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| TÁRSADALMI, KOZGAZDASAGI ES SZÉPIRODALMI kijelentése
HETILAP után a magam részéről
Oyörgyjakab Márton ur, a „Csiki

jelezni,
az év
Nyilttérihogy
csikkek
b aj a i n k r a, azoknak orvoslását vita csak annyitn u akarok
l 1 ,
Lapok"
J
kiadótulajdonosa
sfelkért engem, tárgyává tenni, minden igazságtalanságot végével I aL politikai
Boronként
25 krért kauközöllaphoz
szükséges
T ^ I a jövő lSOT-vk^ E
G K T E X J E N I I S : M I N D E N S Z E R D czió
Á N .letételével megĂ lesz téve
TÉTNEminden
K.
a^
liogy miután lapját
évtől
és hamisságot szigorúan üldözni, u visszavégből,
hogy
lehetőleg
már
az
uj
év
utáni
kezdve pártokon fellll álló politikai lappá éléseket nem takai "ni el, de egyúttal el
fogja átalakítani, vállalnám el újévtől is ismerni a jó és helyes cselekedeteket első szám a fenti programin keretében
jelenhessék meg. Magúm részéről is minkezdve e lapok szerkesztését. Kérelmé- és intézkedéseket.
dent el fogok követni, hogy a lap minden
nek több indoka közül rám főleg egy haÉlénk figyelemmel fogja kísérni e lap tekintetben a felvett programin czéljait
tott, nevezetesen az, liogy Csikvármeelérhesse s azért az eddiginél gyakrabban
gyében ne engedjük elhatalmasodni az különösen a községi életet s az ottan fogok féliv mellekletet adni.
lappangó visszásságokat és ha komoly
Az előfizetési ár azért marad a régi
idegen elemet.
irányban az igazságnak védelemre van
Negyedévre
1 frt.
Miután magam is évek óta küzdök
szüksége, azt minden üldözött inog fogja
Félévre
2 frt.
az idegen áramlat ellen, és a mellett
Kgész évre.
4 frt.
találni ez újság hasábjain, különösen az
hogy C'sik maradjon a csikiaké, s miután
Külföldre
6 frt.
idegen elemmel szemben.
különösen a jövőben félek attól, hogy
Csik-Szereda,
1S%.
deczember
22-én.
A közélet minden nyilvánulását közugy közgazdasági, mint politikai, de még
Györgyjakab
Márton,
kormányzati téren is az eddiginél nagyobb í leni fogja a lap s miután az előfizetési
a „Csiki Lapok" kiadótulajdonosa.
mérvben mi csikiak a szolgai s az idege- ár olyan jutányos, hogy ,1 népnek nemÚjév.
nek a parancsoló vagy legalább rendel- csak felső, hanem alsóbb rétege is olvasóink
és
előfizetőink
közé
állhat,
gondosSólyomszárnyon
rc-piil az idő. Utána
kező szerepet fogják vinni, hacsak erősen
és jó előre nam védekezünk ellene: az kodni fogok, hogy az országos és külföldi az örök álom hazája, előtte a remény tiinily irányban való közhangulat megerősí- eseményekröl rövid és állandó tájékozo-i déi-országa terill el. Az Időnek, a nagy míudenség szülőjének ismét egy gyermeke li;ilt
dást nyerhessen mindenki.
tésére elvállaltam a lap szerkesztését.
Tárcza és törvényszéki rovatunk te- meg. Az 18%-ot temette el végnélkiili teKijelentem azonban, hogy noha a lap
pártokon felül álló politikai lap bsz, kintetében az lesz az igyekvésem, hogy metőjébe. Van e a ki könnyeket hullasson
egyéni politikai meggyőződésemet és né- érdekes és hűséges legyen és a helyi hantjára ? Vagy rajta is betelik az ének:
„Kitették a holttestet az udvarra ;
zetemet nem tagadom meg, de a:;ért hírekre vonatkozólag a legmesszebb fekvő
forrásokat
is
felkeresi
a
lap.
Nincson,
a ki végig, végig sirassa."
igyekezni fogok m i n d e n
párttal
A „Csiki Lapok" hangja mindig mérs z e m b e n szigorúan tárgyilagos biráló
Az ember általában kevesebbet törődik
lenni. Sőt a lap feladata az lévén, liogy sékelt, tárgyilagos de azért szilárd lesz s a távozóval, mint az érkezővel. Az emlékezet
ne álljon egy politikai párt kizárólagos ha igyekvésem beválik, remélem, hogy
V
az
újság
a
közvéleménynek
erős
kifejezője
rendelkezésére sem, kész vagyok minden
halványabb lelki tulajdonság a reménynél.
tárgyilagos czikket, bármely pártról jöjjön és visszhangja lesz.
Az 6- és újévnek küszöbén, mikor az
is, az iró egyéni felelősségére közölni.
Csik-Szereda, 18%. deczember 22-én. idő nagy hídjának jobb szélén, hol a jelző
E lap Csikvármegye közvéleményének
táblácska figyelmeztet, hogy „Kifelé", az
Molnár József,
hű tükre akar lenni s azért semmi jó
(5-év kíséret, nélkill surran el, mint a koroelöl nem zárkózom el.
náját vesztett, száműzött fejedelem ; a hid
baloldalán pedig, hol „Befelé" vezet az ut,
ü g y v é d .

J \ „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA.

