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A. n y o m o r 11 s á g. 
Ki merné még tagadni, hogy ez jelen 

van és szedi halomra pusztitó működésének 
áldozatait? Arról beszél, arról tesz tanusá-
got minden, mi érzékeink körébe esik. So-
kan, a kik benne úsznak, álszeméremből ; 
sokan, a kik fölötte  állanak, érzéketlenség-
ből nem beszélnek nyiltan az emberiség mil-
lióinak nyomoráról, de lelkűkben átszenve-
dik a szükség kegyetlen gyötrődéseit és 
hallják az éhező embertömegek kétségbeesett 
panaszait. 

A társadalmak élete érzi és sinyli a 
szegényedés pusztitó hatását. Egész néposz-
tályok élnek benn a társadalomban, a kik-
nek nincs szerepök az életnyilvánulások va-
lamelyik ágában, mert alig van crejök az 
ahhoz való munkára, és mert egyedüli gond-
juk a mindennapi szükség ellen vivott fáj-
dalmas tusa. 

Minden magasabb törekvés nélkül s 
állami ideálok utáni vágy hijjáu él és pusz-
tul el egy megmérhetetlen szánni ember, a 
kiknek pedig nem volt más hibájuk, mint-
hogy hiányzottak náluk a megélhetés primi-
tiv föltételei,  amikor a test összezsugorodva, 
hideg kapcsokkal veszi körül a velünk szü-
letett, de kifejlődésében  megakadályozott 
szellemi képességeket. 

Végig tengődnek az életen és meghal-
nak anélkül, hogy joguk volna igazán el-
mondani magukról, hogy — éltek. 

Szomorú és fájdalmas  látvány ez; an-
nál fájdalmasabb,  mert az új idők mííve; 
mert a társadalmaknak minden betegségét, 

az embereknek valamennyi nyomorúságát a 
modern élet hozta létre és terjeszti tovább 
tovább mindig szélesebb rétegekben. 

l'látó és Arisztotcles í z eszményi ál-
lamban nem jelöltek ki helyet a koldusok 
számára; ;iz ő eszményükbűi miii.iouki szá-
mára hozzáférhető  volt a tc -mészetnek ma-
gántulajdon alá vonható anyaga. Tisztelet-
ben tartatott, a munka és csakis a munka 
képesített az állami előnyök használatára. 

A modern tudósnak állaineszménye be-
rendezésénél szeme előtt lebeg már a telje-
sen vagyontalan és állami életre valóban 
alig alkalmas néposztály. Ez a néposztály 
pedig a k a r dolgozni, él benne a munka 
iránti szeretet és nem kivánt egyebet soha 
az államtól, minthogy adjon neki alkalmat 
és anyagot a munkára. 

Es mi nézzük, tehetetlen kezekkel en-
gedjük, hogy erejében elsenyvedve pusztul 

I el egymásután a szegény néposztályok egy-
mást követő generácziója. Szemrehányást 
teszünk lelkiismeretünkben magunknak, — 
hogy nem nyújtottunk m kik segédkezet 
arra, hogy rést törjenek n.r'/'nnálló ember-
telen intézményeken, melyek őket kizárták 
a társadalom életéből é.s legegyszerűbb ja-
vaiból. Sajn Ukozuiik felettök,  de egyebet 
sem teszünk értük; pedig tudjuk, hogy a 
szegénységet a részvét és a könyöriilet meg 
nem gyógyítja, — de inkább szégyennel 
tölti el a szerencsétleneket, kik kényszerülve 
vannak alamizsnát elfogadni. 

A szegény-Ugy apostolai fölemésztik 
j magokat, hogy papiroson megrajzolják a 

lutmanus intézmények mindenféleségét,  me-
lyekkel a már tovább nem odázható bajok 
orvosolva lennének De az a kép, a mit a 
tudós lelkében ábrázol, s a melyet tollával 
lefestett,  a nyomorúságon nem segit semmit; 
a mellett tovább fognak  milliók éhezni. 

Nem szobatudósoktól, dc onnan várja 
sorsának javítását a nép, ahonnan a baj 
eredt. Azoktól vár és követel segítséget, kik 
a modern államok gépezetében szerencsét-
len kezükkel megrontották a szegényebb 
néposztályok sorsát: várja és követeli a kor-
mányzat vezetőitől, a kik pedig j ó időben 
n a g y szükségben késznek is Ígérkeznek 
rája. — 

KépviiielAválaszlási mozgalmak 
megyénkbe ii. 

A választási küzdelem immár az egész 
vonalon teljes erővel folyik.  Az alkotmányos 
élet szenvedélyes hullámzásba hozta a ke-
délyeket. A legcsekélyebb ember is szónoki 
sikereket arat és sok bornemissza szegre 
akasztja az alkotmány napjaiban a feleségé-
től ráoktroyált elveket. 

A nép alkotmányos érzületén és haza-
liius föllendülésén  őszintén örülünk. Nincs és 
ucni is lehet senkinek kifogása  ellene, ha 
eb-ekért és méltó fegyverekkel  harczolunk. 
Sőt meglehet bocsátani, ha a csatazajba egy 
kis ártatlan tréfálózás,  de még ha politikai 
pastpiil is vegyül, mert a jóizii humor a 
magyar embert a háborúzások alatt sem 
szokta cserben hagyni. 

Van arra elég anyag : a vezető korte-
sek viselt dolgai, sőt még a jelölteknek arra 
alkalmas tulajdonságai is; elfogadják  megka-
ezagják a jó ötletet és sietnek a vissza-
fizetéssel. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
—m*m~ 

Az utolsó ereklye . 
Porter F. John dúsgazdag amerikai borke-

reskedő egészségének helyreállítása végett Euró-
pába átázott. Megnézte Páris nevezetességeit, be-
járta Rómát, és Londonból belátogatott Duinfriesbe. 
Ugy ide, mint mindenhová, két okból jött. A bő-
rök állását nézni, és emléket gyűjteni. Mert kéj-
átazása közben sem feledte  az űzletszellemet. 
Mindenütt érdeklődött az ökrök és egyéb szarvas-
marhák testi épsége iránt, de egyes csecsebecsék 
gyűjtését sem feledte  el. Sehonnan sem távozott 
valami különleges emlek nélkül. 

A Louvre-böl egy tégladarabol hozott, mely-
hez igazán különös módon jutott. 

