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S z e r d á n . 
Kéziratok uem adatunk vissza. 

PKI.KI.Ö* 1.ZEBKKSZTÓ ; 
Dr. F E J É R A N T A L , 

ruwfcii. 

Nyílttúri c / l kkek 
soroukóut 40 fillérért  k'j/.ültcliic'L. 

Egyes lap Ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Eg4»z óvro B kor. (Költőidre) 12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Szerkesz tőség ós kiadóhivatal : 
GyöxgjJakab M. utód* könyvkereskedése, hovA a 
lep szellemi részét Uletó minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak Is koldendők. 

Előfizetési  /elhívás. 
A „CSIKI  LAPOK"  a jelen év 

kezdetén  tizenkettedik  évfolyamába 
lépett  s midőn  most a folyó  évi negye-
dik  negyed  véngén az előfizetések, 
megújításiért  a nagyérdemű  közön-
séghez felhívást  intézünk  egyben jól 
eső őrömmel  konstatáljuk,  hogy a 
programmunkban  kiirt  feladatoknak, 
a lefolyt  Î2  év alatt  mindig  a legjobb 
akarattal  igyekeztünk  megfelelni  és 
e vármegyének  s abban a székely-
ség érdekeinek  fellendítésére  közremű-
ködni. 

Nagy  politikát  nem üzünk,  ebben 
megakadályoz  és gátol  a lapunk  ren-
delkezésére  álló  igen szűkösen  kimért 
idő  és tér, de  azért  mégis a szabad-
elvüség eszméi mellett  rendületlenül 
kitartunk  és hiven támogatunk  min-
den  olyan ügyet és kérdést,  melyek 
a Magyarország  uj korszakát  megte-
remtő  tiszta és igaz liberalizmus  ma-
gasan lobogó zászlóját  ujabb diadalokra 
rezetik. 

Ezek  mellett  a legnagyobb  kész-
séggel  és szeretettel  munkálkodunk  a 
vármegye mindennemű  igaz ügyének 
előbb  vitelén s hogy ezt nagyobb mér-
tékben  tehessük  kérjük  olvasó közön-
ségünk  és munkatársaink  szellemi  és 
anyagi támogatását. 

Előfizetési  áraink lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  Í8  maradtak  a régiek,  azaz : 

Egéas  évre  8 korona (4  frt). 
Félévre  . 4 korona (2  frt). 
Negyedévre  . 2 korona (1  /rí). 
Külföldre  . 12 korona (6  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előSzetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátrélékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOK" 
ixcrkttziitigt  éa kintlóhiniíiilii. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Két karácsony. 

Ziaaokón, esnnya ld0 volt oda kint, min 
deoki sietett haza csomagokkal jól megrakodni 
tan. kiszen aa n i karácson; szent napin. Az 
atezák egyre kibaitabbak lennek, itt-ott szál-
lingózik egy-egy elkésett, siet hau övéihez. 

Bárczy Qézáné férjével  hintaló* folt.  egy 
előkeli isaeröalkböz estélyre, mondták, hogy a 
minisster la ott leu, ilUS módon akartak tehát 
Megjelenni, de mert kia hivatalnoki fizetésből 
nea Iga* tellett; régi fekete  selyem rnbáiát 
vette fel  Bárezyné « estélyre, s a mély kivA-
gást egy remek iféntal  nyakékkai fedte,  me-
lyet az estére kért kölesOs egyik barátnőjétől 

Kikor a teremben megjelent Bárezyné. 
minden nem egyezerre feléje  volt irányítva: 
honnan vette ez a szép asszony azt a remek 
nyakéket? mindenki tndta, hogy teljesen ren-
dezett rlszotijok közöli éltek kis hivatalnoki 
IsrtéaeikMU, de hngj bonnan tellett erre a 
nyakékre? nyílt kérdés maradt. 

Al estély igen fényesen  «kertit, midenki 
•eg volt elégedve. Bárezyuét ellöltölte a bfisz 
kaség, hogy daczára aierény, egyszerű Öltözéké 
nek. mfeís  észre vették, a mikor az etöszobábsn 
bncira nyajtotu a vendéglátó háziasszony 
kesét, mtoégjaer n tükOrbe nézett; hogvn-. 
kbz Oly jól állott neki ax a remek nyakék. 
Ifazfeu  egyet rajta, n léhány perez mnlva már 
boMegan simult férje  oldalához az Időközben 
rMezMtoU egyfogatabsa,  mely Wet haza vitte. 

K a r á c s o n y . 
Légy üdvözölve az emberektől és 

megáldva a jó Istentől oh, Szent Ku-
rácsony! a mi édes üdvözítünk éa Meg-
váltónk áldott születésének év forduló 
napja. 

A legnagyobb örömmel és it leg-
nagyobb reménységgel logitdunk, muri 
azon nap, a melyen Jézus született, 
minden időkön keresztül az újjászüle-
tés és a megújhodás nupja leszen. 

Újólag felragyog  lelkünkben a Meg-
váltó születését hirdető és a bethlehemi 
jászol felett  álló fényes  csillag és hir-
deti az igazság gyúzedelmét a hamis-
ságon, a világosság diadalát a sötétsé-
gei) és fénylő  sugarai felébresztik  a 
szivekben az igaz és meleg szeretetet, 
a hogy azt a mi Jézusunk hirdette és 
tanította és a melynek tiszta és bőséges 
forrásából  a szenvedők megvigasztaltat-
nak és oly sok seb meggyógyittutik. 

Az áldott Karácsony, a mi l'runk 
és Megváltónk születésének napja min-
denek felett  az imádást és szeretetei 
hirdeti, az imádást a ini jó Istenünk 
iránt, ki elkuldötte a világ megváltására 
az ő egyetlen Szent Fiát, a szeretetet, 
mely neui tesz kolönbséget ember és 
ember között, egyaránt befogad  és kö-
rül vesz ellenséget és barátot és a mely 
leginkább dokumentálja az emberek kö-
zötti egyenlőséget. 

Ezért Karácsony a szeretetnek, a 
Krisztusi szeretetnek áldott ünnepe, a 
szeretetnek, mely megváltoztatta, átala-
kította a társadalmat, jobbakká, szeli-
debekké tevén abban az embereket, a 
melynek a jótékony hatása és befolyása 
uap nap mellett észlelhető jelenleg is es 
észlelhető lesz mindenha. 

Az a csodás ihlet, mely palotában 
és kunyhóban egyaránt megszállja az 
emberek szivét, a midőn e szent napon 
a jászolban született Megváltónak em 
lékében elmerülni'!;, legszebb, legkézzel-

Ottlinn megérke .-. levetette szőrme belépő 
jét, s mikor a nyakék uun nyal, i|edieu ves-zi 
észre, bogy az bizony eltűnt. 

Kereste, kutatta, mindenütt. rubAban bélé. 
ben, bialm. A férj  leszaladt az ntezars és líVft 
log tette meg a bosszú utat, httliA 111 kö/.li-"ii 
veszteitek valiibol. Keresztül kutatóit njinileii 
kOvet, megállt a kapa alatt, kei-esett, katalnlt 
hiába, hiába. Busán érkezett baza, hui aggódva 
várta szegény felesége,  egész éjjel nem sludlsk 
semmit. Mér most azon tansbodtsk, bogy bal 
mit tévők legyenek, mert egy volt csak bizonyos 
előttük, bogy bármiképen bárhonnan is elő kell 
reggelre keríteni a nyakéket. 

Álmatlan éjszaka ntán, kura reggel ni nat 
indultak, minden ékszerészhez b-nézlelt, de lilén 
csak hasonlót sem talállak. HAr-mAi egészen 
elcaOggedlők, a mlknr a véletlen segítségökre 
jött. Egy kirakatban tnlajdon azt az éksze'l 
pillantották meg, még a Inkjs is ugyanaz voll 
mint az elveszetté. Bementek iiAt, oly sietve, 
hogy még az ékszerész maga is megij-ili, de 
mily nagyra vált örömük, a mikor BArczy a/ 
ékszerészben egy régi iskolatarsra tslAI. 4 mi 
kor Bárezy elmnndts neki baiat, m-gállapodlak 
hogy az ékszert 10.000 korona vételárban meg-
vwzi Btrczv olyképp, hogy azt Ot év alstt. 
egyénid részletekben fogja  törleszteni, mégis 
ba ez idd alatt visszakerülne ax ékszer, ő s 
már lefizetett  pénzt csekély levonással visszaadja 
és nz ékszert visszaveszi. 

Senki sem volt boldogabb mint Bárczyék 
a mikor végre kezükben volt a drága kincs, 
melylyel sietve mentek haza. Az ebéd is jól 
esett már éa mikor ezzel ia végeztek, elsó dolgs 

foghatóbb  bizonysága annak, hogy az 
emberek egyenlőknek  születtek. Az 
állam és a társadalom az ő intézményei-
vel átliidalhutlannak látszó mélységeket 
és iiiegiiiászliutlun falakat  állított az em-
berek köze, tle a Jézus által hirdetett 
szeretet ezen válaszfalakat  lerombolja, 
a mélységeket áthidalja, közelebb hozza 
egymáshoz u család, a társadalom és ál-
lam tugjuit és hirdeti, hogy a vagyon, rang 
és osztály különbség esak gyarló földi 
dolog, hirdeti, hogy Isten elótt mind-
nyájan egyenlők vagyunk és csuk itt a 
földön  ismerünk nagyokat és kicsinyeket, 
hatalmasokat és gyöngéket. 

Hányszor látjuk, hogy a gazdag 
lenézi a szegényt, a szegény pedig gyű-
löli a gazdagot. Kzen különbségeket 
egyengette és egyengeti folytonosan  a 
bellilcliemi jászolból felénk  áradó sze-
retet és midőn eljön a Karácsony és ez 
a szeretet beleragyog a szivekbe, elosz-
latja a büszkeséget és gyűlöletet, kö-
nyörületre indítja a gazdagok szivét, 
megengeszteli és kibékíti a szegényeket. 
Igy leszen azután Karácsony a könyö-
rület és engesztelés ünnepévé is. 

A szeretet, mely átölelve turtju és 
összefűzi  az egész emberiséget bőséges 
forrásává  válik a künyörületnek  és mi-
dőn ékesitgetjük a Karácsony zöld fáját 
és midőn gyönyörködünk  a fa  körül 
ujjongó gyermek sereg ürömében, szi-
veinkbe beköltözik az emberszeretet és 
a kouyürület, eszünkbe jutnak uz élie-
zük és fázok,  a gazdag feleslegéből 
jultnt a szegényeknek,  letörlik a nyomor 
sajtolta könnyeket,  enyhítik a szenve-
déseket s igy a szegények és elhagyot-
tak szivébe is beköltözik a béke és en* 
gesztelődés és Karácsony szent ünnepén 
alázattal, tisztelettel és a legnagyobb 
hálával adóznak a szeretet nagy Meste 
lének, a mi 1'runk, Jezu< Kiisziu-ii ik. 

A könyiirllii'tt'ssi'g é* az ebliül fa 
kiuló jótékonyság inig egy felöl  meg 
engeszteli azukut, kikkel szemben e/. 

voll az asszonynak, hogy vi.ssznvilt>* baratnője. 
Uez AZ ékrtZHl-t, és boCsAIIAlol kért tőle. Iiogy 
reggel helyett, csak inost hozhatta VIssZd. 

A tni niosl következik Az liossyu. SHliyAl--
gatotl évek sora voll, lakai-ék>iskutlink minden 
vnusloii. uem mentek tArsasxglia, n 11 IMII ültek 
szegények, csakhogy s kereskedőnek elvillessek 
az Ígért részleteket. Suk sok részletet fizetlek 
tnAr le. a mikor egy reggelen a kereskedő M-
küldte a kifizetett  szAtnlál Boldogan sobAitoHak 
lel, az okmány eg\lien nyomoiusagok feUzsba-
tlDiását jelentene, tjjból a régi remlezetl Vlszo 
nvolt állottak helyre, és az asszonyka csak ogy 
sugárzott sz Ölömtől. 

C-on.va, zimankós az idő, mint skkor ka-
iscsotiykor, siet a sok ember, bevésArlAesil 
végzendő, karácsony előtti uapon. mindenki tft-
rekszik VAlsmi kedveset, kellemeset övéinek 
venni. A harátnő. ki snnak idején BArczynenak 
kölcsiin sdla a nyakéket, többek kőzOtt egyik 
üzletbe ment és ott s kereskedőnek meg sksrta 
matatni, bogy u nyakék kózepén lévő nagy kő 
m-glavQlt egy kissé, igszitassa meg. A keres-
kedő elébb nagyot nézett, azQlan igy szólt el-
csodálkozva. 

— Nagyságos asszonyom, ez nem bozzám 
tartozik az ékszerész liimikAja 

— De hiszen msgától vettem néhány év 
előli... 

Hosszas kimagyarázás ntán is azt hitte a 
barátoó. hogy a kereskedő csak trélát Qz be-
lőle, s csak akkor győződött meg valóról a mi-
kor ékszerészhez meni és az azt mondotta, 
hogy a nyakék (a gyémAnt ára idókfizben  igen 
felszökött)  legalább is Ili—14.000 korona értékű 

gyakoroltatik,  igazán csodás melegséget 
kölcsönöz a sziveknek  és magasztos 
fénnyel  vonja be a vallásos ünnepét 
Az Istenség imádásához megragadóan 
simul hozzá az ember legnemesebb szen-
vedelme, a szívnek legszebb virága: a 
szeretet és e világot fentartó  két efő 
egymás mellett párhuzamosan haladnak 
azon az uton, mely az emberiség bol-
dogulásához vezet. 

Jövel tehát szent Karácsony,  a sze-
retetnek magasztos ünnepe, terjeszd, 
sokasítsd és szaporítsd sziveinkben a 
Nagy Mester által hirdetett és életének 
minden példájával tanított szeretetet, 
hogy ennek vezérlő fénye  mellett igye-
kezzünk jobbak és az égi koronára 
érdemesebbek lenni. 

Jövel Karácsony, könyörületesség-
nek szent ünnepe, ébreszd fel  a szivek-
ben az emberszeretetet, a mely letörli 
az éhezők és fázók  könnyeit, felemeli 
a nyomorultakat és megvigasztalja a 
szenvedőket. 