nyes kis helyen, hanem ott töltheti életét Tölgy - solyogna; — aztán akaratlanul az oldalzsebébe
váron, ott a hol született, ott lud minden bokor nynlt, kivette a tárczáját, s hosszasan nézegetett
minden virág mosolyogva fogja őt köszönteni, mint egy fényképet. . . Azon s fényképen pedig egy
Két könny. . .
régi ismerőst, ott hol egy fehér hajú öreg ember bodros hajú, fekete szemű angyalarcz volt, —
— fi ,Csiki Lapok" eredeti tárczája —
s egy — az élet salyátől bár megöregedett, de még alatta gyöngéd vanásofckal e pár szóval: „Vollre
Irta: Dániel István.
mindig mosolygó arczu — öreg asszony oly do- fidéle Iréné!"
Gödri Pista igen szerény fiatal ember volt. bogó szívvel várják az nj főszolgabíró urat.
Gödri Pista csak nízte, nézte, .
aztán
Szorgalmas és lelkiismeretes már diák korában, s
Nem volt sok vesztegetni való id»*je; gyorsan ngy gondolatban átfutott egész múltján.
a mi igazán ritkaság, legkevésbé ábrándos termé- összeszedte holmiját, s a következő vonattal elinHogy is volt csak ?
Igen,
igen!
szetű.
Gödri Pista jogászkorában özv. Benedeknédult rendeltetési helyére.
Vágyai sem voltak valami nagyok ; mig tárBeült egy külön szakaszba, megtörülte az nél lakott, özv. Benedeknén>-k volt egy hamis kis
sai valamennyien mesébe illő nagyságokról álmo- utóbbi napok izgalmaitól kifáradt szemeit, aztán lánya, — Rózsika. Rózsikának legjobb barátnője
doztak, 5 mindig csendes vidékre vágyakozott, s lüuődött, hogy vájjon nemcsak álmodja ezt a szép volt Irén, a kinél kedvesebb, szebb barna lányt
oly lelkesen fejtegette a falusi élet poétikus vol- dolgot. Nem . . nem, igaz volt minden ; szive ngy — Gödri Pista szerint — képzelni sem lehetett,
tát, hogy gyönyörűség volt hallgatni.
repdesett az örömtől, keble ugy duzzadt a tett- s a kinek olyan két fekete szeme volt, a meE mellett intelligens, kedves modorú fiatal vágytól, tervezgette, hogy lankadatlan szorgalmá- lyekbe Gödri Pista sohasem tndott belenézni, mert
ember, és pedig annyira, hogy a ki egyszer érint- val, üdvös intézkedéseivel és kitartó munkásságá- jobban égettek, mint a nap sngarai.
kezett vele, megszerette őt önkéntelenül.
val milyen kedves kis társadalmi életet fog teremA barátnők egymásiránti különös szeretete
teni
az
ő
járásában,
társadalmi
életet
olyat.,
a
mioly
nagy
volt, hogy jutott abból egy kicsi Gödri
Mikor a vármegyéhez került közigazgatási
nőt
az
ő
romlatlan
lelke
abban
a
hangulatos
pilPistának
is ; jutott pedig nemcsak a csinos fekete
gyakornoknak az alispán ur is csakhamar felismerte b<-nne a tehetséges, szorgalmas hivatalno- lanatban elképzelni tudott . . . a/.tán, hogy hogyan bajuszáért, hanem azért is, mert a jogász igen
kot, s ő is — mint annyi más — nagyon megsze- ?ogja meghálálni a választói bizalmát, s hogy ho- kedvesen el tudott csevegni a két lánykával.
Történt aztán, hogy Benedek Rózsikának
rette Gödri Pistát. És mert az alispán ur szerette gyan fog odatörekedni, hogy embertársainak, drága
hazájának
hasznos
szolgálatokat
tehessen.
születésnapja
volt; a jó barátnő ez alkalommal
— nagyon természetes, hogy gyorsan haladt a
közigazgatási pályán, egész addig, mig a 27 éves
„Istenem, Istenem, milyen szép, milyen ma- saját fényképével kedveskedett neki. Ezt a fénykorában a tölgyvári járás tőszolgabirájává válasz- gasztos gondolatok, s ezekéit küzdve, fáradozva képet valaki a Rózsika tudta és akarata nélkül
tották meg.
milyen szép lesz az élet" — sóhajtott Gödri Pista. elcsempészte; s bár Gödri Pista mintajellem volt,
Szép lesz ? . .. Hát eddig talán nem volt az ? mégis — valljuk meg — az ember szivvilágáhan
Ezzel Gödri Pista biztos kikötőbe jutott;
Hát
nem
szép egy komoly törekvésekben s még vannak oly különös körülmények, — a melyek
czélját elérte, vágyai reményein felül beteljesedtek.
Nem csak egy igen tekintélyes állást tölthet be komolyabb munkában eltöltött két évtizedes mult ? eme nem éppen erényes dologra feljogosítanak.
Pár nsp múlva Rózsika — miközben hamisegy — a tulmodernizmustól, az annyira lábra ka- Szép I . . .
kásan
mosolygott, rózsás ujjaival megfenyegette
pott társadalmi ferdeségektől teljesen ment regéA mult?] Gödri Pista ugy tett, mintha mo
V ^ T T ^ a i ••ámáhoa agy féllv melléklet v a n ciatolva.
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E veríték cseppjein át szemléljük a jöujjongó tömeg sippal-dobbal rohan az újév
vőt,
s
az az egyszerű munkás, kinek homfelé.
. .
lokán
ott
ragyog a veríték, többet ér, mint
Amott a halvány emlékezet, míg itt a
a
szerencsefi,
kinek homloka a munkától még
csapongó remény működik. Az újévvel már
ugy teszünk, mint az emberekkel szokás. nem gyöngyözött.
Azért a munkabíró kérges tenyér több
Uj emberek uj reményeket támasztanak benhasznára
van a hazának, mint a munkátnünk s a legtöbbször csalódásokba vezetnek.
A bölcsÓ fölött a remény, kíváncsiság, vágy lanságtól elpuhult kéz.
Lélekemelve láthatjuk és hallhatjuk
óhajtás ujjong és tömjénez ; a koporsóra a
mindig
a verítéket izzadó embert, akár a
csalódás teszi a földet.
IJjév napján egy nagy koronázó or- föld mesgyéin, a műhelyben, vagy az írószág a világ. Éljenek s Udvkiáltások hang- asztal mellett munkálkodjék Isten dicsőségére s a haza javára.
zanak vissza sikon, völgyön, hegyen.
De hát az ős Hargita nem ez ősi eréÜdv neked, te évezredek óta mindig
megjelenő és mégis mindig uj vendég! Sze- nyekről tanuskodik-t; ? Isten és a hazaszereszélyes érzelmű barát, vagy hiv kisérő az tet van bevésve minden sziklájába, erről
élet utain. Néha egyik, többször felváltva suttog a szellő, mely az ősök hamvaiban
mindenik.
fürdik, és a mely az unokák homlokáról
Emeld fel siirü fátyolodat, bontsd szét csókolja le a munka cseppjeit. Istenről és
bár egy perezre titokteljes palástod redőit; hazáról beszélnek a falucskák harangjai, ifengedd látnunk, jót vagy rosszat hozasz-e jak és öregek énekei.
ránk, egyénekre, családokra, de mindenek
A székely, mint a regeszerii hunmaraelőtt a hazára. „Kebleden szép napjai pi- dék töredéke, nemcsak követeli a tiszta ősi
hennek-e hazánknak ? Sugaraid hazaszeretete t erényeket, azokat a nemes lelki tulajdonsászabadságot keltenek-e életre?"
gokat, a melyeknek köszönheti, hogy él
Újév ! várunk és félünk, ölelünk és ret- még székely e földön.
tegünk. Örvend és remeg szivünk, mint az
Más népek is s/.eretik és imádják az
ifjúé, ki az első szerelmes levelet kapja Nem Istent és hazát, de egy se szeretheti jobban,
tudja, felbontsa-e ? zárva hagyja-e ? Megva- mint a székely.
lósulhat-e reménye, vagy szétfoszolhat-e ábA Hargitáról széttekintve, ott mosolyg
rándja ? Bizonytalanságban hagyja magát, a az oláhok termékeny rónája s a székelysénem tudás titka, a jót remélés álma elbű- get még sem csalta ki, pedig nagy törtévöli, elringatja szivét. A remény néha éde- neti események kínálták azt birtokul. Itt
sebb az elért valónál ; fényes csillag a jövő küzd, itt dolgozik, ide van nőve szikláshomályában, mely évről-évre kalauzol ben- bérczes hazájához. Itt áldja, vagy verje a
nünket s egy boldogabb hont igér.
sors keze, itt élt. itt fog meghalni.
A mult és jövő határkövénél állva, álÉs ha aggodalomra adna is okot a jövő,
lítsuk meg egy pillanatra a gyorsan tovahogy ha a súlyos helyzetből való kibontarohanó időnek a kerekét, vessünk számot
kozás utján akadályok tűnnének szemünkbe,
magunkkal, munkánkkal, zárjuk lc a tartobizalmunkat mindig a székely hazaszeretetbe
zás és követelés könyvét, hogy tisztában levethetjük.
gyünk a múlttal s mérlegelhessük a jövőt,
Veszély idején, ha az Olt és Maros fehogy észrevétlenül ne vonuljon el fölöttünk
jénél feltűnt a véres kard, a székelyek, mint
az idő, mely komoly munkát és kötelessésasok szálltak le a Hargitáról s mentek a
get tüz elénk.
harezba. E harczokról beszél a rege. a kölA munka a boldogság gyökere, s az a
tészet felvette hímes szárnyaira s a történeverejték csepp, mely homlokunkon csillog,
lem arany betűivel hirdeti.
forrása a jövőnek. E cseppekből táplálkozik
Remélhetjük, hogy most, midőn a nemaz erkölcsi és anyagi jólét.
zeti eszme, a kultiira zászlóját lengeti a HarGödri Pistát; e mosolygással kisért fenyegetésben
volt azonban valami olyan bűvös erő, hogy Gödri
Pista nem tudott ellenállani,
megvallotta
nagy bűnét.
— Igen, édes Rózsika, a fénykép nálam van,
de tekintve, hogy rövid idő múlva amúgy is talán
örökre eltávozom az önök kedves köréből, hiszem,
hogy Ön megfogja bocsátani bűnömet, s megajándékoz engem ezzel a fényképpel. — Jgy legalább
Kettős emléket viszek magammal.
— Csakhogy egy feltételhez kötöm ám, —
felelt mosolyogva a lányka.
— Nos, halljuk a föltételt!
— Ha majd az eredetijét fogja bírni, visszaküldi nekem e fényképet. .
— Ugyan, ugyan, hogy mondhat ilyet kedves
Rózsika ?
— No, no,
csak ne tétesse magát 1 . . .
Mintha nem tudnám, hogy szereti Irént, — s hogy
szavainak annál nagyobb nyomatékot adjon, csípőre tette két kezét.
— Az meglehet, — felelt egykedvűen Gödri.
— S mintha nem tndnám, hogy Irén is nagyon szereti magát, — folytatá még hevesebben
a lányka.

