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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP.
A letűnt évezred
A második ezredév első újéve. egyenlőség, erkölcsi rend, tekintély, jogvéAz 1895. deczember 31. és 1896. január 1-eje közé szorított keskenyke határvonal nemcsak egyszerűen egy 6- és nj polgári év lezáródó határmesgyéjét képezi, hanem a nehéz küzdelmekben és kiváló eseményekben gazdag magyar nemzeti élet
első évezrede és ránk virradt második évezred első uj éve közé ékelt nyugvó pontot is, melytől mi az idők örök folyamában
a mi véges észbeli szükségleteink szerint az
emberiség és nemzetek évezredeinek éveit,
hónapjait, napjait, óráit és perczeit méregetjük. Az emberiség e teremtés története
szerint a hatodik évezred végét, a magyar
nemzet pedig e vérrel szerzett földön, melyet az isteni gondviselés csodálatra méltó
módon és imádandó bölcsességgel az ázsiai
eredetű magyar nemzet számára kedvezésképen előszeretettel jelölt ki éa adott, a második évezred első hajnalpirját éli. Ez a világtörténelem egy folytonosságot, az események szakadatlan 'szövedékét képező idők
mérhetlen tengerében oly jelenség, melyet
mi sem hagyhatunk szó nélkül, de mely
lelkünk világát sem hagyhatja érintetlenül.
Ha a közönséges uj év hajnalán „ujult erő,
uj lelkesedés tüze gyul lángra keblünkben,"
ha az iijjászUletésnek, a mindent újra kezdés
szükségének érzete ünnepies hangulatot kelt
Bzivünkben: eme hangulatnak a magyar
nemzeti élet második évezredének hajnalán
a szokottnál mennyivel ihletettebbnek, elragadóbbnak, bensőbbnek és meghatottabbnak
kellene lenni ? Igen, egy belső és kQlső békének, megelégedés, jólét, Bzabadság, jog,
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— bizonyára leirhatlan és kimondliatlan
lelkesedéssel és kitörő ünnepi hangulattal
ülné meg dicső múltjának, második évezredének évfordulóját. Nem tagadjuk el, érezzük az idők ünnepi komolyságát és a hangulat emelkedettségének jogosultságát, de be
kell vallanunk még sem örvendetes ezen ünnepélyesség, hanem abba bizonyos elegikus
érzés, a „mult szomorú történetéből a jövő
vigasztalan diagnózisát csináló, tépelődő lélek bánata" vegyül, a melynek fájdalmát
csakis a nemzetek sorsát intéző Gondviseésben való bizalom enyheti némileg."
A katliolikus egyház az egész Magyarország minden legkisebb pontján, mint a
magyar állam és nemzet ezer éves ápolója,
nevelője és védbástyája bevezette a nagy és
világra szóló nemzeti Ünnepélyt. Minden katliolikus templom harangjai az ó és uj év
záró és kikezdő óráiban hosszabb idő alatt
meghúzatva adták tudtára az ég és föld lakóinak a magyar nemzet nagy ünnepének
kezdetét. A millenniumi pásztorlevelek minden
irányban, az egymástól elválns/.tliHtlan vallás és honszeretet ekes szavaiban tolmácsolták „az isteni Gondviselés őrködését hazánk
fölött a lefolyt évezredben ; u . a lelkészkedő
papság az ó-év estéjén a r,TV Deum" hálaadó hangjai és az uj év napián a „Jöjj el
Szentlélekkel (Veni cancr») a Szemlélek segítségül liivása mellett mindkétszer hazafias
szent beszédek és istentisztelettel zárta be a
multat és vezette be a jövőt
Achmed súgja, bőszült szívvel:
„Szeretlek Aida, szerelmen forró",
Achmed szive érez, Achmed vasa jó.
Laurentzi Vilmos.

— Keleti rege. —

Az alkonyat, az esthomály
Ráborult a tengerpartra,
Lágyan csongó pálmák alatt
Nyugszik Achmed és Aida.
Aida keblén Achmed feje
Fátyólával beborítja,
Mintha benne édes zene
Ráhajolva azt susogja:
„Szeretlek édes, szerelmem forró,
Achmed szive lágy, Achmed szive jó.
Feljött a hold, ezüstfényét
Ráhinti a tengerpartra,
Kéjt epedő, vágyó szívvel
Varja Ferizt a szép Aida.
Szerelmesen átölelve
Adva s véve édes csókot,
Susogja Feriz fülébe:
„Ne félj, hagyjad most a gondot!
Hiszen szeretlek, szerelmem forró,"
S Achmed szive lágy, Achmed szive jó."
Elbujt a hold a felhőkbe
Sötét lett a tengerpartja,
Most előlép, a találkoznak
A jó Achmed s a szép Aida. —
Villan a tőr, halk sikoltás
Hangzik el a sötét éjbe,
Fátyol lehull. — nem látja más,

delem és tiszteletnek örvendő kultur küldedetéssel biró nemzet — minő mi is valánk

Szilvester est.
—tiyergyó-Szentmiklóson. —
Az év utolsó napján bizonyos meghatottság
vesz erőt az emberek szivén, ha meggondolják,
hogy iijból egy év merült el az idők végtelenébe,
egy perez csillagrendszerünk, egy óv, egy hosszú
év az ember életébe. Egy év története ezernyi szenvedésnek, egy röpke pillanat a boldogok életében.
Ilyen és ebhez hasonló eszmék merültek fel
lelkemben is az év utolsó napján, s akaratlanul is,
mit szinte restellek is bevallani, az ábrándok édesbús világába tévedtem, hol a csalóka déli báb, egy
szép boldog jövó képét rajzolja lelkünk elé. önfeledten, mintha bolyongtam volna sötét pálmák között, melyek komolyan bolingatva fejüket, suttogtak
egymás kőzött rejtelmes történeteket, miket az ábrándos hold komoly, szolid mosolylyal hallgat végig.
A kályha bizalmasan dúdolt, s a tüz fénye játszadozva repdesett a falon. Ekkor jutott eszembe, hogy
éu tulajdonképen az estélyre voltam készülendő,
azokkal a gyakorlati felfogású emberekkel tartva,
kik vigan akarják az év utolsó napját eltölteni,
mintegy, hogy kikerüljék azon akaratlanul feltámadható reflexiókat, melyeket az ember lelkületében,
önkénytelenül is felkelthet egy gondterhes év letelte.
Sietve végeztem tehát öltözékemet és gyors
léptekkel igyekeztem az estélyre. A hold bágyadtan
sütött, a hó hangosan ropogott lábam alatt, a met-

alatt sok szomorú és
keserű napja volt a magyar nemzetnek öszszevetve a jelent a múlttal a századok sorozatán azt találjuk, hogy a mohácsi vén
idején nagyobb volt a korrupezió, borzasztóbb állapotok dúlták a nemzet egészségét^
mint jelenleg. Azért bár fájdalommal köszöntjük a millenniumi uj évet, de nem ft
reményvesztett pesszimizmussal tekintüuk a
jövőbe, mert „bizunk a magyarok Istenében,
a nemzeteket fönntartó Isten gondviselésében ; bizunk a nemzetben még mindig meglévő őserőben, hogy a magyar nemzet még
nem száll alá abba a sírgödörbe, melyből a
nemzetek számára nincsen többé feltámadás."
Az osztrák abszolutizmus és török barbárság járnia nem tudta megtörni ŐBerfin*
ket, mely bennünk az ősi intézmények tisateletével, a vallásos szellem uralkodásával
van összeforva, azért reméljük, hogy habár
ama ősi intézményeinktől a mai uralkodó
anyag- és pénzvilág szelleme megvonta a
polgári joghatályt, még sem fogja kipuszti->
tani tudni azt. Hogy tehát boldog legyen
a millenniumi uj év, rebegjük a költővel:
„Mindenható I ki alkotál minket,
A ki szövöd itt az életszálat:
Benned bizunk, hisz reményünk, üdvünk
Nálad van csak, egyedül Tenálad!"
— « .

