
Janim 1. 

expanzív ereiét az egyéni érdekek szük korlátai 
kOzé szorítja. (Zajos helyeslés a szélsőbalon.) 
Uyen módon mesterségesen tömik be mindama for-
rásokat, melyekből a nemzet nagy alkotásokra 
eszméket s azok valósítására lelkesedést ta kitar-
Ust meríthetne. (Zajos helyeslés a szélsobalon.) 

Éppen azért bármely téren hiába keresünk 
igazi nemzeti politikát. A közoktatásügy vezetőig 
1867 óta csupán azzal 'törődtek, hogy a legköze-
lebb hozzák a knltura forrásait,  ügyet se vetettek 
azonban arra, hogy az iskolák a nemzeti szellem 
melegágyai legyenek. A közép- és felső-iskolákban 
a régi tradíciók pótolják ngyan valamennyire a 
mai közömbösséget, a népoktatás téren azonban 
csakugyan vigasztalanok az állapotok. Elismeri a 
jelenlegi miniszteri jóakaratát e részben is, de az a 
baj, hogy a törvényhozás nem nyújt eszközöket a 
rendelkzésére. Valóban szégyenletes dolog, hogy 
Bndapest városa maga ugyanannyit költ a népok-
tatásra, mint az egész magyar állam. Persze azt 
mondják, hogy hisz az elemi oktatás a felekezetek 
kezében van. De éppen ez a baj. A felekezet  fo-
galom nálnnk — mint a miniszter helyesen mondta 
— sok tekintetben kongruens a nemzetiségével s 
azért a közoktatásügynek a felekezetek  kezén 
hagyása veszélyeszteti a nemzeti knltura egyeségét. 
Követeli tehát a közoktatásügy államosítását, az 
egész vonalon s nem tartja számbavehető kifogás-
nak a felekezetek  autonómiájára való hivatkozást. 
Ha az állam, a maga céljai érdekében, konfiskál-
hatja a vármegyék régi antonómiáját, semmi ok 
nem állhatja útját a sokkal fiatalabb  felekezeti 
autonómiák állami és nemzeti érdekben való kor-
látozásának. (Helyeslések.) 

Sajátságos jelenség azonban, hogy ugyan-
azok, a kik a felekezeti  autonómiák fentartását, 
még az állam rovására is, a szabadelvüség köve-
telményének mondják, a legrégibb, legnagyobb s 
talán legnemzetibb felekezett  autonómmá tételét 
hevesen ellenzik. A katolikusoknak joguk van az 
állam törvényei alapján az autonómára, s ezt nem 
fognak  megszűnni követelni. Ha konszolidált álla-
mot akarnnk, meg kell oldani az egyházpolitikai 
kérdéseket, 3 ő elfogad  minden erre alkalmas mó-
dot, a vallásszabadságot is, föltéve,  hogy a kato-
likusok nem fognak  vele ngy-jánji, /mint jártak a 
felekezeti  jogegyenlőséggel. mi-

T i s z a Lajos gróf  ': Ezt < nem értem. 
Györffy  Gyula gyöngébbek kedvéért meg-

magyarázom. (Zpjos derültség.) Kimutatja, hogy ngy 
az iţfcnfoţjgy,  ijţjnt,az egyházi igazgatás terén a 
katolikusokat az 'állam inkább korlátosa, mint a 
többi felekeşftţet,  & kijelenti, hogy ő a zsidó val-
lás recepcióját épp ngy ,a szabadelvüség köve-
telményének tartja, mint a katolikus autonómiát. 
(Helyeslések.) 

Végül áttér az elltéresztelési kérdésre. Kon-
statálja, hogy a miniszteri rendeletnek ellenszegülő 
alsó-papságot forradalminak  nevezte s most maga 
is elismeri, hogy a rendelet végrehajtása dogmati-
kus akadályokba ütközik. Ha helyes a miniszter 
tavalyi meghatározása, hogy a knltnrharcz nem 
egyéb, mint az állami hatalom összeütközése az 
illetékes egyházi hatalommal egyházi téren : akkor 
kétségtelenül benne vagyunk a kulturharczban. 
Ezt kétségenkivül a februáriusi  rende'et idézte föl 

megkönnyebbültem, hogy áttérhetünk valahára a 
politikai refleksziókra. 

Ráolvasta az egész bűnlajstromot nem a Sza-
páry, hanem a Tisza Kálmán .fejére,  a kiről azt a 
méiy meggyőződésű véleményt táplálja; hogy hiába 
mondott le, komédiából, azért ő ina is a nemzet-
gyilkoló politikának a gonosz feje,  a többi a ki a 
nevét aláírja, az a Huba bátyáin szemében csak 
— strohman. 

Jött aztán a klauzula: 
— „Hazafiúi  kötnlesség feltámadni  minden 

erőnkkel, minden hatalmunkkal ellene. Pénzzé te-
szem minden álló és járó jószágomat, hogy egy 
nemzeti liga alapját vessem meg vagyonommal, a 
mely elsöpörje a kiegyezés epigon lovagjait s 
hydrafejű  vezérüket: Tisza Kálmánt. 

Megvoltam semmisülje, 
A ki a politikában fanatikus,  az nem szokta 

latolgatni fenyegetőzésének  mértékét: vakon vég-
rehajtja, legkivált, ha az illető urat Kardhordó 
Hubának hívják. 

Kardhordó Huba valóban ugy cselekedett, a 
mint megírta. 

Kész bolondságnak tartottam lebeszélni akarni 
őt lanatikns tervéről: csak meg sem kísérlettem, 
todtaSn, hogy az ő csodálatos energiáját csak fo-
kozná az ellenkezés. 1 

Belikvia maradt hát az a drága végrende-
let is . v 

Túladott nagy sietséggel a birtokon s kiuta-
Francziaországba, hogy az alaknló ligához 

a^ÉMges matéria iránt egy nagy nitrogliczerin-
gyárral az üzletet megkösse. 

- Nem léptem be a libába, mert a békés ter-
mészetem- miatt nem vagyok arra való, de azt 
sem veheti rosz néven senki, ha a világ végéig 
toalpárli maradok. 

O S I I I L A P 

s azért benyújtja a következő határozati ja-
vaslatot : , 

Tekintettel arra, hogy az elkeresztelési rende-
let törvénytelen: tekintettel arra, hogy az a lel-
kiismereti szabadságot sérti s az államot az illetékes 
egyházi hatalommal, egyházi térért összeütközésbe 
hozta s mint ilyen tényleg végrehajthatlannak bi-
zonyult be; ' 

tekintettel végül arra, hogy a rendelet által 
előidézett helyzet megjavítása mindaddig nem kép-
zelhető, mig az eredeti állapott vissza nem állít-
tatik, a mai már csak azért is kívánatos hogy az 
egyházpolitikai kérdések megoladása érdekében 
teendő lépések kellő nyngalommal tárgyaltathas-
sanak, eltávolít ván azt a mi a felekezeti  békét 
megzavarta — mind ezeknél fogva  a ház utasítja 
a kormányt, hogy az elkeresztelési rendeletet hatá-
lyon kivül helyezze. 

