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Választások után. 
Csíkszereda, febr.  1. 

A képviselőválasztások megyénkben ÍV 
mult hó 20-én zajlottak le s ha a túlságo-
san felzaklatott  szenvedélyek u Csiesó köz-
ségében történt véres eseményt nem provo-
kálták volna, el lehetne mondani, hogy a 
fontos  politikai ténykedésnek min ién tekin-
tetben megfelelő  higgadtsággal és a válasz-
tóközönségpolitikai érettségét szépen jellemző 
komolysággal. 

Ezt bizonyította azon igen nevezetes 
körülmény, hogy a választási középponto-
kon ti. ni. Csíkszeredában, Gyergyószent-
miklóson, Csikszentinártonon és Csikkarcz-
falván  a votizálás gyakorlása a legnagyobb 
rendben és teljes csendességben folyt  le s 
eltekintve a délutáni órákban a már fellie-
vitett kedélyek sugalmazása folytán  felhang-
zott zajosabb éljeiízesektől és a köztisztes-
séggel meg nem egyező némely kortesdalok 
éneklésétől, a választási aktus tekintélyes-
éét mi sem zavarta. 

A választás eredménye: két szabadelvű 
és két 48-as párti képviselőnek a megvá-
lasztása. 

Ebből kitetszik, hogy az eredmény a 
mult eziklus alkalmával történt választás 
eredményével számra nézve megegyezik, — 
minőségre nézve azonban — egyebektől el-
tekintve — annyiban különbözik, hogy az 
eddig f ü g g e t l e n s é g i  e l v e k e t va l -
ló c s i k k a r c z f a l v i  k e r ü l e t most 
s z a b a d e l v ü, és az eddig a s z ;i b ;t d-
e 1 v ü p á r t o t t á m o g a t ó c s i k s z e n t, 
m á rt o n i k e r ü l e t most 48-as k é p v i -
s e l ő t választott. 

Óvakodunk attól, hogy e fordulat  il-
lusztrálásához hosszasabb magyarázatokat 
fűzzünk  annyit azonban bátran el merünk 

mondani, hogy a választások ilyetén ered-
ménye nem annyira az e 1 \ e k, mint inkább 
a s z e m é l y e k győzedelmet jelenti. 

Később, lm a dolgok rendes kerékvá-
gásukba térnek — s ha, a mindennapi élet 
rendes folyaniatja  ismét átveszi az uralmat, 
talán lesz alkalmunk o dologhoz nem ugyan 
politikai, hanem megyénk viszonyaiból és 
némely körülményeiből kifolyó  állaspontra 
helyezkedve bővebben is hozzászólani; — 
azonban most. is annyit jelezhetünk, hogyha 
a választásokra befolyó  tenyezők az itteni 
körülményekkel számot vettettek volna, a 
fentebb  kimutatott eredményt békés uton is 
el lehetett volna érni s legalább is nem kö-
vetkezett volna be a mindenesetre sajnálatos 
csiesói esemény, melyért a teleden tengerébe 
való siilyedéseig, unnak folidézői  számtalan-
szor elmondhatják a „mea eulpát." 

Végül cz alkalommal nincs egyéb óhaj-
tásunk, minthogy a felzaklatott  szenvedélyek 
minél rö'-idebb idő ala't hv-iendesiiljcnck, a 
választási mozgalmak által felkavart  kedé-
lyek izgalma csillapuljon s a polgárok tér-
jenek vissza ismét rendes foglalkozásaikhoz, 
szóval: hogy legyen b é k g. 

VúIíinzImní m o z g a l m a k v á r n i c -
g y é u k b e r . 

Képviselő választás v.ii\.iuukban. 

A niulf  hó -J:»-én folyt  le város,lukban, mim 
az idetartozó \ álaszlókeriilet középpontjában azon 
alkotmányos aktus, melynél a polgárok egyik leg-
szebb jogukat a képviselöválaszlási jogot, gyako-
rolják. 

A választási nap reggele köddel és csípős hi-
deggel köszöntölt be; reggel 7 órakor az utczák 
majdnem üresek és teljesen csendesek voltak, a 
nagy nap kezdetét csak a városszerte feliiizölt 
•18-as lobogók jelezték, melyek a délre forduló  szél 
háborgatása folytán  heves mozgásba jöttek. 

