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Györffy  Gyula a Tisza-féle  törvényia-vaslatról*) J 

Lapunk közelebbi számában foglalkoz-
tunk a mai bonyolódott politikai viszonyok-
kal s a többek közt, mint minket közelről 
érdeklő dolgot, tárgyaltuk a Györffy  Gyula 
kilépését a szabadelvű pártból. 

Erre vonatkozólag vettük Györffy  Gyula 
úrtól a következő levelet és közleményt: 

Tisztelt Szerkesztő ur! E válságos politikai 
helyzetben még nem volt időm önökkel érint-
kezni és kilépésemről önöket felvilágosítani. 

Annál kellemesebben olvastam lapjá-
nak ide vonatkozó tárgyilagos czikkét. 

Természetes, hogy választóimnak be 
fogok  számolni, és azt helyesen méltózta-
tott kilátásba helyezni Ma még a napját 
nem tudom. Addig is azonban némi tájé-
kozásul szolgálhat az ide mellékelt közlemény, 
mely kilépésem inditó okait magába foglalja. 

A helyzet nagyon súlyos és kétségtelen, 
hogy a nemzet nagy válságok leié sodortatik, 
vagy a nemzet mellett, vagy ellene kell állást 
foglalni.  Én egy pillanatig sem haboztam. 

Sokan, reménylem mindnyájan együtt 
leszünk rövid idő alatt, szörnyű lenne, ha 
nem igy lenne. Ettől óvja Isten hazánkat, 
és nemzetünket! 

Eddig tart a levél, a közlemény pedig 
a következő: 

A Tisza-féle  indítványt magam részéről egy 
perczig sem vettem törvényjavaslat számba. Mert 
ha komolyan arra számíthatott volna valaki, bogy 
egy ily törvényjavaslat a többség támogatásával is 
keresztül vihető; akkor sokkal természetessebb lett 
volna az indenmitást vinni keresztül, nem pedig egy 
ilyen kétségbeesett eszközhöz fordulni,  a mely tör-
vénnyé válás esetén az alkotmánynak  törvény-
hozási uton való kontiskálását  jelentette volna. 
Az indítványra oly czélból, hogy a többség kon-
statált assék, szükség nem volt, mert hiszen ezt az 
egész ország tudta. Hogy pedig ez a többség alá-
írás  utján szavazatilag  leköttessék  és törvény-

*) Szívesen tért adtunk Györffy  képviselő ur köz-
leményének azon tiszteletnél fogva,  melylyel mint vár-
na eg^yenk egyik kerületének képviselője iránt tartozunk, 
a nelkill azonban, hogy ebből bármi vonatkozást lehetne 
tenni lapunk álláspontjára. Szerk. 

hozói függetlenségétől  megfosztassák,  arra meg 
az indítvány igen frivol  komédia,  a mely elég 
lelkiismeretlen  az alkotmány  megsemmisiié-
sére irányuló javaslat  formájába  burkolózni. 

A kérdés meritumára a következőket jelen-
tem ki: 

Mlnthogv a szibadelvüpárt csupán alkotmá-
nyos szabadelvű programúi alapián nyert mandá-
tumot, ennélfogva  a Tisza-féle  javaslatot, a melyet 
még Tisza  Kálmán  se mert alkotmányosnak 
jelezni, mint a programmtól való lényeges elté-
rést, mintán ezzel homlokegyenest ellenkezik, nem 
akczeptálliatom. A nemzet minket az alkotmány 
védelmére  rendelt ki és minden jelölt, a ki ellen-
kező programmot adott volna, még büntető  eljá-
rás alá is esnék. Nem csak képviselő, de a nem-
zetnek egy tagja sem járulhat hozzá büntetlenül 
egy oly javaslathoz, melynek czélja a parlamen-
tet feleslegessé  tenni s az alkotmányt eltörölni. 

Nem szabad és nem lehet a parlament  meg-
kerülésével  egy klubba  helyezni át a parla-
ment jogait,  Mert a képviselők csupán a parla-
mentben képiselők, ott gyakorolják jogaikat, azon-
kívül  nem. Igy a szabadelvű párt is csnpán egy 
gyülekezet, mint akármely más népgyűlés járhat 
el, több jelentősége nincs. Mihelyt azonban a kor-
mány egy ilyen pártklubra támaszkodik,  sőt az 
alkotmányellennes kormányzásra onnan veszi az 
inspirácziót:  ez a pártklub azonnal kilép az őt meg-
illető hatásköréből és magát forradalmilag 
helyezi a parlament  fölé.  Ha a kormány az al-
kotmányellenes állapotra jogezimnek használja a 
szabadelvű párt határozatát s ezt bázisul teszi, 
az nem egyéb mint a parlament megsemmisítése s 
helyébe egyes csoportok beállítása. Természetes, 
hogy ennek a jelentősége csak fokozódik,  midőn 
az alkotmányellenes  térre  lépés határoztatik el. 

Az az indokolás, hogy a törvényjavaslat gon-
doskodik arról, bogy precédenst jövendőre nézve 
ne alkosson, üress frázis;  mert ha alkotmányelle-
nes lesz a kormányzás, ez egy oly ténybeli kér-
dés, a melyet semmiféle  klubhatározattal,  még 
parlamenti  határozattal  sem lehet megsemmi-
síteni.  Azt sem lehet dekretálni serami határo-
zattal, hogy ha az állami életben hasonló esetek 
állnak be, az eljövendő kormány ugyanazon tényt 
el ne kövesse. Ugy is megcsinálja a kormány, ha 
teheti, ennélfogva  nem lehet oltalom  semmiféle 
körülírás  az eljövendő kormány hasonló cselek-
ményével szemben. Nincs is hatalmukban ily oltal-
mat teremteni, de hatalmunkban  áll  és köteles-
ségünk  a már meglevő  alkotmányjogi  garan-
cziákat  érvényükben  és épségükben  fentar-

tani, mint egyetlen biztosítékot és védelmet a nem* 
zetre nézve hasonló kényszerhelyzetekben. Ezek-
től legkevésbbé szabad eltérni a legelső esetben-
mint a mely precédeusként fog  a jövendő idő előtt 
állani. 

Ilyen garánczia nevezeteaen az, hogy a szük-
ségjog egyáltalában,  — s ilyennek tekintendő a 
fent'orgó  helyzetben a kormány alkotmány ellenes 
kormányzása — a maga természete szerint csak 
addig terjedhet és csak addig jogosult, a meddig 
a tényleges  szükség  parancsolja.  Minden lé-

pés és minden tény a mely ezen tul  történik, jog-
sérelem, sőt esetleg bűntény. (Hazaárulás.) Tehát 
ez a jog az, a melyet a legszigorúbban kell értel-
mezni, ép ugy, mint az önvédelem jogát. Ha már 
most egy ily szükségjog  gyakorlására  a kor-
mány attól a többségtől, melynek feladata  a szük-
ségjog határait annak idején megállapitni, előzete-
sen kaphat  indemnitást:  ki az a ki a szükség-
jog határait az adott esetekben ellenőrizni fogja  ? 
Mert hiszen a többség már előzetesen  megadta 
a felmentést.  Vájjon feltételezhető  e azon többség-
ről, mely az előzetes felhatalmazást  az ismeretlen 
jövendő száraára kész meg adni, hogy a parlament-
ben ezen lényével szemben annak idején a szük-
ségjog határait kellő szigorral fogja  megvonni és 
az esetleges túllépéseket lelkiismeretesen sújtani ? 

Ez az egyik szempont. A másik az, hogy 
alkotmányunk értelmében a kormány  felelős.  Ezt 
a felelősséget  önmagáról semmi körülmények kö-
zött át nem háríthatja az alkotmány világos meg-
sértése, kijátszása nélkül. Ha tehát az allkotmány 
ellenes kormányzás kényszere be fog  állani és a 
kormányzást akkor is tovább kell vinni, mert anar-
khia lehetetlen ; ezt a kormány kizárólag  csak  a 
saját felelőségére  köteles teljesíteni. Nem sza-
bid és nem lehet a felelősséget  áthárítani előzete-
sen s pláne azokra, a kik őt ellenőrizni  vannak 
hivatva és a leik a kormányzásért semmi féle 
felelősséggel  nem tartoznak  senkinek.  Éppen 
abban rejlik a garanczia, bogy a kormány a saját 
tényében tudván, érezvén a saját kizárólagos  fe-
lelősségét,  óvatos, hogy alkotmány sértést el ne 
kövessen, a midőn kénytelen törvény ellen kormá-
nyozni. Alkotmány ellenes kormányzás esetén, a hol 
a szükségesség az egyetlen kritériuma a kormány 
cselekvőségének, még sokkal súlyosabban lép elő-
térbe a kormány kizárólagos  felelőssége.  Tehát 
ezt előzetesen indemnizálni nemzetárulás. 

A legnagyobb veszély kétségkívül abban rej-
lik, hogy a jövendő kormányok igenis préczeden-
sül fogják  felhasználni  ezt az esetet oly viszonyok 
közt is, a midőn az alkotmányellenes  kormány-
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Modern házasság. 
Szép fiu  volt Gergely Ernő és alapjában véve jó 

flu,  de szeretett tulnyujtozkodni a takaróján. Vagyis 
sseretett sokat költeni. Mindig adósságban úszott ba-
rátai, jóakarói s különösen öreg protektorai váltig 
mondták : Szép tehetség, de semmi jövője — hacsak 
meg nem változik. 

Gergely Ernő egyszer csak egy csúnya lépésre 
határozta el magát: arra, hogy megváltozik. Már 
ahogy 6 értette ezt a változást: megnősül — sok, 
nagyon sok pénzért, elvesz akár kit, csak pénze le-
gyen, temérdek, annyi, hogy mindig legyen és min-
dig költbessen, mégis maradjon. 

Abban az időben elhagyta egyik elsőrangú 
pénzintézetnél viselt állását, (a hitelezői ugrasztották 
ki) és elment egyik hires fürdőbe  gondnoknak. Itt 
asután a ritka szép és érdekes fiu  érthető feltűnést 
keltett. 

Közel volt a fürdőhely  — hadd hallgassuk el: 
melyik bányavároshoz, ahol egy milliomos özvegy-
asszony lakott. És az özvegy minden évben át szo-
kott rándulni e közeli fürdőbe  leányával, a már nem 
egész fiatal  Jolánnal. 

Jolán ssép lány volt, csak hogy könnyüvérü. 
Bele sseretett a város egy fiatal  ügyvédjébe, kivel 
titkos viszonya volt A vissony kítudodott Nagy 
ssensáczió, kínos botrány lett as eseményből, a mely 
hónapokig szóbeszéd tárgyát képeste a bányavárosban. 

