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csíki lapok 
POLITIKAI HETILAP 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . S z e r k e s a t ő a é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
Qyörgyjtkab M. utód» könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
n.iut hirdetések s előfizetési  dijak Is küldendők. 

M e f j e l o n i k  a l n p 
2»£lB.d.en. S z e i d é u . 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

PKI.RI.ÖS K.ÍKHKRB7TÖ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

Nvilttc-ri czilclcolc 
soronként 40 fillérért  ko/ültetn 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ír: 
Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számit tatnak 

Előfizetési  felhívás. 
Alig egy néhány nap s a „Csíki 

Lapok" XlV-ik évfolyamának  első száma 
fogja  elhagyni a sajtót. 

Tehát teljes tizenhárom esztendeig 
szolgálta a „Csíki Lapok" e vármegyé-
nek, az abban lakó székelységnek és a 
hazának az érdekeit. 

Nem kérkedünk a végzett munká-
val, nem vindikálunk magunknak külö-
nös érdemeket, annyit azonban, azt hisz-
szük, szerénytelenség nélkül elmondha-
tunk, hogy összes törekvésünk oda irá-
nyult, minden czikküiikkel, minden so-
rainkkal arra igyekeztünk, hogy e vár-
megyének közügyeit a lehető legjobb 
akaratunk és tudásunk szerint, önzetle-
nül szolgáljuk, nem kérve ezért egyebet, 
mint vármegyénk közöuségének és Csik-
vármegye más vidékén élő szülötteinek 
szíves támogatását. 

Készséggel elismerjük, hogy ez nem 
is maradt el, a közönség szíves támo-
gatása és pártfogása  szolgált ösztönül a 
tizenhárom éves fáradságos  munkában, 
ez serkentett, ez buzdított kitartásra és 
ez tette lehetővé, hogy a „Csíki Lapok" 
kicsiny kezdetből idők folytán  ugy ter-
jedelmében, mint tartalmában folyton 
gyarapodott és gazdagodott, ugy hogy 
ma már a vidéki lapok között számot-
tevő helyet foglal  el. 

A ki a ,Csiki Lapok" tizenhárom 
éves múltját figyelemmel  kisérte és 
annak működését pártüzempontoktól men-
ten, igazságosan és tárgyilagosan bírálja 
meg, konstatálhatja, hogy a „Csíki Lapok" 
nem nagyképűsködött, nem űzött orszá-
gos politikát, azonban egyes kérdések 
elbírálásánál és megvitatásánál attól az 
időtől kezdve, a mikor politikai lappá 
lett, következetesen és rendületlenül 
kitartott a szabadelvű irányzat mellett, 

folyton  a szabadelvű eszmék szolgála-
tában állott s szerény erőivel és esz-
közeivel ezek diadalra jutását igyekezett 
elősegíteni és előmozdítani. 

Az igazságos bíráló konstatálhatja, 
hogy a „Csíki Lapok", nem állott egyes 
klikkek szolgálatában, hanem minden 
társadalmi tényezőnek igazságát kész-
séggel elismerte s mindazon törekvése-
ket, bárhonnan is származtak azok, me-
lyek vármegyénk ügyeinek magasabb 
színvonalra emelésére, közállapotaink 
javítására irányultak, minden időben a 
legnagyobb buzgósággal igyekezett ér-
vényre juttatni. 

Konstatálhatja,  hogy a „Csiki  La-
pok" nem űzött  személyi  kultuszt,  ha 
azonban egyszer-egyszer  egyes jele-
sebb férfiaknak,  e vármegye szülöt-
teinek  érdemeit  felsorolta,  ezt is a 
közértlek  és  csupán csak a közérdek 
szempontjából  cselekedte  s e mellett 
sohasem késett,  bárkinek  is olyan 
ténye  felett,  melyet  a közérdek  szem-
pontjából,  helyesnek,  hasznosnak és 
üdvösnek  látott,  az elismerés  koszo-
rújával  adózni. 

A tizenhárom  esztendős  mult  — né-
zetünk szerint  — feleslegessé  teszi, 
hogy ismét  programmot  adjunk,  elég-
nek tartjuk  egyszerűen  kijelenteni, 
hogy az eddigi  irány mellett  továbbra 
is kitartunk,  szolgáljuk  készséggel  és 
buzgalommal  jövőben  is Csikvárme-
gyének  és  a csiki  székelységnek  ér-
dekeit,  igyekezni  fogunk  e vármegye 
és  az abban lakó  szép  panaszainak 
és  sérelmeinek  hűséges  tolmácsolója 
lenni  és  az igazságot  ugy fel-  mint 
lefelé  mindig  őszintén  kimondjuk  és 
tehetségünk  szerint  meg is védel-
mezzük. 

Szívesen  helyet  adunk  minden 
olyan czikknek  és  közleménynek,  me-

lyek  a közérdeket  vannak hivatva 
előmozdítani,  mint eddig,  ugy továbbra 
is óvakodni  fogunk,  hogy személyes 
ügyeket  portáljunk  és egyéni gyűlö-
letből  a vagy magún vrilekekhGI  szár-
mazó személyes torzsalkodásuknak  he-
lyett  adjunk. 

A „Csiki  Lapok"-nt  minden  irány-
ban igyekezni  fogunk  fejleszteni,  tö-
rekvésünk  leeml,  hogy lapunk  e i ,ír-
megye közönségének,  szülötteinek  és 
minden  művelt  embernek  ketlvcnez 
olvasmánya legyen. 

Eliez  kérjük,  barátaink,  ismerő-
seink és közönségünk  szives támo-
gatását. 

Előfizetési  áruiul; lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

lCtjész  érre fi  korona  (4  frt). 
Félérre  . 4 korona  fi  frt). 
Xe</!/eilérre  . 'i  korona  (  1 frt). 
K iilföltlrc  "/'.'  koron  ti (ti  frt). 
Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 

felkéljük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  összegeket  kiadóhivatalunk-
hoz {Györgyjakab  Márton  utóda  Li'ui  \ \ -
kereskedése)  beküldeniszivesketi[jenek. 

A „CSIKI  L.U'OIi" 
tírrkwl'Mf  íimióh  i'f  .</'»/.<-

Karácsony. 
„Dicsőség  a magasságos mennyekben 

Istennek  ! és e földön  békesség  és az cin-
berekhez  jóakarat' 

Az angyallal megjelent tnenynyei 
geknek nagy sokasága éneklé ezt. a betlehemi 
jászol felett,  melyben az isteni gyermek a 
Megváltó szendergett. 

A fentebbi  magasztos szavak most ismét 
eszünkbe jutnak, midőn a keresztény világ 
egyik legmagasztosabb, a keresztény családok 
legszentebb ünnepét, a Megváltó születésének 
évfordulóját:  Karácsonyt ünnepeljük. 

Meghatva, magába szállva, imádkozva áll 
ismét a világ a hethlehemi jászol körül, mely-
ből a világteremtése óta a legnagyobb dicső-
ség sugárzott az emberiségre. 

Áldott légy oh nagy nap ! melyen meg-
született az emberiség megváltója az Ur Jézus 
Krisztus, a szegényeknek gyámola, a boldog-
talanok vigasza és a kétségbeesettek utolsó 
menedéke. 

Áldott légy oh nagy nap és hozz áldást 
magaddal e nemzetre, e hazára, abban a csa-
ládokra és egyesekre, töltsd el megelégedéssel 
a sziveket és lelkeket, hogy mi is leborulva 
szívvel és lélekkel zengedezhessük : 

.Dicsőség a magasságos mennyekben 
Istennek". 

I.égy üdvözölve és légy áldott oh kará-
csony szent ünnepe ! Szítsd és ébreszd lelkünk-
ben a hitet, a mely a küzdelmes életpályán 
megsegít és a nyomorúságok közepette meg-
erősít. Juttasd eszünkbe, hogy mily hálával 
tartozunk a mi Urunknak és Istenünkneknek, 
ki eltekintve a mi bűneinktől, megváltásunkra 
clkiildütte az ő egyetlen szent fiát,  az ur Jézus 
Krisztust. Aldj meg, szentelj meg minket, hogy 
legyünk érdemesek az Ur kegyére és az O szent 
nevét dicsérjük mindenkor és mindenha I 

Ismét feltüuik  szemünkben a keleten ra-
gyogó fényes  csillag, a mely hirdette királyok-
nak és bölcseknek, szégényeknek és gazda-
goknak egyarant a Megváltó születését. 

Oh vajha e tündöklő csilag ragyogó fényé-
vel elárasztaná az egész emberiséget, bevilá-
gítana a szivekbe és lelkekbe, hogy szűnjék 
nteg népek és nemzetek, társadalmi osztályok, 
egyes emberek között a viszálkodás és vissza-
vonás. tűnjék el a gyűlölet, az irigység 
s azok helyét foglalja  el a szeretet, a tiszta 
igaz és őszinte szeretet, olyan értelemben, a 
mint azt O, a mi édes Üdvözítőnk, a világ Meg-
váltója hirdette: Szeresd felebarátodat,  mint 
tenmagadat és szeresd még ellenségedet is. 

I.s  így  béke lesz e földön  és az em-
berekhez  jóakarat. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
iu&wrart aláaftékok. 

Irta: Kritaa Klán. 
Díszesen bútorozott szalonban fényes  vi-

lágosságot teijesztenek a karácsonyfa  gyertyái. 
A család mindegyik tagjának ajkán a megelé-
gedés. a boldogság mosolya honolt. 

Az ártatlan, angyalarczu gyermekek oly 
igaz örömmel vették át bájos mamájuk kezéből 
a kis Jézuska ajándékait, a szép ruhácskákat 
és játékszereiket, aztán atyjukhoz Bzaladtak, 
a ki gyönyörtelten legeltette rajtuk Bzemeit, 
körül ugrándoztak s mutogatták neki a szép 
ajándékokat. 

— Nézd apa! nekem még lovat is ho-
zott a Jézuska — igy szólt Zoltán, a nagyob-
bik tiu. 

— Nekem kutyácskát és Ilonkának szép 
kis babát — mondá Jenóke. 

A jó apa rendre csókolá kedves gyerme-
keit, aztán nejéhez lépett, átkarolá karcsú de-
rekát s mély szerelemmel tekintve szemeibe, 
kérdé: 

— Nekem hozott-e valamit a Jézus? 
— Neked ne hozna, a legjobb férjnek  és 

apának — mondá a nó s egy gyönyörűen hím-
zett levéltortót véve le a karácsonyfáról,  azt 
boldog mosolylyal nyiytá át féijének. 

Ez csókokkal balmozá a drága kis keze-
ket, melyek azt a szép munkát késziték s 
igy szólt: 

— Szegény jó Izám! te legjobban meg-
érdemelnéd a Jézuska ajándékát s neked meg 
sem hozott semmit. 

És flirkészóen  tekintett nejére. 

Ennek arczán azonban az elégedetlenség-
nek legkisebb jelét sem fedezte  fel.  Hozzá-
simult a kedves jó nó s a legigazabb szeretet 
hangján igy szólott: 

— Eléggé megajándékozott engem a Jé-
zuska akkor, inidón téged nekem adott. 

Mily boldogság ily önzetlen angyali kis 
feleséggel  birni: — mondá elragadtatva atul-
boldog férj  s hirtelen előrántva zsebéből egy 
csinos arany karpereczet, azt neje karjára 
csatolá. 

— Ezt a Jézuska küldi neked szeretett 
Izáml Hogyan is hihetted, hogy rólad megfe-
ledkezett volna? 

— Aladárom, drága jó férjem!  miért pa-
zarolsz reám annyi pénzt? — kiáltá örömtelten 
a nő, forrón  karolva át férje  nyakát. 

E boldog családi jelenetnek fiiltanuja  volt 
a mellékszobában egy magában időző, nőtlen 
férfiú:  Bölkényi János dusguzdag tőkepénzes, 
kitól ez elegánsan berendezett lakást bérben 
bírták e boldog emberek. Ó csupán két szobát 
tartott meg a nagy lakánból, egyet a maga és 
egyet inasa számára. 

Hogy tanuja volt annak, mily boldogság 
egy szerető hü növel s gyermekekkel birni, 
még sivárabbnak, ridegebbnek tűnt fel  előtte 
a saját élete, mint eddig. 

Összerázkódott. Közelebb húzódott a kan-
dallóhoz, mert nagyon fázott  Pedig a szobában 
jó meleg volt. de neki a lelke fázott,  nem volt, 
a ki szeretetével felmelengesse. 

A kinek boldog családi köre van, az sze-
rettei körében tölti el a szent Karácsony estét 
Neki nincs senkie. 

Ő egész életét a pénzszerzésnek áldozta. 
Többre becsülte a hideg csillogó aranyat, egy 
forrón  szerető szívnél és eldobta magától e hü 
szivet Pedig ilyennel csak nagyon ritkán ta-
lálkozunk éltUnk folyama  alatt, de mely áldás 

minden időben. Attól tartott, hogy ha csaladot 
alapit, ez felemészti  vagyonát és nem nősült 
meg. Kapna ó nőt most is. akár minden ujjára 
tizet, de most csak pénzét szerelnek, nem az 
ó személyét. 

Oh de az az egy igazán szerelte, bebi-
zonyította ezt azzal, hogy bár kérték ke-
zét — nem ment férjhez. 

Sóhajtva kelt fel  a kandalló mellől a 
szegény gazdag ember, a szekrényhez lépett s 
elővett abból egy levélboritékot, aztán az asz-
talt a kandalló elé tolva, visszaült oda. A le-
vélboritékból kivett egy fekete  hajfiirtöt  s egy 
itju leányt ábrázoló arczképet és ezeket a 
lámpa fényénél  hosszan, elmerengve szemléié. 

Egy rég letűnt kor édenében képzclé 
magát. 

Az arczkép megelevenülni látszót. Ott iilt 
közelében a kedves, okos, szép ifjú  lányka s 
édesen csengó hangjavai csevegett mindenről, 
inig szemeiből az igaz, mély szerelem su-
gárzott. 

Egyszerre eltűnt a boldog álom, elho-
mályosodtak a kedves vonások két nehéz 
könycsepp hullott az arczképre az f>0  éves 
legény szemeiből. 

— Szegény Margit! — sóhajtá a te 
életed is sivár, mint az enyém; azt is önzé-
sem tette ilyenné. S te e mellett még a nyo-
morral is küzdesz, két kezed munkájával tartva 
fenn  anyádat és magadat, tnig én dúskálok, 
a pénzben. Hej ha még egyszer itjak lehetnénk!.. 

