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Györgyjakab Márton
könyvkereskedése,
hová

a lap szellemi lészút illelő
közlemények,

előfizetési ptazek éa hirdetések kflliandik.

TARSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP.
M E a T E L E l T I E : •K/n-NTTVFi-N.T s ^ - b h i ? A l r T .

Előfizetési felhívás.
(lyorgyjakab Márton ur, a „Csiki
Lapok" kiadótulajdonosa felkért engem,
hogy miután lapját a jövő 1897-ik évtől
kezdve pártokon felül álló politikai lappá
fogja átalakítani, vállalnám el újévtől
kezdve e lapok szerkesztését. Kérelmének több indoka közül rám főleg egy hatott., nevezetesen az, hogy Csikvármegyében ne engedjük elhatalmasodni az
idegen elemet.
Miután magain is évek óta kllzdük
az idegen áramlat ellen, és a mellett
hogy Csik maradjon a csíkiaké, s miután
különösen a jövőben félek attól, hogy
ugy közgazdasági, mint politikai, de még
kormányzati téren is az eddiginél nagyobb
mérvben mi csíkiak a szolgai s az idegenek a parancsoló vagy legalább rendelkező szerepet fogják vinni, hacsak erősen
és jó előre nem védekezünk ellene; az
ily irányban való közhangulat megerősítésére elvállaltam a lap szerkesztését.
Kijelentem azonban, hogy noha a lap
pártokon felül álló politikai lap lesz,
egyéni politikai meggyőződésemet és nézetemet nem tagadom meg, de azért
igyekezni fogok m i n d e n p á r t t a l
s z e m b e n szigorúan tárgyilagos bíráló
lenni. Sőt a lap feladata az lévén, hogy
ne álljon egy politikai párt kizárólagos
rendelkezésére sem, kész vagyok minden
tárgyilagos czikket, bármely pártról jöjjön
is, az iró egyéni felelősségére közölni.
E lap Csikvármegye közvéleményének
hü tükre akar lenni s azért seinmi jó
elől nem zárkózom el.
Egyébiránt főtörekvésem nem a politizálás lesz, hanem r á m u t a t n i c s i k i
b a j a i n k r a , azoknak orvoslását vita
tárgyává tenni, minden igazságtalanságot

és hamisságot szigorúan üldözni, a visszaéléseket nem takarni el, de egyúttal el
is ismerni a jó és helyes cselekedeteket
és intézkedéseket.
Élénk figyelemmel fogja kisérni e lap
különösen a községi életet s az ottan
lappangó visszásságokat és ha komoly
irányban az igazságnak védelemre van
Bzüksége, azt minden üldözött meg fogja
találni ez újság hasábjain, különösen az
idegen elemmel szemben.
A közélet minden nyilvánuhisát közleni fogja a lap s miután az előfizetési
ár olyan jutányos, hogy a népnek nemcsak felső, hanem alsóbb rétege is olvasóink ós előfizetőink közé állhat, gondoskodni fogok, hogy az országos és külföldi
eseményekről rövid és állandó tájékozódást nyerhessen mindenki.
Tárcza és törvényszéki rovatunk tekintetében az lesz az igyekvésem, hogy
érdekes és hűséges legyen és a helyi
hírekre vonatkozólag a legmesszebb fekvő
forrásokat is felkeresi a lap.
A „Csiki Lapok" hangja mindig mérsékelt, tárgyilagos de a?ért szilárd lesz s
ha igyekvésem beválik, remélem, hogy
az újság a közvéleménynek erős kifejezője
és visszhangja lesz.
Csik-Szereda, 1N9G. deczember 22-én.
Molnár József,
iigyvéd.
*

Molnár József szerkesztő urnák fentebbi kijelentése után a magain részéről
csak annyit akarok jelezni, hogy az év
végével a politikai laphoz szükséges kauczió letételével meg lesz téve minden a
végből, hogy lehetőleg már az uj év utáni
első szám a fenti programúi keretében
jelenhessék meg. Magam részéről is mindent el fogok követni, hogy a lap minden
tekintetben a felvett programm czéljait
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Hirdetési dijak
a legolcáóniian száinittamak.
Bclycgdijért külün miodeu
beiktatásnál 30 kr.
Nyílttéri osikkek
soronként 25 krért közöltetnek.

elérhesse s azért az eddiginél gyakrabban
fogok féliv mellekletet adni.
Az előfizetési ár azért marad a régi
Negyedévre
1 frt.
Félévre
2 frt.
Egész évre
4 frt.
Külföldre
6 frt.
XSVfiKflaK 1896. deczember 22-én.
Györgyjakab Márton,
H „Csiki Lapok" kiadótulajdonosa.

BÚCSÚSZÓ.

Pár nappal ezelőtt nyolez éve mult annak,
hogy Cíikvármegye közönségének, intelligens
társadalmának egy kicsiny, de minden jóért,
szépért és nemesért önzetlenül lelkesülni tudó
csoportja, szeretett vármegyénknek az általános
műveltség követelményeivel bitó más vármegyék
sorába helyezésre irányuló buzgó törekvésében.
Csikvárinegyét a sajtó' terén képviseltetni elhatározta.
Ez elhatározásnak lett következménye, hogy
a .Csiki Lapok" legelső száma ma nyolez éve
napvilágot látott és hogy a felelős szerkesztéssel
szerény személyem bízatott meg.
Akkor — őszintén beismerem — reszkető
kézzel vettem kezembe a tollat, hiszen e . mindenki " bírálatának kitett hirlap-irás terén teljesen járatlan valék.
És most V
A meghatottságtól, a fájdalomtól remeg a
lmesuzó keze, hiszen a mi előre oly nehéz volt,
azt lassan-lassan megszokám, s igy csak nehezen
válok ineg az én kedves lapomtól.
De hát meg kell történnie. Számtalan teendőm, sokirányú elfoglaltságom nem engedik meg,
hogy továbbra is a „Csiki Lapok" szerkesztőségének élén maradjak, s igy fájó szivvel bár, de
azzal a megnyugvással válok meg kedves lapomtól, hogy azok a szíves munkatársak és azok a
nyájas olvasók, kik engem, kik a „Csiki Lapok"-at
támogatni szívesek voltak, e támogatást jövőre
sem fogják a „Csiki Lapok"-tól megtagadni, s
igy a megkezdett mü az én szerény személyem
nélkül is tovább halad, s nálam nélkül talán, sőt
bizonyosan több is lesz a siker.
Isten önökkel tisztelt munkatársaim! Isten
önökkel tisztelt olvasók! Kérem, ne feledjenek
el teljesen; szives emlékükben és jóindulatukban
szorítsanak egy kicsiuyke kis helyet a .Csíki
Lapok" legelső és most már csak „volt" felelős
szerkesztőjének.
Isten önökkel!!
Dr. Booskor Béla,
vármegyei tiszti Ugyéu.