Ezután Jolánt gyorsan férjhes  adták valami 
öreg nrbos, más nem is vállalkozott volna e szerepre, 
S alig élt Jolán egy két napig a férjével,  megindi-

a j f  Lapunk 

zetónél kötötték, azután zártkörű ebédhez ült a ki-
csiny uásznép. Az uj asszony gyámja tartotta a 
felköszöntőt. 

Az ebéd után az uj pár Budapestre készült, 
bogy itt állandóan letelepedjék. Mikor a „boldog 
férj"  a hozományra vonatkozólag megjegyzéseket 
tett, az anyós egyszerre igen fagyos  arezot mutatott 
a a gyámhoz utasította vejét. 

A gyám ezután kezébe nyomott ötezer forintot. 
Gergely ellenkezett, de végre is mit tehetett? Azt 
gondolta magában, hogy ha ez elfogy,  majd oaak 
kell adniok megint; s elment feleségével  Budapestre. 
Ott a Stefániaut  végén egy villát béreltek s as 
asszonynak felszállított  bútoraival elég kényelmesen 
és lakályosan rendezték be. 

És Gergely Ernő most már gondtalanul élhe-
tett passzióinak. De meddig? A meddig ai ötezer 
forint  tartott. És meddig tartott ? Egy-két lóverseny, 
egy-két reggelig tartó kártyázás, egy-két bécsi ki-
rándulás — az asszonynak pénzért kellett irnia, mit 
Ernő is komoly hangon sürgetett 

És jött pénz, osak hogy nem több, mint ezer 
forint.  Azt irta a gyám, hogy ez as utolsó, elvárja, 
hogy „Gergely ur állást foglal". 

Gergely ur nem foglalt  állást, hanem elverte 
nejével az ezer pengőt s azután irt újra egy leve-
let pénzért. A levél igen goromba volt. A gyám nem 
találta érdemesnek, bogy válaszoljon. Ment egy még 
gorombább felszólítás,  melyben már Ernő fenyege-
tődzött, hogy noha szereti nejét, kénytelen less a 
faképnél  hagyni, s haza küldeni, mert eltartani nem 
birja. 

Jött újra ezer forint  És ezután osakugyan 
Megtörtént a házasság. Csak az anyakönyvvé-1 nem küldtek, ha osak ait nem számítjuk, amit oly-

mwi «ÁMAh OK egv fél  Ív melléklet van osatolva ^ftg 

totta ellene a válópert s mint asszony visszatért 
anyja házába. Mintha ezzel a látszat meg lett volna 
mentve 1 A válóper eldőlt, a nőt elválasztották fér-
jétói s Jolán anyjával a közeli fürdőre  ment az iz-
galmakat kipihenni. 

Itt azután megismerkedtek Gergely Ernővel, a 
figyelmes,  a szeretetre méltó fürdőgondnokkal.  Jolán-
nak mindjárt megtetszett a fiu.  Anyja is kifogásta-
lannak találta és nem vette észre, hogy ép ezért 
nem a leányához való. Gazdag asszony volt ki túl-
becsülte aranyainak értékét, noha ott is, ahol az 
aranyai mozgásba kellett volna hoznia, mindenkor 
retenetesen fukar  volt. Avagy mert most leányáról 
van szó, hát nem lenne az ? 

Gergely alaposan informálva  volt a fiatal  nő 
múltjáról, s mégis udvarolt neki komoly szándékkal. 
A történtek után ugyanis a fukar  asszonyról azt té-
telezte fel,  hogy legalább százezer forint  lesz a lány 
hozománya 

És Gergely Ernőt hiába intették barátai. Ez 
lesz a kegyelemdöfés  részedre, flu  légy eszednél 1 

— Én szeretem Jolánt, felelt  durczásan Ernő, 
a nem törődöm a múltjával. Szeretett, tévedett, meg-
szenvedett s most okosabb lett: ha engem fog  sze-
retni, nem fog  megtévedni. 

És megkérte a leány kezét. Persze megkapta, 
százezer forint  a leány hozománya, szólt az eljegy-
zés elótt az anya. 

S a szép fiúnak  első sorban, vagy csak egye-
dül, a százezer forint  kellett. 

De az anya is jól volt informálva.  Tndta, hogy 
Gergely könnyedén bánik a pénzzel, sót csak ez 
vezeti szandékábau. Ezért hát ki akarta játszani. 
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zás kényszere  előtt  állani  nem fognak.  De 
kényelmi szempontból erre a praecedensre hivat-
kozva, indfmm«áltathatja  majd magát egy kormány 
a pártjával akkor, is, a mikor erre evidenter szük-
ség nem lesz. 

Azt a praecedenst nem akarom megteremteni, 
hogy párthatározatok folytán  valaha valamely kor-
mány alkotmányellenes kormányzásra léphessen; 
ilyet esak a legsúlyosabb  kényszer  esetében 
kell sajnálattal eltűrnünk. 

Mindezekért én, mint ama székelység  egyik 
képviselője, a mely ezen alkotmányért évszázadokon 
át vérét, vagyonát és szabadságát áldozta fel,  a 
Tisza-féle  javaslatot fajom  elárulása  nélkül  még 
akkor sem fogadhatnám  el, ha nem volnék képviseld 

= 8zolgabiróság Gyimesen. A Oyimesen 
szervezett aj szolgabi > ói állás betöltése végett a 
legközelebbi közgyűlésen fog  a választás megqjtetni 
Nagyon szigora mérlegelés alá veendó a pályázók-
nak nemcsak jogi képzettsége, de nyelvismerete is, 
mert ez országos érdekű állásnak elhamarkodott, 
egy esetleg alkalmatlan egyén általi betöltése igen 
nagy horderejű következéseket vonhat maga ntán. 
A pályázók között olyan is van, mint értesülünk, ki 
a magyar, német s román nyelvet szóban s Írásban 
tökéletesen birja. Nem akarunk egyik jelölt érdeké-
ben sem szót emelni, de mindenesetre kívánatos, 
hogy a megválasztott egyén a határszéli viszonyok-
hoz képest nyelvismeretével, ugy energiájával s kép-
zettségével egy ily fontos  állással járó igényeknek 
megfelelni  képes legyen. 

= Báró Dániel Ernő kereskedelemügyi 
miniszter a párisi világkiállításra mintegy 1700 fény-
képfelvételt  küld Magyarország legszebb tájairól, 
műemlékeiről és érdekességeiről. E fényképeket  V á-
g ó Bertalan nr végzi a Magyar Állam Vasutak meg-
bisásából. Hogy a hazai közönség is meg.smerje eze-
ket a képeket, a miniszter megengedte, hogy a Fővá-
rosi Lapok ozimü képes hetilap, mely egy rövid félév 
alatt újból köakedveltségüvé tudta tenni magát, Bzám-
ról ssámra közöljön néhány ilyen felvételt.  E lap 
elóflsetói  igy nagybecsű gyűjteményhez jutnak. 

A n e g y e i kSzIgazgaláiti bizottság 
Blénértfl. 

Csik-Szereda, deozember 12. 
Megyénk közigazgatási hizottsága ma tartotta 

meg havi rendes ülését M i k ó Bálint főispán  nr 
elnöklete alatt, melyen a tagok kevés kivétellel 
jelen voltak s a melyen először mutatkozott Veres 
Sándor nj tiszti főorvos. 

- As egyes szakelőadói jelentések figyelmet  ér-
demlő nevezetesebb adatokat nem tartalmaztak; 
azouban a főorvosi  jelentésből örömmel konstatál-
hatjuk, hogy megyénk területén a közegészségi ál-
lapot a mnlt hóban még kedvezőbb volt, mint a 
megelőző hónapban s a fertőző  betegségek is apa-
dóban vannak. 

A másik nevezetesebb mozzanat, mit a tan-
felügyelő  jelentéséből kiemelhetünk az, hogy a folyó 
tanévben Oyergyó-Szentmiklóscn, Qyimesbükkben és 
Caik-Delnén gazdasági ismétlő iskolák szerveztettek. 

A folyó  ügyek közül fölemiitjük  a következőket: 
Magyar kir. földmivelési  miniszter urnák azon 

felhívására,  hogy az 1898. évi XIX. t.-cz. értelmé-
ben szervezendő m. kir. erdőhivatalok és m. kir. 
járási erdőgondnokságok székhelyeire és kerületeire 
nézve esetleges kívánságait a bizottság fejezze  kl, 

földmivelési  miniszter nr fölkéretai  határoztatott, mi-
szerint tekintettel arra, hogy Csikmegye egyike az 
ország legnagyobb erdőterülettel biró vármegyéinek 
s mint ilyennek nemcsak a rendezés, hanem a ke-
zelés miatt is legtöbb hatósági kösegre van szük-
sége : a központon, Csik-Szeredán az egész vár 
megye területére kiterjedő hatáskörrel egy erdő-
hivatalt ; továbbá a vármegye négy szolgabírói 
járásának székhelyén és Oyergyó-Tölgyesen a vár 
megye mint magán tulajdonos, valamint Gyergyó-
Szentmiklóson, Csik-Szeredában és Szentmártonon a 
községek és más közbirtokosságok erdőinek kezeié 
Bére egy-egy járási erdógondnokságot szervezni mél 
tóztaasék. 

Kereskedelemi miniszter ar a marosi tutajozás 
reudezése tárgyában a közigazgatási bizottság által 
felterjesztett  szabályrendulettől a jóváhagyást meg-
tagadván, a Maros mentén fekvő  községeket felhívni 
rendelte a szabad kikötő helyek kijelölésére ÓB azok 
használatának szabályrendelettel való rendezésére. 
Minélfogva  a bizottság a Maros mentén fekvő  köz-
ségeket utasítani határozta, hogy a volt közmunka 
és közlekedési minisztérium által 1885-ben 30507. 
szám alatt kiadott szabályrendelet 6. §-sa értelmében 
a szabad kikötő utakat mielőbb jelöljék ki 8 azok-
nak használatát jóváhagyás végett a földmivelési 
miniszterhez felterjesztendő  alapszabályokkal ren-
dezzék. 

Qyörgy János csomafalvi  anyakönyvvezető he-
lyettes 20 frt  tiszteletdijának 30 frtra  való feleme-
lése belügyminiszter urnái javaslatba hozatott. 