Mikor ebbe a hírneves franczia  nemzeti mu-
zeumba látogatott, a kapu alatt egy tégla hűtle-
nül elhagyta a vakolatot és ujdonat-uj nemez ka-
lapjára esett. A téglának nem történt semmi baja, 
de a kalap behorpadt és mister Porter F. John-
nak egy kis dombot növesztett fején.  — Ennek a 
nevezetes eseménynek emlékefll  a tégladarabot 
„első ereklye" gyanánt útibörőndjének kiválasz-
tott helyére tette. 

Rómából egy bibornok sarkát hozta. Ehhez 
a sarokhoz meg akkéut jutott, hogy egy körme-
net alkalmával látta, amint levált egy hegyes stt-
vegü papnak a talpáról, mert a sarok, mely a má-, 

sodik „ereklyeként" szerepelt, egy — czipösaiok 
volt. 

Londonból egy kéményseprő seprőjét hozta. 
Ehhez az emlékhez szintén pénz nélkül jutott,. — 
Egy kéményseprő egy utczán megtalálta hűtlen 
feleségét  és első dühében seprőjével ugy fejbe-
fitötte,  hogy menten szörnyet halt. A kéménysep-
rőnek rögtön gondját fogta  a rendőrség, a holt 
asszonynak az ambulansz, de a seprő, melylyel a 
merénylet történt, az utczán maradi. Mir. Porter 
F. John haszu ilu a kedvező alkalmat és kabátja 
alá dugta — a nevezetes seprőt. 

A kéményseprő seprője azért is érdekes volt, 
mivel Amerikában nincsenek ilyenf  ijta seprők, mert 
kéményseprők sincsenek. Ezek a földi  ördögök ott 
ismeretlen nagyságok, illetve magasságok. 

Végre a buja völgyben elterült Duinfriesbe 
érkezett. Ez a kedves fekvésű  városka két okból 
érdekes. Jó húsban lévő ökrök és egyéb négylá-
bnak legelnek a mezőn, benn a városban pedig 
temérdek éhenkórász tanyázik. A festők  és írók 
egész csoportja rontja itt a levegőt. 

A jámbor duinfriesi  nép nagyon büszke erre, 
de Porter F. John gúnyosan neveti e rajongást. 
Az ő ideálja egészen más. Az ö lelkében egy tes-
tes bika lehúzott és (eldolgozott bőre tiz költe-
ménynyel vetélkedik. Mister Porter F. Johu bő 
rök vásárlása véget t jött Dumfriesbe,  de azokhoz 
a legnagyobb utánjárás mellett sem juthatott. A 
városka lakói nem könnyen adtak tul bőreiken. 

Most már az emlék szerzésére fordította 
gondját, Druinfries  tudvalevőleg a hires üiuns 

Róbert költő lakóhelye volt. Itt élt, itt halt meg 
az angolok egyik büszkesége. 

Miután Mister Porter F. Johu több napi 
szorgos kutatás után semmi emléket sem tudott 
szerezni, elhatározta magát, hogy látogatást tesz 
a kiváló költő özvegyénél. Határozatát gyors tett 
követte. 

Burns özvegye az évek súlya alatt meghaj-
lott, galamb ősz nő volt, de az ifjú  báj ránezos 
vonásairól is tükröződött. 

A látogatót nagyon előzékenyen fogadta  és 
azonnal theával kínálta. 

— Miben lehetek szolgálatára ? — kérdezte 
Burnsné. 

— En gazdag amerikai borkereskedő va-
gyok, madame és kéjutazást teszek. 

— Boldog, a ki az ország-világot beutaz-
hatja, — felelt  az özvegy. 

—»Nevein Forter F. John, hírneves czég 
az egész Egyesült Államok területén. Bőrrel ke-
reskedem, de élőmarliákat is vásárolok. 

— Igen örvendek, hogy megismerhetem. 
— Hallottam, hogy tisztelt férje  temérdek 

fehér  papírra, fekete  vonásokat mázolt, eljöttem 
tehát, hogy azokból a nevezetes papírokból egyet 
megkerítsek, — szólt nagy hangon Mister Porter 
F. John. 

A híres költő özvegye jóízűen mosolygott és 
kedélyes hangon válaszolt: 

— Igen, ugy mondják az emberek ; sőt néha 
néha, mikor megboldogult férjem  könyvtárszobájába 
látogatok, én is látom, hogy összeirt egy pár 
könyvet. 
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De mikor a gúnyolódás mesterségét 
olyan urak kiknek a finom  szatyra és mu-
lattató komikum iránt érzékük nincs, a sa-
ját Ízlésükhöz képest durván és tisztességet 
sértő módon kezdik gyakorolni, akkor már 
azokkal szemben a jobb neveléshez szokott 
embernek le kell lépni a porondtól. 

Sajnálkozva értesülünk, hogy a csíksze-
redai kormánypárt körében a tisztesség ezen 
követelményén súlyos sértést köveitek el. 
A szenynyes trágár „müvet" kis számban 
muttatták be a Bochkor ur híveinek, a ki-
ről mi eddig abban a feltételezésben  éltünk, 
hogy irodalmi Ízlésénél fogva  maga fogja  a 
szégyenletes „költemény" felett  a czenznrát 
gyakorolni. 

Őszintén sajnáljuk a kormánypárt ér-
dekében e szégyenletes tévedést, sajnáljuk 
azért is, hogy a kik ellen a durvaság irá-
nyult, azok nem tehetik meg a koszorús 
szerzőnek és irodalmi barátainak azt a szol-
gálatot, hogy hasonló olvasmány élvezetében 
részesíthessék őket, mivelhogy a sárban fet-
rengve nem bir minden ember tetszelegni 
magának. 

A választási küzdelemről a következő tudó-
sítást kaptuk: 

A központban. A megyei apparátus serényen 
dolgozik. Az ideiglenes szabadságidőt élvező urak 
jól kihasználják a vakácziót. 

Bochkor K. maga is lélek és testfárasztó 
munkában utazik éjjel és nappal. Tegnapelőtt éjjel 
12 órakor tartott csíkszeredai hívei előtt programm-
beszédet, kik az éjféli  szónokot, a szokatlan idő 
daczára nem fogadták  nagyon álmosan. 

Bochkor K. különben utazgatásai alatt bizo-
nyos idegességet árul el, a mi főleg  az egyes fal-
vakban a Molnár József  fogadására  készült diadal 
kapuk elleni türelmetlenségben nyilvánul, minek 
folytán  udvarias kísérete igyekezik őt e kellemet-
len látványtól tőlük telhetőleg megkímélni. 

