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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI és TARSADALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Bsvoboda Testvérek könyvkereskedése, hová * 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak la küldendők. 

M e g j e l e n i k a l a p 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

PBLKLÓa BiKRKHBZTÖ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

ÜGYVRO. 

N y í l t t é r i c z l k k e t c 
soronként 4 0 fillérért  küzöltetnok. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

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

Felhivás előfizetésre. 
Mai számunkkal veszik olvasóink a 

Csiki  Lapok tizennegyedik évfolyamának 
utolsó számát, mely juttassa eszébe ol-
vasóinknak, előfizetőinknek  s lapunk min-
den rangú és rendU barátainak, hogy » 
Csiki  Lapok hasábjain e lap szerkesztő-
sége, munkatársai tizennégy hosszú esz-
tendőn keresztül szolgálták a közönség 
támogatása mellett a közérdeket és annak 
keretében Csikvármegyének és az abban 
lakó székely népnek specziális érdekeit is 
Hogy a Csiki  Lapok miként járt el el-
vállalt kötelessége teljesítésében, miként 
tudott megfelelni  a reá bizott feladatok-
nak, azt megbírálni, arról Ítéletet mon-
dani lapunk olvasó közlinségének áll 
jogában, arra első sorban tisztelt előfize-
tőink vannak hivatva, kik anyagi támo-
gatásukkal nyújtottak módot arra, hogy 
a kitQzött czélt annyira, a mşpayire 
megközelíthessük. 

Vissza tekintve az elmúlt 4 évre 
annyit talán szerénytelenség nélkfll  még 
is elmondhatunk, hogy a Csiki  Lapok 
iránt a lefolyt  évek alatt tapasztalt ér-
deklődés és pártfogás  az évek számával 
folyton  növekedett s kicsiny kezdetből 
kiindnlva előfizetőink  száma folyton  gya-
rapodott, mely körfllmény  lehetővé tette 
azt, hogy a Csiki  Lapok ma már jóval 
nagyobb alakban, a közérdekű dolgok 
és n közügyek megvitására fokkal  kiter-
jedetebb térrel rendelkezve, szolgálhatja 
a közérdeket. 

Midőn mélyen tisztelt előfizetőinknek 
a múltban tanúsított kitartó pártfogásáért 
hálás köszönetet mondunk, a legmélyebb 
tisztelettel kérjük, hogy a Csiki  Lapok at 
mint Csikvármegye és a csiki székelység 
érdekeit szolgáló orgánumot jövőre nézve 
is kegyes támogatásukba részesíteni szíves-
kedjenek, mert minél nagyobb, minél ki-
terjedettebb leer.d a közönség pártfogása 

éa támogatása' a Csiki  Lapok is annál 
intenzivebben, annál nagyobb buzgóság-
gal fog  megfelelni  feladatának. 

A Csiki  Lapok nagy politikát nen. 
ttz, ebben megakadályozza a rendelkezésre 
álló igen ezükösen kimért idő és tér, de 
azért a szabadelvűsig eszméi mellett még 
is rendületlenül kitart, liiven és buzgó-
sággal támogat minden olyan ügyet és 
kérdést, melyek a Magyarország uj kor-
szakát megteremtő tiszta és igaz liberá-
liznuis magasan lobogó zászlóját ujabb 
diadalokra vezetik. 

A Csiki  Lapok mint eddig, ugy a 
jövőre nézve is tárgyilagos marad, a sze-
mélyeskedéseket, egyéni torzsalkodásokat 
minden részéből kizárja; azonban kész-
séggel helyet ad minden jogos és méltá-
nyos felszólalásnak. 

A Csiki  Lapok jövő évfolyamában 
a mennyire a rendelkezésre álló tér meg-
engedi minden számában tájékoztatni fog 
ugy a bel- mint a külföldi  nevezetesebb 
eseményekről, hogy azon előfizetőinek,  kik 
csak lapunkat olvassák, igényeit is ki-
elégíthesse 

Ezek mellett azonban a Csiki  Lapok 
ezutánra is első sorban Csikvármegye és 
a csiki székely nép minden igaz ügyének 
fog  szolgálatában állani s ezeknek előbb-
vitelén a legnagyobb buzgósággal és n 
legnagyobb szeretettel munkálkodni. 

Hogy ezt az eddiginél nagyobb mér-
tékben tehesse, arra nézve tiszteleVlel 
kérjük előfizetőinknek,  olvasóinknak és 
dolgozó társainknak Bzellemi és anyagi 
támogatását. 

Előfizetési  áraink lapnnk nagyobb 
alakja daczára is msradtak a régiek, azaz: 

Egész évre 8 korona (4 frt). 
Félévre . 4 korona (2 frt). 
Negyedévre . 2 korona (X frt). 
Külföldre  . 12 korona (6 frt}. 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
liátrálékban vannak, hogy a hátrálékos 
összegeket kiadóhivatal unhoz (Szvoboda 
'fistvérek  könyvkereskedése) beküldeni 
Bziveskedjenek. 

A .CSIKI LAPOK" 
szerkcsztűségo és kittdohivatala. 

A szeretet ünnepe. 
Alig egy század hiján két ezer év 

telt el azóta hogy a betlehemi jászól 
felelt  megjelent a csillag, hirdetni orszá-
goknak és birodalmuknak, népeknek és 
nemzeteknek, hogy a kegyelmes Isten az 
emberiség megváltására elkilldötte az ő 
szent fiát,  hogy megszületett a mi édes 
üdvözítőnk, az Ur Jézus Krisztus. 

Tizenkilencz hosszú század húzódott 
el viharaival, nyomorúságai val, muló örö-
meivel és enyésző dicsőségeivel az embe-
riség feje  fölött,  azon időtől fogva,  hogy 
az ő tanításai nyomán egy csodás hatású, 
szokatlanul meleg érzelem, az evangéliumi 
szeretet kezdte heviteni az emberi szi-
veket. Es ennek az addig ismeretlen érze-
lemnek, mely akkoTon a sziveket meg 
illette, bámulatos hatása volt: a sötétség 
oszlani kezdett, a látóhatáron mindenütt, 
egy jobb, egy .boldogabb jövendő hajnal 
pírja kezdett derengeni, a sziveket és 
lelkeket leküzdhetetlen vágyakozás fogta 
el egy még határozottan nem ismert, 
csak homályosan sejtett szebb, boldogabb 
haza: az Isten országa iránt. 

A csillag vezérfénye  után megindul-
nak a bölcsek, a királyok, hogy felke-
ressék a szegényes istálló jászolában 
fekvő  isteni gyermeket és felajánlják 
neki HzivUknek tisztaságát, leiküknek 
sovárgását és körülvegyék mély tisztele-
tüknek külső jelvényeivel is: aranynyal, 
tömjénnel és mirhával. 

A csodálatos fény  láttára összesereg-
lett emberek megdöbbenve, de még is 
jóleső örömmel hallgatják a megzendült 
éneket. 

„Dicsőség a magasságban Istennek. 
Békesség és jóakarat a», embereknek." 
Mikor aztán kigyúlt az isteni taní-

tások szemkápráztató fénye  és nem csak 
a szemeket nyitotta fel,  hanem bevilágí-
tott a szivekbe és lelkekbe is, akkor meg-
látták az azelőtti sötétségben botorkálók 
az igaz ösvényt, melyre rálépve és mely-
nek irányát követve, teljesíteni lehet 
mindazon kötelességeket melyekkel az 
Isten és emberek iránt tartoznak. 

„Szeresd a te uradat, Istenedet, sze-
resd felebarátodat,  mint tenmagadat s 
szeresd még ellenségedet is." 

Ezek azok a parancsok, melyeket 
az igaz ösvényen járva követni, melyek-
nek engedelmeskedni kell. 

Az eltelt két ezer esztendő alatt 
hányszor letért az emberiség az igaz 
ösvényről, hányszor jött ellenkezésbe a 
parancsokkal és hányszor sUlyedt vissza 
a tévelygés kietlen országába, a hitetlen-
ség és szeretetlenség sötét éjjelébe. 

Es mostan is nincsenek-e feles  szám-
mal, kik nem engedelmeskednek a pa-
rancsoknak sőt vakmerően daczolnak azok-
kal ? — 

Avagy nem látjuk-e nagy tömegét 
azoknak kik kevély gőgjükben képesek 
liarczba szállani az Alkotóval, s azt hi-
szik, hogy csupán csak érettük van min-
den és körülöttük forog  az egész min-
denség P 

Nem látjuk-e nagy sokaságát azok-
nak, kiknek szi"éből egészen eltávozott a 
szeretet, kik közönyösen Bzemlélík ember-
társaik nyomorúságát, kiket nem indíta-
nak meg a fájdalom  könyei és a kétségbe-
esés szivet facsaró  segélykiáltásai. 

Csak ki kell nyitnunk szemünket és 
látni fogjuk  mindezeket és egyben érez-
zük, hogy ujolag szükség van a megvál-
tásra, szükség van az evangeliumi tudo-
mány inegvilágitó fényére  és az örök sze-
retet éltető, fentartó  melegére. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Karácsonykor.*) 

Föl az égbe száll az ének 
Sient Karácsony napján, ţ 
As Istenhez vágyé lélek 
Gyors azárnyakra kapván. 
Mi földön  ma szerte árad : 
A boldogság fénye; 
Mintha-mlnden gond és bánat 
Nyagalomra térne. 

II. 
A konduló harang siavára 
A nép templomba tódul 
S a szent igét áhitva várja 
Mely azól neki a Megváltóról. 

Ki Istene az irgalomnak 
S csak a haragja késik 
De lénye szeretetbe olvad: 
Hallván s fájdalom  nyögéait . 

III. 
Ott fetrengett  a beteg ágyon 
A kis flam  a s kla lányom; 
Fölöttük állottunk, siratva 
Bogy tél jön a kora tavaazra. 

De skl milliókat ápol: 
Megvédte őket a baláltól 
S asent icnépén ss irgalomnak 
A lelkünk ma imába olvsd . . . 
A szivflnkhen  nagy volt a bánat 
8 helyén öröm napfénye  támadt . . . 
Óh Megváltónk I Hol saenvsMa él 
Segíteni másutt se késsél I 

Nagy  IAJOB. 
*) Mutatvány szerzőnek közelebb megjelenő 

Ujabb verskötetéből. 

Az uj ruha. 
Tegnap délben a Központi Pályaudvar körül 

kódorogtam egy kollégámmal. A munkás u'oza 
tájékán egy ismerősnek látszó alakot láttuuk, aki 
elmerülve tárgyalt egy hordárral. Kételkedve 
néztünk feléje  s majduein egyszerre kiáltottunk 
föl  mind a ketten : 

— Nini, es Balázs 
Közelebb mentünk és figyelmesebben  meg-

néztük — csakugyan Balázs volt. Valahu egy 
iskolába jártunk vele s akkor tanároknak és ta-
nulóknak csak egy véleményük volt róla, hogy 
Balázs mint parlamenti vezér, vagy mint minisz-
terelnök fogja  bevégezni a pályáját. Könnyed, 
zseniális és ügyes volt, a professzorok  nem mond 
battak előtte ostobaságot, mert kinevette éket, 
felső  gimnásista korában egyszer politikai cziklet 
irt egy elterjedi napilapba. A tehetősebb apák 
(akiknek együgyű fiaik  voltak) bánatosan mon 
dogatták, mikor a Balázs csodálatos tehetségeit 
emlegették előtlük: 

— A jó latén is oaak Igazságtalan, mint 
az emberek. Egynek mindent megad, a másiktól 
a legkisebbet is megvonja . . 

Balázs azonban nem lett miniaaterelnök, 
egyetemi korszaka alatt kellemetlen viszonyok 
kösé keveredett a egyszer oaak elhallgatott róla 
mindenki. Mikor a többi kollegái már mind a 
diplomájuk révén keresték s kenyerüket, Balázs 
még mindig ötven forintért  dolgozott egy hirea 
védőügyvéd oldalán. 

Két vsgy három év óta nem láttak a most 
megütődve néztük végig. Bslása szánalmas azi-
toáozióban volt, kopottan, megtépve suttogott a 
hordárral, osillndere és ozipől oagyoo (oaas na 

pókról beszéltek. Rojtos kézelője kibukkan pisz-
kos kabátjából — Balázs egész alakja szinte 
szeiiiiéltetóleg fejezte  ki, hogy napok óta 
nem evett. Közelebb mentünk hozzá és inegszó 
Ütöttük. 

— Szervusz öreg, hogy kerülsz ide ? 
A homloka csúcsáig elpirult és hirtelen le-

sütötte a szemét. 
— Tegnap érkeztem, dadogta, a holmim 

ínég kilnn van a pályaudvaron. 
Nyilvánvaló hazugság volt c z s mi szánal-

masan nézlüuk végig rajta. Balázs kinosan ha-
rapta az ajkát, látszott, hogy föltétlenül  szívesen 
venné, ha a föld  jéaágoaau megnyílnék alatta . . . 

Hivtuk, hogy kísérjen el bennünket s a 
Kerepesi uton felültünk  egy villamos kocsira. A 
koraiban ült egy- fiatal  asszony — a szegény 
Balázs félénkon  húzódott meg a legbelső sarok-
ban. Olyan kicsinyre összezsugorodott, mint egy 
sündisznó s bátortalanul tekiutett kifelé  a kocsi 
zúzmarás ablakán. 

A Nemzeti Színháznál leszálltunk s miután 
a kollégámmal egy egyetértő pillantást váltottunk 
volna, igy szóltam Balázshoz : 

— Menjünk be valami kávéházba, ott el-
beszélgethetünk egy félórácskát 

Meglapulva, ügyetlenül baktatott végig Ba-
lázs a fényea,  bronezszinü kávéházon, amelynek 
nagy, világos ablakain át betűzött a téli napsu-
gár. A kassza konyakos poharai stlvárváuyos 
fényben  csilloglak a vakitó sugarak szöktek vé-
gig a teáskannák ezüstjén. Oly előkelő és azép 
volt minden Itl — Balázs derengve ült le aá 
egyik asztal mellé, a óvatosan húzta be topron 
gyos oalpöit, nehogy a vendégek megláaaák. 

A pinczér kiaaé fitymálva  kérdezte tóle: 

— Mit parancsol ? 
Balázs szemérmesen súgta, anélkül, hogy a 

fehér  márványasztalról föltekiutett  volna.-
— Szíveskedjék egy kávét hozni, egy forró 

kávét. A szivem el facsarodott  az ügyefogyott  em-
ber láttára és egyszer a vállára tettem a kezem: 

— Légy őszinte te nagy nyomorúságban 
vagy. Nekünk mindent elbeszélhetsz, hiszen gye-
rekkori pajtások vagyunk. 

Balázs letette a kanalat, könnyei végig 
folytak  arczán. 

— Jó mondta, tudjátok hát meg. öt nap 
óta uem ettem meleg ételt, tis nap előtt adtam 
ki a legutolsó husz krajozáromat. Azt hiszem el 
kell pusztulnom egy kutya se néz rám jó 
szemmel. Nem mehetek emberek közé, nem é r -
hetek senkitől jóakaratot, hiszen ki áll velem 
szóba, ha ezzel a külsővel fölkeresem  . , . Nem 
merek a villamosra ülni, mert az emberek el-
húzódnak mellőlem . Tisztességes kávéházba 
le sem ülhetek, mert a vendégek kinéznek . . 
Arra sincs erőm, hogy megöljem magam, mert 
nyomorúságomban még gyáva is vagyok . . . 

Mikor Balázs megitta a kávéját, igy szól-
tunk hozzál 

— Jöjj velünk, majd oainálunk valamit. . . 
Bevittük egy borbélyhoz, aki megnyírta, 

egy fehéruemUa  bolban kemény mellvértü, hófe-
hér galléroa ingeket éa kézelőket váaároltnnk a 
számára. A belvátoa egy azabóüaletében pedig 
huszonkét forintért  pompáa öltözetet vásároltunk. 
Aa emberek nem is tudják, milyen potom árért 
lehet ruhát szerezni Budapesten. A Balázs sötét-
kék, huszonkét forintos  ruhájának, melyből gyö-
nyörűen vált ki egy világos nyakkendő, a váeii-
utozáo és az Andrássy-uton sem kell magát ssé-
gyelnie. 

ITT m e l l é l d e t htol-vw. 
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J6jj el édes Megváltónk szent kará-
csony ünnepén njra hozzánk ! Világíts be 
menynyei lényeddel a gazdagok palotáiba 
és a szegények kunyhóiba, Hsd el a hi-
tetlenség sötétségét, hogy njra megláthas 
suk és njra feltalálhassuk  as igazság Ös-
vényét, a kegyelmes Istenhez vezető ntat. 

Jffjj  el édes Üdvözítőnk ssent kará-
csony napján, aa örök szeretet nagy Un 
népén újra hozzánk, áraszd szét szent 
szivednek nagy szeretetét ismét az en.be-
riaégre, melegítsd fel  a Te csodálatos ha 
talmaddal a sziveket, hogy fedél  alá jut-
hasson a hajléktalan, ruhához a mezte 
len, kapjon kenyeret az éhező és italt a 
szomjazó, hogy enyhüljön a nyomor, tö-
röltessenek le a fájó  könnyek, gyógyíttas-
sanak meg aa égető  sebek. 

Jöjj el Istennek szent Fia, hozz ál-
dást a hazára, jóllétet a családba, békes-
séget és nyugalmat a népeknek és nem 
zeteknek, hogy születésed szent napja, 
karácsony okozzon örömet kicsinyeknek 
és nagyoknak, szegényeknek és gazda-
goknak egyaránt; hogy mindnyájan ör-
vendező szívvel éa vidám lélekkel zeng-
hessflk: 

„Dicsőség s magasságban Istennek, 
Békesség és jóakarat sz embereknek." 