Dr. Tódor József  a magyar állam és a 
magyar kath. egyház közt támadt konfliktus  mag-
vát nem a februárusi  rendeletben, hanem az 1868. 
LIII. ttzben látja, mrcly a szülőknek vallásos 
meggyőződésük szerinti rendelkezési jogát a fele-
kezetnélküli állam részére foglalta  le. Ez ellenke-
zik a kath. egyháznak ama sarkalatos elvével, 
hogy ő és csakis ő a krisztus által alapított igazi 
keresztény egyház (Élénk mozgás és nyugtalan-
ság a szélsőbaloldalon. Halljuk ! Halljuk ! jobbfe-
lől.) s nem mondhat le sem a jogegyenlőség, sem 
a jogviszonyosság végett ama követeléséről, a 
melynél fogva  még a vegyes házasságból szárma-
zott gyermekeket is kivétel nélkül mind magának 
vindikálja. (Nagy zaj és nyugtalanság a szélsőbal-
oldalon. Halljuk! Halljuk! jobbfelöl.) 

Ezt a felfogást  meg lehet támadni, a kath. 
egyház azonban nem mondhat le róla. A kérdés 
tehát csak az lehet, miképpen lehetne segíteni az 
1868-iki törvény által teremtett sérelmes állapo-
ton, melyet a februáriusi  rendelet csak felszínre 
hozott. A katliolikusok óhaja az, hogy a sérelem 
alapja szüntettessék meg. 

E helyett azonban a rendelet kibocsátása 
óta lefolyt  két eszténdö alatt, a folytonos  hiába 
való modus vivendi keresésében a kérdés csak ki-
élesedett, s a kormányra nézve beállt az a tart-
hatatlan helyzet, bogy sem a törvénynek, sem a 
rendeletnek érvényt szerezni nem lehet. — Most. 
pedig a kormány á törvény végrehajtásának uj 
expedienseképpen a részleges polgári anyakönyve-
zést ajánlja. E rendelkezés életrevalósága és czél-
ravezetősége tekintetében tnint politikusnak nem 
csekély aggodalmai vannak, miDt pap azonban tu-
domásul veszi, egyrészt, mert azzal a februárusi 
rendelet hatályon-kivül van helyezve, másrészt, 
mert dogmatikus nehézségekbe nem ütközik. 

Ezzel azonban a kérdés nincs megoldva, 
mert fennmarad  az lSGS-iki törvény, mely a kath. 
egyházra kettős sérelmet involvál. Az egyik az, 
hogy konfiskálja  á szülök szabad rendelkezési jo-
gát ; a másik, hogy ellenkezik a kath. egyház ama 
felfogásával,  mely szerint a vegyes házasságból 
származó gyermekeket kivétel nélkül magának 
vindikálja. (Nagy zaj a szélsőbalon. Halljuk! jobb-
felől.)  Es ennek biztosítását tagjainak erkölcsi 
kötelességévé teszi. A kath. egyház az elvi meg-
győződésben gyökerező követeléséről öngyilkosság 
nélkül le nem mondhat. (Zaj a szélsöbaloldalon.) 

A kath. egyház nem kíván privillegiumot, 
nem kívánja azt, hogy az állami törvényhozás po-
zitív törvénynyel ítélje oda a vegyes házasságból 
származó gyermekeket mind a katholikus egyház-
nak. Pedig ezt is jogosan megkívánhatná. (Zaj a 
szélsőbaloldalon.) egy olyan katholikus jellegű ál-
lamban, a minő még ma is a magyar állam. (Nagy 
:.aj és ellenmondás a szélsőbalon. 

A kath. egyház azonban, tekintettel a tör-
ténelmi fejlődésre,  ezt méltányosságból nem kí-
vánja, s csupán ahhoz ragaszkodik, hogy az állam 
!. maga törvényhozásával az ö kezét meg ne kösse, 
liitelvei követéséiben ne akadályozza. S ha arra 
történik hivatkozás, hogy Erdélyben az 1868-iki-
lioz hasonló törvény már századok óta fentartja 
a békét; ezzel szemben ő kijelenti, hogy a béke-
í-ég okát nein a törvény megtartásában, hanem 
kölcsönös meg nem tartásában és az erre vonat-
kozó kölcsönös ellenmondásban kell keresni. (El-
lenmondás a szélsőbalon.) Ez pedig aligha bizo-
nyítja a törvény jóságát. 

Végül kijelenti, hogy a költségvetési álta-
iánósságban elfogadja.  (Helyeslés a jobboldalon.) 

Ő felsége  I. Ferencz József  dicsőségesen 
uralkodó királyunk koronáztatásának negyedszá-
zados évfordulóján  a székelyudvarhelyi királyi 
áll. főreáliskola  f.  év junius hó 8-án saját palo-
tájában iskolai ünnepélyt rendez, melyre a ezim-
zett tisztelettel meghivatik. E meghivó belépő-
jegyül szolgál. I. Az emlékünnep sorrendje: 1. 
„Koronázási induló." Hangszerelte Dr. Vajda 
Emil tanár; előadja az ifj.  zenekar. 2. Királyhym-
nusz. Irta Sz. Nagy Károly; előadja az ifj.  ve-
gyes kara. 3. Ünnepi megnyitó-beszéd. Tartja 
Dr. Solymossy Lajos kir. igazgató. 4. Alkalmi 
beszéd. Tartja Áldor Imre r. tanár. 5 Hattyúdal 
Erkel „Hunyady" jából. Előadja az ifj.  zenekar, 
G. Szavalat Szabó Momokos VII. oszt. tanuló ál-
tal. 7. Rákózy induló. Kngeszer M. átiratában. 
Előadja az ífju-úgi  vegyeskar zenekar-kísérettel. 
A magán triót énekli : Martini Adolf  (sodrán), 
Páll Sándor (alt). Fejér József  (bassus). Az em-
lékünnep kezdete délelőtt 11 órakor a tornacsar-
nok helyiségében. II. Délután 3 órakor disztorná-
szat (egyuttal az ifjmág  torna-vizsgálata). Műsora : 
1. Felvonulás a tornacsarnok előtt kettős rendek-
ben. 2. Az országos tornaversenyen 20 tanuló ál-
tal bemutatott szabad [gyakorlat. 3. tornaverseny 
a nyújtón, korláton, gyűrűhintán mászó póznán. 
Végül néhány gyakorlat a bakkon s lovon. A 
körhinta bemutatása. 4. Verseny a magas- és tá-
volurgásból. Végül a 150 méter hosszúságú fu'ás-
ból. 5. Az igazgató felkérésére  a vendégek közül 
biráló-bizottság megalakítása s a versenydijak ki-
osztása. Délután G órakor séta-hangverseny és 
befejezésül  táncz. A séta-hangverseny műsora: 
1. Népdalegyveleg Zimaytól. Előa.lja az ifjnság 
vegyeskara. 2. Gourmand. Lengyelke. Előadja az 
ifjúság  zenekara. 3. Dalkeringő Zsasskovszkitól. 
Előadja az ifjúság  vegyeskara zenekíséret mellett. 
4. En revenant de la Revue, Desormestől. Előadja 
az ifjúság  zenekara. A délutáni mulatságokra be-
menti dij 50 kr. Tanulóknak 20 kr. A költségek 
levonásával fenuiaradó  összeg a tápintézet javára 
fordittatik.  Ifi.  Este 9 órakor a főreáliskola  pa-
lotájának kivilágítása. Vendéglősről, czukrászat-
ról gondoskodva van. A táncz alkalmával a város 
első zenekara játszik. 