= Millenáris üdvözletek Budapesten.

Az uj év reggelén mintegy 12 politikai szónoklat
hangzott el a fővárosban. Államférfiak és pártelnökök hiveikhez és barátaikhoz fordulva válaszoltak a köszöntésekre nagyobb ünnepélyességgel
mint más évek fordulóján tenni szokták.
A szabadelvdpárt elnökét P o d m a n i c z k y
i

szó hideg átjárta testemet. Jól esett, midőn megérkezve, a teremből lágy meleg, s már illatterhes levegő áramlott ki felém. A belépőt vásári zaj fo*
gadta, zsongás-bongás, mozgás miudenütt, senki sem
volt tétlen. Hogy jobban megfigyelhessem e sokszínű
képet, egy szögletbe vonulva igyekeztem arra, hogy
semmi se kerülje el figyelmemet. Elárusító hölgyek
surrantak el előttem minduntalan ; észvesztő fekete
szemű barna, majd ábráudos kékszemű szóké, egy
félig barna, egy félig Bzóke számtalan változata a
bimbójában, virágjában lévő szépeknek. Egyik rózsán, másik tombolajegyen igyekszik kedves erőszakoskodással túladni, s boldog megelégedéssel tapogatták gyorsan teló zsebeiket. A közönség pedig
bőségesen vásárolt meg mindent a szép hölgyek
csábításának hatása alatt. De csitt! adó és vevő
közönség, kezdődik az est szellemi része! Madárhangok mesteri zűrzavarja üti meg füleinket, mely.
ben a hallgató nem tudja, hogy az egyesek pompás
magánénekét, a páratlan összhangot, a szabályszerű
kiséret, vagy a karnagy mesteri betanítását bámulja-e ? Még füleinkbe csengnek a madarak zajos
lármájának utóhangjai, midőn szellemes felolvasás
vonja magárafigyelmünket, mely mindvégig derült'
ségben tartotta a hallgatóságot, s jól megérdemelt
tapsot aratott. Ezután szakavatott zongora-játékban
gyönyörködtünk, mely általános figyelmet keltett
egész tartama alatt, lekötve a már kissé nyugtalan*'
kodni kezdő közönség érdeklődését. A mi aztán következett hajlandó voluék a „szerelem dicsőítésének'
elnevezni. Édes-lágyan csengő — szeretném irni —
szívből jövő hangon énekelte meg a szereplő, aioa
öntudatlan, boldog állapotot, mikor a kis leány síi»