63. n&m.
gita szele, ép ugy sorakozik alatta a székely, mint mikor talpra állott akkor, a mikor a vészkardot hordozták körül.
A csikmegyei székelynek lesz jövője,
még pedig szép, boldog jövője ; kivívja ezt
Isten és hazaszeretetével.
E jövő előkészítésében lesz továbbra is
segítségére lapunk. A szép és magasztos
czélra összegyűjtve minden erőt, a siker elmaradhatatlan lesz s jogos reményeink, vágyaink megvalósulásához minden nap, minden év közelebb visz. Hogy ehhez az 1897.
év is közelebb vigye megyénket, és hogy
ez boldog és szerencsés esztendeje legyen
egyeseknek, családoknak, intézményeknek
és a hazának, őszinte szívvel óhajtjuk.
4 m e g y e i t ö r v é n y h a t ó s á g i bizottság üléséről.
Cs.-Szereda, decz. 29.
Megyénk törvényhatósági bizottsága mai napon rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a tagok
kevés számban jelentek meg. Rendkívüli volt a
gyűlés azért is, mert alig fordul elő eset, bogy oly
gyorsan végezzenek az ügyek elintézésével, mint
ma történt.
Délelőtt 10 órakor Mikó Bálint főispán ur a
kiküldött meghívó bizottság élén a teremben megjelenvén, éljenzések között elnöki székét elfoglalta
s röviden a gyűlést megnyitotta. Egyúttal pedig
bejelentette Bodó József csekefalvi körjegyzőnek
segédlevéltárnokká történt kinevezletését, mit a
közgyűlés tudomásul vett.
Az ez évben szentesítést nyert törvényezikkek kihirdetése után felolvastatott az utkaparók
minősítéséről, szolgálati viszonyairól és hivatalos
teendőiről szóló, módosított szabályrendelet, mi
hozzászólás nélkül elfogadtatott.
Szered a városnak a települési dijakról szőlő
szabályrendelete, melybeu a települési dijak 50-től
1000 fiiig terjedő összegben lettek megállapítva,
módosíttatni, illetve a dijaknak mérséklése ujabb
tanácskozás tárgyává tétetni rendeltetett.
Cs:k-Várdotfalvától Pálfalváig vezető dülőutnak a közlekedési utak sorába való felvétele s kezelés és fenntartás végett Várdotfalva, Csobot.falva
és Pálfalva községeknek való beosztása kimondatott.
A vármegye alispánja egy felmerült eset alkalmából, midőn egy idegen illetőségű egyén által
Csik-Szeredában folytatandó vendéglői ipar gyakorlására kért engedélyt a fennálló települési, valamint a fogadó, vendéglő, korcsma, sörház és pá-

S mikor Gödri Pista ezeket gondolta, olyan
— nem,
nem. .
S ha igen is, mikor én
abba a helyzetbejutok, Irénke már rég asszony. .. megelégedetten, — olyan boldogan mosolygott, s
*
addig nézte a képet, hogy egészen belefáradt. . . .
Öt év telt el, hogy Gödri Pista nt'gvált a Eltette és kiment a Kossuth coupe folyosójára, a
Benedek-háztól. Ennyi idő alatt csupán egyszer friss levegőn talán kissé rendezheti zavart gondohallott hirt kedves ismerőseiről.
Azt olvasta latait. Végigsétált néhányszor a folyosón, de olyan
ugyanis egy újságban, hogy Benedek Rózsika különösen érezte magát, — nem találta sehol a
helyét, sétálva is mind róla álmodozott. Vissza
férjhez ment.
De hát Irén?
Irénről öt év alatt sem- akart menni, hogy leüljön ; tévedésből azonban a
szomszédos szakasz ajtókilincsére tette rá a kezét,
mit sem hallott.
A vonat csak zakatolt tovább,
tovább, ki is nyitotta, s a mint kinyitotta, ngy állott ott
a e zakatolás összhangjaiban olyan volt, mintha Gödri Pista, mintha földhöz szögezték volna, . . .
— nem lehet, — bizonnyára csak
egy zenekar „a szerelmes álma" dalmű édes, bus ott ült,
álmodja.
melódiáját játszaná fájón, . . kinzón.
Legalább ilyennek találta Gödri Pista, a ki
— Tegye már be kérem azt az ajtót, —
még mindig nézte a tényképet, s ugy belemerült nem érzi milyen léghnzat van? — mondá a benta nézésébe, hogy gondolataiból nem tudta kiűzni ülő nők közfii az idősebb, — a mama.
azt a bodros hajú angyalarczot, az Irénke képét.
— Gödri Pista betelte az ajtót, s ott állott
De talán nrm is akarta!?
. Nem tudom, — szemben Irénkével.
cíak azt tudom, hogy akármire gondolt, e gondoA helyzet különös, a meglepetés mindkét
latok között mindig ott lebegett ő, akármit ter- részen rendkívül nagy volt.
. . Ilyen, nem revezett, terveit, jövőjét, egész életét nem tndta el- mélt találkozás ntán igen természete*, hogy egyválasztani tőle. Ha a téli estékről ábrándozott, ideig nem birtak szóhoz jotni.
bogy hogyan fogja majd azoknak unalmát öreg
Aztán barátságosan üdvözölték egymást, —
atyja, anyja társaságában elűzni, ngy hitte, bogy a nők elmondották, hogy fürdőre ntaznak; megugyanakkor a kandalló ttt/.e az ö kedves arc/át látszott a sok podgyászról, melylyel teljesen megfogja megvilágítani, s ha arra gondolt, hogy édes tömték a szakaszt.
anyja hogyan fogja majd ölelgetni, csókolgatni az
— Én csak a legközelebbi állomásig atazom,
ő kedves fiát, — arra is gondolt, hogy ez anyai
— szólt Gödri Pista.
szeretetnek csak egyik fele az övé, mert a másik

— Látja, édes Rózsika, ez már nem éppen
valószínű, mert ha ngy volna, valahogyan csak
kifejezést adott volna ennek; hiszen volt rá alkalom elég, — de ö mindig az ellenkezőjét mu
tatU, . . . aztán meg nem is lehet az ngy, amint
maga gondolja. Ei tudja, merre fog engem sorsom félről le kellett mondania az ö, — az aranyos,
hányni ? talán nem is fogom öt többé soba látni, drága, kis menyecske javára.

