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A csiki lakósok baja. 
Még meg sem kezdődött a csiki igazi 

isutépitkezés s már is itt van nyakunkon 
-y sereg ember, kik idegen helyről jőve, 

iiL'in ismerik seiu szokásainkat, sem erköl-
i-seinket, hanem azért itt akarják megszedni 
magukat. Micsoda különös vonzó ereje lett 
egyszerre Csikvármegyének, hogy ugy el-
lepték az idegenek ezt a szegény vidéket, 
mint mikor tavaszszal az éhes légy rászáll 
a mikorra. A jó csiki levegő tetszik talán 
nekik, vagy a vidék szép tájképe, avagy 
rokonszenveznek a székely emberek azon 
tulajdonságával, hogy nem szereti, midőn 
idegen ember avatkozik bele a dolgaiba ? 
Mindezek nem csábithatják ide az idegenek-
nek azt a nagy sokaságát, mely faluról 
falura  csoportosan mintegy népvándorláb 
foglalja  el az utczákut és az egyes gyen-
gébb székely ember lelkületét. 

Hiszen ezek a dolgok már régen meg-
voltak s akkor sohasem kerestek fel  ben-
nünket. Most azonban valami forrásra  akad-
tak az idegenek s ezt akarják ők kimerni, 
mielőtt mi csikiak csak hozzá is juthatnánk. 
Ez a forrás  pedig nem más, mint a vasut-
épitkey/sből várható nyereség. Hiszen az 

li''gy szemesé a világ, de már az 
mégis csak a székelyek gyávaságát és élhe-
fetlenségét  jelentené, ha azt a kicsiny nye-
reséget. a mi az építkezési anyag-ok előálli-
tásából kerill elő, idegen ember zsebébe en-
ííed né vándorolni, csupán csak azért, mert 
az egyes ember felül  az idegen kufár  sokat-
igérő szavainak. 

Honnan is veszi magának az idegen 
azt a jogosul!ságot, hogy a mi földünkből, 
a mi porondunkból, a mi fánkból,  a mi 
kövünkből, a mi meszünkből, a mi téglánk-
ból ő vegye a hasznot és nem azok, a 

kiké ez anyagok. Minden székely ember 
maga is tudja értékesíteni .a saját anyagát, 
nincsen szükség idegen közvetítő vállalko-
zóra. Hiszen épen azért alakult a csiki va-
sutépitke/.ési részvénytársaság, hogy az egyes 
csiki embernek munkáját és minden anya-
gát illő és jó árban szolgáltassa a vasút 
részére. Nem szorultunk tehát idegtűi köz-
vetítésre. 

Epen azért ligyelineztetiink is minden 
embert, hogy mielőtt alkuba bocsátkozik 
bármelyik idegennel, az eladni valóját 
ajánlja a csiki társaságnak. Csakis ilyen 
egyetértéssel és összetartással lehet elérni 
azt, hogy a vállalkozási haszon megmarad-
jon a magunk kezei közt a magunk zsebé-
ben. .Szomorú lenne, ha a csiki ember nem 
a csiki társának akarná érdekeit előmozdí-
tani. Eádig legalább meg volt bennünk az 
az erő és öntudat, hogy nem hagytuk ma-
gunkat idegenek által lefőzetni  ; jövőre is 
ezt kell szem előtt tartanunk, mert különben 
megérjük azt, hogy lassanként kiemelik a 
földet  is lábaink alól. 

Már pedig az fontos  és hazafias  kér-
dés, hogy itt a székelység egy talpalatnyi 
földet  se engedjen ki kezei közül. Mihelyt 
olyan időszak talál belépni Csík vármegyébe, 
midőn nem kizárólag a csiki székelység vi-
szi a döntő szerepet, megkondult akkor itt 
e földrészen  a magyarságnak a halálharang. 
Ugy a vasutépitkezésnél, mint azután is, 
tehát óvatosan kell megbírálnunk minden 
idegen ember működését, ajánlatát, sőt ínég 
pénzét is. 

A hatóságok figyelmét,  pedig felhívjuk 
különösen a községi elöljáróságokét, hogy 

I éberséggel vizsgálják meg az egyes falvakba 
hatoló és elhelyezkedni akaró vándorlókat, 

| mert soha sem lehet tudni, ki honnan sza-

badult ide, mi volt régebb foglalkozása,  mi-
kép viselte magát utolsó tartózkodási helyén 
s van-e egyáltalában jogosuItsá^-arra, hogy » 
a községbe telepedjék. A községi törvény e * 
tekintetben elég erőt és fogantyút  ad a ha- *• 
tósá<n>k kezébe. Minden idegen, ki le akar 
települni, köteles utolsó tartózkodási helyé-
ről hatósági erkölcsi bizonyítványt felmu-
tatni s továbbá azt is felmutatni,  hogy van 
vagyona, a miből megélhet s nem szorulhat 
esetleg a község költségére. Mindenütt meg 
kell ezt kivánni s akkor ki fog  válni az a 
rész az idegenek közül, mely komoly mun-
kát és vagyont akar itt hagyni és megint 
az a selejtesebb rész, mely a mi izzadsá-
gunkból és fáradságunkból  akar hasznot 
szerezni, anélkül, hogy arra való esze, vagy 
tőkéje lenue. 

Az elhagyatottakért . 
C s i k-S z e r e d a, január 8. 

(o.) Csikvármegye közönsége ugy is mint er-
kölcsi testület s ugy is mint társadalom, ősi időktől 
fogva  annyi jelét adta a közérdekű czélok iránt 
való fogékonyságának  és sokszor lelkesedésének, 
hogy ugyszólva csodálkozni kell a felett,  hogy egy 
terén a humanizmusnak minő okból történhetett 
ezideig oly kevés. Ipari, közgazdasági, közoktatási 
téren annyit tett és tesz a mi társadalmunk, hogy 
az egész országban ritkítja párját az a tevékeny-
ség és áldozatkészség, melylyel ezen ügyek nálunk 
támogattatnak. 

Midőn ezt a legörömestebb konstatáljuk s 
mintegy dicsekvéssel emeljük ki, akkor néhány 
sorban rámutatunk egy nálunk még teljesen elha-
nyagolt térre, azért, hogy a közfigyelmet  arra for-
dítsuk s netán alkalomadtán annak részére is egy 
kis figyelmet  kikérjünk. 

Nálunk ezideig ismeretlen a szegényügy és 
a többféle  szeretetházak ügye. 

A szegényügy teljesen a községek mostoha 
gondozása alatt áll. A községekben az úgynevezett 
„szegény alap" filléres  gondoskodásán kivül, alig 

A „CSIKILAPOK^TÁ RCZÁ JA. 
Az ..Ámbolygó Egylet" Gyergyó-Szentmiklóson, 

vagy a denuncziáns csíkszeredai polgár. 