Azonban addig is, mig ezek valósuláshoz tulajdonok magángazdaságilag megszerzett bőséjutnának, csupán embertársaim iránt való szives gének erkölcsi értékesítése vagyis viszonszolgájóindulatból felhasználom e kedvező alkalmat, latok és ellenértékek kilátása nélkül való forgahogy a mostani viszonyainknak megfelelő legjobb lomba hozása.
A legjobb szépitö szer.
szépitó szert legalább elméletileg megismertessem.
Vájjon a tudományos vagy az érzelmes
— Irta B a csikBomlyói Jótékony Nőegyesfiletnek !89ti. decz
Először is tartozom azzal a kijelentéssel, meghatározás nyerte-e ki önök helyeslését, az itt
20-in tartott estélyén felolvasta K a s s a i I<ajo9. —
hogy ez a szer, melyet felolvasásom tárgyául nem lényeges, mert bármily értelemben vett jótéMélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Ismerete- tűztem
egészen nyilvános jellegű; bár ugy konyság fokozza az egyén, a társadalom ós az
sek a természet-tudománynak n közelebbi évtize- használ ki,
igazán,
titokban alkalmazzák, annyira állami rend szépségét.
dek alatt felmutatott vívmányai, melyek majdnem titokban, hogy ha
ne
tudja a bal, mit csinál a
A jótékonyság mint erény fokozza az emkézenfogva vezetnek minket ama következtetés- jobb kéz.
beri
szépséget
azon szoros és benső kapcsolathez. hogy ha e tudományág termelő képessége
Ez a szépitó uj is, nem is. Uj, a mennyiben nál fogva, mely a test és lélek között létezik.
az idő haladásával egyenes arányban fejlődik,
Az ember a testi és szellemi világ kapcsa.
akkor a villamosság, a delejesség és az ercmü- ilyen czimen én emlitem legelőször; nem uj, mert
tan. a vegyészet és mügépészet segítségével nem- csaknem oly régi, mint maga az emberiség, s Ennélfogva az emberi szépség nemcsak testi, hasokára megváltoztatja a föld szinét. Nem lehet tisztább, önzetlenebb és meghatóbb alkalmazása nem szellemi szépségből is áll. Az emberi lélek
messze az az idö, mikor a szabad magyar pol- különösen a kereszténység elterjedése után — a mint eszes és szabadakaratu lény, ugyanazon jegárt a kormányelnök irodájában működő központi legszebb, a legnemesebb lelkek tiszteletreméltó lenségek alapján szép, melyek általában a tiszta
szellem szépségének fótéuyezői. Ezek pedig az
gép fognia a szavazó asztalhoz vezetni; sőt az becsvágya lett.
erények.
Közönséges
ós
mégis
egészen
különös
szer.
sem lehetetlen, hogy ilyen gépezetek fogják keA test ós lélek között olyan természetű öszresményünk 1 , 0 /j oo-át az államkincstárba beszol- Használhatják nők és urak, ifjak és öregek, mügáltatni. Természetes, hogy ez lesz az embeiiség veitek ós közemberek; s a mi legnevezetesebb: szeköttetés van, melynél fogva az ember belseje
boldog aranykora; mert, ha minden keresmé- nem mástól vásároljuk, kiki maga kell, hogy lét- ugy mint: jellemének minősébe, szellemi képzettsége, kedélyvilágának tünekeny vagy maranyünket az állam viszi el, kenyerünkről is at ál- rehozza azt.
Önök bizonyára már kl is találták, hogy ez dandó hangulata mintegy kilép a nyilvánosság
lam gondoskodik oly formán, hogy a nem önkénytea mértékletességtől túlságosan elfinonult az egyetemes szépitó szer nem egyéb, mint a elé s láthatóvá les? majd a szem tekintetében s
az arcz vonásaiban és színváltozásaiban, majd
test táplálására szükséges kivonatokat az állam jótékonyság.
8 mi a jótékonyság"? SzivUnk költészete; a tagok mozdulataiban s az egész test magatarvegyészeti laboriumából fogják villanyos dróton
mindenki számára megküldeni. Bizonyos, hogy uj életre ébresztő hajnal, harmatban fürdő reg- tásában majd ismét a beszédmodorban és hangaz ilyen eszményi állam boldog polgáraihoz nem geli napsugár, virágot fakasztó kikelet, jó illatú hordozásban. Tagadhatatlan, hogy az emberi test
illik arutság ésa mulandóság, azért fel kell tennünk, áldozat, melyre gyönyörrel tekint a mennyország, kölsó megjelenése oly tükröt állt elénk, melyből
hogy az államosított term.-tudomány az ifjúkor Ha pedig tudományos meghatározást kivannak, minden belsó állapot sajátos bélyege ragjog
szépségét és erejét blztositó szerekről ls fog gon- nem szabad elzárkóznom ezen jogos kivánságuk felénk.
elől. Tehát megkísérlem: A jótékonyság az egyéni
doskodói.
Ki ne nyugtatná benső gyönyörrel tekinte-
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felhozatik a vasút forgalomba adásának szükséáhitat ragyog le : mi e boldog, de tán nyárs- gességére
nézve : hogy Csikmegyét az ország gazdapolgáriasnak tartott ünnepeink közben, a gabb és nagyobb városokkal birő vidékeitől, egy
Kiáltsatok föl filantrópok, kik az emrészvét szánakozásával gondolunk önökre nagy vízválasztó — melyen át télen a forgalom
beriség romlása fölött sirtok, keseregtek:
sokszor megakad s igen gyakran lehetetlen is —schoppenhaueri hangulatok között ünneplőkre. elkülönítvén, ezt a vasúti forgalom pótolhatná;
nincs még elveszve az emberiség, mert vanÁm olvassák a magok kietlen, füteilen szo- bogy a csobányosi fürésztelepen nagy halmaz fá
nak ünnepei és ezeken hangulatai. íme, itt
vár szállításra, melynek a tavasz beállta előtt való
bájában továbbra is Schoppenhauert; — mi elszállítása
egyenes létkérdése nevezett nagyobb
van lelki megenyhülésünkre a fenyőgallyas,
illúzióval, költészettel, a szeretet meleg han- a családi örömünk között dicsérjük a Meg faü/.letnek, valamint a gyiuiesi két nagy fatelepnél
is nagy mennyiségű készlet vár elszállításra, hol
gulatával a karácsony, s a durva kenyér- váltót, a ki a napon megszületvén, ünnepet még figyelembe veendő azon körülmény, hogy tégondokat megszüntető emberiség e bájos adott nékünk hitünk erősitésére, képzeletünk len át a vasútig a szánon való fuvarozás nagyban
enyheti a távolság által okozott üzleti költségeket
ünnepén maga is bájoló. Jóllehet a közelgő gyönyörködtetésére.
s
Zúgjatok harangok. Örüljetek kis gyer- ez pedig nemcsak közgazdasági szempontból foD.'
lusztrum vezető eszméi most csíráznak és a
tos szempont, hanem azért is, mivel ekép a szénap-nap mellett mutatkozó erkölcstelenség mekek. A mi örömünk a tiétek ÍM és liisz- kely fuvarosoknak a télen át is kenyér adatik •
magára a szei eda-gyiinesi vonalnak kiépítobzódik, hogy szinte az emberiség morális s/.ilk : hogy valameddig a* nn:>epek meleg továbbá
tésére előnyös a vasútnak tavasz előtti megnyitása
csődjét kell megjósolnunk ; ezeken a fenyő- hangulatban találják az emberiséget : addig ennek folytán könnyebbé és olcsóbbá válik az építgallyas ünnepeken kételygő lelkünkbe a hit- a gonoszok csak ideig óráig fognak győ/ni kezési anyagoknak CMk-Szeredába szállítása, áml
pedig kétszeres megtakarítást szerez a magas
nek malasztja száll, miként az emberiség a jók fölött.
kincstárnak is: s végül mert a megyébe havonkint
Ünnepelünk tégedet poezisb.n legszebb nagymennyiségű különböző élelmi és egyéb fonem veszett el ennek a földnek: ennek az
ünnepe Tél apónak. Szimbóluma az önfel- gyasztási czikkek szállíttatnak be, s ezeknek tenerkölcsnek.
gelyen való fuvarozása különösen a téli időben
A mi mindenha a szenvedés kedves mér- áldozó anyának és a legbiztatóbb diadala nagyon drága, miért is a vasúti szállítás lehetővé
tétele nemcsak a megtakarításban okozna gazdaséklője volt, a mivel a gondviselés a folyto- a most érvényeiülni kezdő di mnkraciának: sági
előnyt, hanem abban is, hogy a fogyasztási
ö egy zsuplonotos betlehemi istállóban szü- czikkek maguk is olcsóbbá válván, a szegény nu*p
nos küzdelmekre alkotott embert megajándékozta; a költészet vonul be a hoinapi es- letett, de alacsony sorsából, csupán emberi köunyebben szerezhetné be szükségletét,
Elénk eszmecsere után a bizottság a leiratén az eszterhéjas házakba és a luszteres tulajdonaival, népeket vezetett be a liinnntot tudomásul vette, s az átvétel szorgalmazása
palotákba. Az emberiség legnagyobb áldása nismus eszményebe.
iránt tett előterjesztést, mini kisebbségi külün véa hangulatos ellágyulásra hajló kedély s e
Ni hiszszük és ünnepeljük a karácsonyt! leményt, illetve javaslatot kereskedelemügyi miniszter úrhoz felterjeszteni haiározta,
tűnő kincs, habár rövid, de általános diadalt (ll.
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zelítőleg letudná irni, mely a karácsony vibeknek felebbezése folytán az oltani igazoló-váCsik-Szereda, decz. 14.
lasztmány helyén valónak nem találván; a válaszgasságában az ünneplő háznépet az öröm tulközigazgatás bízol tsága Miké tás igazolását megtagadta. Ezen határozat felebáradásának öröm teli dőreségeihez juttatja ? Báliul Vármegyénk
fiiispán ur elnöklete alatt ma tanoda m-g bezés folytán a közigazgatási bizottsághoz kerülVan-e toll mely a családok kultuszát a havi rendes ülését, melyen a tagok négynek kivé- vén, ez az igazoló választmány határozatát liely?
tien hagyaudónak találta s az uj választás megtiszta örömben, bekésségben,- csak ineg is telével jelen voltak, s a péiizügyigascgatóságnl tartását
elrendelte.
Láng Eudre titkár képviselte.
próbálhatná leirni.
Csik-Szépvizi
Harta Gergely és neje építkeA gyűlésen előadott fontusabb ügyek közül
Mindenek egyetemes nagy ünnepe a kiemeljük a következőket.
zési ügyében hozott alispáni határozat elleu neveKereskedelmi miniszter ur a közigazgatási zetlek és dr. Zakariás István által beadóit felebkarácsony: a roskatag aggastyáné, mert kiubizottság
felterjesztésére kijelentette, miszerint bezés elutasításával a két egybehangzó határozat
julnak (akó emlékezései s a jelenben xi. unoa/.ou kérelmét, hogy a székely vasutak sepsis/ent- helyben hagyatott.
kák öröme képezi azt a fényt, mely ráinu györgy-csikszeredai vonala a közforgalomnak még
Urinánczi Vertán s társai gy.-szentmiklósi
tat az ő ifjúsága bohó szivére; a kenyérszerző a folyó évben áladassék, teljesíthetőnek nem ta- lakosoknak az odavaló közbirtokosság által legelmert egyrészről kerülni kívánj i, hogy ezen tetési ügyben hozott határozat elleni felebbezése,
apa öröme is csodás és irigylendő, mert lalla,
fontos vonal építése li'uancíS'iló s/.ükség nélkül si- minthogy az öszi legeltetésre vonatkozó határozat
munkájának nem verítékes fáradsága, de ettetésnek tétessék ki, s mert másrészről a vasút- a/, idő állal már tulszárnyolva lette,figyelembe veApotheozisa az az öröm, melyet nzerzett. vonalnak a szerződésszerű határidőt m-gelőző meg- hetőnek nem találtatott; azonban a birtokosság
nyitása egyfelől az építési vállalat részéről a mun- jövőre nézve utasittalott, hogy összehívandó gyűÉs a gondfelcdt ifjúság ! Kell-e, lehet-e kák siettetése tejében támasztól t igényekkel, más- lésein határozatait mindig birtokarány lagos ţobbr
felől a téli hónapok alait megnyitásra keriiiő pá- ség szerint szavazás melleit hozza meg.
az ő igaz, benső s minden utógoiidnlat lyáknál
tapasztalt aránytalanul magas fenntartási
Kultyán László pálfalvi anyakOnyvvezetőnek
nélküli örömüket méltatnom ?
költségek számbavételével oly mérvű áldozattal irodai helyiségbér, füLtés, takarítás és a dologi
Légy üdvöz, te szép karácsony, légy járna az államkincstárra né/.ve, melyek a korábbi kiadások fedezésére Delne, Pálfalva községek álmegnyitás által elérendő közgazdasági előnyökkel tal évenkint fizetendő 40 frt átalány állapíttaüdvöz és áldott gondviselés, hogy ezt lelki arányban uem állanak.
tott meg.
megenyhülésünkre, az igazság diadalára, az
Ezen leirat tárgyalása során ifj. Molnár JóBecze Antal csicsői anyakönyvvezetőnek lezsef, Nagy József, Lizár Domokos és dr. Fejéi- mondását a bizottság elfogadván, minthogy a közemberiség lelki regenerálásira megadtad
bizottsági tagok ir/.oil előterj'-s/.téssel éltek, ségben emez állásra alkalmas egyén nem található,
És igy ezek szerint midőn az otthon, Antal
hogy szemben az elöljel/.etl. leirat tartalmával a Tompos Károly anyakönyvvezető tiszteletdijának
édes, enyhetadó fészkében ünnepeljük a min- sepsi-szentgyöigy szeredai vonalnak mielőbbi átvé- 100 frtra való felemelése felsőbb helyen javaslatiul
denekre gondoló égi hatalmat, midőn gyer- tele és megnyitása kereskedelemügyi miniszter ur- hozatott.
nái ismételten kére»sék.
Holló András zsögödi ujon választott tanító
mekeink arczárói a boldogság és a hálandó
Az előterjesztésben lölibek között, indokul dijlevele helyben hagyatott.