A kath. főgimnázium  ifjúsága  szintén ren-
dez akadémiát, szavalattal ünnepi beszéddel és 
zenével, melyet az ünnepélyes „Te Denm„ után 
fog  megtartani. 

Sokszor adtunk kifejezést  már abbeli néze-
tünknek, hogy bármely hazafias  tény és nap meg-
ünnepleséről volt sző, mindig csak az iskolák falai 
közt történtek azok, vagy egyes körök neve alatt. 

Ezen ünnepélyek pedig bármilyen magasz-
tosak, lélekemelők, mégis azok szeparált jelentő-
ségűek, mégis azok akadémia számba mennek. 

Udvarhely városa, mely oly sok fővárosban 
is említést érdemlő irányban adta jelét produkiv 
képességének ; soha sem telte városivá, általános-
sá semmi által magának nem vindikálható érde-
müvé az ilyen ünnepségeket, annál kevésbbé a 
megye, valamint inost sem. 

A jubileumi ünnep örömeiben tehát csak az 
ifjúsági  korpusz ve«z részt, a város nem : pecig 
a diszküldöttséggel nem távozik minden olyan 
ember el, kik nélkiil egy általános városi ünne-
pély megszűnnék ilyenné lenni, hacsak ettől a 
méltán elbírálandó nonkurámnszság vádja a ól 
meg nem menti a kivilágítás és részvétből num 
rendez egy csinos takarodót az iparos-dalkör s.e-
nekara. 

Az ilyen iskolai ünnepélyek nagyon fontos  ík 
és szükségesek, de egy városi szigorú kötelesség, 
melyen résztvesz azián minden e.-kölcsi testül ít, 
ifjúság  és egyletek egyaránt. 

Hanem már eső után köpenyeg, ne boly-
gassuk e meddő kérdést, talán megérik mégis a 
közel jörvöben, talán öszszel a gyümölcscsel együtt. 

koronázási jubileum. 
Székely-Udvarhely,. 1«92. május 29. 

Udvarhelymegye közgyűlése a közelgő jubi-
leumi ünnepségen történendő megyei hódolat-be-
mntatás érdekében nagy lelkesedéssel elhatározta, 
hogy díszküldöttséget meneszt és felirattal  fogja 
üdvözölni a koronás királyt, mely feliratot  Kénosy 
Béla megyei főjegyző  szerkeszti már ismert haza-
fias  és költői tollával. 

Az állami reáliskola fényes  programmal adó-
zik a nagy napnak, mely a következő: 

A « l a k o z z u n k ! 
A mult hó 28 án Gyergyó-Remetén 

dühöngött tűzvész által koldusbotra juttat )tt 
tűzkárosultak javára ezennel gyűjtést ren-
dezünk. 

Felkérjük lapunk t. olvasóit, szívesked-
jenek bármily csekély összeggel is a sze-
rencsétlenek nyomorának enyhítéséhez ssi-
ves adakozásukkal hozzájárulni. 

A gyűjtést felelős  szerkesztőnknek |0 
frt,  kiadónknak 5 frt,  és a szedőnek 1 frt 
adományával nyitjuk meg. 

K Ű L Ö H Í F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

Gye r g y ó-Szent in i k I ó s r ó I D e m e t e r 
Domokosné őnagysága a 148 számú gyüjtöiven 10 
frt  40 krt. küldött. Ezen iven adakozttak : De-



Juniús 1. C S I K I L Á P O K . 24 rtft-

meterJDomokosné és férje  4 frtot  Tiltscher Edéné, 
Dr. Tiltscher Edéné, Nagy Endréné, Dr Filep Sán-
dor és Deák Ignácz 1 - 1 frtot,  N. N. és Busling 
Gyula 50—50 krt. N. N. és Simon János 20-20 
krt. — Ugyancsak onnan Dr. S z e n t p é t e r i 
Kristóf  ügyvéd nr a 140. sz. gyttjtöiven 3 frtot 
küldött. Ezen összeghez, járultak: Dr. Szentpéteri 
Kristóf,  Szentpéteri János és Blága Imre l - l 
frttal.  — G y e r g y ó-B ék á s b ó 1 Urz ice-
ánu J á n o s körjegyző ur nevezett ezéra 7 írt. 
'>0 krt juttatott kiadóhivatalunkhoz. Az általa be-
küldött 206 sz. gyüjtöiven adakoztak: Giácomnzzi 
Vigilio 3 frt.  Száva Nándor és Miklós Lukács 1—1 
frt.  Nagy Gyula 80 kr. llrziczeánu János és Mózes 
Berkó 50-50 kr. Ifj.  Háim Kiva, Várteréz Já-
nos és Prekup János 20—20 kr. Wivóirszki József 
10 krt. Fogadják a bnzgó gyütök és nemes szivü 
adakozók a szent ügy nevében leghálásabb köszö-
netünket. A kiadóhivatalunkhoz eddigi érkezett 
gyűjtések éa adományok főösszege:  786 frt.  53 
kr. az a z H é t s z á z u y o l c z v a n h a t f r t . 
és 03 kr. 