Jövel Karácsony, a mi édes Meg-
váltónk születése napja, hintsd a sze-
retet fényét  és melegét mindenfelé,  hozz 
békességet a családra, a társadalomra 
és az egész emberiségre, hadd örüljön 
mindenki e napon és buzgóan és lélek 
etnelóen szálljou ég felé  a zsolozsma: 

Dicsőség a magasságban Istennek 
és ide lent az embereknek békesség és 
jóakarat! 

— A képviselőhál ülései. A képvise-
lú'mz deczutiiber bú 17 iki iilésebeo először as 
iiiHúiiinunkúról szőló törvényjavaslatot tárgyalták 
le. A javaslatot Neinényi Ambrus előadó ismer* 
lette, inciremlilvéii, liogv a kereskedelmi mlnisz* 
tor 4l)0.0i)lj korona p >ilinelt kér a folyó  év terhére 
arru czélra, hogy néhány felső  inaKyarorMsáai var 
megvólk-ii HÜ o'tnni inséic enyhítésére közúti munlá-
k':ll véílL'/l,-l]|<-sSl'll. A l>Tvéll>JBV sslulot Líurlü Ö<1(H1. 
i'.ii'ii'li Ke etic* B<-n.ovszki Sándor gr f  kepvi-
-L' „s --s II iiedus Ssudor k.-resk.-del.-miigyl mi 
II-/.I>-I li'iz.A /•••lasu uiau uuy általáiioa-aabsn, 

UIMII részleteiben elfugadiák  tisutan rátértek a 
kÍHi-hb tsrczsk kólisögvetéseire. Meitszavssiak ss 
sllsiiiadőssaai járt.d<*k, a miniszterelnök szem-ljl. 

es Ii gy megerősítse állítását, siáiilkozoti, botiy 
bsilllelv |ierczbr|| meg IS veszi eZ Összegeit. 

i£lmeni bál a barátnő és útközben, bogy 
gondolkozott egy kis-é, e-zebe inlotl. bogy évek-
kel ezelőtt kölcsönné adts a nyskek-t Batc/y-
ttenak, neki tudnia kellett ez ördöngös dolog 
ityiljAi-ól, elment hát bozzá. 

Bárezyné a mikor meglátta a rég nem 
lAlolt bsrAtnét, sejlett valamit, elsápadt. A ba-
rálnn mindjárt a dologra tért és azt mondta, 
bogy neked adtam csak kölcsön a nyakéket, 
azt pedig kicserélték, igy tehát csak Bárcayné 
adhat róla felvilágosítást. 

BArczyué átkarolta á térdét, és ogy kért 
tőle locsAnalol. mondván: hogy kész utólag 
is miuden kárpótlásra és kOnnyek közölt mdndta 
el sz egész históriát. 

— Te kia csacsi, hiszen sz ékszerem nem 
is volt valódi, azt egy utanzat-bollban vettem, 
kiáltott lel s barátné... 

Nébény perez alatt már útban voltak, az 
ékszerész felé  és hosszas largyaláa ntán meg-
állapodtak 14,000 koronában, a kapott Összegét 
belelték egy takarékpénztárba és a könyvecs-
két este oda telték Barczy asztalkendője alA a 
tányérba. 

Képzelhető az a nagy OrOm, a melyben 
aszlak Barczyék is és a barátai és-léije is. 
kit Bárezyné meghívott karácsony szent napját 
együit töltendő. Nem hisszük, hogy volt vala-
kinek szebb karácsonya, mintépeo Bárcgyéknek. 

Ez a kit karácsony históriáls, a melyben 
talán az a legérdekesebb, hogy mindez elejétől 
végéig megtörtént, való igaz dolog. 

D' Amant Leó. 
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kladáaal, a flamei  kormásyaat éa a rendelkezési 
alap tételek. Bsek tárgy oláaáaál Lakáéi Láasló 
péaafigymlaJsstar  a Komjáthy Béla vádjai ellen 
védelmesta magát. Banha Ödön as Amerlkábaa 
4M 200.000 görög kaüralikus magyar r é t én 
magyar pfispökaéget  követelt. Saéll erre ast fe-
lelte, kegy róvld idóa vigj ea megieşa, vagy pedig 
máakéat foglak  goadoakodaJ a görög balh. na-
gyárokról. A flanel  kormányáét költségeinek tó-
M M I Lakása Gyala aaélball képviselő aiélalt fel. 
Fejtegetéseit, melyekkel aat magyaráata. bogy 
Flaméaak a magyar államhoa való csatoléaával 
Piáméi vAJmégMu megkárosították. Saéll KAl-
más a Lakta Gyula baaaflaaaak  egyált«ráa oem 
mondható fejtegetésedre  basaflaaao  éa férflaaaa 
válásáéit. KJjeleatette, hogy a magyar állam éa 
a magyar törvéayhesás egységén semmi csorbái 
aem tir. Ha a flataétak  Uaalommal fordalnak 
boasá, kívánságaikat méltáoyoaaa mérlegelői fogja. 
Â miniszterelnök beaaédét megéljeneaték. A kép 
vleeMhás deeaember 18-áa tartott filésében  elnök 
bejelentette, hogy a trojórökds hásaaaágáról aaólo 
törvényt Ó felsége  •zentealletie. Baatáa Saéll kor-
mányelaök matatta be jeirn/'ét a harmadik év-

' Begyedben MI talkladasokrll. ikre hannadaaori 
slvaaáabaa Is elfogadtuk  aa laség Javaslatot éa 
letárgyalták a kisebb térjék költségvetését. A 
48-as honvédek nyogdijtttelénél Laksion Miklós 
oóialt fol  % paaiaikodváo a 48 aa hoavédvk kol* 
daa sorairól, határosat) javasaiul lurjimii b-.« »z 
Írást, hegy a régi vagyontalan, iuuj;ka i\> krr*-
eetképtelea honvéd ktuhai okosoknak én aliszt. k 
sek aysgtH) Illetményéi uay ömöljék fel.  hmt 
ások megélheléve biztosítva b-gven. h"gy a »ze 
gyealetae koldulástól e**h>-nbalj«i<'l meule^oiivk 
meatve. Kossuth Ferenc támogatta a határozati 
javaalatot. Széli k>rmAnyeinÖk kijelentette, hog> 
A régi honvedek iránt • legjobb indulattal visel-
tetik a mindent magie** ások érdekében a igy a 
határosad Javaslat felesleges.  A tételt megat avaa-
ták. A felaég  aaemelye körüli mlnlaaterlum költ-
aágv irtása elles Oaávolasky Lajoa beaaélt é» aat 
haagoslatta, bot; manapaág nem a aaóklmondáa. 
haaem a megbinyáaskodáa a jelsaó. Sséeheoyi 
Oyila erre Öoéraetee módon aat a kijelentést tette: 
sHs valami képeeltelt engem arra aa álláara: es 
m k aa volt, hogy egéss életemben szókimondó 
voltam éa as igásat mladenkl irányában megmoo 
deltám. Egyébiránt ismerem kötelességemet*. 
Bsatán megállapították a napi rendet, mely sse-
rlat 1001. jaanár 14-ig nen tartaaak érdemleges 
gyftlésL  As filée  végén Boaáth Ferenci Inierpel 
lálta meg a kslmtt éa belügyininisaiereket a 
aomogy-bodoal kántortanító dolgában. ki febrnar 
köiepe óta a< m kap flaetéat, 

= Levél a sserkesatóhös. Kedves 
barátom / Becses Inpod legutóbbi sznmnban 
luegfiniekezett  arról, hog>' Csikvármegye tek. 
ktisiisaxgHtási bizottsága vizsgálatot rendelt el 
arra nézve, hogy a kászoni iskolák bun a gyer-
mekek közt néppárti nyomtatványuk úsztattak 
azét. Sţjnoe. hogy a vizsgul;it sorau li.'u;t/.i>-
lést nyert as a tény, hogy a politika csaku-
gyan be lett hurczolva as iskolaba. De unnál 
Örvendetesebb jeieutség, hogy ebben a tényke-
désben a kászoni tanítóságnak része nincs. 
Örömmel győződtem meg arról, bogy ugy a k.-
qjfalvi,  mint a nagykászoni tanítói kar e te-
kintetben hivatása magaslatán  áll  s felfogja 
bogy oépnevelésQnk  magasztos ügyét a 
politikai  élet  hullámzásához  s egyes pár~ 
tok  efemer  életéhez  kötői  oem lebet,  nem 
szabad  Kérlek esen soraimat lapodban nyil-
vánosságra hozni. Csik-Szentmárton 1900. évi 
decs. 21. őszinte hived Bartalis Ágost fósslgb. 

A nékely közművelődési egyesö-
let közgyűlése. 

A Budapesten székeld székely bösműveló-
désl egyesftlet,  mely több miot 20 év óta saol 
gálja a asékely nép művelődési éa k&agaadaaigi 
érdekeli, évi rendes kÖsgyQléaét folyó  hó 16-én 
tartotta mag Bedé Albert ny. államtitkár elnök-
lete alatt. As évi Jeleatéat Beoedek Oek titkár 
teijeaatette a kBsgyflléa  «lé. Ba a Jelentés arról 
taaaakedlk, hogy as egyesület eaSndbea, de annál 
slkereeebbea végsl feladatát. 

Es évbea la 2000 koronányl jutalom éa 
(astSadţJat oastott U a aaékelyf9Ml  polgári éa siak-
Iskolák ssegényaorau tanulói köat 1000 drb vá-
logatott IQaaAgi kényvet as At asékely vármegye 
10—10 aéptakolájábaa. IS mellett állaodó erkfil-
ari foMgyeletbea  és anyagi támogatásban réase-
aid a Badapeetea elhelyeaett saékely iparos- és 
keiaakwKl a péaabeU aeglméggol támogatja a bu 
topesH kfllOoféle  Iskolákban taauló asékely fiukat 
éa Iséayekat a eaetrél-eeetre aegHaéget ad a Ba 
dapeataa maakát keraaé asékelyekaek. 

Jelentékenyen aaalgálja a aaékelyaép mfivo-
lédéaét geadeaan aherkeastett évkdny vével ia. mely 
a lélafcaamasHd  ée haasaoa gaadaságl olvasmányok 
gaadag tárháaa a mely eek eser példányban fo-
rog a aépkesén. As idei évkönyvben tetemesen 
klMvüh a gaadáaágl olvasmányok tára, mit Da-
réayl fSMmlvoleal  mlakster 1000 karoaáa ado-
mánya tett lebstévé. Jeleatde réase volt aa egye-
a&letBek as elarall ayároa Haroaváaárhelyt rea-
desett oékelyflUdl  Jparl Uálütáa sikerébea la. Aa 
egyesilet ee évbea le behatéaa fogUlkotott  egy 
badapeall SaékeJy-Onhoa Málllléaával, me(ybea 

Badapeeten taauló aaékely iparos Inasok nyerné-
nek lakást éa élei mesést. 

B végbél tárgyalásokat folytattak  a kereske 
delmi mlolssterrel. Ebben aa évben vette ket-
detét e aébal bankhád Áes Károly által ax egye-
aflletnek  a« Oláboraságba való kivándorlás ellen-
sulyosására hagyoniáoyoaolt 20000 koronát, mely 
aek kamatjait aa egyesület a jövfl  évtől keadve 
a ssékelyföldöa  ssolgáló cselédek jatalmasásárs 
ferdiija. 

Aa egyealilet vagyona évról-évre szaporo-
dik. Ba évben 12 alapító tag jelentkesett 200— 
200 koronáa alapitványnyal és 40 rendes tsiţ. 
A vaayool állapot es idó sserint ériékpapírokban 
01900 korona, be nem fizetett  alapítványokban 
14260 korona, a marosvásárhelyi iparmuseum éa 
a muaeoml tárgyak értéke 100000 korona. A jövrt 
évre 9100 korooa bevétel éa 8780 korona kia 
dás van elólrányosva. A jeleotéacn kivfll  cnopáii 
egy alelnöki boly betöltése került napirendre. Id. 
Dániel Gábor nyugalmasolt fóiapán  magas koiára 
való hivatkozással alelnöki álláaárAl lemondván, 
helyébe Mikó Árpád Uaroi-Tordamegyei fóispan 
választatott meg. 

A budapesti tanár jelöltek segitö 
egyesületinek felhívása. 
A Bndapfcti  Kir. Hagy. Tnrlomány Eay-

t»m BAlcMintsHballgaióinak (tanAriflAlink)  SfgiiA 
az«MI harmadév elmoltával k«tdvei< kd-

tnlt'wiég^nt'k iam>ri. indiimna^ra adni r nnsy kA 
/•"in^znHk.bniryiagiai körfhől  nevelői, tanári. k'>r-
r« |»* inon. iriidai. maaolAj, rajzolói, lordilni, xca»-
ulitHtói HiimáMiikAt Uisy a MvárotbHn, mint vi-
déki-** közvetít. Ex eljNrána által alkMlmnt igy-k-
mik n>n;tani as urnrág naii.v kfcnn^^neh  arra. 
bocy gyt»i m- keik nMl* n^vfijikűl  k^p^ett, érd -
mea, tehetség"* éa m^gbizbató ifiakat  nyrjcnfk. 

8 midőn e kOrdlményre Mhivink a nag) 
közAni«ég figyelmét,  egyúttal tajékozá* végei i 
megiegyexxflk: 

1, A közvetítés a beiekniöre nézve dijialan. 
2. A be|p|>>ntett áil<»m*Hi>kra az igények* 

n^k megf>-lpl5  esyén aiánltatik. 
9. Ki a nagy közönség köréböl egyp^oif-

tönket igénybe venni éba|t|a, ebbeli R-/And»-kat 
nyemé|yprten vagy levélben (A Bodapettii Királyi 
Todomány Egyelem BöletiénzetliHlleaiók S'giiö 
Esyeitfilet  másod titkári bivntHlMiihk Bu<U|iexien. 
IV. Központi Egyelem II. em.) Indulni nzives-
kediék, közölvén a< állomás idöiariatiiAt, az 
igénye el éa ja vadai ma zám feltéleleket. 