Karácsony.

tét oly ember arczán. kinek «éplükJ" azon át-"
Tehát a jótékonyság megszépíti a jótevőnek
vüaghk } Az o-szövetség egyik szent könyvében
testét
és lelkét: de a világért sem hagynám
is azt olvassuk : „A bölcseség felderíti az ember
ügyeimen kiviil, hogy mily változást idéz elo
orczajat, a durvaság eltorzítja tekintetét.. n Természetes, hogy a szép léleknek a tes- azokon, kik a jótéteményben részesültek.
Nem szép-e, hogy az árva, a szűkölködő, a
ten való teljes
atragyogása csak akkor tökéletes,
nyomor embere jótéteményünk hatása alatt megS £ T®* a1 1 2t e S t 1 ',S S S ! é ' , ; , l e kétségtelen tény
7 '*" "épségnek fofeltétele aerősödik hitében, visszanyeri reményét, s a lelki
lelki szépség, mely az erények nagyságához ké- forrásokból támadó életerő elsimítja pár pillanatra
pest btzonyos kifejezhetetlen bajjal é ^ tszeíe- a homlok redőit, visszavarázsolja a szemek ragyogását s a sápadt, borús arezra ráfesti az élet
mültseggel arasztja el mindenkinek arczát.
eíeven pírját"?

Prónv mi g a i - l a ' h°gy a Jótékonyság erény V A mit az egyénben mivel a jótékonyság,
pmh/r'i J . S T k í , Zé .no yk Eró,),i
l v á l ó , melyek azUgyanazt miveli a társadalomban is : megneineS
,
T
P
™a teszik.
Mertniti,
a megszépíti azt.
jótekonysag gyakorlásához nemcsak
vagyon föIsmeretes dolog, hogy a társadalmi élet a
ne
"' , b l z o n i ' o a
megalázódat*, ünmily hasznos és szükséges, ép oly kényes szermegtagadas
es
lemondás
kívántatik.
Megalázóraert
elfojtva az örökölt és szerzett előnyök-vezet, könnyen támadnak betegségei. Csak egy
pillanatnyi figyelmetlenség, egy kis „temonda",
é n f b a r T 1 U ! ü különbség érzetét, testvéremnek
kell tekintenem a szűkölködőt; önmegtagadás, egy félre értett szó, egy rosszul leplezett momert olyan valamitől kell megválnom, minek fel- soly, bíráló hang elég, hogy az állás és műveltHaimazasaban is bizonyos nagyfokú gyöuyör ség fokánál s bizonyos nemes érdekeknél fogva
V"*.;'emondas, mert vagyonom fölöslegét ugy egyilvé tartozó lelkek érintkezése, vagyis a tárJteti Kiadnom, hogy a viszonszolgalat még hála sadalmi élet mint ilyen megszUnjék s bele haljon
a községi élet szürke ködébe.
alakjaban se helyeztessék kilátásba.
De elóáll a jótékonyság nemtoje, kitűzi az
Ezek a hősi erények egyesülnek a jótékony- egyesülés
zászlóját, s mert mindenkit felemelő
ságban. A ki tehát azt gyakorolja, mindinkább
wvozik fa anyagiságtól s az ég jóságos szellemei- emberies czélok valósításáról van szó, mindenki
elnémítja sebei fájdalmát, feledi a valónak tartott
hez közeledik.
sérelmeket s fékezi összeférhetlenségre hajló terAz a tudat, hogy önhasznom nélkül raásuakmészetét.
egy pmanatra boldogságot teremtettem, a mennv
Igy jőnek létre a jótékony nöegyesületek,
gyönyöreivel határos, és oly nemes jelleget köl- mint tnegannyi
£89KÖZ a léleknek, mely a ţestl burkolaton áttör. betegségeinek, derék orvosai a társadalmi élet

Azonban a jótékonyságnak nemcsak a tár
sailalmi életre vau gyógyító, szépítő hatása, hanem megszépíti az állami rendet is. Bizonyos,
hogy a rend és összhang a szépségnek alapfeltétele. Már pedig az államban nem lehet rend,
összhang, mikor 15 millió ember közül három
milliót a inagángazdasági elv érvényesítésének
lelketlen tulhajtása oly vagyonfölöslegnek juttatott birtokába, melynek bizonyos jelentékeny százaléka a nyers munka jutalma gyanánt kellett
volna, hogy forgalomba hozassák. A munkás tömeg elóre nem számit, de az eredményekből kérleliietetlen szigorral vonja le a következtetést, s
midőn látja, hogy az ó izomereje végleges kisajtolása árán a nagy gazda vagy nagy iparos mesés vagyonra tett szert, neki pedig a mindennapi
kenyér sincs biztosítva; felébred benne az elégedetlenség és bosszúvágy szelleme és zavargások, esetleg fegyveres lázadások formájában követeli az aránytalanságok kiegyenlítését.
Mélyentisztelt hölgyeim és Uraim I Az ilyeu
bajokat nem fegyveres erővel lehet megelőzni
vagy orvosolni, hanem jótékonysággal, ugy t. i.,
ha vagyonunk fölöslegét a hivalgás bántó ridegsége nélkül, a testvéri szeretet találékonyságával
juttatjuk a nyomorral küzködó embertársnak hideg, nedves és üres kunyhójába.
.Szegények mindig lesznek közöttetek9,
mondá az üdvözítő; tehát a jótékonyság végczélja
nem a nyomor kiirtása, — mert az lehetetlen -»hanem csak enyhítése.
És ki vonná kétségbe, hogy a nyomor enyhítése ia Sióp ?
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Vallás- és közoktatásügyi miniszter árnak a
gazdasági ismétlő iskolák eszméjének felkarolása
s az ujískolák felállítására kötelezhető községek
buzdítása tárgyában kiadott rendtl-le a tőszolgaliiriknak a községekkel való közlés s ezek megállapodásainak bevétele végeit kiadatott; megjegyezvén, hogy ott, hol a községek megfelelő áldó
zatkészséget tanúsítanak, a miniszter hajlandó némi
államsegélyt is adományozni, de ez első sorban
csak a tanítók tiszteletdijának fedezésére fordít-