= • képviselőház ülései. A deczem 
ber 15-iki Ölésben, melyen az elnöki tisztet 
Diaiéi  Gábor teljesítette, a jegyzőkönyv hite-
lesítése után harmadszori olvasásban is elfo-
gadták a horvát provizóriumról szóló javaslatot. 
Napirenden harmineznyolez mentelmi ügy volt, 
meţyeket, mint a mentelmi bizottság előadója, 
Marótbjr  László ismertetett. Felfüggesztették 
a kővetkező képviselők mentelmi jogát: Mol-
nár Jenó (sajtórendőri vétség), Pavlovics Lyu-
bomir (nemzetiségi izgatás), Forgách Antal 
gróf  (párviadal), Olay Lajoa (párviadal), Boncza 
Miklós (becsületsértés), Óváry Ferencz (becsület-
sértés), Lovászy Márton (sajtó utján elkövetett 
becsületsértés és rágalmazás), Holló Lajos 
(párviadal), Pichler Qyózó (csalás), Eötvös Bá-
lint (sikkasztás), Knbinyi Géza (becsületsértés 
és hatóság elleni kihágás), Luby Géza (pár-
viadal), Györffy  Gyula (párviadal), Vészi József 
(rágalmasás), Rakovszky István (párviadal), 
Tisza István gróf  (párviadal), Vojnich Sándor 
(párviadal), Qyörfly  Gyula (becsületsértés), 
Veszelovssky Ferenci (nemzetiségi izgatás), 
Draknlics Pál (becsületsértés). Pap Zoltán (sik-
knsztás), Eötvös Bálint (sikkasztás és okirat-
bamisitás). Nem függesztették  fól  a következő 
képviselők mentelmi jogát: Krasznay Ferencz 
(rágalmazás), Eremits Pál (becsületsértés), Ud-
vary Ferencz (hatóság elleni rágalmazás), Há-
mory Lássló (vesztegetés), Hock János (sikkasz-
tás), László Géza (rágalmazás). Egyelőre le-
vették a napirendről Jankovich Béla (csalás, 
esetleg sikkasztás) mentelmi ügyét. LováBzy 
Mártont népfelkelői  jelentkezésének elmulasz-
tása miatt s budapesti városi tanács katonai 
ügyosztálya megbüntette, anélkül, hogy a men-

Valahol egy pár csinos osipőt is vettünk, 
'k Baláss egyszerre fényes  gavallérrá vedlett át a 
szemeink előtt. Sohasem láttam ilyen csodát; a 
meggörnyedt bátortalan fiu  egyszerre kiegyene-
sedett, egy finom  hajfürt  kscséran omlott le 
magas homlokán. Baláss rágyújtott egy szivarra 
a kényelmes, rengő lépésekben kisért bennünket 
végig a belváros elegáns utosáin. 

— Nagysaerfi  kilátásaim vannak — mondta 
aslvarosva —• egy politikus gróf  régen Ígéri, 
hogy velem íratja meg a memoárjait. Ez hozna 
a konyhára pár ezer forintot,  akkor aztán köny-
nyen beszélek a világgal. 

Látszott, mint tér viasza szivébe s remény, 
a bisalom, mint formálódik  meg lelkében a jövő 
aziaea képe. Egyszerre fürgévé  és elméssé lett, 
szelleme* .aperaue'-ket mondott az ismerős járó* 
kelőkre — szóval Balázs a régi Balázs volt 
Ismét, akit a miniszterelnöki székre predeszti-
náltak a gyerekkori pajtások. 

Kgyntt mentünk ebédelni a Baláss I anya-
gai azélott a plnesérnek: 

— Hé. barátom, adja eaak idébb a mustárt... 
A filet  Jól legyen sütve . . . Hoszon egy forró 
kávét — de gyorsan mozogjanak a lábai . . . 

Ugy beszélt, mint egy ur, aki megjelené-
sének értékével teljesen tisztában van. Barmlnez-
őt foriat  áru különböző rnha egyszerre elméssé, 
vidámmá, sót okossá tette est a szomora. elcsüg-
gedt éa szinte ostoba fiaskót. 

Bbéd atáa, miközben bölos óvatosság,..' 
vágta la a szivarja végét — igy ssólott mo-
solyogva: 

— Néha vannak pereseim, amikor elhagyom 
magam . . . De teringettét, nem kell engem 
félteni  . . . Jön még egy jé idő. meglássátok, 
amikor a lábam alá gyűröm est as egész egy-
ügyű esöeaeláket . . . 

SzomahÁzy  István. 

teimi jog felfüggesztését  kérte volna. Erre az 
ügyre vonatkozólag a ház utasiţja a belügy-
minisztert, hogy a Lovászyra kirótt büntetést 
semmisítse meg és a hibát elkövető tisztviselő 
megbüntetése iránt intézkedjék. Bakó József 
mentelmi jogát, kinek a balatoni halásztársa-
ság fenyegető  levelet irt, ez által nem találta 
a ház megsértettnek. A deczember 16-diki 
ülésben Apponyi Albert elnöklete alatt a 
jegyzőkönyv hitelesítése után a könyvtári bi-
zottság jelentését hallgatták meg, melyet Bal-
lagi  Géza, Szederkényi  Nándor és Madarász 
József  hozzászólásai után, kik az országgyűlési 
iratok gyűjtését és publikálását sürgetik é» 
elnök nyilatkozata után, mely szerint első do-
log a gyűjtés és az 1790. utáni gyűjtéssel egy 
kipróbált tudóst kellene megbízni, a ház tudo-
másul is vett. A kivándorlási  javaslat tár-
gyalását Kristoffy  József  előadó vezette be, 
ki azt elfogadásra  ajánlotta, fiarta  Ödön pártja 
nevében örömmel fogadja  a javaslatot. Szerinte 
a kivándorlás szervezését csak magyar társa-
ságra kell bízni. A kivándorlást a magyar tenger-
part felé  kell irányítani, ba ez megtörténnék, 
Piume forgalma  havonkint két millióval gyara-
podnék. Kívánja, hogy Amerikába konzulokká 
magyar származása es magyar érzelmű embe-
reket nevezzenek ki és a künn lévő magya-
rokat egyházi oltalomba részesítsék. Hegedűs 
Lóránt statisztikai adatokkal bizonyítja, bogy 
Európa minden államának sikerült akivándor-
lást csökkenteni, csak Olaszországnsk, Orosz-
országnak, Ausztriának és Magyarországnak 
nem sikerült az. Tőlünk a mult évben 70 ezer 
ember vándorolt ki. A kivándorlók tőlünk leg-
inkább Amerikába és Romániába törekednek. 
A törvédyjavaslatot örömmel üdvözli. A bajok 
egyike az, bogy konzulátusainknak magyar 
jellege nincs kellóképpen kidolgozva. A másik 
fődolog  az, hogy felvilágosítással  szolgáljunk 
a kivándorlóknak, mint a hogy Anglia teszi, 
mely plakátokon hirdeti, hova nem lehet bizo-
nyos időben kivándorolni. A tiszteletbeli kon-
zulok a legalkalmatlanabbak, inkább ügynököt 
alkalmazzunk. Hiszen ezek a tiszteletbeli kon-
zulok többnyire éppen a kivándorlókon gaz-
dagodnak meg. A mi az amerikai magyar egy-
házakat illeti, ugy lehet csak megmenteni azo-
kat, ha helyzetüket tisztázzák a szentszékkel 
szemben. Áttér azután Romániára és azt mondja, 
irtsa ki a magyar közvélemény és Bajtó azt a 
kifejezést:  erdélyi kérdés. Ilyen nincs és nem 
is lehet. Századok óta szivja föl  Románia a 
székelyt és most már annyira vagyunk, hogy 
Románia szabályozza a székely-kivándorlást. 
Itt is az egyházi oldal a legfontosabb.  Érde-
kesen mondja el a moldovai és oláhországi 
magyarok elpusztulását, a azt mondja, óriás 
szatíra, hogy a románok vádolnak miDket el-
nyomással, a kik nemzetiségi egyházainkat oly 
szabadsággal ruháztuk fól,  a tbilyennel a ma-
gyar egyházak sem rendelkeznek, holott ők a 
romániai magyar egynázaktól minden szabad-
ságot megvontak. Igazságot kiván szolgáltatni 
a pápának. Kimutatta Jorga, a bukaresti egye-
tem tanára, hogy a római pápa mindig magyar 
papokat akart küldeni Romániába, de mindig 
a mi akkori diplomácziánk akadályozta meg. 
A moldovai katoliczizmus történetében az van 
mondva, hogy a szentszék, valahányszor ez 
ötven, száz évenkint fölujuló  felkiáltások  tör-
téntek, min iig akart oda magyar papokat kül-
deni ; mindig ama elvből indult ki, hogy ma-
gyar papokkal kell kielégíteni az ott lakó vé-
reinknek lelki szükségleteit és hogy még sem 
tette, abban kizárólag diplomácziánk akadá-
lyozta meg. Világosan ki van derítve, hogy az 
akkori osztrák diplomácziai ügyvivők voltak 
azok, kik nem engedték, hogy ezek a papok 
odamenjenek és ennek a következménye az, 
hogy ott Nagy-Magyarország elveszett. Jelen-
leg nem igy van, miután van diplomácziánk, 
a mely a mienk is s miután van ilyen, ennél-
fogva  kötelessége, hogy ha már a román ál-
lampolgárokká lett magyarokat magyarokká 
nem teheti, legalább azokra a magyarokra 
nézve, a kik jelenleg még magyar állampol-
gárok, megtegyen minden lehetőt, hogy a ma-
gyarság kötelékében megmaradjanak. Ezután 
a diplomáczia kötelességeit fejtegeti  s utalva 
a külügyminiszternek a delegáczióban tett állí-
tására, hogy a külügyek terén már több helyen 
használják a magyar czimert, fölemlíti,  hogy 
hosszú kőrútjában csak kétszer látott magyar 
czimert, mind a kettőt Konstantinápolyban. A 
konzulátusoknak mindenütt magyarokkal kell 
ellátva lenniök. Ebben a tekintetben éppen a 
miniszterelnök ur égisze alatt nagy haladás 
van. Mert állithatom, hogy Amerikában majd-
nem minden konzulátusnál kétharmad része a 
tisztviselőknek magyar. Romániában megté-
veszti a közönséget az, hogy igen kitűnő ma-
gyar konzulaink vannak Jasszlban és Galacz-
ban, de német nevüek s ezeket a németekhez 
szokták számítani. Ez azonban még nem ele-
gendő. Egyrészt addig, a mig nincs elég kon-
zulunk, ne tennének Varsóba, Teheránba ma-
gyar konzolokat, hanem oda konczentrálják 
őket, a bol magyarok vannak, nem oda, a hol 
nincsenek. Másodszor, ha a miniszterelnök ur-
nák az a reformja,  melyet a külügyminiszter 
orral megállapított, hogy öt évig ctnitsák a 
konzuli akadémiákon a magyar nyelvet, életbe 
lép, akkor át kell alakítani a vizsgálati sza-
bályzatot, még pedig ugy, hogy mas, mint a 
ki a magyar nyelvből is a vizsgálatot le nem 
teszi, konzol ne lehessen. Romániában nekünk 
is agy kellene cselekednünk, mint Németor-
szágnak. Nekünk százezernél több állampol-

gárunk van Romániában és csak egy papunk, 
Németországnak 15,000 polgára van ott, de 
van egy katolikus papi szemináriuma, tizennégy 
papja. A konzoli czimernek anyagi értéke van 
Amerikában, a bennszülött pálinkás-boltos ki-
teszi a magyar czimert a boltjára, különben a 
tót oda be nem megy, de miről ismeri meg a 
magyar kivándorló a konzulátusunkat ? Ö ma-
gyar czimert Konstantinápolyban, a nemzetközi 
konzuli bíróság palotáján látott csak. Szerinte 
a konzuli bíróságon megoldott czimert kell al-
kalmazni a konzulátusokou.Minden konzul tud-
jon három nyelvet: francziát,  németet, magyart. 
Érjen már véget az az állapot, hogy a szé-
kelynek, nóha szót Bem tud németül, Romániá-
ban a ki vándorlóknak való blankettát néme-
tül kell kitöltenie. Az útlevél meghosszabbítása 
dolgában a komikumig furcsán  bánnak el a 
magyarokkal a konzulátusok B ha nagynehezen 
meghosszabbítják is egy évre  az útlevelet, a 
magyarral 6 forint  10 krajezárt fizettetnek,  az 
osztrákokkal csak 70 krajezárt. A törvény-
javaslatot a jobb jövő reményében elfogadja. 
Csernoriob  János nincs megelégedve a javas-
lattal, mert a kormány nem akarja meglátni 
a kivándorlás igazi okát: a rossz és népet zak-
lató közigazgatást. A kivándorlás nem fog  szü-
netelui mindaddig, mig téli munkája nem lesz 
a népnek. Egyházi tekintetben a kivándorlók 
érdekében tárgyalni kellene a szentszékkel. A 
romáuiai magyarokról a Szent László társulat 
gondoskodik ugy, a hogy tud, de a kormány-
tól nem kap semmi segítséget. A javaslatot 
pártja nevében elfogadja.  A deczember 17-iki 
gyűlésben Apponyi Albert elnöklete alatt A 
kivándorlásról  szóló törvényjavaslatot tárgyal-
ták. Mándel  Pál szerint a kivándorlást csak a 
nagy földbirtokok  párczellázásával s az ipar 
éB a kereskedelem föllenditésével  lehet csök-
kenteni. Kossuth  Ferencz szerint nem a ki-
vándorlás az igazi bsy, hanem a kivándorlás 
oka. Reméli, hogy a kormány a javaslat hiá-
nyait rendeletekkel fogja  pótolni. Elismerést 
mond a kormánynak a javaslatért. Bornemisza 
Lajos szerint nem a csábítás az oka a kiván-
dorlásnak, hanem inkább az, hogy a kivándor-
lók pénzt takarítanak meg. A szóló kerületé-
ből a muukabiró férfiak  nyolezvan százaléka 
vándorolt ki Amerikába. A kivándorlóknak 
meg kellene könnyíteni a viss/atérist. Wilczek 
Frigyes gróf  a néppárt nevében elfogadta  a 
javaslatot, de azt kifogásolja,  hogy a javaslat 
az ügynöki intézményt törvénybe akarja 
iktatni. Sághy  Gyula fölhívja  a kormány fi-
gyelmét arra, hogy csak azoknak a kivándor-
lóknak engedje meg a visszatérést, a kik az 
idegenben is hü fiai  maradtak hazájuknak. — 
Szederkényi  Nándor szerint javitaui kell az 
ipari viszonyokat, akkor majd CBökken a ki-
vándorlás is. A törvényjavaslatot elfogadja. 
Áptim  Mihály szerint nagy oka a kivándor-
lásnak az is, hogy a legelőket mind beerdő-
sitik s igy az állattenyésztést lehetetlenné teszik. 
Széli  köszönetet mond a szónokoknak az ob-
jektív bírálatért A javaslatról nem állítja, hogy 
a kivándorlást megfogja  szüntetni, mert tudja, 
hogy azt csak gazdasági fordulat  szüntetheti 
meg. A gazdasági viszonyok megjavítására a 
kormány törekszik is. A mostani javaslattal a 
kivándorlás korlátozását és irányítását akarják 
elérni. A külföldi  akczióval a külügyi képvi-
seletet kell megbizni, mást nem lehet. A kor-
mány igyekszik a szentszék aggodalmait a 
magyar vikárintus iránt eloszlatni. A kormány-
nak is az a czélja, hogy a kivándorlást Fiúmé 
felé  irányítsa. Á javaslat czélját igy foglalja 
össze: a kivándorlást korlátozzuk és irányít-
suk s fentartjuk  a kivándorlókkal az össze-
köttetést, a mély czélra a kormány pénzala-
pot fog  teremteni. Széli beszéde után a ház 
a javaalatot általánosságban elfogadta  és meg-
kezdték a részletes tárgyalást is. A második 
Bzakasznál Kristoffy  eladó a közigazgatási 
bizottság nevében azt a módosítást ajánlja, 
hogy az adóhátrálékosok és az éves szerző-
désben levő gazdasági munkások kötelezett-
ségük rendezése előtt ne kaphassanak útleve-
let. Ezt a módosítást elvetik 8 az eredeti szöve-
get fogadják  el. A deczember hó 18-diki ülés-
ben a jegyzőkönyv hitelesítése után Wlassics 
Gyula terjesztette be a tanítói nyugdíj és 
gyámalapról szóló jelentéseit, melyeket kiad-
tak a közoktatási bizottságnak. Azután letár-
gyalták a kivándorlási javaslatot részleteiben 
Is és némi módosítások után elfogadták.  Azu-
tán a kórvények tárgyalását folytatta  a ház. 
A Rákóczit éa Bercsényit meggyalázó tör-
vény eltörlésére és a Kossuth érdemeinek meg-
örökitéBére vonatkozó kérvényeket kiadták a 
miniszterelnöknek. A főváros  a Kossuth szob-
rára áldozatot kér az országgyűléstől. Ezt a 
kérvényt a Kossuth nagy érdemeire való hi-
vatkozással kiadták a kormánynak. A deczem-
ber 19-én Tallián Béla elnökölt. A jegyző-
könyv hitelesítése után Láng Lajos jelentést 
teáz a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó uj 
rendeletéről éa két törvényjavaalatot nyújt be 
a marhaBÓről és a tengeri hajózásnak nyújtandó 
kedvezményekről. Ezután Pap Zoltán adta elő a 
már előlegesen bejelentett inditványát, mely-
nek az lett volna a czélja, hogy a mentelmi 
ügyeket a nyilvánosság kirekesztésével tár-
gyalják. Az indítványt ellenmondásokkal és 
zúgással fogadták  s Széli  Kálmán sem találja 
helyes dolognak utasítást adni a bizottságnak, 
vigyázzon minden képviselő arra, hogy ne 
jöjjön összeütközésbe a büntető törvénynyel. 
Az indítvány tárgyalását ellenzi, mire aztán 
Pap Zoltán visszavonta az indítványt. Ezután 