— Vijţ história. — 
Az már bizonyos, hogy minden kis városnak 

meg van a maga specziális jellemvonása. A hol 
például katonaság van, ott a kurizálás járja, s 
a menyecskék inár csak divatból is taitanak ud-
varlót, esetleg udvarlókat. A hol pedig káptalan, 
vagy szerzet van, ott a templomba járás és gyónás 
van divatban, kivált ha a szerzetesek szemrevalók. 
Másutt meg a pletyka az uralkodó. Gyergyó-Szt-
Miklós egyleteiről lesz híressé; mi ezt a kultuszt 
űzzük, még pedig ugy, hogy ebben senki se tesz 
tul rajtunk; az elsőrolhatatlanok közt nekünk 
nmholygó egyletünk  is van, a minőt nem pipál 
a vén Europa. Még a Pallas Lexikonba sincs fel-
véve részletesen és csak annyit mond, hogy 
ámbolygó az, a ki otthon nem tud, vagy nem 
szeret ülni s többet fekszik  iz asztal alatt, mint 
az ágyban; a hol czégér lóginyáz, oda be betér; 
nagy vonzó erőt gyakorol rája a föld,  vagyis 
magyarán mondva, sokszor „becsodálkozik". 

„A gyergyószentiniklósi ámbolygó egylet" bi-
zonyára a XIX. század történetében kimagasló helyet 

fug  elfoglalni  s a szakférfiak  és szakunk figyelmét 
kétségkívül magára vonja. 

Eleintén csak hárman voltak benne: Uram-
bátyám Imre, Vál tán Vertán, Todorirses Antonius, 
mind történelmi nevek. Számuk azonban rohamo-
san szaporodik; tagja az lehet, ki vizet soha se 
iszik, a kormányra soha se szavaz és az állapoto-
kon miudig végtelenül el van keseredve. 

Az ámbolygó egylet csendesen szokott mű-
ködni.  Gyűlései permánensek. Néha mindjárt ebéd 
után, a legtöbbször azonban vacsora után kez-
dődnek és a legnagyobb lámpa világ mellett imbolyog-
nak haza a tagok. Az elnöki megnyitó mindig rövid, 
de velős; t. i. „kérek egy liter bort". Többet 
szabad kérni; de mondani nem. A tárgyat a tagok 
nagy szakértelemmel szondirozzák vagyis a fenékig 
hatolnak. 

Kezdetben kevesen tudtak az egylelről, ma 
inár az egész megye hirt vett róla, az újságba is 
bele keiült s nem sokára egész Európa diplomatái 
beszélni fognak  róla. Hire ugy nő, miut a tiszteles 
urnák ismeretes álma. A ki ugyanis egy vidám 
disznótórból haza imbolyogván, le feküdt  s azt 
álmodta, hogy egy varjú röpült ki a szájából. A 
tiszteletes asszonynak elmondta a csodás álmát, ki 
a szomszédoknak tovább adván, mikor a falu 
végére ért, ott már azt modták, hogy a tiszteletes 

ur szájából igazán 77 varjú repült ki egy éjjel. 
Ennek az egyletnek is csakhamar hirement, hogy 
sok tagja, nagy vagyonona és sok jövedelme van. 
Eleintén 1000 frtot  említettek, ma azt mondják, 
hogy 77 ezer frt  a vagyona. 

Tudni való pedig, hogy Csik-Szereda és Gyer-
gyó-Szt-Miklös olyan lábon állnak egymással, mint 
hajdan Aliién és Spárla; napjainkban meg Körös és 
Kecskemét. Egymást ádáz, irigy szemmel nézik, s 
a mikor csak lehet egymásnak hibáit leleplezik. 

Ezt az egyletet is megtudta egy szeredai 
polgár; rögtön kitört belőle a sárga irigység s 
feljelpntést  tett a pénzügyigazgatóságnál. Ebben 
előadta, hogy liy.-Szentmiklóson valami alattomos 
hazafiak  egyletet alakítottak nagy vagyonnal a 
jövedelemmel, mely után eddig nem fizettek  adót. A 
feljelentő  magát „a hazáért igazán aggódó polgár-
nak nevezte és a pénzügyigazgatóság utólsó betűig 
elhitte szavait. Kölallarmirozta a s^.entmiklósi 
fináncziát,  mely szimatra indult s csakugyan rájött 
a dologra; inert hallotta énskelni az egylet nem-
zeti nótáját is, hogy „áinbolygónak születtem, ám-
bolygó vagyok én". 

A bírósággal meg idéztette azt bizonyos 
ámbolygó Vertán, 50 éves úrfit  mint feljelentett 
elnököt, kivel a tárgyalás meg is történt a követ-
kezőképen. 
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van valami at és mód, melynek révén bár a köz-
ségben levű koldusokról gondoskodni lehetne. Pedig 
bizony nálunk is vannak szegény nyomorultak, kik 
manapság a koldus tarisnya közvetlen adományából 
tengetik mostoha életük szomorú napjait. Kik a 
tarisoyát nyakukba akasztva, koldulhatják Össze 
napi falatjaikat,  azok még aránylag a szerencsé-
sebbek közé tartoznak. Sokkal nyomorultabbak 
azok, kik félazegség,  betegség vagy aggság miatt 
még azt a menedéket sem használhatják tel, melyet 
a koldus tarisnya nekik felajánl.  Pedig hányan 
vannak ilyenek! Hányan vannak, kik néha éveken 
keresztül fetrengnek  az ágyban s a mellett, hogy 
a legnagyobb nélkülözésekkel küzdenek, még liir-
niök kell a műveletlen családtagok türelme ilenke-
dését és sokszor szitkozódásait az ők nyomorult 
életbenlétök miatt. 

Ha volnának nekünk szegény és szeretet-
házaink, hány ily szerencsétlenuek könnyithetnök 
ngy is nehéz napjait ? 

Vagy ha volnának árvaházaink, vagy volni 
legalább fgy  ílytn, hány szegény elzüllésre kár-
hoztatott árvát menthetnénk meg a hazának és 
társadalomnak ?! 

Többször hallottam felvetni  azt a kérdést is, 
hogy a megyei árvaszék kezelése alatt álló árva-
vagyon tartalék alapjából, vájjon nem volna-e üdvös 
egy árvaházat létesíteni ? Hogy mennyi az a tar-
talék, azt nem tudom s igy azt sem tudhatom, 
vájjon egy létesítendő árvaház költségeit vájjon 
mennyiben fedezhetné-e,  de amaz alap gyarapítá-
sának száz és száz módja levén, hiszem, hogy 
könnyen módját lehetne találni, hogy a társadabm 
segítségül hívása mellett, egy árvaház létesíttet-
hessék azon alap belevonásával. Egy ilyen árva-
házban sokkal nyugodtabban helyezhetné el maga 
a hatóság is a maga árváit, mint ma egy-egy 
lelkiismeretlen falusi  gyám keze alá, kik legtöbb-
jének rendesen mellékes dolog az árva nevelése, 
hanem legfőbb  a vagyon kezelése, hogy ne mond-
jam — elkezelése. 