— Szülőit látogatja meg? — kérdé Irénke.
_ Meglátogatom 5ket és velük maradok
ötökre.
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linkamérés iránti szabályrendelet szemelőtt tartásával megtagadta, s ezzel szemben a kereskedelemügyi minisztérium felebbezés folytán a megtagadott engedélyt kiadni határozta, a fennálló szabályok belyea alkalmazásának érvényesítése végett
a törvényhatósághoz előterjesztessel élt. Ezen előterjesztést a közgyűlés helyesléssel vette tudomásul, s hogy a további kételynek és magyarázatnak
eleje vétessék, és hogy a községeknek az iparűzés
czéljából települni kívánókkal szemben ngy anyagi,
mint közigazgatási és rendészeti érdekei megvédessenek, elhatározta, hogy az országgyűlés képviselőházához feliratot intéz a végből, hogy az
1864. évi XVII. t.-czikknek az iparűzési engedélyek kiszolgáltatását, tárgyazó és az 188H. évi XXII.
t.-czikknek a településre és a községi kötelékbe
felvételre vonatkozó czélszerű intézkedéseivel ellenkező, s a fennforgó eset szerint magyarázatokra
alkalmat adó rendelkezéseit, minden félreértés kizárásával oly irányban méltóztassék módosítani, hogy
az iparűzési engedélyek kiszolgáltatásának — az
1886. évi XXII. t.-cz. 9. §-sában irt település végetti jelentkezés és annak alapján a községtől nyerendő települési engedély bemutatása — előfeltételét képezze.
Balázs Ernő műegyetemi, Graef Vilmos állatorvosi akadémiai és Böjtby Béla kadétiskolai növendékek jó előmenetelüket bizonyítványokkal igazolván, az elsőnek 300 trt, a másodiknak 200 frt,
a harmadiknak 150 frt ösztöndij, illetve segély
kiutalása a jelen tanévre kimondatott; továbbá
dilrói Gál Miklós 4. osztályt végzett fiának 50 trt,
szentgyörgyi Márton Péter 3-ik polg. leányiskolába járó leányának 20 frt és szeredai Wellman
Géza joghallgatónak 50 frt segély adományozása
az ötös bizottság véleménye alapján megszavaztatott.
A megyei gazdasági felsőnépiskola tantestületének a hitoktatással megbízott szeredai segédlelkész betegsége miatt hosszabb idő alatt szünetelő hitoktatás folyamatban tétele iránt tett előterjesztésére utasíttatott a megye alispánja, miszerint püspök ur ő nagyméltóságát keresse meg,
liogy a törvényhatóság által az itteni gazdasági
irányn felső népiskolánál teljesített vallásoktatásért
a helybeli róm. kath. lelkésznek évenkint fizetett
350 frt javadalmazás mellett a további panaszok
megelőzése, de legfőképpen a hittan tanítás rendes
kifogástalan kezelése szempontjából alkalmaztassák
állandó bitoktató, s annak bármely okból származható akadályoztatása esetére jelöltessék ki egyutial kelyettesse is, mert ellenesetben kénytelen
lesz a vármegye a tanításért megszavazott 350 frt
összeg további kiszolgáltatását felfüggeszteni.
örvendetesen vette tudomásul a közgyűlés a
megye alispánjának abbéli jelentését, hogy Románia
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komanesti Ghika M. György a Sólyomtár és MaA tölgyesi-járás községeinek azon határogyarós havasokból Romániához átszakadt mintegy zata, mely szerint Békás, Domnk, Zsedánpalak
2000 katasztr. holdat tevő terület tulajdonjoga el- egyesült községek 600 frt fizetés és 100 frt lakbér,
ismerése és birtokba adása iránt indított kerese- Tölgyes, Borszék, Holló és Bélbor községek egytével a jassi-í főtörvényszék által elulasittatott. üttesen, Tölgyes község székhelylyel, 700 foriut
A csobányosi erdőipar részvénytársaság azon fizetés és 100 frt lakbér, s mindkét helyt megálajánlata, hogy a Romániához átcsatolt, s Ghika lapított külön látogatási- és fuvardíjak mellett
Miklós által perrel megtámadott erdőterület ke- külön köroi 'vosi állások rendszeresítését kimonreskedésre alkalmas éa kihasználható fa termékét dották, pártolólag belügyminiszter úrhoz felterhajlandó köbméterenként 55 kr. lőárban meg- jesztetni határoztatott.
venni, — elfogadtatott azon feltétellel, ha neKarda Mihály csikszentdomokosi lakosnak,
vezett cz*g a köbméterenkénti tőárat lehetőleg mint a kiállítási székelyház felügyelőjének, 50 frt
60 krig föl fogja emelni, mely esetben a szer- jutalomdíj megszavaztatott.
ződés megkötésére a megye alispánja felhatalA járási mezőgazdasági-bizottság tagjaiul
maz tátott.
megválasztattak : a) a szentmártoni-járásban MárA havasi-javak igazgatója által 1897-re ké- ton Ferencz, Nagy József, Gondos Antal, Tompos
szített költségvetés 17,153 frt 93 kr. bevétellel Jinos rendes-, Kovács Gergely és András Lajos
elfogadtatott, s a törvényhatóság állal a havasi- póttagoknak ; b) a felcsiki-járásban Lázár Dojavak kezelésére nézve alkotott, s vallás- és köz- mokos, Pál István, Hajnód József, Szabó Antal
oktatásügyi miniszter ur által 1894-ben feltéte- rendes-, Bara János és Kovács Lajos póttagoknak ;
lesenjóváhagyott szabályrendeletben meghatározott c) a gyergyószentmiklósi-járásban Simon Balázs,
fizetési többleteknek az igazgató és gazdatiszt Biró János. Csergő Venczel, Márton Ferencz renáltal utólagosan leendő fölvelietése engedélyez des-, Bajkó Gyula és Mihály János póttagoknak;
teteit'; egyúttal pedig kimondatott, hogy ugy a d) a tölgyesi-járásban Ferenczi István, Vild Jóhavasi-javak emiitett kezelő-tisztviselőinek, vala- zsef, Csergő György, Kotta Simon rendes-, Dregán
mint a nevelési pénztár alkalmazottjainak tizeié Demeter és Deák János póttagoknak.
séhez 28"/« pótlék, — miként az a vármegye többi
Tárgyaltattak ezeken kívül több községi
tisztviselőinél történt — a havasi jövedelmekből ügyek, melyeknél egyetlen felszóllamlá* sem törliozzászámittassék ; és elfogadta itj. Molnár József tént és fél 12 órakor főispán ur őméltósága a törbizottsági tagnak azon indítványát is. liogy az e vényhatóság minden egyes tagjának boldog újévet
végből kiküldött bizottság utasitlassék a havasi kívánva, a gyűlést éljenzések között berekesztette.
javak kezelésére vonatkozó szabályzatot vallás és
közoktatási miniszter nr leiratához képest a magánjavak terjedelme és értéke felvétele nélkül is
KÜLÖNFÉLÉK.
módosítva a legközelebb tartandó gyűlésre meg—
Lapunk
t. olvasóinak boldog újerősiltetés végeit beterjeszteni.
Hunyadvármegyének az államépitészeti hivatalok mérnöki karában mutatkozó személyzet hiány orvoslása végett a kereskedelmi miniszterhez,
és Békésvármegyének az állam- és törvényhalósági tisztviselők nyugdíjügyének egységes rendezése, s illetőleg a viszonosság megállapítása tárgyában a képviselőházhoz intézett felirata hasonszellemű felirattal pártoltatni halároztatolt.
Csik-Szereda város képviselőtestületének a
rendőrkapitányt 700 frt fizetésnek 800 frtra való
felemelése és Márton Ignácz Írnoknak a liusszemle teljesítése és a dijak kezeléséért 50 forint
jutalomdíj adása iránti határozata helybenhagyalott.
Ugyancsak Szereda városának a város területén fogyasztott szeszes italok ntán fizetendő
városi fogyasztási illeték kivetése, beszedése és
ellenőrzése tárgyában alkotolt szabályrendelete
némi módosítással, s annak kimondása melleit,
hogy a bor után literenként nem 3, hanem csak
2 kr. díj szedhető, — elfogadtatott.

— Hogy, hogy? Talán
|
S a mint nézte,
. nézte a tovarobogó
— Igen, a tölgyesi-járás fő&zolgabirájává vonatot, valami, — nem tudom én már ml volt
választottak meg, most foglalom el hivatalomat, s az, — de valami ugy ragyogott a szemében.
ezntán otthon fogok élni — otthon, szülőim körében.
Az e l s ő k ö n n y .
Gratuláltak neki, s Gödri Pista udvariasan
megköszönte.
Aztán odaboi ult egy öreg, ősz embernek a
— Ön hát elérte czélját, — szólt Irénke, —1 nyakába, ráborult egy sirva-szerető, áldott öreg
igazis, hiszen a falusi élet poezisa volt a mapa néninek a keblére, s ölelte őt, csókolta, sokszor,
vágyainak a netovábbja.
hosszasan, . . a mikor fölemelle fejét annak az
öreg nénikének, édes anyjának, a kebléről, —
— Igen, az volt, s vágyaim beteljesültek.
Istenem, Istenem, milyen küiönös is ez ?! — már
— És boldog is.
az a valami nem ragyogott többé a szemében.
— Az volnék.
— Csak volnék?
Üdvözölte azokat, a kik fogadására meg— Vagyok is nagyon, de boldogságom még jelentek, s mikor elhagyták a kis állomást, Gödri
nem teljes, ugy hiányzik valami. .
Pista még — nevetett is.
•
— Majd megjön az is. . S ezt olyan különösen mondta Irénke, mint banem értenéGödriPistát.
A vonat csak robogott tovább, . tovább.
Sokat akartak még beszélgetni, de nem lehetett. Egy bodros hajn, csillag szemű, angyalarc u lány
— Tölgyvár, egy perez!
oly különösen nézett arra — Tölgyvár felé. Egy
Ez volt a legkegyetlenebb dolog, a mit a bűnbánó Madonna tekintete nem lehetett különb
az övénél.
kalauz életében elkövetett.
Mikor aztán egy sürü fenyveserdő egészen
Gödri Pista búcsúzott.
eltakarta Tölgyvárt, leült a kényelmes ülésre, leöt éve, hogy nem láttuk egymást, — szólt eresztette a vonat ablakának függönyét, — a félIrénke felé fordulva, — ne csudálkozzék tehát, ha homályban gondolkozott, . . gondolkozott. . . .
azt kérdem magától, váljon „kisasszonyának szó— Istenem!
talán még sem teltem jól,
líthatom-e, vagy már „asszonyom'-nak.
hogy hazudtam.
• Nem, . . nem. Nem teIrénke cseppet sem jött zavarba, — egy hettem máskép. . , . Hiúságom nem engedte. . . .
Csak nem vallhattam be éppen Gödri Pistának,
nagyvilági hölgy nem szokott.
hogy még mindig leány vagyok ? I
— Hát, . . . . hát,
szólítson csak
A mint Irénke igy gondolkozott, egyszerre
asszonyomnak. . .
csak valami olyan különösen csillogott a szeméGödri Pista egy kissé különösnek találta ben. . . . Aztán elővette rózsás szegélyű, picziny
zsebkendőjét, s letörölte azt a csillogó valamit.
agyú, de azért elhitte. . . .

Astán lesiállt, s nézte a tovarobogó vonatot...

A második könny

évet kivánunk. — Lapunk nyolezadik évi pálya-

futását a jelen számmal befejezvén, annak ü-ík évi
folyamára is olvasóink szives támogatását kérjük. —
Bár az újévvel — mint azt múlt számuukban is
jeleztük, — tórt kívánunk engedni politikai nézetek
kifejezhetésére is, mindazonáltal régi programmunk
épségben tartása mellett legfőbb törekvésünket ezután is saját intézményeinknek kulturában, iparban,
közgazdaságban és társadalmi életünkben való propagálása fogja képezni. Most, midőn a lefolyt hoszszú idó alatti jóakaratú támogatásért olvasóinknak
meleg köszönetet mondunk, a küszöbön álló újév
alkalmából Iston áldását kérjük azon forró óhajtással, hogy adjon a Gondviselés a magyar nemzetnek, s vármegyénk lakosságának az újévvel szelíd és tisztán fénylő hazafiúi erényeket, belső küzdelmeiben kíméletet, egymás iránt több szeretetet,
közéletünkben tisztaságot, igaz békét és a haza felvirágoztatására tömörebb egységet és nagyobb erőt!