Szegény, szegény leány ! 
Ajkaihoz emelé a hajfürtöt  és arczképet 

s vissza tette elóbbi helyére. Aztán egy isteni 
sugalattól megkapatva íróasztalához ült s né-
hány sort irt egy papírra. Midőn ezzel készen 
volt, becsöngeté inasát. 

— Mit parancsol tekintetes ur? 
— Tud-e írni Mátyás? 

— Igen instálom ! 
— i-.s tud-e titoktartó lenni? 
— De igen instálom! 
— Jól vau. Üljön ide és másolja le a 

mit én e papírra irtain; de erról senkinek egy 
szót se, mert titok. Aztán ha leírta, menjen 
mulatni a szeretőjéhez. Van-e szeretője? 

— Van instálom. 
- - No hát csak írja le, aztán mehet. 
Ks Mátyás oda ült az íróasztalhoz s le-

másolta azt, mi a papírra irva volt. 
* 

• » 
Felderült a Karácsony reggele. Vidám 

arczczal kívántak az emberek egymásnak bol-
dog ünnepeket. 

Ks ez örömteljes reggelen, szomorúan ült 
két nó szegényes, de tiszta szobácskában az 
asztalnál. Előttük egy-egy tányéron kömény-
magos leves párolgott, melyet nem nagy ét-
vágygyal szürcsölgetének. 

— Oly bántó a tudat — szólt az öre-
gebb, hogy a gazdagok asztala roskad a sok 
jótól s mi e nagy napon nem ihatunk egy 
csésze jó tejes kávét. 

— Ilyeukor nagyon drága a tej anyám 
— mondá a másik. 

— Tudom édes Ieáuyom, hogy tegnap 
utolsó néhány garasodat is elköltötted fára, 
mert hiszen a kávét nélkülözhetjük, de ha nem 
fűtünk,  magfagyunk  e nagy hidegben. Csak az 
elkeseredés szól belólem. 

— Hagyja anyám! máskor is jól esik a 
tejes kávé. Rendel még az Isten munkát, hogy 
ezáltal pénzt szerezhessek s akkor majd ve-
szünk tejet. 

— Szegény leányom 1 menynyit dolgozol, 
felemészted  minden erődet s munkádért oly 
rosszul fizetnek.  Boldogabbak a koldusok, piint 
mi. Azok nem titkolják nyomorukat és segitik 
őket az emberek. Szegény atyád ha láthatná 
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Az újra beállott karácsony Ünnepén erős 
hittel bizunk abban, hogy a mi édes Megvál-
tónk nemcsak a földi  létért jött a világra, ha-
nem azért, hogy e fáradságos,  küzdelmes és 
nyomorteljes földi  élet után egy más, szebb 
és jobb világot biztosítson számunkra, a hol 
az örök igazság érvényesül és mindenki alioz 
képest, a mint élt a földön,  elfogja  venni ju-
talmát avagy blintetését. 

Karácsony ünnepe ébreszsze fel  bennünk a 
szeretetet. Szeressük egymást és igyekezzüuk 
jók lenni és mindenek felett  kövessük az ó pél-
dáját, lei azért jött e földre,  azért szenvedett, 
hogy szeretetre tanítsa az egész emberiséget. 

Segítsünk a szegényeken. Tegyük széppé 
és kiemelkedővé a szenvedők karácsony ünne-
pét is, hogy ne legyen közelünkben szenvedő 
és árva, a ki szomorkodik az ó lelkében, hogy 
a Jézus megfeledkezett  róla. 

A rideg télen, a terméketlen esztendő 
után milyen nagy a nyomorúság mindenfelé, 
mennyi ember nélkülözi a mindennapi kenye-
ret, a betevő falatot,  mennyi ut, mód és alka-
lom kínálkozik a felebaráti  szeretet gyakor-
lására. 

Karácsony szent Ünnepe, illesd meg 
az emberek szivét, hogy segélyezzék a szű-
kölködőket, enyhítsék a nyomort, hogy azok 
is, kinek csak a szűkölködés jutott osztályrészül, 
hirdethessék, hogy megszületett a Megváltó. 

Ebben áll most az emberi kötelességek 
teljesítése. A ki minél inkább eleget tett az 
ember szeretet törvényeinek, annál boldogabb 
karácsonyi ünnepeket fog  ülni. Mert önmagát 
dicséri a jótett és a boldogságot amúgy sem 
a külsőségekben, hanem a szivében találja meg 
az ember. 

Megkondulnak a harangok, hangjuk át-
rezgi a léget és bivó szavakkal jelzik a ka-
rácsony ünnepét. A harangok hivó szava éb-
ressze fel  az élő hitet, töltse el egész valónkat 
meleg szeretettel, hogy Istenben bízva éa egy-
mást szeretve és segítve haladhassunk tovább 
a küzdelmes életpályán s teljesíthessük azon 
kötelességeket, melyeket az isteni, emberi tör-
vények előnkbe szabnak, melyekkel Istenünk, 
önmagunk és embertársaink iránt tartozunk. 

Ha meg van szivünkben és lelkünkben 
az élő hit, ha él bennünk a Krisztusi szeretet 
akkor karácsony szent ünnepe pihenő nap leend 
az élet fáradalmai  közepette, meghozza szá-
munkra mindazon kegyelmeket, melyek a nagy-
nap évfordulójához  fűződnek. 

Boldog ünnepeket! 

= Közigazgatási reform-munkála-
tok. A belügyminisztériumban serényen mun-
kálkodnak a közigazgatási reform-törvények 
egyikének, az adminisztrácziót egyszerűsítő tör-
vénynek életbeléptetéséhez szükséges végre-
hajtási rendeleteknek és utasításoknak a ki-
dolgozásán. Több végrehajtási rendelet és uta-

a túlvilágról, hogy mily nyomorral küzdenek 
az ő szerettei, talán fényes  hazájábau sem 
érezné magát boldognak! 

E szavakra forró  köny pergett le a leány 
arczán, a ki az ifjúság  rózsás korán tul volt, 
de bár az idő és bánat elhervaszták arczát, 
vonásai mutatták, hogy egykor igen szép volt! 

— Szeret minket a jó latén anyám 1 — 
mondá — O az árvák és szenvedők atyja s 
majd megjutalmaz küzdelmeikért! 

Az ajtón kopogás hangzott s belépett a 
levélhordó, egy igen vaskos levelet nyújtva át 
a leáuynak. 

.Kalmár Margit úrhölgynek" olvasá ez, 
a levélhordó távozása után. 

Aztán felboutá  a levelet s majd elesett 
ámultában. A levélből 100 darab 20 koronás 
bankjegy hullott az asztalra. 

Az öreg nó felsikoltott  a bankjegyek 
láttára. 

E két nyomorban sínylődő nó érzelmeit 
tollam gyenge ecsetelni. Darabig azt hitték 
hogy képzelet üzi velük játékát. Midőn aztán' 
amulatukból kissé magukhoz tértek, elolvasták 
a levelet, mely csak e sorokat tartalmazta : 

.önfeláldozása,  küzdelme és munkássága 
jutalmául fogadja  ez összeget ugy, mint kis 
Jézuska ajándékát." 

A két nő térdre borult s szívből fakadó 
bálaimat küldenek fel  az Egek Urához; hogy 
őket nyomorteljes helyzetükben igy megvigasz-
t a l es hő fobászben  kérék ót, hogy áldja meg 
a titkos jótevőnek minden lépteit 

Vájjon volt-e a szegény leánynak bár 
halvány sejtelme arról, hogy a titkos jótevő 
senki más, mint Bölkényi János, ki egykor 
lelke minden gondolatát, Bzive forró  szerelmét 
birta ?.. 

sitás készül, a melyek közül az elsó és leg-
fontosabb  néhány nap múlva teljesen elkészül 
és alkalmasint publikálható is lesz még az év 
vége előtt. Gyors egymásutánban követni fogja 
ezt a többi végrehajtási utasításnak és rende-
letnek a közreadása is. Ug>ancBiik a belügy-
minisztériumban foly  a legközelebbi közigaz-
gatási reform-tervezet,  a közegészségügy álla-
mosításáról rendelkező törvényjavaslat anya-
gának az egybegyűjtése is. 

— A beruházási kölcsön, melynek 
fevételi  időpontja még hetekkel ezelőtt bizony-
talan volt, meg lesz a jövő év elején. A kor-
mánynak és különösen kereskedelmi kormá-
nyunknak felfogása  az, hogy ily válságos idő-
ben, a munkátalanság és nz ipari pangás ide-
jéhen, az államnak segitóleg közbelépni köte-
lesség. Minő örvendetes tény volt az, hogy 
több évi fokozatos  gyengülés daczára, midőn 
oly sok helyütt inog a talaj, képes volt a negy-
ven milliót meghaladó ipari megrendeléseket 
eszközölni. A nemzetközi pénzviszonyok ked-
vezőek lévén, a kormány most a nagyobb be-
fektetésekhez  lát. A beruházási tervek teljesen 
kidolgozva várnak a kivitelre. A tervben régibb 
terveken kívül — melyek közül a székely 
vasutak egy része is meg fog  valósulni — ujabb 
befektetések  is vannak kilátásba véve. 

= A képviselőház ölesei. A képvi-
selőház deczember 16-án, délelőtt ülést tartott, 
a melyen tudomásul vette az elnök előterjesz-
téseit, köztük a főrendiház  üzenetét arról, hogy 
az indeninitásról és a horvát provizóriumról 
intézkedő javaslatokat változtatás nélkül meg-
szavazta. Deczember 18-án délelőtt tizenegy 
órakor formális  ülést tartott, melynek czélja a 
mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése volt. 
Ez alkalommal Apponyi Albert gróf  elnök 
bemutatta Werner Gyulának a magyar-igeni 
mandátumról való lemondását és beterjesztette 
az időközben érkezett kérvényeket. Széli Kál-
mán mi liszterelnök három jelentést terjesz-
tett a ház elé. Az egyiket a dicsőült Erzsébet 
királyné emlékére fölállítandó  szobormű tár-
gyában. A másik nz l'JOl. folyó  számadási 
év harmadik negyedében előfordult  tulkiadá-
sokról, előirányzat nélküli kiadásokról és hitel-
beruházásokról szól. A harmadik Magyarország 
és Horváth Szlavonország között az 189!). évben 
megejtett leszámolásra vonatkozik. A ház a 
korinányelnök előterjesztéseit a megfelelő  bi-
zottságokhoz utasította 8 az elnök a jegyzőkönyv 
hitelesítése után háromnegyed tizenkettőkor az 
ülést berekesztette. 

Tisztújí tó megyei közgyűlés. 
Jubileumát lehetett volna ez évben meg-

ülni a 10 évvel ezelőtt beczikkelyezett Sza 
páry-lexnek, mely a vármegyei közigazgatás-
nak állami feladatát  szankcziónálta s bár az 
azutáni szabadelvű kormányoknak is állandó 
programmját képezte a törvénybe iktatott elv 
megvalósítása, azóta a második .utolsó res-
tauraczió"  -nak is bekellett következnie; sót 
még az sem bizonyos, vájjon valóban a mos-
tani is az .utolsó" lett légyen-e. 

Újra felvonulni  láttuk tehát a törvényha-
tósági bizottság tagjainak csaknem egész komp-
lexumát a hétfőn  megtartott tisztújító közgyű-
lésre azzal az érdeklődéssel, mely minden 6 
évben csak egyszer és pedig hasonló alkal-
makkor szokott nyilvánulni, a legnagyobb rész 
keveset, vagy éppen semmit sem törődvén más 
rendes gyűlések alkalmával igen sokszor elő-
forduló  fontos,  a vármegyei vitális érdekeket 
közelről érintó ügyek mikénti elintézésével. 

Különben már előre számítani lehetett a 
rendkívüli érdeklődésre azon kombinácziókból, 
melyek némely tisztviselői állások betöltéséhez 
megyeszerte fűződtek  B még röpiratokban is 
kifejezésre  jutottak; mindazonáltal alig egy-
két állás betöltésénél került a sor szavazásra és 
pedig azoknál, hol a feleket  a kapaczitáczió 
semmi eszközével nem lehetett elhatározásuk 
megmásitására bírni és a hol a pártok is raint-
egy provokálták a szavazást, de csakis sze-
mélyi tekintetekből. 

A közgyűlés terme bizottsági tagokkal és 
a karzat érdeklődő közönséggel zsnfolva  volt, 
midőn Mikó Bálint főispán  ur az előre kikül-
dött meghivó bizottság élén délelőtt 10 óra-
kor viharos éljenzések között a terembe lépett 
és elnöki Bzékét elfoglalta. 

Főispán ur egy rövid, de lendületes szép 
beszében ecsetelte a választási aktus fontos-
ságát és nagy horderejét Önök — úgymond — 
bírói széket Ilinek és ítélkezni fognak  a tiszti-

kar sorsa felett,  de meg van-győződve arról, 
hogy a törvényhatóság komoly és érett meg-
fontolás  után nem fog  arra törekedni, hogy 
senkit meg érdemelt állásától és egyúttal ke-
nyerétől megfoszszon.  Elismerését fejezte  ki 
végül a tisztikarnak 6 éves működése felett, 
a mely mindenben méltó volt a megbízatásra. 

A főispáni  megnyitó beszéd élénk éljen-
zéssel fogadtatott,  melynek elhangzása után 
főispán  ur javaslatot tett a szavazatszedó bi-
zottságok megalakítására a mi elfogadtatván, 
két szavazatszedó bizottság jelöltetett ki és 
pedig az egyik csoportba elnökül Nagy Imre, 
tagokul Kovács János és dr. Szini János, a 
másodikhoz elnökül Molnár József  képviselő, 
tagokul Székely Károly állatorvos és András 
Lajos birtokos jelöltettek ki. 

Megválasztattak továbbá a kandidáló bi-
zottságba a bizottság részéről: Molnár József, 
Nagy Sándor, dr. Tiltscher Kde, főispán  ur 
részéről kijelöltettek dr. Gyórffy  Gyula, dr. 
Fejér Antal és Pap Domokos. 

Ekkor a vármegye alispánja állott fel 
szólásra s megköszönve a vármegye bizalmát, 
a maga és a tisztikar nevében lemondásukat 
bejelentette. 