Nem azért hozzuk ezt fel,  mintha távúiról is 
feltennök,  hogy nálnnk az árvák nevelése és gon-
dozása s vagyonuk felett  a legszigorúbb felügyelet 
hiányoznék, mert a mi árvaszékünk ezt, mint tud-
jak és mint megvagyunk győződve, a legnagyobb 
lelkiismeretességgel ellenőrzi; de mennyire meg-
lenne könnyitve az ő feladata  is, ha olykor egy-
egy nehezen ellátható árva ügyét egy árvaház 
kezébe tehetné le. 

Nem azért szóltunk e tárgyhoz, hogy rész-
letekbe menjünk s terveket adjunk elő, hanem 
egyszerűen azért, hogy ez ügyeket közfigyelembe 
ajánljuk s társadalmunk tényező köreit arra utal-
juk, hogy a huraánizmusnak fennjelölt  terén is ideje 
volna már nálunk munkálni. 

Ha legalább gondolatokat ébreszthetünk e 
néhány sor által c/.élunkat elértük. 

T A J í T © Y . 
„A gyakorlati irány".*) 

(Válasz.) 
A „Csiki Lapok" egyik utóbbi számában ezen 

czimmel egy rezérczikk jelent meg, melyre szük-
ségesnek látom válaszolni, mert abban a czikkben 
még nincs minden elmondva, a mi elmondandó lett 
volna. E mellett egyes kitételek is fordalnak  elő, 
melyek agy általánosságban odavetve, szinte vád-
ként hangzanak s vonatkozhatnak a múltra és je-
lenre, testületre, személyre és tantárgyra egyaránt, 
melyeket azért a helybeli polg. iskola felettes  ha-
tósága, hivatalbeli elődein^ a gyergyószentmiklósi 
latin nyelvtanitás, valamint saját reputáczióm érde-
kében sem hagyhatok egészen szó nélkül. 

De térjünk a dologra. 
A t. czikkiró hibáztatja a helybeli polgári 

iskolaszéket azon intézkedéséért, hogy a helyi 
specziáüs viszonyok kívánalmainak megfelelni  akar-
ván, nemcsak taníttatja a latin nyelvet, de az első 
osztályban ennek tanítása alól a fólmentést  is csak 
fontos  okokból adatja meg az igazgatóság által. 

E tekintetben nem osztom a t. czikkiró né-
zetét s nem hibáztatom a polg. iskolaszék ezen 
intézkedését, mellette szólván ama fontos  argu-
mentum, hogy csakngyan nem lehet tudni még az 
első osztály megkezdése előtt, kinek lesz majd 
kedve a latinhoz s ki fog  beválni ennek tanulására 
s ezáltal a felsőbb  iskoláztatásra s nem marad-
nának-e el éppen a hivatott „nebulók" közül sokan, 
ba csak az e dolgokban járatlan szülőkre, vagy 
éppen magukra a gyermekekre hagyatnék a vá-
lasztás, a kikből pedig még esetleg „miniszter" is 
lehetett volna. 

Való, hogy a latin tanár alaposabbau is el 
tudná készíteni a „hivatottakat", ha a kedvetlenül, 
kényszerítve tanutóknak oly nagy száma nem aka-
dályozná őt munkájában, de hogy ezen nehézségek 
daczára is kiki tehetségéhez képest a latinból a 
kellő alapot ép ugy, mint bármely más tárgyból 
is, meg nem kapná, ezt az állítást valónak el nem 
fogadom.  Aztán, ha a helybeli t. polg. iskolaszék 
a t. czikkiró álláspontjára helyezkednék s a szerint 
intézkednék, kérdés, bekövetkezuék-e az az •óhaj-
tott állapot, hogy mindenik növendék kedvvel ta-
nulná a latint, nenţ. történhetnék-e meg az l-ső 
osztályban is, a mi most is előfordul  a felsőbb 
osztályokban, hogy év elején vállalkozik a gyermek 
ennek tanulására is, aztán évközben egyet gondol 
s abban szeretné hágyni, főkép,  ha az a tanuló 
már az áv elején is csak a szülői parancsra s nem 
saját hajlamából fogott  annak tanulásához. Tehát 
ismét csak lennének akadékok s a helyzet annyi-
ban változnék, hogy kevesebben lennének a latint 
is tanuló növendékek. Azért a kötelezett, kedvet-
lenül tanulóknál sem megy egészen kárba a ve-

*) Müg kuli jel eznünk, hogy a válasz tárgyát képező 
czikkbcn távolról sinc* kiljgásolva a laliu nyelv tanításának 
mai sikere, annál kevésWié van megbírálva annak tanára mii-
ködc-ie. Miért jelen fefezölást  csak azért közöljük, hogy e 
feltevésnek  látszata is kikerültossék. Szerk 

sződség, mert a latin tanulásával alaki képzést 
nyernek sképesebbek lesznek egyéb tárgyak, nyelvek 
elsajátítására. 

De ha a t. czikkiró nézetét osztanám, s»m 
kérném a polg. iskolai felettes  hatóságot, hogy & 
latin nyelvi tanítás mostani keretén változtatást 
tegyen, még pedig azon okból nem, mert én meg-
választatásomkor a kötelezettséget a most életken 
levő föltételek  mellett vállaltam magamra s ha én 
a mostani állapot megváltoztatását kérném, könnyen 
az a színezete lenne a dolognak, mintha előttem 
csak a kényelmi szempontok volnának az irány-
adók, mely föltevésnek  azonban a látszatát is távol 
kivánom magamtól tartani. 

Köztudomású dolog, hogy a tanulóra rendesen 
hátrányos hatással van az iskolaváltoztatás, több-
nyire hátrányosan hat ez akkor is, ha gimnázium-
ból gimnáziumba, polgári iskolából gimnáziumba, 
vagy innét polg. iskolába megy; azért, ha vala-
melyik tanuló ily iskolaváltoztatás alkalmával eset-
leg egy fokkal  gyengébb osztályzatot kap, ez még 
nem jelenti azt, hogy az a tanuló a gimnáziumban, 
különösen a mint a tanárok-, helyi viszonyok-, 
szokásokkal megismerkedik, meg nem állja helyét 
a latinból is, éppen ugy, mint a többi tárgyakból. 

A következtetés akkor volna helyes, ha a 
többség nem tudná a latin miatt folytatni  tanul-
mányait. De midőn evvel szemben azt állithatom, 
hogy nem tudok eddig esetet, hogy a latin miatt 
nem tudott volna valamelyik tanuló tovább haladni 
s mégis azt állítani, hogy „a gimnáziumban tán a 
latin miatt nem állják meg helyüket", még avval 
az odacsusztatott „tán"-nal enyhítve is kelleténél 
szigorúbban kimondott Ítélet. 