— Kinevezés. Csikmegye főispánja a Miklós Sándor lemondásával megürült megyei segédlevéltárnoki állásra szakvizsga tétel kötelezettsége
inellott Bodó József csekefalvi körjegyzőt január lió
első napjától kezdódóleg kinevezte.
— Eljegyzés. Baka József esiknzentgyörgyi
kántortanító kedves és szeretetreméltó leányát:
Irmát, a napokban jegyezte el csikszentgyörgyl
Márton Bálint, jelenleg makói tanitó. — Boldogság
kisérje frigyüket!
— Hymen. Folyó hó 27-én esküdtek egy
másnak örök hűséget Weszelowszky Vilmos vasúti
hivatalnok és Antal Ida, Antal József uyug. telekkönyvvezető kedves és szép leánya Csik-Szent-Imrén.
— Az esküvőt fényes vacsora követte az örömszülök
házánál, s 28-án az ifjú pár Budapestre, lakóhelyére
távozott, Bok jó kívánság által kisérve.

— Neorolog. Csiktaploczai Lázár Domokosné
szül. léczfalvi Gyárfás Bertát és léczfalvi Gyárfás
Lászlót, a csíkszeredai kir. törvényszék elnökét fájdalmas veszteség érte. Édes atyjuk: léczfalvi Gyárfás Domokos, 1848—49-beli honvédórnagy, hosszas
szenvedés után, életének 79-ik^évében, e hó 27-én,
Zabolán elhalálozott, s hűlt tetemei az ev. ref. szertartás szerint, 29-én helyeztettek el a zabolai családi sírkertbe, örök nyugalomra. — Igaz részvéttel
adózunk a nagy és előkeld osaládtagokat ért fájdalmas veszteség felett!

— Karácsonyfa ünnep. A csíkszeredai
ovodában folyó hó 23-án délután 4 órakor gyönyörű karácsonyfa-ünnepély volt. Az ovoda növendékeit Tamás Mariska óvókisasszony egy igen szép
karáosonyfával lepte meg, — kik alkalmi- és uiás
verseket mondottak éa énekeket énekeltek, az érdeklődő kSsönsóg mindegyre msgujuló éljaniései
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34 frt 36 kr., a kiadás 7 frt 19 kr., ti «ta jöve- esak egy nappal később akadtak holttestére, s az
delem tehát 97 frt 17 kr. Felfllfizettek: Simó elöljáróság felismervén, hazavitte a szerencsétlenségtől Bujtott családhoz.
Ignácz 2 frt, M-idár Imre 1 frt, Bándi Vaznl »0 kr.,
— A berezegné és czigánya. Rigó Jan
N. N. »0 kr., Korbsr Iinre 60 kr., P. Tima Dénes
esi
c/igányprimás,
a ki a dúsgazdag Chimay ber50 kr., Balló István, Csatlió János, Ksssay Lajos,
ezegnél
megszöktette,
jelenleg Budapesten van. Az
Lakatos Mibályué, Majer Lipót, özv. Pál Istvánné,
Pál Gábor, Wet'ensteín Mór, Vellmann Sámuel érdek- s pár egy József-körúti fogadóban lakik, a
— Korcsolya-egyleti tánczmulatság. 40 -40 kr., Bogády Gyula, Glósz Katalin, Mihály Fe- mely i lött folyton sók kíváncsi álldogál, lesve a
A csíkszeredai „korcsolya-egylet" — saját .pénztára renezné, Putter Ferenczné, Véger János 30 -30 kr., czigányprimást és a kalandos herczegnőt. Rigó
gyarapítására — 1897. évi január hó 9-én, azaz Cziriák András, Lárencz Albertné, Sulyok Árpád, Jancsi nem valami szép ember. Körülbelől harszombaton, a .Csillag"-vendéglő nagytermében Mikó Sántha Simon, 20-20 kr., P. Kovács Gergely minczöt éves, arcza himlőhelyes, fényes feke haja
Bálint főispán, dr. GyörfTy Gyula orsz. képviselő és 15 kr., Dzsig Gusztáv, Gombos József, Haydn és bajusza van. Alacsony, zömök termetű. Annál
dr. Egyedi Árthur orsz. képviselő urak védnöksége Hugó, Szász Gyula, Zsögön Jenő 10—10 kr. — A szebb a berezegné, a ki most huszonhárom éves.
alatt zártkörű t á n c z e s t é l y t rendez. — Belépő' nomesszivű adakozók fogadják a nőegyesület hálás Magas, karcsú nő, éjfekete szemmel és aranyszőke
hajjal. Mindenkit ejbájol, a kivel, érintkezik. Az
dij: személvjegy 1 frt, családjegy, 3 személyre 2 köszönetét.
frt, több személyre 3 frt. — Kezdete este 6 órakor. —
— Megjelent a „Oikmegyei (Özetek' XIII. érdekes pár visszavonultan tölti napjait a fogadéFelülfizetések köszönettel fogadtatnak és liirlapilag füzete Csikmegye ásványos forrásainak és fürdői- ban s csak kocsikázni járnak ki. Rigó életéről és
nyugtáztatnak. — Jegyek előre válthatók György- nek leírását folytatva, és az előfizetők és megren- a herczegnővel való ismeretségéről bosszn közlejakab Márton b. pénztárnok könyvkereskedésében.
delőknek megküldetett. Uj megrendelők számára ményeket írnak a párisi lapok. Rigó kitfinően hegedül. Tanítványa Barcza Józsefnek, a kit Szim— Difleritisz. Kovács Antul csikszentiniklósi mintegy 500 teljes példány áll rendelkezés alatt.
pliczins név alatt jól ismer a párisi és londoni köközségi tanítót és családját szomorít csapás érte, 2
— Köszönetnyilvánítás. A gyergyó-szent- zönség.)
éves, Béla nevű fiacskája folyó hó 23-án a jár- miklósi Dalegylet által 1 Ö'JO. november hó 28-án
— A nagykoplaló megőrült. Párieból
ványos toroklob áldozata lett. Temetése f. hó 24-én rendezett tánczmulatságon feliilfizettek : Yákár Luírják, hogy Succit, a nagykoplalót, kit annak idején
ment végbe. — Álig uinlt fél éve, hogy Aladár kács 2 frt, dr. Fejér Dávid, Merza Vilmos I - I frt,
bőjtölés közben, Budapesten is megbámultak, őrjönnevű 8 éves liacskájokat eltemették ; újra szomoru Lukátsfy Zakariás, ifj. Rom felel -lánoB, Abos .lózsef,
gési rohamai támadtak, s az orvosok az elmekarácsonyt értek a bánatos szülök !
Lázár Viktor, Száva István, Pál Venczel, Csergő bajosok osztályába szállították. — Az utóbbi időben
— Községi elöljárók választása, cy.- Ervin, Száva Márton, Ilamnelzky .lózsef, Fiálla Succi Párizsban, az „Olimpia" mulatóhelyen produSzeutiniklóson n községi elöljárók választása január János, Lázár Jonö, Kölönte .lózsef, Hauor Mihály kálta bőjtölésél. Negyven napi böjtre vállalkozott,
első felében lesz s erre vonatkozólag már jó ideje 50—50 kr. Fazakas Mihály, Ulrieli Oszkár 20—20 kr. s még csak tiz napig kellett volna böjtölnie, mimeglehetős élénk mozgalom mutatkozik. Minden Összesen 10 frt 00 kr. ICzen tánczmulatságon a közben órjüugési rohama támadt, izzé-porrá zúzta
állásra van két-három aspiráns, kiknek érdekében tiszta bevétul 50 frt -10 kr. volt. Szintén ez egylet az összes bútorokat, s megtámadta környezetét.
az egyes pártfelek tevékenyen siirügnck-forogmik. által deczember hó li-áu az alapító és pártoló tngok Nagynehezen sikerült öt megkötözni, s a rendőrségre
A képviselő-testület lesz hivatva, nom az egyéni részérc rendezett dnlestélyen fuliillizottok : Vákár szállítani. Ott egyre azt kiabálta : „Éhezem és szomambiczió, hanem az érdem, a hivatal, az erre való Lukács I frt, Szentpéteri János 70 kr., Spick Fe- jazom ! Adjatok eiinein és innom." — Tehát az
rátermettség és képesség tekintetbe vételével a rencz 50 kr., Kránosz katali.i, Dobrihán Antal (mé- üres gyomor végre is megbosszulta magát a szerenlegalkalmasabbakat kijelölni, s választás alá bocsá- száros), Kölönte József 40— 10 kr.. Karácson Alajos csétlen Mugellánson, a kihez fogható szívós termétani. Remélhető, hogy a képviselő-testület, mint :)0 kr., Gáspár István. Záriig János, Szentkovits szetű emberek csak a bibliás időkben lehettek, a
mindenben, ugy ebben az aktusban is eddigi tapin- l-Vrencz, Oeringer I'ereucz 20—20 kr., Finlla János mikor tudvalevőleg Mózes népe 40 napig kóborolt
tata és előrelátásával a lieljos irányt meg fogja 10 kr. Összesen 4 frt (>0 kr. Mindnyájan fogadják éllen-szomjan u pusztában.
a dulegylet bálás köszönetét.
találni.
között, oly ügyesen és kedvesen, bogy mindenkit
gyönyörködtetett. A gazdagon dissitett és megrakott
karácsonyfáról a különféle játékokat, czukor, füge,
aranydió és alma stbit as óvókisasszony, kicsinyei
nagy örömére és megelégedésére szétosztotta, minek
megtörténte ntán az óvónő éljenzésével az ünnepély
véget ért.