— Esküvők Az elmúlt hét tolyamán két, 
szoros családi körben tartott mennyegzö ment 
végbe városunkban. Az egyik mult hó 26-án, a 
másik 2!>-én. Az elsőn Kozma Ede ni. kir pénz-
ügyőri biztos vezette oltárhoz Baló Katinka úr-
nőt, Baló János megyei levéltárnok szép és ked-
ves leányát., a másikon Hulla Attila kiskapusi ál-
lomásfőnök  esküdött meg Becze Ilkával, Becze 
Antal alispán szép és szeretetre méltó leányával. 
Násznagyok amott Mikó Bálint főispán  és Csanády 
Béla kir. járásbiró, násznagyasszouyok pedig IV 
uszné Mikó Ilka és Csanády Béláné voltak; emitt 
a násznagyi tisztet Mikó Bálinton kivül Gál End-
re tiszti ügyész, a uásznagyasszonyit pedig Mikó 
lika és Gál Endréné töltötték be. A menyasszo-
nyok szülői házánál amott vilás reggeli, itt pedig 
ebéd folyt  le, melyeknek elköltése után az uj pá-
rok uj otthonukba, Szász-Régenbe és illetőleg 
Kis-Kapusra utaztak. Zavartalan boldogságot kí-
vánunk mindkét frigyre. 

— Koronázási emlékünnepély. I. Ferencz Jó 
zsef  ő C9. és kir. apostoli felsége  megkoronázta-
tásának 25. éves jubileuma alkalmából a csikme-
gyei polgári leányiskola f.  évijunius hó 7-én dél-
előtt 10 órakor az intézet zenetermében i s k o -
l a i ü n n e p é l y t tart. Az ünnepély műsora a 
következő: 1) Királyliymnusz. Éneklik: az ösz-
szes növendékek. 2) Lilia. Pathetől. Zogorán elő-
adják : Élthes Irma és Gál Piroska. 3) Hymnusz. 
Szavalja : Nagy Krzsike. 4) Linda ili Cliamounix. 
Asr.hei átiratában. Zongorán előadja : Graef  Berta. 
5) La clodie. Szavalja: Lá/.ár Ilma. fi)  Ima. 
Káiik-Bánliúl. Erkeltől. Éneklik : az összes növen-
dékek. I)er Graf  von Habsburg. Schillertől. Sza-
valja : Albert, Márta. 8) L i Joyeuse. Kuhetől. Zon-
gorán előadják: Bartha Irén és Macza Juliska, 
ţi) 1/ espoiren l'ieu. M usset tői. Szavalja : Macza 
.Juliska. 10) Isten áldd meg. Éneklik : az összes 
Diivendékek. II) Magyar Kliapsod a. Gaal F. tői. 
Zongorán előadja: Nagy Erzsike. 12) Hymnusz. 
Vörösmartytól. Szavalja : Molnár Antonia. 13) 
Boute en Train. Keslen-rtől. Zongorán előadják : 
Molnár. Ilona és Kőváry Margit. 14) Király-hym-
nusz. Éneklik az összes növendékek. 

— Májális. A csiksomlyói főgimnázium  ta-
nulóifjúsága  f.  évi ináju-; hó 28-án tartotta meg 
tavaszi mulatságát a kies fekvésű  „Suta-Fenyő"-
ben. A derék csiksomlyói deákok májálisai a jó-
kedvet, (esztelenséget és a kitűnő hangulatot te-
kintve, már régidötöl fogva  híresek voltak ; — a 
most;-.ni azonban a ír.ellett, hogy ezekben régi tár-
saival sikeresen versenyzett, fényre  é.s elegáncziára 
nézve azokat jóval felülmúlta.  A „Suta Fenyő" 
közelebbről aligba Utott annyi vendéget, mint a 
mennyi jelen alkalommal ellepte tetejét és oldalait. 
A magjelentek kö/.üt. képviselve volt Csíkszereda 
város és a közel vi( éknek intelligencziája majd-
nem teljes számban »gész a legmagasabb körökig. 
Az ifjnsâg  a tanári l.ar vezetése mellett zászlók 
alatt és a helybeli eNö zenekar hazafias  indulói 
mellett, város inkon ke: c. ztűl, 9 óra tájban vonult 
a mulatság színhelyére s ott osztályonként ki.lön 
csoportokban elhelyezkedve, már a délelőtti órák-
ban megkezdődött a tanuló ifjúsághoz  illő kedé-
lyes és fesztelen  'jiulitság. — A déli órák után 
lassanként a nagy közönség is kezdett gyülekezni, 
s midőn a táncz megkezdésére kitűzött 2 óra el-
következett, szép számú tánczkedvelő itju lépett ki 
a porondra, hogy e napon Therpszikoréu&k bemu-
tassa első hódolatát. Ez időponttól kezdve a ven-
dégek mind nagyobb száminál érkeztek, a fiata-
labbak .természetesen a táneztérre vonallak, az 
idősebbek pedig kisebb-nagyobb társas-lgokba ala-
kulva, a fák  között készített tanyákat foglalták 
el. Négy óra uUn már egészen hangos lett az 
erdő s zene hangjain és táncz zaján kivül, pohár-
csengés, Vdám társalgás, jókedvű nevetés, hazafi-
as tósztok & egy-egy rivalgó éljen hangjai verték 

fel  a fenyves  máskor oly ünnepélyes csendjét; 
az innen-onnan magasra szálló füst-oszlopok  pedig 
nyilván hirdették, hogy az élelmes vendégek nem 
feledték  otthon a nyársat és hogy « nagy füles 
kosarakban kiemelt hideg ételekeu kivül az ízletes 
meleg sültről is gondoskodva lesz. Es folyt  a táncz, 
folyt_a  mulatság miuden felé  ; a nagy szárazság 
folytán  felverődő  alkalmatlan porfelhő  a tánezoló 
ifjúság  jókedvét a legkisebb mértékben sein lo-
hasztotta és a derék tanuló ifjúság  megmutatta, 
hogy a komoly tanulmányok mellett még ezen kel-
lemes sport terén is jól megállja a helyét. Az el-
ső négyest 36, a többieket pedig már 50 —60 pár 
tánczolta. A leszálló alkony és a nyugati égbolton 
feltűnő  hold vékony sarlójának fogyatékos  fénye 
vidám tánezolókat és jókedvű mulatókat talált a 
fenyves  magasra nyúló fái  között. A mulatság a 
késő éji órákban végződött, a mikor a közönség 
és a tanuló ifjúság  a legszebb rendben haza vo-
nult. A rendezőség, élén Jakab Antal tanárral és 
a tanári kar, élén a^derék igazgatóval valóban 
gratulálhat magának, mert a lefolyt  mulatságnak 
minden egyes momentuma a mellett bizonyít, hogy 
a tanuló itjuság kitűnő vezetés alatt áll s bogy a 
jeles igazgató és derék tanári kar páratlan szak-
avatotlsággal teljesitik feledatukat. 