Egyik inadét'alvi választópolgár panaszkodik 
hozzánk irt levelében, hogy e községben, hol köz-
bevetőleg legyen mondva, a fogadtatás  Bochkor 
urat nem elégítette ki, két kormánypárti beufentes 
férfin  ü (hat) osztrák értékű forintok  ígérete mel-
lett azzal az ajánlattal tisztelte meg őt, hogy az 
ellenzék diadalkapqját tépázza meg és hozza ne-
vetséges állapotba. 

„Hát jó uraim, megköszönöm a bizalmat — 
felelt  a polgár — de csak kérjenek a központtól 
vállalkozót, mert a mi becsületes székely népünk 
nem alkalmas reá." 

— Ha jól emlékszem, valamikor a naptár-
ban én is olvastam tőle egy versikét — szólott 
jámboran Porter F. Jolin. Nem volt rosz. Ugy 
pattogtak a sorok, mint a rostán a kukoricza, 
mikor sütik. 

— Nagyon szép, akkor hát ön is ismer va-
lamit műveiből ? 

— Meghiszem azt! — volt a büszke felelet. 
— Szolgálhatok talán költeményeinek egy 

diszkötésü példányából V 
— Nem, köszönöm. Azt New-Yorkban az 

ocskás piaezon is megvehetem, mégpedig jóval ol-
csóbban, mint magánál. Tudja én kereskedő va-
gyok és nem egy könnyen hagyom magamat be-
csapni. 

— Ez élelmességéről élénk tanúbizonysá-
got tesz. 

— Korán keljen fel  az, ki engem megakar 
csalni, — mondta, mellét ütögetve a nagy kéj-
utazó. Nekem roppant nagy gyakorlatom van az 
emberek csalafintaságáról.  A maga kárán tánul 
az ember. Régen, mikor szegény ember vnltam, 
sokat húztak, vontak. De mióta gazdag vagyok, 
olyan erős lábon állok, bogy hat ökörrel sem tud-
nak álláspontomról elvonni. 

- - Parancsol még egy csésze teát? 
— Ne bántsa jó asszony, nem szeretem a 

vizet. Ha sört ad, azt szó nélkül megiszom. Ebbe 
a nyomban roppant szomjas vagyok. 

— Azon könnyen segíthet sir. Itt szemben 
van egy korcsma, ott pénzért mindenkor kész-
séggel szolgálnak. 

A csikszentmirtoni vál. kerület 48-as párti 
képviselőjelöltje dr. G y ö r f  fy  Gyula f.  hó 19-én 
tartotta meg programinbeszédét a csikszentmártoní 
és csekefelvi  választó polgárok előtt, mely ünne-
pélyes alkalomból röviden a következőkben tudó-
sítom lapunk olvasóit. 

Ugyanis emiitett napon d. u. 1 órakor elő-
kelő székely atyánkfiai  5 szánon siettek a szere-
tett képviselőjelölt elé egész Csikkozinásig, hol 
az odavalókkal, kik szintén csatlakoztak, szép 
menetté fejlődött  a kiséret. 

A csekefalvi  kapuuál, hol nagy néptömeg 
várt a jelöltre, Sándor Izsák kjző lelkes beszéd-
del fogadta,  mit dr. Györffy  a meghatottság hang-
ján a tőle már megszokott szép szavakkal viszon-
zott. Most, egy kis lány díszes koszorút nyújtott 
át dr. Györffynek,  mire a fiatalság  az ezen alka-
lomra rögtönzött „Székely d»I"-t énekelte s a 
helybeli népzenekar működése mellett megindult a 
menet. 

Valóban lélekemelő volt látni a csaknem 
egy óra alatt összegyűlt, mintegy 400 személyből 
álló szép menetet. 

Majd dr. Györffyt,  kl néhány perezig dr. Mol-
nár László ügyvédhez volt beszállva, egy 5 tag-
ból álló küldöttség fölkérte  programmbeszédének 
megtartására. 

Hőn szeretett képviselőjelöltünk az úgyneve-
zett megyeház erkélyéről mondotta el programm-
beszédét, mialatt a nép többször, „helyes", „igaz" 
és „éljen" kiáltásokban adott kifejezést  lelkasült-
ségének. 

K lió 20-án Csikszeiitgyörgy és Ránkfalva,  21 -
én Menaság, 23-án Tusnád községekben tartotta 
meg programmbeszédét; mindenütt, a legnagyobb 
öröm és megelegedéssel fogadva. 

24-én a kászoni községekbe ment, hova a 
Nyergesen innen lakó atyafiak  H» szánon kisér-
ték át. 

Leírhatatlan az öröm és lelkesedé», mely dr. 
Györffy  Gyulát mindenütt környezi, elannyira, 
hogyha netalán valaki vele szemben föllépni  me-
részkednék s ezt a szép egyetértést, összhangzást 
megzavarni akarná, magára maradna; miért is 
dr. Györfiy  Gyulának a csikszentiuártoni kerület 
országgyűlési képviselőjévé felkiáltás  utján való 
megválasztása bizonyos. 

Htjy  r<íliisi(ú. 

G y e r g y ó b a n . 
A g y ó s z e n t m i k I ó s i kerületben vá-

ratlan fordulat  állott elő. Dr. Baracs Géza szemé-
lyesokok folytán  a jelöltségtől visszalépvén, helyette 
a 48-as párt Molná r Józsefet  léptette fel. 

A gyergyói választási mozgalmakról három 
tudósítást vettünk, melyek közül az első ellenzéki 

— Majd, ha magával végzek, belátogatok. 
Aztán jó sör van ott? Nálunk Newyorkban 5 
centért a legpompásabb söröket kapni. En a 16-ik 
ntezába járok. A Martin pompásan tud kiszolgálni. 
De jó vendég vagyok ám én I Tiz pohár sör ná-
lam meg se kottyan. Meg is látszik rajtam, hihihi 
— szólt, harsogót kaczagva Porter F. John és 
hasára ütögetett, mely magas hegy gyanánt ki-
domborult. 

— Maga nem iszik sört ? 
— Soha, csak tiszta vizet. 
— Kár, mert meghívtam volna egy pohár 

sörre. 
— Nagyon kegyes, de szabad tndnom.. .? 
— Hogy miért jöttem ide ? Hiszen mondtam 

már, hogy egy darab fehér  papírért, melyre tisz-
telt nra betűket mázolt. 

— Kívánságát nem teljesíthetem, Férjem 
tisztviselői mind szétvitték, — mond a kitűnő 
költő özvegye. 

— Nem ragaszkodom a tárgy minemiiségé-
hez. Adjon hát valami mást. 

Az utolsó gombját is szertehurczolták. Teg-
napelőtt egy svéd egy kis zsebkést vitt el, melyet 
azelőtt való nap a kertben találtam. A boldogult-
uak körömtisztitója volt. 