4. E«etleg"H kellemetlenségek kikerülje 
végett a i-ielenl5k cakn* a/okat fi>garliAk  el, kik 
nirtfwirftfikariiiik  által bivataJô MO kwlfitultM  «(rt.iW 
levéllel jelentkeznek. 

A/un reményben. h»»g.v e kA/lfin ît\Alikkal 
o/!i»l]r4lNt"t |f  Iliink hi'Mlik Iin«\eiilernil 

k. mint'lnnk 4 H. H. S E. n-veh. n. 
|it|-li|.e l>H, l»l»u. -I <T I- ll« 20 -II. 

II fl  >• I. 
Lujos l'rodán  János 

V. i. elnök II. titkár 
* 

* * 
A midőn a budapeati tanárjelöltek eme 

bivstaloi köilem*nyének azlves készséggel helyei 
adunk a azt ulvasé közönaégQuk nagybecsű 
figyelmébe  ajánljuk, caak arra ni a Imik, hogy 
íme egy közjótékonysági efyexQlet,  mely nem 
kér s tudártávit), tapasztalataival egy uemzedék 
erfa  jövőjéről gondoskodni akar... 

Fagyos karácsonyest. 
Valamikor még más roményei voltak. Va-

lamikor, talán oem is olyan igen ongyon régen. 
HUM—harminca esztendeje as egész. Husz—har 
mi nes esztendeje f  Nétziik osak ! Hunzonkót év 
előtt lett osztálytanácsos. Már huüioukét eszten-
deje I Mikor is lett fogalmazó  ? Harminczhét 
évvel eselótt. Pedig Bkkor—akkor már elmúlt 
minden. Tenger idd. Mégis fiatalnak  érsl még 
magát. Kopass a feje  búbja s amit a tisztás mellett 
még bajdlssnek lébetne nevezni, asürke, tiszta-
fehér  aa, mint a hó, mely sQril tömegekben hnll 
alá künn ai utczán, a hátteiókre, a járókelőkre. 

Akkor is Ilyen kemény hideg volt, kará-
csony oste. Miért Js es a nagy ünnep ? Amikor 
a törssasslal ilrei, vendéglőbe, kávéházba Járni 
nem szokás és egyedüli ssórakosáa : aa emlékülés, 
a keserves, kinos, lelketmaró emlékeaés. 

Most gyújtják meg as apró gyertyákat. Ki 
vllágoaodaak a fenyőfa  gallyjai s zöld tülevelol, 
kösbül ott látssaaak as aranyozott ezüstözött al-
mák, meg diók, esukorkák, meg játékok. 

No hiszen lesa itt mindjárt dáridó 1 Most 
jönnek be apa hiváaára a gyermekek, csinosan fel 
öltözve, tisztán. Elösaőr osak eláll a asemUk-azájuk. 
Asatán, a meglepetés után kitör a csedálkosás 
aóbaja, majd vig ngrándoaáa köaben Őröm, nagy-
öröm aaállja meg a gyermeksereget. Megcsodálnak 
mindent, a mit láthatnak, megtapogatnak, a mihes 
férhetnek.  Elvisznek a karácsonyfa  aljáról mindent 
.ee aa enyém", .ez a tied", ,es meg Pistikéé, 
Bnslkéé*. Hogy őrülnek a aaülók, mint lesik 
gyermekeik minden mozdulatát a látni a szélsők-
ről, hogy dagadozik a ssivök. 

Miért, miért a aaemköit levő lakásban látja 
ó azt, aa ablakon it ? Mért ninea ez a vig apró-
ság Itt nála, miért nem ővál e gyermekek ? 

Iu firea  miaden. Hideg a szoba, csak most 
ncött be a takarítónő. Mogorván tette, még ka-

rácBony szent estéjén sínesen békessége. Menjen 
bét. Majd ntána rak ó maga, megfőzi  a teáját, 
aztán lefekszik. 

Barmincshét esztendeje, ej, ej 1 Pedig már 
akkor elválltak egymástól őrökre. Bpp aznap a 
mikor megkapta fogalmasói  kinevezését, tudatták 
vnle i-riiuinel. hogy máa jegyezte el. Örömmel I 
örömmel tudatták vele, hogy eltemetheti magái, 
bogy ezután vigsnzs, s*órakosása, mulatsága as 
akta ruhrikáláü. a hivatalgépezet egyhangú zaka-
tolása legyen. S est a napot hivatalnok társai kft 
rében Dl'-g meg ia kell ünnepelni, iţy kivinja ezt 
ss as Ős régi szokás, moly halalmatiabb a apanyol 
etikettnél, mert megaérteiii: soha meg nem «ér-
iette mtg senki és azt a feltevést,  hogy az elA 
léptetést ne kövesse nyomon a kvaterka, Reinmi-
féle  valamire vbló hivatalnok ínég csak goudo-
latalba se merte volna venni. Nem ia voln:» nz 
elólépteté*. Hiába a miniszteri kinovezta. hiába 
a csim. a kollépúk mégis ctmk segC'dfogalmazó-
nak néznék esutüu is. 

Január harmadika volt. Jól emlékeik a 
napra. Soha olyan keserves .ünime nein volt 
Csak néhány nappal elóbb, karácsony esióji>n art 
mondta neki a leány : Önnél jobb embert nem 
ismerek a világon !a 

Január hnrmadikáti pedig kiadták neki a 
parancsot: „agglegény marudsz !* Brr, d«* csúnya 
azó, agEleeény Hu«xonhat éves volt likkor éi« ugK. 
Agg már akkor, pedig még ma is rokon venné, 
ha valaki aggnak nevezné. Haivaiibárom év mull 
el ebból az életből, ebből a drág*. kinos életb«M. 
Miért rontotta el eletét BX HZ H9ZN-/ony ? Hiszen 
csak egy életű van s tneakivAnhuiná, liony ax 
rivé maradt volna. De iey má«nak kellelt odadob-
nia martalékul. Itten, ha mca boldog leit volna 
az a nó. De ssregóny teremtés ugy eseti bele a 
vensedelembe, mini a lepke a lámpa lünajába 
NÓill ment gazdag kereskedóhöz, a ki két év múlva 
hitelezői elöl Amerikába szokott, neje követte. 
Azután sokáig nem hallóit róluk semmit. Vaey 
husz eazletidóvcl késflbb  levelet kspott a nótól. 
kényes természetű levelet. Szerelmi regénybe 
ntm igen valót. Az a szépséges asszony, szülei-
nek eg>kor dédelgetett kedveiicse, a ki soha sziik 
Béget nem látott, kéregetett a csűrben hagyott 
udvarlónál. A kétségbeesés, a in omor vine rá. 
Hét gyermekének nincsen betevó fulaija.  a férje 
meubalt. Azért ba van bocaánanat ba van irga 
lom a földön  : segitaég ! Uynrs, siirgÖH segiiséget. 
a minő gyorsat a háborgó oozeán csak megenged. 

Éppen karácsony szent előestéjén érkezett 
ex a levél. Odahaza csak néhány forintja  volt. 
Karácsony estéjén szaladt ösm r̂óshös, j'> barálbos. 
kollégához, még a följebb  valójába* is. pénzért 
Csak pénzt adjatok puuzt IMeutöl többet, de rő^ 
tön. Kényes dolog volt ez nagyon, d« inégis 
i)H»xe"Ze<lelt tekintrlyva aoinm-tt. A mit osnk elA-
teretnihetett. mind elkiibtie lii-tént. csuk A ne 
•vi»- nj ii veHxendúbe. Ne- I ü'ljék ! Küld nuki 
Mimiit. Ii»gy vi-flZHutH/li.i  liuzujabu, vagy ba 
ngy akarja Aiiu-rikában is Hzámiibai bizonyos 
hitvonki'tiii ö«s*egre. írjon azonnal! 

Dehogy irt. A péuzt tartalmazó ajiinl.itt le-
vél víssakerűlt. .Czimzett elutazott ismeroden 
helyre". Es volt ráírva. Ismeretlen helyről Hol 
van az? A menny is ismeretlen hely I Odaköltözött 
vagy hová ? Soha választ erre nem kapuit. 

Odaát most ülnek a teritett aszuilhoz. Ó 
még a teáját se főzte  meg. Semmi kedve, hogy 
megfőzze. 

Ki fózi  meg neki? 
Karácsony estéje van. Ugyan bány kará-

csonyt fog  még megélni, hányat kell még meg-
élnie ? Pedig még fiatalnak  érzi magát. A szive 
friss  és üde. Az a bolondos sziv, a mely még 
most is a régi ideálon csüng, a mely nem engedte 
meg. bogy a hűtlen kedves helyébe mással ala-
pítson családot. 

Utána se rakott a tűzre. Kialudt az már 
régen. — ,Hub, de fázom  ! a FenyÖ Márton. 

A szeretet ünnepe. 
(Karácsouyi történet.) 

Ünnepélyesen, meghatóan kondul meg a 
nagy baraog, mély áhítatos hangja, behat A 
lelkekbe, és át j4ria egész valónkat. Lelkűnk 
e pillanatban megtisztul, ás mi szegény bűnösök 
erősen fogadkozunk  magunkban, hogy most meg-
tisztulunk éa többé soha sem vetkezünk. 

É* e szent fogadással  szivűokban, ösaze-
kulcsolt kesekkel, zajtalan léptekkel, lépfink  be 
karácsony estéjén az Isten házába, hol is a mi 
szent alyáuk a mi Megváltónk szfiletfeéről  és 
azeut életéről oktat minket, példát adva nekünk, 
bogy mikéot ö, ia mindég a szeretetet tanilotta 
tanítványainak, ngy mi ÍB mindég a szerete* 
tet tartsuk szemeink előtt, a gyűlöletet ne is-
merje lelkünk, mert a legtöbb esetben minden 
roaznak a gyűlölet a szülőanyja... Éi miként 
ő, a mi Idvezitőnk is megtudott halni miérettünk, 
egy jajszó egy panaszbang nélkfil,  ngy mi is tud-
luk, túrni és szenvedni hangtalanul 1 

Stent áhítattal, buzgón imádkozva, hall-
gatja a hivők nsgy serege a malaszto* igéket 
A mély csöndben nem hallszik egyéb, csak a 
vecsernyére hivő braoţ bu« koogása. De hallja 1 
mintha as első padok egyikéből, elfojtott  zoko-
gáa hangja hallatszana, éa a közel Ölök bámulva 
látják, bogy a földbirtokos,  egyetlen szép leánya, 
a boldog manyaaazony, az irigyelt Bodor An. 
onaka, térdre hallva, feje  Összekulcsolt kezein 
a padon lehajtva, és zokog-zokog keaervesen. 
Csodálkozhattak a jö emberek, biasen ti ast 

gondoljátok, bogy a gazdag, irigyelt, éa boldog-
nak látszó egyéneknek nem lebet bánátiak, de 
van bizony, még pedig igen sokszor, nagy szi-
vet tépő fájdalmuk  1 

A látszat azt mutatja, bngy as egyetlen 
leánynak, ki kényelemben és szeretetben nőtt 
lel, férjhez  meu «tjében, ebben a nagy elhatá-
rozó lépésében is, ssive vágya teljesfii,  snem 
mint a vagyontalan lányoknál a sora, éa kény-
szer határoz élet kérdésüknél, hanem ö szerelem-
ből lesz bitvese Herendy Kálmánnak, a flatai 
kezdő ügyvédnek, ki a szomszéd városkában 
most nyitott irodát a kivel a szeretet ünnepéi 
karácsony másodnapján lép az ur ssine elé, 
bogy szent frigyüket  megkösse. 

Áinde a sora, ki a gazdagok éa hatalma-
Mik éleiébe is bele kontárkodik, mádként hatá-
rozott. 

A jó bHiátnök, kik a szomszéd városkába 
szoktak látni, kabátkát, kalapot, boát, a más 
efi->|e  toilleii czikket vásárolni, mindég ujabb a 
maliit hírekkel |önni haza. és egész artathu 
Hic/.Cfcal  uiaágoljak Annu-kának, bogy látták 
Kálmánt, Szegő IIUAVMI seialt. majd a jégen 
látták, majd valami házi mulatságon, és mindig 
együtt l 

Annuska gyanul'anul hallgatja mindezeket, 
hiszen mi van abban ? ba Kálmán, az ő legjobb 
barátnőjével, ki a nyarat mindég nálnk tölti 
gyskran van egyfitt  ?l Bizonyára nn. dég róla 
tH»«Ké!f>f!neb,  hiszen roiudkőitőiMxereii A)inn«ka, 
x őt K inint jó barátnőt és tnini jegyeset, mind 
a kelten viszont szeretik. 

A/. ő ártatlan gyanútlan lelke nem seiti, 
hogy a nyáion is mikor mind a hárman együtt 
vollak. mint flirlelt  e| a jó barátnő, az ö vőlegé-
nyével tilók1 ISII. Visszamenve a városba, már 
nyíltan szedte össze minden ügyességét éa 
rHÖnenájál, hogy Kálmánt elhódítsa, nem lö-
rödve, hogy ezzel talán a szegény szerelmes 
menyaszony szívéi töri össze, csak azl tartva 
szem elölt, hogy egy szorgalmas ügyvéd, jó 
parthie! 

Nem ad a meuda-moodára semmit és bol-
dogan készül az esküvőiére, hogy ugy szive 
vágyát, mint szülei otujUaái teljesítse, kik már 
is ugy szerették Kálmánt, mintha vérükből való 
vér íenoe, nem evőza<k a jő Kenoek elég bá-
lát Adni, hogy fiu  hiányábau jó flat  ad nekik. 

Szegő Ilkát nyoszolyó leánynak hívja meg, 
ki is, azt egy sxivélyes hangú levélben meg-
köszöni, és elfogadja. 

Kálmán ia gyakran ir közeli esküvőjükről, 
hanem egyszer csak azt. irja, hogy talán halasz. 
tanák el a menyegzőt hn«véire, a mikor a termé-
szet is ébredezik éa ünnepe), hisx karácsonykor 
oly zord az i<iő, a vendégek sem tudnak mind 
ei.iöuni síb. 

Ah! akkor a szegény leány szivét már 
kezdi, a gy«nii marczangolni! Tehát az ö vő-
legénye halasztást kér Ö, az ő, ártatlan leányos 
«elteimével alig várja, hogy szerelmesével egye-
sülhessen, s vőlegénye uem?! 