— A csikzsögödi fürdő,  mely kitűnő gyógy-
vizéről széles körben ismeretes, már megnyitta-
tott és lehetőleg jó karba hozva a közönség ren-
delkezésére áll. Az uj bérlő teljes igyekezettel 
azon van, hogy a közönség igényei minden tekin-
tetben kielégittesenek. Ízletes ételek-, élvezhető 
talok- és pontos kiszolgálásról folyton  gondoskod-
va van. 

— Öngyilkosság. Gyergyószentmiklósi Bajkó 
Ignácz, szegényebb sorsú gazdaeiuberuek az élet 
már nagyon terhére volt. Sok baj és búbáuat 
nyomta a lelkét s már régóta az ivásban kereste 
a lelki megkönnyebbülést, de mivel az itkányosság 
csak szaporította lelki terheit, ezektől az öngyil-
kosság által szabadította meg magát. Mult vasár-
nap még egyet utoljára jót ivott a spirituszos ital-
ból, egyet aludt reá, délután fölébredvén,  bement 
a szobába, az ajtót maga után bezárta s egy kö-
téllel fölakasztotta  magát a íuestergereudára; — 
mikor észrevették már uieg volt halva. Azt mond-
ják a házbeliek, hogy ezt már egy néhányszor 
megkísértette ezelőtt is, de mindig megakadályoz-
ták, most azonban végzetes tervét kereszLülvihette. 

— Nagy tűz. Gyergyó-Remetén mult szoin-
batou, május hó 2» án délután 3 óra tájban a 
falu  középső részében, hol legsűrűbbek voltak az 
épületek, tűz ütött ki. Rövid idő alatt már óriási 
lángnyelvek kúsztak egyik házról a másikra s mohó 
gyorsasággal hamvasztottak el mindent. Mentésről 
szó sem lehetett, mert a nagy szárazság és a 
támadt szél miatt rendkívüli mérvet öltött a pusz-
titó elem, lángjait s tüzének kanóczait oly nagy 
erővel szórta szerteszét, hogy nein lehetett meg-
közelíteni ; sőt a házak közölt vagy az utczákon 
járni is életveszélyes volt. A dühöngő elemmel 
szemben az emberi erő teljesen tehetetlen volt s 
tétlenül kellett nézni miut hamvad el a falu  java 
s legnagyobb része. Csutakfalvát  megkímélte a tűz, 
hauem a község többi részét, mintegy kétharmadát 
elhamvasztotta ; csupán a templom, a kántori- és 
papilak, a községház, a Dobribáu-féle  ház s a 
s/.öglet.'ii egy-két gazda háza maradt meg. Nem 
álllialtak ellem a tűznek a kőházak sem, ezek is 
úgy üsi-zeouilottak, hogy még kéményeik sem ma-
raduk állva; a jómódú gazdák s a kereskedők 
jókarban épült házai is elpusztultak tehát. Hozzá-
vetőleg mintegy 400 gazda lett hajléktalanná s 
mintegy luoo é,»ület égett le. A kár rendkívül 
nagy, (gy millióu felül,  mert az emberek bútorai-
kat sen menthették meg, — s a kereskedők ős a 
jómódú gazdák mind leéglek ; több ló és szarvas-
marha is bennégett. Beszélték, hogy még ember-
élet is áldozatul esett, de ez valótlannak bizonyult. 
Képzelhetni mennyire dühöngött a tűz, mikor a 
kocsik s holmi bútorok, miket a Marosba vittek, 
ezek még olt is elégtek. Leégett a Maros nagy 
hidja a a tdz a Maros másik oldalára is átcsapott 
s egész ţjjel égett, veresre festve  az égbolt aljái. 
Oka vigyázatlanság volt. — Másnap Gyergyószeut-
miklósról, Uitróból és Szárhegyről szekerekkel ke-
nyeret és szalonnát villek le a nyomor euyliitésére 
s bizonyuyára ezután még több jótett is fog  kö-
vetkezni inegyeszerte, mert nagyon sok embert 
juilatolt a szerencsétlenség oly helyzetbe, hogy a 
fejebaráti  könyörületre rá van szorulva. A hatóság 

megjelent a helyszínén, felállította  a tűzvésibizott-
ságot, s erélyes intézkedéseket tett a tűz tovább-
terjedésenek megakadályozására s a vagyonbizton-
ság feletti  őrködésre. Felhivattak a községek adako-
zásra, mert milit a hatóság konstatálta, a ny<unor oly 
nagy* hogy 3000 ember van hajléktalanul s élelem 
nélkül. Ehhez hasonló nagy tűzvész tndtuukkal 
megyénkben még nem volt eddig. A hatóság egy-
szersmint kérte az alispáni hivatalt, hogy a leg-
nagyobbmérvben sújtottak részére ne csak megye-, 
hanem országszerte is eszközöljön ki könyörado-
mány gyűjtést, sőt a magas kormánynál is tegyen 
lépéseket segélyezés végett. A nagy kárt növeli 
az, hogy nagyon kevesen biztosították vagyonukat. 

— Ártatlanok Őrangyala. Ilyen czimen lapunk 
tulajdonosának: Györgyjakab Mártonnak kiadásá-
ban egy gyermekek számára való imakönyvecske 
jelent meg, melyet ugy lélekemelő béltartalmánál, 
mint csinos kiállításánál fogva  jó lelkiismerettel 
ajánlhatunk. A kis könyvecskét főpásztori  jóváha-
gyás mellett, Baka János csikszentmártoni kán-
tortanító szerkesztette és rendezte sajtó alá. Egy 
imakönyv ára 15 kr. Ajánljnk a lelkész és tanitó 
urak figyelmébe  annál is inkább, mert tartalmánál 
és olcsóságánál fogva  igen alkalmas vizsgái és 
ünnepi ajáudékot képez. Kapható lapunk kiadóhi-
vatalában. 

— Iparos-májális. A gyergyószentmiklósi ipa-
ros önképzőkör május 29-én a „Nyires" erdőben 
majálist tartott. Az idö nagyon kedvező volt, mi 
a gyergyói májálisok történetében a ritkaságok 
közé tartozik, s igy sokan részlvettek. — Vidám 
kedv, fesztelen  mulatság jellemezte a májálist. 
Este Deudyuk Rudolf  kertjében folytatták  a tán-
ezot s a vigadozást, mely még éjfél  után is tartott. 

— A székelyek kegyelete Baross Gábor Iránt. 
Gyergyó-Ditró csikmegyei nagyközség közönsége 
Lukáts János olvasóköri igazgató-elnök kezde-
ményezésére a volt iiagyminiszternek, Baross Gá-
bornak, lelki iidvéért május hó 19-áo szent misét 
szolgáltatott a helyi plébániai templomban. E na-
pon a templomban zsúfolásig  megtelelt gyászoló 
közönséggel; ipartársulat, olvasókör, tanuló ifjúság, 
tanári és tanítói kar testületileg jelentek meg a 
kegyelet és hála nyilvánítására. — Baross Gábor, 
mint tudva van, a székelyek ügyét szivén hordozta; 
a székelyek bíztak beune, még sokat reméltek 
tevékenységétől s bizonyára nem is csalatkoztak 
volna, ha a Gondviselés máksép nem intézkedik. 
Legyen áldott emléke ! 