a ház a kivándorlásról szóló törvényjavaslatot 
harmadik olvasásban is elfogadta.  Erre a kér-
vények kerültek sorra. Szilágyvármegye kér-
vényét kiadták a kereskedelmi és belügymi-
nisztereknek. Pozsony város kérvényét a vá-
lasztási törvény reformja  ügyében többek hoz-
zászólása és a miniszterelnök hosszabb nyi-
latkozata után, a melyben az egységes ma-
gyar nemzeti állam érdekében lehetetlenség-
nek tartja a választói jognak olyan reformját, 
a milyet az ellenzék követel, kiadták a bel-
ügyminiszternek. Szilágyvármegye kérvényét 
a végrehajtási törvény módosítása ügyében, 
az igazságügyi miniszter azon nyilatkozata 
után, hogy ó is szükségesnek tartja a végre-
hajtási törvény revízióját, kiadták az igazság-
ügyi miniszternek. Az erdélyrészi vármegyék 
gazdasági főiskolát  kérnek Kolozsvárra. Ezt a 
kérvényt kiadták a foldmivelésügyi  miniszter-
nek. Rátkay azon felszólalására,  hogy mikor 
kezdődik a ház karácsonyi szünete? Széli 
miniszterelnök kijelenti, hogy 20-ikán tul nem 
óhajt érdemleges gyűlést tartatni, de kéri a 
képviselőket, hogy a mit a 20-iki ülésen el 
lehet végezni, azt végezzék is el. Ülés végén 
Szülló  Géza interpellácziót jelentett be azon 
négyszáz szegény egyetemi hallgató ügyében, 
a kiket, miután tandijat fizetni  nem tudtak, ki-
zárnak az egyetemről. Az interpellácziót kiad-
ták a kulturminiszternek. A deczember hó 20-
iki üléat Apponyi Albert vezette. A jegyző-
könyv hitelesítése után Kossuth  Ferencz kér-
dést intéz a miniszterelnökhöz, hogy mi lesz 
az ország közgazdaságának a sorsa? Széli 
Kálmán Kossuthnak azt felelte,  hogy mindad-
dig, mig a tárgyalás befejezve  nincs, nem 
nyilatkozhatik. De nem mond le a reményről, 
hogy a megegyezés sikerül s hiszi, hogy már 
az első ülések egyikén kijelentéseket tehet. 
Rakowszky  István azt kérdi a miniszterel-
nöktől, hogy Ausztriában történő kormányvált-
ság esetén minő garancziája van, hogy a Kör-
berrel történt kiegyezési megállapodások ér-
vényben maradnak. Széli Kálmán azt feleli, 
hogy nem tudja vájjon lesz-e kormányváltság 
Ausztriában s ha van, hogy milyen lesz az uj 
osztrák kormány, de a garanczia, meg van 
magában a magyar kormányban. Holló  Lajos 
azt állitja, hogy az uj hadügyminiszter kine-
vezésében nem nyilvánult a magyar miniszter-
elnök befolyása.  Széli  azt mondja, hogy a ki-
nevezés az eddigi gyakorlat szerint történt. 
Azután kérvények tárgyaltattak. A kereske-
delmi alkalmazottak kérik, hogy a vasárnapi 
munkaszünet rájuk ia terjesztessék ki. A hi-
vatalnokokra ugyanezt kéri több vármegye. A 
kérvényeket kiadták a kereskedelmi minisz-
ternek. Tizenkét törvényhatóaág kéri a nem-
zetiségi törvény módosítását. Kiadták a bel-
ügyminiszternek. Több vármegye a szerb ke-
reskedelmi szerződés felmondását  kéri. Széli 
Kálmán Rátkay kérdésére kijelenti, hogy ha 
Németország felmondja  a szerződést, akkor a 
mostani szerb szerződést ia felmondják.  A 
kérvényt egyébiránt kiadták a kormánynak. 
Azután általánoaságban éa részleteiben letár-
gyalták éa elfogadták  az inaég munkáról ezóló 
törvényt, mely8zerint a kereskedelmi miniszter 
900 ezer koronát kér a háztól inaég munkára. 
Széli  Szederkényinek az olaaz borvám-klau-
zula dolgában tett interpellácziójára kijelenti, 
hogy a kormány január elején felmondja  az 
olasz borvám klauzulát. A választ a házzal 
együtt az interpelláló is tudomásul vette. 
Rákosi  Viktor azt kérdi a miniszterelnöktől, 
hogy mi volt az oka Krieghammer bukásának 
éa hogy utódja tud-e magyarul? Széli  védel-
mezi Krieghammert, a ki nem volt ellenségünk 
nem kell tehát őt kigúnyolni. Pitreich az uj 
miniszter minden eaetre ugy fog  tenni, a 
mint a törvény parancsolja. A választ tu-
domásul vették. Bedőházi  János a maros-
vásárhelyi képviselőtestület kiegéazitése ügyé-
ben, Ráth Endre pedig a kézdivásárhelyi köz-
birtokosság uj beosztása-ügyében interpellál-
nak. Széli  mindkettőnek megnyugtatólag vá-
laszolt. Szederkényi  azért interpellálta meg 
a kereskedelmi és pénzügyminisztert, hogy a 
tiz kilónál súlyosabb Bertés szállítmányokat a 
pénzügyőrök nem engedik a főváros  területére. 
Az interpellácziót kiadták, az illetékes minisz-
tereknek. S miután ezen ülés jegyzökönyvét 
hitelesítették az elnök boldog ünnepeket kí-
vánt a ház tagjainak éa az ülést bezárta. 

-= Hadügyminiszter változás. Már 
régebb idő óta iameretes, hogy Krieghammer 
báró hadügyminiszter belefáradt  hivatalába. Ez-
előtt már két izben beadta a hadügyminiszter-
aégről való lemondását, de ő felsége  nem fo-
gadta azt el. Most azonban elfogadták  lemon-
dását. Erre vonatkozólag a hadsereg rendeleti 
közlönye a következő királyi kéziratot közli : 
Kedves Krieghammer báró lovassági tábornok ! 
Már tibb mint egy éve és legutóbb ia ismé-
telve azt a kérelmet terjesrtette elém. hogy 
alkalmas pillanatban mentsem fól  hivatalának 
nehéz terhe alól. Több mint 53 éve szolgálva 
ténylegesen hadseregemben és kileucz év óta 
vezetve az oly nagy felelőséggel  járó hadügyi 
kormányzatot, jogot szerzett arra a kíméletre, 
a melyre ily nagy korban az egézség fönntar-
tásának szüksége van. A midón tehát nyug-
díjazása iránt való kérelmét kegyelmesen tel-
jesítem, hálával emlékezem meg békében éa 
háborúban egyaránt tanúsított kitűnő szolgála-
tairól. Őszintén kivánom, hogy a rájok való 
visszapillantás épp agy elégtételül azolgáljou 
önnek, mint az, hogy újra kifejezem  megelé-
gedésemet és biztositom állandó jóindulatom-
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ról. Bécs, 1902 deczember 17. Ferencz József 
B. k., GolohovBzki s. k.- Egy másik kézirattal 
ő felsege  Pitreich altábornagyot nevezi ki kö-
zös hadügyminiszterré. A mint olvassak, ma-
gyar parlamenti körökben elég kedvezően fo-
gadták Pitreich altábornagy hadügyminiszterré 
történt kinevezésének hirét. Az uj hadügymi-
niszter hosszú éveken keresztül résztvett a 
delegáczióban mint szakrefens,  osztályfő  s el>-
l>en a minőségében gyakran érintkeztek vele 
a magyar képviselők, a kik mint nyilteszU 
embert, nagy szaktudásu katonát ismerik. Az 
idősebb képviselők, a kik a mult czikluaokban 
is tagjai voltak a delegáczióknak, sót még az 
ellenzékiek ia, nemcsak elismeréssel vették 
Pitreich kinevezésének hirét, de kiválasztását 
és kinevezését az uralkodó egyik legszerencsé-
sebb tényének mondják. Pitreich Henrik lovag 
1841 jnlius 10-én Laibakban született; elvé-
gezte a mUszaki akadémiát és 1859-ben máso-
dik osztályú hadnagy lett a 6. műszaki zász-
lóaljnál. A következő esztendőben áthelyezték 
az elsó mUszaki ezredhez, 1866-ban első osz-
tályú hadnagy és még ugyanabban az eszten-
dőben főhadnagy  lett és résztvett az akkori 
hadjáratban. A háború után a budai és nagy-
váradi műszaki igazgatóságoknál szolgált. 1871-
ben második osztályú százados lett s ugyan-
ekkor a vezérkarhoz osztották be. 1873-ban 
első osztályú századossá léptették elő és to-
vábbra is megmaradt az társszervezett vezér-
karnál. 1878-ban őrnagy és 1882-ben alezre-
des lett. 1883-ban a király a III. osztályú vas-
koronarenddel tüntette ki. Ugyan ebben az 
esztendőben megvált eddigi állásától és a kö-
zös hadügyminisztériumban az ötödik osztály 
főnöke  lett Ebben az állásban 1883-ben ezre-
dessé léptették eló; 1888-ban kiváló szolgála-
tainak elismerésetil a Lipótrend lovagkereszt-
jét kapta és még ugyanabban az esztendőben 
beosztották a 72. gyalogezredhez, a melynek 
parancsnoka lett, 1889. márciusábar. 1890-ben 
a közös hadügyminisztérium elnöki osztályá-
nak feje  lett. 1891-ben vezérőrnagy gyá nevez-
ték ki s 1895-ben átvette a przemisli 24. gya-
loghadosztály parancsnokságát. Ugyanabban 
az évben altábórnagygyá s 1896 januárban 
a vezérkari főnök  helyettesévé nevezték ki. 
Pitreich altábornagy a franczia  becsületrend kö-
zépkeresztese, a dán Danebrog-rend, a svéd 
kardrend, a porosz vörös sas- és koronarend, 
az orosz Szent Annarend lovagja és a romá-
niai csillagrend tisztje. 

= A képviselőház szünete. A kép-
viselőház deczember hó 20-ától január hó 9-
ig érdemleges gyűlést nem tart. Erre a gyű-
lésre halasztották az utolsó ülésről elmaradt 
tárgyak elintézését. 

= Az állami tanítói fizetések  ren-
dezése. Már csak egy uehány nap v&laszt el 
attól, hogy a pénzügyminiszter a képviselőház 
elé terjeszti az állami tisztviselók fizetésének 
rendezéséről szóló törvényjavaslatot. Ez a rég 
várt javaslat nemcsak a tisztviselők, hanem az 
állami tauitók igényeit is hivatva lesz kielégíteni, 
a mennyiben es a tervezet egyes részleteiből ki-
szivárgott. Kiemelhetjük elsősorban is azt a nagy 
jelentóaégü intézkedést, hogy az állami néptaní-
tók abban állami tisztviselőknek vannak elismerve 
éa részesülni fognak  mindazon kedvezményben, 
mely az állam tisztviselőit méltáu megilleti. A 
szolgálati pragmatika rájak is érvényes lesz. Már 
csak es oly eredmény, hogy ezért a minisztert 
az eliamerés méltán megilleti. De nagy meg-
lepetést fog  tartalmazni a fizetési  kimutatás rész-
letezése is, mely szerint egy-egy tanító 1000 
korona előléptetésben is részesül. Az 1808. évi 
népoktatási törvény szellemében aegédtauitói 
állások ia kreáltatnak. Ez álláaban 6 évig marad 
a tanító 1000 korona fizetéssel  éa lakbérrel, az-
után előlép 1400 korona alapfizetéssel,  lakbérrel, 
lakbérrel és 6 évenkint 100 koroua fizetési  pót-
lékkal. Az igazgatással megbizotl tanító kap ezen 
kívül kis iakoláknál 400 korona jutalomdijat, hat 
tanítónál többel biró iskolánál 600 korona jnta 
lomdijat. E fizetésjavilásokból  következik, hogy 
a tanitóaág között a törvény szentesítése után 
egyszerre egymillió koronát meghaladó összeg 
osztatik ki. A Izetésjavitás egyik előnyöa oldala, 
hogy azt nem részletenkint bajlják végre, hanem 
egyezerre az egész voualon. Ila tehát ez a hír-
forrás  igaz kutróvel bir, a javaslat az állami 
néptanítóknak minden méltányoa követelését al-
kalmsa leaa kielégíteni, de igen másfelől  az elé-
gedetlenséget éa elkeaeredést szítani a nem 
állami tanítók soraiban, a kik egyenlő kvaliflká-
czió éa egy ezélra törekvő munkakör mellett 
továbbra ia kénytelenek lesznek a fizetés  számba 
nem eahetó szolgai ellátással nyomorogni. 

_ Lázár Menyhért összeférhetet-
lenségi flgye.  A képviselő ház összeférhetet-
lenségi bizottsága gróf  Audráei Tivadar elnök-
iele alatt folyó  hó 17-ikl ülésében vette tárgya 
lés alá Lázár Menyhért gyergyó kerületi képvi-
selő öasaeférhetetlenaégi  ügyét, melynek előadója 
dr Heints Hugó volt. A bizottság egyhangúlag 
kimondotta, hogy Lázár Menyhért országgyűlési 
képviselő a képviselői megbízatással össze nem 
férő  helyzetben  van az által, hogy a csikvár-
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megyei magánjavaknál igazgatói álláat tölt be. 
Felhivatott tehát, hogy a bizottság ezen határo-
zatának a képviselőházban való bejelentésétől 
számítandó 8 nap alatt vagy szüntesse meg ösaze-
férhotlenségi  hulyzetét vagy pedig mondjon le a 
képiuelói megbízásról. Ez utóbbira egyáltalán 
ninc-i oka Lázár Menyhért képviselőnek, mert 
közluHomáau dolog, hogy igazgatói állását a vár 
megyének még as óssöu rendelkezésre bocsá 
totla, a nyugdijválaaztmány 1003. január hó 
l-étól kezdódőleg nyugdíjazta és dr. Csiky József 
ügyvéd még az októberi közgyűlésben meg is 
választatott igazgatóvá helyébe és hogy az iigyek 
és iroda átadáaa is már a uapokban megtörtént. 

= A mérsékelt ára marhasó. Lukács 
László pénzügyminiszter e bó 20 iki ülésében 
törvényjavaslatot terjesztett elő a marliasó elő-
állítása és forgalomba  hozáaa iránt fennállolt 
1897. évi I. t. cz. módosítása iránt. Az indokolás 
kiemeli hogy bár a mérsékelt áru marhasó ró] 
szóló előljelzelt t. oz. hatálya alatt a marhasó 
eladási forgalma  évről-évre növekedett, de a for-
galomnak látható emelkedése daczára is a fo-
gyasztó- sehogy eem áll arányban az ország 
marhaállományának tényleges sószükségletével. 
A fogyasztás  kedvezótleo alakulása iniatt sziik-
ségi-Bsé vált tehát a marhasó alapárát es eddigi 
10 koronával szemben 6 koronában állapítani 
meg jövőre ia, bogv a marhasó fogyasztásának 
az okszerű állattenyésztésre kiható nagy hord-
erejére való tekintettel a fogyaszfta  fejlődésének 
akadályául szolgáló törvényes intézkedések mó-
dosításával a marhasó forgalmának  nagyobb lendü-
let adassék, és hogy a régi törvény 3. 4. g-ai-
nak hatályon kivül helyezésével a marhasó eláru-
sitáaa éa megszerzése körül dívott, de az eddigi 
tapasztalatok állal uem igazolható szigorú alaki-
ságok megszüutettessenek, a mennyiben eddig 
másnak, mint a kincstárnak nem volt megengedve 
marhasót előállítani, jövőben pedig meg IBBZ en-
gedve, hogy a marhasó sajtolását nyalásra ia 
alkalmas módon a kincstár által megbízandó 
magánvállalkozók ÍB teljesíthessék. 

Karácsony napján. 
Fel a szivekkel 11 . . . Égi fény  áradt szét, 

mely áthat végtelen tereken és időkön. Az örök 
szeretet: a Messiás megszületett. Fel a szi-
vekkel !! Igen, . . . fel  a szivekkel I Szakítsuk 
szét azt a lánczot, mely rabbilincsként a lölil 
rögéhez köt. Oz/.ök el magunktól a gondolatot, 
melyet hia dolgok ébresztnek beunönk. Gjőzzök 
le a szenvedélyt, mely csak földi  dolgok pos-
ványába sülyeszt. Igen, mert eljött a Messiás. 

Avagy lalán mindez fölösleges?  A XX. 
század népei talán a műveltség, a tudomány, 
az erkölcsösség zenitjén állanak ? Az 6 kori 
barbarizmusnak, hitetlenségnek nincsen semmi 
maradványa? Oli, dehogy nincsI Korunk köz-
szelleme és tettei még talán rombolóbbak. A 
szeretet két főparancsa,  a hit, az erkölcs alig 
észlelhetők. A gazdag szive kőkemény, a sze-
gényé irigy ; a tudós a bitet a bigottak részére 
véli feniitartandónak  ; az erkölcsöt azért, mert 
igy könnyebb az emberek közt reodet tartani, 
mint az állatok közt és ezen rendre tudósnak, 
a gazdagnak a személy és vagyon biztonság miatt 
szüksége van. Becsületes, jellemes hírnévben 
álló emberek a társadalom bámulatára hirtelen 
a legnagyobb gaztettet követik el. Csalnak, ba-
misitnak, sikkasztnak, lopnak és mint darázs 
a pókbálóból, oly könnyen menekülnek a törvény 
büntetésétől. Ott vannak a szó szűkebb értel-
mébeu veit szocialisták. Izgatnak vagyon és 
személy ellen. Ott vannak az anarkislák. Haj-
meresztő tetteik rémülettel töltik el a világol. 
Ott vannak a lélek-kufirok,  kik azt hirdetik : 
nincs Isten, nincs lélek . . . . olyanok vagyunk: 
mint a majom, az eb, vagy a többi állatok . . , 
Ott vannak a hazaárulók, kik büntetlenül 
— mint férgek  — élődnek a haza földjén.... 
Ott vannak . . . . oh de hányan ? . . . . sokan, 
sokan. És nincs e szükség többé semmi isteni 
tanításra? Avagy paszta emberi tanítás ele-
gendő ? I Oh nem 1 Isteni tanítás, a ma szüle-
tett Messiás tanítása kell ide. 