Molnár József  képviselő meleg szavakban 
méltatta a közigazgatási tisztikarnak a mai 
viBzouyok közötti nehéz feladatait  B azon ér-
demeket, melyeket megbízatásuk ideje alatt 
azok a vármegye közönsége megelégedésére 
a közügyek elintézése körül maguknak szer-
zettek s egyúttal indítványozta, hogy a múlt-
ban tanúsított munkásságukért a törvényható-
ság jegyzőkönyvileg fejezze  ki elismerését. Az 
indítvány egyhangú lelkesedéssel határozattá 
emeltetett. 

Ezután elnöklő főispán  javaslatot tett a 
tisztviselői csoportok megválasztására nézve, 
a mi el is fogadtatván,  a kandidáló bizottság 
visszavonult s egy negyedórai tanácskozás után 
a terembe visszatérve bejelentette, hogy az 
alispáni állásra egyedül Becze Antal, a fójegy-
zóségre Mihály Kcrencz, a tisztiügyészségre 
dr. Bocskor Béla eddigi tisztiügyész és Bartha 
Ignácz ügyvéd, a helybeli főszolgabiróságra 
egyedül Fejér Sándor, a gyergyóira dr. Lázár 
János, a tölgyesire Bogádi Gyula eddigi és 
Szász Lajos gyergyói szolgabíró, végül az al-
csikira Bartalis Ágost eddigi főszolgabíró  és 
dr. Albert Sáudor ügyvéd pályáztak; továbbá 
az első aljegyzői állasra Szántó József,  a má-
sodikra Beczelinre, a harmadikra Csiszér Imre 
eddigi jegyzőktói, az árvaszéki elnökségre 
Böjthy Endre, az ülnöki állásokra Kovács Antal 
és Birtlia Józseftől  érkeztek he pályázatok. 

A folyamodók  a megpályázott állásokra 
egynek kivételével jelöltetvén és az Albert Sán-
dor folyamodványa  felszerelés  hiánya miatt 
vissza utasíttatott. Becze Antal alispán, Mihály 
Ferenez fójegyzó.  Bocskor Béla tisztiügyész, 
Böjthy Endre árvaszéki elnök, Kovács Antal és 
Birtlia József  árvaszéki ülnökök, továbbá Szántó 
József  I-só, Becze Imre másod és Csiszér Imre 
harmad aljegyző egyhangúlag nagy lelkesedés-
sel újraválasztottak. 

Dr. Gyórffy  Gyula képviselő szép beszéd-
ben méltatta az alispánnak a vármegye érde-
kéhen kifejtett  nagy érdemeit, hangsúlyozván, 
hogy éppen ezért a törvényhatóság a több 
ízben megejtett tisztujitásnál vele szemben vá-
lasztásba nem bocsátkozott, hanem a bizalom-
nak eklntátiB jele képpen megbízni óhajtotta 
mindig az ügyek további vezetésével. 

Bejelentette ezek után Mihály Ferenez 
fójegyzó,  hogy a havasi javak kezelésével meg-
bízott igazgató tanács a megelőző nap tartott 
ülésében a beérkezett pályázati kérvényeket 
tárgyalván, a havasi javak igazgatói állására 
pályázott Lázár Menyhért eddigi igazgatót, Dr. 
Csiky Józsefet  és Bartha Ignácz ügyvédet, a ne-
velési pénztárnokságra pályázott Czikó Jánost, 
az ellenőrségre pályázott Bodó Józsefet,  a gaz-
datisztségre folyamodott  Ferenczi Istvánt, mi-
vel az utóbbi állásokra más kérvény nem ada-
tott be, a kijelölésre ajánlotta. 

Ennek alapján Czikó János pénztárnoknak, 
Bodó József  ellenőrnek és Ferenczi István gaz-
datisztnek egyhangúlag megválasztattak, s a 
20—20 tag által aláírva beadott kérés folytán 
a Bzavazás ugy a tölgyesi főszolgabírói,  mint 
a havasi javak igazgatói állásokra elrendeltetett, 
bár ha Dr. Fejér Antal képviselő Bogády Gyulá-
nak eddigi hosszas szolgálatára való hivatko-
zással, valamint Puskás Adolf  Lázár Menyhért-
nek hasonló jó szolgálatú kiemelése mellett 
egyhangúlag való megválasztásukat indítvá-
nyozták. 

A két állásra a szavazás rendkívüli izga-
tottság mellett folyt  s csaknem egy órát vett 
igénybe, mely azzal az eredménynyel végző-
dött bogy Dr. Csiky József  kapott 89, Lázár 
Menyhért 96 és Bartha Ignácz 1 szavazatot s 
igy Lázár Menyhért eddigi igazgató 7 szótöbb-
séggel a havasi javak igazgatójának megvá-
lasztatott. 

A tölgyesi főszolgabírói  állásra daczára 
a nagy arányú mozgalomnak, mely különösen 
a gyergyóiak részérói a Szász Lajos érdeké-
ben kifejtetett,  mégis Bogády Gyula eddigi 
főszolgabíró  választatott meg 29 szavazattöbb-
séggel. 

Ez után a szolgabíró állások betöltésére 
került a dolog, a kandidáló bizottság által szol-
gabírőkul jelöltettek : Szász Lajos, Veress La-
jos, Lázár Miklós. Sándor Gyula és Zakariás 
Lukács eddigi szolgabirók, kik egyhangúlag 
mégis választattak. 

A hatodik szolgabírói állásra hárman pá-
lyáztak u. m. Dr. Márton László, Wellmann 
Géza és Ujfalussy  Jenó közig, gyakornokok; 
minthogy azonban utóbbi visszalépett, a kettő 
között szavazás rendeltetett el, a mi a Dr. 
Márton László győzelmével végződött a ki 48 
szavazattöbbséggel választatott meg. Valameny-
nyi megválasztott tisztviselő a hivatali esküt 
letette, miután Becze Antal alispán az eskü 
követelményeiről és a tisztviselői kötelességek-
ről gyönyörű beszédben megemlékezett s meg-
választatásukat a maga és tiszttársai nevében 
a törvényhatóságnak megköszönte, a főispán 
pedig szerencsét kívánt a tisztikarnak. Az ér-
dekes tisztújítás délután 3 órakor ért véget a 
főispán  lelkes éltetésével. 

Székely gyűlés Budapesten. 
Az ország szivében több mint 25 év óta 

inükodó Székely-Egyesület a tnult héten tar-
totta ez évi rendes közgyűlését Bedó Albert 
elnöklete alatt. A gyűlésen szép számmal je-
lentek meg. jóllehet a közeledő karácsonyi 
ünnepekre sokan utaztak el szűkebb hazajukba. 
Ott voltak: ld. Dániel Gábor, Gyórffy  Gyula, 
Székely György, Nagy Gábor. Ágoston József, 
Felszeghy Ferenez. Borszéky Soma, Benedek 
Elek, Gaál Mózes, Földes Géza, Móricz Károly 
(Kecskemét), Téglás Béla stb. 

Bedó Albert elnöki megnyitója után Be-
nedek Elek olvasta fel  titkári jelentését, mely-
ből kitűnik, hogy az egyesület a lefolyt  évben 
is csöndben, de annál sikeresebben működött. 
Kulturális és ipari czélokra körülbelől 3000 
koronát adott ki ez évben az egyesület: neve-
zetesen a székelyföldi  közép- és polgári isko-
lákban 2—2 tanulónak 10—90 koronás jutalom 
és ösztöndijat osztott ki, ötven székelyföldi 
népiskolában pedig ezer darab jó ifjúsági  köny-
vet. Állandó erkölcsi felügyeletben  részesítette 
a Budapesten elhelyezett székely iparos inaso-
kat, azokat pénzsegedelemmel is támogatta. A 
kivándorlás ellensúlyozására szolgáló Kralo-
vátiszky-alapuak, mely évek során át parlagou 
hevert az Akadémiánál, 800 koroua kamatját 
az egyesület rendelkezésére az Akadémia s 
ezt a pénzt az egyesület a Budapestre jött 
munkakeresó székely emberek közt osztotta ki. 
Ugyancsak ez év végén 800 koronát oszt ki 
az egyesület Csik- és Háromszékmegyében, 
10—10 férfi  és nócselédet 40—40 korouával 
jutalmazván, mind oly cselédeket, kik állandóan 
Székelyföldön  szolgáltak. Ez a jutalom a bank-
házi Ács Károly-féle  hagyatékhói telik kl s 
évról-évre ki fog  osztatni. 

Természetesen, nz egyesület működése 
ebben nem merül ki. Állandóan figyelemmel 
kisérte a Székelyföldnek  és népének bajait s 
több fontos  ügyben közben járt a kormánynál. 
Ezek közt különösen nevezetes a székelyföldi 
erdei legelók ügyében való fellépése,  mely nem 
is maradt eredménytelen. 

A közgyűlés jóváhagyta a választmány 
abbeli határozatát, mely szerint az egyesület 
tulajdonát tevő m.-vásárhelyi iparmuzeum épü-
letét eladja a m.-vásárhelyi kereskedelmi ka-
marának. 

A tudomásul vett titkári jelentés után 
Benedek Elek a pénztári számadásokat, a jövő 
évi költségvetést s az egyesület vagyouáról 
szóló jelentést mutatta be. Ez idő szerint 154 
ezer koronát tesz ki az egyesület vagyona. 

Elénk eszmecserére adott alkalmat az 
Eke által tervelt székely kongresszus ügye s 
a közgyűlés megnyugvással vette tudomásul, 
hogy a kongresszus az összes arra hivatott 
egyesületek közreműködésével (Emke, Székely 
egyesület, Omge stb.) fog  rendeződni. 

A megüresedett választmányi tagsági 
helyre a közgyűlés egyhangúlag Gyórffy  Gyula 
orsz. képviselőt, a .Magyarság" főszerkesztőjét 
választottá. Az elnöki bezáró beszéd után Gaál 
Mózes meleg szavakban mondott köszönetet 
Bedó Albertnek, az egyesület fáradhatatlan  el-
nökének, ki uj életre keltette a székelv egye-
sületet. ' w 
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Örvendetes nagy nap. 
l'gy-e Anyukáin, most én sokkul több já-

tékút kapok az angyalkától mint tavaly Kará-
csonykor? must az én kis testvérem is angyalka 
az Kiben és segít a nagy angyalnak elhúzni 
a suk játékot, ha nem birja. 

Ks az ártatlan gyermek tapsolva, örüin-
repesve futkos  a tágas ebéillöben, sejtelme 
sincs róla, hogy e naiv, csacska beszéiljévol, 
mily nagy fájilalmat  okoz édes anyjának s 
hogyan tepi fel  vérzó szivéről, a még be nem 
hegedt sebet. 

Igen. mert az anya fájdalma,  ki szeretett 
gyermeket veszíti el, habár az évek hosszú 
sora rá is borítja a feledés  fátylát,  még min-
dig vérzó seb marad. 

Mindig, mindig tol szakad az, ha rá gon-
ilol, hogy most milyen nagy lenne az ártatlan 
s most milyen kedves lenne. 

Ks ha özvegységre s talán szegénységre 
jut, akkor is rágondol a szegény anya, ha most 
élne a gyermekem, most lenni? hova húzódjam 
nem kéne egyedül nyomorognom és e gondo-
latra, üsszel'aesarodik a szive és keserves 
könnyekre fakad! 

Oh, ne sírjatok ti bánatos anyák, ne si-
rassátok eltemetett gyermekeiteket. Ki tudja 
a Mindenható Istennek az ó kifürkészhetetlen 
akaratát ? ki tudja a Megváltónak, ki ma szü-
letett. hozzátok való jóságát? ki tudja mily 
nagy fájdalomtól  és szenvedéstől váltott meg 
titeket az Ok határtalan kegyük, hogy kisde-
deteket meg ártatlan korába szólították maguk-
hoz angyalnak. 

Mert fajdalom,  mindnyájunkat kik anyák 
vagyunk, érhet az a végzet, a mi érte azt a 
szegény, özvegy vallásos asszonyt, kire saját 
ti a emelte a fegyvert  s oltutta ki szenvedésteli 
eletét. S kire még halála után is, aljas hazug-
ságával niakarta nyomni azt, az Isten és em-
berek előtt való nagy bünt. az öngyilkosság 
bélyegét. 

Az a szegény anya, ki fiát.  fájdalom  árán 
szülte e világra, ki saját emlőjén táplálta és 
nevelte fel,  ki virrasztott betegágyánál s tani-
tatta, ruházta nélkülözések árán is! 

S ki mikor már Ha annyira felnőtt,  hogy 
pénzkereső lett, de keresetét el is korhelykedte, 
akkor is megosztotta szerény nyugdiját; élelem-
mel és meleg szobával várta haza ejjeli kirán-
dulásairól. Ks e szent anya, ki annyi szenve-
désen keresztül ment, saját gyilkosát szülte és 
nevelte fői, 

Ennek a mártírnak neve említésénél, bo-
ruljatok le, ti velem együtt érző anyák és kér-
jétek a jó Istent, hogy mentsen meg titeket 
hasonló sorstól, neki pedig legyen könnyű a 
lóid pora, találjon vigasztalást a más világon 
az itt kiállott, földi  szenvedésekért. 

Oh, boruljatok le és kérjétek a Megváltót 
.ki ma születet örömet hozandó e főidre"  imád-
kozzatok hozzá, buzgón, ájtatos szívvel, hogy 
hintse el a szeretet éif  békesség magvát e föl-
dön, hogy szüntesse meg az irigységet és gyű-
löletet, mely testvér és szülő gyilkost teremt 
e világra. 

És neveljétek ti anyák, vallásosságban és 
szeretetben fúl  gyermekeiteket, tartsátok távol 
a bűntől hogy majdan ha megszólal a fóltá-
madasra hívó kiirt hangja, tisztán állhassunk 
az (,'risten színe elé, hogy igaz lélekkel meg-
tettük, anyai kötelességeinket. 

Ks most örvendjünk az örvendezókkel, a 
kisdedekkel, hogy ma született a Jézuska, ki 
a sok ajándékot hozza! 

Hozsánna! Hozsánna! 
Dr. Prihodánó. 

Esküdtszéki lajstromok össze-
állítása az 1902 ik évre.*) 
A csíkszeredai kir. türvény.izék, mint es-

kiidlbiróságnak az ecküdt--k 1 !»02 ik évi lajstro-
mainak összeállítására » a tels/.óllalAsok elbirálá 
sAra hivnloli bizottsága t. évi deczember hó 15-én 
H. e. 9 órakor a kir. törvényszék tanácsülés! 
termében dr. Perjéssy Mihály kir. tszéki elnök 
elnöklete alatt, Éltes Zsigmond kir. lát»l«i bíró, 
niinl a bizottság tagi», Borsai Mór kir. tszéki 
aljegyző, mint bizottsági jegyző, S/.Ava Lakács 
és Balázs Dénes birtokosok, valamint Kovács 
Jánus vá> osi rendül kapitány bizalmi férfiak  közre-
működésével zárt ülést tartott, melynek folyamán 
megAllapilallak az e»küdlek fő  és helyettes lajsiro 
maiba lelveendö tagok névjegyzéke. 