Lórinoz Vilmos alfalvi  község jegyző és anya-
könyvvezető azon folyamodványa,  hogy az 1899. 
évi január hó 1-től kezdódőleg állami javadalma-
zással Alfalu  község részére egy, az anyakönyvve-
zető helyettesi teendőkkel is megbízandó segéd-
jegyzői állás rendszeresittessék pártolólag A belügy-
miniszterhez felterjesztetni  határoztatott s a beállí-
tandó segédjegyző évi javadalmazására 400 frt  állami 
segély megadása kéretett. 

Csik-Szentsimonon az anyakönyvvezető lemon-
dása folytán  5 hónapig önállóan működött Veres 
Dénes anyakönyvvezető helyettesnek az azon idő 
alatt megmaradt anyakönyv vezetői tiszteletdíjból 20 
frt  jutalom a belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

A gyergyó-alfalvi  róm. kath. iskolaszék azon 
kérése, hogy a község Martonfalva  nevü részében 
felállítandó  kath. elemi iskolánál rendszeresítendő 
egy tanítói állomás javadalmazására az 1899/1900. 
tanévtói kezdve éveukint 400 frt  államsegély ki-
eszközöltessék, ajánlólag a vallás- és közoktatási 
miniszterhez fölterjesztetni  határoztatott. 

Péterfi  Árpád lázárfalvi,  Márton Sándor és 
Lacz János csik-szentléleki népiskolai tanitók első 
évi ötödéves pótlékának államsegélylyel való fede-
zése a kultuszminiszternél javaslatba hozatott. 

Ezeken kivül több, egyesek által felebbezett 
közrendészeti ÓB adóügyek láttattak el. 

kor-olykor az asszony elsején kapott. Gergelyt el-
fogta  a keserűség s uj adósságokba merült, melyek-
től nem szabadulhatott. 

És bevallotta fenyegetését.  Haza küldte az 
asszonyt. Mit is csinált volna itt a fővárosban  vele ? 
As asszony azonban szerette szép férjét  s addig 
könyörgött anyjának, mig az megengedte, hogy 
Ernő lejöhessen a bányavárosba. 

Gergely sziveBen szökött meg hitelezői elől a 
— feleségéhez.  Ott azután mindene volt, osak pénze 
nem. De körelében volt a sok pénznek, melynek 
osak ba egy része birtokában lenne, mehetne njra 
fel  Budapestre. 

Tudta, hogy anyósa az öreg almáriomban tar-
togatja a pénzt. Azt pedig oly könnyű felszakítani, 
— nem Wertheim szekrény az; egy kis nyomás és 
a sár enged. 

A zár engedett. . . . és két darab nagyértékü 
réssvénynyel Budapest felé  vette útját Gergely, fele-
ségét otthagyta. És es volt a baj. Az anyós feljelen-
tette a vejét. Alig mulatott egy-két napig a főváros-
ban, lefogták. 

. . . Hiába vonták viBsza a panaszt, a fösvény 
anyós és a könyelmü feleség,  a betöréses lopás 
.hivatalból üldözendő cselekmény" s vajmi szigo-
rúan bünteti a törvény I 

A könyelmü, sülyedt embert három évi börtön-
büntetésre Ítélték, az asszony pedig kiábrándultan 
ott maradt anyjánál, hogy megindítsa második férje 
ellen a válópert. 

. . . íme egy modern házasság I Természete-
sen harmadik férje  nem is akadt, de nem is kellett 
volna Jolánnak. 

Qasparone. 

I R O D A L O M . 
Érdekes a lbum készül most, inely számos iró és 

irónő arczképével jelenik meg. Ez a Fővárosi  Lapok  ka-
rácsonyi suámo, mely bemutatja azoknak az arczképét, 
a kik ez év folyamán  a lap számára dolgoztak. £ szám 
tartalma irodalmi eseménynek Ígérkezik. 

Két u j magyar dal-a lbum jelent meg ép most 
KlSkner Ede zenemükiadóhivatalában — és kapható 
Györgyjakab Márton könyvkereskedésében — kiegészí-
tésül minden dalgyűjteményeknek — mivel az ezekben 
közölt dalok, melyek az idény legújabb, legkeresettebb 
divatos nótái, eddig semmi más gyűjteményben nem 
jelentek meg s énekre és zongorára a legszebb czigányos 
modorban ugy vannak letéve, hogy zongorán magában 
is játszhatók, mert a dallam a zongora részben is telje-
sen benne van. Czimttk -. 50 luiUgató  nóta, a legnevesebb 
dalszerzők dalai legjavából összegyüjté Csengery Gy., 
mely a többek közt tartalmazza : A Tiszának jaj de mély. 
— Elragadta galanbomat. — Ha meghalok. — Haran-
goznak a faluban.  — Huzd czígány. — Kiszáradt a rezgő 
nyárfa.  - - Még azt mondja a bironé. — Nem vágyókén 
boldogságra nevelve. — Patyolat a kuruez. — Regi nóta, 
hires nóta. — Viz-viz-viz. — Zug a szélvész stb. stb. 
Ara a 60 oldalos kötetnek 1 frt.  — 50 buf  ejtő  nóta, a 
legjobb dalszerzők dalai s divatos uj nóták legjavából 
összegyttjté Csengery Gy, a többek közt tarttalmazza: 
Asszony-asszony, az akarok lennni. — Édes anyám a 
kendőm. — Estét harangoznak a toronyban. — Ha fel-
megyek a budai hegyekre. — Házunk előtt mennek el 
a huszárok. — Három bokor saláta, kis angyalom. — 
Magas a kaszárnya. - Már én többet a föutczán.  — 
Nyitva van a babám rácsos kapuja. — Októbernek el-
sején. — Süt a mama. — Szélről van a házam. — Tiz 
krajezáros pirosító. — Vékony deszka kerítés. — Vígan 
vannak, vigan vannak lenn a faluban.  — Ara a 60 ol-
dalos kötetnek 1 frt.  Postaküldéssel egy-egy kötet 1 frt 
10 kr. — A két kötet 2 frt  15 kr. 

A Magyar Hír lap a lbuma az idén is gyönyörű 
lesz, még szebb, mint a minővel ez a kitűnő lap minden 
évben kereskedni szokott előfizetőinek.  Megszokta már 
a közönség, hogy irodalmi eseményszámba vegye ezeket 
a díszes albumokat, a melyeket Magvarország írói és 
művészi kiválóságainak a színe-java alkot meg nagy am-
biczióval. A Magyar Hírlap karácsonyi és újévi aján-
déka évről-évre olyan meglepetés, lenyegében, díszes 
albumnak, de az alDum tartalma mindenkor uj, különös 
sznezáczió. Az idén valóságos történelmi becsű diszmü 
ez a karácsonyi album; méltó arra, hogy mint irodalmi 
kincset őrizzék meg azok, a kik hozzá jutnak. Hozzá jut 
pedig mindenki, a ki a Magyar Hírlapra előfizet.  Ingyen, 
teljesen díjtalanul kapja meg ezt a gyönyörű munkát 
minden előfizetője  a Magyar Hírlapnak, akár állandóan 
jártatja a lapot, akár csak most kei dl jártatni. Ml sem 

természetesebb, minthogy ennek a kitűnően szerkesztett, 
teljesen független  helyzetű, semmiféle  pártszempontok 
alá nem rendelt lapnak a népszerűsége és közkedvelt-
sége állandóan fokozódik.  A magyar irodalom atyames-
tere, Jókai Mór, egész szépirodalmi munkásságával a 
Magyar Hirlapnak van lekötve s ide írja legújabban 
ponpás regényeit és tárczáit. Hetenkint egy-két tárczát 
s évente legalább két regényt, ugy hogy Jókai Mór neve 
állandóan szerepel a Magyar Hírlap hasábjain. Fenyő 
Sándor szerkesztő mellé egész serege sorakozik a legki-
tűnőbb munkatársaknak. Csakis igy lehet a Magyar Hír-
lap annyira változatos és mindenre kiterjedő. Az egész 
lap a közérdek hü tűkre. Vezérczikkeit a legelső publi-
czisták irják. Tárczái megannyi szépirodalmi alkotások. 
Van a „Társaság" czimmel mulattató rovata a napi ér-
dekű események megbeszélése czéliából. Hírei a leg-
kitűnőbb forrásból  valók s kivétel nélkül hitelesek. Szer-
kesztői üzenetei a közönséggel való benső érintkezés 
érdekes adatai. Minden előfizetőnek  szíves készséggel 
felel  a szerkesztőség bárminő kérdésére. S mindezenki-
vül itt van a sok kedvezmény, a miben a lap előfizetői 
részesülnek, a kik nagyon olcsón kapják az Évszak czimű 
képes divatlapot; úgyszintén a Kis Világ czimü képes 
gyermeklapot, valamint a Magyar Szalon czimü pompás 
illusztrált folyóiratot.  A Magyar Hirlap regényei mind 
könyvalakban jelennek meg ; könyen megőrizhetők ily-
formán,  a mi szintén csak a Magyar Hirlap Kedvezménye. 
A Magyar Hirlap előfizetési  arai ezek: egy hóra 1 frt 
20 kr. negyedévre 3 frt  50 kr. A szerkesztőseg és a kiadó-
hivatal Budapesten van a Honvéd-utcza szám alatt. 

Budapesti Napló, aa újságírók lapja. Az a ti-
zennyolcz magyar ujságiró, a ki hogy függetlenítse  ma-
gát minden politikai befolyás  és minden vállalkozó tőke 
nyUgc alól, megalapította a maga erejéből, minden vál-
lalat mellőzésével a szerkesztőseg saját tulajdona gya-
nánt a B u d a p e s t i N a p i <J-t, mesés sikert ért el. A 
lelkes kis csapat most, harmadfél  év leforgása  után a 
szabadelvű magyar közönségnek legkedveltebb ujság-
szolgáltatója lett. Magával hozván fényes  és jóhirű irol 
neveket, bamulatos szorgalommal és kiirtással gyűjtvén 
mindennap össze mind azt, a mi e szerkesztőseg, e lap 
szabadelvű és föltétlenül,  minden irányban független 
politikájának, nemzeti érzületének és magas izlesének 
minden huszonnégy órában ismétlődő bizonyságát adja : 
— a B u d a p e s t i N a p l ó ma már nemcsak keletke-
zésének törtenetében uj és eredeti, de a közönség szim-
pátiáinak gyors felköltésében  is eddig nem látott példát 
mutat. És minden szám arra vall, hogy a B u d a p e s t i 
N a p l ó alapitói megérdemlik ezt a támogatást. A B u d a-
p e s t i N a p i ó-nak friss  és megbízható értesülései, lel-
kes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatásukban 
valósággal szenzácziós politikai czikkei, a melyek nyoma-
tékossá teszik a politikai súlyra döntő jeletöségü újság 
véleményét, tárczarovatának magas irodalmi színvonala, 
gazdag informatív  anyaga, kitűnő értesülései, kimeritő, 
ötletes, változatos, eleven rovatai s mindenrendü közle-
ményeinek változatossága és folyton  gyarapodó bősége : 
napról-napra ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a 
B u d a p e s t i N a p l ó fényesen  megfelelt  a legvérme-
sebb várakozásnak is, a mely megjelenését megelőzte. 
A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasóközönsége 
közt páratlanul meleg és szives viszony fejlődött  ki. 
Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői üzenetek ro-
vatában. 