Ekkor már eszébe jul a barátnők gúnyos 
arcza, sőt Kálmán előbbi leveleinek sorai 
közül is már érzi a hidegséget, mely átfut  egéas 
valóján, a mitől kezd a azive megdermedni, 
óh hogy is tőrje össre öreg szüleinek, a re-
ménységüket. hiszen folytonosan,  az jövőjéről 
tervezgetnek, tiein, inkább neje lesz Kálmánnak 
most már nem szerelemből, de gyermeki köte-
lességből. Egy szép levélben niegirta, „bogy nem, 
édes Kálmán, az esküvőt ne bala szazak e/, 
hiszen mii bánjuk mi az időt? a mi sziveinkben 
ogy is melegség van, nem a tava*z enyhe melege, 
banem a nyár perzselő heve*. S aztán, van e 
magasztosabb öm*1!» a szereiét Ünnepénél, mi-
kor a természet is legtöbbször a legszebb ruhá-
ját az ártallan fehér  lepelt ölti magára, ngy 
édes Kálmán én is Megváltónk születése napján 
akarok idvezfilni. 

És készült látszólag boldogan, de szivében 
emésztő léreggel, s szülei a az emberek nem 
látlak mást benne, mint a boldog menyasszonyt. 

Ezért csodálkoztak hát méltán, hogy miért 
zokoghat olyan fájdalmasan  Bodor Anna, menyeg-
zője előestéjén ? 

Elérkezett a várva várt u%p, s csakugyan 
a természet is felöltötte  flouepeiő  ruháját, hoasrn 
kocsi sor áll meg a templom előtt, melyből dí-
szesen öitőzött vendégek szállnak ki, Szegő 
Ilka is ott vaa ogy néz ki crepp de ebeién, 
ruhájában, mint egy rózsaszínű démon. Legutol-
jára jön a menyasszonyt vivő kocái, kilép nász-
nagyja karján, olyan, feb  ér selyem ruhájában, 
mint egy angyal, igen Ő egy angyal, egy mártír, 
ki gyermeki szeretetből fftláldozza  magát. 

A szent Atya egy bnzgó könyörgés ntán, 
melyben a szeretetet és hűséget emeli ki iblet-
teljea szavakban, fölteszi  a szokásos kérdéseket 
a jegyea-párboz. A vőlegény felel,  balkan, re-
megve, akkor a mély csöndben a meoya ssony-
hoz intézi azavait a e pillanatban a ezegény 
teremtés mintegy ösztönszerűleg vőlegényére, 
majd Ilkára veti tekintetét, látja mindkettő ar-
czáu a fájdalmas  lemondást. Ez finnepélyes  pil-
lanatban ssivét egy má< szeretet, az ember társa 
iránti szeretet váltja fel,  és a papnak arra a kér-
désére, „hogy szereted e tiasteaséges ifjat"  ? 
határozott erős bangón feleli:  „nem 1 gyfilölöm"  1 

Nagy lett a rémfllet,  minden szem a vő-
legényre Irányult, ki is tajdalmas azearedö er-
ezet matatott a még as nap elutazott. Hanem 
a kívánsága beteljesedett, mert ceakagyan szép 
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verőfényes  sápot húsvét másodnapján esküdött 
SrOkhta^i CMkbnjy nem annak * szende sze 
rető leánynak. bsiiem annak a hlo. tetsxelgfi. 
«itirtelen t»remlésn»k, kl ax oltár elfitt  I* való 
sziaAJeg at Agyvédi diplomát l&tta lelki szemei-
vel, vőlegénye helyett. 

Éa ánnnska? DMI volt mig e*ak igazi 
martir, még 6 vigasztalta szüleit s igyekezet l 
jó kedvet mutatni. PeJig as eméaxlö, sorvasztó 
féreg  Bár ott rágódott szive gyökerén, 0 mikor 
már olt jóllakott a aem tud In inyenczségét eléggé 
kielégíteni, átment a szomszédbs, a tüdőre is é-» 
ottfgiraaakodoU,  a miaszegény lánynak fajdalma* 
köhögésébe kelült. A kétségbe esett sxülök a 
helybeli orvos mellé több Vidéki, sót egy ffivA-
rosi orvost ia bivtak. egy-U-n gyermekük kor-
ágyához. Az orvosi koussltáczion. a professzor  csak 
annyit mondott, bogy 1. b. c. s a többiek némán 
helyben bagyólag ID TETTEK telükkel a azülőknek 
ast mondták, erős inflaenza. 

Ismét karácsony «*»ie vao. a nagy harang 
most i* oly ahitatos, ba" '•/óval hívja vecser-
nyére a bivőker. de a m*ly hatalma* hangok 
közül egy vékony es ngetytyd, egy eokkal gyön 
gél»b bang balUzik ki. de a mely azért meg-
remegteti az idegeket s melynek hallatára. min-
den igaz keresztény hivő fgy  könyörgő). lmcsá)t 
as egek arához az elkészülő lékk üdvéért. 

As Artarlan febér  lányszobába a lózsnsxinü 
lámpa gyöagén binti fényéi  arra a kiasszon 
vésne teltre éssgyónta'ó atyára. ki a/ n'óNft 
sz*-nt*ég<1 ad ín IÁI •< lMid>>klon*li. 

Á>]•'**>•• II ÖH l ' r «•'«', ll|H« -l>e» M |Hk ItMI. 
egé*.% KiiciuirM-n uiMUd|a el aa ntól»ó mial es 
aztán eszel a ez'val aaxerellek Kálmán* kii* 
belte nemes, ártatlan lelkét éa megszűnt tovább 
aseavedni. 

& a hivők moat ia oly zajtalanul, szent 
ábitattal, 0Hx%fJiolC-Holt  kezekkel lépnek atemp-
lomba éa a psp mowi ia a szeretetről éa gyfliö 
létről prldikát; élt éa szenvedett panasz nélkül 
a meghalt s/er. tettel szivében, mint Krisztus 
nrnnk, ki wfl'eiett  a jászolyban éa m^gfeazitet-
ték miérettünk a keresztfán. 

Prihodáaé,  Miake, 

A jelen számmal veszik  olvasóink 
ezen évfolyamnak  utolsó számát, ebből 
az alkalomból  fogadják  tisztelt  előfizető-
ink jó barátaink,  munka- és dolgozó  társ-
saink leghálásabb  köszönetünket  azon 
szives támogatásért,  melyben bennün-
ket  a most végéhez közeledő  év alatt 
részesíteni  szívesek  voltak.  Engedjék 
meg, bogy kérhessük  a szives támo-
gatást  és pártfogást  a jövőre  nézve 
is, hogy a közönség,  de  különösen  a 
csiki  székelység  ügyét még nagyobb 
igyekezettel  és buzgósággal  szolgál-
hassuk, mint azt eddig  tettük. 

A kiadóhivatal,  mely mindent  el-
követ,  hogy lapunk  a közönség  igé-
nyeit kielégítse,  tisztelettel  kéri  azon 
eíőüzetőket,  kik  a fizetéssel  hátralékban 
vannak, hogy a hátrálékokat  kiegyen-
líteni  szíveskedjenek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— BOLDOG ŰlfXEPEKET!  A 

beáUó  karácsonyi  szent ünnepek alkat-
ijából  lapunk  tisztelt  előfizetőinek,  ol-
vasóinknak,  Jó  barátainknak,  munka-
társainknak  erét,  egészséget,  megelége-
dést  kívánunk.  Boldog  ünnepeket! 

— Uj sásslóalj parancsnok. Komba-
ber Adolf  m. kir. Őrnagy, a belyben állomásozó 
zászlóalj aj parancsnoka Jászberényből, eddigi 
ÉMomáa helyéről a napokban városunkba érkezeit 
éa nyomban átvette a parancsnokságot. 

— BJegysén. Crenián Aarél m. kir. hon-
véd hadnagy folyó  hó 94-én jegyeste el ösv. 
H n a n n Jánosáé kedves leányát Irénke kisasi-
ssesyt Fogsrasos. Qratnlálnnk. 

Képviseld válasstásl mosgalom 
Héromaséken. Dr. Béldi Lásslónak Nagy-KÜ-
küllő megye főispánjává  leu kinevezése folytán 
a késdi kerületben megOrfllt  képviselői állás be-
töltése eséljából a válaaatás értesflléaflak  sxerini 
Jannár 9-ára tfisetett  kl. A kerület eddigi egyet-
len jafflQv,  Béldl Tivadar nagy birtokos, ssaba-
delvfipárti  programmal. 

— Anyak&iyvYesetd Uneveséf.  A 
borasékl «ayakOnyvi kerületben Caergó Oyörgy 
volt hfltĵ gyaóaek  nyugalomba vonnláaa folytán 
aayakSnyvveaetdfll  teljes batáskarrel Csaté Sándor 
kOijegjxót neveste ki a belffigyminiasler. 

— UJ állategészségügyi felügyel* 
Aa állaterved kösaaolgálat államosítása folytán 
aa erd<Uyl vármegyék réasére Kolosavárt as«rv« 
veselt állategéasaégOg>l írlÜgyeiéi kerület asak-

axerO teendőivel afoldmtvelénOeyi  minisster Beich 
Albert m, kir allatagéssségyi felttzyelőt  bízta meg. 

— Előléptetés. Gyárfás  Lajos maros-
vásárhelyi kir. Qgyéast, a kit vármegyénk elő-
nyösen ismer s a kit n-je ntán ngyszólva csik-
megyei embernek tekintünk, a kirAly főügyészi 
czim éa jelleggel rnbázta fel.  Gratalálóak a jól 
megérdemlett elfil̂ pteté^b^x  t 

— Dalestély. A csikszeredai dal- és seue 
egylet 1001. jaouár 6-An a .Csillag" veudégKi 
nagytermében daleaiélyt rendez. A programnot 
a jövő számunkban közölni fogjuk,  de már ezutml 
figyelmeztetjük  s felhívjuk  a vármegye köz-ináé 
gél arra. h«>B> ezen esiélyun réozt venni senki 
el ne mulHKRza, mert eay oly gyiinyörú esî lyt 
fog  ölvezn*. a uiilyel itten in«g lát:ii ÉS IIHIIHIIÍ 

ulkatom uem volt. A rendezőség nz estély sike 
rére nézve már meictctle a legazélenebb köri) in 
téikedéReket. A nieghivuk a iiapokbnii fognak  «zéi-
küldetni Az esiélyen való k"zrrmüki désre u 
rendezőség mennyeim Papp llutiska (Pnpp Uu 
mokos íóm<>rnők leánya) én Naey Micxikv (T. Nog> 
Imre aazd. iskolai igazgAto leánya) kisssazonyukai 
lArsadalmi életünk e két kedves és kellemes An-
tal alakját. 

— Vármegyénk állatorvosai. A MAGY. 
kir. folilinivelrsiigyi  miuiiuler, jövií L'JOL. évi jn-
nu:»r bó l>én kezdődő liat ilylyul Csikmegyólie ki* 
nevfzte  m. kir. állatorvotiokuuk: i. Székely KA 
roly törvénylistAsAgi állatorvost Űyergyó-Szeni-
Miklósrs; 2. Keresztes Antal törvény hatósági ál-
latorvost a felcsiki  járásba és Csiktixeredn vá 
rosba; 3. László József  körállnterVosi Cuik Szeut-
M ár ionba a káŝ on-nlusiki jAráHba; 4. Uroskó Jenő 
körállatorvost A gyergjó-lo'gyesi jártUbu és meg* 
bizta az ottani m. kir. belépő állomús vezetésé-
vel ; 6. Teleki Lujos 111. kir. állatorvost beosz-
totta Csíkszeredára; és 0. OberliotTer József  1». 
kir. állatorvost beosztottu Csik Gyimesre, inegbizvn 
sz ottani m. kir. belépő álloinAs vezetőével. ICzek 
szerint vármegyénkben 7 Állami állatorvos les?., 
u.ert Cdissér József  vármegyénk s városunk • 
derék szülöttje már rőgóta kinevezett m. kir 
állami állatorvos. 

— 26 éven jubileum. Magasztos é>. 
lélek emelő volt az az ünnepély, melyet fulyő 
bó 17-én a gyalAfehérvári  pdüp'tki paptievelil» 
fiatal  klerassa Nxgys. és főtiszt.  UifaliHsy  Jó-
ssef  dr. apái, kanonok-rektor ur 23 éves pap 
ssgának évfordulóján  rendezett.. A széles kOrbeii 
ismert s közkedveltségü tudós főpapot,  mint » 
székely származása ifjaiág  lelkes pAi-tfogóiAi 
és az iQu klérusnak szellemi téren liaiAlmas ne 
velőjét üdvOzÓlte az ünnepi szónok. Uegliatuti-
ságlól remegő bangón, lelke érzelme világából 
merített fönséges  és papi jellemét ragyogó szí-
nekben feltüntető  szavakkAl mondott köszönetei 
a jubiláns az ő tiszteletére összegyüit elite kö-
zönségnek. Másnap dec*. 18-án a gyulHleliérván 
irg. nővérek vezetése alatt álló felső  leányiskola 
rendezett nagyszabású Üunepélyt a jabilánsnak, 
mint az intézet igazgatójának tiszteletére. A 
minden tekintetben fényes  ünnepély m<*ltó*AgAl. 
emelte Püspök nrook ő méltóságának záró be 
széde, melyekkel jubilánst üdvözölvén a/, ünnep 
rendezéséért kösxönetet mondott a nővéreknek. 
Csikmegyének büsxkességéi dr. Ujfalussy  József 
kanonok nrat éltesse is az Ii>ten mindenkinek, 
de különösen as elhagyatott szegény székely 
népnek örömére, bogy papságának félszázados 
jubileumát is testi, lelki erőben megélhetni 
szerencsés lehessen. 