Egynegyed 8 órakor a rend fenntartására 
Kolozsvárról idejött katonaság vonult fel,  s a 
szükséges örök és járőrök kirendeltetvén, a töb-
biek a városi elemi iskola udvarfelöli  osztályában 
helyezkedtek el. 

8 óra tájban a választást vezető elnök: 
B a k t s i Gáspár és a helyettes küldöttségi elnök 
K o v á c s Antal a hozzájok tartozó jegyzők kí-
séretében elfoglalták  a választásra kirendelt he-
lyeket, a városház egyik szobáját és a városi is-
kola első termét; — az elsőben Bak t s i Gás-
pár, az utóbbiban pedig Kovács Antal vezette 
a választást. 

A választók közül 9 óra tájban a felcsikiak 
kezdtek bevonulni tömött sorokban és dicsérendő 
rendben, teljes tudatában annak, hogy a kezökbeti 
lobogtatott zászló gyöz'-lme csak akkor lesz szép, 
csak akkor lesz dicsteljes, ha egész higgadtság-
gal és komolyan járulnak az urnához, mely az 
ország sorsáról intézkedni van hivatva. 

A szavazás megnyitásának kihirdetése után 
a választási elnöknél Csíkszereda város választó 
polgárai kezdették meg a szavazási; Kovács An-
tal küldöttségi elnöknél pedig a csikcsjat írláai 
polgárok mondották be votumaikat. Ezen időpont-
tól kezdve jöttek vegyesen a még hátralevő fel-
csiki és alcsiki választók és egész csendességben 
vonultak a számukra kitűzött vál is/.tási helyekre. 
A s/.avazás szintén rendben folyt  le s daczára a 
nem éppen alkalmas időjárásnak, mindenik párt 
kellő türelemmel várta az eredmény kihirdetését. 

A záróra kihirdetése után a magát győzel-
mesnek érező 4S-as párt hatalmas csoporttá ve-
rődött, össze és a szentkirályi zenekar inltilói s 
számos zászl ó lengése melleit körmenetre indult, 
meg s az eges/, várost óriási éljenzések közepette 
bejárta. 

Alig érkeztek vissza a városház elébe, pár 
perez múlva Baktsi Gáspár választási elnök ki-
hirdetl.e az eredményi, mely szerint ifj.  M o I n á r 
József  a központi kerület eddigi országos képvi-
selője ez alkalommal Ugrou-párti programmal a 
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A mítaoroii kívüli liangverseiiy. 

— Amerikai történet. -

A legbájosabb asszonykával, ki nemcsak a 
természet áldásaiból nyert bö részt, ki nem csu-
pán a szépségek albumában foglal  kiválóbb he-
lyet, — hanem ki mellesleg zengő csalogány, 
még pedig nem olyan, mely a bokrok ágain, vagy 
a csalit sűrűjében önmaga gyönyörűségére fütyö-
i'észget, de olyan, ki divatos toilettekben öltözött, 
érdemrendes csillogó egyenruháju műértő közön-
ség előtt, drága pénzért trillázik, — történt, hogy 
a szabad ég .alatt, egy csomó félig  vad ember 
elölt tartotta előadását, hozzá még a legváloga-
tottabb műsorral. 

Patti Adalináról szól az ének. — E csodás 
lényről, ki fenomenális  hangjával mindenütt ha-
tártalan sikert arat. Mig Európában aranynyal 
űzetik hangjának minden jottáját, Amerikában a 
a zöld hasú bankókat mázsa számra nézheti. 

New York leghatalmasabb színházában a 
grand opera house-ban 500Ö dollárt kap egy fel-
lépteért, melyből Abbey impressario 1070 kamatot 
élvez, a mi Amerikában sem megvetendő napi ke-
resmény. 

A gyönyörű hangú énekesnő ezer örömmel 
vendégszerepel a yanke-ok előtt. Mig Európában 
csak a nevezetesebb városokat járja, Amerikában 
m ég a kisebb helyeket is szerencsélteti látogatá-

sával, mert Newark-ban is megadják nekik az 5 
ezer dollár fellépti  dijat. 

Nem régen történt, hogy a világhírű művész-
nő az északi Pacitic vasúton Texasba utazóit. Kz 
útvonal, bár egyike Amerika legszebb tájainak 
és lelve van a lov.igregényekbeu előforduló  vidé-
gi'kki l, de szépsége és regényessége daczára vad, 
sől, zord kinézéssel bir. Tele van égig nyúló kopár 
hegységgel, majd áttörlietetlen sűrű erdőséggel. A 
szárnyas kerék füttyén  kivül csak a vadak és ma-
darak kiáltozása és riko Hozása veri fel  a nyugal-
mas csendet. 