Ez a rugója a B u d a p s t i N a p l ó eddigi példát-
lan nagy sikerének és biztositéka jövendő szilárd exisz-
tencziájónok. És még egy. Annak az újságnak, a mely 
senkié másé, csak a szerkesztőségé és a közönségé, a 
mely semmiféle  idegen tőke szolgálatában nem áll és 
csak a maga munkálkodó embereinek, meg a magyar 
közönségnek, a magyar hazának, a magyar nemzeti Ügy-
nek és a magyar szabadelvüségnek az érdekeit szolgálja ; 
ebben a függetlenségben  semmihez sem hasonlítható 
hatalmas erőforrása  van. Olvasóink figyelmét  újból is 
felhivjuk  a B u d a p e s t i N a p i ó - r a és ismételve a 
legmelegebben ajánljuk ezt az újságot olvasásra az 
újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos lelki épülé-
sükre azoknak, a kiknek a magyar hírlapirodalom magas 
színvonalában és magyar írók és ujságirók hangyaszor-
galmában kedvük telik. 

B e m e k karikatúrákkal, elmés szöveggel, mulattató 
apróságokkal bővelkedik az „Üstökös" minden száma s 
így a legújabb is. Elczlapirodalinunknak e régi büszke-
ségét ismételten ajánljuk olvasóink figyelmébe.  Az „Üs-
tökös" a jövő évben már negyvenkettedik évfolyamát 
kezdi meg, s ez a hosszú kor is fényes  bizonyítéka az 
ő életrevalóságának. Mennyi hasonló irányú lap kelet-
kezett és mult ki az „Üstökös" mellett — s ő ragyog 
most is a régi fényében.  Ha valamely lapról, ugy az 
„Üstökös"-ről lehet elmondani igazán azt, nogy egy ol-
vasó asztaláról sem szabadna hiányoznia. 

T A m Ü G Y. 
Tanitógyülés. 

A csikmegyeí általános tanitő-egyesűlet csíki 
köre az uj alapszabályok értelmében folyó  évi decz-
ember hó 10-én Csík-Verebesen, a községi iskolá-
nál tartoita alaknló gyűlését. 

A kör tagjai a községi iskolai tanulókkal 
együtt először a tőt. Koncz István tusnádi plébá-
nos nr által végzett szent misén részt vévén, a 
helybeli községi iskolába vonultak, a bol András 
György tanítónak az irva-olvasás köréből tartott 
tanítását hallgatták meg. 

A tanitás belejezése ntán a nagy számban 
megjelent tagok és vendégek jelenlétében Lakatos 
Mihály elnök egy lendületes, szép beszédben hal-
hatatlan emlékű királynénk, a mi imádott nagy 
assronyuuknak fényes  erényeit és szelíd, jóságos 
szivének sugallatára édes hazánk, szeretett ma-
gyar nemzete iránt tanúsított magasztos érdemeit 
a nála megszokott ékes szólással egész szívre ha-
tóan ecsetelve, áldott emlékét jegyzőkönyvileg is 
megöiökiteni kívánja. Azután a mi szent asszo-
nyunkon elkövetett nemtelen gaztettből kiindulva 
meggyőzőig fejtegeti,  hogy mily ingó talajon van 
felépítve  a mi egész erkölcsi világunk, mily iszo-
nyú mélységek felett  lakozunk és hogy milyen 
iszonyú eszmék uralkodnak az elmék felett,  milyen 
borzasztó betegségek rágódnak a társadalom tes-
tén. Nem ajak ezek, a történelem könyvéből tnd-
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jak, hogy más-más nevek alatt mindenütt felütik 
a fejüket,  a hol a vallásosság meginog, a hol az 
erkölcsök meglazulnak, a hol a dologtalanság As 
munkátlanság erőt vesz az embereken, a hol a 
tisztességes és becsületes munkát az élvhajhászás, 
a győnyírök szeretete váltja fel. 

Az ilyen káros eszmék, az ilyen ragályos tár-
sadalmi betegségek terjesztése ellen az erőszak és 
hatalom nem soka*, tehet, lehet hogy ideig óráig 
megszünteti a bajt, de véglegesen kipusztítani 
nem tudja. Ezeket csirájukban kell elfojtani  s ha 
kipusztítani akarjnk, a talajt kell immunssá tenni. 

És ebben a munkában részt kell venni az 
egész társadalomnak s ebből a munkából, mint b 
népnevelés szerény munkásai és knltnra őrállói mi 
sem maradhatunk el ugy az iskolában mint a tár-
sadalomban ki van szabva a mi szerepünk arra, 
hogy növendékeink szivét a vallásosság, jó erköl-
csök, a szép, nemes és jónak díszes virágai fog-
lalják, bogy ne találjanak ott termő talajra a ká-
ros eszmék és társadalmi ragályos betegségek 
mérges növényei. 

A kezünk alul kikerült növendékeinket is 
kísérjük figyelemmel,  óvjuk, támogassuk az élet 
göröngyös utain, őrizzük, hogy ne tántorodjanak 
meg hitükben, védjük, oltalmazzuk a családi élet 
tisztaságát, szeressék az Ment, szeressék feleba 

testület kérje meg Miniszter ur A nagyméltóságát, 
kegyeskedjék az államsegélyt a tanév kezdetére 
vagy bár íélévenkint előre utalványozni, hogy a 
tanítók havonkiut kaphassák meg rendesen fizeté-
süket s ne legyenek 3 — 4 havi nélkülözésnek ki-
téve. Ha pedig ez nem volna lehetséges, méltóz-
tasson a közigazgatási bizottság utján a községe-
ket rászorítani, hogy az államsegély kiutalásáig a 
tanítók fizetésének  fedezéséről  gondoskodjanak. 

Ezen folyamodvány  az általános tanitó-egye-
sület elé terjesztendő s a társegyletek is a csatla-
kozásra felszólitandók. 

Azon régebbi határozat, hogy a meghívó és 
a gyűlésről való tudósítás a .Néptanítók Lapjá-
ban" közzéteendő, megujittatott. 

Az igazzlások után a jövő gyűlés helyéül ki-
jelöltetett Csik-Vacsárcsi, ideje és tárgysorozatá-
nak megállapítása az elnökségre bízatott.. 

Elnök a tagok és vendégeknek a higgadt és 
komoly tanácskozásáért köszönetet mond s a gyű-
lést bezárja. 

Csik-Delne, 1898. decz. 12. 
László Péter, 

jegyző. 

R V I i Ö H F É L É K . 

váltónk, az emberiség legnagyobb tanítója meg 
szabta és ha kötelességeink teljesítésében ugy já-
runk, ha szivünk és lelkűnk titztaságát mi ma-
gunk is megőrizzük, akkor nem kell féltenünk  sem 
magnnkat, sem a vezetésűnkre bzottakot a szellemi 
és erkölcsi betegségektől. 

Ezzel a szép számban összejött tagokat és 
vendégeket üdvözölve a gyűlést megnyitotta. 

A nagyhatást kelteit remek megnyitó beszéd 
teljes szövegében jegyzőkönyvre vétetni határozta-
tott s elnöknek elismerés és köszönet szavaztatott. 

Olvastatott a Csik-Gyimesen tartott gyűlés 
jegyzőkönyve, mely észrevétel nélkül elfogadtatott. 

Elnök jelentette, hogy Márton Anna, Madár 
Mihály, Veress Lajos, Kiss Antal és Győrpál Já-
noz elhalálozása alkalmával a szükségesnek vált 
intézkedéseket megtette, a kör szerény anyagi 
erejéhez mérten a ravatalokra koszorút helyezett 
és gondoskodott, hogy a sírnál beszéd tartassák, a 
temetés napjárói a tagokat értesítette és a gyászoló 
családoknál részvétét kifejezte. 

A gyűlés az elnök bu%gó és lelkiismeretes 
fáradozásáért  hálás köszönetét nyilvánította. 

Uj tagokul bejelenti, Mártofy  Annát, Molnár 
Antóniát, Demeter Bertát, Csibertics Imrét, Szé-
kely Károlyt, Dávid Ignáczot és Málbé Lászlót. 

Örvendetes tndomásul szolgál. 
Az uj alapszabályok értelmében a tisztikar 

megbízatása lejárván, elnök a bizalmat megköszöni 
s a maga és tiszttársai nevében lemond. 

Márkos János korelnök és Péterffy  Árpád 
kórjegyző vezetése alatt a gyűlés a volt tisztikar-
nak odaadó buzgó munkálkodásáért jegyzőkönyvi 
köszönetet fejezett  ki s Lakatos Mihály elnök, 
Csiszér Pető alelnök, László Péter iegyző, Éltes 
János aljegyző személyében a régi tisztikart újó-
lag egyhangúlag megválasztotta; Kiss Antal pénz-
tárnok elhalálozásával megürült pénztárnoki tisztre 
pedig Székely Károly csik-szeredai tanítót válsz-
totta meg. 

A jövő gyűlésre a kör három utóbbi évi mű-
ködéséről jelentés beterjesztése és az ügyrend el-
észitése elhatároztatott. 

Az egyesület szünetelése alatt elhalálozott 
tagtársak közül emlékbeszédet tartott Márton Anna 
felett  özv. Biszner Józsetné, Madár Mihály felett 
László Péter, Kiss Antal felett  Székely Károly, 
Györpál János felett  Márton Károly. Veress Lajos 
felett  Búzás János nem tarthatván meg, a napi-
rsdről levétetni határoztatott. 

A kör az emlékbeszédekért köszönetet mon-
dott s elhunyt tagtársainak emlékét jegyzőkönyvbe 
iktatatU. 

Csibertics Imre egy igen sikerült, talpraesett 
felolvasást  tartott a pedagogai büntetésekről. 