Lapunk mai számához egy féliv melléklet van csatolva.
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Frigyes bárót a párt nevében Perczel Béni kép- ség a Madár Imre ny. főjegyző ur nyilatkozatát
Készséggel adtunk helyet Bartalis Ágost nr
viselő a ház egyik jegyzője, & miniszterelnököt becses lapja ez évi első számában kiséri. Madár sorainak, tanúságot arra, hogy épen nem volt
Berzeviczy Albert a ház egyik alelnöke, Szilágyi Imre főjegyző ur azt mondja, hogy „ m o r á l i s szükség ilyen érzékeny kifakadásra. Ha 6 szükségét látta ezen megnyilatkozásnak s ez őt n:^.
Dezső képviselőházi elnököt Münnich Aurél kép- k é n y s z e r h e l y z e t é b e n " a vármegye békéje nyugtatja, mi szívesen teljesítettük kívánságát.
viselő üdvözölte.
nyugalma indokából visszavette pályázati kérését. Hogy gúnyolódni, „gnnyos lenézéssel" szólni kiMegnyugvást kelteti mindenfelé BAnffy mi- Mi szülte azt a morális kényszerhelyzetet, nem vántunk volna róla, azt csak igen túlságos érzéniszterelnök válasza, melyből az világlik ki, hogy mondja meg, de nem is szükség. Hisz azt ma már kenykedéssel lehet kimagyarázni. Még csak nem
is biráltuk, még csak fel sem emiitettük a nevét,
mig egyfelől némely lapoknak a küszöbön álló uj mindenki tudja. Azok, kik a gyergyói és felcsiki pedig egy közpályán élő és működő férfiúval szemképviselő választások iránti hirei semmi alappal értekezleteken hangulatot csináltak ellene: elég ben, talán jognnk lett volna arra is, a mit nem
nem birnak, addig másfelől a nemzetipái t vezére erősek voltak a kényszer helyzetet is megterem- hisszük, hogy kétségbe vonna. Több megjegyzésgróf Apponyi Albert által a napokban kifejezett teni. Tévedés tehát azt hinni, hogy a jelöltekkel től ezúttal óvakodunk, bár az a leczkéztető tonus,
kívánságainak teljesítése elöl a lehetősig határai szemben nem akarta felvenni a küzdelmet, mert melynek tenorjával czikkét irta, egy csepp jogot
adna, hogy szigorúbb megjegyzéseket tegyünk.
között elzárkózni nem akar.
az teremt ugyan egy helyzetet, de az már nem
Szerk.
Ettől tette függővé njévi beszédében a kép- m o r á l i s , hanem t é n y l e g e s .
viselőház békés együttműködését is Horánszky
Tisztelem mindenkinek a véleményét, de én
H o g y Állunk n h i l e l s z ö v e t k o
Nándor a nemzetipárt elnöke. A pártonkiviiliek részemről egy Madár Imrével szemben az eltávozetekkel.
klnbbjában Battyány Tivadar gróf intézett beszé- lítás ezen módjának alkalmazását sajnálom.
Nem lehet elzárkózni azon közmondás
det az elnökhöz, mig n függetlenségi pártok alIgénytelen személyemről a kommentár ngy
kalmi ünnepélyeket nem tartoltak, csak a Juszt- emlékezik meg, mint „ m á s i k j e l ö l t u -röl és elől, hogy „ S e g í t s m a g a d o n s a z I s l'éle frakczió üdvözölte táviratilag Kossuth Ferencz nem tudom minő érzelmekből fakadó gunynyal t e n is m e g s e g í t " . Mindig érvényesül
ezen elv az embereknél, ha máról holnapra
pártelnököt.
olyannak tüntet fel, a kit számba venni nem is
gondolva igényeiket korlátok közé szorítják
lehetett.
Helyreigazítások.
s olykor-olykor félretett filléreikből az önNo hát az igaz, hogy érdemem a becsület
i.
segélynek igyekeznek alapot teremteni.
M a d á r Imre úrtól a következő sorok köz- tiszta szándék és a közjónak tehetségem szerint
A kultura terén korábban előhaladott
önérdek nélküli előmozdítása: de azért ugy hiszem,
lésére kérettünk fel:
nyugati
államok népei hamarább gondoltak
nevem kimondása még nem szégyeníti ineg a „Csiki
Tisztelt szerkesztő nr!
oly
intézmények
megteremtésére, melyek
A „Csiki Lapok" jelen évi 1-ső sz. 1-ső oldal Lapok"-at.
hivatva
voltak
a
hitelviszonyok
javítására a
Egyéb iránt felettem e tekintetben bírálatot
3-ik kolnmnájában kérésemre közlött „helyreigaa
gazdasági
fellendülés
elébb
vitelére.
Töbzításért" fogadja szívélyes köszönetem őszinte nyil- mondani és megítélni, hogy az általam megpályábek
közül
a
hitelszövetkezetek
eszméjét
igyevánítását annak kijelentése mellett, hogy a fen- zott állásra képes lettem volna-e, nem hivatott a
íorgó morális kényszerhelyzetem előidézésére sem kommentár írója, bárki legyen az, mert e téren keztek megvalósítani, mint olyant, melynek
Mihály Ferencz, sem Bartalis Ágost pályázó jelöl- elfogultságát czikkével már bebizonyította. Mert segélyével a takarékosaági hajlamot elősetek személye teljességgel semminemű befolyással — ha félreértés s az öndicsekvés bűnébe esés ve- gíteni vélték.
Alig egy évtizede, hogy hazánkban is
nem volt, azt egyedül és kizárólag a mélyen tisz- szélye nélkül szólhatok — azt a tekintélyes pártot,
komolyan
kezdettek ezen eszmével foglaltelt vármegye közönsége általam féltett békés nyu- melynek habár egy részét az alcsiki főszolgabíró
kozni,
s
ma
már ezerekre megy a száma a
galmának s az általános tisztújítás csendes lefolyá- ur érdekének ürügye alatt szószegésre birva, félsának némileg részem röli biztosítása szülte és ered- revezették s a melynek soraiban a Köllő Ignácz hitelszövetkezeteknek, melyek mig azoknak
ményezte az okon, mivel a főiegyzöi állás betol- kir. aljárásbiró nr meg nem engedett korteske- tagjait egyfelől az uzsora kölcsönök igénybe
lése 3 jelölttel s még inkább általános szavazat- 1dése is rést ütött, de a melynek 53 tagja a fenn- vételétől visszatartják, addig másfelől t.;Vatöbbség nemléte esetén a 2 jelölt közötti ismételt forgott rendkívüli körülmények közt is rám sza- rékosságra serkentik s egy kis tőkéhez jutszavazás oly izgAlmas küzdelmet iosczenálbat vala, j vazott : talán még sem tagadhatná le a „Csiki tatják, a mire különben sokan nem gonmely még a legközelebbi képviselőválasztásokra is Lapok" irója. És l>a ezt le is tagadja: főispán ur dolnának.
Csak sajnálattal kell jeleznünk azt a
kihatással lehetett volna, minek az irí nyomban 1őméltóságának elismerő kitüntetését még sem tudja
közönyt, mely vármegyénkben ezen életreodáig osztatlan bizalommal viseltető vármegyét ki- letagadni.
tenni bűnnek tartottam. Ez és nem egyéb juttatott
Én meg vagyok nyugodva a helyzeten, mert való intézménynek szélesebb körű terjes?
i ngem azon morális kényszerhelyzetbe, hogy önmeg- hogy minden ugy történjék, a mint történt, arra sét akadályozza.
tagadással pályázati kérvényemet visszavettem.
Megyénk nagyérdemű főispánja még a
nézve oly sok jogos érdek vágott össze, hogy azok
mait
évben megindította inegyeszerte az ez
alól
a
törvényhatóság
nem
eroanczipálhatta
magát.
Tisztelettel
Madárlmre.
irányú
mozgalmat s közvetve és közvetVégül
is
csodálkozásomat
kell
kifejeznem,
II.
B a r t a l i s Ágost úrtól a következő soro- hogy azt, a kinek a kicsinylésre, gúnyos elnézésre lenül mindent elkövetett az eszme kevelem szemben még ürügye sincs, mi indíthatja resztülvitelére, de jóakaratú buzgolkodásákat vettük:
arra, hogy ilyen nem kedvező alkalmat is felhasz- nak tényleges eredménye azon egyetlen
Tisztelt szerkesztő ur!
szövetkezet megalakításában nyilvánult, mely
Eddigi hallgatásom bizonysága annak, hogy náljon az én rovásomra.
Ennyit akartam elmondani, melynek szíves Szereda városban folytatja ez időszerint zaja lefolyt tisztujitásboz — habár elég okom volt —
talan működését; pedig vármegyénk csaknem akartam hozzászólani. Most felszólalásra kény-• közzétételére szerkesztő urat tisztelettel kérem.
nem minden községe bír annyi intelligens
szerit az a kommentár, melylyel a t. szerkesztő-!
B a r t a l i s Ágost.
elemmel, mennyi a sikert biztosítani képes
vében a szerelem első rózsái fakadnak, biibájt keltve a csárda köriil is. A tUzról pattant korcsmárosné lenne.
ifjaknak és véuekuek lelkében egyaránt. Azonban édes mosolyával mérte a nektárt. Ügyesen kezére
Zajtalannak mondjuk a szeredai megnem kevesebb érdem illeti meg a zongora-játékot járt e nagy munkában 2 csapos leány, kik alig győz- alakult szövetkezet működését, mert ámbár
sem, mely a kisérés másodrangú azerejiébcn első- ték nz innivágyók seregét kielégíteni. I'etöfi szám- "/«•ed éve hogy megalakult s igazgató várangú készültséget árult el. A műsor befejezésére talan változatban megénekelt csaplárosnéjának, ilyen lasztmánynyal is bir, de az üzleti év eredsorsolás következett. Fortuna istenasszonya, nói ter- mosolygós, hegyes szetnü tűzről pattant nó lehetett ménye a tagok előtt még ismeretlen, a mi
mészetéhez liiven, hol itt, liol ott csapongott, ke- tárgya. A czapos lányok egyike minduntalan kör- a jövőt illetőleg sokaknál kétséget támaszt,
gyeiben részesítvén, liol ezt, liol amazt. Végered- útra indult, kis hordójával, s piczí poharakban árulta annyival inkább, minthogy a megállapított
ményében még .sem volt uzonbnn mostoha a sze- a hegy nedvét, nem kevésbé hozzájárulván ahhoz, kamatláb állítólag az illetékes tényezők
rencsi', inert majdnem minden jelenlevő nyert va- hogy kedves modorával a csárda hatalmas bevéte- meghallgatása nélkül időközben V» V k a l
lami kedves emléktárgyat. Miután mindez lezajlott, lét fokozza. Végre vége volt a már hosszura nyúlt fölemeltetett, ámbár ezen eljárás különös
igyekezett mindenki résztvcmii u kozvaesorán, tálán étkezésnek, s a fiatalság legnagyobb örömére meg- aggodalomra okul nem szolgálhat akkor,
inkább mondanók, az igaz kissé hosszasabban, de kezdődött a táncz. Általános vig kedvben ropták a midőn az ekként fölemelt kamatjárandóság
jobban a közös vacsorázáson.
csárdást. Mindenkinek arczán jó kedv és öröm suin csak felét teszi azon kamatoknak, melyeA műsor alatt némi képen lenyűgözött kedélyek gárzott. A levegő tele volt villamossággal. Hölgyök ket a megyében fennálló más részvény-tajnost egyszer felszabadulva, pezsgő élet vette kez- ób férfiak szemeiből folytonos villamos és delejes karékpénztárak nem félévenkint — mint a
detét. Csak ugy röpködtek a kedves házi kisasszo- áriun sugárzott- ki, cstda, miszerint az ellentétes hitelszövetkezetnél történik — h a n e m évnenyok, mindenről írundoskodva. mit a szem és száj áramok egy-egy hatalmas szikrában nem cserélték gyedenként adósaiktól beszednek.
kivan és étel vagy italncmii volt. Habár a jótékony- ki egymást. Folyt a táncz, a csárdás tiizea, a keUgyanazért tekintettel arra, hogy minság érdekében áldozatkész hölgyecskék nem vona- ringő andalító hangjai mellett hány édes ábránd den társaság, vagy szövetkezet alapszabályai
kodtak elvontabb dolgokat is áldozatul hozni, né- talált termékeny talajra a kis szivekben, melyek értelmében felügyelő bizottsága által megmely inyeiiczebb gavallér részére, kézcsók vagy most ép legfogékonyabbak az édes érzelem befoga- vizsgált számadást és mérleget köteles évenegy hajfürt képében. Hangos zajt csapott két valódi dására. Szép reggel volt, inikor vége lett hivatalo- kint a közgyűlés elé terjeszteni, hogy abgotscheer lány, járva asztalról-asztalrn, s kínálva san a mulatságnak, s távozott a közönség különféle, ból mindenki tájékozási szerezhessen egy év
elnyerésre kosaraik gazdag tartalmút. Szép mézes de -általában kellemes benyomásokkal lelkében. Jó
kezelésének eredményéről s befizetett pénszavakkal csalogatták ki a pénzt a kísértetbe jöttök magam fél tizkor, félig mámorosan ballagtam hazazeinek mikénti állásáról: bár a gyanúnak
felé.
A
még
szivemben
visszhangzó
darabokat
dúzsebéből. A szerencse azonban nem mindig a kie
és bizalmatlanságnak még árnyékát is kegotscheerek felé mosolygott, mert egyik egy sze- doltam magamban, a azou gondolkoztam, vájjon azon
rüljük arra nézve, mintha a kezelésben hi,
édes
rózsaszintt
álmok
közfii,
melyeket
hölgyecskérencsétlen pillanatban egyinásutáu elvesztette kosara
bát
akarnánk felfedezni, vagy az azzal megalszanak jut-e nekem is legalább csak
összes tartalmát, s végre kosnrát is. I)o remélhető- ink most
?
bízott
egyének ellen kifogásunk volna; de
leg nem neheztelt érte, lévén rendeltetése ez estén> egy Vagy ki tudja?
egyfelől
a részvényesek megnyugtatása, máslehetőleg mindenből és minél több pénzt csinálni a
L. V.
felől
a
szövetkezeti
eszme tovább terjesztése
közhasznú czélra. Állandó élénk mozgás uralkodott