A ma született Hegváltó tanította : „Sze-
resd a te aradat  istenedet.'  Hányan vannak, 
kik pogány módra káromolják I Hányan van-
nak, kiknek Istenök a mammon, a pén« és min-
den földi  vagyon I Ezek kigúnyolják  a Mes-
siást. 

„Szeresd  felebarátodat!...  . szeresd 
ellenségedet."  Hol az ember, kinek szivét az 
ellenség szeretele hevitene 1 ? Nincs! Elfojtanók, 
meggyilkolnék ellenségeinket; boszut liheg keb-
lünk az ellenünk vétőknek. Újra  megfeszi-
tenSk  a Messiást. 

nBizzál!  — a te hited  meggyógyít 
téged  !* Minden időkben megvolt, hogy a leg-
nagyobb Indós és a tadatlan hitt; a kettő kö-
zötti tátongó ürt s bitetlenek tábora töltötte 
be. Ezen tábor minden Isteni dolgot tagadott; 
csakis néha-néha engedett tért a hitnek. Uikor ? 
Akkor, midőn czikázó villámok eget, földet  rázó 
menydörgések megremegtették, vagy midőn 
tengervész idején emberi segítség hiányában 0 
Hozzá volt utalva. Igy rsn es most is. Ezek 
megostorozzák  a Messiást. 
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„Oszd  el  vagyonodat  a szegények 
közt.  Jót  oselekedjetek,  bogy jutalmatok 
bórsóges leszen'  tanítja a Messiás. Matassa-
tok embert, ki az elrejtett szűkölködőn segí-
tene l ? . . . Segítünk ugyan, mint a hipokrita, 
de csak a látszatért. Háoy színművész remekel 
az élet színpadán Şogy tapsol neki egész légió, 
mert a nagy bőst, a nagy tudóst, a jókedvű 
adakozó', a kegyes pártfogót  elbáiólóan ját-
szotta. De mennyi jaj, mennyi sóhaj követi ezen 
színjátékot a csalódottak, elnyomottak, a miatta 
szenvedők részéről. Ilyenek Hf  élet komédiásai. 
Ezek epével  itatnák  a Messiást. 

,En vagyok az élet.,  ut és  igazság!' 
hirdeti a Messiás. Hogyan lehet ez? Hisz so-
kan azt hiszik, hogy nincs örök élet. Ezen a 
földön  vége mindennek. Mint az állatnál, ngy 
kezdődik és végződik életüuk. A metafizika 
ezeknek bölcsészeti rögeszme. Inkább hisznek 
a spiritizmnsban, a lakirok szemfényvesztő  test-
kínzásában s több efélében.  Inkább hisznek 
Kleopatra történetíróinak, a görög és római 
UHlhologiának, mint a Messiás tanításának és 
történetíróinak. Ezek balálra  Ítélnék  a Mes-
siást.  Ilyen a mai társadalom képe.Sötét, na-
gyon sötét 1 Jöjj el közénk isteni Mesteri 
öntsd szét örök szereteted, áraszd szét vilá-
gosságodat, hogy ezeknek melegénél és fényé-
nél átváltozva szeressünk és kövessünk Tége-
det ; a gazdag és szegény szivedhez siessenek; 
a Indós bölcseségedből merítsen tudományt; a 
bitetlen, az erkölcstelen, a lélekknfár,  a hon-
áruló, Zacheusként fogadjon  Tégedet; s hocy 
isteni tanításod betöltvén az emberi társadal-
mat; emeljen minden szivet magasra, fel  oda, 
hol mondhassak : Habemas ad Dominam ! 

Ferencz  János. 

Karácsonykor. 
Lampert Gésától. 

Csengve-bongva oaak a régi 
Haraug szói ma: 
Hivő szava mégis, mégis 
Mintha jobban szívhez szólna . . . 
Régi templom . . . régi ének . . . 
Szeretetuek, békeségnek 
Himnusza száll ma ÍB égre 
SzárnyCBattogva... 
Még is most e drága földuek 
Szive iniutlia feldobogna  1 

Igézvtbo ejt egy csodáé, 
Szép lörtéuet: 
S kezdete messze, messze 
S nem ér talán soh'se véget. . . 
fulutiiink  egy angyal száll át: 
Földre dobja arany szálát... 
Megragadjuk, bunk, — bánatunk. 
Mind feledjük. 
S ének szónál, imaszónál 
Fonogatjuk... szövögetjük 

Szeretetről, türelemről. 
Irta: Dr. Oidófalvy  látván. 

A tárgy, melylyel foglalkozni  kívánok, sem 
nem nj, sem nem eredeti, legfeljebb  értelmes 
csoportosítása és kivonat több a szocziális kér-
déssel foglalkozó  barátom és az én értekezé-
seimből. 

Nsbogy valaki plágiummal vádoljon, előre 
megmondom nyíltan és őszintén, hogy Páris 
Frigyes ny. királyi ügyész, Andrássy Kálmáu evan-
gélium szerint reformált  lelkész számos tanul-
mányát használtam fel  ez összeállítás czéljára 
s a magsm taksából is annyit tettem hozzá, 
hogy érthetővé tegyem, mit éitünk mi, a mások 
bajával törődni tuiló és akaró emberek, e czim 
alatt, hogy a „szocziális kérdés hazánkban*, 
vagy másképen : „a társadalmi bajok gyógyítása 
hazánkban." 

Ezután a bevezetés ntin egy mottóval 
állapíthatom meg felolvasásom  czimét, mely s 
következő : 

Javítsak a kort szeretettel és türelemmel. 
A mnlt évszáz utolsó tizedeit és ennek 

a századnak most folyó  és ezutáo következő 
egy pár évtizedét méltán, a haladás korának 
lehet nevezni. 

A rég elmalt századokban egész a mait 
évszázad közepéig együtt alig haladott a teknika, 
a kémia, a villamosság és még más eddig ke-
zünkkel meg nem fogható,  szemünkkel nem lát-
ható erő éa elem fölhasználása  nt ján a termelés, 
a hasznos és kényelmi czikkek megszerzése 
annyit, mint a legutóbbi évtizedekben. Csak s 
gőz erejére, sz azzal kifejthető  óriási termelési 
erő fölhasználására,  a villamosságra, a rezgésre 
hivom föl  figyelmüket  és arra, hogy ss ezek 
állal előállított, soknnk által nem Is igen érthető 
gépek és szerkezetek milyen bámulatos dolgokat 
produkáltak. Olyanokat, a milyenekről a régi 
világ embere még csak álmodni sem mert. 

Utópiának nevették még s mnlt évszázad 
elején is azt as akkor mesébe illő kort, melyben 
ma élünk. 

(3. oldal.) 52. Bsám. 

Csak példaképen hozom fSI,  hogy a mikor 
én 1877-ben érettségit tettem volt, a természet-
tan tanárnnk, á mikor tőle elbucsnztunk, arra 
figyelmeztetett,  hogy most — akkor — egy mese 
járja be a világot, mely szerint egy Edison nevű 
amerikai olyan gépet talált föl,  mely egy vé-
konyka drót segélyével ezer és ezer mérföldre 
elviszi a bangó', hangoztatja ott a zenét, sfit 
még képeket is matat föl.  Ez lehetetlen, magok 
már érett ifjak,  az ilyeo meséknek föl  nem ül-
hetnek, czáfolják  meg, hogy lássák, bogy a 
fizikában  jártasok és megmagyarázhatják azt, 
hogy ez csak agy volna lehetséges, ha egy 
olyau nagy macskát lehetne beszerezni, melyik-
nek farka  Budapesten van, az orra meg Kolozs-
várit és ha Pesten a farkára  lépne valaki — ha 
merne — az Kolozsvárt nyávogna. Látják, hogy 
ez lehetetlen. Mi érett ifjak  láttak is, mert szak-
ember mondotta, de két év alatt már mindenütt 
csilingelt a telefon,  mindenütt beszélt, énekelt 
és zenélt a telefonhírmondó  s mi talajdonképen 
tndomáuyos alapon fölsflltünk. 

Igy járhattak mások is, a kik hitetlenek 
voltak. 

Bármennyire bámuljuk is azonbsn a ter-
mészet tudományoknak óriási csodáit, az óriás 
arányokat öltött kereskedelmi forgalmat,  a ké-
nyelmi czikkek tömegét, a komoly jóakarata 
megfigyelő  közállapotainkkal megelégedve nem 
lehet, sőt komoly aggódás kell, hogy elfogja 
lelkét. A kor rohamos haladását látva, az ss ér-
zés fog  el mindnyájunkat, mint midőn egy örült 
sebességgel tovarohanó vasúti vonatot látank és 
tudiuk, hogy a sínek gyöngék, bogy a pályának 
egész alépítménye nem elég szilárd, bogy as 
egyes kocsik nincsenek szorosan egymáshoz 
kapcsolva és tudjak, hogy a vonat nincs meg-
felelő  fékező  készülékkel ellátva. Ilyen vonaton 
utazni mindegyikre veszélyes, üljünk bár a 
szalonkocsiban, vagy a harmadik kocsiosztály-
ban. Ebhez a vonathoz hasonlít a mi társadal-
munk baladása. A gazdasági élet alapjait ké-
pező alsó társadalmi rétegek megerősítésére 
nem forditottuok  elég goodot, ezért egész tár-
sadalmunk ingatag alapoo nyugszik. A társada-
lom egyes osztályai között nem elég szorosak 
az öszekötő kapcsok és végül az erkölcsök pusz-
tulása és a hitélet hanyatlása folytán  hiányzik 
társadalmnnkoak erkölcsi fékezője. 

Eonek oka az, hogy a természettudomá-
nyok segélyével bekövetkezett robsmos fejlődés-
sel nem fejlődött  párbuzamossn s társadalmi 
politika. Pedig a társadalmi politika, tekintve 
magasztos czéljait és áldásos következményeit, 
minden tudományoak fölötte  áll. Hisz ezen tu-
dománynak alkalmazásával lehetővé válik a leg-
magasabb czélt megközelíteni, azt t. i., kogy 
az emberek békésen megférjenek  egymás mel-
lett. A társadalom ezerfélekép  széttagolt réte-
geinek különféle,  sokszor ellentétes érdekeit 
kielégíti, vagy legalább csökkenti, 

A társadalmi politikának, hogy ezélját el-
érhesse, majduem minden tudományra és segédtn-
domáoyra szüksége van, de esek mellett egyik 
legtöbb tényezője: a vallás és az ezzel együtt 
járó türelem. 

Magyarország egyik bíboros főpapja  mon-
dotta a mnlt évben tartott egyik beszédében, 
hogy: „Javítsak a kort szeretettel és türelem-
mel.'' 

A ki tudja, hogy mily sok nehézségbe 
ütközik a megszokott társsdalmi intézményeket, 
berendezéseket megváltoztatni, javítani, a ki szá-
mításba veszi az embenek kényelmét és közö-
nyéi, aa újításoktól való idegenkedését, a ki látja 
a tájékozatlanok seregét, a kételkedők ezreit, 
a ki méltányolni tudja azoknak az ellenszenvét, 
védekezését, a kik a társsdalmi reformok  követ-
keztében eddig élvezett előnyöktől elesnek, szó-
val, a ki ismeri az életet, as be is fogja  látai, 
hogy s kort javítani csak szeretettel is türelem-
mel lehet 

Az ügy iránti szeretetre van első sorban 
szükség, mert csak az, a ki valamely reformért 
igazán tad lelkesedni, csac sz fogja  az ügyet 
meleg érdeklődéssel felkarolni,  csak az fog  maga 
tannlni és ismereteket gyűjteni és másokat tani-
tani, csak as lesz bátor és erős, hogy kitéve 
magát félreértésnek,  részvétlenségnek, sőt gasy-
nak éa támadásoknak, kilépjen a küzdőtérre 
és erejének megfeszítésével  az aj eszmét dia-
dalra segítse. A testvériség nagy eszméjétől 
kell áthatva lennie annak, a ki látva as embe-
reknek és társadalmi intézményeknek igazság-
talanságait, önzetlenül segítségére siet azoknak, 
kik mellőzve, háttérbe szorítva és elnyomva 
vannak. 

De szeretetre vsa szükségük a Uradalmi 
reformátoroknak  azért is, mert csak ily módos 
indánk ügyünknek híveket szerezni; igy leket 
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• közvélemény rokonszenvét, támogatását meg-
nyerni. A legigazságosabb éa legszentebb sgy-
nek la ártbatsnk, ha gyűlölséget viszünk be 
kűadehaeiakbe. A közvéleménynek tapasztalnia 
kell, bogy nem az a ez'lank, hogy azoknak 
ártalmára legyünk, a kik a társadalmi újítások 
folytán  káromolnák, hanem hogy azon ember 
társaink iránti szeretet vezérel, kiknek helyze-
tén javítani igyekezünk. A közvéleménynek 
látni kell, bogy nem az a czélnnk, bogy egye-
seknek, vagy sokaknak érdekeit sértsük, hanem 
hogy ezen érdeksérelmek csak elmaradhatatlan 
következményei egy magasabb, közérdekű ezél 
felé  való törekvésnek. 

Esek azt hiszem igazságok, melyeket min-
denki el fog  ismerni és épp oly igazság az is, 
bogy a társadalmi reforaiátoroknak  türelmesek-
nek kell lenniök. Az erőszak ellenkezést szül; 
abroncs az, a melyet a belső feszültség  lepat-
tant. Többet ér az erkölcsi tulajdonságok vonzó 
ereje, mely vonz és beolvaszt. Gyűlölettel még 
sem lehetett soha egyetlen ember szeretetét 
sem kierőszakolni, de szeretettel bizalmát és 
azatán ragaszkodását, igen. Gyermek a nép, 
melynek szeretettel előbb bizalmát kell meg 
nyerni; azatán engedelmessé válik, mint a ke-
zes bárány. Az állam alkalmazhat erőszakot, 
társadalom fegyvere  — az egyetlen igazán hó-
dító fegyver  — a türelem, méltányosság, a jó-
akarat és erkölcsi felsőbbség  lehet A ki a tár-
sadalmi állapotok mélyreható javításán fáradó 
zik, annak tisztában kell lenni azzal, bogy fá-
radozásának gyümölcseit csak későn, soká fogja 
látni, vagy talán meg aem fogja  érni, mert le-
het, hogy neki annak a magvetőnek sorsa jnt 
osztályrészül, a ki elveti a magol, de a gyü-
mölcsöt más szedi, más arat. A ki vérmes re-
ményekkel fog  hozzá a társadalom mélyén gyö-
keredző betegség orvoslásához, az bauiar csa-
lódik, elkedvetlenedik, szaporítja a kételkedők 
és elégületlenek számát s többel árt, mint basz-
nál az ügynek. 

A szeretet és türelem mellett azonban szűk 
ségvan még a lankadatlan munkásságra, a bauu., 
szorgalomra. 

A ki e hármat nem érzi magában, inkább 
tartózkodjék a társadalom javítását czélzó mun 
kától, mert többet árt, mint használ. ímmel-
ámmal e kérdést nem lehet előre viuni. 

szervezetével és külső berendezésével nem felel 
meg annak a esélnak, mely as Ilyen iskolákhoz 
fűződik,  asért annak gyökerea átalakítását hatá 
rosta el as esetben, ha as újra szervezéshez i 
vároiegve közönsége mint fentartó  a maga ré-
szérói is hozzájárul. A székelyföld  bajainak ta-
onlmányosására éa javaslattételre kiküldött Sáu 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog ünnepeket! A világ 

Megváltója azfiletésnapjának  évfordulóján, 
karácsony szent Ünnepén t. olvasóinknak, 
előfizetőinknek,  munkatársainknak boldog 
Ünnepeket kívánunk. A szeretet szent ünne-
pe, as áldott karácsony ho/.zon áldást, meg 
elégedéat, békességet minden házba, min-
den lakásba éa minden családba; szerez-
zen örömet kicsinyeknek és nagyoknak 
egyaránt. Boldog ünnepeket 1 

— Előléptetés. T o I n a y Lajos posta-
és távíró hivatali fótia<tel,  a helybeli postihiva-
tal érdemes főnökét  posta- és távíró hivatali fel-
ügyelővé léptették elő. A jól megérdemelt elő-
léptetéshez a legőszintébb szívverés s legmele-
gebben kívánunk szerencsét, mert ez áltat egy 
kitűnő hivalalfónök,  egy kötelességtudó, lelkiis-
meretes tisztviselő és egy kiváló társadalmi em-
ber érdemeit ismerték el. 

— Iparostanonom iskolai szakfel-
ügyelő. A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minister folyó  évi deczember bó 10-én kelt 
74,995. szánra rendeletével az iparos és keres-
kedő taaoncziakolák felé  szakfelügyelőket  ren-
del, kiknek kötelessége a felügyeleti  ügykörükbe 
Mait iskolákat évenkint legalább egyszer meg-
látogatni és a látogatások alkalmával szerzett 
tapasztalatok alapján a tanilás sikerének elő-
mozdításán és biztosításában közreműködni. A 
vármegyénkben iévő iparos tanunczi -kólák felül-
vizsgálásával D ó z s a János, a brassói faipari 
szikiskola igazgatója, mint újonnan kinevezett 
ipariskolai asakfeltgyelő  van megbízva. 

— Állandó választmányi gyűlés. A 
törvényhatósági bizottság kebeléből kiküldött 30 
tagu állandó választmány as e hó 30 ára össze 
hívott törvényhatósági kőzgyflléa  tárgyainak elő-
készítése cséljából folyó  hó 29./j tartja meg 
üléséi a vármegyeház tanácskozási kistermében. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Pál 
András megyei központi kosigazgatási hivatal-
szolgát a azeredai kir. adóhivatal mellett rend 
sseremteU számvevőséghez eddigi illetményei fen-
tartáaával hivatalssolgává nevezte ki ideiglenesen. 