A tanulságos felolvasásért  a gyűlés köszö 
netet szavazott s felkérte,  hogy valamelyik lapban 
tegye közzé, az egyesület költségére néhány pél-
dányt azon lap számából rendeljen meg, hogy a 
tagoknak megküldetvén, tanulmányozhassák és egy 
példányt engedjen át a levéltárnak. Ezzel kapcso-
latosan elhatároztatott, hogy ezen tétel a jövő 
gyűlésen vitatárgyává tétetik, melynek bevezeté-
sére felolvasó  felkéretett. 

Ezután András György gyak tanításának a 
megbirálása következett volna, de a gyűlés ugy 
határozott, hogy beteges állapotára való tekintet-
tel annak részletes méltatásába nem bocsátkozik, 
hanem a tanítást általában sikerültnek nyilvá 
nitotta. 

A tanácskozás rendén előhozatott, hogy az ál-
lamsegélynek januárban való utalványozása miatt a 
tanítók azon aggasztó, kellemetlen helyzetben van 
nak, bogy szept. 1-től decz. végéig fizetést  nem 
kapnak, mert a községek, ha be is fizetik  az azon 
időre eső járulékot, — a melyet többnyire elmu-
lasztanak — az egy havi fizetésre  is alig elegendő 
s igy a tanító kénytelen a az államsegély megér-
keztéig kölcsönt felvenni.  Elhatároztatott, hogy a 
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dr. Fejér Antal ügyvéd ur fogja  átvenni 
Örömmel jelenthetjük ezt olvasóinknak, 
mivel ez a lap tartalmának 3 szellemi irá-
nyának fejlődésével  van egybekötve. A 
kiadó is meghozza a maga áldozatát a 
mennyibeh nagyobb terjedelemben fogja 
Újévtől kezdve a lapot kiadni AZ uj szer-
kesztő pedig sem időt, sem fáradságot 
nem kiméi, hogy a munkatársaknak oly 
sorozatát állítsa össze s vonja be a lap 
dolgozótársai körébe, kiknek neve s ed-
digi működése garanczia lesz annak meg-
bízhatóságára, életrevalóságára. Dr. Fejér 
Antal szerkesztő prograramját már legköze-
lebbi számunk fogja  hozni. 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. itélő 
tábla elnöke gyergyó-ditrói Lukács Ignácz végzett 
joghallgatót a gyergyó-szentmilóai kir. járásbíróság-
hoz díjas joggyakornokká nevezte ki. 

— Karácsonyfa  ünnepély. A vezetésem 
alatti óvodánál folyó  hó 23-án d. u. 4 órakor kará-
csonyfa  ünnepélyt rendezek, melyre az óvodai t. 
gondnokságot, a szülőket, gyámokat éa más érdek-
lődőket tisztelettel meghívom. Cs.-Szeredában, 1898. 
deczember hó 1 '2-én. Tamás Mariska, óvónő. 

— A Solyomtár feletti  per befejezése. 
Értesülésünk szerint a vármegye közönsége és 
Gbyka Miklós György komanesti lakos között s 
Romániához átszakadt „Solyomtár" havasrész tu-
lajdonjoga felett  a romániai bíróságok előtt folyta-
tott és évek óta húzódó per végleg befejeztetett., 
a vármegyének jutott rész a zár alól feloldatott  s 
igy a birtokba vételt most már mi sem akadályozza. 

— Névváltoztatás. A m. kir. belügyminisz-
ter Wettenstein Mór csik-szeredai kir. törvény-
széki jegyző vezetéknevének, ki a Gyimesben rend-
szeresített szolgabírói állásra pályázók között van, 
nBorsaiu-ra változtatását engedélyezte. 

— Tüzeset Csik-Taploozán. E hó 16-án 
hajnali 4 órakor csik-taploczai Csorba Elek csű-
rében tűz ütött ki, s azt a benne volt takarmány-
nyal, valamint az alatta lévő istállóba kötött 2 
ökörrel és két sertéssel együtt teljesen elhamvasz-
totta. Szerencsére az azon éjjel erőssen dühöngött 
szélvész a gyulás alkalmával éppen szünetet tartott, 
mert külömben, ba ugy tombol vaU mint addig, 
iszonyú katassztrófa  érte volna az oly gyakori tflz-
vészszel látogatott községet. 

— Adakozás a madéfalvl  emlékalap 
javára. A nevezett czélra szeredai Baktsi Erzsi 
ő nagysága az 1120. sz. gyűjtői ven, a végrehajtó-
bizottság elnöke Benedek Istvánhoz 40 frtnt  kül-
dött: kézdi-vásái helyi 27 polgár 5 frtot,  Baktsi 
Gáspárné szül. Demsinsky Málvina ő nagysága 10 
frtot,  Baktsi Erzsi ő nagysága 15 frtot  és Baktsi 
Gáspár közjegyző ur 10 frtot.  E valódi nemes s 
minden honi kegyeletes ügyért lelkesedni tudó uri 
család fogadja  a leghálásabb köszönetünket. Egy-
ben ismételten és újból is felkérjük  a nagyérdemű 
közönség azon tagjait, hogy kiknél ez ügyben a gyűj-
tőivek még kün vannak, azokot beküldeni szíves 
kedjenek, bogy a költséggel járó személyes fel-
hívást mellőzhessük. Az elnökség. 

— Felhívás. A karácsonyi és ujjévi ünne 
pek alkalmával rendkívüli mérveket öltő postai for-
galom akadálytalan lebonyolithatása sat.ez. közön-
ség jogos érdekeinek megóvása ozélyából a posta 
igazgatóság a következő felhívást  boozátotta ki: 1. 
Pénzt legozélszerűbb postantalványnyal küldeni, ez 
azonban szabályszerüleg pecsételt levélben is ess-
kszölhető, de más tárgyakkal egybecsomagolva sem 
pénzt sem ékBzert küldeni nem szabad. 2. Csoma-
golásra faládácska,  vesszőből font  kosár, viaszos-vagy 
tiszta közönséges vászon, — kisebb értékű s cse-
kélyebb sulyu tárgyaknál pedig legalább is több rétü 
erős csomagoló papír hassnálandó. Újságpapírba, 

esukorpapirba afb.  osomagolt tárgy egyáltalában nem 
fogadható  el, valamlnţoly dobosokban sem, a melyek 
nem postai csomagolás ozéljára lessnek készítve s 
a melyeknok szélei papir- vagy vásson ssalaggal 
vannak megragasztva. Peosételésre osak is vésett 
pecsétnyomó hszaálható. 8. A osimiratokban a ősim-
zett vezeték- éa keresztneve, esetleges előneve vagy 
más megkülönböztető jelzése (pl. ifj.  özvegy stb.), 
továbbá polgári állása, foglalkozása  és lakhelye, — 
Budapestre és Béosbe szóló küldeményeknél esen-
kivül a kerület, utcza, házszám és lakás (emelet és 
ajtó jelsés) is kiteendó. Kívánatos, hogy a ozimirat 
felső  részén a feladó  neve és lakhelye is feljegyez-
tessék. A ozimet magára a burkolatra kell irnl, ha 
ez nem lehetséges, ugy fatáblácskára,  bőrdarabra, 
vagy erős lemezpapirra írandó a eseu osimirat erős 
zsineggel vagy dróttal a osomaghos kötendő. Papír-
lapokra irt ozimeket egész terjedelmében kell a cso-
magra ragasztani s ezenkívül erős zsineggel több-
szörösen átkötni. Felette kívánatos, hogy a feladó 
a nevét éa lakását valamint a ozimirat öaasea adatait 
magában foglaló  ozédulát a ozomagba is elhelyezze. 
•I. A csomagok tartalma ugy a oiimiraton, mint a 
szállitólevelen szabatosan és részletesen jelsendö, a 
Budapestre és Béosbe szóló csomagokon és szállító-
leveleken pedig, ha a csomagok élelmiszereket vagy 
fogyasztási  adó alá eső tárgyakat tartalmaznak — 
a tartalom mennyiségének tüzetes kiírása is kívána-
tos (pl. egy darab hurka 2 kiló, egy darab szalonna 
1 Va kiló, egy darab pulyka 4 Va kiló, 2 liter bor.). 
A tartalom ily részletezése a fogyasztási  adtt kivetése 
czéljából szükséges és a kézbesítést lényegesen gyor-
sítja. Végül torlódások kikerülése és a csomagok még 
a feladás  napján leendő továbbítása végett feltét-
lenül szükséges, hogy a karácsonyi finnepek  és újév 
előtt a csomagok még a délelőtti órákban postára 
adassanak. V u o h e t i c h , posta-táv. igasgató. 

Meggondolatlan zsaroló, gy.-dltrói Ss. J. 
egy eBte rajta csípte Cs. A-nét midőn es két ssál 
deszkát — melyet az éj leple alatt valahonnan el-
emelt — lakására akart vinni. Sz. J. kiaknázandó 
az alkalmat Cs. A-nét megfogta  és saját lakására 
czipelte, hol egy kopó láuczcsal az ágy lábáhos 
megkötözte, s nyugodtan munkája utáu látva, mit 
sem törődött foglyával,  s igy tartotta egész reggelig, 
mikoris kezdett alkuba boosátkosni, nevezetesen Cs. 
A-nétól szabadon boosáttatásáért 10 frtot  követelt 
Cs. A-né eleinte sokallotta a váltság dijat, de mi-
vel látta, hogy máskép nem szabadul meg meg-
ígérte. s a nála lévő 4 frt  és néhány krajcsárt elő-
leg kép oda is adta, és a többi megfizetésére  is kö-
telezte magát. Sz. J. nem bizván Cs. A-né becsület 
szavában, behívta szomszédjait, hogy legyenek 
tanúi a Cs. A-né Ígéretének, kik meg is tették, 
látva Cs. A-né helyzetét, érte kezességet vállaltak, 
rabságából megszabadították, de egyúttal a brutális 
eljárásnak fontos  tanúi is lettek, minek alapján a 
vizsgálat meg is indíttatott. 

— Rablás, gy.-békási Bota Péter, Bota De-
meter és neje a Gyergyó-szentmiklóson tartott or-
szágos vásárról hazafelá  menve Ditró és Szárhegy 
község között szekerüket az uton hagyva, marbá-
jikat behajtották a viz mellé itatni. Szabó Tamás, 
Lukács István és Kis Antal meglátván as uton a 
gazdátlan B z e k e r e t , bementek ók is a vis mellé, s 
itt botokkal és bicskával felfegyverkezve  Bota De-
meteréket megöléssel fenyegetve,  pénzüket követel-
ték. Bota Péter hamar tisztába jővén helyzetűkkel, 
sikerült a sötétben elmenekülni, s egyenesen a esen-
dórórare futni  segélyért Ez alatt azonban Szabóék 
Bota Demetert és nejét súlyosan elverték és 70 frt 
készpénzüket magukhoz véve, be tértek Szárbegyen 
egyik tárauk Lukács Istvánhoz, hogy itt zsákmá-
nyukon osztozzanak és jól sikerült munkájuk örömére 
egy pár korty pálinkát igyanak, de a csendőrség 
csakhamar nyomra akadt, s még ki se tudták pi-
henni az ut fáradalmait,  mindhármukat elcsípték és 
átadták a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróságnak. 