indokából is szükségesnek tartjuk a választ-
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egy házilag diszrs násznép jelenlétében Fáraó Simon kesztőnek és országszerte ismert'verselő szónokszépvizi örm. szert. kath. lelkész nr áldotta meg nak szegényen maradt öreg anyját és kiskora
a párokat a kápolnában, mely alkalomból a há- gyermekeit segélyezzék. A lap első száma újévben
zasságnak szentségi jellegét érintöleg nevezett jelent meg változatos tartalommal s abban már
lelkész nr hatásos beszédet intézett a házasfelek- benne találjuk a Petelei István, Szabolcska Mihály,
hez. Az egyházi áldást Sántba István öiömapa ifj. Szász Károly, Vass Tamás, Tóthfalusi József,
házánál dus vacsora követte, melyen felköszöDtők- Lakatos Sámuel, László Gyula és még számos
ben nem volt hiány. Vacsora ntán lánczra pende- munkatárs nevét. A szerkesztésért a felelősséget
rült a fiatalság, mely a késő éjjeli órákban ért dr. Bodolla Ferencz ügyvéd vállalta el. A lap elővéget.
fizetési ára egy egész évre G frt.
Klfffizetési felhívás
— Uj jogtudor. Mult év decz. hó 24-én
— A legújabb repülőgép. Königsberga budapesti tudomány-egyetemen Fodor Antal, ben egy porosznak érdekes repülőgépre adtak szanéhai Fodor lgnácz volt várdotfalvi ügyvéd és badalmat. A repülő egyén keskeny nyergen ül,
1896. évi VIII. évfolyamára.
földbirtokos kitűnő képzettségit fia az összes jog- akárcsak a kerékpáron, s a gépet a czombok
Az általános szokásnak hódolunk, mi- tudományok doktorává avattatott. Őszintén gratu- ereje hajtja. A nyeregről két szárny nyúlik fölkor lapunk VIII. évfolyamára hivjuk fel lálunk a fiatal jogtudósnak, vármegyénk szülöt- felé, az egyik fü'gőleges hátvédet, a másik rézsútos mellvédet képez, s mindkettőt egy vízszintes
olvasóink figyelmét.
tének.
rud köti össze a bent ülő feje fölött. E rnd álA lefolyt hét év aiait olvasó közönsétal az egyes szárnyak sülyeszthetők vagy emel— Kitüntetett faiskola-kezelő tanitó. hetők.
Mindkét s/árny két részből áll; a belső
günk megismerte lapunk irányát és czélját. Paláncz Sándor csikdánfalvi faiskola-kezelő tanítót
rész könnyedén hajlított sik felület, rendeltetése
Ezen irányt fogjuk követni jövőre it.
azon kitüntetés érte, hogy » magyar földhitelin- a terhel vinni s mozgásában a madár szárnycsaA lefolyt hét év alatt a O i k i Lapok tézet által a gyümölcstermelés előmozdítása czél- pásait utánozza; a szárnyak külső része erélyes
ugy a vármegyében, mint a Székelyföldön jából 1895. évre felajánlott 18 db 100 htos juta- lengitéseivel a haladást gyorsítja. Egy a madár
s az ország legtávolabb eső vidékein élő Jomtlijak egyikét elnyerte. Paláncz Sándor a csik- faikaboz hasonló kormányrúd segélyével a vízszékely aiyafiak gárdáját gyűjtötte maga dánfalvi községi faiskola kezelését ezelőtt csak szintes irányból rézsntosan is eltérhet a gépezet,
töltelé szállhat, s jobbra, balra kerülhet, ugy, hogy
köré, kik a közös czél elérésében s a lap pár évvel vette át. Az időben a faiskolának ne- az ember a madár repülését utánozhatja, persze
jövőjének megalapításában velünk együtt vezett terület semmi faiskola jelleget nem mutatott majd csak akkor, ha az a gép igazán be is válik.
buzgólkodtak. Ezen lelkes gárdát megbe- s benne néhány elcsenevészedett vad csemeténél
— Eladó 2 drb 1 éves kitűnő kan. Hol?
csülni s minél több tevékeny taggal gyara- egyéb nem is volt. Ő azonban munkát és fáradt- Megmondja a kiadóhivatal.
pítani lesz törekvésünk jövőre is, kiknek ságot nem kímélve, lelkiismeretes szorgalommal
— Uj osztály sorsjáték. Budapestről írják
támogatását kiérdemelni s tehetségeiket a fogott a faiskola berendezéséhez, gyakran elláto- lapunknak : Immár a II. Magyar Osztálysorsjáték
közművelődés közös érdekében érvényesí- gatott a központi minta faiskolába, onnan oltóga- sorsjegyei is a közönség rendelkezésére bocsáttattak.
teni egyik legkedvesebb feladatunkat képezi. lyakkal és kezdetben vad csemetékkel is ellátta Az Osztúlysorsjáték intézményének behozatala nálunk oly minden várakozást felülmúló sikerrel járt,
A lefolyt hét év alatt a O i k i L a p o k magát s igy már kezelésének második évében szép hogy bátran el lehet mondani, miszerint hazánkban
sok közérdekű ügynek volt szószólója, me- eredményt ért el, a mi kedvét még inkább fokozta. — egyrészt az által, hogy a játékdüh életrevaló
lyek tárgyalásánál mindig igyekezett a kör- Ma már faiskolája berendezés és gondozás tekin- eszközzel fékeztetik, másrészt az által, hogy a kia
már is szemmellátliatólag kiszorítja — igazi
tetében Csikmegyébeu az első helyet foglalja el s lutrit
nek szolgálni.
kulturai missziót teljesít. A magyar nép — tekintve
Ha azt mondjuk és Ígérjük tehát, hogy mint a jól megérdemlett kitüntetés bizonyítja, az a nagy nemzeti ezélt (a tiszta nyereség a millena lap jövő törekvései közt is állandó pro- ország 18 faiskolája között is helyet foglal. Paláncz nium megünneplése költségeinek részbeni fedezésére
grammját képezi azon közérdekeket támo- mint tudjuk, 1891-ben a néptanítók részére Ko- szolgál), hazafias elisineréseiil félreérthetetlen lelkesedéssel karolta fel ez intézményt. Ha már az I.
gatni, melyík ugy vármegyénknek, mint lozsvárit rendezett gyümölcsészeti tanfolyamot is Magyar Osztálysorsjátéknak sikere is ily nagyszerű
hallgatta,
honnan
jeles
bizonyítványt
nyert.
További
az egész Székelyföldnek, mint a nagy Mavolt, a II. Magyar Osztálysorsjátéknál, mint a tugyar hazának szellemi és anyagi felvirág- sikereihez sok szerencsét kívánunk!
lajdouképeni millenniumi sorsjátéknál, a lelkesedés
zását előbbre vinni hivatva vannak és lesz— Mezőgazdasági statisztikai ügynöki bizonyára lehetőleg még fokozottabban fog nyilvánek, ezzel kifejtettük jövő czélunknt és tö- dijak. A földmívelésí miniszter mult hó 30-án nului a mi magyar népünknél, inert a II. osztálysorsjáték sokkal nagyobb előnyöket biztosit, mint az
rekvéseinket.
kelt leiratában a mezőgazdasági statisztikai adat I-só, bőkezűbben lévén szervezve amannál. MegteHogy eddig jó irányban müködtUnk, gyűjtéssel foglalkozott egyének díjazását az állam- kintettük a játéktervet és ugy találtuk, hogy a II.
annak tanúsága olvasó közönségünk és mun- kincstár terhére elvállalta s utasította a megye Magyar Osztálysorsjáték 120,000 sorjegygjel 45,007
katársaink számának állandó gyarapodása. alispánját a dijak m< kkoraságáróli jelentés tételre. három osztályba Borozott nyereményt tartalmaz öszszesen 9 millió 200,000 korona összértékben Az