— Gazdasági Iskolánk reformja. 
Darányi foldmivelésügyi  miniszter köselebbl ssé-
kelyfökll  kőrútja alkalmával arról győződvén meg, 
hogy a vármegyénk által Csíkszeredában fentar-
tett gasdaaági báayn felső  népiskola jelenlegi 

dor Jáoos kormánybiztos e végből megkereste 
törvényhatóságot éa nyilatkozatot ké- tőle az újra 
szervezés kérdéaében, biztosítva elére is e tekiu-
tetbeni támogatásáról, de hangsnlyosva azt is, 
hogy a mennyiben a vármegye az újra sserve 
zéshez hozzá nem járulus. Háromizékmegyében 
fogna  egy állami gazdasági földmlves  iskola sser-
veztetni, a mit eme vármegye már kérelmezett ia. 

— - A dohány különlegességi árudát 
folyó  évi deoa. hó 24-én a nagydohánytőzsde he-
lyiségében megnyitották, tehát annyi huza-
vona és oly sok vájndás után a régen várt kü 
lönlegességi árudát karácsonyi ajándékképpen 
még ia csak megkaptuk. 

— Qrammofon  hangversenyek. A 
Helvig 0. János nemzeti vendéglőjében egy ki-
tűnő készüléken az úgynevezett .Monarch* hang-
verseny gramtnofon,  minden este hangversenye-
ket röktönösnek. A készülék olyan szabatosan 
működik és a reprodukált zenedarabok olyan 
kellemes benyomást keltenek, mintha azokat a 
zenekarokat ballaiiók, melyeknek kiváló elóadá-
aai a grammofonhoz  tartozó lemezeken meg vau 
nak örökítve. Zene részei között kiválók as In-
dulók és hegedü-duettek. Énekrészei hazánk el 
sőrendü művésznőitől éa müvéazeitól vannak. Ajánl-
juk az érdeklődók ügyeimébe. 

— Biozikliző medvék, A mult hét 
folyamán  a .Kossuth* szálloda nagylerinébeu egy 
művész társaság szorakostatta igen érdekes mu-
tatványokkal a közönséget. A társaság tagjai kö-
zött számot tevő helyet foglalt  el négy fiatal 
medve, melyek medve módon morogtak, de em-
ber módon biczikliztek. Az érdekes mutatványok 
nak eaténkéut aok nézője akadt. 

— A hargitai fürdő  jövője. A hazai 
fürdók  kőzött legnagyobb magasságban lévő har-
gitai klimatikus gyógyhelynek, a melyet nemosak 
azért, hanem kénes gázlójáért is a reumalikus 
hajokban szenvedő emberek ugy ezen, mint Ide-
gen vármegyékből is nyáron át Igen sokan ke-
reanek föl,  Dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, a 
ki annak forrás  vizeit vegyvizsgálót slá vette — 
azép jövőt igér s Bnnak a fürdőnek  a gyógyfür-
dők sorába vsló helyeséséi lehetségesnek tartja 
bizonyos feltételek  mellett, a mi egyenesen i 
tulajdonos Caicsó kösség ügybuzgóBágától és ál 
dozatkészségétól függ.  Tompos Károly oslcaói 
jegyző, még a mult nyáron a hargitai savanyu 
vis forrásból  két üveggel nevezett tanárhoz be-
küldvén, es megállapította, hogy as az égvényes 
savanyu vizek egyik kitűnőbb fajához  tartozik i 
megbízta Weazelovssky Oyula egyetemi tanárse 
gédet a forrásvizeknek  a helyszínén való meg 
vizsgálásával. Ez utóbbi a mnlt november bavá 
ban meg is látogatta a fürdőhelyet  a annak featői 
tájáról s gyönyörű kilátásáról elragadtatással 
nyilatkozik, de a vizsgálatra nézve czélját nem 
érte el, mert ugy találta, bogy a források  egyi-
két a telepet átszelő patak teljesen körül veszi, 
a másik pedig a pataktól alig van néhány lé-
pésnyire B Igy as egéas telep a patakok vizétől 
annyira át van ázva, hogy süppedékes s e miatt 
a felbugyogó  vis minősége mindaddig meg nem 
állapítható, míg a patak visek onnan czélsserü 
módon el nem távoliitatnak és a források  az 
édesvizi vegyülékektól meg nem mentetnek. 
Egyenesen tehát a község ügy buzgósága éa ál-
dozatkészségétől függ,  hogy azt a fürdőt  és an-
nak területét czélszerü berendezéssel és illetve 
azabályozás8al keresetté a a község részére lia-
szonhsjtóvú tegye'. 

— Uj anyakönyvvezető. A belügymi-
niszter a Kászonaltizi körjegyzői csoportban reud-
azereaitett segédjegyzói állásra alkalmazott Booskor 
Béla eddigi tusnádi segédjegysőt anyaköuyvveze 
tővé nevezte ki. 

— Távbeszélő (telefon)  használata 
a közigazgatásnál. Már említettük, hogy a 
közigazgatás egyszerűsítése iránt rendelkező 
törvényes miniszteri ntasitás előírója sürgős 
esetekben a távbeszélő használatát, nevezetesen 
oly rendészeti intézkedések megtételére, melyek 
az idő rövidsége miatt másként egyáltalán nem 
vagy eaak a ezélt veszélyeztető késedelemmel 
tehetők meg. Ez a törvényes rendelkezés azon-
ban náluk még egy Ideig nem foganatosítható, 
minthogy vármegyénk jelenben távbeszélő hu-
zallal nem bir, de ez már csak rOvid idő kér-
dése a valószínűleg a jövő 1903. év első felé-
ben meg fog  valósulni, a mennyiben a törvény-
hatósági bizottság az október havi közgyűlés-
ben egy a központból klindaló a valamennyi 
járási szolgabírói hivatalt értesítő távbeszélő 
hazainak a rnbázati alaj terhére előirányzott 
80740. kor. költséggel való létesítését határozta 

el a annak az Összegnek a felhasználását  az 
alap felügyeletét  teljesítő vallás és kOzoktatáa-
űgyi miniszter is engedélyezte. 

— Horgonyozott szeg, sósav. A ma 
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu 
datja, bogy a m kir. államvasutak igazgatósága 
1903. évi mintegy 1Ő70 métermázsa sósav és 
308.B00 drb. horgonyozott talapfa-jelző  szeg 
szükségletét 1903. évi jannár 9-én déli 12 óráig 
beadandó ajánlatok alapján biztosítja. 

— „Csikszentimre községében a fő-
téren egy 6 szobás vendéglői helyiségbe érlel 
mes üzletvezető vsgy bérlő kerestetik, ki intelli 
gena vendéget is fogadni,  ellátni és elszállásolni 
tud. Értekeshelni Sándor Gergely birtokossal 
CBikBientimrén* 

— Értesítés. A brassói piaezou levő 
összes fűszer  és gyarmatáru kereskedők tűdet 
ják ugy a helybeli mint a vidéki t. vásárló 
közönséggel, bogy sok viszaélések következtében 
a szokásos nj évi ajándékok (naplár vagy más 
nemű czikkek) kiosztását beszüntették. 

A. Divat Szalont, ez elsőraugu. tar 
talmas, érdekes éa tanulságos női Ispot sjánljuk 
olvasóink ügyeimébe. Ebben as időben, mikor 
gasdaaági ismétlő iskolák tervezésű áltsl maga 

közoktatáaügyi kormány ia olyan komolyan 
foglalkozik  a leányok gyakorlati tanításával, mely 
egyedüli mód arra, bogy hásiaa és hasznos ne-
velést adjunk leányainknak, jól esik feljegyezni, 
hogy a gyakorlati oktatás kellemes módját már 
majdnem tizenhat év óta követi a Divat Szalon. 
Lapozzuk csak át ennek a derék családi újság-
nak egy pár év'olyamát és örömmel fognnk 
meggyőződni arról, hogy ez a lap, melyet fele-
ségűuk és leányunk olvas, a kellemes, kedves 
cse'.egés hangján tnlajdonképen életkérdések 
megismerésére, megoldására vezeti olvasóit. Jobb 
taoácssdót, mint s Divat Szalont, melybe szer-
kesztője Szabóné Nogáll Janka, az ő ismert 
nevelésügyi buzgóságát beleviszi, uem szerezhe-
tünk leányainknak, de fiatal  asszonyainknakHMi. 
A divat, melyet ez a lap gyönyörű képekben, 
jó leírásokban tanít, a magyar nri asszony szo-
lid, takarékos és mégis színvonalon álló viselete. 
Ebbe a keretbe vág a kézimunka rovata, mely 
már az ipar-müvészet terére lép. A szépiro-
dalmi olvasmányok pedig a legjobbak: t. i. ér 
dekesek és becsületesek a nélkül, hogy unalma-
suk lennének. Biztosan tudjuk, hogy egyetlen 
mutatvány szám már mindenkit meg fog  győzni 
ajánlásunk jő és nemes szándékáról. Tessék 
egyszerűen a Divat Szalon kiadóhivatalához 
fordulni,  (Budapest, IV., Eskü-ut 5. sz.) honnan 
készséggel küldenek mutatót és előfizetési  fel-
tételeket, melyek szerint a Divat Szalon, a leg-
jobb női lap ara: egész évre 18 -korona, félévre 
6 korona, negyedévre 3 korona. 

— Uj napilap a fővárosban.  A fő-
városban, mint nekünk irják, nagy érdeklődés-
sel néznek egy uj politikai napilapnak, a Ma-
gyar Világnak a megjelenése elé. Ez az érdek 
lődés érthető és jogosnlt. A Magyar Világ, mely-
nek felelős  szerkesztője Benedek Elek, a magyar 
irodalomnak ez a régi, kiváló munkása lesz, 
deczember 20 án esle jelenik meg előszőr. A 
felelős  szerkesztő köré sereglenek hazai újság-
írásunk igen jeles erői és kélség nem férhet  te-
hát hozzá, hogy a Magyar Világ eleven, érde 
kes módon lesz szerkesztve, hogy tartalmilag 
ez a lap magas színvonalon fog  állani. A Ma 
gyar Világ lesz a lőváros legolcsóbb napilapja, 
mert az előfizetési  ára egész évre mindössze 8 
frt  (16 korona), félévre  8 korona, negyedévre 

korona, egy hóra I kor. 40 fillér.  K< a pá-
ratlanul olcsó ár lehetővé teszi, bogy a legsze-
rényebb viszonyok közt élő család is járathas-
son napilapot, amely igénynek mioden tekintet-
ben megfelel.  Mert a Magyar Világ nagy olcsó-
sága mellett is a művelt közrnségnek készül. 
B^tor szókimondás, erős uemzeii irány, a szó 
nemes értelmében vett szabadelvüség, hamisítat-
lan demokrácia, a magyarság erősödéséért, ter-
jedéseért, az ország gazdasági érdekeiért és a 
nemzet igazaiért való küzdelem: ez a Magyar 
Világ programmja. Kerülni fog  ez a lap minden 
botráuyhajhászást, minden ízléstelenséget léha-
ságot, agy, hogy aszó teljes értelmében a csa-
ládok lapia lesz. A Magyar Világ kiadóhivatala, 
mely Budapesten, a VI. ker., Váci körül 23. sz. 
alatt van, kivánstra készséggel küld mutatvány-
számot. A Magyar Világ este jelenik meg s igy 
már másnap reggel az ország legtávolabb fekvő 
helységeiben is ott van. 

— Előkelő bemutatás . Szapáry Pál 
gróf  a Park-Klub elnökigugatója személyesen 
mutatta be a fürdőügyi  kongreasius vasárnspi 
értekezletén ama gygnyörüen illusztrált tartalma» 
njaágot, mely mini a Park-Klub hivatalos lapja, 
Budapesti Lapok eslmen most jelent meg a 8 

oldalos szépen illusztrált fürdőügyi  mellékletet ad, 
mely behatóan foglalkozik  a magyar fürdőkkel 
Írásban éa képben, közli a fürdővendégek  névso-
rát és ss Országos Fűrdőforgslmi  Egyesülettel 
összeköttetésben álló fürdővállalatok  ismertetését, 
ás előkelő világnak e pompásan összeállított lapja 
egyúttal aa Automobil-Klub hivatalos köslőnye is, 
mely sport ma főúri  -köreinkben irósen divatos. 
A Park Klubnak és zseBlális elnőkigazgatójának 
gróf  Szapári Pálnak ez illuastrált és mégis olosó 
folyóirat  meginditatásával az volt a caélja, hogy 
a magyar url családoknak oly újságot adjanak 
ismét a kezébe, mely a család mioden igényei-
nek megfelel,  magaa nivón álló, kedvea irodalmi 
része van, képei érdekesek és művészi kivitelűek 
á legnagyobb előny as. hogy a lap minden elő-
fizetője  ugyan abban a kedvezményben részesül 
a fürdőken  mint a tervezeti Orss, Fűrdőforgslmi 
Egyesület tagjai s igy dijtslanul kapnak minden 
fürdóügyben  felvilágosítást  s a fürdőkben  kedvez-
ményes árakat. A fürdókongresszuBon  részt vett 
fürdóigazgatók  éa városi kiküldöttek nagy öröm-
mel fogadták  Szapáry Pál gróf  bejelentését, a ki 
a Budapesti Lapok bemutatásakor azt az idegen-
forgalom  íráut érdeklődök szíves figyelmébe  és 
jóakaratú pártfogásába  ajánlotta. A szép újság 
ára félévre  10 korona; mely a kiadóhivatalnak 
küldendő: Budapest, VI., Teréz-körut 2., a hol 
szívesen küldenek mutatványszámot. 

— Reklám. A kereslet éa kínálat leg-
gyorsabb, legkényelmesebb és legolcsóbb köz-
vetítője a h i r d e t é s - r e k l á m , mely előmoz-
dítja a forgalmat,  befolyásolja  a versenyt és az 
árak alakulását. A hirdetés az anyagi siker 
knlcsa, mely kitárja az üzletek és vállalatok 
kapuit a nagyközönség előtt; — egy hatalmas 
mágnes, mely a kereskedőhöz vonza a vásárló-
kat. A reklám bűvös hatása époly befolyást 
gyakorol a kereskedelemre és iparra, mint a 
nap csodatevő ereje a növényzetre; tehát époly 
nélkülö.'.hetetlen, mint gőzgépnek a gőz, növény-
nek a viz, embernek a levegő. Állandó, ész 
szerű és ügyes reklamirozás — minden gyári, 
kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, 
rugója, az éltető eleme; dűsan kamatozik és 
idővel a befektetett  tőke ezerszeresét hozza 
meg. Hogyan, hol és mikor hirdethető a leg-
sikeresebben, legjobbin és legolcsóbban, meg-
tudható az „Altalános Tudósító" hirdetési osz-
tályánál (tulajdonos Leopold Gynla szerkesztő) 
Budapest, Erzsébet kőrút 54., a hol kiváló szak-
értelemmel, felülmúlhatatlan  pontossággal, oda-
adó lelkiismeretességgel és nagyon o I c s ó u 
eszközölnek bármiféle  hirdetéseket, reklámokat 
ugy az összes budapesti és vidéki, mint az 
összes külföldi  lspokban. 

— Az elhervadt rózsambibó és a 
méh a c.iine Freed A. Hutibs angol zene-
szerző rendkívül bájos dalának, melyet a Fő-
városi orfeumban  hetek óta óriási tetszés mel-
lett énekel a hírneves berlini művésznő Wünsch 
kisasszony. E legújabb angol dal magyar szö-
vegű.kiadása Klökner Ede zenemflkere>kedésé-
ben Budapesten, VIII József-körűt  28—24. 
jelent meg s ára 2 korona. — Ugyancsak a 
legtermékenyebb budapesti zeneműkiadó Klök-
ner Ede. kiadásában jelentek meg a Fővárosi 
Orfeumban  zajos tetszéssel énekelt műsorszá-
mai, n. m.: .Az érett lány" diskrét szövege 
Bertba Imrétől, bájos fülbemászó  zenéje Hnber 
Sándortól, melyet Révész Ilona a „Tarka szín-
pad „Párbaj" bohózatában naponta megújrázó 
tetszéssel énekel. Ára l korona 60 fillér.  — 
Steínbardt Géza a hírneves fővárosi  favorit  dal-
komikns legnépszerűbb kupléja az: „Az már 
nagy baj". Ára 1 kor. 20 fillér,  végűi Hnber 
Sándor „Tarka színpad indulója" összeállítva 

budapesti orpheumok legnépszerűbb knplé és 
dalnjdonságainak dallamaiból. Ára 1 kor. 50 
fillér.  Mind a négy beküldött mü a fővárosi 
közönségnek beleken át naponta köztetszés 
közt előadón kedvencz dalai, s igy csak hasz-
nos szolgálatot teszünk közönségünknek — ngy 
a küszöbön álló farsaugi  mulatságok, zsnrok, a 
hangversenyeket rendező bizottságoknak, iia 
figyelmeztetjük  arra, hogy ezen mindenütt nagy 
hatással előadható dalműveket mü«otukról hiá-
nyozni ne engedjék. Megrendelhetők ezek aki-
adó Klökner Ede (Zenélő Magyarors/.Ag) zenemű 
kiadóhivatalában Budapesten VIII. József-kör-
ul 22/24., a honnan a mint tudomásunkra ju-
tott a gazdag tftrlalmu  és legújabb zenemű 
újdonságokat közlő zenemű kottafolyóirat  a 
Zenélő Magyarországából minden jelentkező-

nek ingyen és bérmentve küldenek mutatvány-
számot. 

