„s z e re te d-e* ? hát azt felelte,  hogy ,nem" I 
„Jó s z á n t ó d b ó l méssz-e h o z z a ? Nem 
beszé l t -e rá va l ak i ? " hát azt mondja: 
„ e r ő s z a k k a l j e g y e z t e k el!" és nem es-
küdtek össze! 

No, ilyen eBemény rég nem tőrtént 1 Nyom-
ban szét futott  a híre a faluban.  Galamb János 
pedig sebeBenjött az eskető hivatal felé,  hogy 
megölje azt a gyermekit, a ki szégyent hozott 
reá! De már nem találta meg, ugy eltűnt a 
menyasszony, mintha a föld  elnyelte volna I Keres-
ték a zür-zavarban, de nem találták meg. 

Az öreg Galamb János pedig azon töpren-
kedett, hogy miért maradt otthon ? miért nem 
kisérte el a leányát az anyakönyvesig ? az eskető 
hivatalba ? akkor minden másképpen történik!! 
És keményen szidalmazta az eltűnt leányt, mig 
haza felé  jött az utczán. 

, Hogy még ezt a szégyent is megkel-
lett élje ?! 

Elmúlt egy hét El kettő. Galamb Jánosnak 
minden gazdagsága mellett nem volt a ki meleg 
ételt főzzön.  . . . A szolga sem tűrte panasz nél-
kül tovább I . . . 

Az öreg ilyenkor nagyokat sóhajtott, s min-
dig megkérdezte a szolgától: 

— Te Jóska te! nem sejted merre van az 
én Zsuskám ? 

— Hát én honnan tudnám!? 
— Te Jóska te! nem mondassz te igazat 

a szemeidből látom!... 
— Hátha éppen tudnám is! mi hasznára 

vállnék ha megmondanám ? .. 
— Adnék, adnék neked. . . 
— Ugyan mit ? . . . . 
— Adnék egy kis borjút érette! 
— Hogy megverje a leányát, azt az áldott 

jó teremtést? . . . Nem kell a borja gazduram!! 
inkább éhezem, mint ók! Inkább koldulok, 
mint ók ! . . . 

— Éheznek ?! A Galamb JánoB leá-
nya éhezik? 

— Hát azt hiszi, hogy a püspöknél van 
kosztba? Még kigyelmed kérdezi? Nem restelli 
kérdezni ? Nem átalja ágálni nagy gazdaságával, 
a mely mellett egyetlen gyermeke koldulni mehet ? 

— Jóska!! . . . 
— Ne rázza magát Galamb János uram! az 

Ur Isten ő szent felsége  gondoskodott arról is, 
hogy a fák  az égig nőjjenekü Tudja? még a 
kertek alá juthat kigyelmed a nagy vagyona 
mellett!! 

— Ki merészel Galamb Jánosnak ilyet mon-
dani?!! — kiáltott reá keményen, hogy ezzel rá-
ijesszen a cselédre. De bezzeg nem fogott  rajta! 

— Én mondom a cselédje! a volt cselédje!! 
mert tovább nem ülök egy órát sem egy fedél 
alatt kigyelmeddel! inkább koldulni megyek . . . 
mint a gazduram leánya! . . . . 

El is indult Jóska, de utána szólott csak-
hamar az öreg: 

— Te Jóska te! fiam  te! jöjj vissza egy 
szóra! hát csakugyan tudod: hói van a leányom?.. 

— Nem muszáj, hogy tudjam! . . 
Az öreg ember kérőre fogta  a szolgát. Az-

tán ígért neki sok mindent, csakhogy a leányá-
ról megtudjon valamit. 

— Ha gúzsba csavarit, ugy sem mondom 
meg!! 

— Te Jóska te! fiam  te! hát csakugyan 
nincs mit egyék az aü . . . 

— Semmi nevet ne mondjon rá gazduram!! 
— vágta el szavát a szolga. Azok még nem kér-
tek kigyelmedtől! . . pedi 

— Pedig ugye éheznek? 
— Szegény Zsuska! hogy sírt az esküvő 

napján! pedig az nem jót jelent, ha sir a meny-
asszony ! . . jobb lelke volt az egész familliá-
nál! . . . . No, áldja meg az Isten! én megyek! 

De a szolga csak nem figyelt  többé az öreg 
hivogatására. Elment az uton fölfelé  s nemsokára 
eltűnt a fordulónál. 