Ezen eredményből merítünk erőt s kérjük Érdekükben áll tehát a jelzett munkát végzett elsó osztály, melynek húzása 1896. február 5—8-ig
egyének és néptanító uraknak részletes kimuta- ejtetik meg 10,000 — összeseu egymillió 268,000
a támogatást jövőre is.
Lapunk belső dolgozó társai maradnak tásaiknak azonnali elkészítése és az alispán úrhoz korona értékű nyereménynyel kecsegtet, köztük
80,000, 00,000, 40,000, 30,000. 20,000, 15,000
jövőre is az eddigiek, kikhez sorakozni fog való előterjesztése, mert ha a rendelkezésre álló 10,000 stb. koronás főnyereményekkel. Egy hónapra
fedezet
kimerül,
az
igéuyek
kielégítést
nem
fogT . Nagy I m r e ur, kit hosszas idők óta
rá, és pedig imirczius 11 — 14-ig következik a máismert hírlapírói tehetségével jövőre szintén nak nyerni.
sodik osztálynak húzása szintén 10,000 nyeremény— Ruliakiosztás. A gyergyószentiniklósi nyel — összesen Egymillió 648,000 korona értéklapunk dolgozó társai diszes sorában üdvöszegény tanulókai segélyező egyesület szokásos ben, köztük 100,000,00,000,40,000,30,000,20,000,
zölhetünk.
15,000, 10,000, stb. korona értékű főnyereményekA gyergyói részek érdekeinek szellemi ruhakiosztását f. évi január hó 19-én, vasárnap kel. A harmadik osztály 25,007 nyereményt nyújt
közvetítője tovább is Hockschild Lajos délután 3 órakor a községház nagytermében fogja összesen 6 millió 284,000 korona értékben. Ennek
főmunkatársunk marad, ki e téren eddig is megtartani. Minlegy 90 szegény tanuló gyermek húzása május 12—28-ig eszközöltetik. Ezeu osztály
— mindkét nemből — fog az egylet részéről fel- 58 -- 400,000—6,000 korona értékű főnyereményt
annyi elismeréssel szolgálta a közügyet.
ruháztál ni. A kiosztási ünnepélyre az érdeklődő nyújt, sőt a szerencsekerékből legutolsónak kijött főA Csíki L a p o k ma már oly szellemi
nyereinénynyel azonkívül még egy 600,000 korona
közönség meghivatik.
értékű jutalomdíj is jár, minélfogva a legszerencsékapocs Csikvárinegye társadalmi, közgazda— Uj pénzintézet. Gyergyó-Tölgyesben sebb esetben eme főnyeremény egymillió, legkedsági és szépirodalmi életében, hogy annak
bankot alapítottak „Jelzálog-Hitelbank ;ész- vezőtlenebb esetben pedig 006,000 korona értékű
olvasását alig nélkülözheti a vármegyé uj
vénytársaság" czég alatt. Az uj bank alapítására összegro emelkedik. Egy-egy osztályra érvényes sorsben egyetlen intelligens olvasó i->, sőt íi 100 darab 1000 korona névértékű részvény bo jegy ára 20 frt, azonban ez alkalommal is fentarvármegye határán kívül azok, kik az anya- csáttatott ki, melyből 50o korona részvényenkint tatott a sorsjegyeknek általánosan kedvelt ama felföld és népe érdekei iránt fogékonysággal még a nmlt év decz. hó 20-án befizetve lett, míg osztása, mely szerint fél (10 frtért), tized (2 frtért)
a más 500 korona a f. év jan. 1-ső napjátfl kez- és huszad (1 frtért) sorsjegyek is kaphatók. Az oszviseltetnek.
dödöleg 10 hó alatt fog havontaí 50 korona rész- tálysorsjáték közkedveltségénél fogva a II. Magyar
Előfizetési feltételek maradnak a régiek : letekben befizettetni. Az alakuló közgyűlés 1895. Osztálysorsjáték sorsjegyei is előreláthatólag gyordecz. 26-án tartatott meg, midőn is az alaptöke san fognak elkelni, mi okból nem tudjuk eléggé a
Egész évre
8 korona (4 frt).
5O°;0-a, tehát 25^000 forint, a gy.-szentmiklósi kir. tisztelt közönségnek figyelmét eme körülményre felFélévre
4 korona (2 frt).
közjegyzőnek felmutaltaiván, a bank megalakulása hívni és ajánlani, hogy mindenki igyekezzék megNegyedévre
2 korona (1 frt).
kimondatott, s egyhangú választással a bank igaz- rendeléseit Heintze Károly fóelárusitónál BudapesKülföldre
12 korona (6 frt).
gatósága, felügyelő-bizottsága és tiszti személyzete ten, Szervita-tér 3. idejekorán megtenni. Eme figyelmegválasztanak. Az igazgatóság tagjai lettek: meztetés szükségessége mindenki előtt világos, a ki
Egyes szám ára 10 kr.
Török Antal, Giacomuzzi Vigilió. Dobraán Ágoston. néhány nappal ezelőtt Budapesten járt és véletlenül
A szerkesztőség és kiadóhivatal. Munke Pál, Bogdán János, Ávrám Hánn és Strul a Szervita-téren is megfordult. Rendőri asszisztonMihály ; felügyelő-bizottságba : Ferenczy István, czitt kellelt egy kordon és a rend feutartásához,
Urzicián János és Csató István választattak. Ve- hogy a tömérdek nyeremények kifizetése lehetővó
KVLÖKFÉLÉK.
zérigazgató ifj. Tőrök Antal, könyvelő Korpos váljék — oly néptolongás volt ott. A ki ezt látta,
— Kinevezés. Illetékes helyről vett érte- Ádám, ügyész dr. Tiltscher Ede, titkár Kápdebó némi fogalmat alkothatott magáuak arról, mily nagy
sítés szerint püspök nr ő nagyméltósága az erdélyi Vidor lettek. A bank tehát már megkezdette mű- lehet azoknak a száma, a kik nyertek és a kik a
hazafias czél előmozdítása mellett egész életükre
egyházmegye egyik tiszteletreméltó fiatal tagját, ködését.
való szerencséjüket itt megtalálták.
— A Kerekes Samu lapja. A nem rég
csikdánfalvi A bos Józsefet Gyergyó-Szentmiklósra
közelebbről segédlelkészszé nevezte ki. Örömmel elhunyt Kerekes Samu marosvásárhelyi tanár álFELELŐS SZERKESZTŐtal szerkesztett „Marosvidék" czimQ lapot — mint
gratnlálnnk a kinevezéshez.
Dr. B O C S K O R BÉLA.
— Hymen. Csikszépvizi Gergely János gör. Maros-Vásárhelyről írják — továbbra is fentartják.
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN:
katfa. végzett tbeologns f. hó 8-án vezette oltár- Az nj szerkesztőség mellett a Székelyföldnek legH
O
C H S C H I L D LAJOS.
hoz Sántha István pálfalvi földbirtokos kedves jobb irói csoportosultak azon nemes és humánns
KIADÓ- és LAPTÜLAJDONOS:
leányit Rózát. A polgári kötést Bnttyán László rzét által vezéreltetve, hogy a lap további fentarGYÖRGYJAKAB
MÁRTON.
tása
révén
befolyó
jövedelemből
az
elhunyt
szerpálfalvi anyakönyvvezető megelőző nap elvégezvén,
mányt az üzleti év eredményének összeállítására s közzé tételére fölkérni; mert ennek
ismerete fogja a szövetkezetet azon helyzetbe
juttatni, hogy a kezeléssel megbízott tagjait
okvetlenül megillető honoráriumban részesíthesse azon időveszteségért és fáradtságért,
melyet a szövetkezet érdekében ál dozai ul
hoznak.
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Nyilatkozat.
Keresztes Antal ditrói állatorvos ur részéről
kijelentjak, hogy a közte és Csiby Alajos között
felmerült ügy lovagias uton elintézhető nem volt,
mert Csiby Alajosnak — a megbízottak által kölcsönösen megállapított — rendezetlen becsületbeli
ügye van.
Ditróban, 189G. január hó 5-én.
Kovács Ignűcz,
Gábosi László,
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Hirdetmény.