Hanem az erdők mélyében és a hegységek 
tövében, jó messze a világtól, ember nem járta he-
lyen tanyáznak a Cow-Boy-ok, kik a mi csikósa-
inktól annyiban különböznek, hogy ügyesebben 
ülik meg a lovat és vakmerőbben száguldozzák 
keresztül a végtelen térségeket. 

Egyik se rabló vagy tolvaj közülük, mind 
meganiiyiak becsületes őrzői és felügyelői  a lovak-
nak, gulyáknak és csordáknak. S nem mese, hanem 
teljesen való a hogy a marhák őrzése közben — 
újságot olvasnak. Huszonnyolcz hasábos napilapot,, 
melyből a viliig bármely sarkán történt esemény-
ről hüebb tájékozottsággal birnak, mint náliiuk a 
sajtó-ügy irodában. 

A lap kiadásukban jelenik meg, saját cabel-
jük van és minden városban telefon,  a legkisebb 
helyen rendes fizetésű  levelező. A marhakérdésben 
épp olyan mérvadó, mint a politikában, a juhnyi-
rásról és a művészetről, a lovak ápolásáról, vala-
mint az asszonyok körüli bánásmódról egyforma 
szakavatottságu munkatárssal rendelkeznek. 

A „Cow-Boys Paper" nagy űrt tölt be. A 
iiiarliaörzés mellett neveli az ifjakat,  tanitja a 
a férfiakat  és mulattatja az öregeket. 

Ebben a hézagpótló újságban egy napon Little 
Isaac, az öszvérhajcsárok és csikósok egyletének 
elnöke azon — cicero-heiiikböl szedeti — távira-
ti)! olvasta, hogy Patti Adelina Rock-Izlandon át, 
Texasba utazik. 

A hivatalos lap oly magasztaló sziliben fes-
tette le a művésznőt, és oly csodásnak irta hang-
ját, megjelenését, sylphid alakját, hogy Little Isaac 
szive megdobbant és lelkes vágy keletkezett keb-
lében. 

A dicsőített énekesnőt, sziliről színre ohaj-
totta látni és hangját hallani. Gyorsan tanácsot 
adott magának. Nem hiába volt fiatal  pezsgő vére 
és nem hiába választották meg elnöknek. Az al-
elnököt, illetőleg nálánál néhány évvel fiatalabb 
hajcsárt, a karánba hagyta, villámszerűén lóra 
kapott és estére gyűlést hívott egybe. 

Az esti csillag feltűnésekor  az öszvérhajcsá-
rok és csikósok egyletének minden tagja pontosan 
megjelent az uborkahegy háta mögötti térségen. 
Egy beteg tagot négy társa gályákból összeütött 
hordágyon hozott a gyűlés színhelyére. Tíz dollár 
büntetést senkinek sem volt kedve fizetni. 

A gyűlést természetesen Little Isaac, mint 
az egylet elnöke, egy kalapácsfltéssel  ünnepélyesen 
megnyitotta és miután felmntatta  a tiz tag által 
alólirott rendkívüli gyűlésre hívó ivet, s rátért a 
tárgyra. 

(Vége köY.) 
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szabadelvüpártí dr. Bochkor Károly egyetemi ta-
nárral szemben 1034 szavazatul 570 ellenében 
képviselővé választatott. 

Az eredmény kihirdetése után Baktsi Gáspár 
választási elnök a mandátumot ifj.  Molnár József 
kezébe átszolgáltatván, a törvényesen megválasz-
tott képviselő meleghangon köszönte meg az Ssz-
szes válalasztóknak a reáruházott bizalmat, s 
nyomatékos szavakkal igérte, hogy elvei fenntar-
tása mellett ugy ezután, mint eddig is megyéjé-
nek s különösen választókerületének érdekeit a 
legjobb igyekezettel fogja  elősegíteni s jövőre 
nézve is mindent megtesz, hogy a választóknak 
ezen alkalommal is olyan impozánsan megnyilat-
kozott bizalmát kiérdemelje. 