— Nó már pedig én nem távozom egy erek-
lye nélkül, — mordnlt csaknem mérgesen a költő 
özvegyére Porter F. John. — Teremtsen valami 
tárgyat! 

kézből származik, a mi,ík kettő két különböző 
tudósító tollából ered, a kik mindketten a szanau-
elvű párt hívei. íme a három tudósítás : 

I. 
Gyergyóarentmiklós, 189J. január 

Mai napon nagy és magasztos ünnepet ült 
Gyergyó választó közönsége, mai napon lett az 
ige testté, mely megmutatta azt, hogy daczára a 
M i k ó-párt talságos erőszakos s minden tör-
vénytelen eszközök felhasználása  melletti eljá-
rásának ; daczára az összes kormánypárti főszol-
gabíró, tanítók, közs. bírák, jegyzők hivatalos be-
folyásának,  rendithetetlenül áll a kibontott zászló 
mellett, melyre örökfényü  K o s s u t h Lajos a 
48-at fölirta. 

Mai napon alakult meg, szilárd talapzatra 
épitve, a 48-as párt s impozáns módon adta tud-
tára a kis szabadelvű kormánypártnak zászlajára 
irt jelszavával a „szabadság, egyenlőség és test-
vériség" elhervadhatlan szavait, mely a mai ter-
hes világban balzsamként hat a szabad gondol-
kozású, önzetlen hazafias  polgárokra. 

Mint fennebb  említve van, a mai napon tar-
tott jelölő gyűlésen a visszalépett dr. Baracs Géza 
hittudor helyett az éppen körünkbe érkezett s a 
jelölő gyűlésen résztvenni szándékolt dr. M o I n á r 
József  ügyvéd, a csíkszeredai v. kerület volt kép-
viselője lett határtalan lelkesedéssel a gyergyói 
választókerület 48-as párti jelöltjének kikiáltva. A 
programmbeszédet mintegy 1200 ember jelenlété-
ben, a kereskedői kör helyisége előtt felállított 
emelvényen a választók osztatlan tetszése és lel-
kesedése közben mondotta el. 

Nem számítva a gyószeutmiklósl 4S-as vá-
lasztók nagy számának jelenlétét, Gyó-Alfaluból 
í>.'>, Gyó-Ditróbó! 42, és Szárhegyről 38 szán vá-
lasztó volt jelen a jelölő gyűlésen s együtt test-
vériesen osztoztak azon őrömben, a melyet a 48-as 
párt a inai napon itt nálunk Gyergyóban kivívott, 
a lelkesedés igazi volt. 

A jelölő gyűlés után tüntető körmenet volt 
Gyergyó-Szentmiklós utczáin, mely a legimpozán-
sabb módon végződött, s ezzel fejezte  be a 48-as 
párt fényes  és eredménydús működésének első 
napját. 

A prograinmbeszéd előtt a 48-as párt elnöke 
szólott a néphez ; azután még beszédeket mondot-
tak dr. Bocskor Béla, dr. Baracs Géza és dr. Csiky 
József  ügyvédjelölt. 

A nagyon kis számra leolvadt Mikó-párt este 
községi rendőrök, szolgák, s több ilyen szemen-
szedett népség mintegy 100 főből  álló zagyvalék-
kal, tüntetni akart, folytonosan  éljenezve a kor-
mánypártot. 

— De istenem, ha nincs, — válaszolta meu-
tegetődző hangon az özvegy. 

— Lenni kell! Én dúsan megfizetem.  Csak 
nem mehetek szégyenszemre üres kézzel a Burns 
házából. Agyonüldöznének barátaim, — szólt nagy 
léptekkel fel  s alá lovalva Porter F. John. 

— El is feledtem.  Néhai férjemnek  maradt 
még egy ereklyéje, melyet életében féltő  gonddal 
őrizett, és melyet mondhatni szerető szemekkel, 
forró  szívvel ápolt, gondozott. Ha éppen olyan 
nagyon erősködik, ezt az utolsó ereklyét még oda 
adhatom. 

— Hol van ? Mi az ? — kapott az alkalmon 
Porter F. John. 

— Férjemnek utolsó ereklyéje — én vagyok. 
Ha tetszik, magamat pénz nélkül odaadhatom. A 
Cooper-muzeumban tálán el is helyezheti, szólt 
a nagy költő özvegye, kedvesen mosolyogva. 

Porter F. John sietve felragadta  a szögletbe 
tett kalapját, botját és íuajduem futott  az ajtóig, 
de onnan visszafordult  és meghajtotta magát. 

— Köszönöm szíves ajánlatát madame. Én 
csak marha- és nem emberbőrrel kereskedtem. A 
költő féltő  gonddal őrizett utolsó ereklyéjét meg-
hagyom a jámbor Dumfriesiaknak.  Én egy csöppet 
sem kérek belőle. God by l 

És sietve betette maga után az ajtót. 

Müűcolay  Henrik, 
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A 48-as párt most még jobban és szilárdab-

bal rakaszkodik elveihez. Mindezek daczára a 
kormánypárt még mindig remél 

— a — 

II. 
Folyó hó 24-én fényes  napja volt az ellenzék-

nek Gyergvóban. Elmondhatja: Yeni, vidi, vici. 
E napon hatalmas lángra lobbant az a IQz, mely 
eddig egy óriási többség szivében élt. 

Már napokkal ezelőtt észrevehető volt a ke-
délyekben az a derengő fény,  mely egy pompás 
nap feljöttét  hirdeti és e nap a nagy többség lel-
kesedésének fénytengerében  be is köszöntött. 

Az elv s a 48-as párt vezérének : U g r ó n 
Q & b o r nak e neve lélekemelő módon ünnepel-
tetett meg e napon, méltóan azon hazafias  eszmék-
hez, melyek ekkor megnyilatkoztak. 

Az egész választókerület minden községe si-
etett, hogy minél impozánsabban manifesztálja  ér-
zelmeit. Legszámosabban voltak az alfalviak,  kik 
80—100 szánon, teljesen megrakva választókkal, 
több zászlóval jelentek meg. Szárhegyről és Dit-
róból 40—40 szánon vettek részt a Gyergyó-Szt-
Miklósról, ngy alszegből, mint felszegből,  zeneszó 
és zászlóval vonnltki mintegy 150—200 választó. 
Képzelhetni mily nagy volt az óriási néptömeg, 
mely a kereskedői kör előtti térséget ellepte. Dél-
után 3 óra tájban már együtt volt a sokaság s 
a kereskedői kör előtt felállított  emelvényre elő-
ször Csedő István ellenzéki pártelnök lépett, lel-
kes hangon ecsetelte az összegyülekezés, valamint 
a 48-as párt czélját. Utána dr. Bocskor Béla párt-
jegyző szólott a választókhoz hévvel, bensöségtel-
jes és igaz hangon, s egyszersmind kijelentette, 
hogy a párt képviselőjelöltje, dr. Molnár József 
kijelentését harsogó éljenzéssel fogadták.  Dr. Mol-
nár József  ezután elmondta programbeszédét kel-
lemes csengő hangjával. 