— Napidíj a községi és felekezeti

tanítóknak. Mint tudva van, ezen említett tanítók hivatalos gyűléseikre eddig a legtöbb helyen
csakis természetben nyújtott fuvar- vagy fuvardíjban
részesültek. Ily körülmények között a csekélyebb
díjazású tanítók az egyesületi életben hivatásszeretetiik és lelkesedésüknek megfelelően nem vehettek részt. Belátta ezt a kormány is, B a belügyminiszter egyik legutóbbi rendeletében foglalkozott
is e kérdéssel. Gyergyó-Szent-Miklós képviselőtestülete azonban be sem várva az említett rendelet
megérkeztét, eddigi ügyszeretete által is buzdittatva,
deczember 23-iki gyűlésén Csergő Gyula jegyző indítványára elhatározta, hogy tanítóinak egyesületi
gyűléseik alkalmára fejenként minden napra 1 frt
50 kr napidijat állapit meg, érvényben hagyva
ezenfelül a fuvarilletéket a régi gyakorlat szerint.
E dijak csakis a Gy.-Szent-Miklóson tartott gyűlésekre nem esedékesek. A napidijak kifizetése az
egyesületi elnök láttamozása mellett fog történni.
Ezen határozat a gyergyószentmiklósi tanítók körében jóleső örömöt keltett.

— A hol a szőkéket inkább kedvelik.
— Meddig élhet az ember alvás nél- Minden kisvárosi ember tudja, hogy mikor a kávé-

kül ? Hogy e kérdést eldöntsék, a jowai egyelem
három lanárn liárom napon és három éjjelen át virrasztott. A kísérletet nem folytatlintlák tovább,
mert annyira kimerültük, hogy komoly veszély fenyegette életüket. Az érverésiik csaknem egészen
elállt, testük hőmérséke rohamosan csökkent, bőrük
érzékenysége megszűnt és emlékező tehetségük is
eltompult. Egyetlen, mély álomban töltött éjszaka
után eltűntek ezek a súlyos jelenségek.

— Rejtélyes haláleset. Borszéki Szabó
Péter tölgyesi Csergő Mártonnak ölökbe fogadott.
9 éves Lina nevű lánykáját e hő 8-án édesvízért
kü'dvén, minthogy a lányka estig sem tért vissza
Szabó Péter keresésére indult, nejével együtt, de
olt, hová vizért küldve volt nem találták meg, miért is egy lámpás világánál a közelben lévő borvíz
forrásoknál is kutatni kezdették, s rövid idő múlva
a „Boldizsár" kut kifolyó csatornája alatt, mint
egy 10 r.zmtr mélységű vízben megfuhidva feltalálták, hol a csatornán át folyó víz rajta keresztül ment. Az orvosrendőri vizsgálat knleröszak nyomait nem észlelvén, a halál oka véletlenségnek
nyilváníttatott.

ház kass iájánál egy uj csillag jelenik meg, akkor
a kávéházba járni szerető fiatalság lázas napokat él.
Az egy, vagy két kávéházzal biró kis városokban
az uj kasszírnő megjelenése a szó szoros értelmében
„cscméuy," még pedig olyan, a mely beszéltet magáról. De hát ez nem ujság. Az azonban már nem
minden helyen fordul elő, bogy a városka fiatalságának nagy többsége a tekintetben foglaljon állást, hogy a kasszírnő szőke legyen, vagy barna.
Eddig a szőke is csinált furorét, de utánna a barna
is megvolt elégedve a helyzettel. Még hirét sem
hallottuk olyau városkának, a hol ez, vagy ama
sziu dominált, s a hol ennélfogva válogattak a pénztáros kisasszonyok között. Pedig hát ugy látszik,
hogy van ilyen vidéki város, ha a nevét titok fedi
is. Legalább arra vall az a kishirdetés, mely most
egy szaklapban jeleut meg, s a mely igy hangzik:
„Egy igen csinos, fiatal, s z ő k e , kávéhási
pénztárosnét keresek, a kivel a f i a t a l
k ö z ö n s é g e t m e g h ó d í t h a t n á m."
A dolog egyébként jellemzetes is éa szomorú világot vet arra, hogy néhány vidéki kávés mily
módon és eszközökkel akarja meghódítani az
a r a n y i f j ú s á g » t.

— A csikszentgyörgyi olvasókör decz.
— Józan község. K á s ó, zemplénmegyei
27-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyei az
községbeli
lakosok oly megállapodást kötöttek maguk
elnök Imre Károly pleb. éljenzéssel fogadott beközött,
hogy
szeszes italok élvezetétől — pénzbírság
széddel nyitott meg. Tudomásul vétetelt a titkári
terhe
alatt
—
tartózkodui fognak. Az egyezség elH e l y i k l a p r a flseimBnk
elfi?
jelentés, mely után a Gergely Péter, lncze Dolen
vétók
50
frt
pénzbirsággal
sújtatnak,
mely
pénz
Az
mokos és Kábdebé Péter személyében kiküldött
pénztárvizsgáló bizottság jelentése alapján a pénz- iskolai czélra lesz fordítandó. Az okos és követésretár 221 frt 30 krajezár pénztári maradékkal rend- méltó elhatározás nem szorul dicséretre, csak annak
mert ez gonJos szerkesztésénél és gazdag távirati
ben találtatott, és Beke József pénztárnoknak a tartósságában — az emberi természet gyengesétudósításainál fogva minden fontosabb eseményről
génél
fogva
—
alig
lehet
megbizni,
s
hihető,
hogy
felmentvény megadatott. A könyvtárnok távol lev azonnal értesiti olvasóit.
vén a népkőoyvtár megvizsgálására a kör kikül- ha szorosan betartatik az egyezség, a bírság többre
fog
rúgni,
mint
a
szeszes
italra
különben
kiadanAz
erdélyi részekben ez a IsgrégM magyar
dötte lncze Domokost, Márton Károlyt és Tompos
dott
pénz.
napi
lap,
mely programújához híven, mindig az
Pált, a kik a következő gyűlésnek fognak beszáigazság
t'szta
fegyverével küzd a haza, a nemzet
—
Véletlen
szerencsétlenség.
Gyergyómolni a népkönyvtár állapotáról. Jegyzőkönyvi köszönetet szavazott az olvasókör a tisztviselőknek Szt-Miklósou folyó hó 12-én általános részvét kisérte boldogulásáért.
sírjába Jáuosi Antal iparost, ki egy véletlen balesetAz erdélyi részek intelligens közönsége, mely
működésűkért, Tompos Mátyás szenttamási plébá- nek esett áldozatául. Ipara mellett fuvarozással is
nosnak tíz forint alapitváoyáért és az évezredes foglalkozván, f. hó 9-én Szász-Bégenbe indult el. évről-évre fokozottabb pártfogásban részesítette Í
nemzeti ünnep alkalmával a kOr javára rendezett Útközben szekerén elaludt, s Várhegyen innen loval lapot, bizonyára a beálló aj esztendőben is tOmeés 22 frt B kr tiszta jövedelmet hozott bál ren- melyek közül as egyik teljesen világtalan a másik pedig ges előfizetésével fogja támogatni.
csuk egyik szemével volt ép, az országútról egy mély
dezőinek. A volt tisztikart a kör, a melynek el- szakadék melletti mellékutra tértek le. SzerencsétlenAzért tovább nem is ajánljak olvasóközönnöke Imre Károly plb., jegyzője Márton Károly, ségére a világtalan lova volt a szakadék felől a ez ségünk szívesfigyelmébe, hanem végezzük, a hogy
könyvtárnoka Balási Sándor, pénztárnoka Beke annyira az ut szélére liuzta a szekeret, hogy es kezdtük:
József, ellenőre Tompos Pál, ojből megválasztotta- féloldalával a mélységbe dőlt. A lovak ki tudtak
H e l y i k l a p r a Ágensünk el6T
ugyau kapaszkodni az útra, de gazdájuk, mielőtt fel— Számadás és köszönet A csík-som- ébredt
volna, a mélységbe zuhant. Esés közben már
Az
lyói jótékony nőegyesület nevében alólirottak által a szekér vasábau halántékán oly súlyos ütést szenf. 1896. decz. 20-án rendezett fillérestély bevétele vedett, hogy ez halálát kellett okoznia. A várhegyiek

V0T „Ellenzékire,

Nyomatott Csíkszeredában 1898.

a laptnlajdonos

WC* „Ellenzékire.