s kitárván a terem ajtaját, beszóllitoita » folyosón A sok reklám, Ígérgetés, ajándékozás, ha nem is
sóvárgó szívvel várakozó kis gyerekeket, szegény téveszti meg a jó ízlésű közönséget, de a lapok
nőket és férfiakat, kik lelkesült örömmel állották uagy száma egészen zavarba hozza. Mégis mi szerint
körül az apró gyertyákkal szépen megvilágított, választ a m a g y a r közöi'Bég. mi az, a mit egy
csillogó karácsonyfát.
laptól kiván? Az. hogy l e g y e u az a lap a maEkkor Kassai főgymnáziumí tanár, mint a g y a r Bajtónak e g y olyan organuma. a mely
nőegylet érdemes titkára állóit a gyermekek közé, eszméket és n a g y nemzeti ideákat szolgál, a mely
s tartott az Isteni és emberi szeretet magasztos minden érdekkörtói és hatalmi befolyástól függeteszméjéről egy oly gyönyörű beszédet, a mi lenül száll sikre a nemzet igaz és nagy érdekeiért.
sokaknak szeméből könnyeket csalt ki s a szegény Legyeu az a lap olyan, a melyet nem kizárólag az
ható.
kis gyerekeket és gyámoltalanokat, áhítatra ra- üzleit és anyagi érdekek vezérelnek, a mely nem
A csik-szentmihály-lóvészi gör. kalh. hivek gadta. Midőn a gyönyörű beszédre felhangzott kész szolgája mindenféle rendszernek, hanem a
állal egy rendes iskolának államsegély mellett való lelkes éljenzés lecsillapult, az egylet elnöke sorban mely csak egy vezérelvet ismer, az igazsúg ós a
megnyitása iránt beadott kérés — tekintve, hogy előszóllitotta a megajándékozandókat s egyenként tisztesség elvet. Igen, a magyar közönség a sajtót
az iskola fenntartásához a balázsfalvi gör. katíi. nyújtotta át a kiszemelt tárgyakai, melyeknek ínég a maga nemes és tiszta rendeltetésében szoreti.
érsek és a lóvészi hivek 50—50 frttal járulni haj- átvétele közben többeknek könny <-..-.í|]i>k<>it sze- A magyar hírlapirodalomban ma ezeknek az eszméklandók — vallás- és közoktatási miniszter úrhoz mében, a mi nagyon jóleső halast gyakorolt a nek egyik legnagyobb tollú képviselője Hartha
fölterjesztetni határo/.tatott s 200 frt államsegély közönségre. Legnagyobb örömei azonban a ki* Miklós, az ország legelső és leguagyoab publicistája,
gyerekeknek sz okozott, midőn a s/.ép karácsonyfa a ki fényes vezérczikkeivel, melyeket a „Magyarkintalványozása javaslatba hozatott.
Bnzás János szentmihályi községi tanító fize- tartalma kezdett sapkácskájukba és köténykéjűkbe ország" hasábjain ir meg, valósággal elragadja a
tésének 400 frtra való kiegészítése vallás- és köz- hullani, s ezzel aztán a legnagyobb megelégedéséi közönséget. A Magyarországnak egyébiránt egÓR'/.
tázoztak a teremből. Megenihtendöni k taitom írói gárdája ebben az irányban halad. Holló Lajos
oktatási miniszter árnál ajánlatba tételett.
azl is, hogy többen az idősehh szegények orsz. képviselő a lap felelős szerkesztője. Inczédy
Ezek ntán megválasztanak a közigazgatási egyúttal
kisebb-nagyobb pénzsegély iien
rés/e- László, a helyettes szerkesztő, és a többiek valabizottság kebelében működő különböző bizottsá- közül,
mennyien a független szabad sajtó munkásai. Ez
sittetlek.
gok és pedig;
magyarázza meg, hogy a magyar művelt közönség
Következett azután az estély műsora a „Jó aránylag rövid idő alatt annyira felkarolta a Magyara) a fegyelmi választmányba rendes tagokul:
a
tanítónő"
czimii
élőképletntjk
gyönyniii
goiögiüz
Szabó G^za, Pap Domokos. dr. Fejér Antal és
országot, liogy az ma egyike a legelterjedtebb lapoknak.
Nagy Sándor; pólugoknl: Nagy József és Stratzin mellelti bemutatásával, mi szé|> laimauyt. nwiioti i\ .Magyarország egyébiránt páratlanul gyors és jó
a közönségnek. Ezután a gyiniMsimni iljuság kiszolgálutával, kedves, eleven tárczáival, és minden
ger Emil;
b) a gyámügyi felebbvileli bizottságba, mely- zenekara meglepő szabalosággal és öw.liatiggal tekintetben gazdag tartalmával erre az osztatlan és
nek hivatalból tagjai: az alispán, főjegyző, árva- adott elő egy-két keringőt > ezi követte Suno általános elismerésre igazán reá is szolgál. Ha
széki elnök és tisztiügyész, rendes tagokai: Nagy Juliska talpraesett szavalata > ki.» idő múlva ehhez még hozzávesszük, hogy a Magyarország az
József, Qyőrffy Ignácz; póttagul: Bándi Vaznl. - Kassai Lajos litkár felolvasása, ki midőn a/ éjjel' gyorsvonatokkal már szétrepittetik az ország
Főispáu nr által kineveztettek rendes tagokul: emelvényre lépelt, lelkes éljenzé sr| fogadtatott. mind u négy tája fölé és igy reggel már a legtáLázár Domokos, dr. Fujér Antal; póttagul: ifj. Derekasan meg is lelelt az előleg, zeit bizalomnak volabbi helyen is olvashatja a közöuség n Magyargyönyörű stilban megírt leiolvasásával. mii a/ országot, mig a többi Inp csak délben, vugy este
Molnár Józset;
c) börtönvizsgáló bizottságba: Becze Antal, ünnepélyes alkalomnak megfelelői g „A legiolib jön tneg, — ugy ez a nagy zsurnalisztikái előny
Mihály Ferencz, Lázár Menyhért és Nagy József, szépilőszer" czim alatt a jótékonyság gyakóriásá- csak hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország egyike,
mely bizottságnak hivatalból tagjai: dr. Molnár ról nagy hatással előadott. A lelkei Kyönyöi köd- legyen a magyar közönség legkedveltebb lapjainak.
József főorvos, dr. Berger Leo és Dobribáu Antal telő szép felolvasást kitörő éljenzéssel és iaps>al A Magyarország kiadóhivatala Budapest, Sándorjutalmazta a közönség, mely után kevés idő inalva utczu 2. alait van, a lap előfizetési ára pedig az,
járásorvosok;
d) Az erdei kibágási II-ad foka bíróságba: Pál Gizella kisasszony jelent meg a pódiumon
a mi más lapoké : egy hóra 1 frt 20 kr., negyeddr. Fejér Antal, Nagy Sándor, Nagy József és if|. játszott teljes műértőleg válogatni t darabokat évre A frl 00 kr., félévre 7 frt. egy évro 14 frt,
czimbalmon,
mit
a
publikum
meguiiá/taiott
é>
Molnár József rendes, Lázár Menyhért, Lázár D >mokos, ifj. dr. Tiltscher Ede és Györfty Ignácz élénk tapsban részesített.
póttagoknak ;
Kiemelkedő pontját képezte mé{ az estély
KÜLÖNFÉLÉK.
e) A pót- és útadó felszólamlási bizottságba: programmjának egy „Monológ", melyet Bogádi
— Lapunk t. olvasóinak boldog kaStratzinger Emil, dr. Bocskor Béla, Böjthy Endre Etelka kisasszony mint egy gyakorlóit színpadi
és Bándi Vaznl;
alak igazi közvetlenséggel és rou' innal egy nagy- rácsonyi ünnepeket kivánunk I
f) a tanítók és tanítónők nyugdija lépésének városi kisasszonynak falusi élményein"'! adott elé
—Törvényhatósági közgyűlés. A várjogosultságát megállapító bizottságba a tanfelügyelő miért az előadó szűnni nem akaró óváozióban megye törvény hatósági bizottsága folyó hó '_!9-én
elnöklete alatt: Bándi Vazul és dr. Fejér Antal; részesült.
fogia megtartani ez évben utolsó közgyűlését, meg) az erdőrendészeli bizottságba: elnökül
Ezután Pitter Anna kisas-zony érn kelt köz lyen akövetke/ő ügyek kerülnek napirendre. 1. Az
Mihály Ferencz főjegyző, helyettes elnökül: T. kívánatra gyönyörű népdalokat az ö iskolá/.u és i'lokö/.ben szentesítést nyert törvényezikkek kihirNagy Imre, tagul: Nagy Sâmlor, szakértő kül- csengő szép hangján zajos tetszés melleit. Végül detése. á. A törvényhatósági utkaparók szolgálati
tagul Kőváry László erdömester;
a gymnasiumi fiatalság hegedű játéka zárta be a viszonyaikról szóló, kereskedelemügyi minister nr
h) a javító intézetekbe küldendő és feltéte- programmot, mit a hajnali órákig laitoU társas rendelete szerint módosított szabályrendelet. 3.
Belfigyminister ur rendelete a Csik-Szeredaváros
lesen szabadságolandó fegyencek ügyeinek elbírá- mulatság követeti.
lására hivatott felügyelő bi/,uii.<.i„'ba kiküldetlek :
A nemes czélu jól sikeiiill estély igen szép által megállapított települési dijak mérsékelése tárBecze Antal alispán és Györfty Ignácz.
eredménynyel végződött és iga/an ilic-é->iéie válik gyában. 4. Kereskedelemügyi minister nrnak renEzeken kivül némely közmunka és adóügyek a buzgó rendezőnek s általában «/. egyesületnek, delete a Várdol falva-Pálhlva közötti útnak a közintéztetvén el, a gyűlés d. u. I órakor véget éri, melynek humánus törekvése kőveli-ndö példa gya lekedési utak sorába való felvétele iránt. 5. A memit főispán nr ő méltó «ága lakásán a tagok re nánt kellene, hogy álljon várim-gjénk más nV/.ei gţe alispánjának előterjesztése az 1884. évi XVII.
t-i-zikknek az 1896 évi XXil. t.-cz. rendelkezéseiben élő ueraesebb s/.ivü hölgy ink 'lőtt N.
szére adott gazdag ebéd követett.
vel ellenkező intézkedései módosítása tárgyában. 6.
A megyei ösztöndijak és segélypénzek kiosztását
vél-niényező ötös bizottság jegyzőkönyve. 7. A meI R O D A I' O JI.
F i l l f r - e s l é l y CNÍk.Somly6ii.
gyei iskolaszék jegyzökönyve. 8. A törvényhatóA Divat Salon, ez az elierjnlt divat- és sz^pir dalra' sági bizottság választott tagjainak kiegészítésére
Közeledvén a szeretet nagy ünnepe : a lap, mely
eddig teljesen miMló versenytárs nélkül ált a makarácsoBy, a csik-somlyói jótékony nőegyesület mar irodalomban, immár tizedik évfol mát kezdte meg. Tiz vonatkozó alispáni jelentés 9. A megye nlispánjáélén buzgó elnöke: Pal Gáborné ő nagyságával ív nagy idő egv lap életében, különösen olyan lap élo;ében. n k Gyika Sólyomtári per megnyerésére vonatkozó
megható módon adott, kifejezést a szegények és mely a nfiket szolgálja A nő Ízlését. melyet keleti balcsók töt j-lentés". 10. Ugyanannak előterjesztése a Sólyoma mai kor ap'ó poétájáig mindenki változóbbnak, sze- tár: megnyert erdő értékesítése tárgyában. II. A
elhagyottak iránti nemes is humánus gondolkozá- kezdve
hirdet mint a milyen a lavns/i időjárási K»lb
sának. A szerény egyesület, melyet a Somlyó lelkes szélyesebbnek
Rudolffal vagy a nélkül. Hogy tehát egy lap ti/, évig meg- megyei polg. leányiskola 1895,96. évi számadása
nők majdnem egy pár évtizeddel ezelőtt megala tartsa, sat erősebbé, fényesebbe teg»« «'•< a társai igot, mely- 12. ; A megyei havasi javak 1897. évre szóló kőltségkitoltak, lankadatlan kitartással igyekezett e/él- nek iránytűje az asszonyi izb's annak oka egyrdiil csak ab- v. t' se. 13. A társ iörvényhatságokkal folytatott lejának megfeleluí s állandóan odalörekedni, hogy ban rejlik, hogy ez a lap jó, tartalmas, érdekes Mert az U velezés. 14. Községi ügyek.
hogy a finom női ízlés ezt keresi unnál a lapnál, mely
legalább egy évben egyszer örömet szerezhessen igaz,
szórakoztatója éa oktatója is egyszersmind.
— Gyászhír, özv. (iőzsy Béláné urnő lolyó
a községi árváknak, elhagyottaknak és gyámoltaA Divat Szalon közkedveltségben áll tiz évig s az ujabb hó 'Jl-én 00 éves korában városunkban elhalt.
lan' öregeknek, kik lépten-nyomon érzik az élet liz év elé is azzal a renditheilen hittel ii diil. hogv a jónak T'-metese t. Iió 22-én d. u. 3 órakor nagy >záinu
nyomorúságait. Bárha tagjai korlátolt száma miatt, győzn e, hódítania kell. E nemes egyszerű és jó/an törekvés
nagyobb segélyezéseket eszközölni nem is tudott, látszik meg e kedvei női lap minden számán, llivatrúsze ál int- liigens közönség jelenlétében nagy részvét mellandAan olyan bő tartalma. hogy abból mások bárom lapot leit folyt le. A nagy számú kiterjedt rokonságán
de pillanatnyilag letörölte azou könnyeket egyes csinálnának,
fehérneii tinek, egyet ruhának s egyet kéz - kívül az *gész gyászközönség kisérle ki utolsó
segélyre szorultaknak szemeiből az élet terhe munkának. Aegyet
Divat Szalon mindezt együtt és egyszerre adja ujtára. A halottas háznál Bitay Béla ev. ref lelkész
kisajtolt.
oly képekkel és hő leírásokkal, hogy abban a dolgozni ÚB takarékoskodói szerető nő mindent feltalál. (Iogw pedig mindeme tartott meghaló gyászbeszédet az elhunyt felett.
A gymnásimui fiatalság zászlójának beszer- tanácsokat
finom ízlés és szakava'ott toll vezeti, elég felero- Kdk<' poraira.
zésére folyó évben adott nagyobb segély miatt litenflnk Fanghné Gyújtó Izabella nevét e jeles Írónőnkét,
— Kik tartoznak 16 kros tandíj fizenem lévén az egyesület rendelkezése alatt oly ki továbbra is buzgó hévvel hirdeti azt, a mi szép, takarékos téssel? A vallás- és közoktatásügyi miniszter a
összeg, miből a szegényeknek a közelgő szent és ktvetni méltó a divatban.
kételyek eloszlatása czéljából 67338/1896 szánni
ünnepekre némi őrömet szerezhessen. Pál Gáborné
Egészen páratlan érdeme továbbá a Divat Szalonnak lendületében a tan felügyelőségeknek meghagyta.
az
is,
hogy
irodalmi
része
aem
csak
eg>
fordított
reuí.nyőnagysága kezdeményezése folytán e hó 20-áu
áll, hanem teljes szépirodalmi lap, költeményekkel, Ii'.gy a/, országos tanitóí nyugdíj- és gyámalap
estére fillérestély tartását határozta el s annak bfil
elbeszélésekkel, regényekkel, hírrovatokkal, talányokkal stb. javára az iskolába járó tankötelesek után évenkint
rendezéséi a buzgó elnök magára is vállalta. Közleményeit elsőrendű irók figyelemreméltó kezdőkkel egy- fizet emlő 15 kros járnlékok az 1896/7. tanévtől
Nemcsak a gazdag műsor, melyet ez estélyre a aránt és a szerkesztés munkáját gonddal végzi Szabói.é Nógall kezdje csakis a mindennapi iskolába járó tankörendező összeállított, hozta össze a község intel Janka, kinek neve után többet említenünk s.-m kell. A Divat telesektől szedendők t>e ; eme dijakat tehát az
szeretettel gondoskodik a csalá l apró népéről is telligens elemeit a főgymnásium nagytermébe, mely Szaloningyen
adja az Dj Gyermek-Divat uz mft szép kis apót, istiHlö laiiköteb sek e/utánfizetni nem tartoznak,
zsúfolásig megteli, hanem a humánus czél is, mi jesen
híveit pedig ez évben egy díszes Jelmez naptárral lepi meg .le H/ektől az 1892/3. Imiéitől is az 1895/6. tana kívánt eredményt meg is hozta.
karácsonyi ajándékul.
évig l.e nem szedeti 15 kros járulékok pótlólag
meggőződésben, hogy jobb, tartalmasabb, érdeke- beveendök.
Kellemesen lepte meg a terembe lópő közön sebb s Ama
e mellett olcsóbb lapot nem ajánlhatunk olvasóink-