— FelhiVoS pályázatra. Gyertyánfty  István 
a ni. kir. áll. Pédagogium igazgatója s orsz. tan-
szermúzeum főfelügyelője  az E. M. K. E. birto-
kában levő 142J — 1887 sz. alapiló levél szeriut 
1000 frtot  helyezett el a magyaroszági tanítók 
Eötvös-alapjánál oly feltétellel,  hogy az alapítvány 
évi 50 frt  kamatja oly tanítók és tanítónők se-
gélyezesére fordíttassák,  kiket az E. M. K. E. 
igazgató választmánya • saját czéljai szempontjá-
ból is arra kiválóan érdemesuek talál. Az alapí-
tólevél értelniébeu felszólítjuk  az erdélyrészi tiz 
megye (Arad- és Szilágyvármegyének is) tanítóit 
és lauitóaöit, hogy kellően felszerelt  folyamodvá-
nyaikat elbírálás, illetőleg ajánlás végett az E. 
M. K. E. hez (Kolozsvár) f.  év julius hó 3i)ig 
nyujisák be. Megkívánjuk jegyezni, hogy csak 
azok a tanitók és tanítónők pályázhatuak, kiknek 
az Eötvös-alaphoz, ennek szabályai értelmében 
joguic van. 

— Iparkaaarai közgyűlés. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara mult hó 24-én ez évi 
V. U ljes ülését tartotta meg. Tauszik Hugó elnök 
a mt gnyitó beszédben meleg hangon emlékezett 
meg ttaroşs Gábor elhunyt kereskedelmi miniszter-
ről, Különösen méltatva azon érdemeket, melyeket 
a székelység közgazdaságának ujjá teremtése 
körül szerzett. Az elnök ezután bejelentette, hogy 
az ilnökség a haláleset alkalmából az elhunyt 
miniszter özvegyéhez részvétiratot intézett és a 
ravajdra babérkoszorút küldött, melyet a kamara 
képviseletében Vagner T. Lipót alelnök és Rélhy 
Dezső titkár helyeztek el a ravatalra s ugyan-
csak ők képviselték a kamarát a nagy halott te-
metésén. E kiküldetésről Vagner alelnök kttlön 
jelentésben számolt be. Végül felolvastatik  Barou 
Gáborné úrnő ö nagyméltóságának átirata, mely-
ben a kamara rászvétéért köszönetet mondott. A 
kamara tagjai, kik ez ülésen nagyszámmal és va-
lamennyien feketébe  öltözve jelentek meg, az el-
nök nieguyitó beszédéi és jelentéseit felállva  hall-
gatták végig. Az eluöki közlések során bejelen-
teltek a kövelkező ügyek: Az uj ipari tanműhe-
lyekhez szükséges tanerők számára adományo-
zandó utazási öszlöudijak tárgyában kihirdetett 
pályázatra ez évi május hó 1-éig 8 pályázó je-
lentkezett, kik közül a kamara részéről kiküldött 
bizottság véleménye alapján, első helyen a követ-
kező pályázók ajáltallak a keresk. miniszter fi-
gyelmébe n. ui.: Kiss Jenő a kézdivásárhelji 
yolgán iskola ipartanitója; Ivós Imre a sepsisst-



gyOrgyi Polgári iskola rajztanit&ja; Nemes Öd3n 
a marosvásárhelyi polgári iskola, valamint az ipar 
ror-segédek rajztanfolyamának  szaktanítója; Mol-
nár Gábor marosvásárhelyi illetőságfl  szobrász Bu-
dapestről és Kaitár Károly a gyergyóalfalvi  felső 
népiskola ipartanitója. A bizottság ezeken kivül 
felterjesztette  Téglás József,  Péter Ferencz és 
Váncsa György szaktanítók folyamodványait  is. 
A kereskedelemügyi miniszter a kamara mnlt évi 
zárszámadásait jóváhagyta. A székelyföldi  ipar-
mnzenm felügyelő  bizottságának kérése, a székely 
házi ipari czikkeknek megszerzése s az iparmn-
zenmban leendő kiállítása czéljából, a kamara 
600 írt segélyt szavazott meg, melyből 300 frt 
ez évi julius hó 1-én, 200 frt  pedig a jövő évben 
fog  folyóvá  tétetni. Maros-Vásárhely m. kir. vá-
ros vásárvám-dijszabásának újjá alakítása végett 
a kamara a nevezett város tanácsát megkeresni 
határozta, megállapítván egyszersmind, hogy e 
dijszabás az érdekelt körök igényeinek megfele-
lően mily irányban lenne módosítandó. A gyergyó-
szentmiklósi ipartestület kérésére az általa ren-
dezendő tanonczmnnkakiállitás segélyezése czél-
jából a kamara 20 frtot  szavazott meg. 

„Anayh&ló, czimmel igen érdekes regén; jelenik 
meg legközelebb a „Magyar Nők Lapja" regénymellékletén 
VOrös Juliannától, a fiatal  Írónők c tehetséges tagjától. Az 
„Aranyháló" egy magyar származású milliomos hölgy, a kiért 
temérdek férfi  SZÍT törik meg s aki elvégre sajít hálójában 
pnsztnl el. A mai társadalmi élet fény-  és árnyoldala ritkán 
•cseteltetett még oly igaz sziliekkel, mint c regényben s a 
kidomborított igazságoknak és tanulságoknak nagy hasznát 
vebetik azok, akik mások tapasztalatain is szeretnek okulci. 
A Magyar Nők Lapjának" különben a i'l-ik száma is olyan 
érdekes Űrtartalommal jelent meg, hogy mindenki élvezettel 
fogja  olalvasni különösen Pajor Istvánnak : A „keresztelő" és 
Róna Bélának: „11a madárrá" czimü versét, továbbá llranko-
vica Györgynek: „Ella, Olga, Róza" s Vécsei Erzsikének: „A 
két Tranai" czimü elbeszélését; Tasnádi Annának: „A földesúr 
leánya" és P. Szabó Endrének: Egy bünvizsgálat" czimü re-
gényét; végre „A nőipari-müvészet kiállításról", „A kotló és csi-
béiről" , „A petróleumról" s a többi közhasznú dolgokról szóló 
czikkeket Igen sikerültek Deuse Eleonóra, a bircs olasz 
ninésznö képei is. A „Magyar Nők Lapjának" kiadóhivatala 
(Budapest, Kishid-utcza 9. szám) szivesen küld portóincntescn 
bárkinek mutatványszámokat. 