Galamb János uram gyorsan belépett a szo-
bába. Magára vette egy legénykori czifra  szűrét, 
fejébe  nyomta vólegényi kalapját a pörgét, hogy 
senkise ismeije meg a fiatalos  ruhába s utánna 
lépdelt óvatosan a szolgájának. Igy talált rá a 
fiatalokra.  Tul a hegyen bukkant tartózkodási 
helyükre. Egy szőllő csősz kunyhójában laktak . . . 
hová az öreg nem ment be, hanem vissza jött. . . 

Másnap hűvös időre viradtak. A hó vastag 
rétegekben takarta a mezőket. Napkeltekor hideg 
szél indult észak felől  s végig süvöltött fagyasztó 
fuvalmával  a csikorgó hó felett.  Pogány idő ke-
rült Bzent karácsony napjára! hogy még a jó ku-
tyát is kár lett volna kihajtani a szobából. 

Galamb János uram megterítette az asztalt 
reggelihez és le ült melléje, hanem egy falás 
nem sok, de annyit sem tudott enni! Valami fájó 
keserűség fogta  el szivét . . . hát vele szent-
karácsony napján senki sem eszik? . . . . csak 
egyedül? magányosabban a legutolsó koldusnál, 
ki tegnap este összekérette a mai reggelit? . . . 

Fölkelt. Szét tekintett s nemsokára egy 
átalvetó tarisznyát akasztva nyakába, belépett a 
kamara ajtón. Leakasztott egy sonkát Mqjd hat-

Nyomaiott Cmk-JSzeredábau, a lap tulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898 
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sing hosszú füstös  kolbászt csavart reá s bedugta 
az átalvetóbe. Kis pléh zsírt, oldalost, túrót, há-
rom darab kenyeret, szóval körül tekintve jól 
fólpakkolt  a gazdagon megrakott kamarából. 

Szekérrel szándékozott elmenni. Talán ott 
maraszţjâk. üress kézzel nem mehet! Néhány 
üveg szilvóriumot is föltett  a saroglyába a boros 
hordócska mellé, s mikor jól felkészült,  befogta 
a két barnát. 

A szomszédok kíváncsian kandikálnak ki 
utána a jégvirágos ablakokból, de a szekéren a 
sok szénától mitsem láthatnak. Aztán kérdezge-
tik egymástól: 

— Vájjon hová megy az öreg Galamb Já-
nos ebben a csúf  időben ? . . . 

Fent a hegyoldalon a szölló csősz kis kuny-
hójában megelégedés, boldog mosoly ül a két 
ifju  arczán. 

— Csak száraz kenyerünk van szent kará-
csony napjára, de az is jó! Ugy-e megelégszel 
vele Dénes ? — kérdezi Galamb Zsuska a fiatal 
csősz legénytől édesen. 

— Az ünnepek után majd bemegyek a fa-
luba fát  vágni s rendel az Isten még valamit. 
Addig eltűrjük akár egy falás  nélkül! csakhogy 
szeress galambom ! 

Megölelik egymást s nem gondolkoznak sem-
miről tovább, csak az édes boldog szerelemről. 
Majd ágat vet a lehamvadó tűzre a leány. 

— Hogy fuj  a szél! miiţtha zakatolna 
a fedelen  ? ! hogy kopogtatja az ajtót! 

— Nem csak kopogtatja, hanem dörgeti — 
válaszol a csősz legény hallgatózva. 

— De ezt már nem a szél csinálja! 
A leány az ablakhoz szalad, megtekinteni, 

ha nem dörget-e valaki az ajtón ? mig Dénes a 
fegyverét  veszi a kezébe. 

— Egy czifra  szűrös legényt látok az ajtó 
elótt! — szól a leány. 

— Bocsássatok be, mert megfáztam!  — 
hallatszék kívülről a dörömbözó hangja. 

Zsuska kinyitja az ajtót s belép az öreg 
Galamb János, nyakában a telerakott átalvetóvel, 
melyet eltakar a czifra  szür. 

— Edes apám ?! — kiált fel  csodálkozva 
a leány. 