Iga/, hogy a tanulók a latin nyelvben a reá 
fordított  idő és fáradság  arányában előbbre is áll-
hatnának ; de ez a jelenség'nemcsák a gyergyó-
szentmiklósi. polg. iskola négy osztályában mutat-
kozik, létezik ez a gimnáziumokban is nemcsak 
hazánkbah, de Európaszerte mindenütt. Eleget gon-
dolkoznak is a szakférfiak  a módszer fölött,  mely-
nek segélyével a tanulókat a reáforditott  idő és 
fáradság  arányában előbbre lehetne vinni a latin 
nyelv tudásában s nem arra gondolnak az illetékes 
egyének, hogy annak tanítását a Chelard Ran\ok 
tollliarcza ellenére is beszüntessék, ismervén képz5 
erejét, nagy és sokoldalú hasznát, kulcsul szolgál-
ván az ismeretek bőséges tárházába, 

A helybeli polg. iskola prosperálása s a latin 
tanítására nézve kedvezőtlen körülményként hoz-
hatom föl  azt a helyi szokást, hogy a jobb tanú 
lókat, részint mért stipendiumot kapnak, részint 
a német nyelv beszédbeli elsajátítása végett ren-
desen már az első, második osztályból másh< va 
viszik s igy a 4-ik osztályban, mely pedig első 
sorban lenne hivatva kimutatni azt a „nívót", 
melyet itt középiskolát legfölebb  csak híréből hal-
lott egy-két polgártárs, ha nem is érti, minő csuda 
az, de azért jónak lát hangoztatni, a nagy több-
séget rendesen a selejtesebb elem teszi ki s csak 
ritkán marad meg a 4-ig egy-egy jobb tanuló, ki 
azután iskolánkat egyebütt a fáradságnak  megfe-
lelően prezentálhatja. 

Ha t. czikkiró egyedül csak a reális irány-
nyal véli előmozdítani Gyergyó jövőjét, ez az óhaja 
már is teljesítve van, mert íme itt helyben és 
Ditróban a polgári iskolák, Alfaluban  a felsőnép 
iskola ezt az irányt képviselik, mig a gimn. irány 
vidékünkön csak mellékesen van képviselve. 

„Azért a gyergyószentmiklósi polg. iskolát 
olyannak óhajtanám, mondja t. czikkiró, mely a 
latin nyelvben sem hagyna fenn  semmi kívánni 
valót sem". Ez kissé magas pidestáról van mondva. 
Vagy tán felfedezte  már t. czikkiró azt a módszert, 
mely fölött  nem egy ország tanférfiai  töprenkednek, 
melynek alkalmazásával a mai viszonyok között 
azt a növendéket ugy ki lehet képezni abban a 
latin nyelvben, hogy tovább már semmi kívánni 
való sem maradna fenn? 

Ezek előrebocsátása után, befejezésül  ismé-
telni kivánom azon már 8 évvel ezelőtt, tehát meg-
választatáaom első évében is hallott s itt létem 
előtti időkre, sőt a gyergyószentmiklósi polg. iskola 
életbeléptetésének első éveire is visszahatólag fel-
bangzanl «okolt, állandó panaszokkal szemben 
Mon fentehfc  pegvilágitott tényállást, hogy az itten1 

polg. iskolában a tanulók tehetségükhöz képest ép 
oly alapos kiképzést nyernek a latinban, mint bár-
mely más tárgyban s a mely tanulók itt helyben 
s eltávozásuk után más tanintézetekben egyéb tár-

Biró (vádlotthoz). „A pénzgyigazgatóság le-
irata szerint városunkban az alattomos hazafiak 
„ámbolygó egyletet" alakítottak, mely nagy bevétele 
után nem fizet  adót. Ennek az egyletnek elnökéül 
uraságod van megnevezve, polgári becsületére vallja 
meg: igaz-e, hogy ezen egylet évenként sokat 
bevesz ?" 

Vádlott (szokása szerint felgyiirközik.)  „Tisz-
telt bíró ur! én nem tanultam theologiát, geologiát, 
filológiát,  biológiát; s a szegény örmény parokhiá-
ból kiindulva, Cicero nem vagyok s csak ugy a 
magam módja szerint adom elő a dolgot. (Még 
jobban gyürközik, a bíró nagyot néz.) Azt a fűz-
fán  fütyörézö,  jégen kopogó, bársonyban csoszogó 
rézárgyélusát (a bíró még nagyobbat néz) a kaur-
mánynak 1 (A bíró megkönnyebbül.) Hát ha mi jó 
pajtások egyet iszunk, azért is adót kér tőlünk 1 
(A bíró könnyen szuszszaut) Aztán a pénzügy-
igazgatóság tartsa meg magának a titulust; mert 
igenis, mi nem alattomos, hanem nyilvános haza-
fiak  vagyunk. Igaz, hogy egyletünk van, de ősi 
szokásból irott törvényeink nincsenek, hanem az 
elnök szava a törvény, mely abból áll, hogy paj-
tások, mit is mondott csak a kabai asszony ? A 
biró egy nagyot nyel.) Az is igaz, hogy évenként, 
sőt hónaponként, sőt naponként, éjjelenként sokat 
beveszünk, (a biró még nagyobbat nyel), de ezt 

csak a helyszínén lehet, biró uram, kivizsgálni, (a 
biró készülődik) tartson csak velem ! u Elmennek 
az ámbolygó egylet klubbjába, hol a tagok már 
szivszorongatásukban alaposan betárgyaltak. A 
vizsgálatnak a késő hajnal vetett véget s a biró 
meggyőződött a rengeteg bevételről s meg is ta-
nulta az egylet nemzeti nótáját, sőt be is állott 
rendes tagnak. Aztán vizsgálatot tartottak a pénz-
ügyötök is. kik a nemzeti nótát olyannyira 
megkedvelték, hogy jelentésük végére oda is 
tették „ámbolygónak születtem, ámbolygó va-
gyok én". 

Ugy hírlik, hogy a pénzügyigazgatóság meg-
bízottja is itt járt, két napig vizsgálta a dolgot s 
a nemzeti nótát lekotláztatta magának. Az ügy 
mibenlétén az egész igazgatóság jóizüet kaczagott, 
a feljelentett  vádlottakat felmentette;  mert a mit 
bevesznek, azért az adó úgyis jól meg van fizetve. 
Sőt még a furfangos  feljelentőnek  is megbocsá-
tottak. Én meg leteszem a tollat; mert az „ám-
bolygó egylet" a mai érdekes gyűlésére engem is 
meghívott. A t. Szerkesztő ur, ha berándul hoz-
zánk, el ne mulaszsza ezt a históriai jelentőséggel 
biró egyletet felkeresni. 