Talán felesleges  is mondanunk, hogy a kép-
viselő beszédét éljenzésekkel és helyeslésekkel ki-
sérték s beszéde befejeztével  a lelkesülés egész 
viharrá nőtte ki magát, ennek lecsillapulta után a 
választók szép rendben hazavonultak. 

A városunkban lefolyt  választás alkalmával 
a választók ugy az egyik, mint a másik párt ré-
széről oly higgadtságot tanúsítottak, mely csak 
azokat jellemzi, kik érett megfontolással  tudják 
gyakorolni a legszebb polgári jogot. 

Midőn ezt örömmel konstatáljuk, nem tudunk 
eléggé sajnálkozni azon igazán megfejthetlen  ki-
hágásokon, melyekről lapunk más részén emléke-
zünk meg. 

A OBlkszantmártoni kerületben. 
E kerületben dr. G y ö r f  f  y Gyula 48-as 

párti képviselőjelölt egyhangúlag képviselővé vá-
lasztatván, tiszteletére Benke Sándor házánál 150 
terítékű bankett rendeztetett, melyen az uj képvi-
selő nagy ünnepeltelés tárgya volt. 

Felkőszöntőjében hangsúlyozta a 48-as párt 
országos jelentőségét s párthoz való rendithetlen 
ragaszkodását, molyltez jó és rossz napokban hű-
nek maradni és zás/.lójál a ,,áriaméit előre lát-
ható nehéz küzdelmeiben diadalra segíteni igérte. 

A karczfalvi  kerületben. 
A választási elnök Böjthy Endre, küldöttségi 

elnök Élthes Elek volt. A szavazás két bizottság 
előtt folyt.  Az egyiknek Büjhy Endre volt az el-
nöke, a másiknál Éltes Elek elnököli A mikor a 
választás elnöke délelőtt 8 órakor a választást, 
megnyitotta, két jelöltet ajánlottak Tódor József 
kormánypártit és Bálint Ferencz ellenzékit. Miu-
tán a kitűzött határidő alatt njabb jelölés nem 
történt, a szavazás elrendeltetett. Knnek bere-
kesztése után az elnök kihirdette az eredményt 
melyszerint a kormánypárt jelöltje választatott 
meg a kerület által 1100 szavazattal, — az el-
lenzéki jelölt 744 szavazata ellenében. 

E válaaztás eredményét senki előre nem 
tudta. A szabadelvű párt intézököreinek óriási iz-
galma, az ellenzéki választóknak lelkesedése s a 
választási urnán kivül mutatkozó többsége, min-
denkiben azon biztos reményt ébresztette fel, 
hogy az ellenzéki választók alkotmányos küzdelme 
a szabadelvű párt jelöltjét elejti. Ma már mindenki 
tudja az eredményt. A választás ellen az ellenzék 
részéről több óvás jelentetett be s igy biztos ki-
látás van arra nézve, hogy e választás meg lesz 
semmisítve s ujabb választás lesz. 

A kormánypárt jelöltje csak kevés dicső-
séget aratott megválasztatása által, mert a 
hivatalos preszszió, vesztegetés, ámítás és fon-
dorlat adta kezébe a mándátnmot. Az ellenzék, 
mely csak az utolsó napokban tudott jelöltet fel-
állítani, erkölcsi diadalt aratott. Ezt elvitatni nem 
lehet. ; f. 

A gyergyói 48-as párt bukása. 
Nem egyhamar lehet szemtanuja valaki olyan 

nagy küzdelemnek, milyen a gy.-szentmiklósi vá-
lasztókerületben f.  évi január 29-én este 8 órakor 
bevégzödött. 

Mikó Árpád a szabadelvű pártnak és dr. 
Baracs Géza a 48-as pártnak jelöltjei küzdőli.k 
m e g egymással és ez a küzdelem nagyon érde-
kes volt. 

Érdekes volt először azért, mert a válasz-
tás napját megelőző vasárnapon a szabadelvüpárt 
kortesei által szétszórt rágalmak és személyes tá-
madások következsében dr. B a r a c s 48-as je-
lölt [helyett Molnár József  lett a 48-as párt 
álUI jelölve s csak kedden, tehát a választást 
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csakis 3 nappal megelőzőleg lépett vissza és lépett 
fel  újból Baracs Géza, - s mégis olyan nagy-
számú volt a 48-as Baracs párt, hogy ellenfele  csu-
pán 173 szavazattöbbséggel lett megválasztva. 