A) Rendes  esküdtek: 
1. Aczél Ödön állainvasnti mérnök Csík-

szereda. 2. Antal János birtokos Csomói tán. 3. 
Id. Antal Albert birtokos Csík-Madaras. 4. Antal 
Péter birtokos Csik Jenölalva. 5. Antal Péter 
(gazda) birtokos Gyimes-Kfizéplok.  fi.  Autal Do-
mokos birtokos Szépviz. 7. Ádám Péter birtokos 
I..•dk-Szenttamás. 8. Ágoston Antal birtokos Gy.-
All'alu. 9. Id. András Ferenez birtokos Szenlsimon. 
10. András Lajos birtokos Kászou feltiz.  II. Bar-
csa)' I)énea korcsmáros Csik-Szereda. 12. Bartha 
Ignftcz  ügyvéd Csik-Szereda. 13. Bartók Lajoa 
Allainépitészeti mérnök Csik-Szereda. 14. Becze 
Imre negyei aljegyző Csik-Szereda. 15. Balázs 
Délies birtokos Csik-Taplocza. 16. Beke Mibály 
kir. jbirósAgi iitiok Csik-Szereda. 17. dr. Bocskor 
Béla megyei tiszti ügyész Csik-Szereda. 18. Bitai 

•) Lapunk mult számára késáu érkezett. 
Szerk. 

Béla ev. ref.  lelkész Csik-Szereda. 19. Bálint 
Lajos róm. kath. plébános. Csatószeg. 20. Beöthy 
Endre m. árvaszéki elnök Csik Szereda. 21. Ifi 
Balázs József  Iöldész Csik-Taplocza. 22 Balog 
Ferenc/, nyug. Iionv. alezredes Csik-VArdotfalra. 
23 ({öcskor Z<igiiiond birlokos Csik-Deliie. 24. 
Unó József  birtokos Csic-ó. 25. Huzá* (ilaui) 
Józ-ef  korcsmáros (Jsicsó 26 Balog Elek bil tokos 
Csik Bor/sova. 27. Beölliy Gábor ügyvédjelölt 
és birtokos Csik-Szentmihály. 20 Bollresz István 
kereskedő Csík Karc/falva.  29. Bara J.inos bir 
tiikns Szenttamás. 30. Kilő Antal birtokos Va-
csárcsi. 31. Brnedek Dénes földész  Szentkirály. 
32 Bors Benedek megyei közgyám Szentkirály. 
33. Hulld  Károly birlokos Csik-Szeiiiimi e. 34. 
Bocskor András birlokos Szentmárton. 35. Balázs 
Lajos birtokos Kászon-Alliz. 36. Bei>rzk Sándor 
kii/.ségi pénztárnok Gy.-S/.entmiklós. 37. Bogdan 
István takarékpénztári igazgaló Gy.-Szeiilni klós. 
38. Ilosánczy János magánzó Gy.-S/.entmiklós. 
a:». Balázs András birtokos K lyénl'alva. 40. llalázs 
Kei- licz birtokos Gy.-Alfalu  4i. C-allió FerHlcz 
birtokos Csik-S/.eiiliiiiklós. 42. Csallió I-tván 
Inriukos Szentimre. 43. Csedő I-iván iigyvéd 
Csík Szereda. 44. Csergő Sándor birlokos Gy-
Száihegv. 45. Császár Nándor taufeUigyelőségi 
tollnok C-ik-Sz-reda. 40. C«iby Imié szaiócs 
I>il>V> 47. Csiky D-'iie.s ügyvéd Gy.-S/enliiiiklós. 
48. Dr. Csiky József  ügyvéd C-ik-S/.ereda. 49. 
Csiszér Pal községi biró Csobotfalva.  .ri0. Czim-
balnios Lajos bil tokos Szál';egy. 51. Csobotár 
Va/.ul községi h-lyeltes linó. 02. Darvas H-'la 
szabó mester Cs.-Szereda. 03. Dávid Ignác/, tan-
felügyelői  írnok Csik-Szereda. 51. Dávid Imre 
földész  Csik-Szenlsimon. 55. Dávid Lajos l ii tokos 
Csík-Szer- da. 56. idösbb Dajbukát Antal birtokos 
C-lk Sxépviz. 57. Diinény Lajos birtokos Zsögöd. 

58. Dobál Gergely birtokos és kereskedő Felsőink. 
59. Dobos Isivín birlokos Csik U'kos. 60. Donio-
kos István kereskedő S/.épviz. 61. Dóimban 
István kereskedő üy.U|íalu. 62. Dóczy János 
szabó-mester Cs. S/.en-da. 03. Dreszuándl Viklor 
nyomdatulajdonos Csik-Szereda. 04. Erdély Fe-
renc/. birtokos Menaság. 05. Eiánosz Bogdán 
evogyláitulajdonos Gy.-Szenlmiklós. 66. Fejér 
•láuos kereskedő Szépviz. 67 Felér Miklós keres-
kedő Szépviz. «8. Ferenc/. András birtokos Szár-
hegy. 69. idősbb Ferenc/. József  birlokos Szár-
begy. 70. Ferenc/. Lajos birtokos Csík-Rákos. 
71 Fereliczy Károly lóm. kalli. löesperra Gy 
S/.entniiklós. 72. Kodor Félix birtokos Vacsárcsi. 
73. Gaál István ügyvéd C-.kefalva.  74. Gal 
Sânilor birtokos Deltie. 75. Gál Sándor birlokos 
Kás/on Felt íz. 76. Gál György birlokos Csik-
Szentgyörgy. 77. Gál Józsid é|i tész Pál falva. 
78. Gergely Tamás ni. kir. ei dész C-ik-Szert-da 
7!). Gondos Antal birtokos Csekefalva.  80. Gő/.sy 
Árpád gyógyszerész Csik-Szereda. dl. Gidró 
•ló/sel birlokos Karc/.lalva. 82 György Ignác/, 
kir. Iszéki irnok C-ik-Szereda. 83. György János 
birlokos Szentdoihokos. 84. itj. (jjftmypál  János 
birtokos Csík Tapluc/.a. 85. ifi.  Hapiod János 
lakatos C.-ik-S/.eieda. 3li. H-lvig G. János k.ivés 
és pék Csik-Szereda. 67. Hodor András birtokos 
és poHtamestei Cxik-Szenlgynrgy 8ö. Ilyés Ádám 
birtokos Kászou Ujtalu. 89. Incze András birtokos 
C-ik-Delnr. 90. lucze Ignácz bn tokos Csalószeg. 
91. Incze Imre földész  Szeulsimon. 92. Jakab 
Ferenez birtokos Szeniimre. 93. Jakab G>nla 
kereskedő Csík Szereda. 94. Jakab Jó/.sef  szabő-
me.-ler Szereda. 95. Jakal-ffy  B. Miklós kereskedő 
Gy.-Alfalj.  96. Jancsó István m. kir. erdész 
Csik-Szereda. 97. Keresztes Antal m. állalurvos 
Szereda. 98. Kei tész István ga/.d. isk. tanár 
Szereda. 99. Kálnoky János kereskedő C.-ik-
Várdoilnlva. 100. Karila Péler birlokos S/.ent-
douiokos. 101. Koncz Tamás, szili-szabó Cs c-ó. 
102. Kovács Lajos limár-mesler Jenöfalva.  103 
Kosza Barabás fóldész  Karc talva. 104. Kósa 
János löldész Görftcslalva.  lOá. Kedves 1-iváii 
volt községi biró és birtokos Csik-Szentdomokos. 
106. Kémenes (Málé) Miklós birtokos Gy.-S/.enl-
miklós. 107. Kiss Sándor építész Gy.-Szeiilmiklós 
108. Kiss Álltál birtokos Altalu. 109. Itj. Koródi 
Jiuos birlokos Csatósz-g. 110. Koncsag Lajos 
biliokos Csekefalva.  111. Kovács Gergely lilldész 
Verebes. 112. K^ausz János kereskedő Szent-
domokos. 113. Lázár Kerencz biitokos Csik-Szent-
nuklós. 114. Lázár László földész  Vacsái esi. 115. 
Lázár Márton birtokos Cs.-Koziuás. 116. Lakatos 
Mihály gazd. isk. tanár Szereda. 117. Lakatos 
Izra kép. tanár Várdotfalva.  1)8. László Lajos 
birtokos Madéfalva.  119. Léhner Antal kereskedő 
ltákos. 120. Madár luire nyug. inegvei főjegyző 
Várdolfalva.  121. Madaras Albert birtokos Gy.-
Szentmiklós. 122. Márton Lajos birtokos Gy. 
Szeiitmiklós. 123. Marion József  birlokos Kozmás. 
124. Mánya Krislól kereskedő II ikos. 125. Mát kos 
Dénes birtokos és községi biró Várdotlalva. 126. 
Merza Re/sö kereskedő Csik-Szereda. 127. Merza 
Vilmos kereskedő Gy.-Szeuimiklós. 128. Meskó 
Jakab birtokos éa kereskedő Madélulva. 129. 
Miklós Balázs földész  Madéfnlva.  130. Miklós 
Pál földész  Csekefalva.  131. Nagy Albert földész 
Uy.-Újfalu.  132. Dr. Nagy Béni ügyvéd Csik Sze-
IHIB. 133. Nagy Gyula kereskedő Csik Szereda. 
134. T. Nagy Imre gazd. isk igazgató. Csik Sze-
reda. 135. Dr. Nagy Jenő ügyvéd. Csik-Sz. nt 
mái ton. 136. Nngy Lajos megyei irnok Csik-Z-ö 
göd. 137. Oláh Alajos birlokos Gy.-Szárhegy. 

138. Olti Lajos (Antalé) birtokos Madéfalva 
139. Pál Gábor fögymn.  igazgató Csik-Várdut-
falva.  140. Petres Ignácz birlokos Csik Szeut 
mibály. 141. Péter János asztalos Szépviz. 142. 
Potoczky Pál kereskedő Csik-Szereda. 143. Pus-
kás Sámuel birtokos Gy.-llemete. 144. Raflai 
Péter földész  Csik Tusnád. 146. fiaooz  János 

óin. kath. plébános Cs.-Karc?.falva.  146. Dr. 
Részegh Lajos üíyvéd Csik-Szentmárton. 147. 
lties/ner Öiiön töevmn. tanár Hsik Várdolfalva. 
48. Uólli István birtokos és kereskedő Gy.-Altalu. 

149. Salamon Iiéni birtokos Csik-Szereda. 150. 
Ifi.  Sánllia István korcsmáros Pálfalva.  löI.Sárosi 
iergely birlokos Madéfalva.  152. Sárosi Károly 

asztalos G\imesbükk. 153. Simon Ádám birtokos 
S'c nlkirály. löt Simon (Scbiifller)  Ede szaiócs 
Csik-Taplocza. 155. Sípos Péter birtokos Csik-
Szenlmibály. 150 Schier Ferenez Allamépilés/.eti 
mérnök Csik Szereda. 157 Smilnvszki János bir-

ikos Szépviz. 158. Szabó Ferrncz s z í j g y á r t ó 
Szépviz. 151). Szabó Lajos todi Asz C-ik-Szeredá. 
100. Ssiibó Miklós k'-reskedö C ik-Szeredá. 101. 
S/áiiló György liiitokos Szeniiinre. 162. Szász 
János birlokos Csik-S/enl lélek. 103. Száva István 
kereskedő Ditrö. 161. Száva Kristóf  birlokos 
S/épviz. 165. S/.Ava Lukács birtokos Csik-Ta|)-
IOCZK. 166. Szebeni Menyhért birlokos Szépviz. 
167. Dr. Szatlnnár.v I-tván gyógyszerész Ditrö. 
168. S/.ekely J.in is iöldész S/.árlu gy. 109. S/ékely 
Miklós birlokos Madéfalva.  170. Szilágyi János 
birlokos Csomafalva.  171. Szultán CJergely keres-
kedő C-ik Szert da. 172. S/.voboda József  nyomda 
luhi|dniios Csik-Szereda. 173. Tamás János tiinár-
mesier Szépviz. 174. Veress Elek kereskedő 
Csik-S/.ereda. 175. If|.  Vere>s József  községi 
biró S/.eutsiinon. 170. Zakariás Jakab kereskedő 
Szépviz. 177. Zakariás K. Luk'cs kereskedő 
Szépviz. 178. Zakaiiás Péler kereskedő Szépviz. 
179 Zöld Jó/.-ef  bii tokos Madélalva. 180. Zsig-
mond István birlokos CVik-Dántalva. 

b) Helyettes  esküdtek: 
1. Adler József  szoba-festő  Csik-Szereda. 