— Karácsonyfa  ünnepély. Szép ünne-
pély folyt  le e hó 28 án a délutáni órákban a 
helybeli ovóda helyiségében. Az intézet apró nö-
vendéket számára a jó ovónéni karácsonyfát  állí-
tott fel  a ast aranyos diókkal, aranyos almákkal, 
esukorkákfeal,  játékokkal dúsan megrakta. Délu-
tán 8 óra után as ovóda nagy termét szorongá-
sig megtöltötte az érdeklődő kösönség. épen csak 
a karácsonyfa  körűt a gyermekek számára fen-
tartott hely maradt azabadon. As alkony leszáll-
tával a karácsonyfán  felgy  aj tolták a gyertyákat 
a a csengettyű hangjára bevonult a gyereksereg 
a a gazdagon megrakott fényoa  és csillogóra 
láttára meglepetten állott meg. As arcsok kipi-
rultak, a szemekből a meglepetés öröme csillant 
eló ds látható gyönyörűséggel szemlelték a szebb-
nél esebb játékokat éa a sok jóféle  enni valót. 
A mint meglepetésekből némileg magokhoz tér-
tek nUbemáasé apró dalooakákat énekeltek, jóizO, 
csattanóé versikéket asavaltak s elóhaladásukról 
igen ssép tanúságot lettek. A gyermekek öröme 
akkor hágott tetőpontra, midőn as ajándékokai 
kezdték kloastaol, mindenik kapott valami olyan 
dolgot a ml egésaen boldoggá tette ugy, hogy a 
legnsgvobb megelégedések között hagyták el az 
dnnrpély ssiohelyéL A gyermekek fíröméuél  ta-

liln caak a ssüluk őrüme volt nagyobb, kik e 
helyről ii kössönetot mondanak a derék ovóné-
nioek a ssép ünnepélyért. 

— Olvasóköri bál. Folyó hó 16-án 
rendezett a Polgári olvasókör, Dítróban először 
>%ínielőadást saját könyvtárának kibővítésére, 
mely alkalom mul szinre került, a Sárga csikó 
ezimü népsziumfl,  kevés kivétellel saját tagjai 
állal. Igazán érdeklődéssel várta a közönség 
az előAdás napjának kitűzését, mert ez alkalom-
mal sok aj műkedvelő szerepeit, de meg is feleli 
a vAraknzásonk, meri az előadás végeztével a 
közönség Mjen megelégedéssel táVuZOtl, VOll ÍH 
nézd közönség olyan a milyent o-n» sokezor 
látott sz e|pmi iskolák nagyterme. A mi a sze-
r«pl«»k niiiködéttét illeti eyemélyénként ki nem 
eii.eih-lein. mert mind annyian egyaránt lói ját-
-ziiiisk, de más külAnlien is oly so^an vannak, 
hogy talán becses Ispiti egés/en Igéuybe kellene 
veiiuem, ba sxemélyenkitil aka t̂iain méltatni. 
Annyit azonban irhatok, h»gy ra ndin egyef 
s/.erep|ö kiválóan működöt t. FogúdIAk tehát 
muidnyáiaii a szives közremltködők a Potgári 
»lvn>óköi nevében szívből fakodó  kó^zöneiemet. 
Megemlilétire méltónak találom. Uaikó Mór ta-
na r urat, mind sziniga/gstól és Albert István 
Int és latin tanár urnt mmd rendezőt. kiL ám 
i>ár nem tagjai a körnek, m^gis szives közre* 
mÜKöilé ükkel Hzinre hozni segiteliek a darabol 
és ez által 92 koronával gyarapítani segítelek 
kÖnyviÁnink alaptókéjét, fogadják  szives fárad-
ságukért kiváló köszönetem. Bevétel volt 156 k. 
öO fill.  kiadrts 64 kor. 70 fill.  tiszta nelto jöve-
delem maradi, 92 kor. B0 fill.,  a melyet a könyv 
lár kibővítésre fugánk  lorditani. Teljes liszie-
letlel Avéd Joikiin, polgári olvasókör igazgató. 

— Segítség a szegényeken.  A csik-
•ÍCIIIIJ ói jótékony núugyeaiilet a uioatani karácsonyi 
SZENT ünnepek alkalmából ÍB gyakorolta a szegény 
flsükölködökkel  szemben ueines hivatását. Deozem* 
ber áü-íkí gyűlésében elhatározta, h"gy a valóban 
segélyre szorult községi szegények között kará-
csonyi njsndékul 30 koronát oszt ki. Ezt az öaz-
szeget kamatozó tőkéjéből felveszi,  s aunak pót 
lására vízkereszt üuuepéu szavalat és éuekkel 
ugy bekiitött tombola estélyi lart. 

— Uj szilvafaj  meghonosítása, A 
szilva termelés fokozása  érdekeben Darányi Ig-
nácz földmivelési  miniszter megbízta Molnár Ist-
ván gyüuiölcsé.szeii kormány biztost, bogy Orle-
ansban és Angersben tekintsen meg egy pár 
nagyobb faiskolái  és vásárolion egyéves szilva-
csemetéket a híres Sa nt Jolién és Myrabolon 
la.|tál»ól, melyekei csak Franciaország nevezett 
helyein l>-het megszerezni. A kormánybiztos 
400,000 szép egy éves csemetét vásárolt, mely 
már meg is érkezett Budapestre. Hogy a világ-
hírű szilva Újban se axornijnnk külföldi  behoza 
• alra Darányi földmivelési  miniszter elrendelte, 
hogy Uugvárott egy 10 holdas vadgyümölcsös 
Ültettessék be. A trsnezia sztlvafák  egyrésze 
ide, tii.'tMik tésze az állami kertekbe fog  ÜUet 
elui. Pedig helyes dolgot cselekednék a minisz-

ter akkor is, ha ama nagy készletből terjesx 
terjesztés végett néhány példányt A vármegyék 
gazdasági egyesületeinek s ezek között Csík-
vármegye gAzdaeági egyesülelének ia rendelke-
zésre bocsát sna. 

— A Eethy-fele  pemetefü-eznkorka 
II leghatásosabb szer mindennemű köhögés és 
rekedtfég  ellen. Számtalan elismerő nyilatkozat 
l'izonyitjii, hogy e kitűnő alkatrészekből készült, 
kellemes izii ezukorka kiváló tulajdonságainál 
fogva  a leír jobb eredménnyel husználtatik. Dobo-
sonként HO fillérért  kapható mindeovtt. Megren-
delhető a készítőnél, Rétliy Béla gyógyszertárában, 
Ü.-Csabán is, ki ő dobozt bérmentve küld 3 ko-
ronáért. 

— A Divat ssatont őszlute clisiueréiucl ajánl-
juk olvosóluk figyelmébe  Olyan női lap ez, moly 
uélkal a család jóformán  el sem luhct. Divntképci, 
ludósit«.sat, szabÚHal, szubásivel, rujxai a legújabb 
divatot mutatják be s a mellrtt, bogy ax Igazi, nagy-
világi öltözködés Hxóazólúja, módot uyujt a szorgal-
mas háziasszonyoknak arra, hogy ngy a gyoraiekek 
ruháit, íeliériicmQjét, mint a maguk tol lett ej ét, Icjér-
nemQjét »lb. otthou, takarókô au olkéazitlicsüék. Azt 
az óriási anyagot, melyet e pompás divatlap egy-egy 
számban !i0 fillérért  olvasóinak ad, mta kiadványok 
három knlöoálló lapban árulgatják. A divut szalon 
egy-egy száma IC1JC9CD feleslegessé  tesz minden inás 
képes divatlapot fchérncmQ  újságot vagy gyermek-
divatlapot. EzeuklvQl In híven szolgálja a nők érde-
kelt és kltOnőeo szerkesztett szépirodalmi részébeu 
egy teljes, tartalmas iiői lapot találunk a régi, cltab-
Ionos regény melléklet helyett. Kttzleméuyoit első-
rendO költők, novellisták irják, azokat a thémákat 
pedig, melyek beletartoznak az asszonyi életbe: s 
társas élet, a háztartás, a lakás díszítés és szépség-
ápólás kérdéseit avatott tollak hosszabb ezikkekbeu 
tárgyalják. Sokszor vau azó benne azluliázakról s a 
fővárosi  azvllomi élet más esoményolról j Tan talány-
rovata és egy olyan szerkesztői postája, metybeo a 
nők inludon kérdésOkro raogfelolő  vÜoazt kapuak. 
Szóval a Divatszalon nemcsak a legdíszesebb, leg* 
nagyobb divatlapunk, heoem egy olyan Igazi oóllap, 
mely uélkal különösen vidéken éló art nő egyálta-
lában el nem lehet ba okosan, takarékosan és mégis 
szépen és divatosan akar öltteol amellett, hogy egy 
olyan szépirodalmi lapja le van, mely minden vágyá-
nak megfő  el. ííelogen ajáuljuk olvasóink figyelmébe 
még azért ls, mert nagy díszes és dus tartalma mel-
lett a legolcsóbb minden divatlapok kOzOtt. ElÓflzo-
téal ára égés* évre lg korona. Mutatvány számol 
Iügyen és bérmontvo knld a Divatszalon kiadóhiva-
tala, BiUpHt, V., Jiutlvúr l. 44. 

— A MLardlgyógybalsan" edufl  imnkJtayr 
bői, mely a luidl csodatevő szeplőtelen asent SSOI 
tiszteletének emelésére van Baáovm a karácsonyi éa 
ujévl ajándékai Is Igen «^«i»»", mlnt^y 600 darab 
eladásra vár. Kapható GyOrgyjakab Márton utódánál 
Calkszercrcdában, Betegh Pálnál Ssékely-Udvarhelyt 
és a szorzó Vltos Mózes ny. lelkésznél Cslk-Ssent-
Klrályon. 

— Assionyok, leányok, kiket jőveo-
dőjflk  érdekel, bovasaák meg Zit.-BI.Lokia moat 
most megjelent szellemes jósló könyvét. Rend-
kívül szenzácziós 1 l korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) bérmentve zárt boritékhas 
küldi: Gedeon András könyvkereskedése Mis> 
kolczon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

— Melytk lapn flseesflnk  eló f  Az erdélyi 
részekben ezt a kérdést rég eldöntötte már a nagy-
közönség s Iminár több. mlut 20 éve részesíti nagy* 
becsfl  támogatásában az Ellenzéket, mely prognmm-
iálioz hiven kQzd ma Is hazánk függetlenségéért  éa 
gazdasági felvirágzásáért.  Legutósbl nagy érdeme as 
Ellenzéknek, hogy a hazai ipar és termelés pártolá-
sára vonatkozó akcziót ls ó Indította meg s azóta 
folyton  a legnagyobb buzgalommal kttsd mellette. 
Melyik lapra flzessOnk  eló Y  Válasz tehát nem lehet 
más, mint az Ellenzékre, melynek kiadóhivatala aal-
veseu szolgál mutatványszámmal bárkinek. ElóQze-
tési ára egy hóra 8 korona. Háromhóra 8 korona. 

— Faeladás. A csikszentkirályi jó szá-
raz és jóminóségli blikk-tűzifa  kubik Ölbe kap-
ható A Györgyjakab Márton utóda udvarában. 
Egy kubik ól 12 frt  60 kr. Egy 130/130-as öl 
4 méter hosszan 11 frtCOkrtól  12 forintig. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága f. 

deczember hó 29-én délelőtt 10 órakor kezdó-
dőleg rendkívüli közgyűlést tart a vármegyehAs 
tanácskozási nagytermében a követkeső 

tárgysorozattal 
I. As időközben szentesítést nyert törvény-

czikkek kihirdetése. 
8. Kereskedelemflgyi  minisster ur leirata a 

fenyéd—setelaka—tekeröpataki  st munkálatai-
nak vezetésével megbízott kir. mérnök jutalma-
zása tárgyában. 

8. Az igazoló választmány jelentése a tör-
vényhatósági bizottsági tagok névjegyzékeinek 
jogerőre emelkedéséről. 

4 a megyei iskolaszék jegyzőkönyve. 
6. A magánorvosi dijazáa legkiiebb mérté-

kének megállapítására kiküldött bizotteág je-
lenlése. 

fi.  A kiépített közu'akba betorkoló más 
Utak kavicsezásáról szóló szabályrendelet. 

7. Alispán e|őter|esztése C«ik-Szeotmikló* 
község vagyon kezelésiének sárlat alá helyezés** 
és a fel  hallhatatlan megyei követelés leírása tár-
gyában. 

8. A k .-a les iki főszolgabíró  előterjesztése 
egy kisegítő munkás fel  vél elének engedélyesééért 

9. A felcsiki  főszolgabíró  jelentése Csik-
ázentlamás, Jenőfalva  ós Karczlalva kii«közaé-
gek, nagyközség \ alakulása tárgyában. 

10. A közigazgatási bisottság sorrend 
szerint kilépó tagjainak és a közgyűlés kebelé-
ből bikűldendö különféle  bizottságok és választ-
mányoknnk megválasztása. 

II. TárstörvényhatósAgok levelezései. 
19 A havasi javak igazgatójának jelentései. 
13. Községi számadások és költségvetések, 

ngyszintén Szereda város mnlt évi számadásának 
felülvizsgálása,  továbbá a járásokban: 

a) Tölgyesi járásban, Borszéken végrehaj-
tói állás szervezése, Bélborban előljáróaági vá-
lasztás elleni felebbezés. 

b) Gyergyói járásban: Ditról*an rendőr-
biztosi választás elleni felebbezés  is ingatlan 
birtok vásár, Ki ly én falván  adószedői állás sser-
ve^ése. 

c) K.-alcsiki járásban: Lázárfalván  kölesön-
vétel engedélyezése, Csatószegen iaiskolatertlet 
vásárlás, Szentimrén községi birtok elfoglalása, 
K. Al- és Féltízen Ingatlanok eladása- éa köz-
műnk a váltság alapnak felosztása,  Ssentmárton 
-Csekefslván  templom építési többlet kiadás 
engedélyezése, Tusnádon vagyoni felelősség  ki-
mondása. 

d) A felesiki  járásban: Pálfalván  a reg. 
kötvényeknek a közbirtokosság részére való át-
engedése, Szentmibályon a község kötelékébe 
való felvételről  szóló düssabályeudelet, Szent-
tamáson előljáróaági tagok fizetésének  javatása, 
Mindszenten perköltség elengedése, Sxópvisen 
haszonbér leimondásnak el uem fogadása,  Szent-
mik Iónon baazonbér elengedése, Sz^ttiéleken elöl-
lárósági állások egyesítése, Várdotfalvás  haszon-
bérletre vonatkozó képviselőtestületi határosa-
tok és azok ellen benyújtott felebbesések. 