Haszonbéri hirdetmény.

Csik-Madaras község elöljárósága közhírré teszi, hogy tulajdonát képező II. U.
fekvő havasi legelő és kaszálókat az 1896.
évre nyílt árverésen haszonbérbe adja ; árverési határnapul 1896. január 18-ának d.
e. 9 él'áját Madaras község házához ttlzte ki.
Árverezni kívánók a kikiáltási ár 10% át
bánatpénz képpen az árverés kezdetén taruri lakkal, jó gazdasági épületekkel toznak letenni, a többi feltételek a hivatafolyó éví£évi április 24-től haszonbérbe los órákban megtekinthetők a község házánál.
mint Keresztes Antal ur megbízottjai. kiadó. A birtok marhatenyésztésre kiváCsík-Madaras, 1895. decz. 28.
lóan alkalmas.
Köszönet nyilvánítás.
Lukács Péter,
Értekezhetni tulajdonos MikÓ Árpád Csűrös Ferencz,
Dr. F e h é r Dávid urnák a nyilvánosság főispánnál Székely-Udvarlielytt.
kjegyző.
2—2
biró.
1—3
Gyergyó-Alfalu községben 360 hold
kizárólag szántó és a Maros terén fekvő
kaszálóból álló birtok falu közt fekvő
malommal, arányositott legeltetési joggal,
fenyves park közepén fekvő egészen uj,
modern igényeknek megfelelő kényelmes

előtt is hálás köszönetet mondok, ki feláldozó buzgalmának és szép tehetségének újból is tanújelét
adta, midőn engem a innlt év nov. és deczember
havában halálos betegségemből felgyógyított, hogy
most jó egészségnek örvendek. Az ég ura éltesse
öt az emberi kor legvégsőbb határáig, hogy még
sok szenvedő embernek adhassa vissza életét.
Gy.-Szentmikíóson, 189G. január hó.
Benedek Sándor,

Az „al c s i k i

bank-részvénytársaság"

a||_

1S9© é v i

szabómester.
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget
nem vállal a
Szeri.
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f e b r u á r H ó 2-ÁXL
délelőtt
az intézet helyiségében lesz megtartva,

9

órakor

melyre minden részvényes tisztelettel meghivatik.