* 
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gyakban haladnak, azok ép ngy haladnak a latinban 
is, a kik pedig, ha egyéb tárgyból elbuknak s ez 
a körülmény semmi feltűnést  sem okoz, â minthogy 
nem is okozhat s ha ki tudja minő okok közre-
hatása s nem a volt latintanár hibájából, ezeket 
ugyanazon sors érné, miért van e tekintetben kivétel 
<< miért az állandó panasz mindig csak a latin, ezen 
i-gyik legnehezebb tárgy ellen akkor, midőn ittlétein 
úta eddig nem is tndok rá esetet, hogy volt tanít-
ványaim közül valamelyik ebből más tanintézet 
5-ik, vagy alsóbb osztályában elbukott volna. S ha 
mégis a jövőre vonatkozólag egyszer-máskor elő-
widulna ez az eset, ugy kívánatos lenne, ha már 
egyszer a kritika elfogulatlanul  a többség haladá-
sának mikéntjéből s nem egyes elszigetelten álló 
cetből alkotná meg Ítéletét s vonná le a helyes 
következtetést. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1894. deczember 22-én. 
Nyers  Károly. 

P O L I T I K A I HOZGALÜIAK. 
A válság. Még mindig tart s olynu stá-

diuinban van, mint azt a mult számuukbun jeleztük. 
Hogy milyen lesz a kibontakozás, azt bizonyosan 
senki sem tudja. A kombináczióknak és találgatá-
soknak egész tömege van forgalomban  az illető po-
litikai pártok szája ize szerint. 

Uj kormányelnök. A válság kezdete óta 
több előkelő férfiú  nevét hozták forgalomba  a kor-
mányelnökségre. R'ombinácziőbun volt: S z 1 á v y 
József  főrendiházi  elnök, K á 1 I a y Béni közös 
pénzügyminiszter, Bánffy  Dezső báró képviselő-
házi elnök és K h u e n-H é d c r v á r y gróf  horvát 
háti. Ma inár a helyzet annyira tisztult, hogy a vé-
lemények általában utóbbi mellett szólnnak s komo-
lyan állítják, hogy ó felsége  ót fogja  megbízni a 
kormányalakítással. 

A-válság oka. A sok tekintetben érthetet-
k'ii politikai helyzet okául ujabban a külpolitika irá-
nyának megváltozását jelzik s a kormányválságot 
az uj czár trónraléptével hozzák összefüggésbe. 

Csikmegyei kereskedelmi testület és 
kereskedelmi kör. 

A csikmegyei kereskedelmi társulat meghívá-
sára a fel-  és alcsiki szolgabirci járásokban lévő 
kereskedők f.  hó 6-án Csik-Szeredában értekezletet 
taiti.Uak, melyben egyhangúlagelhatáiózták, hogy 
kertiakedeitui testületté alakulnak. 

Az alapszabály tervezet elkészítésére 7 tagú 
bizottságot küldöttek ki s a tervezet elkészítése 
után az iparhatóság fogja  a törvény értelmében a 
további intézkedéseket megtenni. 

Üdvözöljük kereskedőinket ezen életrevaló 
és igen szükséges elhatározásaikért, mert a kü-
szöbön álló nagy változásokkal szemben csak igy 
lesznek képesek érdekeiket a beözönlő idegénekkel 
szemben megóvni. 

Elismerésünknek adunk kifejezést  még kivá-
lóan azért is, hogy itten a központban egy keres-
kedelmi kör létesítésére vonatkozólag Szabó Miklós 
csíkszeredai kereskedő által előterjesztett indítványt 
szintén egyhangúlag és lelkesedéssel elfogadták. 

Most már reméljük azt is, hogy kereskedőink 
a társadalmi életben őket megillető állást méltóan 
elfoglalni  törekedni fognak  s hogy a létesítendő 
kereskedelmi kör nem csak uévleg fog  szerepelni, 
mint sok más üdvös intézményeink, hanem egyet-
értés, szoros összetartás által egy szak- és köz-
művelődési faktora  lesz a csiki kereskedelemnek s 
a 131 kereskedőnek kedves találkozó helye. 

J 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Eljegyzés. A n t a I f  f  y Gábor a csik-

szentmártoni k<r. járásbíróság tehetséges ifjualbirája 
a napokban eljegyezte L á z á r Ilonka kisasszonyt, 
vármegyénk néhai főispánjának  L á z á r Dénesnek 
szép leányát. Tartós boldogság kövesse az ifjú  pár 
szép frigyét! 

— Eljegyzés. Csikszentgyörgyi születésű 
B á l i n t János állami iskolai tanító a napokban je-
gyezte el l'apolczon T o m p o s Ida kisasszonyt. 

— Közgyűlés. A csíkszeredai olvasókör f.  hó 
5 én tartotta közgyűlését, melyen a rnult évi tiszti-
kar és választmány újból egyhangúlag megválasz-
tatott. Elhatároztatott, hogy a tagdíj hátráléknk 
szükség esetén bírói nton is felhajtassanak.  Kiutal-
tatott a kör bútorzatának pótlása végett beszer-
zendő bátorokra 100 frt.  Ezen kivül elhatároztatott, 
hogy a farsang  tartama alatt, a kör könyvtárának 
javára egy estély rendeztessék s annak rendezé-
sével a választmány megbízatott. J)r. Fejér Antal 
a kör ügyészévé, Molnár Ákos pedig a kör gaz-
dájává választatott. 

— A csiki vasat építkezési és élelmezési 
részvénytársaság igazgatósága f.  hó 3-án tartott 
ülésében megalakult s elnökké M o l n á r Józsei 
országgyűlési képviselő, pénztárnokká N a g y Imre 

és üzletvezetővé S z á v a Lukács választatott. Ezen 
ülésen az Qzlet megkezdésére és további folyamára 
vonatkozó több rendbeli intézkedés és kezdemé-
nyezés beszéltetett meg. 

— A osiki vasutépitkezési társaság 
ezennel felhívja  a csiki lakósok figyelmét,  hogy 
minden ember, kinek a vasutépitke/.ésnél használ-
ható anyaga, különösen fája,  porondja, incsz», köve, 
téglája, fuvara  van, azt akár Írásban, akár szó-
belileg terjeszsze a társaság elé, a inivégből az 
üzletvezető Száva Lukács ur minden hét azerda-
és szombati napján a társaság helyiségében dél 
előtt 9—12 óráig található lesz. A társaság helyi-
sége egyelőre M o l n á r József  ügyvéd ur emeleti 
lakásán van a városháza mellett. 

— Jogász-bál. A kolozsvári m. kir. tudomány 
egyetemi joghallgatók segélyző egyletük javára folyó 
évi január hó 17-én a kolozsvári nemzeti színház 
helyiségeiben zártkörű jogász-bált rendeznek. Be-
lépti dijak : személyjegy 3 frt,  családjegy 2 sz. 
5 frt,  3 sz. 7 frt,  4 sz. 9 frt.  Kezdete este 7,9 
órakor. Felülfizetések  köszönettel fogadtatnak  és 
hirlapilag nyugtáztatnak. 