— A fővárosi  1848/48-1 Múzem 
fölkéri  mindazokét, kik még a megiarlott Vö-
rösmarty-kép árával hátralékban vannak,'hogy 
küldjék be azt a mnzeum cziinére, meri néhány 
nap múlva az Ereklye-mnzeum az illető megye 
lapjában akarja, köszönetét uyiivánitva közölni 
ama hazafias  derék községek, egyletek, magá-
nosok stb. neveit, a kik a Vörösmarty-kép árát 
már bekfildőlték.  A Vöröemarty-íjyüiieinéuy fá -
sáról és kiadmányaiból való díszes képekért el-
cserél a nagy költőre vonatkozó emléktárgya-
kat : okmányokat, könyveinek régibli kiadását 
stb. A ki valamely megszerezhető Vörösmarty 
emléktárgynak csak a hollétét ia tudatja, azért 
a költőnek egy igen szép életnagy arczképét 
kapja ajándékba a Vörösmarty-Gyüjteménytől 
(Budapest, IV., Városbáz-atcza 14). 
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Karácsonyi szokások. 
Azok a n l U x n színezetű népszokások, mlazte-

riamok, mcljek népünk között • karácsonyi aaent 
ünnepek alkalmával kölönöaen betlehemi páaztor-
játikok «lakjában előfordulnak,  más nemzetiségek 
között sem Ismeretlenek; bizonyságul azolgálnak'ezck 
arra, hogy a keresztény népek képzeletén és kedé-
délyére a Krisztus születésén való örvendezés hatott 
legáltalánosabban és legtöbbjeképpen. 

Az .Osztrák Magyar Monarkla Írásban és 
képben" czlmfl  hon- és nép Ismerteti {Özetekben Is-
mertetett Ilyen népszokást mutatunk be olvasóink-
nak, mely Morvaország sok helységében dlvlk. Ez a 
kis Józna körmenete. 

A kis Jézus körmenete abból áll, hogy kará-
csony böjtjén eslve a kis gyermekek népes kísérettel 
sorra járják a falu  házait a énekekkel és mondókik-
kal köszöntenek be a házak összegyűlt lakâtlioa, kü-
lönös figyelőmre  méltatván a gyermekeket. 

Ennek a körmenetnek a személyei: a fullajtár, 
a gazda, Miklós, József,  Mária, a kis Jézus, Gábriel 
éa Mimnél angyalok és a pásztorok. 

Elósaör az .Angyalok" lépnek be, majd Szent 
József  következik és haragosan tudakozódik a gyer-
mekek magaviseletéről. Legutoljára érkezik a kis 
Jézus, egy fiának  öltözött serdülő leányka. Ez la 
tudakozódik és dorgálja a hazng, vagy szófogadatlan 
gyermekeket. 

Erre elólépnek aa angyalok s a gyermekeket 
mentegetve Igy énekelnek: 

0 Krisztus meg kell vallanom ; 
8ok a rósz gyónnék a világon. 
Hundnak, eztvódnak egyre-másra, 
8zegény szQlólk nagy bánatára. 
Ezen ének ntán a Ida Jézus megengesztelődik 

s holmi nyalánkságokkal megajándékozza az elébe 
térdeplő gyermekeket. likkor Szent József  szállást 
kér az egész társaságnak; de a gazda nem akar 
Szent Józsefnek,  Máriának és a kis Jézusnak szállást 
adni, hanem az istállóba ntasltja őket. Erre elmennek. 

Most megzendül az angyalok éneke: G l ó r i a 
la exeelsis Deo! Erre felébrednek  az addig alvó 
pásztorok éa hódolnak a kis Jéznanak. A gyermekek 
megajándékozásának és a pásztorok hódolatinak lát-
tára a gazda sajnálkozik, hop- aa imént a szent csa-
ládnak, melyat föl  nem iamert, nem adott szállóét. 
A szállást megtagadó gazda mis karácsonyi játékok-
ban 1B előfordul,  melyeknek a többi szereplői ezek: 
Heródes és kapitányi, Mária a kla Jézussal, angya-
lok, a három napkeleti király, pásztorok. Továbbá 
Bodenwald községben a szereplők a következők: 
gazda, fullajtár,  két koronás angyal, Márta, József  a 
két pásztor. 

Ezen karácsonyi játék is csak egy régibb a 
hajdan általán sokkal hatásosabb előadásn misztérium 
sarjadéka, a mely Igen szembetűnően matatja, mint 
törli Je mindjobban aa Idö mostoha keze a régi né-
pies hagyományok eredeti hímporát. 

A fallajtár  jelenti az angyalok közeledtét, az 
angyalok pedig Mária érkeztét, kt csakhamar meg-
jelenik, kezében egy kosarat, meg egy kla bölcsőt 
tartva. A gyermekek viselkedésére vonatkozó kér-
déseit Itt la a szokásos kedvezőtlen felelet  kövotl. 
De azért az angyalok közbenjárása és a karácsonyi 
ének elzengése ntán Mária megajándékozza az apró 
népet. Most belép Szent József  a atánna a pásztorok. 
József  ringatja a bölcsőbell kisdedet, a pásztorok 
egy bárányt adnak hódolatnk jeléül s egy pásztordalt 
énekcinek. Erre párbeszéd következik Mária éa József 
között, mely a kis Jézoa szerető gondozását emlegeti. 

A szereplők ezután egy-két „garast-1 kérnek a 
kisdednek lőzendó „köleskásara", József  kéri a házi-
gazdát, adjon neki éa övéinek szállást, de nem kap, 
mire az angyalok mentükben a „Gloria, Gloria! ka-
rát zendítik rá- Most. belátja a gazda, hogy hibázott 
s a távozók után siet, hogy Visszahívja őket. Ezzel 
a jelenet véget ér. B. 

Karácsonyi igaz történet. 
— Irta: Drné. -

Deezember 24-lke, a magasztos szent napok-
nak, Krisztus születési ünnepének szombatja. 

A természet is érezvén az ünnep közeledtét, 
fölvette  legszebb, legártatlanabb szinti ruháját: a 
hófehéret.  Az egész táj fénylik,  a tündöklik. S a hi-
deg téli nap a mint rátűzi csillámló fényes  suga-
rait a földre  s a hegyekre, mintha milliárd, meg mil-
liárd apró csillagok ragyognának mindenütt, a merre 
csak a szem ellát. 

Gyönyörű látványt nyújt a texméBzetnek ez a 
tündöklése egy jól befűtött  Bzobából az ablakon át 
kitekintőnek. Vagy pedig egy jó meleg téli ruhába 
felöltözött  sétáló egyének, kt önmagával B az egéaz 
világgal elégedett. 

De bezzeg! megrémíti ez a hideg fönséges 
Utomány azt a szánandó sovány teremtést, kl a 
Predeal felől  jövő, gyengén fűtött  vonat IÍL osz-
tályából dideregve száll ki. 

Hagyott sztnü, divatot mult gallérját, melyen 
még  rongyaiban la látszik az egykori finomság,  öaz-
saébb húzza vézna testén; kis ezókmókját, mely pe-
dig aa A öaazeasaaott karjának sem lehet nehéz te-
her, kezébe voszl a ezéltalannl néz jobbra, halra va-
lami alkalmatosság után, mely ót szülőfalujába  haza 
vitesse 

Akadt Is egy ióazlvU azomazédfalnsi  azékely 
atyafi,  ki egy porezió pálinka ígéretre fölpakolta  a 
szegény didergő alakot a deszkás szekér hátulján a 
még szánalomból a saját cscrgéjét is reá adta. Meg-
indultak lassú tempóban hazafelé.  S a mint igy özz-
szek áporodva, fogvaozogva  Ol a szekérderékban, 
eszébe játnak az előbbeoi — szám szerint 5 év — ka-
rácsony szombatjai. Elvonni lelki azemei előtt, hogy 
ezelőtt B évvel tette ineg ez utat először; de nem 
hazafelé,  hanem kifelé  a világba. 

EMasör is Braaaóba ment szolgálni; ügyes, 

dolgos lévén jól ment a sora. A* első karácsonyi 
hazajövetelekor 40 frt  kásapénzt és brassal meg se-
gesvári szép szőttes ruhákat hozott haza. 

A következő évben már nem volt elég tágas 
Brassó. A sok hazng beszéd, a az aranynyal fizetett 
bér csalta kifelé:  Oláhországba. Kapott ls jó helyet, 
csakugyan aranynyal fizetett  a vén bojár, pedig még 
dolgoznia aem kellett a viruló saép saékely leány-
nak, csak a testét a lelkét a aa ezzel járó üdvösségét 
kellett eladni a mi legnagyobb ellenségeinknek. De 
mit számított ezzel aa, a kl eddig puliszkát, meg 
rozskenyeret evett otthon, mig most süteményt ehe-
tik éa selyemben, meg bársonyban járhat. 

Haza la jött karácsonyra szülőfalujába,  do nem 
a honvágy hozta haza, hanem a kérkedés, a drága 
ruhák fitogtatása. 

Minden attyjafiának  hozott valami ajándékot, 
kik szem és szájtátva bámulták a czlfrábbnál  czif-
rább viganókat és tollas kalapokat. S nem egy Bzép, 
fiatal,  Itthon maradt lánytársának fészkelődött  as 
Irigység szivébe a sok drágaság láttára s kedvet ér-
zett szintén kivándorolni, szolgálni. 

S még hazajött egy néhányszor karácsony ün-
nepére ; de már kevésbbé szép ruhákkal a kevésbbé 
kérkedve a boldogságával,-mert Immár nem az első 
jó helyén volt; oh nem 1 azóta ó már Bok kézen 
vándorolt keresztül. Még most Is szerette fitogtatni 
magát, s a karácsonyi szent misékre fölvette  legszebb 
ruháit a ugy ment el a templomba, hol még most ls 
akadtak irigyel; pedig évtizedekkel látszott Idősebb-
nek Itthon maradt kortársainál. S mig ezek tiszta, 
egészséges üde hangon énekelték a szebbnél-szebb, 
szlvct-lelket megható ájtatos szent énekeket, azalatt 
ó csak elmerengve hallgatott ia köhécselt egyet-
egyet szárazon, előhírnöke gyanánt a tüdején rágódó 
halálos nyavalyának 

8 Íme most ls haza jött karácsonyra, de nem 
kérkedni, csak meghalni. 

A jószívű atyafi  oda hajtatott a szülői lak elé, 
honnan ezelőtt ö évvel — éppen karácsony szombat-
ján — ment el legelŐBzör az ártatlan viruló hajadon, 
s most hazajött elenyészve, mint egy klosavart czit-
rom. Halálos ágyánál nem áll, ha bár közönséges, 
de szerető hitves; nem sírnak ártatlan apró gyer-
mekek. Mert ő azt az időt, a mit amúgy la nyomor-
ban szenvedő fajánál,  annak boldogitására és gyara-
pítására kellett volna az öröktörviny szerint fordít-
son, azt az Időt s vele együtt lelkeOdvösségét, egész-
ségét, életét, feláldozta  azért az egynehány - jólét-
ben eltöltött — esztendőért. 

Karácsony másodnapja, szól a harang szent 
misére, ájtatos imára hlvin a buzgó híveket; a e 
szerencsétlen ls felül  ágyában s egy nehéz sóhaj-
tással megválván földi  kínjaitól, azzal az édes ön-
tudattal szállott el lelke, a vétkezők éa gyöngék 
országából, hogy teste, ez a hitvány porhüvely, az 
édes anyaföldben  pihenhet. 

Most, moat irigyeljétek ez elköltözött szen-
vedő lelket, nom ti egészséges megelégedett azékely 
asszonyok, s nem czlfra  rongyaiért, hanem ti sze-
gény kivándorolt, elkárhozott teremtések, kik ugyan 
ezt a rövid göröngyös ntat megjártátok, de- kik el-
pusztultok Idegenül az idegenben, a kiknek nincá 
senkitek, a kl szemelteket lefogja,  a kiket elföldel-
nek ott a távolban jeltelen gödörbe, s kikért nincs 
senki, kl szép anyanyelvünkön egy rövid Imit mondjon. 

Megcsendal a lélekharang, térdre hall miuden 
Igaz hivő: Oh Uram, Isten! könyörülj rajtank, bo-
eaásd meg a mi vétkeinket. Mea Cnlpa! Me Calpa I 

A Székely Egyesület közgyűlése. 
A Székely Egyesület reudkivfll  nagy érdek-

lődés mellett tartotta meg ez évi közgyűlését 
Budapesten, Bedő Albert elnöklete alatt. Nagy 
számmal jelentek meg a gyűlésre az ország-
gyűlési képviselők s a Budapesten lakó előkelő 
azékely emberek, nevezetesen : Székely György, 
László Mihály, Molnár József,  Heltai Ferencz, 
Sebess Dénes, Lázár Menyhért, Bedőházy Já-
nos, Piakovits József,  Leldenfrogt  László, Ur-
mánczy Nándor, Szőts Pál orsz. képviselők, to-
vábbá Ágoston József,  Felazeghy Ferencz, Bor-
széky Soma, Janesó Benedek, Gaál Mózes, 
Földes Géza, Benedek Elek, Bac/.ó Albert 
Bilassa JAzael, Banachburg Viktor, az Athe-
nenm igazgatója, Sebestyén József,  Mátbé György, 
Földes Gábor stb. stb. 

Bedő Albert elnöki megnyitójában különösen 
a székely korgresszusssl foglalkozott  s bejelen-
tette a közgy lésnek, bogy a .Székely Egy-sit-
let teljes erkölcsi és auysgi erejével közre fog 
működni, bogy a kongresszus határozatai meg-
valósuljanak. E czélt fogja  szolgálni az egyesü-
let által Maros-Vásárhelyen, s Székely társa 
sággal kapcsolatosan felállítandó  ügynökség is, 
melynek feladata  lesz az eladásra kerülő szé-
kely birtokokról idejében értesíteni ngy s szikely 
egyesületet, mint a kormáoybíztosságot. bogy a 
kormánynál megtehessék a szükséges lépéseket 
az eladásra kényszerűit hjrtok megmentésére, 
illetőleg székely kézbe való jnttatására. Ez ügy-
nökség költségeire as egyesület a jövő évi költ-
ségvetésbe 2700 koronát vett föl. 

Székely György s közgyűlés lelkes helyes-
lése közt mondott köszönetet Bedő Albertnek 
a székely kongresszus szervezése, rendezése kö-
rűi kifejtett  tevékenységeért, mely után Bene-
dek Klek olvasta fel  titkári jelentését a lefolyt 
évről. A jelentés különösen kiemelte szt az ör-
vendetes tényt, bogy sz alapító tagok bzáma 
ez évben barmlnczöttei szaporodott, mi az egye-

sület vagyonának 6900 koronával való növeke-
dését jelenti s a rendes tagok száma Is szapo-
rodom 21-gyel. Ketlő kivételévél az alapító ta-
tjuk mind országgyűlési képviselők, a mi-biztató 
tanúsága annak, hogy ujabb időben törvényho-
zóink körében valósággal felébredt  a meleg 
érdeklődés a mi fajunk  iránt. A székely nép 
sorsa iránt való meleg érdeklődésre vall a deb-
reczcai Csokonai kör 300 korouás alapítványa 
is, mely a nevezett kör által székely írók éa 
művészek közreműködésével rendezett székely 
estéaek tiszta jövedelméből tétételt le. 

Az egyesület ez évben is a Székelyföld 
összes középiskoláibsn, tanítóképző- és polgári 
fiúiskoláiban  10—90 koronás jutalom és ösztön-
díjakat osztott ki jó tanuló, szegénysorba szé-
kely fiak  kőz'jtl 900 korona összegbea ; továbbá 
a Székelyföld  60 népiskolájában 1000 darab jó 
ifjúsági  könyvet osztatott ki jutalomképpeu. 
Valamint a mult évben, az idén is 800 koronát 
oszt ki Csík- és Háromszék megyében székely 
cselédek jutalmazására, 10 —10 féifi  és nőcse. 
lédnek 40—40 korona jutalmat adván és elis-
merő oklevelet. A Budapesten munkát kereső 
székelyeknek ez évben is 800 korona Begéjyt 
adott 10—86 koronás összegekben s az itt ta-
nuló székely iparos fiakat  erkölcsi felügyeletben 
és szűkség szerint anyagi segedelemben ré-
szesíti. 

Most a pénztárnoki jelentés következett, 
melyből kiemelendő, hogy az egyesület érték-
papír Vagyon < ezidő szerint 62 ezer korooa 
értéket képvisel. Végűi, uiiutáo a válnszlmány 
8 évea megbízatása ez évben lejárt, a választ-
mány újra alakítása következett. Uj tagokul 
megválasztatlak a következők : Dobokay Lajos 
min. tanácsos. Fejér Antal, IÍJ. Pániéi Gábor, 
Gál Sándor, László Mihály, Molnár József, 
Sebess Dtaes, Dgron János, Urmánczy Nándor 
orsz. képviselők, továbbá Földes Géza, Janesó 
Benedek éa Máthé György tanárok. Ezenkívül 
megválasztották a vidéki válaszmányokat ie, 
6—5 taggal, a következő székhelyekkel: Ma-
rosvásárhely, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy 
és Csíkszereda. 

Munkás baleset biztositás. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara 

egyik tel es Illésében Lánczy Leó elnök javas-
latára elhatározta, hogy az ipari balesetekre 
való biztosítás kérdését ós annak törvényho-
zási uton való szabályozása érdekében szük-
ségesnek mutatkozó lépéseket megteszi. Kţy-
szersmind fölkérte  a kamara Poor Jakab le-
velező tagját arra, hogy a megindítandó tár-
gyalások alapjául szolgáló előadói javaslatot 
dolgozzon ki. Ez az előadói javaslat a kama-
rának benyujtatván, a kamara, mielőtt a inaga 
részéről való állásfoglalás  czéljából az ügyet 
teljes illése elé terjesztené, az előadói javas-
latot megvitatás végett szaktanácskozás 
tárgyává teszi, amelynek javaslata fog  a 
teljeB ülés tárgyalásának alapjául szolgálni. 
A 100 oldalra terjedő előadói javaslat beve-
zetésében arra utal, hogy amig a Nyugaton a 
baleset-biztosítás ügyét részben már rendezték, 
részben folytonoson  reformálják,  addig nálunk 
még nem történt más, mint a betegsegélyzés-
ről szóló törvénynek a megalkotása, mely a 
betegség esetére a pénztári tagoknak járó se-
gélyeket ezeknek baleset esetére is biztosítja. 
Ez a segély azonban ki nem elégítő, mert 
csak husz hétig jár. 1893-ban ugyan már kész 
törvénytervezet került ki a törvényelókészités 
műhelyéből, de az tárgyalás alá nem került s 
igy a baleset-biztosítás továbbra is magánügy 
maradt Statisztikai adatokkal mutatja ki az-
ntán az előteijesztés, hogy a* önkéntes bal-
eset-biztositás mily csekély arányokat ölt ná-
lunk s mily kevéssé terjed, holott a balesetek 
száma fokozatosan  emelkedik. 