— Hát, hát én! hiszjn csak nem hagyha-
tom, hogy éhezzetek te, te mókuska te! . . . 

jégtáblákra bámul. Aztán mintha sötét tervé'öl hir-
telen megiszonyodnék, gyermekére tereli tekintetét, 
mintegy tanácsot, vigasztalást várva attól 
Az ártatlan apróság erre fájdalmasan  siró hangokat 
hallat anyja kebléről, a mit a szerencsétlen nó vá-
lasznak vesz. Rossz jelnek, biztató jelűek tekinti 
ezt, szörnyű szándéka végrehajtására. A rendőrnek 
alapos aggodalmai támadnak, hogy ez az asszony 
végzetes szándéka elkövetésével aligha késik Bokáig, 
s ép azon van, hogy a nőt kellő ügyességgel el-
vonja a bid veszedelmes korlátjától. Abban a pilla-
natban az életunt nó esdeklő hangja szólal meg: 

— Az égre kérem 
Valószínűleg az izgatottságtól csuklik meg re-

megő hangja, miközben hirtelen elhatározással bontja 
ki kendője alól a gyermeket és a rendőr felé  nyújtja. 
Bognár Mihály önkéntelenül tárja ki karjait a kiB 
ártatlanság felé,  de ezzel egyúttal bilincset rik 
azokra. Nemes cselekedet végrehajtásában gátolja 
meg ez a bilincs a kötelességtudó rendőrt I A sors-
üldözött nó él az alkalommal. Semmi sikoly, semmi 
jajkiáltás, még csak egy paszta búcsúszó sem leb-
ben el az öngyilkos ajkáról. Csak egy tompa zuha-
nást követő zaj hallatszik fel  a hidra, a mit jég-
táblák súrlódása idéz elő . . . 

Bognár Mihály a hídról hosszasan nézi, keresi 
tekintetével az áldozatot a Duna felszínén,  de nem 
akad rá. Aztán a kis hátrahagyottat veszi szem-
ügyre. Oda viszi a gázlámpa alá, hogy a légszesz-
fény  lángjánál jobban láthassa. A gyermek arozát 
nem veheti ki tisztán, mert az gondosan be van 
burkolva, hogy a csípős hideg ne érje oly könnyen. 
A szegényes pólya nyílásában azonban egy apró 
papírszeletre akad; ez a pár szó van rajta : 

.A jó emberek oltalmába. Egy szerencsétlen 
anya." Bognár Mihály pedig jó ember. 

• * 
Hajnalodik. Az idő négy órára jár és Bognár 

Mihályt más váltja fel  a szolgálatban. Mikor azt 
átveszi tőle egyik társa, előbb bemegy a hivatalba 
jelentést tenni, mert „esete" volt az éjjel. A .cor-
pus delicti"-t azonbau a világért sem hagyja az őr-
szobában. Annak már osak jobb helye lesz ó nála 
otthon. Odahaza meggyújtja inind a két lámpáját 
karácsonyfa  helyett, mert hisz nem készültek. 

— No de majd jövőre, ba ai Isten éltet — 
mondja rá a felesége  Révész Lajos. 

de azért haragszom !! ki sem békülök ebben 
az esztendőben !! hát segíts leemelni ezt 
az átalvetót a vállamról! Ugy ! . . . . Xo, jere Dé-
nes a szekérről hozzunk be egyet-mást, mert az 
én házamba be nem teszitek a lábatokat ebben 
az esztendőben !! ! 

Ezeket hol szépen, hol haragosan és paran-
csolva mondotta el az öreg dörgetö, hanem a 
mint kipakoltak mindent, hát megkérdezte, hogy 
elég lesz-e uj évig? Mert hozzám nem jö-
hettek ebben az esztendőben! ! 

— Akkor édes apám is itt maradhat! — biz-
tatta Zsuska kedveskedve. 

— Hát ha szívesen látnátok V ! . 
— Ugyan"? hát ki szeretheti jobban, mint 

mi ? Ugy-e Dénes ? 
Ugy bizony ! 
— Xo, látja édes apám! Dénes ha szegény 

is, de jó lelke van! Ugye édes nem haragszik 
Zsuskára? 

— Te inókus te! ki tudna reád haragudni?! 
csakhogy megkaptalak! hanem azért újév előtt 
be nem léptek a portámra!! — tette utána ke-
ményen a vén dörgetö. Ebben xx esztendőben nem 
békülhet ki Galamb János! Fogadásom tartja! Az-
tán egy hét már nem a világ! Itt maradok 
addig!! 

Hogy mily szívesen látott vendége volt a 
csősz kunyhónak, — mondanom sem kell. 