— Közgyűlés. A csiksomlyói olvasókor évi 
rendes közgyűlését 18S>4. óvi deczember hó :30-án 
Bándi Vazul fógymn.  igazgató elnöklete alatt tar-
totta meg a következő tárgysorozattal: 1. Gazda-
és pénztárnoki számadás megvizsgálása. 2. Szállás-
ügy. 2. Lapok elárverezése. 4. Tisztujitás. 5. Indít-
ványok. A szép egyetértésben lefolyt  gyűlés neve-
zetesebb aktusát, a tisztújítást emelem ki, melynek 
eredményét az alábbiakban közlöm : incgválasztatott 
elnökül: Bándi Vazul fógymn.  igazgató ; alelnökül: 
Pál (íábor; gazda: (Jlösz Miksa; pénztárnok: Jakab 
Antal; jegyző : Ambruss Dénes. A választmányba : 
elnök: Bándi Vazul, tagok: Salamon Alajos, Szász 
Károly, dr. Kolonies Dénes, Kassay Lajos, Xagy 
István, Sántlia Simon eiryliangulag megválasztatván, 
elnök a tárgysorozat kimerítése után a tőle meg-
szokott lendületes zárbeszéd kíséretében a gyűlést 
bezárta. 

— Szülészet. A szétküldött színi jelentés 
szerint M e z e y Béla 28 tagból álló dráma, nép-
színmű, vígjáték és operetté társulatával Udvar-
helyről még e hó folyamában  Gyergyó-Szent mik-
lósra jön. A jelentés változatos és érdekes dara-
bokból álló műsort közöl. 

— Szilveszter-estély. A gyergyószentmik-
lósi korcsoly a-egylet á mult évben- is megtartotta 
szokásos Szilveszter-estélyét, még pedig ezúttal 
több tréfás  motatványnyal és vagyobb fénynyel, 
mit főképen  az érdekes és szép botiliion képezett. 
Az estély eléggé népes volt' ugyăn; de a belépő-
jegyek után befolyt  jövedelmet a rendezés költ-
ségei felemésztették  s tiszta jövedelműi csakis a 
felülfizetésekből  begyült 33 frt  maradt, melyből 25 
frtot  egy kalabriász-társaság egy vitás játék meg-
oldása ötletéből felülfizetésképen  adott. 

— Szegény gyermekek felruházása. 
A gyergyószentmiklósi vereskereszt-fiókegylet  jöve-
delmének egy részét helybeli jótékonyczélokra szokta 
fordítani  s kiváló gondoskodásban részesiti a sze-
gény tanulókat, hogy elősegítse iskoláztatásukat s 
enyhítsen a szegény szülök gondjain. Mult év de-
czember 22-én 30 pár csizmát osztott ki az iskolás 
gyermekeknek, nekik ez által sok örömet és boldog 
karácsonyt szerezvén. A kiosztást a segélyező bi-
zottság ügybuzgó elnöke, 1'sergü Vcllezeliié úrnő és 
a liókcgylet elnöke. Benedek György őrnagy telje-
sítették. 

Farkaskaland. Kellemetlen látogatói 
voltak az elmúlt esztendő utolsó pillanataiban Tásclick 
Gyula ditrői polg. iskolai rajztanárnak, közöljük az 
esetet az illető állal hozzánk bekiilililt tudósítás 
szerint: 

Szilveszter éjszakáján épen éjféli  12 órakor 
feleségemmel  egyik kománk családi ünnepélyéről 
való hazatérésünk alkalmával a község kellős közepén 

a községháza tőszomszédságában — levő laká-
sunk udvarán két farkassal  volt szerencsénk talál-
kozni, mclylyel, mint a nyomok ínututták, a haza-
térésünkig nyitva állott utczai kiskapun hatoltak be 
udvarunkra. Az udvarunkra való belépésünk után — 
mit sem sejtve — a kaput bezártam s befelé  in-
dulva jött szembe a váratlan hazatérésünk által meg-
lepett két ordas, melyeket kezdetben s a sötétben 
valami nagyobb kutyáknak tartottunk s azokat séta-
pálczáinmal megriasztani igyekeztem, de biz, azok 
nem hallgattuk a szóra, mire a bátor állatokat job-
ban megszemlélve csakhamar kitűnt, hogy azok bi-
zony valóságos farkasok,  melyek elől kitérve, azok 
most már a kis kapun akartak ismét kifelé  az ut-
ezára jutni, de ez be lévén zárva, pár perczig mint 
foglyok  szaladgáltuk fel  s alá udvarunkon, a mene-
külő utat keresve, melyet csakhamar meg is talál-
tak, mert a mig lámpással s egy rúddal felszerelve 
elriasztásukra indultam, már az udvar hátsó részén 
a kerten át elillantak. Hogy mennyire elszaporodtak 
vidékünkön e fenevadak,  mutatja azon körülmény) 
hogy a karácsonyi időszakban a piaezou láttak szin-
tén két farkast;  a templom mellett megöltek egy 
juhot; alszegben pedig egy Balla Antal nevü szé-
kely gazdának még a juhok berekesztése előtt ugy 
esti 0—7 óra tájban 11 drb juhát szaggatták szerte, 
valamint felszegheti  egy gazda szerencsére még ide-
jekorán kergette el juliui mellől a farkasokat.  Bá-
torságuk annyira megy, hogy éjnek idején mint 

kutyák ugy járkálnak községünkben, prédára lesve 
az emberi lakások közelében. Mint állítják, e fene-
vadak n közelfekvő  „Szárhegyi Tilalmas" nevezetű 
erdőségben tanyáznak. 

— Üj lap. „Székely-Udvarhely" czimen a 
i szomszédos testvér székely vármegye székhelyén 
Székelj-Udvarhelyen uj heti lapot indítottak meg. 
A lap felelős  szerkesztője: dr. V a j d a Emil fő-
reáli-ikolai tanár, társszerkesztők : K é n o s y Béla, 
S o l y m o s i Endre, E m b e r y Árpád, főmunka-
társ P o g á n y Kornél. Ezekhez a megye kitünő-
ségeinék és az ismertebb íróknak egész gárdája 
sorakozik. Kiadótulajdonos: B e t e g li Pál. Elő-
fizetési  ára: egy évre 4 frt,  félévre  2 frt,  uegyed-
évre 1 frt.  Megjelenik hetenként egyszer. 

— Gróf  Esterházy Géza-féle  cognac-
gyár részvénytársaság Budapesten — mint 
értesülünk — megkapta a magy. kir. pép"íü^yigaz-
gatóságtól a l'viteU engedményt jutalommn' együtt 
és a társaság már is nagymenny'ségü cognacot szál-
lított Németországba, Ez a Uöri'Wiény is bizonyítja, 
hogy nevezett vállalat m'nd nagyobb területre ter-
jeszkedik és hogy az Ks.erliázy-eognae mind ked-
veltebb lesz a közönség kö< eben. A társaság ezen 
kedvező fejlődését  legjobban bizonyítja az a köiül-
mény. hogy a nagyfokú  leírások és a tartalékalap 
növelése daczára a társaság mégis 8°/o osztalékot 
fizet  és hogy ez év első fele  még nagyobb jövede-
lemmel zárult be, daczára vagy épen azért, mert a 
társaság elsőrendű minőségű cognacot bocsát a piaezra 
és bevásárlásait csakis készpénzlizetés mellett eszközli. 