Előadja aztán az okokat, amelyek miatt 
e téren nálunk nem történt semmi, a fóokot 
abban találván, hogy a biztositás révén nem 
mertük zsenge iparunkat ujabb megterheléssel 
sújtani. Annyival kevésbbé, mert szerinte ál-
talánosan tapasztalható, hogy a biztosítási já-
rulékok elvégre mindig a munkaadókat terhe-
lik. Kimutatja azonban, hogy e terhektől nem 
kell félni,  mert erkölcsi okoknál fogva  a mun-
kaadó most is viseli valamilyen alakban a 
balesetek következményeit. Majd azt a kérdést 
veti föl,  hogy a biztosítás kötelező legyen-e, 
vagy fakultátiv.  A fakultátív  biztositás ki nem 
elégítő voltát bizonyítja az a tény, hogy mos-
tanában, mikor a biztosítás fakultatív,  a mun-
kásoknak mindössze öt-bét °/,-a van baleset 
ellen biztosítva. Hogy a kötelező biztositás 
miként legyen szervezendő, annak megállapí-
tása czéljából behatóan ismerteti Anglia, Fran-
cziaország, Olaszország, Dánia, Svédország, 
Norvégia, a Svájcz, Finnország, Ausztria és a 
Nómetbiródidom idevágó törvényeit s az ezek 
alapján létesített Intézményeknek eredményeit, 
valamint azokat a tapasztatokat, amelyeket a 
külföldön  meghonosodott baleset-biztosítási 
rendszerekkel tettek. Ebbeli fejtegetéseiből  az 
a tanulság szűrődik le, hogy a kérdés legjob-
ban bevált megoldásainak a Német rendszer 
tekinthető, mert az, amellett, hogy a munká-

sokra nézve a legnagyobb előnyökkel jár 
anyagilag is kifogástalanul  működik s a fén-
tartásához Bzükséges terhek nemcsak, hogy 
károsan nem hatottak vissza a Német ipar 
versenyképességre, hanem ellenkezőleg ép a 
biztositás fejlesztése  és folytonos  kiteijesztése 
idejére esik a német ipar óriási fellendülése 
és térfoglalása. 

Lándzsát tör aztán Poor Jakab azon né-
zet mellett, hogy az ipari munka által okozott 
károkat az ipar tartozik viselni, a minek leg-
megfelelőbb  módja a baleset elleni kötelező 
biztosítás, de ez ne legyen semmi körülmé-
nyek közt sem öubiztositás. Legegyszerűbbnek 
tartaná szerző, ha a munkaadók köteleztetné-
nek valamely fennálló,  vagy még alapítandó 
magánbiztosító társaságnál balesetek esetére 
biztosítani munkásaikat < 

De mégsem  foglal  a kérdés ilyen meg-
oldása mellett állást. Nézete szerint a munka-
sok baleset-biztosítása nem is való magán 
biztosítási vállalatok ügykörébe, mert a magán 
intézettel szemben, ugy a munkaadó, mint a 
munkás csak közönyt érez s igy a munkaadó 
esetleg sokszor gondatlanságával, a munkás 
pedig szándékosan megnövesztik a balesetek 
számát. Ennélfogva  fontos  az, hogy a biztosí-
tottak s a munkaadók is érdekelve legyenek 
a biztosítási szervezet kiirül. B czélból magu-
kat a munkaadókat kell biztosító egyesületté 
tömöríteni, ami elég impulzus lesz ezeknek 
arru, hogy a balesetek megelőzésére mindent 
megtegyenek és hogy munkásaikat ellenőrizzék 
a balesetek szándékos elkövetése terén. Elő-
adja azbín a kölcsönösségen alapuló ily biz-
tosító szövetkezetek előnyeit általában s kü-
lönösen az állami baleset-biztosítással szem-
ben. Aztán a mellett foglal  állást, hogy ne 
legyen mint pld. Ausztriában, Németországban 
több ily szövetkezet, hanem legyen egy, a 
melybe az összes munkaadók tartoznának és 
melynek keretén belül a különféle  iparcsopor-
tok koczkázatok mérve  szerint alosztályokba 
sorakoznának önálló szervezettel, oly formán, 
hogy minden osztály a Baját szükségleteit a 
saját bevételeiből fedezné. 

Minden osztály díjbevételének ÍV/» közös 
alapba utaltatnék át, a mely részint biztosítá-
sul és így a kárak jobb elosztásául szolgálna. 
Ebből az alapból kapná minden osztály kárté-
ritéseijiek 10°/o-át megtérítve. 

Poor ezután közbevetve tárgyalja azt a 
kérdést, vájjon nem lehetne-e a munkás bal-
eset-biztosítást a betegsegélyső pénztárakra 
bízni s arra az eredményre Jut hogy egy-egy 
lietegpénztárra sokkal kevesebb tag jutván, 
mint a meunyi a baleset biztositás czéljából 
szükséges lenne, ez a megoldás czélra nem 
vezetne. A betegsegélyző pénztári intézmény 
a mely jelenleg balesetekre nézve is nynjt 
segélyeket, továbbra is kellene, hogy e segé-
lyeket 20 héten át nyújtsa s csak a 20 hét 
leteltével kezdődjék a baleset biztosító szövet-
kezet kötelezettsége. Igy van ez külföldön  is. 
Németország a 13., Ausztria az 5., Anglia a 
3., Norvégia az 5., Dánia a 14. és Svájcz a 
6. héttői kezdve nyujtá a baleset-biztosításból 
eredő segélyeket, addig azonban a betegsegé-
lyezö pénztártól segítik a balesetet szenvedett 
muakásokat. Az előterjesztés szerint a beteg-
pénztárak volnáuak a balesetbiztosító szövet-
kezet végrehajtó közegeivé teendők; ezek 
szednék be a biztosítási dijakat fizetnék  ki a 
kártérítéseket a baleset folytán  sérült mun-
kálok gyógyításáról (a 20 héttől kezdve a 
szövetkezet terhére) azok gondoskodnának Btb. 
Megengedhetőnek tartja kellő garancziák elő-
írása mellett azt is, hogy egyesek vagy vállala-
tok saját hatáskörükben rendezzék a baleset-
biztosítás ügyét. Fölemlíti, hogy ehhez hasonló 
intézmény nálunk már létezik és ismerteti a 
,magyar malmok segélyzó egyezményét bal-
esetek ellen." 

Kifejti  továbbá, hogy a biztosításra kö-
telezett vállalatok körét minél tágabbra kel-
lene kiterjeszteni, hogy igy a koczkázat és a 
kezelési költségek minél nagyobb számú ta-
gok közt szétoszoljanak. A biztositásnak ki 
kellene terjeszkednie a) muló, b) állaadó és 
teljes, c) állandó, de csak részleges munka-
képtelenségre és d) halálesetre. Felállít aztán 
egy táblázatot, amely a részbeni munkakép-
telenség esetére szabályozza azt a hányadot, 
amely a munkásnak a teljes járadékból a Bé-
rülés fokozata  szerint járna. R-tazletes javas-
latot tesz továbbá a kártérítés mérvére nézve, 
a fősuly  az állandó munkaképtelenség és halál 
esetében a járadék fizetésre  van helyezve. 

A fizetendő  dijakat nézete szerint a 
munkaadóknak kellene viselniök, mint ez — 
Ausztriát kivéve — a külföldön  és mindenütt 
megtörténik, A munkások hozzájárulását eléggé 
igénybe venné az a körülmény, hoşy az első 
20 heti segélyezés a beteg pénztar terhére 
menne, a melynek bevételei '/• részben mun-
kásoktól erednének. Peres Ügyekben döntsön 
egy választott bíróság. 600 koronán felüli 
Ügyekben legyen a felebbezésuek  is helye s 
felebbezési  fórumnak  ajánlja a betegsegélyző 
törvény reformjánál  kilátásba vett áüami biz-
tosítási hivatalt A szükséges tőkék beszerzé-
sét oly módon ajánlja, hogy rendes, előre 
megállapított fix  dijak szedessenek a munka-
adóktól, a mely dijak a szükséglet mérve 
szerint Kiemelhetők és Ieazáltithatók. 

Miután még néhány javaslatot terjeszt 
elő az iparfeWgyeletre,  a betegpénztáron kivűl 
álló munkások baleset-biztosítására stb. nézve, 
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kiteijeszkedik még hazai bíróságainknak a 
baleseteknél meghonosított judikaturájára, a 
melynek hibáit reszletesen kimutatja, neveze-
tesen azt, hogy az a jogbiztonságnak hiányára 
vezetett. Evvel szemben nincs jobb remedium, 
mint ha maguk a vállalkozók sorakoznak a 
baleset-biztosítás törvényhozási életbelépteté-
sének kiklizdésére. K. K. 

Remek irók képes könyvtára. 
A budapesti Műcsarnok téli tárlatán har-

minezegy festmény  ragadja m'g a művészet 
iránt érdekIAdók figyelmét.  Mesteri alkotás mind 
egyik, rajsa és színei révén a tárlat legértéke-
sebb képzSmüvészeti alkotásai közül való. Az 
ujabb magyar festőművészet  legjelesebbjei meg-
alkotói ennek a képsorozatnak, a mely előtt 
meghajolt a Képzőművészeti Társulat szigora 
zsűrije is, a mikor egvtől-egyig mind a barmincz-
egyet elfogadta  és kiállította a téli tárlaton. A 
mi természetes is, a mikor olyan művészek a 
ké|iek alkotói, a minőknek Msgysrország művelt 
közönsége Csók Istvánt, Mark Lajost, Hegedűs 
Lászlót, Garay Ákost, Tull Ödönt, Gergely Im-
rét stb. ismeri. Csupa erős talentnm, a modem 
magyar festőművészek  legjobbjai. Az alnak 
mely a kiváló művészek által ezeket az értékes 
alkotásokat létrehozatta, maga is jelentős kulturá-
lis esemény: a „Remekírók Képes Könyvtará-
nak* megindulása. Mikor ez a páratlan nagy 
irodalmi vállalkozás első és nagysikerű lépését 
megtette, egyhangú volt a kritika véle-
ménye, hogy hatása nemcsak sz irodalom terén 
lesz nagy, nemcsak a magyar közönség Ízlésé-
nek nemesítésére lesz hatással, hanem jelentős 
befolyást  fog  gyakorolni Magyarország szellemi 
életének minden ágára is. 

Valóban az első bét kólet: Petőfi,  Kis-
fslady  Sándor, Tótb Kálmán, Shakspere és Mo-
liére szellemét nemcsak e nagyok műveivel ter-
jesztette, hanem jelentős alkotásokra ösztönözve 
a magyar esztétikai irodalom és a magyar festő-
művészet legjelesebbjeit is. Igy keletkeztek 
Ferenczy Zoltán, Jnnius (Zilahi Kiss Béla), Ale 
zander Bernát, Haraszti Gyula és Endrődi Sán 
dor nagybecsű tannlmányai a költészet említett 
nagyjairól és Nengrády Antal, Telegdy László, 
Tull Ödön, Gergely Imre, Rétbi Lajos illuaztrá-
cziói, pompás képek minden kötetben, méltó meg-
érzékitői a nagy költök poézisének. 

Ha már ilyen jelentős eredménye .volt az 
esztétikai irodalomban és a festőművészetben 
a Remekírók Képes Könyvtára első hét köteté-
nek, természetes, bogy a szintén bét kötetből 
álló ujabb sorozatnak, mely folytatása  a szép 
kezdetnek, még nevezetesesb a hatása. Hisz ez-
nttal olyan nagy szellemek művei jutnak nagy-
ságukhoz méltó diszü köntösben a magyar kö-
zönség kezébe, a kik nem csak ezt a nemzetet 
vezették lelkűk erejével, elaiéjűk fényével,  hanem 
az egész emberiségnek vezérlő szellemei. Tótb 
Ede, a magyar népszínmű megteremtője és és 
Kisfaludy  Károly, a magyar renaissance nagy 
alakja mellett olt vannak Berzsenyi Dániel, Ma-
dách Imre, Kossuth Lajos, Sch'ller és Homé-
rosz alkotásai, amelyeknek mélységes tartalmát 
olyan kiválló elmék magyarázzák jelentős tanul-
mányokkal, aminők Kossnth Fereucz, Bánóczi 
József,  Dóczi Lajos, Palágyi Menyhért, Váczy 
János, Kemenes (Kempf)  József  és Várady An-
tal : a magyar esztétikai és irodalomtörténeti vi-
lág legjelesebb képviselői, mindegyik tekintély a 
maga szellemi körébqp. 

Egyívású velük a festőgárda  is, mely az 
ecset tartalmát és művészetét használja fel  a 
nagy szellemek megértésére s egyben a kötetek 
művészi díszítésére. Madách válogatott munkáit 
Zichy Miháiynak, qoderu korunk egyik legna-
gyobb, szinte páratlanul álló illusztrátorának 
képei diszitik. Berzsenyi Dániel lángoló költé-
szetét Gergely Imre, Sjibabk Dániel, Szlányi, 
Telegdy és Tull szólaltatják m»g a színek har-
móniájában. Tótb Kde népszínműveit Garay 
Ákos, a magyar népélet legkiválóbb rajzolója 
illusztrálta. Hegedűs László, Neogrády Antal, 
Stein János, Szlányi Lajos és Tull Ödön Kis-
faludy  Károlynak festőttolmácsai.  Schillernek 
a németek nagy költőjének bárom világhírű ma-
gyar művész az illusztrátora: Benczúr Gyula, 
Lotz Károly és Wagner Sándor, mindegyikük 
Europaszerte elismert nagymestere az ecsetnek. 

íme halvány, vázlatos felsorolásban  a 
Remekírók Képes Könyvtára ujabb bét kötelé-
nek poétái, esztétikai és művészeti tartalma 
olyan gazdag, olyan sokoladln és olyan jelentős, 
hogy nem csak a magyar művelt közönségnek 
nemes gyönyörűsége, hanem esemény irodalmunk-
ban és művészetünkben, amelyek a Lampel-
Wodinaer-czég e nagy kultuláris vállalkozása 
révén uj és nagybecsű munkákkal gazdagod-
nak. Hogy milyen jelentőségű a most megjelent 
sorozat, azt e rövidre fogott  méltatásnál sok-
kalta ékesszólóbban mutatja az az elismerés, 
amelylyel a sorozat köteteit és különösen ket-
tőt fogadott  a magyar kritika. Kűlöoösen a 
Dóczi Lajos Schiller-fordítása  és Kemenes 
(Kempf)  József  Homérosz fordítása,  smelyei 
irodalmi eseményképpen nem kisebb irók üdvö-
zöltek, mint Tótb Béla éa Alexander Btruát. Az 
előbbi külön tárczában méltatta Kemenes Ho-
mérosz fordítását,  amely az Iliászt eredeti vers-
mértékének megtartásával és és nemcsak a külső 
formának,  hanem a homéroszi szellemnek is mes-
teri kifejezésével  hozta be a magyar irodalom 
kinesci közé. 

(Vége. köv.) 

Sz. 2374 -
k. i. 

Árverezési hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa által 1902, 

év deczember hó 29-én d. u. 2 órakor e 
város tanáosház nagytermében megtar-
tandó nyilvános árverésen, vagy írásbeli 
zárt ajánlatok mellett a többet ígérőnek 
az 1903. év január l étől deczember 31-éig 
vagyis egy évi időtartamra haszonbérbe 
adatnak : 

1. Belpiaczváin jövedelme, kikiáltási 
ár (>400 korona. 

2. Komponavám jövedelme 60 kor. 
kikiáltási ár mellett. 

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az árverezés napján a kikiáltási árlOY-át 
bánatpénzül letenni. 

A bérlet után járó minden terheket 
ti m. állami ad<ík. bélyeg- és kincstári 
illetéket a bérlő hordozza. 

Bővebb felvilágosítás  a polgármes-
ternél szerezhető. 

Miután a folyó  hó 20 ára kitűzött 
árverésen senki sem jelent meg, ezennel 
közhirré tétetik, hogy a folyó  hó 29 én 
d. U. 2 Órakor megtartandó árverésen 
a fent  megnevezett vámjövedelemek az 
árverés mellősésével egyesség  utján is ki 
fognak  adatni. 

Csíkszereda, 1902. deczember 20. 
A városi tanács: 

Dr. Ujfalusny  Jenő, 
po Igármester. 

Baláfli  Lajos, 
jegyzi. 

Sz 1022-902. 1 - 3 

LaptuJajdonoe: 
OTÖKOYJAKAB ÖRÖKÖBK. 

Árverési hirdetmény. 
Alatiirt község elöljáróság közhirré 

teszi, hogy a nagyméltóságú földmivelés-
űgyi m. kir. miniszter urnák 1896. évi 
46245. sz rendeletével a Gyó-Tülgyes 
község határában fekvő  és Gyó-Kilyén-
falva  község tulajdonát képező „Benei" 
nevű erdős területből az ügynevezett 
rossz borvizpafak  völgyének katlan részé-
ben 150 kat. hold területen található fa-
tömeget mint rendkívüli kihasználást el-
adásra engedélyezett. 

fizen  fatömeg  eladására a nyilvános 
árverés a Nagyméltóságú földtnivelésügyi 
m. kir. miniszter urnák ujabbi 46343/902. 
sz. rendelete és a község képviselő testü-
letének 1902. év november 21-én 11. 
bgy. sz a. hozott határozata alapján 
1908. évi Január hó 5-én d. e. 
9 érákra Gyó-Kilyénfalva  község hiva-
talos házához tUzetik ki azon megjegy-
zéssel, hogy a jelzett időpontig írásbeli 
zárt ajánlatok is — melyek az elöljáró-
sághoz adandók be — elfogadtatnak; 
mig a később érkezett zárt ajánlatok fi-
gyelembe nem vétetnek. 