András István birtokos Szentkirály. 3. Apponyi 
Károly sziic-uiester Csik-Szen da. 4. Itács Ká-

ly korcsmáros Csik-Szereda. 5. Bálint Károly 
birtokos Csik-Taploc/a. 0. Halló Ádám Iöldész 
Szeiilknály. 7. II. Bartalis János birtokos C>o-

falva.  8. lf|.  Uaital.s János birtokos Csobot-
talva. 9. Becze lUrllia korcsmáros C-icsó. 10 
Biró András Iöldész Csik-Szereda. 11. Biró Áron 
Iöldész Pállalva. 12. Biró János földész  (isik 
Szereda. 13. B >kros Endre nyug. tszéki iioda 
liszt Csik-Szereda. 14. Borbat András czipész 
Csik-Szereda. 15. Csat hó György földész  Csik-
D-liie. 16 Csiszér A bel földész  Csik Szentkirály. 
17 Dtvid Péter c/.ipész Csíkszereda. Iö. Donio-
kos Károly Iöldész Csobolfalva.  19. Eröss Anlal 
birlokos Csíkszereda. 20. Farkas Gyula nyug. 
táv. felügyelő  Csoniorlán. 21. Ferenez Sándor 
földész  Paltalva. 22. Filó Károly asztalos Csík-
szereda. 23. Gál Antal Iöldész Taplocza. 24. 
Gál Ferenez Iöldész Zsögöd. 25. Gáspár (Anlal) 
birtokos Csíkszereda. 2ü. G'Cző Tamás birti^kos 
Csiibnlfalva.  27. Gondos Balázs biliokos Csik 
Szereda. 28. Györgypil Jauos (kuritoi) birlokos 
Taplocza. 29. Ilyés István építész Csik Ssereda. 
30. Imre Józsi f  Inrtokos Vaidotfalva.  31. Kósa 
Lajos Iöldész Csicsó. 32. Kalamár András korcs-
niáros (!-ik-S/.eieda. 33. Kelemen János birtokos 
Csicsó. 34. Kelemen József  Ignácz birtokos Csicsó. 
35. Kovács György pénztári ellenőr Csik-Szereda. 
30. Kovács József  koicsmáros Csik-Szereda. 37. 
Kovács József  birtokos Várdolfalva.  38. Kovács 
Tamás töldész Bor/.sova. 39. Laczina Káioly 
vendéglős Csik-Szereda. 40. László Ignácz birto-
kos Zsögöd. 41. László Lőiincz kocsigyártó Csík-
szereda. 42 Lux Sándor kereskedő Csíkszereda. 
43. Mátrai Ignácz órás Csíkszereda 44. Michna 
Rudoll szatócs C-ik Szereda. 45. Mihály La|os 
birlokos Csik-Szereda. 46. Miklós Antal földész 
Ciicsó. 47. Orbán Gáspár kovács-mester Szereda. 
48. Pélei György birtokos Palfalra.  49. Péler 
Miklós biitokos Csicsó. 50. Itj. Rancz Ignácz 
czipész Csik-Szereda. 51. Rancz Károly tö dész 
Csik-Szereda. 52. Salló Ágoston birtokos Zsögöd. 
53 Salamon Alajos nyug. adóellenőr Csik-Várdot-
falva.  54. Idősb. Sántlia István Iöldész Pallalva. 
55. Simó Ignácz mészáros Szereda. 50. Szopós 
Albert gépész Szereda. 57. Idősb. Tamás József 
korcsmáros C.-ik-Szereda. 58. Vass Józset birto-
kos Taplocza. 59. Vízi József  birtokos Taplocza. 
60. Zöld László birtokos Delue. 

Karácsonyi gondolatok. 
Kibámulok az ablakon s valami jóleső 

érzés fog  el, a mint szemem figyelemmel  ki-
séri a hulldogáló hópelyhek szeszélyes játsza-
dozását. Minél juhbau és gyorsabban szállanak 
lefelé  a hópelyhek, annél inkább fokozódik  a 
lelkemben uralkodó jóleső érzés. 

Gyermekes örömmel tölt el az a tudat, 
hogy karácsonykor fehér  zúzmarás lesz a táj 
és ropog lépteink alatt a frissen  esett hó. 

•lói tudom, hugy önzés, de nem a kinn 
uralkodó dermesztő hideg teszi olyan végtelen 
kedvessé, olyan meleggé a családi fészket,  nz 
otthont? 

Ugy érezzük, hogy soha nem olyan me-
leg, soha nem olyan kedves a családi fészek 
mint karácsonykor, de csak akkor, ha hideg van. 

A hideg fokozza  szivünkben ilyenkor a 
benne honoló meleget. 

Valami megfoghatatlan  nyugalom, isteni 
béke költözik szivünkbe, olyan érzés, a mi 
csakis ennek a szent ünnepnek egyedüli kivált-
sága. A körülöttünk levó boldog kicsi arezok 
látása okozza ezt? 

Avagy talán az a fenséges  üdítő fenyő 
illat; a nngy természetnek az emberi lélekre 
gyakorolt csodálatos hatalmát bizonyítva ez-
zel is? 

Mi is a karácsonyi est felékesítve  azzal 
a ragyogó illatos fenyőfával  ? 

Nem maga a tavasz minden bájával ? 
Nem egy gyönyörű költemény, virágos csengő-
bongó szép szavaival ? 

Nem-e egy dal ringató hullámzó meló-
diájával ? 

Mindezeknek a szépségét magában foglalja. 
Öntudatlan hévvel szívjuk be a szűz, tiszta 

fenyő  illatot: belopodzik nz ember agyába, át-
járja annak a mindennapi lélekölő munkától 
megporosodott rétegeit, eloszlatja azt és teremt 
az ember lelkében nemes tiszta magasabb gon-
dolatokat. érzelmeket egynehány perczig,egy 
néhány óráig is talán. 

Pedig ennek a fenséges  illatot terjesztő 
örökzöld fának  a története nem irigylendő, szo-
morú ;iz és megható. 

Es ... sok, igen sok előérző emberi terem-
tés életével azonos a karácsonyfa  élete. Gon-
dolkodjunk csak egy kicsit rajta. 

Ott él szerető szivek között a tiszta ter-
mészet ölén egyszerűen a nagy kápráztató 
világról sommit sem hallva és egyszerre belé 
esve a nagy világ köllós közepébe 

Szebb talán, mint társai... a szive üdébb... 
az illata, mondjuk lelkének ártatlansága miatt 
rátalálnak s elviszik, hogy soha többé ne tér-
jen vissza. 

Zajgó, sürgő, forgó  emberek közé jut, a 
kik megbámulják az előttük szokatlan egyszerű 
keresetlen szépséget. 

S ezt ínég fokozzák  aranyos csillogó ra-
gyogó ruhába öltöztetik.... 

Most még jobban csodálják, körül ra-
jongják. 

O az ünnep a nap fénypontja  Ha ót 
most látnák társai ? !.... 

De semmi sein állandó a földön,  annál 
kevésbé a dicsőség. 

Az a fényes  ragyogó ruházat, az a má-
moros kábító élet nagyon rövid tartalmú. 
Ma egyik.... holnap már a másik szakit le róla 
egy-egy ékességet, diszt s ott áll pusztán 
csak azzal díszítve, a mit a nagy hü, anyater-
mészet adott neki. 

De az is milyen állapotban ! Megtépászva, 
leperzselve, illatát, fényét  elvesztve. 

A sok vásárolt és ráaggatott holmi meg-
fosztotta  még eredeti Isten adta szépségétől is. 

Az emberek pedig, ez a folytonosan  vál-
tozó forongó  tömeg, hidegen tekintenek reá.... 
nem bámulják... hiszen már nincs reá szűkség 
és eldobják szegényt ki a szemét dombra.. 
Akár csak egy szép naiv üde teremtés sokszor 
előforduló  és nagyon is mindennapi története. 

Soha az életben többet olyan egész va-
lónkat ;'-.tjáró örömet nem érzünk, mint gyer-
mekkorunkban, a midőn a karácsonyfa  előtt 
állunk..... 

Ootudatlan, megfoghatatlan,  tiszta szent 
örömet. 

l'edig csak egy rövidke szó s az öröm-
mámorban uszó gyermek kijózanodnék rögtön. 
Csak a valót kellene tudtára adni a már gon-
dolkodni tudó gyermeknek. 

Ha felvilágosítaná  valaki a rideg valóról, 
arról a tényről, hogy ez pénzzel összevásárolt 
holmi a kereskedésből, nem a kicsi teremtés 
féktetelen  képzeletéhen lerajzolódott tündér 
világból: az égből hozatott az angyal által; 
teljesen kijózanodék. 

Nem volna meg a karácsony fának  a rája 
gyakorolt hűvös varázsa s igy nem is örven-
nék egész sziveskéjével. 

Pénz, pénz ! hisz azt ő látott eleget a szü-
lőinél ! Meg holt, kereskedés, ő oda járt, látta, 
tehát ezek a látta dolgok, valóságok s e az 
való dolog a gyermek szeme előtt.... egy nagy 
semmi, abszolút semmi. 

De a meny ország! az angyal! Ezeket nem 
lehet sem látni, sem hallani, sem megfogni, 
csak képzelni és csak álmodni lehet róluk... ez 
már valami!..,.. Ez már minden!.... 

Adjunk karácsonyfát  a gyermeknek ! hadd 
élje át képzelem szőtte boldogságát, legyen ez 
egy bájos álom, a mire késóbb és mindig öröm-
mel gondol vissza. 

Úgyis azután sokáig tartó ébren lét kö-
vetkezik s még is irigylendőbb az olyan ember, 
a ki legalább egyszer álmodott egy szépet^ 
gyönyörűt, mint a kinek álma soha sem volt. 

Addig valóban gyermek, a raig örülni tud 
naiv hittel a fának,  a mig az angyal alakja él 
gondolatvilágában. 

A mikor aztán az angyal elszáll onnan, 
távozása közben végig sepri szárnyaival a gyer-
mek lelkét, felszedi  hófehér  szárnyaival annak 
csillogó hímporát, bezárul itt a valódi gyer-
mekkor. Az álmok eltlintek. 

S itt kezdődik a rideg valóság, a minek 
neve élet. 

W.  ITSldes  Anna. 

KÖZÖNSÉQ KÖRÉBŐL. 
Nyilatkozat. 

Tek.  Szerkesztő  ur! 
A Csiki Lapok 51-ik számában Szilvesz-

ter est czitn alatt megjelent czikkre vonatko-
zólag engedje meg kijelentenünk, hogy az abban 
leirt programm estélynek Szilveszter estélyre 
való összehozatalát a kör nem határozta s igy 
az igen tisztelt czikkiró urat annak közlésére 
fel  nem kérte. 

Csíkszereda 1901. decz. 23-án. 
A csíkszeredai kereskedők köre választmánya. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
BOLDOG ÜXXEI'EKET.  A beálló 

karácsonyi  szent ünnepek alkalmából, 
mmtkatáraalnknak  ég lapunk  minden 
rendű  és rangú olvasóinak  boUlog  ünne-
peket  kívánunk. 

— Eljegyzések. Gyarmuthy Mózes, 
m. kir. fóerdész,  orsovaí erdórendezó folyó  hó 
19-én váltott jegyet Kovács  Ilonkával,  Kovács 
Antal vármegyei árvaszéki Ülnök és neje Bonyhay 
Róza müveit és kedves leányával. A spép frigy-
hez szerencsét és boldogságot kivánunk. 

— Folyó hó 22-én este váltott jegyet 
házasság czéljából Endes Antal m. kir. csendőr 
főhadnagy  Csik-szentimrén Sándor Gergely bir-
tokos és neje Szántó Zsóti leányával Sándor 
Gizellával. Boldogságot kivánunk. 

— Képviselő testületi tagok válasz-
tása. A városi képviselő testületből kisorsolt, 
eltávozott vagy elhalálozott tagok helyett az 
uj 'képviselő testületi tagokat f.  hó 24-én vá-
lasztották meg. A választást Becze Antal alispán 
vezette. Lapunk zártakor a választás még foly-
ván, az eredményt lapunk jövó számában fog-
juk közölni. 

— Tiszteletbeli főszolgabíró.  Mikó 
Bálint főispán  ur Szász Lajos ujon választolt 
Bzolgabirót eddigi sikeres működésének mélta-
tásával tiszteletbeli főszolgabíróvá  nevezte ki 
s ezen kinevezését a hétfőn  tartott tisztújító 
széken be is jelentette. 

— Esperesi kinevezés. Az alcsíki es-
peresi kerületben ezen teendók végzésével meg-
bízva volt Veres Antal nagykászoni esperes-
plebánosnak az esperesi funkcziók  végzéséről 
lett lemondása folytán  püspök ur ő méltósága 
H O B S Z U Ferenez csík-szentkirályi plébános, 
szentszéki ülnököt esperessé nevezte ki, egy-
ben megbízta ót a kerületbeli esperesi köteles-
ségek végzésével is. 

— Igazgatósági gyűlés. Ez a fogalom 
uj a maga nemében. A vármegyetörvényható-
sága ugyanis magán javainak kezelését uj ala-
pokra fektette,  többrendbeli szabályrendelettel, 
melyek kormányilag is megerősíttettek szabá-
lyozta az ösztöndijak és segélypénzek jövőbeni 
mikénti kiosztását, a régi tisztviselői állások 
mellett ujakat kreált, ezeknek előléptetési viszo-
nyait rendezte, illetve módot nyújtott arra, hogy 
időnkint egyik, vagy másik magasabb javadal-
mazásba léphessen elő a szolgálati idő mérvéhez 
képest, más felől  pedig nyugdíj igényeiket biz-
tosította s mindazoknak a szabályrendeleteknek 
végrehajtása és ellenőrzésére, valamint a pénz-
tár felügyeletére  és a kölcsönök folyósítására 
egy igazgatóságot szervezett, melyet a törvény-
hatósági bizottság a maga kebeléből választolt. 
Mindazok a szabályrendeletek már a jövó év 
kezdetével életbe lépvén, az igazgatóság for-
mális működését már e hó 22-én kezdette meg 
a mikor is Becze Antal alispán ur elnöklete 
alatt tartott ülésében a személyi kérdéseket, 
mennyiben azok az ó hatáskörébe utalvák, meg-
oldotta. Nevezetesen: a nevelési pénztárnál 
rendszeresített uj könyvelói, írnoki és szolgai 
állásokra, valamint az igazgatóságra, pénztar-
nokságra, ellenórségre, gazdatisztségre és szám-
vevőségre a már előre közzételt pályázati hir-
detmény alapján beérkezett folyamodványok 
felett  részint véglegesen határozott, részint a 
törvényhatóságnak ajánlatot tett. Igy: a havasi 
igazgatói állásra aspiráló Lázár Menyhértet, 
Dr. Csiky Józsefet  és Bartha Ignáczot ezen 
állásra valamint a pénztáruokságra Czikó Jánost, 
az ellenórségre Bodó Józsefet  és a gazdatiszt-
ségre Ferenczi Istvánt mint eddigi tisztviselőket 
és egyedül folyamodókat  kijelölésre, a szám-
vevőségre pedig Dájbukát Jakab eddigi szám-
vevőt kinevezésre ajánlotta. Megválasztotta pe-
dig könyvelőül Ambrus Dénes eddigi házipénz-
tári könyvelót és írnoknak a gazdatiszt mellé 
Csató István megyei fóerdóőrt;  továbbá egy 
dijnoknak és hivatalszolgának a kiuevezését 
az alap szabályok értelmében az igazgatóra 
bizta azok közül, kik ezen állásokra pályázati 
kéréseket nyújtottak be. A választás alá esó 
tisztviselők megválasztása a törvényhatóság jog-
körébe tartozván, annak eredményéről lapunk 
mai számában más helyen adunk tudósítást. 