Beszédében nein a kortesfogások  szólaltak 
meg, s nem a személyeskedés és gyűlölség magvát 
hinté szét hanem az eszmék balzsamát; azért 
győzött felemelt  s lelkesittett. Beszéde közben 
számtalanszor felhangzott  a választók ajkán a 
nagy lelkesedés és sűrű igaz szívből jött éljenzés. 

Szólott még dr. Baracs Géza is, ki indigná-
ezióval lobbantotta szemére az ellenpártnak a 
személye ellen irányult rágalmakat. 

Szólott másodszor is dr. Bocskor Béla, lel-
kesítvén a választókat, hogy a kibontott zászlót 
juttassák diadalra a választás napján, s a mai nap 
impozáns lelkesedése erősebben napról-napra foko-
zódjék. 

Végül Csedő István elnök megköszönte a 
nagy számban való megjelenést, mely után felol-
vastatott az egész Borszék nevében érkezett üd-
vözlő távirat, melyben a borszékiek honfitársi  üd-
vözletük kapcsában sikert kívánnak a választás-
hoz. 

Befejezésül  a néptömeg zászlósán s zenével 
tüntető menetet tartott, megkerülve a piacz nagy 
terét s a képviselőjelölt éltetésével széprendben 
hazavonultak, nem is ügyelve az ellenpárt inger-
kedő kiáltásaira. 

Sokáig szemünk előtt fog  lebegni a gyer-
gyói ellenzéknek e fényes  napja és még sokáig 
füleinkbe  fognak  csengeni a lelkes és szónoki hév-
vel elmondott beszédek. 

Ezen nap egyfelől  bebizonyítja a Mikó-párt 
gyengeségét, másfelől  pedig eklatáns módon fejezi 
ki az ellenzék megtörhetetlen ragaszkodását éB 
erejét a ugy elveihez, mint jelöltjéhez. 

A győzelem bizonyos. —b. 
III. 

Mikó Árpád a gyergyószentmiklósi vá-
lasztó kerület szabadelvű képviselőjelöltje e hó 
17-én d. e. nagyszámú kísérettel Gyergyó-Reme-
tére vonult, hol Demeter Imre üdvözölte. 

A képviselőjelölt híveivel szent misét hallga-
tott, melynek végeztével rövid és tetszéssel foga-
dott beszédet intézet választóihoz. Remetéről út-
ját Ditró felé  vette. Ditró polgárai már kora dél-
től kezdve nagy csoportokba sereglettek össze, 
ugyanynyira, hogy a polgári iskola egészen meg-
telt. 

Itt Mikó képviselőjelölt majdnéta másfél  óráig 
tartó válaszában élénk színekben tüntette fel  szán-
dékát, czéljait, viselt dolgait miket az országgyű-
lési cziklns alatt a kormány támogatására tett. 

Határozottan kijelenté végül, miszerint tudja 
ugyan, hogy Ditróban ellenzéki szelleműek is ta-
lálkoznak s vannak, de azért vissza nem riad a 
küzdelemtől, mert látja, hogy a régi zászlót a köz-
ség polgárainak még ma is jelentékeny és tekin-
télyes része követi. 

L E V E L E Z É S . 
Tánozestély és hangverseny. 

— A madefalvi  emlék-alap javára. — 
Csik-Szú|iviz, jan. ál. 

Lelkesülni az utókornak az elődök dicső 
példáin, magasztos eszme ; — fáradozni  és tenni 
azért, hogy feledésbe  ne menjen azok emléke, kik 
vérüket hozták áldozaiul a jog védelmében : a ha-
zafias  érzület és fenkölt  gondolkodás bizonyítéka. 
Minden igazán érző kebel csak örömtől duzzadhat 
akkor, midőn nemes eszmék inegpenditése nincs 
figyelmen  kivül hagyva, hanem annak megvalósí-
tására közös erők törekszenek. 

És ez tapasztalható „a madéfalvi  emlék" 
ügyében is. 

A tél azon része, melynek Kárnevál védője, 
nagyon helyesen van kiszemelve, hogy sirva-vi-
gadva, vagy vigadva-si rva legalább egy porszem-
mel közelebb jussunk a czél megvalósításához. 

Ezt czélozta a f.  hó 17-én Csikszépvizen n 
„madéfalvi  emlék-alap" javára rendezett hangver-
senynyel egybekötött lánczestély is. 

Röviden és általánosan szólva, minden te-
kintetben általános volt s siker és eredmény; a 
változatosan és élvezetesen összeállított és kitűnően 
sikerült műsor nemcsak igérl sokat, de adott is. 

A hazafias  czélt mintegy jelezni akarta a 
férfi-négyes  által korrektül elénekelt magasztos 
ének a „Szózat", Egressy B.-töl. Valóban nem 
tévesztette el hatását. 

B a l á z s Ferencz felolvasása  felvillanyozta 
és élénk érdeklődésben tartotta a kedélyeket. 

Verdinek „La Traviata" czimü darabját zon 
gorán játszták : Zakariás Jakabné és Potovszky 
Antalné. A sikerült előadást kellőleg méltatta a 
közönség szűnni nem akaró tapsviharja. Ősziül én 
megvallom: e pontnál avatottabb kezekbe szerel -
ném adni a tollat. Egyik jelesünknek látlaui itt 
bebizonyítva egy mondását: „Ha azt akarjuk, 
hogy siker koronázza vállalatunkat, ú^y annak 
részére nyerjük meg a nőket". Csakugyan ezen 
vállalatra a siker koronáját a kedves nők tették 
fel;  legyen babérjuk az őszinte elismerés és hálás 
köszönet. 

Ezután M i s k o 1 c z y Mari k. a. nyerte 
meg a közönség tétszését: szavalván „A bűnös 
éjszakájá"-t, Nyilas Samutól. A kellemes hang az 
érzelmek hü festése,  szóval: az előadás szabatos-
sága a különben terjedelmes darab végéig lebi-
lincselte a figyelmet. 