Sz. 1243—1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
Merza Kristóf  gyergyószentmiklósi lakos végrehaj-
tatónak gyergyószentmiklósi Szekula Kristóf  és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 225 frt  40 kr. 
tőke s jár. iránti Végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő, Gyergyó-Szentmiklós 
község határán fekvő  a gyergyószentmiklósi 245. 
sztjkvben A. f  1. rdsz. 743. hrsz. a. foglalt  belső 
telek és rajtalévő lakházból Szekula Kristófné 
szül. Tarisnyás Máriát illető tulajdonjárandóságra 
80 frt,  a 2. rdsz. 747, 748, 749. hrszra egészen 
6 frt,  a 3. rdsz. 750. hrszra 5 frt,  a 4 rdsz. 5652. 
hrsz. 10 frt,  az 5. rdsz. 11083. hrsz. 23 frt,  a 
6. rdsz. 16190. hrsz. 5 frt,  a 7. rdsz. 11978. 
hrsz. 12 frt,  a 8. rdsz. 12091. hrsz. 22 frt,  a 
9. rdsz. 16156. hrsz. 3 frt,.—  a 10. rdsz. 7049. 
hrsz. és 7050. hrsz. 13 frt,  a 11. rdsz. 4893. 
hrsz. 9 frt,  a 13. rdsz. 18914, 18915. hrsz. 4 frt, 
a 14. rndsz. 18918.,, 18919/,, 18920',, 18921. 
hrsz. ugy a 15 rdsz. 18918/,, 18919/.,, 18920'.,. 
18921/, hrszra együtt 6 frt,  a 16. rdsz. 18916. hrsz. 
2 frt,  a 18. rdsz. 751. hrsz. 2 frt,  a 17. rdsz. 
18917. hrsz. 4 frt,  a 19. rdsz. 762, 703. hrsz. a 
20. rdsz. 754. hrsz. egyiitt 102 frt,  a gyergyó-
szentmiklósi 3166. sztjkvben 1. rdsz. 9635. hrsz. 
16 frban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és liogy a fennebb  megjelölt, in-
gatlanok az 1892. évi junius hó 20 ik napján d. e. 9 
órakor a kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható-
ság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek p biróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szaoályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi ápr. 
hó 12-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

KCIIÓ I g n á c z , kir. aljbiró. 

6—1892. vh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
Hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 4209-1892. 
ttámu végzése által csikszépvizi Zakariás Izsák 
t? n 4 0 , végrehajtatok javára csikszentkirályi 
Bors Benedek ellen 105 frt  60 kr töke, ennek 1888. 
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ér jnnins hó 16. napjától számítandó 6 százalék 
kamatai és eddig összesen 32 frt  64 kr perkölt-
ség követelés erejéig elrendelt s 1891. évi decem-
ber hó 1-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
alkalmával bíróilag lefoglalt  és 320 frtra  becsült 
egy félfedelü  nj kocsiból álló ingóság nyilvános 
árverés útján eladatik. 

Mely árverésnek a 2291-1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szentkirályon leendő eszközlésére I8J2. évi junius 
hó ll-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül tűze-
tik ki,— és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnakmeg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tcz. 107. 
§-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fog. 

Az elárverezendő ingóság vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1892. évi május hó 
19-ik napján. 

G o n d o s I s t - r á m , 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 2073—1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-
lekkvi hatóság közhirré teszi, hogy csikszépvizi 
Zakariás Kristóf  végrehajtatóuak csikgöröcsfalvi 
Részeg Lajos végrehajtást szenvedő elleni 150 
frt  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő Csik-Gőrőcsfalva  és Csík -Rákos községek ha-
tárán fekvő,kővetkező  ingatlanok 1-ször. A vég-
rehajtást szenvedett, továbbá Fodor Gáspárné sz. 
Részeg Rózália és Részeg Anua tulajdonát képező 
a csikgöröcsfalvi  17 sztjkvben A t a. foglalt  1. 
hrsz. 30. hrsz. kertre Í0 trt, 2. rdsz. 349 „ 330. 
hrsz belső telekre 160 frt.  3. -rdsz. 389. hrszámu 
szántó 9 frt.  4. rdsz. 905/,. hrsz. szántó 25 frt. 
5. rdsz. 919/,. hrsz. szántó 13 frt.  6 rdsz. 1161. 
hrsz. szántó 11 irt. 7. rdsz. 1370/,. hrsz. szántó 
6 frt  8. rdsz. 1433/,. hrsz. szántóra 5 frt.  9. 
1446. sz. szántóra 6 frt.  10. rdsz. 1960, 1961. 
hrsz. legelőre 10 frt,  11. rdsz. 2i48 ,. kaszálóra 
8 frt.  12. rdsz. 2157. hrsz. kaszálóra 16 frt.  13. 
rdsz. 2623/,. hrsz. kaszálóra 62 frt,  11. rdsz. 
3220. hrsz. kaszáira 18 frt.  — 2-szor. A csik-
göröcsfalvi  317. sztjkvben A f  a. foglalt  végre-
hajtást szenvedőt, továbbá Részeg Anna és Tóth 
János tulajdonát képező 3. rdsz. 300'J. hrszámu 
kaszálóra 41 frt.  — 3-szor. A végrehajtást szen-
vedő tulajdonát képező a csikgöröcsfalvi  674. sz. 
tjkvben A f  a. foglalt  1. rdsz. 483. hrsz. szán-
tóra 18 frt.  — 4-szer. A végrehajtást szenvedett 
és Részeg Anna tulajdonát képező a csikrákoai 

Juniaa 1. 

595 sztjkvben A f  a. foglalt  1. rdszámu 4855/,. 
ktsz. szántóra 6 frt.  2. rdsz. 5050 hrsz szán-
tóra 7 frt  3. rdsz. 5211. hrsz. szántóra 11 frt, 
és izv összesen 342 frt  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelöl ingatlanok az 1892. ev junius ha 
16-ík napján délelőtti 9 órakor tsik-Gorocsfalva 
és d u 3 órakor Csik-lUkos községben megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

A kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredában, 1891. évi december 17-«». 

S z a c s v a y Xnare , 
kir. tvszéki biró. 

Sz. 453 — 1892. 

Árverési hirdetmény. 
Csík-Szentkirály község elöljárósága közhirré 

teszi, hogy a nm. földmivelésügyi  m. kir. minisz-
tériumnak 1890. évi 55o9 Î. száinu magas engedé-
lye, valamint Csikvármegye. közigazgatási erdészeti 
bizottságaink 102 — 1891. sz. a. hozott határoza-
tával nyert engedély alapján a Koroiospatak és 
Tetofenyő  erdőrészekben 100 katasztrális hold 
erdőterületen 20 ciniter nulluiagassági átinirőtől 
kezdve felfelé  lévő 18511 töinürköboiiter hiszon-
fenyőfa  1832. jmiui 25-éi d. e. 10 órakor Cúk-
Szentkirály község hivatalos hizánál a legtöb'jet 
Ígérőnek el fog  adatni. 