— Bankett helyett ösztöndíj. Liptó-
vármegye törvényhatósági bizottsága elhatá-
rozta, hogy a folyó  hó 19-én, csütörtökön, meg-
ejtendő tisztviselői választás után, az eddigi 
szokástól eltéróleg, nem fognak  bankettet adni, 
hanem e helyett ezer koronás ösztöndijat adnak 
össze azon czélból, hogy ennek kamataiból 
liptómegyei törvényhatósági tisztviselőknek fel-
sőbb iskolában járó, jó tanuló fiai  jutalmaztas-
sanak. Az eszme nagyon szép, bárcsak más 
vármegyék is követnék a liptóiak példáját. 

— Orvtámadás egy községi pénz-
tárnok ellen. Vakmerő megtámadtatásnak 
volt kitéve György Imre szenttamási pénztárnok 
egyik éjszaka s hogy a támadásnak komolyabb 
következménye nem lett, az csak a véletlennek 
tudható be. Nevezett pénztárnok felesége  folyó 
hó 17-én este fonóba  ment a szomszéd Guzrán 
Józsefnéhez,  bová félje  is elkísérte. György 
József  feleségét  ott hagyva, kevés idő múlva 
haza ment és lefeküdt.  Alunni nem bírván, 
ngy 10 óra tájban a ház ajtaja, melyben fekUdt 
megnyílt s észrevette, hogy valaki benn van. 
Rákiáltott a mozgó alakra, de ez nem felelt, 
hanem csak morgolódást hallatott Ismét rákiál-
tott • egyúttal gyertyát gyqjtott s ekkor maga 

előtt látta állani odavaló Fogarasi András 26 
éves legényt ütésre felemelt  ököllel, a ki nagy-
káromkodások között mondotta, hogy .most 
egyedül vagy kutya, n ki a falubeli  legényeket 
útadóra felvetted  B most eligazítom a bajodat*. 
Éppen e perezhen a véletlen ugyhozta, hogy 
felesége  a fonóból  haza érkezett, a ki látván 
a történendóket, visszaszaladt Guzrán Józsefhez 
s ezt magával hivta, a támadó legényt együttesen 
meg csípték, az ajtón kidobták és azt elzárták. 
Ekkor aztán fogait  vicsorgatva még az ablakon 
bekiábált György Imrére azzal fenyegetőzvén, 
hogy majd elbánik vele máskor. A bünfenyitő 
feljelentés  a jó madár ellen megtétetett. 

A székely-kongresszus. A székely-
kongresszus által tárgyalandó kérdések előadá-
sára most kéri föl  az Erdélyi Kárpát-Egyesület, 
a mozgalom megindítója, az egyes előadókat, 
E tekintetben az a vezetóelv, hogy helyszíni 
tanulmányok alapján készíttessenek el az elő-
adói tervezetek. Az ipari osztály tételeire nézve 
Szterényi József  miniszteri tanácsos tájékoztatta 
az egyesületet és ennek alapjan történtek a 
fölkérések  is. A mezőgazdasági részt az Erdélyi 
Gazdasági Egyesület készíti elő, a kiilömhözó 
Székely Társaságok pedig most foglalkoznak 
az E. K. E. ilyen irányú kérésével. Eddig elő-
adói tisztet vállaltak a következők: Hankó Vil-
mos dr. fóreáliskolai  tanár, a ki a rézbányák 
üzembe vételéről s a székelyföldi  ásványvizek 
értékesítéséről dolgoz ki nagyobb munkálatot, 
Őrley János kir. iparfeliigyeló  az agyagipar 
föllendítésére  vonatkozólag tesz tanulmányokat, 
Barabás A. Eltedre tanár a Székelyföld  eladó-
sodásának okait kutatja és e czélból községen-
kint puhatolja, hogy mennyi a székely birtokok-
ra adott jelzálog teher kölcsön, Mikii Ottókár 
sepszi-szentgyörgyi járásbiró a székelykérdés 
lokális megoldásának módjáról fog  értekezni, 
HolTinann Géza bányaigazgató a Székelyföld 
bányászati fóllenditésere  vonatkozólag dolgoz 
ki javaslatot, Boros György unitárius dékán 
„Az iskolák a székelykérdés szolgálatában" 
czimen a székely kitelepítésnek egyik legter-
mészetesebb, a nép hajlamaival legjobban össze-
illő módját, az iskolázás utján való kitelepítést 
tanulmányozza, Biró Ármin, a Magyar Vaske-
reskedők Országos Egyesületenek titkára a 
székelyföldi  házi vasiparról irt tanulmányt, To-
kaji László az E. G. E. titkára a Székelyföl-
dön rendkívül fontos  pálinkafőzés  ügyeit ké-
szíti elő, s ugyan ó fog  a dohánytermelés kér-
dését illetőleg is előterjesztést tenni. A köz-
ségi közraktárak ügyeinek tanulmányozására 
és az előadói javaslat megtételére Eber Eriló 
az E. G. E segédtitkárát kérték fel.  Hasonló-
képpen elkészítés alatt áll a székely földhi-
telintézet nagy fontosságú  ügye, melynek ér-
dekében az E. K. E. az érdekeltekkel s a Szé-
kelyföld  iránt érdeklődő pénzügyi körökkel 
érintkezett. A többi kérdés előadóival most 
folytat  az egyesület tárgyalásokat. 

— Uj tagos i tás i t ö r v é n y . Birtok viszo-
nyaink rendezetlensége, a tagositási eljárás 
hosszadalmassága és drágasága régóta hangzó 
panasz. Ezen nem csak gazdasági, de szocziális 
szentpontból is nagy jelentőségű kérdés rende-
zését tervezi most a fóldinivelési  és igazságügyi 
miniszter. Előkészítik a tagosításról szóló uj 
törvényjavaslatot és már most az előkészítés 
során súlyt fektetnek  arra, hogy mindazok, 
kik ebben a kérdésben tájékozást szereztek, 
tapasztalattal bírnak és az érdekeltek kívánsá-
gait ismerik, véleményt mondjanak. Azért 
az igazságügyminiszter szives készséggel járult 
hozzá, hogy a kodihkáczionális munkálat gazda-
sági részét illetőleg Darányi miniszter besze-
rezze az alapvető munkálatot és a mint értesül-
tünk Darányi miniszter nz összes törvényható-
ságokat, valamint a gazdasági egyesületeket 
felhívta,  hogy a tagosítás szabályozásának szük-
ségességéről, aranyairól s módjairól mondjanak 
véleményt. 

— A szekér k e r e k e i e lő t t . Lukács 
János ditrói kereskedő udvarán a megterhelt 
szekérbe befogott  lovak valami akadály miatt 
a szekeret megindítani nem tudták. Lukács 
János megfogta  a kantár szárat, mire a lovak 
inegrugaszkodtak s az öreg embert elütötték, 
ugy, hogy egyik karjával a lőcsre akadva, a 
kerekek elé került és súlyos sérüléseket szen-
vedett. Kögtön orvosi kezelés alá vették. 

— Tüzeset . Gyergyó-Remetén folyó  hó 
20-án Balázs János községi pénztáros istállója 
kigyulndt és egészen le is égett, ínég pedig 
oly hevességgel, hogy a benne levő állatokat 
alig lehetett kimenteni. Azt hiszik, hogy a tűz 
oka: szándékos gyújtogatás. 

— A m a g y a r i r o d a l o m b a n . Valóban 
eseményszámba megy egy olyan vállalat meg-
jelenése, mint a Stampfel-féle  „Tudományos 
zseb-könyvtár"-é. Ezen vállalat kiterjeszkedik 
a tudomány minden ágára, elsőrangú szakférfink 
által irt füzeteit,  melyek mindegyikén a gondos 
kéz nyoma látszik, ajánljuk olvasóközönségünk 
figyelmébe.  A Tudományos zseb-könyvtárban 
ujabban megjelent: A magyar művelődés törté-
nete. Irta Dr. Bartha József,  a vállalat díszesen 
kiállított 100. számát képezi. A „Tudományos 
zsebkönyvtár" eddig megjelent száz számának 
teljes árjegyzéke ingyen kapható minden könyv-
kereskedésben, valamint a kiadónál Stampfel 
Károlynál Pozsonyban. 

— A világ aranytermése 1896-ban 
lépte tul elŐBzör a 200 millió dollár értékha-
tárt és már 1899-ben 350 millióra emelkedett 
volna, ha a dél-afrikai  háború nem bénítja 

meg a termelést. Igy az 1899-iki termés csak 
300 millió dollár volt és az amerikai pénzverő 
igazgatójának nemrég megjelent kimutatása 
szerint hasonló okból a legutóbbi évben csak 
257,514.700 dollár volt. Afrika,  mely 1898-ban 
80 millió aranyat termelt és még 18!>í!-ben is, 
melynek utolsii negyedében már megszűnt a 
termelés, 73 millió dollár aranyat termelt, 
1900-ban már 10 millió dollárnál is kevesebbet. 
Az utóbbi év egyéb aranytermése ismét sza-
porodást mutat; volt pedig a termés 247 millió, 
mig 1898-ban csak 21« és 1899-ben 233 millió 
dollár. Az utolsó év többletének legnagyobb 
része nz észak-amerikai Egyesült-nllamokra 
esik, minek következtében az Unió ismét az 
aranytermelö országok élére állt. Második he-
lyen Kanada áll. 

— Karácsonyi és újévi ajándéknak 
alkalmas órákat öt évi jótállás mellett, diva-
tos és elegáns arany-ezüst ékszereket, kinn. 
ezüst dísztárgyakat hitelképes egyéneknek rész-
letfizetésre  is szállít Polgár Kálmán, inüórás 
és ékszerész Budapest VII., ker. Erzsébet-
körűt 29. szám. E régi és hírneves czég 2IKH) 
illusztrászióval ellátott árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi, Vidéki megrende-
lésekre különös figyelem  fordittatik. 

— D e m o k r á c i a és a p a d ó születések. 
Fontolóra véve a franczia  statisztika eredmé-
nyeit, Leroy Beaulicu újra ismétli azt az állítást, 
hogy a demokratikus társadalmakban a szüle-
tések aránya rendesen csökkeni. Erre mutat 
az ujabb franczia  történet is, mert a császárság 
idejében a születések száma 950.000 és egy-
millió közt mozgott, aztán fokozatosan  csök-
kenve 1898—1900-ban már csak 825.000 volt. 
Európa nyugati államaiban, sót az Egyesült-
Államokban és az ausztráliai gyarmatokban is 
hasonló az eset. Németországban nem. de Leroy-
Hcaulieu szerint Vilmos császár birodalma sem 
lesz sokáig kivétel. E folyamat  megakasztására 
törvényt kíván, a mely kimondja, hogy azok 
az apák, kiknek legalább három gyermekük van, 
az időszaki katonai gyakorlatoktól föl  legyenek 
mentve s az ily csaladból származó fiuk  katonai 
szolgálati ideje felére  szállíttassák le. A támadó 
hézagot a dúsabb uj nemzedék mihamar betöl-
tené. A háromgyermekes apát « spártaiak is 
fölmentették  a katonaságtól, azt pedig, kinek 
négy gyermeke volt, minden köztehertól. E 
mellett a kis képzettségű állami hivatalokba 
és szolgai állásokba, valamint az állam által 
konczesszionált vasutaknál csakis három gyer-
mekű apák alkalmaztassanak. Miután ily állás 
4 —500.000 van Francziaországban, a hatás 
aligha maradna el. E mellett egy ily törvény 
egészséges irányba terelné az egész közfelfo-
gast. A kis és középhivatalnokok fizetését  10 
százalékkal kellene emelni minden gyermek 
után. Ez persze terhes volna az államra, de 
ha ezukor és selyem ipart, a kereskedelmi ha-
józást és vitorlásokat lehet tetemes prémiu-
mokkal támogatni, akkor ezt megérdemli az a 
család is, mely 3—4 vagy több gyermeket ne-
vel a hazának. A pénzt, a mi ide kell, a ezu-
kor és egyéb prémiumoknál nem lenne nehéz 
megtakarítani. 

— Régi városok. Különösen szomorúim 
és mosolygósan hat reánk, mikor egy-egy régi 
metszeten meglátjuk egy-egy régi város képét. 
Madártávlatból nézve, komolyan sorakoznak 
egymás mellé a kis háztetők, padlásszobáik 
pontnyi ablakai megszakítják a fedőlapokat, 
kikandikálnak a templomok tornyai közülük, 
valahol a láthatáron kanyarog a chahlonos folyó, 
kint a mezőn egy pár fa,  a dombokon egy pár 
sátor, a látkép elején egy szalag a földön,  rajta 
a város neve és a rajzolóé, szépen vonatozott ég, 
rajta a város czimere. Gyermekkorunkban látunk 
ilyen képeket, mikor betegségünkben ideadják 
nagyniiyaiik ócska könyveit, hogy mulas'ink 
azokkal. Es aztán mikor felnőttem  idegen or-
szágba kerülünk és igazán holejutuuk ezekbe 
a furcsa  kis városokba., azt hisszük, hogy gyer-
mekek vagyunk és Áloinországban sétálunk. 
A keskeny kis házak magas omlóikkal épeu 
ugy sorakoznak egymás mellé, mint a régi 
könyvekben, furcsa  fejkötős  nénik és bácsik 
sétálnak a piaezon, marezona vén szobrok a 
tereken és utczasarkokoii. Csodálkozva nézzük 
őket, mintegy félálomban.  Mintha a régi korba 
tett volna át bennünket valami pajkos szeMem 
és egy inas históriai korszakot élnénk. Es a 
lelkünk gazdagabbá, melegebbé lesz az uj nagy 
impersszió alatt. A világtörténeti korszakokat 
támasztja fel  rendben egymásután az első nagy 
magyar világtörténet, melyetdr. Marczali Henrik, 
a kiváló tudós szerkeszt. E mű 12 kötetben 
jelenik meg. Egy-egy kötet ára diszes félbór-
kötésben 16 korona. FUzetenkint is kapható 
60 fillérjével.  A 145. füzet  most hagyta el a 
sajtót. Megjelen minden héten egy füzet.  Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság Budapest, VIII., Cllói-ut 18. 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre  is. 