séget á benyílóval szembe felállított s különféle
gyümölcsökkel éa süteményekkel teleaggatott terjedelmes karácsonyfa és egy hosszú asztalon sorjában. elrendezelt különféle ruházati czikkek,
melyek szegény gyermekeknek és gyámoltalan
nőknek voltak szánva, mindenik meg lévén jelölve
a megajándékozó nevével.
A mint a nagy közönség a teremben elhelynkedett, rendező jelt adott ai estély kezdetére

nak, ajánljak a Divat Szalont, melynek ára a színei divatképekkel, gyennek-lappal és szabásivekkel egytttt negyed évre
csak 1 frt 60 kr. Mutatványszámot szívesen küld a Divat
Szalon kiadóhivatala: Budapest, V ker, Gizella-tér 1 sz.
Hit kiván a közönség. Azt mondják,

— Ováozió a gyergyói kerület országos képviselőjének. A gyergyő-pzentimklósi

Kaszinónak f. hó 16-á» ünnepies összejöv. lele
vidt. Lázár Menyhért elnökének, mint országos
tiszteletére, azon alkalombői, hogy ö
hogy a kösöaség tetszését nehéz kielégíteni. Már a képviselőnek
mint
igazolt,
felavatott képviselő az országmi a hirlap olvasó közönségét illeti, a mai időben
először tért vissza, bankettet rendezett.
annyi a lap, hogy blzouy tetszése szerint válogathat házból
mindenki belőlük. És mégsem könnyű a választás. A vidám ti szeretetteljes hangulat sok lelkes

CSÍKI

Deczember 23.
pohárköszöntöt csalt az ajkakra, molyeknek középpontja az ünnepelt képviselő volt Legelőször
Juhász Károly, mint a kaszinó titkára, emelt
poharat az ünnepeltre, szép szavakban ecsetelte
az ünnep jelentőségét. Utána V. L. a tagok nevében köszöntötte az ünnepeltet, mely után a kép
viselő nr meghatott hangon köBzönte meg a bizalomnak és szeretetnek ezen ováczióját, a további
együttérzésre és barátságraflritve poharát. Ezeket
még számos hangnlatteljes pohárköszöntő követte
s a jókedv jó hosszura elnyújtotta ezen ünnepies
összejövetelt, melyet emlékezetessé fog tenni az
is, hogy ezen alkalommal egy igen üdvös eszme
nyert életet. Egy lelkes felhivás elhangzása után
a jelenvoltak megalakították a gyergyói gazdakört. A jő példa az ünnepelt képviselőtől indult
ki, a ki alapitó tagságával megnyitotta a tagok
tekintélyes sorozatát. Kivüle alapitó tagjai lettek
Csiky Dénes, Csiky Kálmán és ilyen tagja meg
Ferenczy Károly esperes. Az ekkor beiratkozott
rendes és pártoló tagok száma elérte a 40-et. E
példa bizonyára magával fogja ragadni Gyergyó
minden valamirevaló gazdáját és egy tekintélyes
gazdakör fog életet nyerni.

LAPOK

CSARNOK.
Hol született a Jézus?
- Néhány szó Bethlehem városárúi. —

52. nám.
nő társaságában, kiket maga köré gyűjtve a hittanra oktatott s velők a bibliát latin nyelvre fordította.
Karácsony napján itt lenn a főid alatt nagy
élénkség uralkodik. — A szokásos esti ima után
megkezdődik a körmenet az összes szent helyekre.
A valódi ünnep fél tizkor kezdődik s öt teljes
óráig tart. Régi engedély folytán e helyen karácsonykor délulán is lehet miséket tartani. — Az
aranyrácsot a Megváltó jászola előtt kinyitják s
magába a jászolba számos viasz Krisztus alakokat
tesznek különböző nagyságbau, hogy az érintkezés
által megszenteltessenek. A Ferencz-rendi barátok
folytonosan körös-körül járnak, a zarándokok fllnek vagy térdepelnek s igy várják a menetet.
Török katonák képezik a sorfalat a kolostor kapujától a születési kápolna ajtajáig B a jeruzsálemi pátriánka aranyos és piros ruhába öltözött
csuvaszai nyitják meg a menetet, minden két lépés ntán nagyokat ütve nehéz botjaikkal a márvány padlóra. Utánok éneklő gyermekek következnek, kezökben gyertyákkal, azután a barátok
sorrendben, legelői a legfiatalabbak gyertyákkal
kezökben, végül a ferencz-rendiek perje, ki karján
bölcső alakú arany kosarat s benne viaszból készült Krisztus gyermeket tart. A perjel után jó
diszes gyermekruhában a franczia konzul kíséretével, melyhez négy csuvasz is járul. Idegenek, különösen amarikai angol nők is számosan vesznek
részt a szertartásban, habár az rendesen éjfélen
tul két óra után ér véget.
Karácsonyon kivül különben alig van már
valami, mi Betlehemben arra a korra emlékeztetne,
midőn a Megváltó született.