14. Egyesületek, társaságok és magásewk 
kérvényei. 

15. Végül a közgyűlésig beérkezeendó in-
dítványok és halasztást nem táró ügyek. 

Ssikszereds, 1900. deczember hó 18. 
CiadU: 

Mibâţy  Fereoos  fityegytő. 

lAptolajdonos: 
OYÖ&OTJAKAB Ö B Ö K Ö U 
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VERESS SÁNDOR dr, 
UDEÍ tiszti FISRA 

OTVOMÍ rendelője ÉS fnirorvcai  műterme 
[*»] 6-10 Oslk-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

ntán 2—4 óráig. 

8«. 7160—1900. 
tlkvf. 

Hivatalos jelenté*, arról, bogv a csikzsö-
gödi kö/helyek arány oaitáea folytan  szAk«*g-»*é 
váll telekkönyvi átalakítás foganatosíttatván  a 
94.366/ 1883 7B szám a. kiadott uzabályrendelet 
119.§-ábaa előirt hirdetmény immár kibocsátható. 

Hirdetmény. 
Caík-Zsögöd község 1494 szám telekjegyző-

könyve birtok szabályozás következtében átala-
kíttatott éa ezzel egyidejűleg azokra nz ingat 
lanokra nézve, a melvekre az 1886. XXIX. t.-
czikk, as 1889. XXXVIII, t -czikk éa az 1891. 
XVL U-caikk a tényleges birtokos tulajdonjogé 
nak bejegyzését rendeli, az 1892. XXIX. L czikk-
ben szabályozol t eljárás a telek jegyzőkönyvi be-
jegyzéaek helyesbítésével kapcaplatoson foga-
aatomuatotL 

Es azsal a felbiváasal  tétetik közzé, 
t. bogy mindazok, kik az 1686. XXIX. 

t-ezikk 16. és 17. §**i alapján ideértve e. §. 
oknak as 1889.XX&VIII. L-czikk. 5. éa 6.§-ai-
baaés 1891. XVI. t. ez. 16. §.a)p«ntiában fog-
lalt kiegénsitését is, valamint az 1889. XXXVIII, 
t ez. 7. 9 a és az 1891. XVI. t.-cz. 16. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vngy az 
1886. XXIX. t.-cz. 99. §-a alapján történt tör-
lését érvénytelenséget kimutathatják e végből 
tOrMal kérése tőkét hat bőnap alatt, vagyia az 
190L évi január hó 4-ik napjáig bezáró-
lag a telekkönyvi hatósághoz nynitsák be, mert 
az esen meg nem hosszabbítható záros határ-
idő eltelte ntán indított törlési kérését anu»k a 
harmadik személynek, a ki idő közben nyiIván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat. 

2. bogy mindazok, kik az 1866. XXIX. 
L-exikk 16. és 18. §-ának eseteiben ideértve a/, 
utóbbi g-nak az 1889. XXXVIII. t.-czikk 5 és 
6. § ában foglalt  kiegészítését is a tényleges 
tulajdon jogának bejegyzése ellennében ellentmon-
dással kívánnak élni, írásbeli ellentmondásaikat 
bat bénap alalt, vagyis 1001. évi julius hó 
4-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi batóságá 
boz nyujtsák be, mert ezen meg nem hoss/abit-
bató záros batáridő eltelte ntán ellentmondások 
többé figyelembe  vétetni nem fog 

3. bogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában telt intézkedések által, nem 
különben azok a kik az i. ée a. i>ontl>Hi) körül-
írt eseteken kivűl az 1899. XXIX t.-ezikk 
szerinti eliárás és az ennek fol)  a mán történi 
bejegyzések állal eldbh nyeri nyilvánköny* i 
jogaikat más mely arányban sértve vélik ide-
értve azokat is, kik a tulajdonjog arányának 
az 1069. XXXVIII t.-czikk 16. §-a alapján tör-
tént liej»gy/>iM>t sérelmesnek (aluliak-e tekintet-
b-n felszólalásukra  tartalmait kérvényükét a te-
lekkönyvi halósághoz 6 hónap alalt, vagyis 
l«0l. inhn* bó 4-ik napiáig bezárólag nyuit»ák 
be, nieit ay ezen meg nem bosszaUiihxió./áros 
halandó «-ImuHa nf*o  az âfalairtiiskur  közbe-
iAit léve- beve/ettMtől s«á>mazó barmi némii igé-
9yk-t |óhi->zemű harmadik azeiuHyek iranyá-
bau löiilté n~ro îvényesitiietik, az emlileit be-
jegyzéseket p-dig caak a törvény rendes ntján 
le csak ax idö közben nyilvánkönyvi jogokat 
szerzeti bitmadik azeoélyek jogainak *érrlme 
nélkül lánodbaijAk meg. 

Eg)Úttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
kik bitelnntő bizottságnak elrendelő okiiaioksl 
adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mint másolatokat is csatollak vagy ilyeneket 
pótlólag beoynjtanak az eredetieket N telekkönyvi 
hai óságnál átvehetik. 

A kir. tvazék mint tlkőnyvi batóság. 
Csíkszereda, 1900 évi november hó 19-én. 

Oecző Béla. 
(253] S-.4 kir. ívszéki liiró. 

V, 1900. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának az 1900. évi de-

czember bó 18-án kelt 14666, sz. rendeleiév 
a sepsi-szentg)örgy—szeredai törvény hatósági 
köm 79—80 km. szakaszán lévő 64 számú 
ollbid lafeUzerkezetének  helyreállítását 6729 kor. 
98 fill.  összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálat foganatositásának 
biztosítása cxéljából az 1901. évi január bó 6-ik 
napjának d. f.  10 órájára a Csikmegyei m. kir 
lillamépitészeli hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati vergenytttgyalá* hirdettetik. 

A versenyezni óbailók felhívatnak,  hog) 
a fentebbi  munkálat végreh»jtásáo«k elvállal* 
*ara vonatkozó, az endedélyezetl. költnég után 
számítandó, s a részletes lelt* leiekben elíiiri 
6%-tiyi bánaipenzxel ellát»l« z-»rt aianlataikat 
kitú/ötl napd. e. 10 óráig a nevezeti Imatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel 
későbben érkezetlek figyelembe  nem fognak 
vételni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes fellélelek  a neve-
zett magy. kir. állajnépitészeli hivatalnál, * 
rendes hivatalos órákban, naponkint megtekint-
hetők. 

Kelt Csikszereda 1900. deczember hó 20 án 
Csikmegyei m. Mr. építészeti hivatal. 

Szám 7068/I9u0. ikvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-
könyvi hatóság közbirré leszi, hogy Mihály Ist-
ván végrebajtalónak llibály Ágoston hagyatéka 
végrehajtást szenvedő elleni 46 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék terűMén 
lévő Csikcsicsó község határán fekvő  a csikcsicsói 
479. sztjkvben A, f.  1. rsz. 1966., 1267. hrsz 
belsőre 326 korona, 2. rsz. 1499. hrsz. szán-
tóra 14 kor., a 473 szljkvbnl időközben a 2015. 
sztjk\bfi  átvitt A. f.  3. rsz. 1792. hrs/. szán-
lóra 34 kor, a 4. rsz. 1988. hraz. szántóra 30 
kor., az 5. rsz. 2467/|. brsz. szántóra 8 kor., 
6. 2482. hraz. szántóra 4 kor., 7. rdaz. 2686. 
brsz. szántóra 34 kor., 8. rsz. 2922. brsz. szán 
tóra 24 kor.. H. rsz. 3176. hrsz. száu'óra Irt kor.. 
10. rsz. 3181. hisz. szántóra 6 kor.. II. i>z. 
32G9. hrsz. szántóra 4 kor., 12. rsz. 367». hrsz 
szántóra 20 kor., 13. rsz. 3945.. 3946. hoz. 
kaszálóra 18 k»r., 14. rsz. 3989 , 3990. br*/. 
kaszálóra 60 kor., 15. is/.. 4309 hrsz. szántóra 
22 kor., 16. n>*. 4662., 4663. hraz. kaszálói** 
30 kor., 17. rsz. 4771. brsz. kaszálóra 18 kor.. 
18 rsz. 5370/2. hrsz. sxámóra 12 kor. 19. r*/. 
5403. hrsz. kaszálóra 2 kor., 20 rsz. 65)63/,., 
0964 ,. hrsz. kaszálóra 'J6 kor., 21. i>*. (7066. 
hrsz., 22. rsz. 70C6. hisz.) 24 kor., 23. rdsz. 
7592. hrsz. 92 kor.. 25. rsz. 73 7. brsz. szán-
tóra 92 koronában megállapított kikiáltási ár-
ban Özv. Mihály Ágoston né, Mihály l«tván és 
Mihály Mátyás társtulajdonosok jutalékára is. 
a csikcsicsói 683. szl|kvben A. f.  1. r*x. 7G4:'».. 
7646., 7647., 7618., 7641).. 7650 , 7061. brsz. 
Iirsz. kaszálóra J04 korona megállapított kiki-
áltási árban M-liálv István, Mihály Mátyás, ö/.v. 
M'li*ly Imre. Mihály Ferencz, Miliál) LáxzK 
Mihály Lajos, Mihály Gergely, Mihály (Péter) 
Ferencz. Kelemen János. Kopár/. ilj. Ke-

lemen Autul, Kelemen Üénes társtulajdonosuk 
iumlékAia in elrendelte. é» »i«gy a fennebb  m>g-
ietöit ingatlanok az 1901. eví marcilus hó 9-ik 
napj inak delelötti 9 érakor C*ík-C-icso kbzse? 
ha/.aiial megiHiiandó nyilvános árverésen a kiki 
állási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. l.-cz. 42. §-ában jelzeit árlolyam-
mal számított és ax 1881. évi november bó l-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazaágögyminisleri rendé-
lel 8. §-ában kijelölt óvadekképeg értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átazolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi batóság 

Kelt Csik-Sxereda, 1900. évi november hó 
20-ik napján. OeozŐ Béla, 

l'if*]  1 1 kir. tvszkl liiró. 

Sz. ft63i/»900 
ikvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik szent márioni kir. járáabiró>^g. mint 

tlkvi h:»ióssg közhírré leszi, hogy a Kereke, 
Mihály végrehajtató»*k kisk. Gergely I.tvan 
e» G-rgely Mirgit véereha|ta«t szenvedő e|| in 
240 b»i. 60 fill.  tőkekövetelés és |ár. .raitn 
ágyéi>«-n a csíkszeredai kir. törvénvsxék (» ctk-
.zentmait»ni kir. jaiáfbiróaag)  területen levő 
Csik-Szent si moii község hat arán fekvő  rsik-
sz-nis.moiií H/> Kztjkvben 123 . 124 . 126., 127 
135 hrs/. inratlMnra 454 kor.. 1799. hrsz. in 
EallHiira 50 kor.. 349*. hrsz éx 34»6 hrsz. in-
e*tlaii'H «3 kor 4317.. 4318. hrsx, ingatlanra. 

koi., 4584. Ins/. ingsllMora 2 kor . 4651. 
hrsx. mg'tlsnra 39 kor., 4839., 4844. buz m-
iraflanra  16 kor.. 4857. Iir>/. ing»»(lH!HH 24 kor. 
490». U'-y. ingatlanra 2 k«r., 4959, 4462, 
49*>8. 4964 hisz. ingatlanra 36 k«r.. 7üUH. 
70it7.. 7M"tí. h»z. ingaMsnia lő koroMa. 8091. 
Insz. ngailNnra 21 kor.. 8182. Ii'sz. ingailaora 
7 kor.. 9247. In-z. ingaiianra 2 kor., 3600.. 
ŐS02',. hrsz. ingatlama 1H7 koronában ez»nne| 
megallapiioii kikiáltási árban elrendelte, ax özv. 
id. Gergely Ferencxné éMlogytiglani haszon-
élvezeti joga sérelme nélkül. é« b«gy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1801. évi február  hó 
14-ik napján d. e. 9 órakor C*ikszeutsjm»n 
kÖzaég-hazáDNl in'-gliitrindó ny'lvános Ai-verésen 
a megállapított kikiáltási áron alól ia eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok kikiáltási Arának 10% át. készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. tör-véuyezikk. 49. § ában 
jelzett árfolyammal  szamttoit és nz évi 
november hó I én 3333. sz. a. kelt igazságügy-
miniszteri rendelet 8. § ban kiielölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cx. 170. §-a értelmében 
a-bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabály szeri) elismervényt álsxol-
gáltatni. 
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Sztmárionou, 1900. nov. 2ö-én 
Földes Béla, 

|2;>í)| l - l kir. albiró. 

| Sz. 9291-1900. kJ. [2fi7]  2-9 
Árlejtési hirdetmény. 

Qyitoes-Pelsólok kOzség képviselő 
testületének 1900. évi decsember hó 
10-éo 2. jegyzőkönyvi  szánt alatt hozott 
Imr/imz.-jtí  alapján a G\ íiiwm Felsőfokon 
ífU'piH'iii  szsiudfkoii  ruinai KuihuUkus 
templom épiteuere nyilt szóbeli árlejtést 
hirdetUnk. 

Az árlejtés Qyitnea-PelsÓlok kOzség 
hivatalos házában 1901. évi január hó 
3-án d, e. 8 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási  ár 17000 korona. 
Vállalkozni kiváoók  kötelesek  a ki-

kiáltási ár 10%-ának megfeleld  1700 ko-
ronát készpénzben, bánatpénzül, a bizott-
ság elnökéuek kezéhez, az árlejtés meg-
kezdése elótt letenni. 

Az árlejtés kizárólag szóbeli, 
írásbeli zárt ajánlat nem fogadtatik  el. 
Az árlejtésben kizárólag hazai vizs-

gázott épitóBzek vehetnek részt 
Ax építési terv rajz és ezzel kap-

csolatos költségvetés, valamint a rész-
leles árlejtési feltételek,  tekintetes Péli 
Lajo9 községi tanító ur lakásán, Oyimes-
Felsólokon, bármikor megtekinthetők. 