„Egy szerető nőnek."
Levelét igen szívesen vettem, egyszerTÁRGYSOROZAT:
smind bámultam merész vonásait s ezen bá1. Bizottságok választása szavazatok számbavételére és a jegyzőkönyv hitetor kijelentését, hogy „bármire" képes. Ha
lesítésére.
igy vagyunk, kérem f. lió J4-én megláto2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentései.
gatni a hol találni vél.
3. Az évi mérleg megállapítása és a nyereség feletti intézkedés.
Jelszó: .Jó kedv és titkos mosoly."
4. Az évi zárszámadás tárgyalása s az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak
a
felmentvény
megadása.
88—1896. sz. vh.
5. Vezérigazgató fizetésének megállapitása.
Árverési hirdetmény.
6. A felügyelő-bizottság megválasztása.
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX.
7. Netalán beérkezendő indítványok.
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1895. évi
Az alapszabályok 42. §-ának kivonata.
3564. polg. számú végzése következtében Bálint
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmazottja
Lázár plébános cs.-szentmiklósi lakos javára Mik- által — kinek azonban szintén részvényesnek kell lenni — gyakorolhatja szavazati
lós Márton csikszépvizi lakos ellen 100 frt s jár. jogát, köteles azonban minden részvényes a gyűlést megelőzőleg 3 nappal részvényét
erejéig 1895. évi nov. bó 19-én foganatosított ki- szelvényeivel együtt a pénztárnál letenni.
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 325 frtra
Az igazgatódig.
becsült szarvas marhák és lovakból álló ingóságok
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szeredai kir. jbiróság
Védjegy.
13-20
2934—1895. sz. végzése folytán 100 frt tőkekövetelés, ennek 1892. évi aug. hó 17-ik napjátM
járó 6°/, kamatai és eddig összesen 36 frtban bíróilag megállapított költségek erejéig Csik-Szép(Sósborszesz)
vizen leendő eszközlésére 1896. évi január 23-ik
napjának délelőtti 10 órája határidőül kitü/.etik és
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az lfeSl.
g y o g y s z . évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron
használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona.
alul is elfognak adatni.
2£a.pb.a.tó:
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíCsik-Szeredában: Gözsy Árpád gyógytárában és Nagy Gyula kereskedésben.
róság tábláján történt kifüggesztését követő napSzékely-Udvarhely: Bodrogi A, ifj. Derzsy Antal, Farczády K. K., Gál János.
tól számíttatik.
Gergely János és Máthé János kereskedőknél.
Sz.-Kereszturon : Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében,
Kelt Csík-Szeredán, 1896. évi január hó 7.
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VÉRTES LAJOS

kir. bir. végrehajtó.

szattler-üzletét,

hol mindennemű kész munka kapható, u.

m. töltött divánok, kocsi ülések,
szánok, száncsergők, ágymátráczok.
Ajánlja továbbá K O P O R S Ó - R A K T Á R ATés

temetkező gyászkocsiját.

Elvállal továbbá mindennemű kocsi és
nyerges munkát, festést és töltést, ujból, valamint javításokat lelkiismeretesen teljesít a
legszolidabb árak mellett.

Sas-gyógytárában Lúgoson.

Köhögés

szattler

OSI K-S ZÉPVIZEN.

PÁLINKA

valamint közvetlen

Szöllőssy Ferencz,

Ajánlja a helyi és vidéki közönség b.
figyelmébe

N c l-

elnyálkásodás és rekedtség ellen igen jó házi- |
r)
szer a RÉTHY-féle
I

I

t

© f

I 2 L - G Z -CL 3 S O

mely a köhögést lecsillapítja és a nyálkát feloldja. Kellemes ize folytán a gyermekek is
szivesen veszik.
E g y doboz Ara 3 0 kr.

: 6ÖZSY ÁRPÁD gyógyszertárában
CsUac-Szereöté/ban.

Nyomatott Cskzeredában 189. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában.
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Melléklet a Csiki Lapok" január 8. 2-ik számához.
Hirdetmény.

Szám 108—1896.

15 kr tökekövetelés és eddig összesen 37 frtban
bíróilag már megállapított költségek erejéig CsikSzépvizen leeudö eszközlésére 1896. évi január hó

Árverési hirdetmény.

Csik-Karczfalva község tulajdonát ké-

20-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kilü-

Alulirt bírósági végrebajó az 1881. évi LX.
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,
<1. e. 9 ól'akoi' a község házánál nyilvános hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1895. évi
1960. p. számú végzése következtében Dombi Sánárverésen a legtöbbet ígérőnek e gy évi idő- dor s társainak javára Dájbukát Dávid s társai
szépvizi lakosok ellen 470 frt s jár. erejéig fogatartamra, haszonbérbe fognak adatni.
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
Kelt Csik-Karczfalván, 18'JÜ. január 1200 frtra becsült lovakból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
hó G-án.
árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíGiilró I#»Acz, róság Mely
1467/1895. számú végzése folytán 433 frt
biró.

zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
becsáron alul is el fognak adatni.
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számíttatik.
Kelt Gsik-Szeredán, 1895. évi január hó 3-ik
napján.
Szőllősy Ferencz,

pező majorsági javak f. évi j a u . lló 5 - é n

Az 1896. ezredéves kiállítás alkal-

kir. bírósági TÍ'grehajtó.

mából az államtól engedélyezett

II. Magyar Osztály-Sorsjátéii
Kibocsátás: 120,000 SDrsjegy 45,007 három osztályba osztott nyeremánynyel ós egy jutalomdijjal.
1896.
1 egésa

20.-

H
I. osztály

I

1

- a z á s o l s
II. osztály

I

III. osztály

1 tizod
1 fél
febrnnr 5 S-ig.
|1 huszad
1 8 9 6 . niArc/iu* 1 1 - 1 4 - g .
|
1 8 9 6 . mnjii* 1 2 - 2 8 - i g .
1
2
.
3.O.— Arak az I. osztalyra:
forint
|J SO T<- Ij .s s rsjmiyek
30.— árai (mindhárom
©.
forint
osztályra3 .érvényes):

A nyeremények teljes adó- es illjfékmentessóget éheznek
sorsjegy és minden
I
levonás
1 egész nélkül fi-ettetiuk
1 fél _ ki; a húzások
1 tised
az állami
1 huszad
hatóságok
sorsjegy
felügyelete alatt állanak és egy kn. kn/jegyzn jelenlétéin rjtetnek meg.
Midón a sorsolási tervezetet fönnehbiekii*-n köz/.é tesz^zük,
forint egybenI kö/.tuilimásra
' e o . - ~ huzzuk.
30.—hogy
~ a sorsjegyek
W.
mától~ fogva
3. a falragaszokon
jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.

Budapest, 1895. deczembe, 24.

Minden
3-ik sorsjegy nyer

Magyar Osztály sorsjáték Igazgatósága.