— Kihallgatási teremben. L. J. ki lopás 
bűntettével volt vádolva, a vizsgálat rendén a Úr. 
járásbíróságnál töredelmesen, bünbánólag beismerte 
a tettét, azonban a végtárgyaláson a kir. törvény-
széknél bámulatát fejezte  ki, midőn a járásbíróság 
előtt tett vallomását elébe tartották, mondván: egy 
szó sem igaz abból a mi a jegy aókönyvemben fel 
van véve, én nem loptam, ily beismerést nem tet-
tem soha. Kénytelen volt ennek alapján a kir. tör-
vényszék a végtárgyalást elnapolni, s ujabb kihall-
gatások eszközlése végett az illető járásbíróságot 
megkeresni, hol a következő jelenet játszódott le. 

V i z s g á l ó b i ró . ön kihallgatása alkalmával 
beismerte a terhére rótt cselekmény elkövetését 
fenntartja-e  ezen vallomását ? 

V á d l o t t . Fenn tartom, beismerem most is, 
bogy a kérdéses fákat  én loptam el. 

V i z s g á l ó b i r ó . ön a végtárgyaláson nem 
osak tagadta a cselekmény elkövetesét; sót esen 
járásbíróságnál tett vallomását is letagadta, mért 
tette ezt ? 

V á d l o t t (meglepődve). Csodálkozom a tkts 
kir. törvényszék intézkedésén, egy ssó sem igas, 
én ott is beismertem tettemet, mint itt 

V i z s g á l ó b i ró . (Kissé indulatosan.) Ne 
beszéljen bolondokat, mert . , . . 

V á d l o t t . (Határosottan.) Hogy ne beszélnék 
tkts vizsgáló biró ur bolondokat, mikor nem rég 
szabadultam ki a bolondok hásából, hol 8 hónapig 
voltam. 
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— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Román András kásznn-feltizi  lakós és kiskorn gyer-
mekei vezetéknevének „Kővári" ra kért változtatá-
sát engedélyezte. 

— „Fillérestély Gyergyó-Békáson". F. 
bó 10-én Oencsy Endréné, Faznkas Mózesné, 
Vendel Izsákné és Dancs Vilma úrhölgyek fillér-
extélyt rendeztek a következő tárgysorozattal. 1. 
Ének ezitera kísérlettel előadták : Dancs Vilma k. 
a. és Genc*y Endre nr. 2. Kont és Csont, össze-
ólvasás Dancs Vilma és Gencsy Endre nr 3. Színmű 
„A megbüntetett biu«ág előadták : Kazakas Mózesné 
Miklós Olga, Dancs Vilma és Giza, Sommer Bene 
dekné és Máriczi. 4. Bűvészet: ezen mutatványt 
előadta Gencsi Endre nr. 5. Képlet „A londoni 
haiott rabló" Gencsy Endréné, Faznkas Mózesné, 
Sommer Benedekné, Dancs Vilma és Gizella, Men-
dfl  Aranka, Sommer Máriczi és Fazakas Móxes. 
Végűi tom Ma volt. Ezen alkalommal tiszta bevétel, 
levonva a kiadásokat J00 korona volt. mely a 
magyar olvasókör pénztára gyarapítása javára ada-
tott át. El nem mulaszthatja a békási olvasókör 
fenti  rendezőnőknek áldozatkészségükért ez nton 
is bálás köszönetet nyilvánítani, valamint a közre-
működőknek is, kik kitűnően oldották meg fela-
datukat. Felnifizettek  : Urzicziánu János, Gencsy 
Endre, Nagy Gynla, Vendel Izsák nrak 2—2 koro-
nát, Miklós Lnkács, Hangán Miklós, Biró Béla. 
Vendel Mór, Antoniazzi Antal, Zakariás Kristóf, 
Síméi József,  Hendel Kábán, Szőcs András, Berkó 
Dávid és Léba Dávidonics 1—1 koronát és Kele-
men József  60. fillért. 

— A háziipar fejlesztése  érdekében. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, hogy az országoB iparegyesület újraszervezte 
háziipari szakosztályát; a szakosztály már megkezdte 
a munkáját és szorgalmasan keresi az érintkezést 
egyrészt azokkal a kik a háziipar fejlesztésével  ed-
dig is foglalkoztak,  másrészt pedig azokkal a kik-
nek érdekében társadalmi uton tenni és eredménye-
ket felmutatni  akar. Ez a szakosztály jól tudja, hogy 
a háziipar sokaknak kik a klimatikus viszonyok vagy 
más helyi körülmények folytán  az év nagy részén 
át tétlenségre vannak utalva, hasznos foglalkozást 
nyújthat és sok háztartásban biztosithatja, szükség 
idejében a minden napravalót. Ismeri a társadalom 
kötelességeit a felebaráti  szeretet és a közjólét meg-
valósítása szempontjából. Erejéhez mérten fel  akarja 
ehhez képeBt karóim a fejlesztést,  hatni akar a ma-
gyarfogyasztó  közönségrea háziipartermékeinek kelen-
dősége érdekében és közbejárni ott, a hol a háziipar ér-
deke ezt megkívánja. Jóakarattal és buzgósággal indul 
munkájára B bizik sikerében ha az érdekeltek támo-
gatják — bizodalmukkal, tevékenységét. A néppel 
való érinkezést sem téveszti szem elől, de főképpen 
azok közeledésére számit, a kik a nép érdekében a 
helyi vagy vidéki szükségnek megfelelóleg  a képvi-
seletet, közbenjárást vagy áruközvetittést eszközük. 
Ezekhez fordul  kérelmével, mely oda terjed, szíves-
kedjenek tudomást venni a szakosztály működésének 
megkezdéséről, az intencziókról, melyek vezérlik, for-
duljanak bizalommal minden ügyökben a szakosztály-
hoz, tájékoztassák mindenről, a mi a közérdekű ügyet 
illeti jó és rossz momentumokról s fogadják  készsé-
gesen a feléjük  közvetlenül a népnek nyújtott segitó 
kart, azon meggyőződésben hogy összetett erővel 
biztosbb a siker és a fejlődés  utján való haladás. 
A szakosztálynak szóló minden közlés, tudositás vagy 
kérés az Országos iparegyesület igazgatóságának 
ősimen (Budapest uj utcza 4.) intézendő. 

— Nyilvános számadás, A csiktaploczai „Műked-
velő" társulat önmivelődésén kívül egyházi és iskolai 
ügyek támogatásában is fontos  missziót teljesít. Szép je-
let adá ennek a folyó  évi november 26-án az orgona 
alapjára rendezett szinelőadással összekötött tánczes 

helyárak erre en-
gedtek következtetni. Azonban Szigligetinek „A Czigány" 
czimü érdekes színmüve s tan az a gondolat is liogy e 
darab előadása nemcsak a laikus ifjúság  életrevalóságát 
hanem még tanult színészeket is próbára tesz, az elég 
tágos iskola termet diszes közönseggel egész a szoron-
gásig megtöltette. A derék ifjúság  pedig nehéz felada-
tát nem várt eredménnyel oldotta meg. Különösen ki-
tűntek : Imre Jánosné, Csedő Etelka, Mihály Albert és 
Dávid Elek stb. Bevétel az estélyen volt 133 frt  15 kr, 
kiadás 53 frt  15 kr, tiszta jövedelem 80 frt,  mely ösz-
sseg az orgona alap betetőzéséig gyűmölcsözés végett a 
Takarékpénztárba helyeztetett el. Felülfizettek:  Tiszt. 
Zsigmond Gusztáv expos. s. lelkész 10 frt,  Balázs Dé-
nes jegyző 5 frt.  Lázár Dénesné ö nágys., Mélts. Lázár 
Domokos ur, Ftdő. Kassai Lajos plébános, Jakab Ödön, 
Wettenstein Mór. Leicht János, Potoczki Antal, Ficzus 
Lukács, Mihály Mátyás, Simon Eduárd 1—1 frtot,  ..ltes 
Zsigmond 80 kr, Vas István, Barcsay Károly 60—00 kr. 
Ifj.  Mihály Ferencz, Gőzsi Árpád, Pál János (erdész) 
ifj.  Balázs József,  Vizi József  50—50 kr, Kósa Ágnes 
30 kr, Gecző Jánosné, Trohán Kálmán, Hajnód Ignácz 
20—20 kr, Lázár Miklós, Nagy István 1—1 frtot.  Fo-
gadják a nem szívű adakozók e helyen is a „Műkedvelő" 
társulat köszönetét. E szép siker Csiktaplocza derék 
„Műkedvelő" ifjúságát  az önművelődésben a szent és ne-
mes czélu ügyek fejlesztésében  kitartásra, azon közsé-
geket, hol meg ifjúsági  egyesületek nem volnának ilye-
nek alakítására kell, hogy buzdítsa. Csik-Taplocza, 1898. 
deczember 4-én. Imre János tanitó. 

— Érdekes látogatója volt mult bó 30-án 
a gróf  Esterházy Géza-féle  cognac gyárnak, mely 
most már keletre is sikeresen exportál, Abdullak 
Ben Sayd Tarik tifliszi  kereskedő személyében, ki 
európai üzleti útjában Budapestre is betért, bogy 
többek között nevezett gyár főképviselőségét  is 

megszerezze magának. Sárkány Arnold vezérigaz-
gató ama kérdésére, bogy miképen fogja  össze-
egyeztetni a nagy mennyiségben vásárolt cognac 
eladását, a Korán tilalmával mosolyogva válaszolt 
a barna kereskedő „Kainak" tilos. de hát segítünk 
magunkon s reczipén iratnak cognacot, a doktor-
ral orvosságot szedni pedig a Korán nem tiltja. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
P. T. Marosvásárhely. B. küldeményét köszön-

jük, igazán nagyon csinos, karácsonyi számunkban hoz-
zuk, nagyon örvendenénk, ha máskor többször örvendhet-
nénk, nevét olvasván lapunk hasábjain. Üdvözlet! 