Kikiáltási ár az egész liaszonfatömegre 
23184 frt. 

Kötelesek árverezni szándékozók a kikiáltási 
ár 10°/0-át bámtpéuzzül az árverezés megkezdése 
előtt az árzerező bizottság kezére láteuni. Zirt 
ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel ellátottan a fent 
irt időig szintén elfogadtatnak.  — Az árverezés 
részletes feltételei  hiva'alos órákban Csik-Szent-
Király község hi'.ánál bárki által betekinthető. 

Megjegyn/.tetik, hogy az eladni szándékolt 
haszontatömeg a legközelebbi vasúti álln.nistól 6 
órányi távolságra vau. (2 —3) 

Az e l ö l j á r ó s á g . 
Csik-Szenlkirályon, 1892, május 18. 

Bocskor Dénes, biró. Albert Béniámin, kjző. 

Jeles könyvek remlkiviili olcsó árak mellett jó álapothan megrendelhetők : 
HECKENAST G. utóda DRODTLEFF R. 4 - 5 

k i a d ó H i v a t a l á b a n . ( P o z s o n y ) . 
Suinarjtti  Károly  dr. A pozsonyi régi és uj szir-

ház. Töredékek Pozsony múltja és jelenéről, 
(magyar és német nyelven) 2 képpel. (8 . r. I I 
C. 40 kr helyeit csak 20 kr. Jókai tele stiluí-

Buhirn Kálmán,  Széptan vagy aestetlka. (n. 8. r. 
321. I.) 2 frt  80 kr. helyeit csak 90 kr. — 
Kegjobb aestetika, nélkülözhetetlen minden mű-
velt, ember részére. 

Fodor  /Mr.V.', Utasítás a há/.adó ügyekben, háztu-
lajdonosok és házkezelök részére (n. 8-r. 56. I.) 
50 kr helyett csak 20 kr. Minden háztnlajdo-
donosnak ajánlható. 

Karola  költeményei (I2 r. 162. 1.) 1 frt  40 kr 
helyett csak »Ö kr. Alkalmas ajándék hölgyek 
részére. 

Király  János  dr. A pozsonyi na?ydunai vám- és 
és révjog története. Levéltári adatok nyomán, 
(n. 8-r. 178 I.) 1 Irt helyett csak l frt.  Kitűnő 
legujabb forrásmű  a magyar történethez. 

Korányi  Adolf  dr. A grafenbergi  liidegviz-győgy-
mód. Népszerű irányban tájékozásra a vizi ke-
zelésnél. (8-r. 212 I) I frt  50 kr. helyett, csak 
1 frt.  — Kitűnő útmutató a hidegvizgyógymód 
használatához, sokkal becsesebb, mint Kneipp 
vizkurája. 

Orbók  Mór,  Tréfás  számtani feladványok  gyűjte-
ménye. Itjak és más korbeliek Jiasznos szóra-
koztatásira (8. rét, 80 I. 50 kr helyett csak 
30 kr. 3 

Orbók  Mór,  Tréfás  mértani feladványok  gyűjte-
ménye. Ifjak  és más korbeliek hasznos mulat-
tatására kidolgozva. A szöveg közzé nyomott 
117 képpel (8-r. 74 I.) f>0  kr helyett csak 30 kr. 
Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú kön,-
vek a fiatalságnak  és nevelő uraknak. 

Paedayoyiai  Vlularch  : Orbók Mór. Jelesebb paeda-
gogusok, kiválóbb tanférfiak  arczkép- és élet-
rajzgyűjteménye. I/II. diszes kötet. (n. 8. rét, 
664 I.) 4 frt  helyett csak 2 frt  50 kr. — A 
nmélt. közoktatásügyi miniszter által melegen 
ajánlva s égy tanárnak könyvtárából sem sza-
badna hiányozni. 

Peress Sándor,  Verses köszöntő könyv gyermeke-
inknek. (16. r. 30 I.) 20 kr. h. csak 10 kr. 
Szép tartalmú köszöntökönyv, különböző alkal-
makra. 

M.. 

ban tartott vázlat a legrégibb magyar szinhAz 
felől. 

Sdnii/ie (îi/nrijij dr. Felhők és csillagok. Költeni i-
nyek és egy elbeszélés. (16. r. 88. I.) 60 k". 
helyett, csak 30 kr. JOgy tehetséges ifjú  magyí r 
író, ki ezen költemények által magának uj párt-
fogókat  hódított. 

Scliid/w  (lyiirgy  dr. Tanulmányok az irodalom, JOŢ 
és kultúrtörténet terén. (n. 8. r. 52. I.) 40 
kr helyett csak 2H kr. Minden müveit eiubene 
nézve érdekes. 

Tanítók  éiéönyre. Tanárok, tanítók s tanítóképző 
intézeti növendékek használatára. S/.erk. Orbó; 
Mór. I frt  20 kr helyett csak 30 kr. Költöibű 
és olcsóbb, mint bármely jegyzököuyv, képekkei. 
Alkalmi ajándék tanároknak. 

Tóik  S îndur  dr. Távol, közel Ujabb elbeszélések. 
(8. r. 206 1.) 1 frt  20 kr. helyett csak 60 k •. 
5 érdekes elbeszélés, a legjelesebb birálatoi 
kitűnőnek bizonyították. 

Jó zenemüvek csinos kiállításban. 
Bán//y  Sándor.  Képek a pozsonyi ligetből. Hiszti 

keringő (Walzer.) 1 frt  helyett csak 20 kr. 
F.isrojd  Feri.  30 év után. Keringő 40 kr helwit 

csak 2o kr. 
Korimy  Femw;  Gyapjas bundám. Népdal. Irta 

Samarjai Károly 30 kr helyett csak. 20 kr. 
Mader  Rezs,",. Pozsonyi tíizoltó induló. 60 kr. he-

lyett csak "20 kr. 
Rudnyánszky  János.  Izabella csárdás. 50 kr helyett, 

csak 20 kr. 
Rudnyánszky  János  Kék ibolya. Lengyelke. Zon-

gorára. 50 kr. helyett csak 20 kr. 
Wolff  Zsiga.  Kereskedelem és ipar. Polka. 40 ki 

kr. helyett csak 20 kr. 
Jelea könyvek ós diszes kAMir áüapoftan. 

"jöigyjakab JUtuíun gyorssajtóján Csik-Szeredában. 