Még soha nem létezett nyereményesélyeket

Minden
3-ik sorsjegy nyer

nynjt az Államilag engedélyezett

II. Magyar Osztály-Sorsjáték
45,007 három osztályba
legkedvezőbb
esetbenosrtott pénznyeremény 9 . 2 0 0 , 0 0 0 k o r c n a ö s e z é r t éllcsobreonn .. a
A II. osztály húzása
nyeremény a
1 1 X Ó A III. osztály húzása
1 8 9 6 . niáju» 12—28-ig.
ig.
1 8 9 6 . inárczius 11 —
1 8 9 6 . február 5—8-ig.
Nyereménytervezet:
Nyereménytervezet:
Nyereménytervezet :
Az I. osztály
húzása
Legnagyobb

Nyeremény
korona
1
á
80000
=-1
60000
1
40000
~
1
30000
-1
20000
1
15000
1
10000
2
8000
8
4000
10
2000
13
1000
—
100
400
=
860
200
9000
80
IOOOÖ nyeremény összesen

korona
80000
60000
40000
30000
20000
15000
10000
16000
32000
20000
13000
40000
172000
720000
12610000

Nyeremény
korona
1
á
100000
1
60000
TI
1
40000
1
30o00
1
201100
1
15000
1
10000
2
8000
8
4000
N
10
2000
13
1000
N
100
400
N
860
200
N
9000
120
rt
10000 nyeremény összesen

„

ÍO

Stlrg3ny-czim:
Lottoheintze, Budapest,

—
— -

=
=
=
=

:

korona
100000
60000
40000
30000
20000
15000
10000
16000
32000
20000
13000
40000
172000
1080000
16-J8D00

Nyeremény
korona
korona
—
1 jutalomdíj á 600000
600000
- —
OC
1
400000
400000
1
300000
300000
1
200000
200000
—
1
100000
100000
íi ^ =
=
40000
80000
= 41 2
£
^
2
20000
40000
—
£=
5
10000
50000
C5
10
8000
80000
34
6000
204000
C_
=
S Í 100
2000
200000
200
1000
200000
2650
200
530000
22000 „
150
3300000
25007 nyeremény és egy jutalom 6284000

Teljes sorsjegyek
árai (mindhárom
osztályra érvényes):
1/
i
11

Arak az I. osztályra:
2©.—

=

ll

.10

/30

«©.—
SO.—
6.—
a
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel
B C D i P E S T , Szervita-tér 3 .

2.—

1.—

forint

P C Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott levélben valrt küldése kívántassak és a fonti
eredeti árak mellett osztálysorsjegyeknél ajánlott levelek portója es nyereményjegyzék dija fejében 25 kr — teljC3 sorsjegyek
megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegvzékcrt 50 kr küldendő be.
Az első magyar osztálvsorsjáték alkalmával tisztelt vevúiiu között a következő főnyereményeket osztottam ki: 400,000,
200,000, 100,000, 80,000, 50,000 koronások stb.

—

forint
J—6

ijürg* ny-ozim:
Lottohemtze, I)udaj>est.

CSIKI

Január .

Árverezési hirdetmény.
Csiksomlyói róni. katli. i\;ryházniegye,
az egyházmegye tulajdonát tevő, u. n. Xagyhavas, Tarhavas, Gerkueza, Jurliim ós Raleottyás nagyobbszerii havasait, valamint
több apró kaszáló és legelő helyeit a/, egyháztanácsnak folyó évi deczenibur hó 28-án
hozott határozata értelmében az 189(i-ik évre
(tehát egy évre) 1890. jtlliuái' hó 29-eil
délelőtti 8 órakor kezdődőig nyilvános
árverezésen a legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe fognak adatni.
Az árverezési feltételek Csík-Somlyón a
lelkészi lakban hivatalos órákban megtekinthetők.
Csik-Somlyó, 189Ö. (leozomlxr 31.

Bodo Alajos,
plébános.

Csedő
János,
soiuliiük.

sémW-

ö - l
Cs és kir. o;zt:ák magyar 63
belga kir szabadalom!
Kitüntetet: Brüsszel 1893.
arany-éreai cs disxíSsnánysyal.
KELETI-fele

servkötö

-.(.•iilil
k.!KELETI-iV-lo gummisérvkötö
J>' \ cl '' I/, 1" t: • f\\< !
Árak egyoldalii ü-8 frt,
kétoldalú 12 10 frt.

'iv.intmlMU ki-x.íllii'-k • f.-wk \lil Mii ki'liiik. mlil:-ii- k
- n i ' k. ill«--ini: IVu- i in'. •'/.••! :i |».í•1' 1 *i fiiz-ik.
li:in-ii>.iK - m i.'lfiil !•• I'r.uiM-SIVH.I.

KELETI J.,
DUDAPEST,
IV, Korcnaherczeg-utesa 17.
Seliészni iiiiiszi'i'tái' Eostély
UtCZl |K.ir.iiv-lakLanya l.">.)
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

. szám.

LAPOK

w

„KÉPES CSALÁDI LAPOK."
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal
és külön beköthető regénymelléklettel.
Havouként kétszer „Hölgyek Lapja" czimü félives mellékletet ad, párisi diVAtképekkel és bő divattudósitással.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve,
hogy ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK"-ba a régi és ujabb írói és költői gárda minden
számottevő tagja dolgozik.,
A „KEPES CSALADI LAP0K"-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei,
költeményei kedélynemesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire
kiterjeszkedik. Orvo«i és egyéb czikkei pedig tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben négy regényt ad mellékletül,
még pedig csinos szines borítékkal, éves előfizetőinek.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és feleletek tárháza.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az
„előfizetők postájában"
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 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, Beniczkyné Bajza Lenkétől; Évfordulón, költemény,
Jámbor Lajostól; Régi történet, beszély, Lauka Gusztávtól; Hogyen ruházkodjunk
tól»n? orvosi czikk, dr. Fodor tanártól; Bál után, vig monolog. Oláh Györgytől; A
költő, költemény, Feleki Sándortól; Versek zenére, költemény, Rudnyánszky Gyulától ; Boldog újévet! életkép, Mericzayné Károssá Irmától; Megnyugtató történet, freskó,
Krúdy Gyulától; Én is! regény, Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szívesen küld a „KÉPES CSALÁDI LAPOK"
kiiulóhivntiiln Budapest Vadász u. 14. saját házában.

Előfljzetóel á/rals:
R „KÉPES CSALÁDI LAPOK-'-ra a „Hölgyek Lapja 1 - czimil divatlappal te a regény-

rr.slláklette: ogyiiit:

Egész évre
Fel évre
Negyed évre

B forint.
3 forint.
1 forint 50 kr.

FIGYELMEZTETÉS.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésfii egy díszes emlékkönyvet killd a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását, s lapunknak az ismerősök köreiben terjesztését.
A ki az egész évre szóló hat frtnyi összeget 8 0 kr csomagolási és postaszállítási
díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési
összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül, és a ki csak 1 frt 60 krnyi negyedévi előfizetési dijat
20 kr csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal
egy regényt küld jutalmul.
Előfizetéseket (a hónap bármely napjától) elfogad a „KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utcza 14. szám.
4—6

0@@a§t@a e l a d á s
női és férfi divatüzletében
CSIK-SZEREDA.
Az idény előrehaladta miatt ugy mint posztó ruhakelmét,
finom franezia mosó Barchetek és más téli czikkeket leszállítottam.

Szőnyegek és függönyök.

NŐI C O N F E K C I Ó - K A B Á T O K

RONDOK

mindig a legdivatosabb raktáron.
l ^ T ő i

r - u J a - a - s z ö - v - e t e i J s :

tetemes leszállított árakon.
Egy teljes ruhára való 7 mt duplaszéles Cheviot
7
7

2 frt 10 kr,

divatkelme 2 „ 80
„ Kamgarnszövet 3 „ 50

,

6 „ 120 ct széles angolszövet 4 , 8 0

„

n

8 „ színtartó barchend

2

8 „

2 „ 50

„ divatos barchet

legdivatosabb tiszta gyapja CoBtum-szövetek
Nyomatott Csik Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában.

—
,

6 frttól 20-ig