S. Gyergyó-Ditro.A s z é k e l y körvasút czimü 
ezikket csuk jövő számba hozhassuk, mivel lapunk zár-
takor kaptuk. 

FŐMUNKATÁRSGYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ ia LAPTULAJDONOS 
GYÖRGTJAKAB MÁRTON. 

Szalma, Olt melletti széna és 
kitűnő minőségű sarjú 
mennyiségben eladó Pál Gábornál, 
Csik-Somlyón. 1-2 

Sz. 2792 1898. 
ki. 

javára Kánya József  birtokos ^llen 181 frt  3 kr 
s jár. erejéig 1898. évi november hó 8-án foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  840 
frtra  becsült következő ingóságok, n. m. szarvas-
marhák. lovak, hival és borjuk, nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1898. évi V. 347/2 sz. végzése folytán  181 
frt  3 kr tőkekövetelés ennek kamai, V,°/o váltó 
díj és eddig összesen 21 trt 88 krban bíróilag 
már megállapított költség erejéig Csik-Delne köz-
ségében leendő eszközlésére 1898. évi deczember 
hó 31-én délelőtt 10 éraja határidőül kitűzetik és 
abboz venni s/.áudékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t. cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükségese-
ién becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le felülf»glaltatták  u azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 

„ - „ „ - K K ' L X . t.-cz. 120. §. éltelmében ezek javára is el-nagyopp r e n d e l t H l k . 
Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi deczember hó 

13. napján. 
Szőllősy Ferencz, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429 lelket számláló B é k á t köz-

ségében 600 frt  évi fizetés,  100 frt  lakbér 
illetmény és Rzabályrendeletileg megállapí-
tott látogatási dijakkal javadalmazott községi 
orvosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  évi 
deczember hó 30-ig annál biztosabban 
benyújtani ne mulaszszák el, mivel később 
beérkező pályázatok nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A megválasztandó községi orvosnak kézi 
gyógytár tartásának engedélyezése kilátásba 
helyeztetik. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi deczem-
ber hó 10-én. Lázár János, 

1—2 főszolgabíró. 
Sz. 3418/1898. 

tkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentroártoní kir. járásbíróság min tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Sándor Gergely vég-
rehajtatónak, Antal István végrehajtást szenvedő 
elleni 500 fit  tökekövetelés s jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, a 
csik-szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő 
Csik-Szemimre községében és határán tekvő » csik-
szentlmrei 288. sz. tjkvben végrehajtást szenvedő 
és társtulajdonosok Antal Lajos és Szabó Rozália 
szül: Anta1 nevén álló A f  1804. hrsz. 32 frt, 
2828. hrsz. ingatl. 26 frt,  2908. hrsz. ingatl. 18 frt, 
3167. hrsz. ingatl. 11 frt,  4778-4779. hrsz. ing»tl. 
183 frt,  6869. hrsz. ingatl. 7 frt,  7013. hrsz. in-
gatl. 3 frt,  7737—7738—7739. hrsz. ingatl. 17 
frt,  7834. hrsz. 31 frt,  7856. hrsz. ingatl. 10 frt, 
7947. hrsz. ingatl. 3 frt,  8123—8124. hrsz ingatl. 
5 frt,  8397. brsz. ingatl. 3 fi  t és a csik-szentimrei 
287. brsz. tjkvben foglalt  végrehajtást szenvedő és 
neje Antal Anna szül. Balló társtulajdonos nevén 
álló: A f  6888/! hrsz. ingatlanra 12 frt,  7221/z 
brsz. ingatlanra 3 frt,  7851. hrsz. ingatl. 3 trt, 
8010. hrsz. ingatl. 9 frt,  összesen 376 frtban  ezvn-
nel megállapított kikiáltási árban az árverést el-
rendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1899. évi február  hó 10-ik napján d. e. 
9 órakor Csik-Szentimre község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen birtoktestenkint a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók végrehajó kivételével 
tartoznak az ingatlanok becsárának birtoktesten-
kint 10°/o-át vagyis összesen 37 frt  60 krt kész-
pénzben, vagy az 1881. 60 t.-cz. 42. §-sában jel-
zett árfolyammal  számított és az 1881. évi nov-
ember 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelett 8. § sában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. t.-cz. 170. értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tkvi hivatala. 
Csik-Szentmárton, 1898. november 9-én. 

Gagyi Dénes, 
kir. albiró. 

Sz. 1014—1898. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság, P. V. 258/3, 
számn végzése következtében Molnár József  ügy-
véd által képviselt Gross E. és társ. Fischér Henrich 

Szám 13 — 1898. 

Hirdetmény, 
Csik-Csobotfalva  község képviselete el-

határozásából közhírré teszem, miszerint Kos-
telek Galambhalma havas erdejében Máer 
Lipót és neje Groszber Berta haszonbérlők 
által ott hagyott 65 öl kaszalyokba rakott 
vágott fa  eladó, a melyből 1/« rész fenyő, 
a többi bükkfa. 

65 frt  kikiáltási ár mellett 1898. é v i 
deczember hó 29-én délelőtti 8 óra-
k o r tartandó nyilt árverezésen eladatnak 
Csobotfalva  község hivatalos házánál. 

Csik-Csobotfalván,  1898. évi deczember 
hó 16-án. Csiszér Pál, 

községi biró. 

ort 
asztali-, pecsenye-, csemege-bort, 
cognacot, idei kis Ustös szilvóriumot, 
fenyővizet  eredeti tisztaságban, felelősség 
melett nagyban és kicsinyben, mérsékelt 
árban ajánljuk. 
— Árjegyzéket kívánatra, bérmentve küld. — 

Székely-Keresztúr 1898. decz 18-án. 
Székely-Borkereskedés Rész-

1 2 vény-Társaság. 
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December 21. 51. n á m 

Sz. 2468/1898. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikazentmártoni kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Rosenfeld  Dávid 
végrehajtatőnak Gergely Péter végrehajtást szen-
vedő elleni 400 frt  töke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a csik-szentmártoni kir járásbíróság) 
területén lévő Oik-Szentgyörgy és Bánkfalva  köz-
ség határán fekvő  végrehajtást szenvedő Gergely 
Péter nevén álló és pedig a csik-szentgyörgyí 1. 
rész 1577. tjkvben. A f  alatt foglalt  8377. brsz. 
ingatlanra 234 frt,  8379. és 8381. brsz. ingatlanra, 
280 frt,  a bánkfalvi  1796. sztkvben A -j- alatt 
foglalt  11020., 11021., 11026. hrsz. ingatlanra 6 
frt,  4986. hrszámn ingatlanra 8 frt,  összesen 628 
frtban,  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és bogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1899. évi január hi 30-ik napjának 
déMfttt  9 órakor Csík-Szentgyörgy község hazánál 
és ugyanezen év és hó 31-ik napján d. e. 9 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók végrehajtató kivéte-
lével tartoznak az ingatanok becsárának birtok-
testenkint 10°/o-át, vagyis 52 forint  80 krajczárt 
készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi no-
vember hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságflgymínisz-
teri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. szeptember 
bő 12-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatőság. 
Gagyi Dénes, 

kir. albiró. 

OOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOO 

Sz. 2367—898. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság mint 

tkvihatóság közhírré teszi, hogy Pátrubán Antal 
végrehajtatónak Schobert Jánosné szül. Jánosi Ro-
zália végrehajtást szenvedd elleni 60 frt  tőke kö-
vetelés s jár iránti végrehajtási ügyében a csik-
szeredai kir. törvényszék (a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság) területén lévő Csík-Tusnád községé-
ben és határán fekvő  a csiktusnádi 21. számn 
telekjegyzőkönyvben végrehajtást szenvedő és kisk. 
Jánosi József,  Jánosi János özv. Jánosi Mária 
szfll.  Lázár társtulajdonosok nevén álló A f.  43. 
hrsz. ingatlanra 2 frt,  347., 348. hrsz. ingatlanra 
27 frt,  1361. brsz. ingatlanra 9 frt,  1496. brsz. 
ingatlanra 6 frt,  1726. hrsz. ingatlanra 22 frt, 
1881. hrsz. ingatlanra 19 frt,  3014., 3664. brsz, 
ingatlanra 19 frt,  3081 brsz. ingatlanra 9 frt. 
3221. brsz. ingatlanra 26 trt, 3397. brsz ingatlanra 
12 frt,  3632. brsz ingatlanra 15 frt,  3598. hrsz. 
ingatlanra 17 frt,  3618. brsz. ingatlanra 21 frt, 
5000. brsz ingatlanra 4 frt,  5239. hrsz. ingatlanra 
10 frt,  5U86. brsz. ingatlanra 1 frt,  6419. brsz. 
ingatlanra 8 frt.  6416. hrsz. ingatlanra 2 trt. 
6776., 6777., 6778.. 6880, brsz. ingatlanra 5 frt. 
10207 brsz. ingatlanra 10 frt,  10660. hrsz. ingat-
lanra 4 frt,  10723. hrs/.. ingatlanra 8 frt.  10773. 
10774., 10775. hrsz. 10 frt,  10781., 10782. brsz. 
ingatlanra 7 trt, 11039/,. hrsz. ingatlanra 5 frt, 
13645, 14147. hrsz. ingatlanra 24 frt,  13962. 
hrsz. ingatlanra 4 trt, 15A6Ö brsz. ingatlanra 
9 trt. 15584 brsz ingatlanra 17 frt,  összesen 
331 írtI>an ezenuel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, én hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1899. évi február  hó 9-ik 
n a p j á n délelőt t i 9 o r ako r Csík-Tusnád község 
ha/anál uiegtarinudó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási ánm alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának birtok testenkint 10°/o-át vagyis fisz-
szexen 33 frt  10 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. törvényczikk 42 ik §-ál>an jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó l-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. -60 t.-cz 
170 g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1898. évi nov. hó 12-én. 

Gagyi Dénes, 
kir. albiró. 

Karácsonyi bazár. | 
Van szerencsénk a n. é. közönség szíves tudomására juttatni, hogy ez 

idén is egy a mult évinél nagyobb szabású; a mai kor igényeinek teljesen 
megfelelő 

k a r á c s o n y i b a z á r t 
üzletünkkel átellenben rendeztünk be, hol ugy a díszműárukban, vala-
mint mindennemű gyermekjátékok, déli gyümölcsök, czukorkák és 
karácsonyfa  diszek a legjutányosabb árakban szerezhetők be, a nagy ér-
demű közönség becses pártfogását  kérve mély tisztelettel 

JAKAB és TÁRSA. 
s - s CSÍKSZEREDA. 