Ezen árlejtésben való részvételre 
a T. épitész vállalkozó urak tisztelettel 
meghívatnak. 

Kelt Gyimes-Felsölokon, 1900. évi 
deczember 17-én. 
Szabó János, Benke János, 

körjegyző, róm. kath. lelkész, 
n bizottság jegyzője. bizottsági elnök. 

Tiszta bort, 
l iköröket, cognaco t , r u m o t venni 
akarók, kérjenek bérmentes árjegyzéket 

Székelyborkereskedéstől, 
Biekely-Kerentur. [219J e—10 
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TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Ország erdélyi reszelben egyedüli vasetekrénygyárbaa kéaclltak. 

Továbbá vasszekrények, községek, templomok é9 anyakönyvvezetók számára 
részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 

Teljes tisztelettel 128319-10 MOESZ GUSZTÁV, Yffltóy  ninB 
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karácsonyi és újévi ajándékokat annál jutányosában beszerezhessék. 
Szives megtekintésüket kérve, maradok teljes tisztelettel 

I9SSJ 3-9 Székelyhidy Sándor, 
női- és férfidivat-üzlete  Cs kszeredában, (a „Hutter"-száUodával szembe). 
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Egy ttok. 
I. 

KUnn állok a ra-zou. szemem mr.H.H/j mt'-
reng :i tájon. mi* urm u havasok uiyju 
JS® Retyezát — útját szegi merengésemnek. 
Hallom •> madarak cstesérgó éneket, • a t i 
volből egy furulya  mél»-bus hangját. Látuin 
a már megsárgult levelek .végliarczut egy-egy 
gyenge  fuvalom  ellen. Görcsösen kapaszkod-
na* éltető atyjokba (a fába),  de erejök tovább 
nem biija, a gyenge azelló leszakítja a Bzomo-
rnan hullanak a földre.  Csicsergő madárdal s 
furulya  szó közt egyre csak hullanak... hul-
lanak... 

Híg szemem el mereng a haldokló, szép 
természeten, addig lelki szemem előtt viliar-
ddlta, foszlányos,  sötét képek lebegnek, min-
denik fölött  e felirattal:  Átkom leng fölöttetek! 

II. 
Szentjánosi János volt ott Halmágy köz-

ségének egyetlen és legnépszerűbb kereskedője. 
Fiatal legény korában szegény volt. Mi-

kar meg arra kelült a sor, hogy családi életet 
alapítson, özvegy édeB anyja legnagyobb un-
szolására is nem a gazdag Kuti Katát, hanem 
a szegény, de nagyon istenfélő  Molnár Jnlist: 
Molnár Mihály és Pápp Ilona egyetlen lányát 
vétte el. 

— No igen — mondják az emberek — 
mert hát ezt rendelte a sors. 

Igen, igen. Megengedem, hogy a söre is 
rendelte, de azért a legfőbb  intéző még is csak 
a szive volt. Szive sugalotta azt, hogy Molnár 
dáliái vegye el, mert csak vele lehet igazán 
boldog. 

...De hát Kuti Kata?... 
-*-. Bzentjánoai János még siheder korában 

Iáit volt Kuti Katához, de ebbeli jártában nem 
szive sugalata, hanem özv. édes anyja unszo-
lásai késztették. 

Nem szerette, Bőt undorodott Kuti Katá-
tól, — a ki Bzegény nem a legszebb Isten te-
remtménye volt — de szófogadó  gyerek lévén 
s nagyon szerette özv. édes anyját, engedett 
kérésének. Nem mutatta sohasem undorát 
Uqynyal szemben, sőt mi több, még nyájas-
kodott is vele. Kuti Kata szive azonban rajon-
gással csüggött a daliás Szentjánoai Jánoson. 
Épnek fekete  haja, pörge kis bajusza s delejes, 
nagy fekete  szemei elbűvölték. Mit is nem tett 
nána meg aa i Jaucsikája boldogitásáért? 
A> igaz, hogy ez Is mind azt megtette, mit a 
Mdeg udvariasság megkíván, de a szerelem 
vak: Kati mind ezt nem vette észre. Hévvel 
«Sggfltt  az ő JancsIkAján, egész lényét bol-
Mság töltötte el, ha ugy szép esténként, u 
kerti kis padon — kezet kézbe — imádoltja 
oldala mellett ülhetett. 

Haji csak hogy mulandó minden e fői-
dül. Szegény Kati boldogsága is mulandó volt. 

III. 
Szombat délután van. 
A kis falu  minden lakosa csak az újon-

nan érkezett koresmárosról s annak családjá-
ig beszélget. 

A férfiak  dicsérik a korcsmáros becsli-
leles jé szivilségét S jó borát. As asszonyok 
a korcsmárosné konyha berendezését. De hát 
a.fiatal  legények? Azok nem győznek eleget 
csodálkozni a korcsmárosné barna szép leányán. 

— S ki volt es uj korcsmáros? 
Molnár Mihály. Neje pedig: Pap Ilona. 

Juliska volt az ők egyetlen Bzemefónyök,  leg. 
drágább kipcsök. Ót bálványozta a falu  le-
génysége. 0 érte rajongott mindegyik. 

Szegény Kati boldogsága fel  volt dúlva. 
Elhallatszott a hir szombat délután Szent-

jánosi Jánosboa is s jnint mindenki, ugy ő is 
ktafacsi  voit látni a szép hajadónt. 

Másnap, midőn ji tnásodikat harangozták, 
csinosan felöltözve  lépdegélt végig a nngy-
ntezán Szenţjânosl János, (ez alkalommal nem 
volt vele, mint rendesen Kuti Knbt) s midőn 
a templom-udvar ajtóját elérte, kit lát a kö-
zelben? Molnár Juliskát, a kiSrUtcza felől  jönni 
a templomba. 

' Âbl hogy megdobbant egyszerre két sziv! 
A két delejes szemsugár talalkozott s meg-
igézve, mintegy gépiesen nyul Jancsi a ka-
lapjához. 

Juliska arcza lángot, néma fejbólintással 
Udvözlé a köszöntőt s könyed léptekkeí.hirtelen 
befordult  a templom ajtón. 

— Vájjon mit imádkozik?... 
...Kuti Kata is megérkezett s aggodal-

masan tekint fel  a karzaton Illő Jancsijára. 
Nem kis bánat szorongat* szivét, mikur annak 
— :forrongó  «ive luwijut vissza tükröző — ar-
czát inegpiliaiii.1. De Jancsi nem látta ól. Te-
kintete inouón falta  a s*ép Juliskát, mig ennek 
arcza lángolt Tio, írente a deleje» szem su-
gári s tekintete, Üli jraa könyvében tévelygett. 

— Váljon mit Imádkozik ? 
. Ámen. Hangzik végig a templomban a 

a zsoltár utolsó sorai elzengtével csendesen 
ki mennek • templomból. Előbb ai asszonyok, 
k» időre r* a lányok, kötetlen ntánok » 

prédikáción elmerengve. Csak hárman nem 
hallották a prédikácziót. Csak három van más 
érzelmekkel eltelve. 

Juliska, Jancsi és Kati. 
Kuti érzi boldogsága csIMagának letllntét. 

s szive hutól szorong. Mig Juliska és Jancsi 
szemei elótt a jövő tündér képe lebeg: egy 
csendes családi élet alakjában s szivük Üröm-
ló I ujoug. 

Vasárnap este van. Szokás szerint Jan-
csinak Kuti Katókánál kellene lennie, de haj, 
nagy ur a sziv I Minden dobbanása parancs s 
az esz békés polgárként hajol meg parancsa 
előtt s engedi, hogy a testet — a mit közös 
egyetértéssel kormányoznak  egy bizonyos ideig 
a egy bizonyos iiión tul -- kormányozza kor-
lát anul egy bizonyos időn keresztül s ilyenkor 
hip-hop, oda viszi a sziv aiesstet, épen a hova 
akarja. Mikre ia nem képes ilyenkor egy em-
beri test?! 

Jancsi Î9 a helyett, hogy Kuti Katóhoz 
menne, követi szive parancsát s a hold suga-
ras szép nyári estén ott bugdácsol a kis dom-
bon fekvő  korcsma elótt, lesve n pillanatot, 
hogy Juliskát lássa. 

Mielőtt tovább folytatnám  elbeszélésem, 
meg kell jegyeznem, hogy a falu  korcsmája a 
nagy-ulczán végig húzódó donihát egy részén 
épült. Egy nagy .szoba a falusi  nép osztály 
egy külön kis szoba, a falu  uri osztálya récére. 
A korcsmáros lakrésze pedig: két takaros szo-
bából é9 egy konyhából állott. Az épületnek 
kouyha felüli  részén terült el a nagy gyiímöl 
csös kert, a hamiskásan kaczagó gyümölcsökkel 
A gyümölcsös egy részét a kis virágagyak 
foglalták  el, tarkán váltakozva benne: jáczin-
tok, rózsák, gyöngyvirágok,  tulipánok és még 
sok tarka-barkaságok  (ki tudná mind sorra 
számlálni valainenyiöket).  A kert kút nagy* 
almafája  alatt pedig a kis lugas állott, tiszta 
fehérre  súrolt faasztalkával  s ugyan ilyen — az 
asztalkát körül övező — padokkal. A lécz rá-
csozattal körül vett kert boi egy kid ajtó vehe-
tett a szabadba. 

Már körUI járta Szentjánosi János a tel-
ket; épen most ért a kerti kis ajtó elé. Gon-
dolkozik...  azaz de hogy gondolkozik; engedve 
a sziv parancsának, megnyomja nz ajtó kilin-
csét és a kertben van. 

Csendesen végig megy a nagy gyümöl-
csös kerten, mintegy fél  álomba merül ten. 
Midőn felnéz  szive egyszerre hevesebben ver, 
delejes szeme villámokat szór, lebüvülten állott 
meg s tekintete mohón falta  azt a kis terem-
tést, a kit a konyka  ablakában látott. 

— Juliska, Juliska,szivem egyetlen kincse I 
sóhajtott Szentjánoai. 

Juliska ott ült a konyhának  kertre nyíló 
ablakába. Fejét két kis teuyerében tartva, szo-
morún nézett fel  a csillagos égre, mint egy 
kérdezve: vnjh mit csinál most ő?... 

— Oh, ha tudná, hogy az az „ő* de 
közel van. 

A mint igy üldögélve merengett, egy-
szerre mintegy varázs csapásra fel  állott Ü ki 
lépve a konyha ajtón, a kertbe ment. Egye-
nesen a két nagy almafa  alatt lévő lugas felé 
tartva. 

Szentjánosi mindezeket jól látta. Láttij 
mig merengett, látta mily hirtelen fel  állott... 
Most pedig a konyha ajtón kijőve a kert felé  tart. 

Ekkor egy kis bokor mögé húzódott, majd 
csendesen követte a lányt. Nem volt aunyi 
bátorsága, hogy megszólítsa, de bármi csen 
deseu lepdelt, hallva a kis neszt, Juliska hátra 
néz és... de már ekkor ott térdelt elótte Szent-
jánosi, njkni gyöngéden érinték Juliska hó fe-
hér kis kezét s remegő hangon mondá: Bo-
csásson meg e merészségemért, bocsássrm meg, 
ha csendes inagátiyábau zavartam, de... szi-
vem... B itt elakadt hangja. 

— Ugyan nó — mondá Juliska mint egy' 
neheszteló hagon — iniesoda merészséget kö-
vetelt el, hogy igy vezekel érte? Keljen föl. 
hisz kész u bucsanat — annak, a ki semmi 
vétket el nem követett. 

Szentjánosi ekkor felállva,  szerelem telt 
pillantással nézett Juliska fekete  villogó sze-
meibe s a két feuyes  sugár megint találkozott. 

NVina lón egyszerre mind a kettó, de 
annál többet beszellek villogó szemeik s mit 
emberi nyelv vajmi iteliezeu fejezne  ki, azt oly 
szépen elmondta az a ragyogó két szempár 
a mikor már a lugasba értek, csak e két szó 
hangzott el: «szeretlek!" .szeretlek" s az ezi 
követó  CBÓk volt a szent frigy,  az elválaszt-
hatom kapocs, s ősszekőtó a földön  e kér 
szivet, melyet n halál is csak addig választhat, 
mig a két lélek a mos világon találkozva, új-
ból egyesillend örók idókre. 

...És ók boldogok voltak. 
Oly tiszta volt boldogságuk, mint kék 

égen az esti csillag ragyogása. 
Ugy Ültek ott a kis lugasba, inint valami 

két ártatlan gyerek. Elmélázva szemlélték a 
ragyogó kis csillagokat. Csak olykor-olykor 
találkozott a két mosolygó szempár a megint 
tovább merengtek oly mélyen elmélázva, hogy 
alig vették észre Juliska anyjának a hangját: 
„JoJiskal kis leányom bol vagy?".... 

.Hirtelen felkelve,  halkan bucsut vettek 
8 mig Jnliska az édes anyja elé sietett, addig 
Ssenţjânosi a kerti kis qtón át, örömtelt ke-
bellel hava ment 

Molnár Mihálynénak — a mint lányát I De as if]u  nem tágított. Nagykora levéiL 
illdntá «9iilinal Fultllnt unhub álAnb a m A ian nnailjl!» .mI» . J _• • ™ megpillant* — azonnal feltűnt  ennek élénk 

piros arcza a nem A legkisebb meglepetéssel 
kérdezé, hogy mi okozta azt? 

Juliska mint olyan istenfélő  és szófogadó 
ártatlan kislány, nem titkola el semmit A vele 
született természetes őszinteséggel elmondott 
mimiont. Legelejétől legvégig, még a legkisebb 
részletet sem hallgató el: Miként és hol látta 
legelébb, miféle  érzelmekkel telt el szive már 
az elsó pillanatra, mint ismerkedtek meg és 
hogyan kötötték meg örök időkre a szent fri-
gyet. .Mikor pedig édes anyám hivott — igy 
fejezé  be elbeszélásét — halkan bucsut vet-
tünk. 0 haza ment, én meg itt állok édes 
anyám előtt és most a mira érdemesít, a sze-
rint jutalmazzon, avagy büntessen. 