Érdekes volt e választás másodszor azért, 
mivel a szemlélő olyan dolgokat tapasztalt egy pár 
nap alatt, a milyent nem minden választókerület-
ben tapasztalhat. — Ilyen volt a többek között 
az, hogy a szabadelvű párt egyik legnagyobb kor-
tese egy csalásért több izben körözött egyéniség 
volt, kivel szóba állni sem szokás és Mikó Árpád 
mégis ezzel együtt járta sorba az alfalvi  válasz-
tód házát; — ilyen volt az is, hogy a gy.-szent-
miklósi főszolgabíró  a 48-as párt két alfalvi  hí-
vét, Dege Györgyöt és Jánost, kiket pénzzel el-
tántorítani nem lehetett, 371-1892 khsz. alatt 
idézte maga elé s hogy ártalmatlanná tehesse őket, 
megbizbatlau, garázda stb. bőven ellátott átirattal 
küldötte letartóztatás végett a járásbírósághoz, 
csakhogy a pártatlan bíróságnak volt annyi esze, 
hogy fel  ne üljön a főszolgabíró  urnák, — ilyen 
volt továbbá azon intézkedés is, hogy szavazó je-
gyek lettek a községekben kiosztva a „csöeselék"-
nek a választás színhelyéről való visszatartása 
ürügye alatt, s mert töi léa. t 'sen sok ellenzéki 
választó volt, ki községébe a választást megelőző 
éjjel érkezett haza, szavazójegy hiányábau a ka-
tonaság által Szentmiklósra nem lett bebocsátva; 
ilyen volt továbbá az is, hogy igen sok halott lett 
feltámasztva  halottaiból, a mennyiben öcscse vagy 
bátyja személyében szépen Mikóra szavazott s igy 
megnyerte azt, mivel addig nem birt a szavazati 
jogot; ilyen volt az is, hogy több remetei és szár-
hegyi választó Ratosnyán, vagy Gyulafalván  fa-
munkára van ugyan máig is, de egyik, vagy má-
sik hozzátartozója, vagy falujabelije  megtette he-
lyette azt a kis szívességet, hogy Mikóra lesza-
vazzon ; ilyen volt az is, hogy idősb Mélik István 
noha a szavazatszedő bizottságnak tagja nem volt 
nem sajnálta drága idejét azzal tölteni, hogy a re-
meteiek szavazásáuak ideje alatt benn a bizott-
sági szobában felügyeljen  a neki adós remeteiekre, 
nehogy ezeknek valamelyike a Mikó neve helyett 
más nevet találjon bemondani s mint mondják ez 
azért történt, mert e kis szívességért viszonzásul 
bizonyos szárhegjíi erdőpernek Mélikre kedvező 
eldöntése igértetett. 

Egyéb kevésbbé érdekes dolgok is előfordul-
tak ugyan, de hát ezeknek fölemlitésével  már még 
sem fárasztom  a t. olvasó ügyeimét, hiszen a le-
irt érdekes dolgok sem tehetik a megtörténttet 
meg nem történt dologgá, nem tehetik a 48 as 
párt kukását diadallá, annyit azonban mégis fel-
emiitek, hogy a legyőzöttek a választást megfog-
ják fellebbezni,  már csak azon kíváncsiságból is, 
hogy vájjon miként szentesíthető egy olyan vá-
lasztás, melyen a halottak és távollevők is lesza-
vazhattak V 

Addiy is, mig a gyergyói választók e kér-
désre illetékes helyről feleletet  kapnának, a t. 
olvasóra bizom ítéletet mondani afelett,  hogy szé-
gyenletes volt e a gyergyói 48-as párt bukása ? 

— a — 

A szabadelvű párt győzelme Gyergyóban 
Valljuk meg őszintén, hogy a szabadelvű 

párt diadala, melyet a január 29-iki képviselővá-
lasztáson aratott, dicsőségére vált Gyergyónak. 
— Egyfelől  azért, mert győzött az elv, másfelöl 
pedig azért, mert győzelemre emelte a Mikó nevet, 
melyet maga Orbán Balázs is a Székelyföld  leírá-
sában a székelyek csillagának nevez. Ha Mikó 
Árpád képviselőnek semmi érdeme sem volna, ak-
kor is meg kellett volna benne tisztelni azt a tör-
téneti nevet. Azonban ellenségének is el kell is-
mernie, hogy az eddigiek után Ítélve, ő él-hal 
Gyergyóért. Mi azonban, kik közelebbről ismer-
hetjük öt dok más érieméről és képességéről is 
bátran kezességet merünk vállalni. 