Karácsonyfás  székely. 
Ilyen is van már, nemcsak borvizes. E hó 

21-én Gyergyó-Csomafalváról  érkezett egy öreg szi-
kulus Maros-Vásárhelyre egy szekér zöld fenyővel. 
És ment, a piaezon alá. És ment volna még tovább, 
ha körül uetn fogja  a vásárolni akarók csoportja. 

— Bácsi eladó-e a fenyő  ? kérdik tőle. 
— Az asztán igen, tniud egy szálig. 
— Rakja ki. 
— Nem lehet. 

Nó miért? 
— Alifljt  azt parancsolta a policzáj, hogy sze-

kervel nem szabad áncsorogni. 

—' De látnunk kell bácsi, a mit venni akarunk. 
— Ott a hogy jő vegyék, de le uem rakom, 

essze es romlanék. 
— Mekkorák? 
— Ki micsodás, küzsdég es, nagyobbacska es, 

van akkora es mint eén s akkora es mint egy oláh 
torony. 

— 8 mi az ára a nagyobbnak ? 
— üt peczula. 
— Drága. 
— Mán hogy vóna derága, mikor a Felleg-

szállásáról hozom. Meune csak oda az ur, osztán 
vágná maga, tudom Istenem nem mondaná, hogy 
derága. 

Igy árult a székely. Ki sem rakta, válogatni 
sem engedett belőlük, déli harangszóra még is az 
utolsó szálig eladta fenyőit. 

FÓMUNKATÁR8 GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ is LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 6021—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A csík-mindszenti körjegyzői körben, 

Csik-Zsöfíöd  község székhelylyel, évi 240 frt 
fizetéssel  ujouau rendszeresített segédjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek, s felhívom  min-
dazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy életkorukat és eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  pályázati kér-
vényüket hozzám az 1899. év január I5-éig 
annál bizonyosabban adják be, mert a később 
érkezőket figyelembe  venni nem fogom. 

A választás az 1899- év jann&r hó 
20-án d. e. 8 órakor Csik-Zsögöd község 
házánál fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1898. di-czember 15-én. 
Fejér Sándor, 

1—;t főszolgabíró. 
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Nagy vállaszték porczellánokban és liqueres készletekben. 

Trohán József 
Csik-Szereda, placzsor. 

Ajánlja a nagyérdemű városi és vidéki közönség becses 
figyelmébe  dúsan berendezett 

Fűszer-, festék-,  anyag-, liszt-, porczellán 
és déli gyümölcs 

Ü Z L E T É T . 
Újévi újdonságok megérkeztek China-ezüst, nic-

kel, bronz tárgyakban, úgyszintén karácsonyfadisz 
árukból. 
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3 Kitűnő minőségű főző  edények és konyha felszerelések. 
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Egy vagy több évre 

liasiosbéíli adó 
Zsögöd fürdőn  a vendéglő eset-

leg az egész fürdő  üzlet teljes 
felszereléssel. 

Értekezhetni Kertész Istvánnál 
Csik-Szeredában. i-« 
) < Ö » Q C C » Ö C O O O O C O O O Ö C ^ 

gelmm m sfirnanlaiinlr  > matroninfr  naiv rattára 

Sz. 2792-1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429 lelket számláló B é k á n köz-

ségében 600 frt  évi fizetés,  100 frt  lakbér 
illetmény és szabályrendeletileg megállapí-
tott látogatási dijakkal javadalmazott községi 
orvosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhivom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  évi 
deczember hó 30-ig annál biztosabban 
benyújtani ne mulaszszák el, mivel később 
beérkező pályázatok nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A megválasztandó községi orvosnak kézi 
gyógytár tartásának engedélyezése kilátásba 
helyeztetik. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi deczem-
ber hó 10-én. Lázár János, 

2—2 főszolgabíró. 

O l t 
asztali-, pecsenye-, csemege-bort, 
cognacot, idei kis tistös szilvóriumot, 
fenyővizet  eredeti tisztaságban, felelősség 
melett nagyban és kicsinyben, mérsékelt 
árban ajánljuk. 

r 

— Aijegyzéket kívánatra, bérmentve küld. — 
Székely-Keresztur 1898. decz 18-án. 
Székely-Borkereskedés Rész-

2 2 vény-Társaság. 