Nemsokára ujjolag Potovszky Antalnét láttuk 
zongora mellett A. P. Wyman „Ezüst forrás"-át 
adta elő oly hatással, hogy a közönség mintegy 
hallani vélte az ezüst csermely csergedezését; — 
majd a rohamos csinos futamokban  szinte látta 
mint lesz a csermelyből patak, a patakból folyó; 
végre kitört az ár: a közönség zajos éljenzése. 

Végezetül itj. Dájbukát Antal énekelt néhány 
tősgyökeres magyar népdalt, férfias,  csengő han-
gon, mely hogy mennyire megnyerte az általános 
tetszést: bizonyította a mindegyre megujuló „hogy 
volt?" „újra!", melyekre szintén derekasan meg-
felelt. 

Ezután megindult a táncz, mely az éjfél  utáni 
órákban is a legvidámabb haugul.itban folyt. 

Tudósításomat nem zárhatom be anélkül, 
hogy köszönetet s dicséretet ne szavazzak a je-
lenvoltak nevében is — a rendezőségnek, a bi-
zottság minden egyes tagjának, kik fáradalmat 
nem ismerve, oly odaadólag működtek a czél ér-
dekében, Legyen jutalmuk a kivívott siker. 

A szép számú közönségben ott voltak a hölgy-
világ köréből 

Benedek Istvánné (Szeredáltól), özv. Boro-
dács Péterné, Idősb. Dájbukát Antalné, Dájbukát 
Dávidné, Dájbukát Istvánné, Fejér Istvánné, Fejér 
Jakabné, Fejér Jánosné. Fejér Miklósné, Fejér 
Sándorné, Gál Józsefné  (Csíkszereda), Graef  An-
drásné, Haydn Hugóné (Somlyó), Imre Sándorné, 
Kain Adolfné,  Koncz Józsefné,  Lázár Kajtáuné 
(Kozmás), Mihály Ferenczné, Petres Ferenczné, 
Potovtzky Alajosné (Szereda), Potovszky Antalné, 
őzv. Potovszky Gergelyné (Szereda), Puskás Ta-

másné, Száva Kristófné,  őzv. Szebeny Péterné, 
Theil Frigyesné, br. Wardener Ödönné, ifj.  Za-
kariás Antalné,'dr.' Zakariás Istvánné, Zakariás 
Péterné, Zártig Zakariásné (Gyószentmiklós). — 
Leányok: Bocskor Erzsi (Szenttamás), Dájbukát 
Irma, Dájbukát Mariska, Dániel Laura/Graef  Berta 
Gergely Amália, Macza Irma, Miskolczy Mari, 
Lázár Juliska (Kozmás), Lázár Álbiu (Kozmás), 
Peitel Mariska, Potovszky Irma, 'Száva lióza, 
Száva Tinka, Theil E. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

Lapunk kiadóhivatalához e czimen Csík-Szép víz-
ről, a rendezőség, mint e hó 17-én rendezett 
táncestély jövedelmét 02 forintot  küldött be. Kddigi 
gyűjtésünk főösszege  226 frt  51 kr, és azaz : 
k é t s z á z húszon ha t forint  51 kr. 

— A központi választmányból. A megyei 
központi választmány f.  hó 24-én ülést tartott 
melyben egyéb folyó  ügyek mellett a csíkszeredai 
választókerületben a kép viselő-választást̂  vezető 
elnökké : B a k t s i Gáspárt, helyettes elnökké: 
T. Nagy Imrét választotta meg. 

— Halálozások. Városunk nyugalomba helye-
zett főjegyzője,  Jakab József  e hó 26-án a reg-
geli órákban jobblétre szenderült. A megboldogult 
jegyző az 50-es évek elejétől kezdve egész 1889-ig 
a legjobb igyekezettel s ritka szorgalommal tel-
jesítette a ráruházott kötelességeket. Mint ke-
vés tanulináuynyal rendelkező ember jutott hiva-
talba, de vasszorgalommal oly gyakorlottságra 
tett szert, melylyel úgy elöljárói, mint az érdekelt 
közönség megelégedését és tiszteletét egész hiva-
taloskodása alatt folyton  kiérdemelte. Ezelőtt 3 
évvel válott meg hivatalától; városunk képviselő 
testülete tekintettel hosszas és érdemteljes liiva-
taloskodására, évi 300 frt  segélypénzt szavazott 
meg részére. A mai napon bekövetkezett halá-
lával városunk egyik ismert alakja és elő kró-
nikása szállt nyugalomra. Nyugodjék békével 1 
— Csikvármegye tiszti ügyészét, G á 1 Endrét 
és családját nagy szomorúság érte. Folyó hó 
24-én 3 éves kis fiacskájokat:  Jóskát a kérlelhet-
len halál kiszólította az élők sorából. A kis ha-
lottnak földi  maradványait e hó 2G án helyezték 
örök nyugalomra igen nagy részvét mellett. 

— Megérkeztek a bakák. A Kolozsvárt állo-
másozó 51. gyalog ezred két erős százada érkezett e 
lin 2 .Vén városunkba. Az egyik század itt a köz-
pontban, a másik pedig a csikkarczfalvi  kerület-
ben fogja  a rendet fentartani  a f.  hó 29-én lefolyó 
válásztások alatt. 

— Színészet. Kovács Jenő színtársulata a 
mult bécen „A nagymama" (közkívánatra másod-
szor) „A szabin nők elrablása" és „A tékozló" 
czimü darabokat hozta színre. A kevés számú 
színházlátogató közönség te'jes megelégedéssel 
távozott mindenik előadásról s legfeljebb  csak 
azon sajnálkozott, hogy ezen valóban jóra törekvő 
társulat csak csekély pártfogásban  részesül. Mi 
csak kötelességünknek teszünk eleget, ha ismételten 
felhívjuk  a közönség figyelmét  a társulat támoga-
tására. 

— Félévi vizsgálatok. A csikmegyei polgári 
leányiskolában a félévi  vizsgálatok az iskolaszéki 
kiküldöttek jelenlétében e hó 22- és 23-ik napján 
folytak  le a várakozást kielégítő eredménynyel. 
— A cs ikmegye i államilag segélyezett gaz" 
dasági felső  népiskolában a félévi  vizsgálatok e hó 
30 ik napján fognak  megtartatni. A vizsgálatok 
nyilvánosak levén, azokra a szülők, gyámok és 
más érdeklődők szívesen láttatnak. 