Ünnepel az egész keresztény világ. Legkedvesebb, legcsaládiasabb ünnepét a karácsonyt, a
Megváltó ssülésének ünnepét üli. Megszűnik e
napon a külömbség kunyhó és palota, szegény és
gazdag között. Mindkettő egyenlő örömmel vesz
benne részt; a karácsony nemcsak a gazdagok és
boldogok ünnepe, de a szegények és boldogtalanoké is. A szerény falnsi templom hivei s a fényes
székesegyházak nagy pompájú Í9teni tiszteletének
ájtatoskodói egyforma buzgósággal telt kebelből
zengenek hálaéneket e napon ama nagy nap
emlékére, melyen egykor az angyalok harsonái
hirdették, hogy : „a Megváltó megszületett!"
A sok évszázad óta, mióta a kereszténység
ünnepévé avatta e napot, mit sem vesztett bensőségéből. Minden évben megtartják s ha ma már
angyalok nem járnak is a földön, képzeletünk s
buzgóságunk épiti föl a jászolt, helyezi bele az
isteni gyermeket s állítja mellé a szent szülőket.
Minden évben elhamvadnak a karácsonyfák gyertyácskái s mi mindig újra ünnepeljük e nap emlé— Iskola avatás. Gyergyó-Hollóból kap- kezetét, soha nem lankadó buzgósággal. Költő
tuk a következő sorokat: Állami elemi iskolánk- tollal, művész ecsetjét veszi s avval áldoz buzgónak f. hó 1-én végbement felavató ünnepéről me- ságának, fölkeresve, egybegyűjtve s glóriába foggyei lapunk legutóbbi száma lendületes szavakban lalva a szent emlékeket.
emlékezett meg s méltatta ezen ünnepünknek
Menjünk mi is Betlehembe; vándoroljunk el
fontosságát és magasztosságát. Az emiitett közle- legalább képzeletben a szentebb helyre.
mény kiegészítéséül tárgyi szempontból szíveskedBetlehem város két óra távolságra fekszik
jék még a mélyen tisztelt Szerkesztő ur a követ- Jeruzsálemtől. Tulajdonkép csak egy utczából áll,
kező adatokat közölni. A szent misét főt. Balogh mely a hegygerincz keleti végétől a város délkeleti
Lajos tölgyesi róm. kath. plébános ur végezte az végéig nyúlik, inig a többi keskeny és meredek
e czélra berendezett Horvátb-féle házban, igy te- utczák körülötte csoportosulnak. A legalsó utczahát a g. kath. templom ez alkalommal se ünne- sorok nyúlnak le a völgybe s teli vannak füge,
KÖZÖNSÉG KORÉBÓL.*)
pelt, sőt a hollói románság, köztük a lelkész és olaj és gránátfákkal. Hajdan a városnak kőlala
Tekintetes Szerkesztő nr!
a tanitó távolmaradásukkal tüntettek. Az iskola és vára is volt, de a középkor végén mindaketlöt
Csíkszereda város képviselőtestületének f. évi
gondnokságának elnöke Kabdebó Vidor tölgyesi lerombolták. A város arab eredetű, de nagyobbkörjegyző, ki az ünnepély rendezésének lelke volt észt római katholikus lakói leginkább piros kaf- november havában megtartott gyűlésében a városi
s tőle hallottuk azt a lelkesedéstől áthatott szép tánt, nagy turbánt és ővet hordanak, nők nyakát rendőrkapitány ur fizetését mesterségesen összemegnyitó beszédet, mely a múltkori közleményben különféle ezüst ékszerek s többek közölt Mária hivatott és összealakitott képviselők többsége felki is volt kellőkép emelve. Az ünnepély a haza- Terézia tallérok diszitik. Betlehem lakói derék, emelni határozta. Én, alólirott, 14 társammal, tekinfiasan gondolkozó és érző tisztviselőket, polgáro- szálas férfiak és nők szépségét messze földön teliel a város szerény anyagi helyzetére, eme hakat, Lázár János dr. főszolgabíró, Ferenczy Ist- elismerik. A város fő és csaknem egyedüli neve- tározat ellen Írásbeli felfolyamodással éltem, mely
ván gazdatiszt és neje, Kabdebó Vidorné urnö, zetessége az a templom, mely a megváltó s/.iile- felfolyamodást bélyegtelenül nyújtottam be a város
Rőszler Janka, Imecs Tamás, Úrik Antal. — Bél tésbelye fölött emelkedik. Az év minden szakában t. tanácsához S jóllehet, hogy a közügy érdekében
borból: Filipescu Gábor, Pláton N. Borszékből: de különösen karácsonylájban nagy tömegben ekként beadott folyamadványok, mint nem magán
Török Elek és neje, Bartalis Juliánná k. a., Deák jönuek ide zarándokolni. Deczember 24-én délután természetűek, a díjjegyzék l-t. tétel g) pontja érJános, Vild Károly. Hollóból: A községi elöljáróórakor a jeruzsálemi paliiárka nagyszámú telmében, bélyegmentesek, mindazonáltal városunk
ság, Smilovics Zélig, Strul Emil, a csendőrőrsve- kíséretével lóháton vonul be ide. A menet él in fenkölt gondolkozású és igen tapintatos jegyzője
zető s a szülők hazafias része. Az ünnepély után egy pap lovagol a palriárka keresztjével, aztán nagytekintetü Balási Lajos ur szives volt az emtársasebéd következett, hol az első pohárköszöntöt jő maga a patriárka rendesen arab almásszüi kén, lített beadványt bélyegtelenség miatt megleletezni,
lelkes és emelkedett hangon Lázár János dr. majd kanonokai, némelyek festői arab öltözetben s hamarosan a kir. adóhivalal által terhünkre 60 frt,
mond hatvan forintot bírság és felemelt illeték femondotta a közoktatásügyi miniszterre. Az elnök és a katonai kiséret.
jében kirovatni.
a határszéli magyarság buzgó apostolára Lázár
A szent templom, mely a latin, görög és
Nem szándékom e helyen, hogy az érintett
Jánosra, ki ismét a magyar tanítóságra, mint a örmény egyház közös tulajdona s rendesen Ilona
melynek kezében van letéve a jövő évezred meg- templomnak nevezik a városon kivül, a hegyhál sérelem orvoslását kérjem, vagy azt a tényállásiéhódítása. Ezeket még több felköszöutő követte és keleti oldalán fekszik. A templom körül erődnevű írásánál bevégezettnek tekintsem, csupán arra kérem
tkts. Szerkesztő urat, szíveskedjék b. lapja hasábvidám kedv s zene hangjai mellett éjfélután ve- szabálytalan kolostorok tömege áll.
jain jelen soraim által a városi t. jegyző urnák
tett végett a minden tekintetben jól sikerült ünneEz épiilettömegböl a szent templomnak tudomására juttatni, hogy:
pélynek.
csak teteje látszik ki, különben is már a régi időka., az elöljáróság minden tagja a népért van
— Tüzeset. A szapuló nénikék gondatlan- ben betalazták annak ablakait s még a fokapu
alkalmazva és nem megfordítva;
sága gyakran szolgál oknl tüzesetek és jelentékeny egyrészét is, állítólag azért, hogy a mohamedánok
b., hogy a tisztességes elöljárósági közeg fikárok előidézésére. A mint mondják, abból szár- lovaikkal ne menjenek bele. Alig hi9zi az ember, gyelmeztetni szokta a feleket bélyegtelen beadmazott azon tüzeset is, a mely Csik-Somlyón folyó hogy templomba lép, midőn a szent helyhez köze- ványuk benyújtása alkalmával a következményekre;
leűk. Annál meglepőbb a hatás, ha az előcsarnoc., bogv a mely elöljáró hasonló eljárást tahó 17-én hajnalban előfordult és a mely a Szent- kon át egyszerre a hatalmas épületbe lépünk. —
Ferenczrendi szerzet majorházát emésztette fel. Négy sor oszlop osztja föl a templom belsejét öt núsít az ő választóival szemben, az nem hivatalnok,
Szerencsére a leégett épület a többi épületektől hajóra. A falakon bibliai vagy egyhá/.lörténelmi hanem közönséges zsarnok;
d., és hogy az ilyen tnlbuzgó leletező uraktávol magános helyeu állván, nagyobb kárt a tüz festmények maradványai láthatók. Kupola nincs, nak jó lesz a pénzügyi szabályokat figyelmesebben
bolthajtás
még
a
főhajó
fölött
sem
látható.
Megnem okozott.
lepő a templomban a koldusok nagy száma, kik- átolvasni, mert hiszen a közügyi szolgálat nem egé— Öngyilkosság. Csik-tusnádi Éltes Ist- nek egyrésze köpenyébe burkolva ilt is alszik. Az szen az ablakok alatti szirnatolódást és nem épen
ván, ki neje vallomása szerint, mintegy 4 év óta egész templom félhomályban áll. Karácsony napján a polgárok zaklatását kívánja.
Csik-Szereda, 1896. decz. 20-án.
elmebeli gyengeségben szenvedett, abbeli izgatott- azonban még a görögök is kivilágítják az ő tulajdonukat
képező
részt,
habár
az
ő
ünnepök
más
Hajnód János,
ságában, hogy bizonyos ügyben a járásbíróság elé napra esik s ilyenkor a kar és szószék aranyozott
T. képv test tag.
lett idézve, e hó 13-én egy a házához közel állolt falai, főképp pedig a főoltár fölölt álló óriási
*)
Ezen
rovatban
közlüttekért
az
aláíró
feletoa. Sterk.
cserefára magát felakasztotta.
aranykereszt s rajta a Megváltó alakja festői látványt nyújt, mig a tetőzet a télhomályban titok—Udvarhely vármegye hivatalos lapja. teljesen tükröződik vissza.
I V I L T T É B.*)
a „Székely-Udvarhely," mely 1897. január 1-én harmadik évfolyamába lép, az udvarhelyvármegyei községi és körjegyzők egylete s az általános tanitó-egylet
közlönye is lévén, lietenkiut nemcsak Udvarhelyvármegye minden községében, de az ország nagyobb
városaiban is olvassák. Irodalmi Bzinvonalon álló
rendes rovatain kívül minden megyei pályázati, versenytárgyalási és közérdekű hirdetés e lapban jelenik meg s igy nemcsak az udvarhelymegyeieknek,
de bármely megyében érdekes olvasmányt nyújt.
E lap minden hirdetés közlésére legalkalmasabb B
nincs eset reá, hogy a siker elmaradjon; ezt bizonyítják az évszámos hirdetések is. Előfizetési ára
negyedévre csak egy forint. Papok- és tanítóknak
egész évre 3 forint. A tanitó-egylet tagjainak, valamint községi jegyzőknek egész évre 2 frt 60 kr.
Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad a .Székely-Udvarhely" kiadóhivatala Székely-Udvarhelyen, honnan
mutatványszámok bárkinek ingyen és bérmentve kül
detnek.