— Luozanap l b a b o n á k és népszo-
kások. A Magyar Néprajzi Társaság főtitkári 
hivatala a következő fölhívás  közzétételére kért 
fel  bennünket: Tisztelettel kérem ezen lapok 
tisztelt olvasóit, hogy az eióttük ismert összes 
luezanapi népszokásokat s a Luczanap és Ka-
rácsony közt divatozó babonákat lehető pon-
tossággal összeírni s czimemre megküldeni szí-
veskedjenek. A hozzám küldött közleményeket 
társaságunk a gyűjtők neve alatt külön fűzet-
ben fogja  kiadni. A nagyobb közleményekért 

külön tiszteletdíj jár, a fűzet  pedig minden 
gyűjtőnek ingyen megküldetik. Budapest, 1901. 
deczember hó. Nemzeti Muzeum dr. Sebestyén 
Gyula fótitkár. 

— A Magyar H í r l a p második deczen-
niumát élvén szolgálja már a haza ügyét. Alapja 
a teljes függetlenség  ; iránya megalkuvást nem 
ismerő szabadelvű deinokráczia; bástyája az 
igazság ; ize, zamatja, lelke éltető ereje a tiszta 
magyarság. Minden, a mi nemzeti érdek, a 
Magyar Hírlap szent ügye egyszersmind. Min-
den, a mi becsületes ügy, ha vonatkozásba 
hozható a közérdekkel, számithat a Magyar 
Hirlap odaadó támogatására. Egyetlen önzése 
van a .Magyar Hírlapnak, az a vágy. hogy a 
magyar nemzeti érzésekkel ékeskedő müveit 
közönségnek tessék ; hogy kivegye részét min-
den olyan munkából, mire mint a nyilvánosság 
orgenuma a haza javáért joggal és kiitelesség-
szeriileg vállalkozhat. A Magyar Hirlap munka-
társai elsó rangú írók és hírlapírók. Egy-egy 
tekintély mindegyik a maga szakmájában. A 
Magyar Hirlap politikája egyenes, őszinte, haza-
fias  magyar nemzeti és szabadelvű. Szépiro-
dalma magas színvonalon álló. Közgazdasági s 
a nemzet anyagi sorsát elsó sorban érdeklő és 
érintő kérdésekben a Magyar Hirlap különös 
tekintély, főkép  annak kapcsán, hogy ily irányú 
vezérczikkoit a lap főszerkesztője,  Európa egyik 
legkiválóbb pénzügyi és nemzetgazdasági kapa-
czitása írja. A Magyar Hirlap kedvezményei, 
amelyekkel előfizetőinek  kedveskedik, páratla-
nok a magok nemében. Karácsonyi ajándékul 
egy egész ingyen könyvtárt kapnak az előfizetők, 
abban az arányban, hogy hány hónapig járatták 
inárczius hónaptól kezdve állandóan a Magyar 
Hírlapot. Aki folyvást  előfizető  volt az év végéig, 
az tíz kötet gyönyörű regényt kap, teljesen díj-
talanul. Mindenki pedig annyit, a hány hónapig 
egyvégben volt a lapnak elótizetője deczember 
31-ig. A tiz kötet írói közt van: Jókai Mór, 
Bródy Sándor, Bársony István, Molnár Ferenez, 
Abonyi Árpád, továbbá öt hírneves külföldi  iró. 
A Magyar Hirlap ezenkívül is nagy meglepetést 
szánt karácsonyra az olvasóinak. Európa leg-
híresebb kiilfóldi  íróinak a tollából közöl eredeti 
czikkeket. Ezek közt van Lemaitre, Octave 
Mirbeau. Maeterlinck, Enrikó Ferri, Hermann 
Bahr, Georges Brandes, Anatol France, Jules 
Claretie, Vandelvelde, stb. A hazai iróli köziil 
pedig czikket ir karácsonyra Bródy Sándor, 
Ignotus, Bársony István stb. A Magyar Hirlap 
legközelebb megkezdi Wels-nek, a /"antaszt kus 
angol Írónak egyik szeuzácziós uj remek miivét 
a melynek a ezime |{-:pülés a holdba, Egyéb 
kedvezményeket is bóvon ad clolizetőiiiek a 
Magyar Hirlap. Egy értékes szépirodalmi 
képes hetilaphoz, a V á r a d y A u t a l szer-
kesztésében megjelenő Ország—Világhoz is 
kedvezményes áron jutnak előfizetőink.  A 
M a g y a r H i r I a p p a 1 együtt csak kilencz 
korona és ötven fillér  a negyedévi előfizetési 
díj. holott külön-külön számítva, tizenegy ko-
ronát tenne ki. A gyönyörűen illusztrált Képes 
Gyermeklapot szintén kedvezményes áron ren-
delhetik meg előfizetőink:  negyedévenként egy 
koronáért. Szerkesztői üzeneteinkben minden 
komoly kérdésre teljesen díjtalanul adunk vá-
laszt előfizetőinknek.  A Magyar Hirlap előfize-
tési ára félévre  tizennégy korona (7 forint), 
negyedévre hét korona (3 frt  50 kr), egy hó-
napra két korona és negyven fillér  (I forint 
20 kr). Kiadóhivatala Budapesten, V., Honvéd-
utcza 10. sz. a. van. 

— Közszükségle t . A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a 
in. k. államvasutak üzletvezetósége 1902—1904. 
évi terméskő, kőtörmelék és faragott  kő szük-
ségletét, 1901. deczember 28-án délig benyúj-
tandó ajánlatok utján biztosítja. 

Luptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 2375 -901 . [299] l - l 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A városi tanács választott tisztviselőinek 

megbízatása a folyó  év végével lejárván az 
1880. évi XXII. t.-cz. (19. rendelkezései sze-
rint az általános tisztújítás még ez évben meg-
tartandó. 

Ennél fogva  a városi tanácsnál ürese-
désbe jövő összes á l l á sokra pályázatot hir-
detek s felhívom  mindazokat kik ezen állások 
bármelyikét elnyerni óhajtják szabályszerűen 
felszerelt  folyamodványaikat  hozzám legkésőbb 
folyö  hó 29-én d. e. l i ó r á ig unnál bizo-
nyosabban nyújtsák be, minthogy a később 
érkezett pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszeredán, 1901, deczember 24-én. 
Tamás Béla, 

helyettes polgármester. 

ZABOT 
előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek, a-s 

Adler József,  Csíkszereda. 
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Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a budapesti kereskedelmi 
és váltó kir. járásbíróságnak 1900 évi V. 12981. 
számú végzése folytan  Dr. Reicb Mór budapesti 
ügyvéd által képviselt Steiubruck Ármin luila 
p<sii czég végiehajtató zészére Pótsa Sándor 
végrehajtá-t szeovedö ellen 390 koron* 88 fil-
lér követelés és jár. erejéig elrendelt kielé 
gitési végrehajtás folyiAn  alperestől lefoglalt  és 
660 koi ona becsfiit  ingóságokra a c-ikszeredai 
kir. járásbíróság 1900. évi V. 927/,s. sz. vég 
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és fe!9lfogla!tatók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
Csik Gyimesl ükk község házánál leendő meg-
tartása határidőül 1802. e v i j a n u á r hó 7-ik 
n a p j á n d é l u t á n 3 ó r á j a kit űzetik, a mikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: vadász fegyver 
és táska, házi bútorok éd könyvek a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáion alnl is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehaitaló kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem lllnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlaszszák, meil különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kell Csik-Szeredán, 1901. évi d-c/emher hó 
7-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bír végrehajtó. 

Sz. 1096-1/901. 
lik vi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. Irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-Szent-
Tamás község végrehajtalónak Uo'nnoj Gáboiné 
szül. Czep^s Ilona s társa végrehajtást szenvedők 
elleni 12 korona perköltség H jár. iránti végre-
hajtási ügyében a ceikszerddaí kir. törvényszék 
területén lévő Csík-Madaras község határán fekvő 
a csik-madarási 11. rész 688 sz. tjkvben A -{• 

| 347—34Ö. a—b. 349- 351 1 . 
1. reedsz. j 354—a—b, } b r l , z -
erdőnek Pintye Tódor nevén álló '/«-od részéie 
1H6 korona «5 fillér,  2. rendsz. 347—348-a—b, 
349 — 351., 352—a—b, 3S4 -»—b. brsz. erdőnek 
Pintye Tódor nevén álló '/«• od részére 16G kor. 
65 fillér,  3. rendsz 347-348—a—b, 349—351. 
352 a—b, 3f>4  - a—b hrsz. erdőnek Pintye Tó-
dor nevén álló '/« od részére 166 kor. 65 fillér, 
a csik-maoarasi II. rész 766. az. tjkvben A -)-
1. rendsz. 181/a 4—b/,. brsz. alatti tabázas 
belsőségre 328 korona, a caik-madarási II. rész 
102. sz. tjkvben i f i .  rendsz. 294',. 294/,. 
Iirsz.alatli faliázan  belsőségre és szántóra ÍOOÓ 
korona, kikiáltási árban elrendelte ég hogy a 
lennebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi január 
hó 28-ik napján délelőtt 9 órakor Csík-Madaras 
község ház&nál megtartandó nyilvános Árverésen 
a megállapított kikiáltási Aronalól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának IO°/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-Aban jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881.évi november hó l-én 3333. 
sz. n. kelt m. kir. igazságügyminiszleri rendelet 
8. §-Aban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
l.-ez. 170. g-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt AlszolgAltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1901. évi november 13-An. 

Geozfi  Béla, 
kir. tvszéki biró. 1294] l - l 

Pályázati hirdetmény. 
A gyimes-középloki rőm. kath. elemi nép-

iskolánál szervezett tanítói álásra pályázat 
nyittatik. 

Járandóságok : 600 korona évnegyeden-
ként előlegesen fizetve;  jogosultnak ötödéves 
korpótlék; faátalány  72 korona; stolából 115 
korona ; szép lakás, mellék épület s kert. 

Pályázhatnak kántortanitói oklevéllel bírók. 
Pályázati határidő 1802. é v i január 6, 

mikorig a folyamodványok  nz iskolaszékhez 
hendandók. Választás 7-én a községházában. 
Az állás azonnal elfoglalandó. 

Benke János 
[203] 1 -2 iskoluszéki elnök. 

1028 szám 
1901. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1900. évi 6339. p. sz. végzése folytán 
itj. Molnár József  ügyvéd által képviselt Alcsíki 
bank részvénytársaság végrehajtató részére Sza-
kács Gyárfás  a társa csík a/entlébki lakós vég 
rehajtást szenvedő ellen 436 korona követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly 
ián alpeiesiöl lefoglalt  és 838 koronára becsüli 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1900. 
évi V. 668/4. sz. végzé.-éve| a további eljárás 
elrendelieivén, annak az alap- és felülfogialta-
lók követ-lése erejnig is, a mennyiben azok kielé 
gitési jogol nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakAcán leendő megtarlAsa határidőül 1901. évi 
deczember hó 28-ik napjának détutan 3 órája 
kitit/.etik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pe 
d g : teli-n -k. borjuk, szekerek, szili, széna, vas-
eke in ligával, 36 kor. lőkeliáli alek s jár. erej.-ig 
a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés  melleit, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégiiéshez jogot tartanuk, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki n̂ -ni lünik, hogy elsőbbségi jelen 
té-eiket az Árverés megkezdéséig aluhrt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne tnulasszAk, mert külöuben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kell Csíkszeredán, 1901. évi november hó 
3K-ik napján. K e r e s z t e s Gyu la , 

kir. bírósági végrehajtó. 

Legszebb, legalkalmasabb 

karácsonyi és újévi ajándék 
e o é l e t n a i p p arczkép, 

mert örökbecsű és egyszersmind szobadíszül 
szolgál. Kzen örökös emlék kréta, platin. pastel 
és olajfestmény  kivitelben, bármely régi fény-
kép után késziil. A nálam készített a r c z k é p 
é l e t h ű h a s o n l a t o s s á g á é r t kezeskedem. 

Mint különlegességet ajánlom a most di-
vatban levő fotó-eniailból  készített k is arcz-
k é p e k e t , melyek mint nyakékek (broches), 
melltiik, lánczfüggók,  nmulettek, kézelő és ing-
gombok aranyból és doupla aranyból való fog-
lalatban szállíttatnak 1 frt  50 kr-tól kezdve. 
Kzekhez mint színes képekhez teljes arezszint 
kérek. Az nrczképeket sérületlen állapotban 
küldőin vissza. 

Árak : 45—50 cmt. nagyság platin 7 frt. 
pastel 11 frt,  olajfestmény  25 frt.  legfinomabb 
55— 00 cmt. teljes hü mellkép platin 8 frt, 
pastel 13 frt,  olajfestmény  30 frt,  kréta rajz 
3 frttól  kezdve. 

H f e g y T á l a s s t é k  k é p s é m á k f e a s . 
Számos elismerés rendelkezésekre áll. 
Becses pártfogást  kérve teljes tisztelettel 

Redlinger I. 
aroikép festészeti  vallalata, New-York szálloda 

B r a s s ó . [aia] 4 -4 

Kávéház megnyitás! 
A régi Friedmann-féle  kávéházat a mai kor kívánalmainak megfelelőleg 
teljesen újonnan berendezve és felszerelve  1902. január hó 1 ső napján 

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ 
n é v a l a t t m e t i i x y l t o m . 

Minden figyelmemet  és gondomnt arra fordítom,  hogy tisztelt látogatóimnak igényeit 
kitűnő ételek, jó minőségű italok, pontos kiszolgálás és mérsékelt árak 
által minden tekintetben kielégítsem, ezen kivűl a kávéház számára 
legolvasottabb magyar lapokot is megrendeltem, melyek minden időben 

a közönség rendelkezésére állanak. 
Tisztelettel kérem a mélyen tisztelt közönség pártfogását  és támogatását. 

kitűnő tisztelettel 

["ni-* László Mári, káYÉhá 

ZABOT 
n a g y b a n l a k l n e b b m e n y i n é g b e n 
'«•Bnanyobb i tnpi á r a k b a n v m 

Propper Mózes 
liszt és termény Qzlet, Csíkszereda. 