— Nyilvános számadás és köszönet. A 
madéfalvi  emlékalap javára Csikszépvizen e hó 
1-én rendezett hangversenynyel egybekötött tánc-
estély alkalmával felülfizettek  a következők : Száva 
Kajetánné 2 frtoí.  Dr. Molnár László, Miskov Pé-
ter, Rancz János, Jakab János 1 frt  20—1 frt 
20 krt, Endes József,  Szemerjai Lajos, Dájbukát 
Jakab, Benedek István, N. N. Gál József,  dr. Fe-
jér Antal, Fejér Endre, Theil Frigyes, Zakariás 
Izsák, Hegyi Albert 1 - 1 frtot.  Br. Wardenerné, 
Thieme Károly, Imre Sándor és Kovács Mihály 
60—00 krt. Chottek Sándor, Dániel József,  Bede 
József,  Dájbukát Dávid és Potovszky Antalné 
50—50 krt. Jakab Alajos, Mánya Kristóf,  Kain 
Adolf,  Zakariás L. Antal, ifj.  Deák Elek, Fejér 
István, Petres Ferencz, Csiszár Péter, dr. Zaka-
riás István, Fejér J.ikab, Gergely György, Fejér 
Sándor és Mihály Ferencz, 40-40 krt. György-
jakab Márton és Szebeny Péter 30—30 krajczárt 
s végre Sándor Gergely, Sándor Dávid, Sándor 
István, Madár Imre, Sándor Albert, Birtha József, 
Bardocz István, Potovszky Péter, Nagy Sándor, 
dr. Molnár Károly, Vajna Tamás, Potovszky Ala-
josné, Boltresz József,  Németh Gyula, Pongrácz 
Lajosné, Szabó Barabásné, Varga Ferencz, László 
Ferencz, Ágoston József,  dr. Spitzer Jakab, Szent-
péteri Margit, Zakariás Péter, Orbán latváu, Biirki 
Zsóti, Meskó Kálui.iii és Száva Antal 20-20 krt. 
Fogadják a t. felülfizetők  a rendezőség őszinte 
köszönetét. 



Január 27. C S I K I L A P O K . 6. «fan. 

— Közgyűlések. A marosvásárhelyi kereske-
delmi- és iparkamara 1892. évi január hó 30-án 
(szombaton) délután 3 órakor, saját helyiségében 
rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozat-
tal : I. Elnöki közlések. II. Jelentés az ügyforga-
lomról. III. A kereskedelmi szakosztály vélemé-
nye : a) a győri társkamara átirata, a bor szesze-
zéséhez használt szesznek italmérési adótól való 
mentesítése tárgyában ; b) a nagyszebeni posta-
és távirda-igazgatóság megkeresése a postai zár-
óra ügyében ; c) a brassói társkamarának — az 
ékszerek- és órákkal való kereskedés targyában 
— a kereskedelmi ni. kir. miniszterhez intézett 
felterjesztése  iránt; d) a helyi kereskedő-társulat 
előterjesztése a kereskedő-tanonczok felvétele  és 
felszabadítása  tárgyában ; e) az osztrák-magyar ke-
reskedelmi utazók egyletének kérése magyar ál-
lamvasútak vonalain kedvezmények engedélyezése 
iránt; f)  a szegedi társkamara átirata a 10 forin-
tig terjedő üzleti számlák bélyegmentessége ügyé-
ben. IV. Az iparszakosztály véleménye: a) a ka-
mara kerülétében létesítendő iparszakiskolák és 
tanműhelyek tárgyában ; b) a külföldi  tanulmány-
útra szóló 300 forintos  ösztöndíj tárgyában. V. 
Indítvány a kamara területén működő, de idegen 
székhelylyel biró iparvállalatoknak kamarai illeté-
ke ügyében. VI. A kamara 1891-ik évi zárszáma-
dásának előterjesztése a számvizsgáló bizottság-
nak az 1892. évre való kiküldése. VII. A köz-
ponti bizottságnak egy évre való megválasztása. 
— A g y e r g y ó-s z e u t in i n k 1 ó s i k a s z i-
u ó e hó 17-én tartotta meg évi alakuló gyűlését. 
Elnöknek: Lázár Menyhért, titkárnak: Juhász 
Károly, pénztárnoknak: Eránosz Bogdán, gazdá-
nak : Péter Lajos, könyvtárnoknak: Laurenezy 
János választattak meg. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k : 
— Jóakarónk. Köszönjük szíves részvétét, ile ez al-

kalommal valóliau nem vagyunk érdemesek reá. Félfüllel  mi 
is liallotf.nk  valamit a dologról s őszintén megvallva nagyon 
meglepett, hogy l e g j o b b a k a r a t ú s z á n d é k a i n -
k a t félremagyarázzák.  Dohát igy szokott az lenni ; mindig 
akad olyan ember, a ki a kákán is bogot keres. A mi sze-
rény tudósításunknak is akadt egy r o s s z a k a r a t » 
k o m m e n t á t o r a , a ki egy erőszakosan kiválasztott ki-
fejezésből  sérelmet kovái; olt. Ilyenformán  még a szentírást is 
el lehetne ferdíteni.  ftzen  a dolgon azoiViu mi segíteni nem 
tudunk, valamint arról sem trlietiluk, 11>-»-ţy n.; nely pókfajok 
még a legártatlanabb virágokból is mérget szívnak ki — Ks 
vájjon megtudná-e mondani ama bizonyos k o m m e u t á-
t o r, hogy miféle  ok szolgált alapul arra, hogy mi akár a 
rendezők, akár a szcn-plők köziil bárkit is uiegiértsünk. K/. t 
alig hisszük. Nem ringatjuk magunkat azon illu/.ióhan, hogy 
azzal az ominózus czikkelvlvcl valami tökéletes dolgot rsele-
kedtünk; annyit azonban határozottan állítunk, hogy tollúnkat 
a legjobb akarat vezérelte s ha némelyek enu.k daczára is 
alfélét  olvasnak ki belőle, a mi ninrsen henue, a/.t csak saj-
nálni tudjuk, de változtatni rajta nem áll hatalmunkban. — 
Kgyébiráut jövőre nézve óvatosabbak leszünk, és hogy a gia-
nnsitásokat kiker'i'jük, pazarul szórt dii-s.idirinkkel senkinek 
«in fogunk  rossz vért okozni. — Szives részvétét mé(;egyszer 
őszintén köszönjük, de vissza kell utasítanunk, mert nem szol-
gáltunk reá. 

K Y I L T T K R , 
E rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 
t'-sikvármegyéből s egyúttal szeretett szülő-

földemről  távozva, annyi jó baráttól és jó isme-
rőstől kell megváltanom, hogy tőlük személyesen bu-
csnt vennem teljes lehetetlen. Kérem tehát őket, 
hogy fogadják  ez uton szívélyes üdvkivánataimat, 
tartsanak meg a távolban is emlékezetükben s 
leljen visszhangot szivükben „Isten hozzád*' és 
„szerencse fel  !" kiáltásom. 