— Szacskavágó gép eladó 3 késsel és 2 
kerékkel. Hol ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

— A GyilUos-tó plasztikus térképe a kiállí-
táson. A gyergyószentmiklósi polgári iskola tan-
test ü.étének egy része a/.on, mindenki által helye-
selhető munkára vállalkozott, hogy a gyergyói 
részben fekvő  „Gyilkos tó" és vidékének dombora 
térképét gipsz-öntvényben elkészíti és bemutatja a 
milleniumi kiállításon. Nekünk nemcsak a tudo-
mány, művészet és ipar kincseit, hanem a valóban 
ritka tájképi szépségeinket is szemlélhetővé kell 
tennünk a kiállításon, hogy a turisták és termé-
szetbúvárok figyelmét  megyénk ezen kincsrire is 
felhívjuk.  A maga nemében, talán az egész konti-
nensen páratlan tájképi ritkaság a „Gyilkos-tó". 
A természet ezen megrázó szépségű, nagy teine-
tt'.j* egymaga megérdemli, hogy ne csak hazánk, 
hanem még Auglia fiai  a föld  túlsó oldaláról is 
felkeressék.  A tó 995 méter magasságban fekszik; 
2200 méter hoss*u és 150 méter széles. Álig le-
het e tónál vadregényesebb, igazán szólva, bor-
zalmasan szebb képet képzelni is. Körös-körül 
1500 — 1700 méter magas hegyóriások tekintenek 
le a tó tükrébe, melyből hatalmas fenyőfák  tör-
zsei emelkednek ki még most is; szélei pedig 
tömérdek tenyőroncstól és vizi növényektől van 
elborítva. Valami elbűvölő a természetnek itt lát-
ható csodás munkája. Az óriási hegyek ölébe szo-
rult tttndöklő tó, az oldalakról lerohanó patakok, 
a tó mélységébe lenyúló fenyőtömek,  az óriási 
polypok módjára összekavarodott vizi növények, a 
ló öbleiben mintegy a titánok keze által ősszé-
forgatott,  összevagda't. sziklák, h^gyoldalok lebi-
lincselik szemeinket s bámulatot keltenek bennünk 
a természet e nagyszerűsége fölött.  A maga nagy-
szerűségéből sem toll, sem ecset nem tudná fel-
tüntetni e ritka tavat s csakis domború térképpel 
leh«-t ezt megközelítőleg ábrázolni. A térkép egé-
szen szabályszerűen s megfelelő  nagyságban lesz 
elkészítve s a turisták és természetbúvárok bizo-
nyára érdekkel fognak  mellette megállani. Azon-
ban e tónak gyönyörű tái.<a a „Szent Anna-tó" 
is; e zöld kos/.oruba foglalt  sötét vizű tengerszem, 
te'iiploni csendjével s a partjain sorakozó árnyas 
fenyveseivel,  bükköseivel, kies vidékével mély be-
nyomást tesz a természet barátjára; azért ennek 
domború térképe is egyik érdekes tárgya lehetne 
a kiállításnak s a benndezendö csiki székely ház-
nak. A kiállítás megyei bizottságának tehát gon-
doskodnia kellene, hogy a „Szent Anna-tó" és vi-
dékének domború térképe is készíttessék el a ki-
állításra ahhoz értő szakemberek által. 

FKI.KI.ÖS SZKKKKSZTŐ : 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

PúM l'N K\TÁItS (1 v K l!l 1V ó I!VN 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KI.\1>Ó KS I.ArTn.AJWINOS : 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Y I L T T E » . * ) 
A t. kdzségi elöljáróságok ós közbirtokosságok 

szive* figyelmébe. 
Regálé kártalanítások szabályszerű feloBZtá̂  

sára 2, illetve ÍVj'/o-ért egy gyakorlott szakember 
ajáulkozik. Czime megtudható ezen lapok kiadó-
hivatalában. 

*) E 
a nem vállal 

rovat al&Lt megjelcutukért semmi fVWlú'ssíget 
» Szer*. 
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Pályázati hirdetmény. 
A „Gyergyó-Tölgyes és vidéke íaka 

rékpénztár részvénytársaság" elnöksége ezen-
nel közliirré teszi, hogy az intézet tisztvise-
lői karának választási ideje letelt s e miatt 
az igazgató pénztáraoki állásra évi 
400 frt,  a könyvelői állásra évi 400 
frt  és a titkári állásra évi 100 frt  fize-
tés mellett pályázat nyittatik s felhivatnak 
mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
szabályszerű s okmányokkal felszerelt  pályá-
zati kérvényüket legkésőbb e hó 29-ig 
alattirt elnökséghez beadni. 

Megjegyeztetik, hogy az igazgató-pénz-
tárnok fizetésének  kétszeresét óvadékul be-
fektetni  köteles. 

Kelt Tölgyesen, 1895 január 4-én. 
Kapdebó Vidor, 

titkár. 
Török Antal, 

elníjk. 

Pályázat. 
A

 ?.gyergyói első takarékpénz-
tár részvénytársaságinál újonnan 
rendszeresített, havi utólagos részletekben 
600 frt  évi fizetéssel  díjazandó * a 
folyó  év február  havában tartandó közgyű-
lés által betöltendő segédkönyvelői ál-
lásra pályázat hirdettetik 

Az alapszabályok értelmében az inté-
zet tisztviselői 6 évről (i évre választatnak. 
A megválasztandó segédkönyvei" egy évi 
sikeres szolgálat után fog  fentebbi  értelem 
ben állandósittatni. 

Pályázók képességüket igazoló okmá-
nyaikkal felszerelt  folyamodványaikat  f.  év i 
január 31-ig alul irt igazgatósághoz ad-
ják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. január. 2. 
t-s Az igazgatóság. 

Sz. (i—895. 

Hirdetmény. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrség-

ről szóló 1894. évi XII. t. cz. 2. §-a értel-
mében felhivatnak  azon birtokosok, a kik 
Csik-Szenrimre község határának nyomá-
sokba osztott részeiben földbirtokkal  bírnak, 
1895. évi február  hó 14-én d. e. 9 
Órakor Csik-Szeutimre községházánál tar-
tandó közgyűlésen jelenjenek meg. Ezen 
közgyűlésen a birtokosság a felett  fog  hatá-
rozni, hogy a nyomásos gazdálkodás a köz-
ségben tovább is fentartassék-e  ? 

Felhivatnak azon birtokosok, a kik a 
az 1894. évi XII. t. cz. 3. § a engedményé-
vel élni akarnak, ez iránti igényüket a köz-
ségei ő Íj á roság r. a k a közgyűlés határideje előtt 
egy nappal jelentsék be. Bejelentésük felett 
a közgyűlés birtokarány szerint számított 
szavazattöbbséggel dönt. 

A közgyűlésen k.-alc-iki járás főszol-
gabírója, vagy megbízottja fog  elnökölni. 