Maga a választás oly érdekes volt, hogy öreg 
emberek állították, hogy ily lelkesedéstől áthatott 
pártokat s küzdelmet még egy képviselőválasztás-
kor se láttak. Nem halt ki tehát a szivekből az 
igazi tűz, mely ezen választáson oly impozáns 
módon fellángolt. 

A válaszUs napján Gyergyószentmiklós egy 
zajló tenger volt, melynek hullámai hatalmasan ta-
núskodtak a székely lelkesedés erejéről. 

A távolabb fekvő  községek u. m. Tölgyes, 
Bélbor, Holló, Hékás stb. választói már a válasz-
tás előtti nap délutánján megérkeztek. 

7. Bsám 

A választás napján pedig reggeli 8 órakor 
gyülekezni kedtek a választók s a falvakból  ki-
vétel nélkül nagyszámban jelentek meg s a pár-
tok oly arányában, hogy mind a két fél  joggal 
remélhette a győzelmet. Még délután 3—4 óra 
tájban se tudtuk egész bizonyosan, hogy melyik 
párt lesz a győztes fél.  Csak 4 óra után, mikor 
Alfalura  került a sor, hol a 48-as párt nagy kis-
sebbségben volt, kerekedett felül  a szabadelvű 
párt s az elsőbbséget mindvégig megt irtotta s az 
eredmény az lett, hogy Mikó Árpád 173 szava-
zattal győzött. 

Azt nem is kísérlem leírni, mind nagy volt a 
győztes párt öröme ; örö.ne s lelkesedése határta-
lan volt, mikor kihirdették az eredményt. 

Mikó Árpád átvévén a mandatuinot, megkö-
szönte a bizalmat s a választókhoz intézett hosz-
szabb és valóban szép beszédében főként  hangsú-
lyozta, hogy ezen nap diadala uyilvánuljon a vá-
lasztást követő egyetértésben. A győztes párt fe-
ledjen el minden -rágalmat, insu'tust s gyanúsítást 
melynek ugy a választás napján, mint azt meg-
előzőleg ki volt téve. A felzajlott  szenvedély tér-
jen vissza régi csendes medrébe; a barát keresse 
fel  újra barátját s a polgártárs polgártársát. 

A beszéd végeztével a győztes párt rázen-
dítette a győzelmi dalt, s a képviselőt lelkesen 
éljenezve nyugodtan mindenki hazavonnlt. 

A választás egész ideje alatt semmi oly ren-
dellenség nem fordult  elő, mely a szavazás békés 
lefolyását  megakadályozta volna, a mi dicséretéra 
|ivák a gyergyói népnek. 

A pártok aránya községenként vázlatos kép-
ben a következő: 

Gyergyó-Szentmiklóson körülbelől 540 sza-
vazat közül Mikóra 327 esett, Alfaluból  |körülbe-
lől 300 közül 200 Mikóra, Szárhegyröl Baracsra 
körülbelől 150, Mikóra 78, Ditróból 38 szavazat 
esett Mikóra, a többi mind Baracsra. Borszék is 
Baracsé volt, mig Remete, Tölgyes, Várhegy, Sa-
lamás, Bélbor, Holló egészen Mikóé volt, 

S a mivel a választás záródott., én is Mikó 
Árpád képviselő éltetésével fejezem  be tudósítá-
somat. 

A chícmóí zavargf tN. 
A mig a választási középpontokon a válasz-

tási ténykedés rendben és nyugalomban folyt:addig 
a tűzhelyeik mellett maradt lakosságot; férfiakat, 
nőket, sőt még a gyermekeket is jóval már a vá-
lasztások eltilt felszított  szenvedélyek tartották 
izgalomban. 