A görög kápolnából van a bejárat a nagy
kiterjedésű kriptába, mely természetes földalatti
barlangok sorozatából áll. E barlangokhoz északról
és délről két lépcső vezet le. Több barlangról nevezetes dolgokat jegyez föl a legenda. Legnevezetesebb közöttük természetesen az, hol hagyomány
szerint a Megváltó születeti. Hosszú keskeny létez, márvány falakkal; csak a telő árulja el ma,
hogy ez is lermészetes barlang volt. A sötétséget
a számos lámpa csak félig üzi el s e félhomály itt
igeu kellemes látványt nyújt. Egyik fülke márványa talaján nagy ezüst csillag látható s rajta t
latinnyelvü felirat: „Itt születelt Jézus Kriszius
szűz Máriától." E kápolna melleit néhány lépcső
vezet le egy más barlangba, hol ujabb időből származó márvány jászol jelöli azt a helyet, hol az
ujszülölt gyermeket a jászolba tették. Ugyané helyen a latin egyház tulajdonát képező egy főoltár
s fölötte e tárgyat ábrázoló kép mutatja azt a
helyet, hol a keleti bölcsek megjelentek a gyér
— Lapunk t. előfizetőit, kik előfizetési di- mek Jézus tiszteletére. A többi barlangok közt
jaikkal hátrálékba vannak, tisztelettel kérjük, azt Szent Jeromos barlangja és sirja nevezetes. E helyen élt a hires egyházatya néhány előkelő római
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

Főt. Szentpóteri János vezérigazgató urnák
Gyerflyó-Sit-Mklóa.

„P o z i t i v-f o r r á s"-om nincs, s azért nagyon sajnálom, hogy hét hónapi kínos gyötrelmem
után karddal kellett önnek kivágnia szívemből
azt, mit egyetlen bizalmas szóval könnyen kitéphetett volna.
Becsültem önt tíz éven át igazán, kerestem
barátságát őszintén, megrágalmazni tehát avagy
összetiporni önt ugyan miért akarhattam ?
Higyje el, nagyobb fájdalom volt nekem az,
hogy önöket lelkem keserűségében, s a k ö r ü l m é n y e k b ő l ö n k é n t f e j l ő d ö t t erőt hitében megbántsam, mint hogy önt most megkövetve, megsértett becsületét helyreállítsam.
Bizalmasának, Sánta dr-nak pedig szívesen
megbocsátok. Élvezze ő a nyugodt lélekkel azt a
békét, melyet az a fényes arczu, vigasztaló angyal
oly örömmel hoz, minden jóakaratú embernek.
Görög Joáebim.

*) E rovat alatt megjelentekért Mmml feMtaégat
nem vállal •
~ "
Nyomatott Csjk-Szeredában 1866. a lapiulajdonos és kiadó Gjörgyjakab Márton könyvnyomdájában.

Melléklet a „Csiki Lapok" decz. 23-iki 52-ik számához.
A fővárosbol.
Egy város fejlődésének, emelkedésének feltételei mindig a kereskedelem, gyáripar éa kézműipar
virágzása, az egyes vállalatoknak foknzatOB nagyobbwlása, kiterjedése. De az egyes vállalatoknak
emelkedése ismét azok kiváló termelése folytán
következik be. Most ismét egy fiutal vállalatnak rövid iJo alatt elért féuyes sikeréről adhatunk értesítést t. olvasóinknak. Alig egy éve, hogy az Ausztriában 7fiókteleppel iniiködő MmeLebowitsch mellfiiző gyáros czég Budapestre (váczi utcza 7. sz.)
helyezte át főtelepét, hol bécsi valamint mindennemű mellfüzö-különlegességek gyártását kezdette
meg, s ma már ugy helyiségei mint munkás személyzete elégtelennek bizonyultak, ugy hogy Lebowitsch Lipót ur, a czég főnöke, ki a külföldön is
elismert művész szakmájábau, és elméletileg iskolázott ortopedikus, személyt seu oktat uj munkaerőket,
hogy az ötszörösre emelkedett szükséglet kielégíttethessék. A bécsi utcza 10. sz. a., az Arvuy és
Társa czég átellenében eladási üzletet nyitott, hol
egyszerű eleganeziával berendezett nagy eludaşi
nelyiséggel kapcsolatban igen diszes, peluche és
tükör-falazattal, villamvilágitással berendezett fülkék
vannak, hol a hölgyek elkülönítve, anélkül, hogy
várakozni kellene, kényelmesen próbálhatják a
mellfüzőket. Igen előzékeny és kedves női személyzet teljesíti az eladást és teszi kellemessé n vevők
idézését, s az árak szabottak és mérsékeltek. — A
naponta nagymérvű szállítás a vidékre, bizonyítja
ezen vállalatnak mintaszerű szervezetét, mely kiválóan az írásbeli megrendelésre van ulupítvn, s e
sorok Írójának volt alkuima megcsodálni a készitó
és elszállító helyiségekben kifejtett nagy tevékenységet, melyet a magyar munkásnők n valóban szeretetreméltó vezetés ÓB tanítás folytán oly sikeresen
sajátítottak el; mert meg kell jegyeznünk, hogy e
vállalat főnöke magyar ember, ki 20 éven át a
külföldön szerzett e teréni munkássága és tiimilmányai citékí sitésére helyezte át hazajábn működési
terét. G vállalat gyors fellendülése, mely ugy esztétikai mint egészségi és gazda.-ági tekintetből is igen
jelentőségteljes, a czég iránt naponta nyilvánuló
elismerésben nyer kifejezést, hölgyeinket bizonyára
meggyőződteti arról, hogy mellfiizö szükségleteik
beszerzésére nem kell már idegenbe fordulni, annálinkább, mert e czég megrendelőit minden tekintetben a legnagyobb előzékenységgel és goudossággnl
szolgálja ki.

Takarékpénztár és zálogkölcsönző intézet, mely
a fővárosban mint a legelőnyösebben szolgáló zálog-1
intézet van elismerve, és teljes megbízhatóságát
Tolnay Lajos elnök és Benke Ferencz igazgató
személye nyújtják. Ha tehát valakinek gyorsa i van
pénzre szüksége, küldjön ékszer vagy bármily értékes szövenemüt a feutjelzelt zálogimézctbe. egyszerűen a Terézvárosi Takarékpénztárnak Budapesten
czimezve, s a tárgy értékének megfelelő kölcsönt
postafordultával megkapja, s a kiváltást is ily uton
eszközölheti, az intézet legdiszkrétebb eljárása
mellett.

Fényképészeti műterem megnyitási

—

Tisztelettel értesítem Csik-Szereda
ii. é. közönségét, liogy helylien a
S ávn Lukács ur házában, egy a mai
kór követelményeinek teljesen megfelelő és legnagyobb kényelemmel
berendezve egy

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. B O C S K O R

BÉLA.

FŐMUNKATÁRS GYEIK; YÖIIAN :

V É R T E S

L A J O S .

KIADÓ- TA LAPTÜLAJDONO-:

G Y Ö R G Y J A K A B MÁRTON.

fényképészeti műtermet
építettem és karácsony ünnep napjain
megnyitom.
A n. é közönség szives párl fogását tisztelettel kéri
Adlrr Alfréd,
fényképész.
Fényképészeti műterem megnyitás I

Nagy rak á r nöi k a b á t o k , gallérok és b u n d á k b a .

A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyelmét bátor vagyok felliivui, liogy raktáromon ez évben érkezett, nem pedig évekről megmaradóit régiségeket, tettemesen leszállítottam. ngymint:
90 cm. széles női ruhaszövet ezelőtt 4ö kr, most. 25 kr métere.
90 „
„
„ Schevíot
„
55
„
30 ,
B
90 „
„
„ posztó „
65 „
„
35 „
„
90 „
„ angol
„
„
75 „
„
50 „
„
120 „
„
„ angol posztó „
1 40 „
„
90 ,
„
A legjobb minőségi mosó franczia Ibircln-t '20, 25, 30 és 40 kr.
Karácsonyi ajándékul egy vég 2;» mtr. Hamburgi vászon 7, Sés'.Urt.
Stefáni lepedő-vászon 1N0, és 220 cm. s/.éljes (iő, 75 és 85 kr.
Divatczikkekbe mindig a legújabb divat v-m raktáron. Selyem szövetek 1
frttól kezdve menyasszonyi ruháknak.
Becsen látogatásukat kérve maradok

mély tisztelettel

BARCSAY K.

B
O:

5

%
ff
K
P

•O
*
®

09
K
a
00
N
<rt<
ew

Nöi és férfl divatüzlete
A kiállítás bezárása után két hétre, végre
C e i
z e r e d a.
4-4
közzétették a jury-tamics állal megítélt kitüntetéseket s ezen a czimen visszatérünk még egyszer a
Temetési vállalat. Érez- és fakoporsó legnagyobb rnktára sirkcszoru és szallagokba.
kiállításra, mert a kiállított tárgyak tömkelegében
bizony sok becses, vnlóban értékes mii elkerül e a
X X 5 K X X X X X ) O C X X X X X X X f
látogatók figyelmét. A kitii:<tcttek közölt találjuk • X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hesse Károly harmónium i-pei-zialistát is, kinek X
müvei a szakértők legnagyobb el Ismerésében lészeG - s o I f c L - w i a ^ L c L t - :
sűltek. Hesse Károly hnrnionitim-gynra Budapesten,
Bombatér 2. sz. n. van : harmnniimui lélog
•szerkezetük, a meglepő és kellemes zöngésük,
gyöuyörö visszhaugjuk által liinnuk ki. „Hungária"
Resonator Harmónium készítménye a legújabb kii
s l
l e g ' j o ' b ' b
t e S L - a r u - a a c L lönlegesség, melynek rendszere szabadalmazva is
van. Kbben a szélládák szerkezete egész uj,
Kapható minden fűszer- és csemege-kereskedésben
pyramisszerü, s igy a szelepek függőleges állapotban
lévén, a por által előidézhető fennakadás vngy
Vi, V, és V, l i t e r e s p a l a c z k o k b a n .
lógás (utóhangzás) minden körülmény közt ki vao
5—7
zárva, a mellett a nyelvek a legenyhébb nyomásnál
is rögtön és könnyen inegszóllalnak. Az egész
hangszer réz, aczél és vasból áll. A Imugszabáh ozók
Kérjük az eredeti kiállításra tekintettel lenni, minthogy több
légvezetékei szintén függő szelepekkel vannak
oldalról utánoztatik.
ellátva, tehát a legnugyobb légnyomás mellett is a
hangszabályozók igen könnyen kezelhetők, minek
következtében a szokásos hangszabályozóhuzó (ReMinden pnb.czk czimkéje és ónkupakja czégUnkkel van ellátva.
gisterung) helyett, a billentyűzet fölé kis rézbillcntyük vannak alkalmazva, a mi fölötte előnyös
F f f r a k t A r J n k n l » *h t á r n á n á l
Csik-Swn'dában.
ujitás. E fujtató szintén függőlegesen van elhelyezve,
s igy a por nem lepi be. a nyomtató készülék a
x x x x x x x x x x x x x x x x x c
legegyszerűbb.
im/mm*
nm^smjmjmjmjmjm.msm
mmm mm
mm
Elismerő oklevéllel tüntettetett ki Jegesi Géza
eziinbalom készitó is, kinek a liaagszerkiállitáson
bemutatott szabadalmazott czimbnlomai általános
tetszésben részegültek ; különösen a franczia vendégek látogatása alkalmával nagy elragadtatással
Nagy raktárom leapasztana czéljából elhatároztam, hogy a mai naptól
hallgatták a szép hangú és kellemes zengéjü
czimbalmokon előadott magyar darabokat, és rögtön
kezdve *
vettek is egy czimbalmot Jegesitől, ma már Párisban
van, s erről a ,L' Encyclopedie Contemporain" c-zimü
i
franczia szaklap igen nagy dicsérettel emlékezik
I
mt'g. A kiállítás igazgatósága is vett egy czimbalI
inot Jegesitől a kiállítási sorsjáték részére, mi
szintén ezen czitnbalmok kiválóságát bizouyitju.
I
Jegosi Géza, Nefelejts-utcza 43. sz. a., képes
árjegyzékét kívánatra dijmenteseo megküldi, s ebből
meg lebet győződni, hogy ezek a ezimbalmok kitűnő
jóságuk mellett a legolcsóbbak.