.Mig ezeket inondá, arcza hol pirult, hol 
halványult, Öröm 9 bánat, kétség és remény 
egymásután váltakozva azon. 

Az édes anya arczán ekkor két könycscpp 
gördült le s lágy hangon mondá: Legyen meg 
Isten akarata. 

IV. 
...lós meg ia lett. 
Szentjánosi Jáuos mindig ritkábban s kel 

lellenebbül látogatott cl Kuti Katáékhoz,  de 
annál gyakrabban s öröiuestebb ment a Mol-
nár Mihály ék szép Juliskájához, a hol már 
rendes és kedves házi tag lett. 

Kuli Kata előbb nem hitt barátnőinek, 
nem hitte, hogy Szentjánosi nt nem szereti n 
nej» is szí Telte soha. csak üzv, édes anyja 
unszolására járt el hozzá s csak hideg udva-
riassággal tette azt is, a mit tett. 

Midőn észre vette, hogy minél ritkábban 
jár el hozzá s olyankor is rendesen szórakozott 
és mindenkor hidegebb, felébredt  a féltékeny-
ség benne s fonta  magában a bosszú szálait. 

„Szombaton este várlak". Így szólt 
csütörtökön délután nz épen búcsúzó Szentjá-
nosi Jánoshoz Kuti Kata. 

— Szombaton este várlak... de biz' az 
mit sem hallott e szavakból, hisz gondolata, 
lelkű már ott volt szeretett Juliskájánál. 

Szombaton várta ia. 
Sürgött-forgott,  jött-ment. Szegény csir-

kék meg amúgy siránkoztak, hisz ki lett mondva 
fejökre  a halálos Ítélet: 

— Csirke paprikás kell ma estére. 
Csirku paprikás, mert ez a Jancsi ked-

venuz étele s borkorcsolyának  melléje tepertős 
pogácsa, hisz rajong érte. 8 lázas tevékeny-
séggel fogott  hozzá a csirkék koposztásához. 
Siirkuuiyujokat  egymás után rángatá le. Mosta, 
takarította, hogy ne maradjon a legkisebb pihe 
se rajta. Majd tésztát gyúrt töpörtöa pogácsá-
nak s mint egy á'szelemiilten forgolódott  a 
konyhán. 

Már a jó csirke paprikás szaga be tölté 
a konyhát, mikor felhangzott  az ajakon: de 
bor is kell ám! a pinczében levő már fogya-
tékán van s nem is a legjobb. 

Xo hiszen Kató elszaladhat az uj ven-
déglőshöz, hogy is hívják csak?... Igeu, Mol-
nár Mihályhoz, ugy Í9 azt mondják, nagyon jó 
bora van. Addig a Jancsi is megérkezik. 

Kuti Katának vér szállott a fejébe,  talán 
csak nem balsejtelem jele... 

Dobogó szívvel lép Kató a korcsmába, 
de hogy elsápadt hirtelen, csak hogy le nem 
ejtette az üveget. 

...A Szemjánosi hangjai 

...Engem ugy aegéljeu. 
Szegény Katónak bizony igaza volt. A 

Szentjánosi János hangját hallotta, hiszen ott 
volt ez a mellók szobábau, még kissé nyitva is 
volt az ajtó. Épen elég arra, hogy Kató hir-
telen be nézhessen s az eszét is elveszítse 
attól, a mit látott. 

Ott ült Szentjánosi s mellette a szende 
Juliska, kezet-kézbe (mint épen ó, nem is oly 
rég) s boldogságtól mosolyogva. 

El is veszté szegény Kató az eszét, mert 
bor helyett pálinkát kért... De minek is a bor? 
Hiszen Szentjánosi ugy sem ment el. Megkoz-
másodott a csirke paprikás, ki száradt a te-
pertős pogácsa, nem kellett senkinek. 

És Kató csak sirt-rit. 
Ezalatt pedig Molnároknál csendes csa-

ládi körben meg volt a jegyváltás. Az esküvő 
napját rá egy hónapra, vagyis: Kisasszony 
napjára tűzték ki. 

Szentjánosi János részéről csak kedves 
barátja: Hegyi Andor voltjelen, mert özvegy 
édes anyja sehogy se tudott megbarátkozni 
azzul a goudolattal, hogy flja  hozzá hasonló 
szegény leányt vegyen nőlll s bar mennyire 
is kérte szerető fia,  bogy vegyen részt ez es-
tén: nem s nemi 

Ha nem volnál Ügyes s szép s ba nem kap-
nál gazdag, előkelő leányt, nem csodálkoznám, 
hogy bele bolondultál abba a jött-mentbe 1 

Anyám I Össze akarja törni lelkiüdvöm? 
Ninca-e nekem két munkás kezem? Nem tu-
dom-e megszerezni mindennapi kenyerem? Mit 
ér a kincs, ha boldogság nincs? De baj, kin-
cset ér a boldogság. 

Ez B ehez hasonló czivodások folytak 
mindig, ha szóba jött Szenţjânosinak Molnár 
Juliskával leendő egybekelése. 

a maga gazdája volt — a szegénységben, de 
volt két munkás keze s nem keserítette Ót a 
Jövő, a megélhetési gond, hiszen erós volt hite, 
hogy istenfélő  munkás ember kese ntán indá-
dig meglátszik az Isten áldása. 8 ha volt 
lami, mi ifjúsága  napjai keserité, az csak 
anyjának a leendője irányában éreztetett Sh 
degBége. 

Szenljáuosi Jánosnak elbeszélte másod-
nap barátja, Hegyi Andor, hogv miként várták, 
épen eljegyzése estején Kuti Katáéknál ked-
vencz ételeivel e mily tragi-komikusan gyónő-
dött meg Kuti Kata, hogy bizony a Janetl 
többé uem az ő Jancsikba. Elbeszélését i 
végezte be Hegyi, hogy oda többé ne is o 
mert az egész Kuti család esküdt ellen» 
lett s ba oda mennél is, csak keUemeUen^*' 
zéseket szülne ugy magadnak, mint az egóM 
családnak. 

Szenţjânosi egy kissé restelte a dolgot, 
de hát a szerelem síiket s e szerint nem hag» 
lotta a meghívást Egyébként Örvendett, bon 
a kényszer-zubonyt ily könyeden le ráahafi 
magáról s most már lelke minden gondolatát 
egy lényben öszpontositá. 

Juliska volt ildve, reménye, csillaga. 
Oh, hogy el ábrándoztak a jövő tündér 

kepén, ha ugy holdvilágos estéken a kis lu-
gasba Ilitek. 

Mint szerelmük elsó nyilvánnláaának he-
lyéhez e kis lugashoz vonzódtak leginkább. 
Csak itt érezték igazán boldognak magokat 
Az a két nagy almafa  is, melyek a kis lugast 
körül vették, mintha velők suttognának, mintha 
az ók első szerelmükről mondanának titkos 
regéket. 

Kop-kopp! s egyszerre két piroe alma 
esett le a két összehajló ágról egyenesen a 
kis asztalkára. 

A két szerelmes mosolyogva eszmélt a 
koppanásokra, s egyszerre két kis kéz nyalt 
sebesen a piros almák után. 

— Nézd Jancsikám, ez neked mosolyog, 
monda Juliska, Szenţjânosi felé  nyújtva ai egyik 
ulmát, a szebbiket 

— De már Juliska lelkem, es téged illet, 
add nekem a másikat 

— Itt van Jancsikám s megint oda nyqjtá 
a szebbiket 

No, del... s hogy tovább ne czivódjanak, 
a Jancsi bicskája közbe lépett mint békebiró, 
s a szebbik almát ketté vágta a most már 
Jancsi oyujtá az egyik felét  Juliskának, a kl 
mosolyogva vette el. 

De ha már az egyiket?... megfelesték  a 
másikat is s a két édes alma után kompokként 
jött: két édes csók. (Folyt. kOv.) 

Az én világom. 
A mióta alá bolltal 
Az örökös csendes éjbe, 
Hű fiadra  ngy rá szakadt 
Az életnek olom terhe. 
Mig virrad a hajnal fölém, 
8 az ezer szép gyermek álom, 
Ob már nekem küzdenem kell 
Kietlen, vad sivatagon I 
Mig pajtáaim égő azivvel 
Tarka lepkét fiznék  sorba. 
Én árván a szülőföldtől 
Kínos éjbe beboraíva I 
Mig elmennek madarászni, 
Gólyát nézni ki a rétre, 
Én esak járuk lankadt fővel 
Oda kl a temetőbe 1 
Évek múlnak, évek jönnek, 
Még sem enyhül, még aem virrad; 
C«ak nehezebb, borultabb leas 
Évek során minden qj pap. 
S'valag van körMettem, 
Be mostoha es as élet, 
Nmes oázis csüggedt szemem 
Akármerre el el téved I 
A tava«z aem enybit engem, 
A régi seb Inkább éget, 
Bármi rózsás, bármi fényes. 
Visszahívni oem lad téged 1 
A forró  jyár, az kevésbbé, 
Csak telböt gyü|t ott felettem. 
Fáj as élet, bogy ha lelkem 
Néha-néha basa röppen | 
No meg ss ősz, as meg járja, 
Ogy biztat as elmaláara, 
Oi» lakozik, k-blHBbea vas 
Eltwongó ködös tá|al 
Benne van a szivem mélyéa, 
8 mikor hsll a sárga levél, 
Lelkemben is lebullóban 
Egy-egy törött árva reményt 
Hát az a tél, as mit vétett? 
Azt *serett*»m, ast agy várom, 
Érzem benne elmilantm. 
Árva sorsban a halálom. 
Ugy Is mit ér te nélküled. 
Mit ér nekem in as élet? 
Te el vittél mlndea reményt, 
Rselid mosolyt, toyt, örömet I 
A mióta reád hallott 
A hallgatag csendes éijel, 
A rám ssakadt bis fellegek 
Nem oszlanak >oba aséj|el 1 
Árva lelkem esak ott csapong, 
Éjenkint a temetőbe, 
Sírva kár, hogy vigy le immár 
A nyugalmas pihenőre I 

iQ. Botár Bét* 



Deember 2 . C S Í K I L A P O K . aám. 

Györgyjakab Márton utóda, 
D B S S Z 1 T Ü 1 T D T V I K T O E , 

könyvnyomdája, könyv-, papir-3 Írószer- és díszműáru kereskedése 
Csíkszeredában. 

Elvállalok mindennemű nyomdai inunkat, u. m.: könyvek, füzetek,  röpiratok, gyászje-
lentések, meghívók, falragaszok,  tánczrendek, üzleti felhívások,  hivatalos nyomtat-
ványok slb.. nyomtatását legjutányosabb árakon, választás szerint jóminőségü papíron és Ízléses kivitelben. 

A dus  nyomdai  berendezés,  a legszebb  alakú  és  legcsinosabb  kiállítású  betűk,  a 
teljesen megbízható szakértő személyzel. minden  ülőben  képessé  tesz, hogy még  a legkényesebb 
igényeknek  is a lehető  leggyorsabban  megfeleljek. 

A rendelkezésemre álló nagy papirraktár arra is módot nyújt, hogy a különböző nyomtatvá-
nyokat minden áremelés nélkül készíthessem, daczára annak, hogy a papíráru utóbbi időben több mint 

O K ^ e 2 a n . e l 3 s e d . e t - t , ^Wa 

sőt újévtől kezdve a mindenki által eddig is mérsékeltnek ismert árakat is 
B T X - E T E B B G Z i Í L L I T O l v I . ^ m 

Nagyobb és tömegesebb megrendeléseknél hivatalok, iskolák, kereskedők üzletem-
berek és magánosok részére is árkedvezményt nyújtok. 

Könyv-, papir-, iró- és rajzszer, valamint díszműáru kereskedésemet 
a legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel  ujonan rendeztem be. 

A használatban levő iskolai  tankönyrek,  füzetek,  irkák,  iró- és  rajzszerek,  a legjobb 
minőségű  iró- és  rajzpapirok,  kitűnő  minőségű  elegáns  és divatos  levélpapírok  üzletemben  a 
legjutányosabb  árakon minden  alkalommal  kaphatók. 

Raktáron tarlók imakönyveket,  regényeket,  ifjúsági  iratokat,  naptárakat  a legnagyobb 
választékban.  — Ezenkívül bárki állal kiadott és bárhol található könyveket az eredeti árban a lehető 
legrövidebb idő alatt megrendelek. Kiterjedi összeköttetéseimnél fogva  e tekintetben a legpontosabb 
kiszolgálást  Ígérhetem.  — Felhívom a nagyérdemű közönség ügyeimét 

melyeket elsőrendű forrásokból  beszerezve szintén a legjutányosabb árakon vagyok képes kiszolgálni, 
ilyenek: névjegytartók és tárczák, varró-, dohányzó- és Íróasztal készletek a legdísze-
sebb kiállításban, etazserek, fali  f<  nyképtartók, kesztyű-, zsebkendő- és levélpapír 
dobozok, diszes kiállítású hőmérők, toll állványok, kézi és asztali tükrök, hímző 
eszközök, fénykép  keretek, fali  dísztárgyak czelluloz, bronz és majolikából, diszes 
fénykép  és levelezőlap albumok, emlékkönyvek, japáni kézi és diszitési legyezők, tajték, 
borostyánkő és ezüst szivarszipkák, dohány, szivar és pénztárczák bőrből vagy fémből, 
burnót szelenczék, női kézi- és oldaltáskák, utazó bőröndök, zsebkések, óralánczok, 
ollók, ruha-, haj- és bajuszkefék,  iüsük, szemüvegek slb. stb. 

nyomtatványokból nagy raktárt tartok-» 
melyre mély tisztelettel felhívom  a hivatalok,  főtisztelendő  papság, tanitó,  községi  és körjegyző 
urak becses figyelmét.  — A felsorolt  tárgyakon kivül nagy választékban kaphatók: 

Rózsalevelek és selyempapírok, Ima- és Képes könyvek a legdíszesebb kivitelben, 
Magamat a nagyérdemű közönség becses ügyeimébe és pártfogásába  ajánlva, maradok 
Csíkszereda, 1900. deczember hóban 

legkitűnőbb tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, DresznáMt Viktor. 