Kric-vt  I V/./ur, 
bánvahiv. ellenőr. 

Csíkszeredai |>ia<'%i árjegyzék. 
— Csíkszereda január *>0. — 

Buza tiszta hektoliterenként 8 frt  — kr. liuza közepes 7 frt 
20 kr. Hozs 6 frt  80 kr. Árpa 5 frt  — kr. Törökbuza b frt  10 
kr. Zab 2 frt  50 kr. Borsó 8 frt.  — kr. Lencse 15 frt.  Fu-
szulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahus (klgrammonként) 32 kr. Sertéshús 40 kr. Bar-
bécshus 24 kr. Szalma (métermázsánkéut) 1 frt  60 kr, 
Széna rom. 3 trt — kr. Ókor párja 250 frt  — kr. Telién 
párja 120 trt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) z Irt — kr. Malarz darabja 1 frt 
60 kr. Lud — frt  80 kr Itirány — frt  - kr. Csirke pária 
60 kr. 10 tojás 20 kr. 

Sz. 2527 — 1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonni. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyers-yó-
h ollói Kusz Deméter és társai végrehajtatok uak 
gyergyóhollói Rója Péter és neje végrehajtást 
sxe uvedük elleni 105 frt  tőkekövetelés és járulé-
ka iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
ki . törvényszék (a gyergyószentmiklósi királyi já-
rársbiróság) területén levő Gyergyó-Tölgyes köz-
ség határáu fekvő  a gyergyófelsötölgyesi  I. rész 
61«, 553. és <>'21. sztjkvekben A. y alatt foglalt, 
ingatlanokra az árverést 4'» 1 írtban ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 

fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892- ó/í márciiut 
h6 10 -ik napján délelőtti 9 órakor György ó-Holló 
községházánál megtartandó nyilvános árverezésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lO^-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. tcz. 42. §-ál»an jelzett, árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3J33. 
sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
S-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál e,lö-
b'gos elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismer-
vényt ál szolgáltatni. 

Kelt Gyergyószentniiklóson, 1891. évi deczem-
ber hó 25-ik napján. 

A gyergyószenl.niiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

2ZÖ11Ö XgT3Q.á.CZ, 
kir. aljbirö. 

Szám 6 —1892. vli. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az lS81.éviLX. 
tcz. 102. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvéuyszék 4209—1891. 
száinu végzése által csikszépvizi Zakariás Lu-
kács és Izsák végrehajtatok javára csikszentkirá-
lyi Bors Benedek ellen 105 frt  60 kr töke ennek 
1888. év junius 10 napjától számítandó 6°,'» kama-
tai és eddig összesen 32 frt  64 kr perköltség kö-
vetelés erejéig elrendelt és 1891. deczember hó 
1-én foganatositott  kielégítési végrehajtás alkal-
mával bíróilag lefoglalt  és 320 frtra  becsült 1 
fé.Ifedelü  uj kocsiból álló ingóságok nyilvános ár-
verés útján eladatnak. 

Mely árverésnek az 2291 — 1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Csikszentkirály község házánál leendő eszközlé-
sére 1892. évi január hó 29-ik napján délelőtti 10 
órája határidőül tűzetik ki, — és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. tcz. 107. § a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

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

Iveit Oík-Szentmárton, 1891. évi január hó 
I napján. 

B o c s k o r L á s z l ó , 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz 27i>'.i— 1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a „csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság' 
végrehaj l atónak Biró Ferencz (irodatiszt.) ltigya-
téka végrehajtást szenvedő elleni 62 frt  tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-
Szentmiklós községhatáráu fekvő,  a gyergyószent-
miklósi 1108-ik sztjkvben A. -j- 1. rndsz. 7777 — 
7779. hr számra 32 frt,  a 2. rdsz. 14072. hrszra 
1;"> frt,  a/, odavaló 3221. sztjkvben A f  I. rdsz. 
1220 — 1229, 1235 a), Iá3f>b)  12J6. hrszra 31 frt, 
a 2. rdsz. 977ü. f>780.  hrszra 28 frtra,  a 3. rd.szám 
11719. hrszra 31 irt, a 4. rdsz. 12040. hrszra 1G 
Irt, az 5. rdsz. 1224, 1225, 1230. hrszámokra a 

Biró Albert és neje Csergő Borbára élethosszig 
l.iui lakhatási jogának érintetlen hagyása mellett 
Iii frt,  a ti. rdsz. 9517—9522. és 9524. hrszokr» 
83 frt,  a 7. rdsz. lü»33. hrszra 22 frt,  a 8. rdsz. 
10834. hrszra 23 frt,  a 10. rendszám 12539. és 
1277.3. hrszra 28 frt,  a 11. rdsz. 14257. hrszra 
10 frt,  a 12. rendszám 14623—14626. hrszámokra 
14 frt,  a 13. rdsz. 1548U hrszra 9 frt,  — a H, 
rdsz. 25092. hrszra 4 frt,  a 15. rdsz. 25384. hr-
szra 26 frt,  a 1G. rdsz. 25402. hrszra 66 frt,  a 
17. rdsz. 14625. hrszra 2 frt,  a 18. rdsz. 1210. 
hrszra. 3 frt,  19. rdsz. 1211. hrszra 3 frt,  a 2<;. 
rdsz. 14619, 14621. és 14622. hrszámokra 10 frt, 
a 21, rdsz. 10014. hrszra 42 frt,  a 22. rdszáni 
13041. hrszra 5 frt,  a 23. rdsz. 9526 hrszra 22 
frtban  az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1892. évi február  hó 13-ik 
napján d. e. 9 órakor ezen kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat la-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 333 i. 
sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállitottt szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi decz. 
hó 11-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

3CÖUÓ I g m á i c z , kir. aljbiró. 

•*>H0tm«»«>t+Ot*0MOt9 

Azon reményben, hogy a n. é. közönségnek szolgálatot ^ 
teszek, rak tár rn. hozattam aţ 

melyeket útazó-ügynőkök rendesen 70-80 írtért 
szoktak eladni, 

nullám  3 2 zfioriM-t  az ára; 3 M I 

t o v á b b á 

tűzmentes pénzszekrényeket 
különösen községek és magán-egyének részére is bámulatos 

olcsón közvetitek. 
Teljes tisztelettel: w w n 

((j_ o) vegyes kereskedő. S 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1899. 