PORTORICO-RU

M

£

A közviszonyok hanyatlása, a gazdasági eredmények elégtelensége folytán, a vidéken sok esetben
pénzzavarokba juttatják még a vagyonosabb ostálybelieket is, s megtörténik, hogy rövid időre készpénz
szükségletűket besierezoi nem tudják, mert közelükben nincsen oly intézet, melylies zavarukban
röstelkedée nélkül fordnlhatnának. Es okból ajánljuk
(. olvasóink figyelmébe a Budapest Terézvárosi

Női kabátokat,
Férfl kész ruhákat,
Női ruhaszöveteket és posztokat,
Férfl ruhaszöveteket,
,
Női és férfl czipőket, mélyen leszállított áron
árusitok el.
Ezen kivlll ajánlom a n. é. közönségnek a d i v a t á r u
minden

clkkeimeí.

rtakmába
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SZABÓ
M I K L Ó S ,
Csik-Szer edában.
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CSÍKI

Deczember 2

LAPOK

2. nám.

4-1896.
kih.

Életnagyságú

Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy a községi legelőn fel
fogott 1 drb gazdátlan 2 éves, 6 írtra becsül'

krétarajzban

György József,

T e s s é k

alliiró

Árverési hirdetmény.

fólliló.

Sz. 4040.
kTü:

Árlejtési hirdetmény.

â i j e j & g ş r z â J a z e t

KOHN DÁVID, Budapest, Károly-körut 17.

Sz. 125—1896.

körjegyző.

Ügynökök mindenütt kerestetnek.
M
M
«
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jából 1897. évi január hó 17-ik napjának d. e. 9

Bartha Ignácz,
kir. ügyész.

Maros-Vásárhelyt.
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 való kamatoztatás melleit is azokat rendszerint mindig felmondás nélkül i izcll vissza.
A betétkamat IMÜ7. január 1-től 4'/z0/«-ban állapiitatik meg.
I)) Váltókat leszámítol és visszles/ámitol.
e) Jelzálog kölcsönöket nyújt földbirtokokra.
Az összes kölcsönök igen mérsékelt kamat és kedvező visszafizetési
feltételek nyújtatnak
3—6
a)

Pénzbetéteket

WP

„KEPES CSALADI LAPOK."

A /ego/esóW) és n/érl a legelterjedtebb képes hodini»!
Megjelenik minden heten bő sy.épirti<lnliiü ós ismeret terjesztő

hirtuliiniiniil és külön bekölheiö regényniellékleliel.
Havunkéul kél-zer „Hölgyek Lapja' csimii félives melléklet ad, pálisi divalképekkel és Ilii divattll'losilással.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK"' olyan szellemi,en és irányban van szer-

kesztve, h'igv itju és öreg kii'ön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK "-ba a régi és ujabb írói és költői gárda
minden számol tevő tagja dolgozik.
a
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K -nak regényei, elbeszélései, lajxaí, humoreszkjei, költeményei, kedél)nemesítő olvasmányok, lrányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiterj-szkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK'1 minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos s/.ines boritokkal, éves előfizetőinek.
A „KÉPES CSALADI LAPOK" borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és felelelek tárháza.

A „KÉPES CSALÁOI LAPOK" előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az „előfizetők postájában."

„A KÉPES CSALÁDI LAPOK* képei lehetőleg alkalomszerűek, dísze-

sek és tanulságosak.

Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat.

Gőzcséplőgépeink
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.
Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára

mely a gnzdálkodéshoB szükséges
5

* » z e » '

gazdasági gépeket gyártja.

Ekegyártásra külön szakosztály.
liészletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilágositással díjmentesen szolgálunk.

Kérjük minden kérdéssel bizalommal
hozzánk fordulni, készséggel adunk
kimerítő és felvüágositó választ.
C x í m:

Első magyar gazdasági gépgyár részvény-társulat

BUDAPEST, Külső• Váczi-ut 7. sz.
ICaimre ügyelni tessék ll

5—10

Agrár-takarékpénztár-részvénytársaság

*

A nagyméltóságú m. kir. igazságügyminitzterium 189C. évi deczember 4-én 59.910,96. I. M.
szám alatt kelt rendeletével a csikszentmártoni kir.
járásbíróságnál egy uj fogháznak felépítését 13045
frt és 44 kr keretén belől engedélyezni méltóztatott.
Ezen építkezési munkálatok biztosítása czélÓrája ezen kir. ügyészség hivatalos helyiségében
megtartandó szóbeli árlejtési versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom ennélfogva mindazokat, kik jelzett
építkezési munkálatot elvállalni óhajtják, bogy az
irt időben megtartandó ári ejtésen 5° o bánatpénzzel ellátva alulirt kir. ügyészség hivatalos helyiségében megjelenni, avagy szabályszerű zárt. ajánlatainat G53 frt óvadéknak készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolásával az árlejlés
megkezdéséig beküldeni szíveskedjenek.
A munkálatot elnyerendő vállalkozó ezen
óvadékot a vállalat odaítélésénél 10'/» ra lesz köteles kiegészíteni.
A munkálat kivitelére vonatkozó műszaki iratuk és feltételek a kir. ügyészségnél a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
A kir. ügyészség.
Csik-Szereda, 1896. deczember hó 6-án.

Karácsony és újévre.

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

Csik-Szentdomokos, 1896. deczember 16-án

fehér-földbánya, a folyó év
hó 27-ón
délután 2 órakor 3 egymás utáni folyó
évekig a többet Ígérőnek nyílt árverésen a
község házánál haszonbérben kiadatik. Kikiáltási ár 400 frt, árverezni óhajtók a 400
írtnak 10°,"-át kötelesek bánatpénzül előre
befektetni.
Kelt Csik-Szentsimon, 1896. decz. lő.
Lukács Péter,
Ifj. László Domokos,

Nzobadins.

Xjeg-JEed-Treeelsto e m i é l t .
Legalkalmasabb ajándék

SLXC zJs:éjp

piros pejszörü kanczacsikó folyó évi deci ember ho
24-ik napján délelőtt 9 órakor a hely Mi községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron
alul is el fog adatni.

Alólirt községi elöljáróság által közhírré
tétetik, hogy Csik-Szentsimon község erdő
területén lévő, s a község tulajdonát kr']K>zö

Lrgnxebb

A „KÉPES CSALÁD: LAPOK"' 18%. január első számával X.VIII-ik

évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények
lek meg:

Csendes világ, regény, lieniczkyné

Bajza Lenkétől;

jelen-

Évfordulón,

költemény, Jámbor Lajostól; Réyi történet, beszély Lauka Gusztávtól;
Hogyan ruhásikodjunk télen? orvosi czíkk, dr. Fodor tanártól; Bál után,

vig monolog. Oláh Györgytől; A költő, költemény. Feleki Sándortól; Versek zenére, költemény, Kudnyánszky Gyulától; Boldog ujévetl életkép,
Mericzayné Károssá Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is! regény, Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szivesen-küld A „KÉPES CSALÁDI

LAPOK" kiadóhivatala Budapest Vadász-u. 14. ssját házéban.
Előfizetési árak:

a „KÉPES CSALÁDI LAPOK" a „Hölgyek Lapja" czimil divatlappal ía a regény mellék lett el egy ii 11
Egész évre
e forint.
Fél évre . .
3 forint.
Negyed évre .
1 forint 50 kr.

Figyelmeztetés.

A ki 3 uj 0 íifizcliit Kjiiit s az «Kifizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerési!! egy diszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását, s lapunknak as ismerősök köreiben
terjesztéset.
....
A ki az egész évre szóló h a t frtnyi előfizetési összeget 80 k r osomagol á a i e s postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 r e gényt k ü l d ü n k ; a ki 3 frt eloflietési összeget 40 k r csomaglási ós postaszállítási
díjjal együtt egyszerre baküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül,
es a ki csak 1 frt 50 kruyi negyedévi előfizetési dijat 20 k r csomagolási és
postaszállítási díjjal együtt egysserre beküld, annak a kiadóhivatal egy r e g é n y t
kuld jutalmul.

Elütizeifceki-i (a liónalc bármely napjától) elfogad a „KÉPES CSALADI LAPOK"

kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utoza 14. szám.
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