Kelt C dik-S/.entimmi, 1895. i,ui. (i-aii. 
Gsató József, 

li. jegyző. 
Sándor Gergely, 

küzs. bil'y. 

Hirdetés. 
Közliirré tétetik, hogy a Szárhegy köz-

ség tulajdonához tartozó mintegy 40 ezer 
hold erdős- és mezőterületen gyakorolható 
vadászati és halászati jog az 1895 év fab-
ruár hó 1-től kezdődőleg G egymásután 
következő évre 1895. jan. hó 30-án d. 
e. a község hivatalos helyiségében Gyer-
gyó-Szárhegyen tartandó nyilt árverésen a 
legtöbbet igérő vállalkozónak haszonbérbe 

n o 
adatnak. 

A vadászterület kinyúlik Borszéken tul 
a vármegye és marostordamegyei birtokos-
ság és a Keletnenhaviis erdőségéig ; a ha-
ászteriilet pedig magában foglalja  a Maros 

folyóját,  a Moldovába folyó  Bcsztercze vizét 
éa számtalan sok kisebb havasi patakokat. 

A vadászati jog évi bérletének kikiál-
tási ára 4 0 frt,  a halászati jogé 5 0 frt-
ban állapittatik meg, melyhez képest ár-
verezni kívánók az árverés megkezdése előtt. 
10°/« bánatpénzt köteleztetnek az árverező 
elöljáróság kezére lefizetni. 

A nyilt árverés megkezdéséig kellő bá-
natpénzzel ellátott és szabályszeriileg felsze-
relt zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 

Egyéb részletes feltételek  hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Gyergyó-Szár/iegyen, 1894. de-
czember 16-án. 

3 -3 Az elöljáróság. 

Gróf  Esterházy Géza-féle 

C o g n a c - g 1 3 7 - á u a : S -
Budapest . 

Dr. Heumann Zsigmond kir. kereskedelmi törvényszéki hites 
vegyész által hivatalosan megejtett és általunk tudomásul vett vizsgálatuk 
alapján az 

S S T E B B á Z Y - C O G N A C -
ot betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen használva, mint kitűnő 
minőségűt a franczia  cognocokkal vetekedőt a legjobban 
ajánlhatjuk.. 
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Dr. Ángyán Béla, 
egyetemi tauár, 

Dr. Kétly Károly, 
eterni tanár. 

Dr. Réczey Imre, 
egyetemi tanár. 

Dr. Bárón Jónás, 
egyetemi tanár. 

Dr. Póor Imre, 
kir. tanácsos, egyetemi tanár. 

Dr. Tauffer  Vilmos, 
egyetemi tanár. 

» 
* 
* 
» 
* 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott, mint Gál Nándor vagyonbu-

kott csikbalánbányai kereskedő csődtömege 
gondnoka ezennel közhírré teszi, hogy a 
Gál Nándor csődtömege gyanánt leltározott 
Gyergyó-Tekerőpatak és Gyergyó-Szentmik-
lós községek határain, nevezetesen pedig 
„Szánduj pataka" és „Furtina" nevű helye-
ken több részletben levő 1220 Q i l tűzi fe-
nyőfa  az 1895. január hó 21-én a hely-
színén megtartandó nyilvános árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénzfizetés 
mellett eladatni fog. 

Csik-Szereda, 1895. jan. hó 6-án. 
Dr. Fejér Antal, 

iigyvéil, 
mint a Gál Nándor csődtömege 1-2 

gondnoka. 

N é g y r e g é n y i n g y e n ! 
l E T e l l ^ i - v - á c s 

a m ü v e i t m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g h e z ! 
A „Képes Családi Lapok" jelenleg már az ország minden  vidékén  a legtöbb 

müveit magyar család  rendes  házibarátja. 
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig hazafias  irányban s ugy 

van szerkesztve, hogy a serdülő  leánykának  is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az 
atyák,  anyák és nagyanyák  is mindig megfelelő  szórakozást és hasznos olvasmányokat 
találnak benne. 

A „Hölgyek Lapja" czimii melléklet a nő hü tanácsadója és szellemi titkára. 
A „Regónymellóklet" évente négy diszes regénynyel a jándékozza meg előfize-

tőit, szép szines borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt,  teliáf,  összesen négy forint. 
A „Borítók" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdé-

sekkel, feleletekkel,  egyszóval a „Képes Családi Lapok" a legtartalomdusabb, a legélénkebb s 
mégis a legolcsóbb  szépirodalmi  képes  hetilap. 

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja" mellék-
letünknek divatképei  mindig a legjobb divatnak mintái; igy az 18'Jö-ik évi első szám a 
következő tartalommal jelent meg: 

„Házsmár és társa" regény Beniczkynó Bajza Lenkétől;  „Újév" költemény Áb-
rányi Emiltől:  „A befelé  fordított  kép" novella Muray  Károlytól;  „A nő feladata"  dr. 
Tiirnowsky  Mórtól;  „A sötét világ" Tolnay  Lajostól;  „ Az if|u  anya" költemény dr. Felcki 
Sándortól;  „Az álom" G. Diószeghy Mórtól;  „íiál után" Mészáros  Sándortól;  „Az időről" 
szatira Jámbor í. II nmf.ltl  - X  a7fin  c-7Ínád9n/í<f  ••arrj&mr Pn/íiiirtíiiv/í-ir / i - u lit / /» / szatira Jámbor  Lajostól;  „A szép színésznő" regény Rudnyánszky  Gyulától. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
a „Hölgyek Lap ja" czimii divat s „Regóny"-uielléklettel együtt 

Egész évre 6 frt  — kr. 
Fél évre . . 3 „ — „ 
Negyed övre . . . . 1 „ 50 „ 

A „Képes Családi Lapok" hetilapból mutatványszámokat  ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt —: legczélszerübben levelezőlapon — hozzá 
fordulnak. 

A ki  három uj előfizetőt  gyűjt s az előfizetési  összeget utalványon egyszerre beküldi, 
annak elismerésül .egy diszes  emlékkönyvet"  küldünk. 

, . -t ki  az egész évre szóló hat frtnyi  elöfízctósi  összeget  <S'0 kr  osonni-
olasi és postaszállítási  dijjal  együtt  egyszerre  beküldi,  annak elismerésül  4 regényt 
üldünk;  a ki  X  frt  előfizetési  összeget 40 kr  csomagolási  és postaszállítási  dijju. 

egyszerre  beküld,  annak két  regényt  küldünk  elismerésünk  jeléül  és a ki  csak 1 
írt  ;><) krnyi  negyedévi  előfizetési  dijat  20 kr  csomagolási-  és postaszállítási  dijjal 
együtt  egyszerre  beküld,  annak a kiadóhivatal  egy regényt  küld  jutalmul. 

a „Képes Családi Lapok" 
kiadóhivatala 

Budapest,  Vadúsz-utcza  14. sz. saját házában. 
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Nyomatott. Osik-ÍSzeî HAhan lH9r, a laptukî inN és kiad6 Györgyjak*!» Márton könyvnyomdájában. 