Karácsonyi bazár. 
Van szerencsénk a n. é. közönség szivén tudomására juttatni, hogy ez 

idén is egy a mult évinél nagyobb szabású; a mai kor igényeinek teljesen 
megfelelő 

k a r á c s o n y i b a z á r t 
üzletünkkel átellenben rendeztünk be, hol ugy a díszműárukban, vala-
mint mindennemű gyermekjátékok, déli gyümölcsök, czukorkák és 
karácsonyfa  diszek a legjutányosabb árakban szerezhetők be, a nagy ér-
demű közönség becses pártfogását  kérve mély tisztelettel 

JAKAB és TÁRSA. 
3_3 CSIK-SZEREDA. 

B U D A P E S T I NAPLÓ. 
Az ujságirók független  lapja. Csak a közönségé, senki másé. 
Politikája szabadelvű, feltétlenül  független. 
A Budapesti Napló friss,  temperamentumos, ötletes, eleven, változatos. Infor-

mativ anyaga, minden rovata gazdag. 
A Budapesti Naplót politikai súlya, zsurnalisztika! tekintélye és az az (ide szellem, 

az az ötletesség, a mely az egész újságban lüktet, a magyar intelligenczia dédelgetett 
kedvenczévé tette. 

A Budapesti Napló szerkesztőségét a közönséggel páratlanul meleg, szinte 
családias viszony fűzi  egybe. 

Főszerkesztő : Vészi JÓZSef. 
Felelős szerkesztő: Braun Sándor. 

B e l s ő d o l g - o z ó t á j s a l s : : 
Ábrányi  Emil,  Balkay  Béla,  Clair  Vilmos,  Cerri  Gyula,  Erős  Gyula,  Feszi  Géza, 
Fái  Béla,  Gergely  István,  Ilajdu  Miklós,  Hock  János,  Holló  Márton,  Horváth  Elemér, 
Janovics  Pál,  dr.  Kovács  Jenő,  Laczkó Andor,  Lyka Károly,  Márkus  József,  Merkl 
Adolf,  Molnár  Ferencz,  Pékár  Gyula,  dr.  Soltész  Adolf,  Sváu Tivadar,  Thury  Zoltán. 

3C-Ű.1SŐ na iTi i lga táLrea ls : 
Ágai  Adolf,  Balogh  Pál,  Beksics Gusztáv,  Bessenyey Ferencz,  Békefí  Antal, 
Eötvös Károly,  Forinyák  Gyuláné,  Géczy  István,  dr.  Hagara  Viktor,  dr.  Halász 
Ignácz,  Koroda  Pál,  Kupa  Árpád,  Lengyel  Laura, Munkácsy  Kálmán,  Pósa Lajos, 

Szabóné-Nogáll  Janka,  Szana Tamás,  Szántó  Kálmán,  Tutsek  Anna. 

Előfizetés: 
Egy hónapra 
Negyed évre 

1 frt  20 kr. || Fél évre 
3 „ 50 „ |j Egész évre 

7 frt 
14 „ 

— kr. 

Mutatványszám kivánatra nyolcz napig ingyen. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Z B l l d L a p e s t , , CTózsef- lEöni t  1 3 . 

Előfizetési  felhívás 

szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. 
A „Képes Családi Lapok" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, 

bogy ifjn  és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „Képes Családi Lapok" minden évben négy külön beköthető regényt 

ad ingyenes mellékletül előfizetőinek. 
A „Képes Családi Lapok" boritéka szellemes és szórakoztató csevegé-

sek, illetve kérdések és feleletek  tárháza és igy az előfizetők  díjtalanul közölhetik 
gondolataikat az „Előfizetők  postájáéban. 

A „Képes Családi Lapok" előfizetési  ára a „Hölgyek Lapja" czimü 
divatlappal és a külön beköthető „Regénymelléklet"-tel együtt: 

Egész évre 6 frt  — kr. 
Félévre . 3 frt  — kr. 
Negyedévre 1 frt  50 kr. 

A „Képes Családi Lapok" annak, a ki az előfizetési  összeget és azon-
kívül még 80 kr csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre bekfildi,  elismerésül 
még külön 4 legnjabb regényt kfll  ingyen és bérmentve. 

A „Képes Családi Lapok" mutatványszámokat ingyen és bérmentve kflld 
mindazoknak, a kik eziránt — legczélszerflbben  levelezőlapon — hozzáfordulnak. 

A „ KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala 
Budapest, V., Vadász-utoza 14 (Saj&t házában.) 3 - 5 

NjfumauiU  Csíküzeredábau, a laptnlajdoooa «w kiadó Györgyiakab Márton könyvnyomdájában 