és kiadó Györgyjakab Márton

könyvnyomdájában.

Deczember 30

CSItI

— Lapunk t. előfizetőit, kik előfizetési dijaikkal hátr&lékba vannak, tisztelettel kérjük, azt
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A „Magyar Hirlap". Ebben a mai,

mindenféle érdek által befolyásolt korban rendkiviil
fontos az, hogy a nyilvánosság organuinai közt,
amelyek a közvéleményt irányitják, legyen olyan
meabizható, minden tekintetben szavahihető, komoly
is jóhiszemű lapja az olvasóközönségnek, amely
nem áll semmiféle klikknek a szolgálatában és még
politikai tekintetben is feltétlenül megtartja függetlenségét, határozottságát, önállóságát. Ilyen lap a
.Magyar Hirlap", amely immár hat esztendei pályafutása ntán büszkén tekinthet vissza mozgalmas és
eseményekben gazdag múltjára, valamint arra a
szereplésre, amelylyel az egész ország olvasó
publikumát meg tudta nyerni és hódítani. Ma már
nincs is lap, amely a közönség szivében ugy hozzá
tudott volna férkőzni, mint a „Magyar Hirlap".
Politikája önzetlen, hazafias és első sorban mindenekfelett magyar ennek a lapnak. — Hol van még
egy lapnnk, mely annyi neves irót, annyi elösinert
kitűnőséget foglalkoztatna tárczarovatábau mint a
.Magyar Hirlap" ? A legjobb szépirodalmi erőket
tudta lekötni, állandó munkatársakul szerződtetni.
Az uj év első napjával uj irodalmi erők sorakoznak
a .Magyar Hirlap'-hoz. A tárczairók gárdája kibővül, megszaporodik. Az ujitások, amikkel a .Magyar
Hírlap" meg fogja lepni olvasóit, se belföldi, se
külföldi, nevezetes esemény ennek a lapunk a
hasábjairól kellő méltatás nélkül el nem uiaradhnt.
A napi hírek is megannyi kis mozaik, irodalmi
bizsu, szórakoztató, kellemes olvasmány. Most, liogy
az ujóv közeledik, a már megszokott figyelemre
is újból számíthatnak az olvasók a „Magyar Hirlap"
részéről. Ez a figyelem egy igazi irodalmi becsű
ós történelmi értékű ajándék formájában ötlik majd
a közönség szemébe. Egy gyönyörű Albumot ad a
.Magyar Hirlap" ez idén is mindazoknak, akik a
lapra előfizetnek. Ez az idei Album méltó párja
lesz az eddigieknek kiállítás tekintetében és tartalomra nézve. Sőt taláu becsesebb lesz minden
eddiginél. Az Albuin értéke jóval meghaladja az
egy havi előfizetési dijat; ebből is következtethotést
vonhatunk arra. hogy mennyit haladt mai napság a
modern hírlapirodalom, liogy ily ajándékokkal kedveskedhet azoknak, akik köréje csoportosulnak. A
„Magyar Hirlap" elől áll a sorban azok között n
lapok között, melyek ily gavalléros módon tudják
a közönséggel szemben praktice is bizonyítani annak
a régi jó közmondásnak az igazságát, hogy apró
ajándékok tartják fenn a barátságot. Erre a barátságra a „Magyar Hírlap*, amely annyit tett és tesz
folytonosan a közönség érdekeinek a védelmében :
igazán rászolgált. (Az előfizetési összeg, egy hónapra
1 frt 20 kr.. negyedévde 3 frt f»0 kr., a „Mngynr
Hirlap" kiadóhivatalához llonvéd-utcza 4. sz. küldendő.)
FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. B O C S K O R

BÉLA.

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓI1AN:

VÉRTES

LAJOS.

KIADÓ- ÉS LAPTULAJDOXOS :

GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

|Elsö magyar gazdasági gépgyár résiv.-társulat.

Gőzcséplőgépeink
gazdasági gépgyára

53. szám.

Sz. 3286-189

bó 13-án d. e. 9 órakor 2 évre, a majorsági javak 1897. évi márczius lió 3-ftn
d. e. 9 órakor 1 évre Csik-Karczfalva közAlólirt község elöljárósága a helyi kép- ség házánál nyilvános árverés utján bérbe
viselőtestület f. évi deczember hó 4-én keli fognak adatni.
határozata alapján közhirré teszi, hogy a
Csik-Karczfalva, 1896. decz. hó 24-én.
község tulajdonát képező bolt-, vendéglő- és
Gidró Ignácz,
Hajdú János,
takarékpénztár helyiségek 1897. évi jan.

Árverési hirdetmény.

bíró.

k. jegyző.

Nagy raktár női kabátok, gallérok és bundákba.

Nagy újévi kiállítás.
A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyelmét bátor vagyok felhívni, hogy raktáromon ez évben érkezett, nem pedig évekró'l megmaradóit régiségeket, tetlemescn leszállítottam, úgymint :
90 cm. széles női ruhaszövet ezelőtt 45 kr, most 25 kr métere.
90
„
„ Scheviot
.
55 .
„ 30 .
90 ,
„
„ pos/.tó „
65 ,
„ 36 „
„
90 „
.
angol
,
75 .
. 50 .
120 „
„
„ angol posztó „ 140 „ „ 90 .
A legjobb minőségil moxó franczia Barchét 20, 25, 30 és 40 kr.
Újévi ajándékul egy vég 23 intr. Rtiinburgi vászon 7, 8 és 9 frt.
Stefáni lepedő vászon 180, és 220 cm. széljes 65, 75 és 85 kr.
Divatczíkkekbe mindig a legújabb divat van raktáron. Selyem szövetek
1 írttól kezdve menyasszonyi ruíiáknak.
Becses látogatásukat kérve maradok
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Temetési vállalat Érez- ós fakoporsó raktára sirkoszoru ós szallagokba.

DIVAT

SZALON

cÜTT-at- é s s z é p i r o d a l m i l c ö z l ö n y .
Szerkeszti: Fangbyné-Gyujtó Izabella és Szabóné-Nogáll Janka.

minden hó 1-ón és 15-én. Diszes, elegins kiállítása s különösen
DIVAT SZALON megjelenik
művészies kivitelű divatczimlapja Által disze minden szalon-asztalnak,
mellékletével, az „Dj Gyermek-Divattal" együtt 44 48 oldalra
DIVAT SZALON inpven
trrjed
liogy divat-képei az uralkodó divat tükre, folyton közöl képeket PáriábólDIVAT SZALON azonkívül,
Londonból, Berlinből is. S ez által az idegen divatlapokat feleslegese teszi,
rendesen közöl egyszerűbb toiletlcket is és módot, utasítást njujt a hölgyeknek
DIVAT SZALON arra,
liogy ruháikat takarékosan s mégis csinosan otthon készíthessék,
kézi munkái változatosak, a rendes használatra szánt hímzésektől kezdve a legritkább, legdivatosabb nj kéziumukáig bemutatja s érthetően tanítja.
DIVAT SZALON Szépirodalmi
része oly dus, érdekes és vé'tozaios, hogy minden m's szépirodalmi lapot pótul Munkatársai közt olt van irodalmunk minden jelese és
DIVAT
SZALON
gondot fordít arra, hogy a niik lapjába, tehetséges, kedvelt írónők is gvakran ii'ianak. A lap szelleme mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitöt s kizár minden frivol közleményt. Lapunkat fiatal leányok is bátran olvashatják.
száinról-számra mulatja be kiválóbb hölgyek arczképeit: a művészei'
irodalom, s a jólékonvság uevezetesebb nőalakjait.. Ez évben különösen a jótékonyság szerepvivőivel foglalkozik. Tervbe vette, bog„v minden elsőrangú nőegylet elnökn/ijét művészi kivitelű arczképhen
mutatja be.
nllandó rovatot tart kérdések és feleletek közlésére. E rovat minden előfizetőinek teljesen dijtalanul áll rendelkezésére.
rende en karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez évben egy rendkivüi díszes,
elegáns jolmBB n a p t á r t küld állandó, és január 15-ig belépő előfizetőinek,
ennélfogva a legtartalmasabb, legdlsaesebb és legolcsóbb divat- és
szépii odaírni lap.
Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

DIVAT SZALON
DIVAT
DIVAT
DIVAT
DIVAT
DIVAT

SZALON
SZALON
SZALON
SZALON
SZALON

,,D I V A

la tökéletességlegmagasabbfokán állanak.
Magyarország legnagyobb ós egyedöli

LAPOK

kiadóhivatalö kívánatra bárkinek küld mutatványszámokat ingyen
és bérmentve.

8 Z A L O N>! kiadóhivatala
Budapest, Gizella-tér (Haas-palota.)
T
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mely a gaadálkodáahoi szükséges
5 a R i e a
gudaaági gépeket gyártja.