B U D A P E S T I NAPLÓ. 
Áz újságírók független  lapja. Csak a közönségé, Benki másé. 
Politikája szabadelvű, feltétlenül  független. 
A Budapesti Napló friss,  temperamentumos, ötletes, eleven, változatos. Infor-

mativ anyaga, minden rovata gazdag. 
A Budapesti Naplót politikai súlya, zsurnalisztikái tekintélye és az az üde Bzellem, 

az az ötletesség, a mely az egész újságban lüktet, a magyar intelligenczia dédelgetett 
kedvenczévé tette. 

A Budapesti Napló szerkesztőségét a közönséggel páratlanul meleg, szinte 
családias viszony fűzi  egybe. 

Főszerkesztő : Vészi JÓZSef. 
Felelős szerkesztő: Braun Sándor. 

B e l s ő d . o l g ' o z ó t á x e a J E : 
Ábrányi  Emil,  Balkay  Béla,  Clair  Vilmos,  Cerri  Gyula,  Erős  Gyula,  Feszi  Géza, 
Fái  Béla,  Gergely  István,  Hajdú  Miklós,  Hock  János,  Holló  Márton,  Horváth  Elemér, 
Janovics  Pál,  dr.  Kovács  Jenő,  Laczkó Andor,  Lyka Károly,  Márkus  József,  Merkl 
Adolf,  Molnár  Ferencz,  Pékár  Gyula,  dr.  Soltész  Adolf,  Sváb Tivadar,  Thury  Zoltán. 

^ - C l l s ő r r v u n l c a t á r a a l s : : 
Agai Adolf,  Balogh  Pál,  Beksics Gusztáv,  Bessenyey Ferencz,  Békefí  Antal, 
Eötvös Károly,  Forinyák  Gyuláné,  Géczy  István,  dr.  Hagara  Viktor,  dr.  Halász 
Ignácz,  Koroda  Pál,  Kupa  Árpád,  Lengyel  Laura, Munkácsy  Kálmán,  Pósa Lajos, 

Szabóné-Nogáll  Janka,  Szana Tamás,  Szántó  Kálmán,  Tutsek  Anna. 

Előfizetés: 

Egy hónapra 
Negyed évre 

1 frt  20 kr. 
a „ 50 „ 

Fél évre 
Ezész évre 

7 frt  — kr. 
14 „ -

Mutatványszám kivánatra nyolez napig ingyen. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t , V Ü L , J ó z s e f - l c ö n i t  1 3 . 

Előfizetési  felhivás 

szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. 
A „Képes CBaládi Lapok" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, 

bogy ifjú  és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „Képes Családi Lapok" minden évben négy külön beköthető regényt 

ad ingyenes mellékletül előfizetőinek. 
A „Képes Családi Lapok" boritéka szellemes és szórakoztató csevegé-

sek, illetve kérdések és feleletek  tárháza és igy az előfizetők  díjtalanul közölhetik 
gondolataikat sz „Előfizetők  postájáéban. 

A „Képes Családi Lapok" előfizetési  ára a „Hölgyek L a p j a " czimfl 
divatlappal és a külön beköthet» „Regénymelléklet"-tel igyütt: 

Egész évre 6 frt  — kr. 
Félévre . 3 frt  — kr. 
Negyedévre 1 frt  50 kr. 

A „Képes Családi Lapok" annak, « ki az előfizetési  összeget és azon-
kívül még 80 kr csomagolni és postaszállítási .líjat egyszerre beküldi, elismerésül 
még külön 4 legújabb regényt kűl ingyen és bérmentve. 

A „Képes Családi Lapok" mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld 
mindazoknak, a kik eziránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordnlnak. 

2-5 
KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala 
Budapes t , V., Vadászu toza 14 (Saját házában.) 

Nyomatott Caík-MzeredAban, a laptulajdnnos és kiadó Gvftrgvtakab  Márton kAuvvnvomnáiáhau 1H98 



Melléklet a „Csiki Lapok" deczember 21-iki 51-ik számához. 
Kitűnő minőségű száraz bükk-

hasáb tűzifa  kapható a gróf  Mikes 
uradalomnál Bűkszádon. Egy mé-
ter öl a bűkszádi állomáson 5 frt. 
Egy vaggonba mintegy 6 ől rakható, 
melynek fiivardija  csikszeredáig 
körűlb. 7 frt  60 kr. 3 ;i 

Albert Balázs és Fia 
vas- és ércz-áru üzlete Csik-Szeredában 
ajál: mercur, halifax,  és csavaros kor-
csolyákat és korcsolya szijjakat, bizton-
sági jég patkot minden sarokra szabályod-
ba1 ot, fluwiert,  werndl, flóbert,  revol-
ver s vadász fegyver  töltényeket s 
gyutacsokat és angol gyuzsinort. 

Saját méhészetünkből pergetett mé-
zet, 60 kron klgramonkint igen elegáns üve-

. . 74 »/• 3 

* e K D e 20 36 70 kron 
az üvegért fel  számított árt az üveg vissza 
adása elenébeii kiadjuk. 9—* 

Legalkalmasabb ^ 

karácsonyi és újévi ajandékok: l 
arany- ezüst ékszerek, lánczok, gyű-
rűk, zsebórák, ingaórak, ébresztők 
stb. ugy KÉSZPÉNZÉRT (utánvét melleti) 

mint előnyös és szolid 

909* részletfizetésre 
legolcsóbban TásároMÓk 5 évi jótállás mellett 

Sz. 1018/1898. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó nz 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-H értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-s/eredai kir. járásbíróság 1898. évi 
V-226/898 számú végzése következtében dr. Fe-
lér Autal ügyvéd által képviselt Száva Kristóf  javára. 
Gergely Péter és neje Gábor Katalin ellen 100 frt 
s jár. erejéig 1897. évi junius hó 29-én fogan*t«>si-
tolt kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 378 
frtra  becsfiit  következő ingóságok, u. m.: Széna, 
sarjú, juhok, tehenek és sertések, nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 1898-ik évi P. V. 314. számú végzése folytán 
100 frt  tőkekövetelés, ennek 18u8. évi junius hó 
29-én napjától járó 5u/0 kamHtai, 1/,°io váltó dij 

és eddig összesen 39 frt  06 krbsn bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Csik-Gyimesfelsőlo-
kon leendő eszközlésére 1898. évi deczember h6 
27. napjának d. e II órája határidőül kitüzetik és 
alilioz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
IA. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség ese-
tén becsáron alól is el fognak  adatni. 

A mennyiben sz elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felült'oglaItatták  s azokra kielégí-
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

K"lt Csik-Szeredán 1898., évi deczember hó 
9-ik napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
* kir. bírósági vhajtó. 

Nagy vállaszték porczellánokban és liqueres készletekben. 

i 

óra- és ékszer gyári raktárában 
Budapest VII. Erzsébet-körut35.I.em. 

Fióküzlet: II., Fő-ntcsa 21. 
A tiláglirü a u d e m a r s f r é r e s  genfi  óragyár 

kis. vezérképviselete. 
Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 

TELEFON. 
Képes árjegyzék ingyen. 3-3 

I 

Sz. 1697/98. 
i) k v i. 

/ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhiré teszi, hogy Tulit Anna 
s társai végrehajtatóknak. Székely Gyula végre 
hajtást szenvedő elleni S frt  60 kr. költség és jár 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir 
törvényszék (a esiksz»utmártoni kir. járásbíróság) 
területén lévő Csík-Szentgyörgy községben és ha-
tárán fekvő  a cs.-szentgyörgyi 1. r. 51 sztjkvben A f. 
105 hisz. ingatlanra 2 frt.  2021/,. hrsz. ingatlanra 
34 frt,  2048., 2049. hisz. ingatlanra 47 frt,  2695. 
hrsz. ingatlanra 9 frt,  2925. brsz. ingatlanra 3 fi  t, 
3233. hrsz. ingatlanra 17 frt,  4432. hrsz. ingatlanra 
7 frt.  4543. hrsz. ingatlanra 1 frt,  5333. hrsz. 
ingatlanra 1 frt,  5362. hrsz. ingatlanra 4 fi  t, 5524. 
hrsz. ingatlanra 3 frt,  6777. hrsz. ingatlanra 4 frt, 
7695. hrsz. ingatlanra 24 frt,  7906. brsz. ingatlanra 
7 frt,  7923. hrsz. ingatlanra 91 frt,  8166 hrsz. 
ingatlanra 37 frt,  8434. hrsz. ingatlanra 59 frt, 
8466. hrsz. ingatlanra 28 frt,  8898. hrsz. ingat-
lanra 9 frt,  8909. brsz. ingatlanra 5 frt,  9807. 
brsz. ingatlanra 6 frt,  9817. hrsz. ingatlaura 5 frt, 
10138. hrsz. ingatlanra 24 frt,  10622. hrsz. in-
gatlanra 1 frt,  és az 1900. sz. tjkvben időközben 
Pál Lajos javára bekeble/ett 2475. brsz. ingat-
lanra 19 frt,  összesen 447 frtban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1899. évi 
febniár  hó 7-én napjának d. e. 10 órakor Csik-
Szentgyörgy község házánál megtartandó nyilváuos 
árverésen megállapított kikiáltási áron alól is el 
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartozuak az ingatla-
nok becsárának birtoktestenkint lO°/o-át vagyis 
összesen 44 frt  70 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november l én 3333. sz. alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ova-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
teni az agy az 1881. évi 60 tcz. 170-§-sa értelmé-
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zésérő kiállítóit szabályszerű elismervényt átszól 
gáltatni. 

A kir. járásbíróság tik», hivatala. 
Csik-Szentmárton, 1898. nov. 4-én. 

OagyL Dénes, 
kir. all)iró. 

. if 

Trohán József 
C s l l £ - S z e r e d . a , p l a c z s o r . 

Ajánlja a nagyérdemű városi és vidéki közönség becses 
figyelmébe  dúsan berendezett 

Fűszer-, festék-,  anyag-, liszt-, porczellán 
és déli gyümölcs 

" Ü " Z X - 2 T E T -
Karácsomi újdonságok megérkeztek China-ezüst, nic-
kel, bronz tárgyakban, úgyszintén karácsonyfadísz 

árukból. 2-2 
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Kitűnő minőségű főző  edények és konyha felszerelések. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
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Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
T ö b b é r e m m e l I s i r C i n t e t v e . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raktár 
Maros-Vásárhelyt. 

4—4 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei 

Mindennemű hangszer javí-
tása és hangolása szakszerű 
pontossággal teljesittetik. 
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