A kikiáltási ár 36380 korona 38 
fillér.  f 

Árverezni kívánók kötelesek az ár-
verezés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 0/0-át készpénzben bánatpénz gyanánt 
letenni, valamint a beadott zárt ajánla-
tokhoz ia ugyanannyit csatolni. Az árve-
rezésre vonatkozó feltételek  éa egyéb ez 
ügyre vonatkozó íratok a körjegyzői iro 
dában a hivatalos órák alatt betekintlietők. 

Ajánlattevő tartozik ajánlatában ki-
tenni. hogy a feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

A község elöljáróság. 
Gyergyókílyénfalván,  1902. évi de-

esember hó l-én. 
Zathureesky Balint, 

körjegyző. 
Barabás Ágoston, 

k. biró. 

Pályázati hirdetés. 
A gyergyóalfalvi  takarékpénztár igaz-

gatósága közhirré teszi, hogy a vezetése 
alatt álló pénztárnál a könyvelői álláa 
üresedésbe jővén, arra pályázatot hirdet. 

Évi javadalmazás 1200 korona és 
megfelelő  pénztári jutalék. 

Felhivatnak mindazok, kik kellő 
képesítéssel bírnak, hogy felszerelt  pályá-
zati kérvényüket 1903. január hó 
20-lg az igazgatósághoz adjak be. 

az Igazgatóság. 

Sz. 917-902 . 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt közaég elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a község tulajdonát képező 
márványbánya és mészkő-telep kiakná-
zása 1905. január hó 1-től (20) huaz évi 
időtartamra 1903. évi január hó 
21-en d. e. 9 órakor a község hiva-
talos házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen haszonbérbe ki fog  adatni. 

A márvány bánya és mészkő-telep 
évi hasznának kikiáltási ára (2000) kettő 
ezer korona. 

Köteleztetnek árverezni kivánók a 
kikiáltási árnak 100/o.át bánatpénz gya-
nánt az árverezés megkezdése előtt 
letenni. 

Kellően felszerelt,  megfelelő  bánat-
pénzzel ellátott szabályszerű írásbeli zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak,  melyek 1903 
január hó 20-án d. u. 6 óráig Gyergyó-
Kilyénfalvára  a körjegyzőség czimére kül-
dendők, vagy személyesen adandók át, 
később érkezett ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

Az árverezési feltételek  a gyergyó-
kilyénfalvi  körjegyzői hivatalban a hiva-
talos órák alatt betekinthetők. 

Község elöljárósága: 
Gy.-Vaslábon, 1902. decz. 14-én. 

Zathureesky Bálint, Szőos Mihály, 
körjegyző. 

1 - 3 
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Néviró; Zathnreoaky. 

Sz. 6972—1902. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a gyergyói járás-

hoz tartozó Gyergyóremete, Gyergyó-
várhegy és Gyergyósalamás községekből 
alakult egészségügyi kűrben a körorvosi 
állás, Gyergyóremete székhelylyel ürese-
désben lévén, annak betöltése czéljából 
ezennel pályázatot hirdetek és fel  hi vom 
mindazon orvostudorokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy törvényes képe 
sitésüket valamint eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat hozzám 1903. évi január 
6- ig adják be. 

A köorvos évi fizetése  a látogatási 
dijak váltságával együtt, 2336 kor., lak-
bére 200 kor., fuvarváltsága  évi 104 kor. 

Gyergyószentmiklós, 1902. decz. 5. 

Dr. Lázár János, 
2 - 3 főszolgabíró. 

z. 6857—902. polg. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikszent-

mártoni közhelyek arányosításának meg-
engedhetősége és az aránykulcs megha-
tározása felett  Antalffy  Gábor kir. tör-

ényszéki kiküldött bíró által tartandó 
tárgyalásra határidőül 1 9 0 8 . é v i Ja-
nnár hó lO-lk nap|ának d. r. 
8 órája Csikszentmárton község házá-
hoz tüzelik ki, melyre az összes érdekelt 
birtokosok a törvényben és a 356/893. 
I. M. sz. a. kiadott utasítás 38. §-ában 
irt következmények terhe mellett meg-
idéztetnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél 
éa Csikszentmárton község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csíkszereda, 1902. november hó 11. 

Dr . Pt'fjésay, 
elütik. 

Elovic, 
jegyző. 

áz. 6672—902. ftolg. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a Csikoseke-

falva  közhelyek arányosításának roegen-
gedhetősége és az aránykulcs meghatáro-
zása felett  Antalffy  Gábor kir. törvény-
széki kiküldött biró által tartandó tárgya-
lásra határidőül 1 9 0 8 é v i J a n n á r 
hó 9-1U napjának d. s. 8 órája 
Csikcsekeialva község házához tűzetik ki, 

melyre az összes érdekelt birtokosok a 
törvényben és a 356/893. I. M. sz. a. 
kiadott utasítás 18. §-ában irt következ-
mények terhe meHett megidéztetnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél 
és* Csikcsekeialva közaég elöljáróságánál 
megtekinthető-

A kir. törvényszék üléséből. 
Csikssereda, 1902 november hó 11-

Dr. Perjéssy, 
elnök. 1 - 3 

Elovie, 
jegyző. 

777—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1902. évi V. Sp. 520/5. számn végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni 
ügyvéd által képviselt caikszentsimoni Darvas 
Lajosné szlil-tett Veress Regina javára esik-
szentsimoni Darvas Lajos ellen 60 korona s 
jár. erejéig 1902. évi november hó 24-én foga-
natosítóit kielégítési végrehajtás ntján le- és 
lelűlfoglalt  és 660 kor. becsült következő in-
góságok, u. m.: tehenek és borjn nyilvános 
átverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 596/2. számú vég-
zése folytán  Csikszentsimonban alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1902. évi deczember hó 
30-lk napjának délelőtti 9 órája batáridőül ki 
tűzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szűkség esetén, becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  s szókra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árVterés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 130. §-a érielmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon, 1902. évi deczem-
ber hó 16-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

1083—1902. 
végrh. Bzám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogyha csíkszeredai kir. járásbíróság 1903. 
éri Sp. I. 395/13. számú végzése következtében 
dr. Csiky József  ügyvéd által képviselt Szent-
Péter rém. katb. egyházmegye javára Bilibok 
Fülöp gyimesbűkki lakos ellen 63 kor. s jár. 
erejéig 1902. évi november hó 22 én foganato-
sított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
1400 koronára becsült kővetkező ingóságok n. m.: 
tehenek, borjuk, ökrök, sertések és juhok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
biióság 1902 évi V. 1240/3. számú végzése 
folytán  62 kotona tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi márczius bő 29-ik napjától járó 5°/o os ka-
matai és eddig összesen 494 korona 58 fillér-
ben bíróilag már megállapított költ.ságek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán Csikgyimesbükkön 
leendő eszközlésére 1903. évi január hé 13-lk 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitű-
zelik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. törvényezikk 107. 
éa 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén, becoáron 
alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gité-ó jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmébeu ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi deczember 
hó 22-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. birósági végrehajló. 

Eladó széna 
Mikó Árpád gyergyóalfalvi  udva-
rában százhetven szekér — első 

minőségű széna eladó. 
Értekezhetni: Magyari Lajos 

felügyelőnél  Gyergyóalfalnban. 
1 - 3 

Dohány különlegességek 
a mai naptól kezdve kap-
hatók a nagytőzsdében. 



Deczember 26. (7. oldal.) C S Í K I L A P O K 62. mám. 

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki tg; kezelési könyvecskét, melyből 

bárki képes 

legfinomabb  Likőröket és Rumot 
hideg nton minden készfllék  nélkül még a leg-
kisebb mennyiségben is országszerte ismert 

«rámáimmal előállítani. — 

W 4 T T E B I C H A . 3 _ 1 0 
Budapest, VII., Dohány-ntoza 5. ss. a. 

is belső '<* Egy épületes 
T 

a piacz utczába két 
M lakóházzal, egy fa-
jf  és egy kőház a mel-

lék gazdasági épüle-
tekkel együtt olcsó 
árban eladó. Hol? 
Megmondja a kiadó-

hivatal ! 3-6 ; 

Újévi köszöntő kártyák 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig kap-

hatók lapunk könyvnyomdájában. 

>11/ >lí >t|/ >U/ >11' >11' >11' >ll< >11/ >li< >11/ >11/ >11/ Ml' >U/*11/ »11/ 

Karácsony és njév közeledtével 
minden áruczikket leszállí-
tott árban árusitok. 

Karácsonyi és újévi 
diszmunkák, babák, lo-
vak, önműködő tárgyak 
nagy választékban kaphatók. 

A nagyérdemű közönség 
becses pártfogását  kérve, ma-
radtam 

alázatos tisztelettel 

Székelyhidy Sándor 
női- és féi  fi  divatOzleie Csíkszereda 

Egy jó családból valóflu 

t a n u l á s a i 
felvétetik.  Hol ? megtudható lapunk kiadó-
hivatalában. 

>Uí»U,>U'>U'\ll/>ll/>ll/>ll/>ll/>ll/>U/>U/>ll/>ll/\U»>U/>U' 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száras kemény (bükk) 

tűzifát,  ölenkint 13 koron&ért Csik-
Szereda, Somlyó vagy Szépvisre házhoz 
szállítva. 

8 - 8 
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Cstk-Cslasó. 

Köhögés is>eksdtoég ellen nincs Jobb n 
RÉTHY-ftle 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk 

és határozottan BÉTHV-fslét  kérjünk, ad vei 
sok hastontalan utánzata van. 

I doboz ára 60 fillér,  t t m 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  ell 

„ ^ S E B T A P A S Z . 
Még eddig semmiféle  tapasz nem érte el 

ennek a jó hatását 1 
Forti László eredeti gyártmánya. 
Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlögyulladásnál biztos ered-
ménynyel alkalmaztatik. Ára 2 kor., kisebb 
I kor. és a legkisebb 70 fill.  Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. kei-., Is-
kola-utcza 24. szám és a főraktárban  Buda-
pesten, Török József  gyógy-
tárában, Király-ulcza 12., 
valamint Budapesten min 
den és vidéken a nevezete-

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Korti-téle 
sebtapasz külső csomago-
lásán, mely F. L. 
belüvel van 
pecsételve, az il 
is látható 
jegyet, sajátkezű aláírását a Bucin pesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. végzésével megerősítette. 
A Bzámtalan értéktelen és ártalmas után-
zatuk arra indítottak, miszerint az ntánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, .ju-
talomban részesül, mert a tapaszhamisitő-
kat folytonosan  törvényileg üldözöm. 0 J 

O T N Í 

"véd" 

Figyelemre méltó I 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevóközönséget, miszerint 
sz őszi és téli szezonra njonnan és dúsan 
fölszereltem  raktáromat kész férfi  és gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  téli 
kabátokkal és köpönyekkel — férfi 
és Hu illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére röv'd bőrös kabátok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jő paplanok — 
madraezok — ágy és asztalteritők, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takács — női köntös kelmék; 
vau továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor, mindenfajta  divánok, 
képek, tUkrők, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint csalidi használatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett bavi részletfizetésre  is elárusítok. 
EzrkuUn tisztelettel kéivin a nsgybecsü 
vevő közönséget legyen lel|es bizalommal 
iráutam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedését e 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illő tisztelettel 

2—20 
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Brassó, Kapu utoaa 62. 

A 4 tV 

siipogjáf l e j r j o b b i m k e l i s m e r t . téli ozipői = 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Fóüzlet: 

VII., Károly-körut 19. szám. 
Király-utoza sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Kooskeméti-ntoza 8. VII., Kerepesi-ut 32. 
Vin., József-körűt  73. 

A R 
Férfi  cz ipök: 

Jó és olcsó fajta,  ezugos Irt 3.50 kr. 
Jó és olcsó fajta,  fűzős  . „ 4 . — 
a legjobb fsjts,  dupla talpú, 

téli béléssel, fűzős  vagy 
ezufos  . . . . 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dupla talpú, czn-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . . 

lakk fűzős,  elegáns . . 
amerikai bozbőr.czugos vagy 

fü/.ös,  téli béléssel . , 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 

5 , -

5.50 

5.50 
5.50 

5.50 

6. -

A K: 
Nöi cz ipök: 

Jó és olcsó fajta,  ezugos 
Jó és olcsó fajta,  fűzős 
a legjobb fajta  fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel 
Vízmentes orosz lakk, fűzős 

vagy gombos, téli béléssel 
Posztó oroszlakk, dnplatalpu 
lakk fűzős  vagy gombos 
Amerikai boxbőr, fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel 
Chevreaux minden kivitelben 

4-0 

frt  3£0 kr. 
a 3.50 

. 4 -

Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolcsóbb árak mellett. 
Vidéki rendelések a főüzlet  utján pontosan eszközöltetnek. 

Heg nem felelő  áruk késsséggel kicseréltetnek. 

Perencz pá.liaaJs:si 
(SÓSBORSZESZ) ö- o 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ngy külső,  mint belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (masssge). Kitűnő sikerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fíczamoknát,  gyu-
ladósok  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, luristáknak, levélliordóknak 
s általán sokat gyalogolóknak nélközbetellen. — Valódi csak a 
mellékelt védjegygyei. Kgy üveg 3 0 fillér..  1 és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 
Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urnái; Csikszépvizen : Fejér Miklós nrnál, általában 
ott, hol plakátok a fenti  védjegygyel láthatók, valamint közvetlen 

„ V É R T E S L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A mai OstendeL Londoni és Párisi kiállításokon aranyéremmel, 

' diszkereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  s placz-tttczábu, 
SZOROS BÉNI házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

- = Nyerges és kárpitos üzletemre = -
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat, mélyen leszállított 

árban, ugy, hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyobb városban. Továbbá kész koosik is raktáron vannak. 

Végűi a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közőuség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló tisztelettel B á j é i * F O T O n C Z , nyerges és kárpitos 

4-io Csíkszereda, piacz-utczában. 
T. Bájer Ferencz urnák Csíkszereda. A mi az öntől vásárolt kocsit illeti, arról 

ezúttal udok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai Iparunknak valóban dicső-
ségére válik. — Mindössze néhány hete, hogy Öntől a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erús és mondhatni kritikus czenzurának volt kitéve, a mely azouos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen néhány hét alatt számtalan rosz, de nagyon 
rosz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna, Bem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi eaen jé tulajdonságaitól, czélazerii és helyes beositásától; mondhatom, hogy cainra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt a szolid 
és CShlOS munka iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 



Decaember 25. c s í k i L A P O K (8. oldal.) 52. szám. 

SZVOBODA TESTVÉREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, Írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában, 

Ajánlják dúsan felszerelt  és az uj miniszteri rendelet szerinti 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére finoin  papiron nyomtatva, Fosta- és kézbesítő könyvek bekötve. 

Jól berendezett könyv- és papirkereskedésiikben 
kabható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajzpapir rózsaszín és fehér  itató, kék másoló 
és mindenféle  szines papírok, selyempapírok. — Igen nagyválasztéku levélpapírok diszes dobo-
zokban 90 fillértől  10 koronáig; nagyválaszték névnapi és újévi kártyákból, diszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, 
palatáblák, tisztázati és rajzfüzetek,  igen jó plajbászok, irótollak. közönséges és diszes tollnyelek, 
tolltartók, tintatartók, rajzeszközök, körzők, festékek  és festőeesetek,  egyenes és háromszög vonal-
zók. Dus választék üzleti-, jegyző-, ima és énekeskönyveit. — Úgyszintén kaphatók: vegyes if-
júsági iratok, mulattató képes meséskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Különösen ajánljuk elismert jóminőségü fekete  tintáinkat nagyban és kicsinyben; továbbá 
piros, carmin, lilla, kékszínű tintáit, festékeiket,  olvasztott mézga (guinmi), jegyzőtinta, pecsét-
viasz, ragasztó-ostya, szines irodai spárgákat, valamint a saját kiadásunkban megjelent és nagy 
elterjedésnek örvendő „ŐRANGYAL" és ÁRTATLANOK ŐRANGYALA" czimü ima- és ének-
könyveinket; ..Erények gyöngy-ét ..,Halotti zsolozsmák és szertartások könyv-ét, „Csikmegve 
Földrajzát. 

Modern berendezésű könyvnyomdájukban 
mely a legújabb szer-
kezetű gépekkel van 
felszerelve  (mint lát-
ható a képen) és igy 
azon helyzetben va-
gyunk, hogy bár-
melyik vidéki könyv-
nyomdával a versenyt 
ugy olcsóság, mint 
csin és izlés tekinte-
tében a mindig fel 
tudjuk venni. Nagy 
súlyt fektetünk  a 
gyors, pontos és tiszta 
munkák előállítására, 
mehet mi magunk 
végzünk a legnagyobb 
gonddal. 

Elvállalunk mindennemű könyvnyomdai munkát, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagy 
havi füzetek  kiadását; ügyvédek, kereskedők és pénzintézetek részére bármilyen komplikált táb-
lázatokat egyszerű szines nyomással; esküvői, eljegyzési és báli meghívókat a legegyszerűbbtől 
a legdíszesebbig a legrövidebb idő alatt, körleveleket, számlákat stb. stb., olcsón és tisztán. 

Ugyanitt lehet a legjutányosabb árak mellett beszerezni a legújabb és legszebb 
Újévi táj- és képes levelező-lapokat! 

Nyomtatott Csíkszeredában. Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1902. 