I Ekegyártásra külön szákosztály.
| Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilágosítással díjmentesen szolgálunk.
I Kéljük minden kérdéssel bizalommal
I hozzánk fordulni, készséggel adunk
kimerítő és felvilágosító választ.
C z i m:

lső magyar gazdasági gépgyár részvény-társulat

ÍAPEST, Külső-Váczi-ut 7. sz.
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PORTO RICO-RU M
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|

tOSL-XULZSCL-

Kapható minden fűszer- és csemege-kereskedésben
Vi, V, és V, literes palaozkokban.
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Kérjük az eredeti kiállításra tekintettel lenni, minthogy több
oldalról utánoztatik.
Minden palHCzk czimkéje és ónkupakja czégüt.kkel van ellátva.
F t f r a k l á r J a k a b é» l á r a á n * !

Csik-Sierrdábiu.

-19
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Nyomatott

X X X X X X X X S O Q Í Q O Q O Q K X ^

ós kiadó GyOrgyjakab Márton kOuyvnyumdAjábao.

MeW^fef¥*,^§iki Lapok" decz. 30-iki 53-ik számához.
KÖZÖNSÉG KOREBOL.*)
Tekintetes Szerkesztő úri
Becses lapja 59-ik számában a „Közönség
köréből" cz. alatt megjelent tendencziózus czikkre,
— tisztán csak az olvasóközönség tájékozása czél
jából — kijelentem, hogy a czikk írója által oly
ferde alakba öltöztetett képviselőtestületi közgyűlést nem egy-, hanem tizenegy , köztük egy pár
igen sürgős tárgy elintézésére hívtam vala össze
annak idején.
Hogy pedig a mai, — Csik-Szereda városi
képviselőtestület, — szerény fizetésem felemelését
czélzó e g y h a n g ú h a t á r o z a t á n á l befolyá'
solható volt-e, — s hogy joggal illethető-e a fennevezett rovatban kifejezésre juttatott gynus czi
mekkel; azt ítéljék meg azok, kiknek szava a
nagyközönség előtt is értékkel bír.
Csik-Szeredán, 1890. deczember 28-án.
Kovács János,
helyettes polgármester,
rendőrkapitány.

r

Köszönet.
Alulírott hálás köszönetei nyilvánítok e helyen is tekintetes dr. Filep Sándor felcsiki járási
tiszti orvos, valamint tek. dr. Kolonics Dénes csikvárdotfalvi körorvos uraknak, kik f. hó 16-án oly
sikeres „beoltást" eszközöltek 14 éves Irma leánykámon a gyilkoló difteritísz ellen, hogy vissza adták életét kedves leánykámnak.
A minden jók adója éltesse fent nevezett 01vos-ludor urakat az emberi kor legvégső határáig;
hogy sok szomorú szülőt vigasztalhassanak meg !
Csik-Szentmiklőson, 1896. decz. 26.
Kovács Antal,
községi tanító és családja.
Mindazon barátaink, ismerőseink és tisztelőinknek, a kik boldogult édes anyánknak halála felett
és temetése alkalmából részvétükkel kívántak súlyos
tájdalmainkon enyhíteni, fogadják bálás köszönetünket.

Gözsy testvérek.
*) E rovatban foglalókért nem felel

Karácsony és újévre.

«

Agrár-takarékpénztár-részYénytársaság

«

Maros-Vásárhelyt.

M
M
M

*
*

S Y I L T T É R.*)

krétarajzban.

Ügynökök mindenütt kerestetnek.

«

*) E/cn rovatban kü/.liittekért az aláiró fVIcliis. Szerk.
**) Mindkét fél megjegyzéseinek helyet aillnnk sezzel
az ügyet befejeztük.
Szerk.

slxczIs: é p

Xjeg-lred.'^-eea'b'b e r a l é i g .
Legalkalmasabb ajándék

Tesséüs: áixjag^rzélset
feéxa^i.
KOHN DÁVID, Budapest, Károly-körut 17.

*

városi jegyző.

L e g u c b b Hzobadtüz.

Egy legjobb módszer segítségével 24 óra alatt életnagyságú mellképeket készítek
művészies kivitelben, eddig még solia el nem ért tökéletességgel és olcsó árban.

Tekintetes Szerkesztő úr !**)
Becses lapja folyó évi 52-ik számának „Közönség köréből" czimü rovatában Hajnód János
városi képviselőtestületi tag neve alatt egy köz- M
lemény jelent meg, mely valójában nem egyéb, M
mint csekély személyem ellen intézett jogosulatlan
támadás.
Ennek folytán — kizárólag csak az olvasóközönség tájékoztatása végett — a nélkül, hogy
a kö/.leménynyel, vagy aláírójával foglalkozni ezntial szükségesnek látnám, — kijelentem, hogy én
a rendőrkapitányi fizetés felemelésére vonatkozó
képviselőtestületi határozat ellen beadott fellebbezést a törvényben előirt kötelességemből kifolyólag leleteztem meg. — Hogy a kir. adóhivatal
azután minő eljárást követett, mennyi bírságot
szabott ki: az hozzám egyáltalán nem tartozik.
Tudom, hogy az elöljáróság minden tagja a népért és a közérdekért van és nem azért, hogy
egyesek magánérdekeit szolgálja. — Az az elöljáró pedig, a ki kötelességét teljesili, nemcsak
kötelességszerűen, de tisztességesen is jár el.
Egyébiránt hivatali állásomból kifolyó telteimért csak felsőbb hatóságaimnak tartozom felelősséggel, magánéletemben pedig én is, mint
mások, a köztörvények hatálya alatt állok és azon
társadalom megítélése alá psem, melyben élek ;
de a fennevezett közlemény aláírója nekem joggal
semminemű utasítást nem adhat és viszont tőlem
semminemű igazolási nem várhat.
Csik-Szereda, 1896. évi deczember 28-án.
Kiváló tisztelettel:
Balásy Lajos,

Életnagyságú
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Befizetett alaptőke: e g y m i l l i ó k o r o n a .
vesz át naptól-napig vagyis a betét napjától a kivét napjáig valii kanialo/.tatás mellett is azokat rendszerint mindig felmondás nélkül lizcli vissza.
A betétkamat. 1HU7. január 1-lú'l 47a(V<.ban állnpiltatik meg.
i>) Váltókat leszámítol és vísszlcszámitol.
<•) Jelzálog kölcsönöket nyújt földbirtokokra.
Az összes kölcsönök igen mérsékelt kamat és kedvező visszafizetési
feltételek nyújtatnak
4—6
ÍI)

Pénzbetéteket

„KEPES CSALADI LAPOK."

.1 legolcsóbb és azért n legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő
tartalommal és kiilön beköthető regénymelléklettel.
Havonként kétszer „llölgyek Lapja" csimü félives melléklet ad, párisi divatképekkel és liö divat tudósítással.
A ,.KÉPES CSALÁOI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy itju és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK'-ba a régi és ujabb írói és költői gárda
minden számol tevő tagja dolgozik. u
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K -nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei. költeményei, kedélynemesitö olvasmányok. Iráuyczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak.
A ,.KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos szines boritókkal, éves előfizetőinek.
A „KÉPÉS CSALADI LAPOK" borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és feleletek távháza.
A „KÉPES CSALÁOI LAPOK" előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az „elöfizelök postájában."
„A KÉPES CSALÁDI LAPOK"1 képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával XVIII-ik
évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg:
Csendes világ, regény, lleniczkync Bajza Lenkétől; Évfordulón,
költemény, Jámbor Lajostól; RÓQÍ történet, beszély Lauka Gusztávtól;
Hogyan ruhásikodjunk télen? orvosi czikk, dr. Fodor tanártól; Bál után,
vig monolog. Oláh Györgytől; A költő, költemény. Feleki Sándortól; Versek zenére, költemény, Rudnyánszky Gyulától; Boldog újévetI életkép,
Merieznyné Károssá Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is! regény, Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szívesen küld A „KÉPES CSALÁDI
LAPOK" kiadóhivatala Budapest Vadász-u. 14. saját házában.

Előfizetési árak:
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK" a „Hölgyek Lapja" clima divatlappal és a regényinullékleltcl együtt:
Egész évre
6 forint.
Fél évre . .
3 forint.
Negyed évre .
1 forint 50 kr.

Figyelmeztetés.

A ki 3 uj e nfizetút gyűjt 9 az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy díszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük as előfizetések megújítását, s lapunknak as Ismerősök köreiben
terjesztését.
A ki az egész évre szóló h a t frtnyi előfizetési össaeget 80 k r osomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt k ü l d ü n k ; a ki 3 frt előfizetési összeget 40 k r osomagláal ós postaszállítási
díjjal együtt egyszerre beküld, annak k é t regényt küldünk elismerésünk jeléül,
és a ki csak 1 frt 50 k m y i negyedévi előfizetési dijat 2 0 k r csomagolási és
postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy r e g é n y t
küld jutalmul.
Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a „KÉPES CSALADI LAPOK"
kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utoza 14. szám.
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