[284] 3 - 0 

Ak i D C * b i r t o k á r a r e n d k í -
v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

törlesztáses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet",) elige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához, I-^D-W 
# ) O Q > Q K ) C i < 0 < 0 0 0 < O O C 4 ü t C X # 
• x x a o a o o c x x x a o a o K X ® 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kivánom hozni, hogy az 

1902-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak kedvelt olvasmá-
nyokkal, hanem kitiinő adomákkal is megle-
hetősen elvannak látva, küzülök a következők : 

Athenaeum Naptára o kor. 
Képes Családi N'aaptár I k. 20 fill. 
Regélő Itácsi Naptar 80 fin. 
István bácsi „ . . 00 
Protestáns l ' j Képes Naptár 80 
Lidércz Naptár 80 „ Honvéd GO „ Magyar Nép Naptár 00 n 
Képes Kossuth . 110 
Magyar Képes Nép Naptár r.o „ Petőfi  Naptár . . C.0 
Magyar Kmher Naptára GO 
Szent Család 00 B Vig Czimbora 00 
Székely Kgyleti Képes Naptár C>0 „ Kis Képes Laptár . . 40 
Keresztény Kepes Naptár. 40 
Kis Képes Kossuth , 40 
Budapest Kis Képes 40 
Magyar Mesemondó 40 
Kis Bold. Sz. Mária 40 
Magyar Gazda 
Tárcza 

40 Magyar Gazda 
Tárcza 40 n 
Heti Klőjegyzési 1 k 50 
l'aliabrosz nagy GO 

kicsi 40 till. 
Továbbá ar országos vásárokat látogató 

k e r e s k e d ő u r a k figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Ste in J á n o s féle 

„Erdélyi Képes Naptár" 
darabját 00 fillérért,  a mely az országos vá-
sárok előjegyzésében pontosságra nézve eddig-

''• a l ege lső he lyen áll. 
Magainat b. pártfogásueba  ajánlva marad-

tam kész tisztelettel 
Györgyjakab Márton utóda, 

D r e s z n á n d t V i k t o r 
O s H s s z e r e d L á / b a s . . 

# ) t O < O O O O O O Q O Q t Q t Q > Q K X # 
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F. S. WEBSTER COHPANY BOSTON 
világhlrd 

REMINGTON 
irógépkellékeinek, u. rá.: festék-
szalag, festékpárna,  szénpapir(car-
bonpapir) továbbá bélyegző festék-
párna gyártmányainak kizárólagos 

elárusítói. 
A SZABADALM. ITATOSKÖ 

szabudaloiiitulajdoDOsai 
A WASHINGTON MULTYCOPIST 

amerikai sokszorositókészUlék egyed-
árusítói. 

Az rAUTÓMATIK-CYCLOSTYLE"1 

öntmiködű sokszoritókészUlék lerakata 
A „MIMEOGRAPH" 

Edisou rendszerű sokszorositókészülék 
lerakata. 

Az amerikai „STAR" iratkapcsoló 
lerakata. 

A szahndalmazott 
„UNIVEJISAL-

músolólapok c^ycdárusitói. 
A szabadalmazott 

„RECOIID" 
Icvélrcudezö- és lerakőinappák cgyed-

árusitói. 
A szabadalmazott 

SZABÁLYOZHATÓ TINTATARTÓK 
lerakata. 

Állandó nagy raktár: 
CYCLOSTYLE és MIMEOORAPH 

(Gestetuer-íéle I.) 
viaszpapi r (steucil) és festékekből. 

ÍRÓGÉP ASZTALOKRÓL. 
CYCLOSTYLE NYOMATÓ PAPÍR-

BÓL. 
MÁSOLÓ (copier) KÜNYEKBŐL. 

HAJLÍTHATÓ ACZÉLVONALZÓK. 
Különleges irodai felszerelés  és 

czikkckböl. 
VILLÁNYLÁMPÁK 
miudig készletben. 

Mind esen csikkeket raktáron tar* 
tom ós a budapesti árak sserint 

nálam mindig kaphatók. 
Teljes tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 
Dresiráat Viitor, Csüsserala. 

Sz. 2294—901. [298] l - l 

Pályázati hirdetés. 
Csik-(iyimeshükk nagyközségben rend-

szeresített 2 rendőri állás betöltésére pályázat 
hirdettetik. 

Kvi fizetés  egyenként 240 korona és 80 
korona ruházati átalány. Bennlakást és kül-
szolgálatokéri szabályrendeletileg megállapított 
12 tillér kilóméterenkinti uti átalányt s napi-
dijat is élveznek. 

A pályázati határidő 1902. január hó 
3 0 ik n a p j a . 

Pályázhatnak 24 évestói 40 éves korig 
való Írástudó egyének. 

Jó minősítéssel bíró kiszolgált sorhadi 
vagy honvéd altisztek és csendőrök előnyben 
részesülnek. 

A sajátkerüleg irt pályázati kérés, szü-
letési, községi, illetve helyhatósági erkölcsi és 
iskolai bizonyítvány, vagy katonai igazolvány-
nyal felszerelve  alattirt elöljárósághoz adan-
dók be. 

A község elöljárósága. 
Csik-Gyimesbükkön 1901. decz. 17-én. 

Rusz S. János, Antal György, 
jegyző. biró. 

VALÓDI ERDELYI HEGYI BOROKROL. 
! R e i 2 . d . e l m ó i i y e l í : e t l c ö z v e t l t : 

Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
ET-

JolFam, 

1899:j 
1897!í 
18!)tiji 
1895! 
1893 
1893: 

1893, 
18110 
1890 
1889 
1889 
1889: 
1892; 

1893 
1893 

Fehér borok 
bordókban. 

Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Házi jegy . 
Régiebb évfolyamok 
küküllö inenti 
Csemege bor 
Muskatály legfinomabb 
Szászsebesi pecsenye bor 
Rizling legfinomabb 
Leányka . . . 
Tramini legfiuomabb  . 
Aszú linóm 
Burgundi . 
Rózsamáli 

Vörös borok 
boi-Jükbttu. 

Erdélyi vörös 
Carbenet noir 
Hácz ürmös 

'Árai 100 
preD^folyani 

frt 
1 8 - 2 0 
23, 

I 25. 
í'25—26| 
'26—27 

2 8 . -
2 8 - 3 5 

30,— 
4 0 . -
45.— 
4 0 , -
45 — 
4 5 , -
4 5 , -
9 0 , -
55.— 
55.— 

35,-
45.-
35,-

E?-

1890 
1893; 
1881» 
1889, 
1H90 
18901 
1893 

1889 

Borok üvegekben 
áruk üveggel. 

Pecsenye bor . 
Rózsamáli 
Leányka 
Tramini . 
Rizlingi . . . 
Muskatály legfiuomabb. 
Burgundi . . 
Budai sashegyi 
Carbenet noir . 
Vörös bor . . . . 
Kácz ürmös (Wermuth). 
Aszú finom. 

Az árak  Szánz-Sebeaen  3 havi 

17 deci-35 dcci 
liter Uter 

frt kJ frt kr 
j— 55 — 30 
— 6» — 35 
— — 35 
— G5 — 35 
— 65 - 35 
— 65 — 35 
— 65 — 35 
— 70 — 35 
— 65 — 35 
— 39 — 30 
— 65 — 35 

90 55 

váltó mellen értendők,  vag» kéaxjtin* 
fizetésénél  a Hzámla  keltétől  30 nap 

alatt  2'l« leitzámitás  mellett. 



Deczember 25. C S Í K I L A P O K 52. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birtokossági elnök ezennel köz-

hírré teszi, hogy Csik-Csomortán közbirtokosság 
tulajdonát képező, .Borda* erdórészhől 11)81 
tömör köbméter gömbölyű luezfenyó  haszonfa 
228 901. számú közigazgatási erdészeti bizott-
sági határozattal zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli árverésen egyszerre 
való eladására engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 3902 korona azaz háromezer 
kilenezszázhatvankét korona. A versenytárgya-
lás 1902. évi január hó 4-én delelött 
• jlO órakor Csik-Csomortán község házánál 
tartatik meg. 

Árverezni kivánók felhivatnak,  hogy a ki-
kiáltási ár 10° 0-át készpénz gyanánt az árverező 
bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zártáján-

latokhoz pedig melyek a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt szinten fenti  összegű bánatpénz 
vagy megfelelő  értékű ovadékképes értékpapír 
melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan Kiírandó, továbbá 
határozottan kijelölendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. Az árverési és szer-
ződési feltételektől  eltérő kikötéseket tartaniazó, 
bánatpénzzel el nem látott valamint utóajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  alul-
írott birtokossági elnöknél és a csíkszeredai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Csomortán. 1901. évi deczember Mi. 

Antal József, 
|-J:il|-J i,l. I.irlokossú^i .-liii.k li. 

NŐI FODRÁSZAT! 
A mélyen tisztelt hölgyközönség becses tudomására kívánom hozni, hogy 

üzletemet rgg  külön  bejáratit  heli/séggel  uagynhitounm meg a női  fodrászat 
részére. K helység nőm vezetése alatt áll. ki egy jeles hirnevii fodrásznó  tanítása 
folytán  abban a helyzetben van. hogy minden e szakmába vágó munkálatokat 
elvállalhat az üzletben és azon kiviil is. 

Megrendelésre készülnek tetszés szerinti sziliből és minőségből a legszebb 
hitj/oniilok,  hajbetétek  (frizetták  >. női  ylarókák.  stli. 

Fésülések Raktáron dus választékban 

illatszerek 
és minden a noi fodrászathoz  tartozó 

kellékek. 
Mindenkinek  kihullott  saját haja tetszés  szerint felilolgaztatik. 

•C*- Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. " M a 
A mélyen tisztelt kölgyk'izönség becses pártfogását  kéri mély tisztelettel 

i««i i - S z a b ó Lajos, foirász  s illatszer raktáros. 
A női fodrászat bejárata jelenleg az udvarról. 

egyes alkalmakra és bérletben ugy e 
helyiségben mint azonkívül eszközöl-

tetnek. 

- . . . , V . k 
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y\J.'í i j lj.'i cl kO^xitc»^ w '^ f i i  k ' i w i k 

Müvek, folyóiratok I f e n é r ^ é s ' f o í a l m i -
és falragaszok | p a p i i c k . 

KÖRLEVELEK. NYUGTÁK 
ES ASIEGYZEKEK 

i'zi.r/n 
KÖXYVKK 

Vidéki 
rendelmények 

a Icvnaicvoliti 
pontossággal 

Y.:-x rokliir 
községi-, iskolai-, 
ügy védi .lelkészi-

UZLETI 
LEVELEK 

Xévkúrtj íík 5 
Nagy választék 

Lovólboiiték-, c*MOiiijiK«)ló|>a|iii--. Eljeoyjési, es-üvöi 
Írószerek . pcositviasz- meghívók. 

ŝ t 1 >11 H -1 I. 

< A „ ( ' H 1 K I k A P O I v " Iv I A 1 )(')! 11 V VTA k A . 
v r r s r r r i 

\ áll szerencséin a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

disztemetkezési intézetté 
alakítottam át. 

Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 
• ndJ.gr d u e T r á l a s z t é l c ~ 

e s e a és f a , - k e p e j r » o k b a n ,  e i r k c » * z o n i k , e a e m í e d e l e k , 
p á i a á k é a e z a l a g o k b B í i . 

N a g y k o p o r M Ó k ! l f o r i i i l A I  l ö l f e l é .  " M a 
Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós KZOl'OS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

feleknek  éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére all. 
Temetkezési intézetemnél főelvem a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
lOO darab  gifászjetentés  ngomtatra  készen . . :t frt  kr. 

1 „ szalag feli  tat, ara mj ragi) fekete  betiirel / .70 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

Merza Rezső, flisztemettai  intézete, Csíkszereda. 
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KÖNYVKÖTÉSZET 
VÁR-l'TCZA 21)4. HÁZSZÁM ALATT. AZ EV. REF. TEMPLOM UDVARÁN'. 

Van szerencsém a városi és vidéki közönség figyelmét  fel-
hívni három év óta fennálló  s jól berendeze t t 

Könyvkötészetemre, 
Elvállalok mindeu e szakmába vágó munkálatokat a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

Szemerjay Ferenez, 
könyvkötő. 
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MELTZER ŢLLATSZERESZETE 
N A G T - S Z E B E N , 

DISZNÓM-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA DI6ZNÓDI-UTCZA 
AJÁNLJA I.IKi.lOWI MINHSKGÜNKK HLISMKHT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
FOQ-e UAI-t és RUHAKEFÉIT, 

l-HK íl'ÜRAIT. SZÁ.lVIZiílT, l-HXil'ÁSZTÁIT, HAJOLA.IAIT, HA.IKKNÓCSK1T 
H A J U S Z K Ű T Ö I T , BKILLANTJNT, 

HAJSŰTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSŰTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, ARCZFESTŐ és FŰSTÖLÖSZEREIT stb. stb. 

M1NDKN K í; LI-; Ml N ŐS KG H KX. 
A ezétküldé3 lelkiismeretesen éa a legnagyobb diakreczifi  mellet', tSrtár.ik. 
KüISnSaen a.'ánlha-.í kia = bb helyeken lakó uraságoknak, papiházak-ak, 

fSldbirtokosoknak  atb. etb. stb. —-.-.. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, [22«] » 12 

Erzsébet-uteza  íi.f.  sz. \A(i  Y-SZKHEX.  Erzsébet-uteza  V.T. sz. 

i 

• I 

1 

TTO EEZSO 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPŰK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

K O L O Z S V Á R Mátyás király tér 12. 
Ajánlja dus választékbau raktáron lévő ezikkeit u. ui.: 

Ingek a legjobb franczia  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jitger-

féle  alsóruhák. 
Legdi vatosabb nyakkendők,  niindenemu keztyük, esőernyők, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek, 
lielföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipők, elsőrendű budapesti czipészmestertöl. 
— V a d á s z , I c e r ó l c p á r é s s p o r t c z l l s l £ e l £ . 
uSzolid kiszolgálás! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Âi' j i 'gy/ . i 'k i n g j é n és b é r m e n t v e . " f t g 

Ei iOi l f l l f luf la l l l f l^^  CSAKIS LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK. 
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SL-ULp t TTO^e l 
féxfl.eza"bó-Tj.zlete B r a s e i b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékutáni elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. KíJvezó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál eléltem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 16—20%-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövethói 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny íinoin kamgarn szövetből 
1 Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 
1 tinóm téli kabát 
1 finom  téli kabát angol szövetből 
1 nadrág tinóin szövetből 
1 nadrág tinóm angol szövetből 

J ó t á l l á s l E i f o f á e t a l a n  k i v i t e l é i t . " M a 
Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 

Kiváló tisztelettel ^ 

I , -r.. 

40—50 korona. 
4H—tiO korona. 
56—(W korona. 
55—70 korona. 
C5—00 korona. 

70—90 korona. 
35—55 korona. 
60—95 korona. 
12—18 korona. 
16—22 korona. 

[Kt] 33-38 Hauptvogel Ferenez. 
Nyomatott Csik-tizeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