Ezen mesterségesen élesztett mozgalmak saj-
nos kifolyásaként  történt a csikcsicsói zavargás 
melyet röviden a következökbeu ismertetünk: 

A mint a szavazó polgárok mindkét párt ré-
széről Csíkszeredába felvonultak,  a honmaradt nem 
választó férfiak  és a választási küzdelmekbe mé-
lyen beavatkozott asszonyok nagy csoportokban 
izgatták egymást a község utczáiu s a mint szava-
hihető tanuk és a tudomásunkra jutott hivatalos 
adatok igazolják: az izgalom éle a szabadelvű 
párti választó polgárok ellen irányult. Ezeket és 
ezeknek családját fenyegette  a más nézeteket valló 
rakonczátlan tömeg, s karókkal, rudakkal felfegy-
verkezve elhatározta, hogy a választók elébe kivo-
nul egész Taplocza határáig, a mint ez tényleg 
meg is történt. 

A zavargásnak azonban idejében neszét vette 
a csendőrség s kellő számban megjelenvén a za-
vargókat vissza szorította s rajtok kivül a váro-
sunkban a választási alkalomra megjelent közös 
hadseregbeli század egyik szakasza egy tiszthe-
lyettes vezetése alatt Csicsóba rendeltetett. 

Mindez azonban nem volt képes megakadá-
lyozni a már túlságos felhevült  emberek erősza-
koskodásait. Midőn a szavazók csoportonként fal-
vaikba kezdettek vonulni a felbőszült  tömeg nem 
hallgatva a csendörök és katonaság vezetőinek in-
tő szavára tettlegességekre vetemedett s kődobá-
sokkal és karó ütésekkel a csendőrség és katona-
ság több tagját bántalmazta. Az őrültség annyira 
erőt vett rajtnk, hogy eszeveszetten rohantak az 
eléjük meredő szuronyokba. 

Sem szép szó, sem komoly figyelmeztetés 
nem^használt, a nép rossz lelküleg ugy volt in-
formálva,  hogy sem a csendőrségnek, sem a ka-
tonaságnak nem szabad lőni s emiatti viselkedésük-
kel rákényszeritették azokat a fegyver-használatra. 
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A történt lövések következtében nyomban 
meghaltak: Székely Károlyné, Kelemen Ijászló, 
Kelemen Ágnes és Tatár Péterné; igen sokan 
megsebesültek, kik közül többeknek sebesülése 
igen súlyos. 

A zavargás csak akkor ért véget, mikor 
annak megfékezésére  Csik-Szeredából egy félszá-
zad katonaság kivonult. 

Az elfogatások  még az nap megkezdődtek s 
más nap reggel mintegy 40 embert kiséilek be 
a helybeli kir. törvényszék fogházába. 

A vizsgálat foly  s annak eredményét, vala-
mint a zavargásra vonatkozó egyéb részleteket la-
punk jövő számában fogunk  közölni. 

A m ii I t h é t r Ő I. 
— jan. 24. — jan. 81. — 

A mult hét folyamán  az ország összes lakos-
ságának figyelmét  és érdeklődését a választási 
előkészületek és a január hó 28-án megkezdődött 
választások tartották éberségben, illetőleg vonták 
magukra. 

Az alkotmányos élet beállta óta talán egy 
alkalommal sem voltak az egyes pártok olyan lá-
zas állapotban, mint épen a most folyó  választások 
alkalmával. A pártélet mindenfelé  hatalmas lendü-
letet vett s némely helyeken, mint ilyenkor tör-
ténni szokott, az érdeklődés egész a szenvedélyes-
ségig fokozódott,  más helyeken pedig messze tul-
csapott azon határokon, melyeket a politikai érett-
ség az ilyféle  mozgalmaknál is rendesen" megtart. 

Némely exczentrikus gondolkodásmóddal biró 
polgárok minden alkalommal túlságba menő ter-
természetét figyelembe  nem véve, a fentebb  emii-
tett körülményeknek legfőbb  oka a harminczas évek 
elején felburjánzott  korteskedés, mely ma mái-
egész művészetté fejlődött  s különböző iskolákkal 
rendelkezik, melyekben a kortesmesterség minden 
csinja binjaés üiíífogásai  eltanulhatok. Természetes 
dolog, hogy ezen iskolák nincsenek nyilvánossági 
joggal felruházva,  uincsenek bennök fizetett  pro-
fesszorok  és doczensek, de létezm-k s létezésüket 
legeklatánsabban bizonyítja ama körülmény, hogy 
valahányszor csak alkalom van reá a kitanult 
kortesek tuczat számra jelentkeznek. 

A másik ok a kapaczitálás mellett használt 
azon nem mindig tisztességes eszközökben rejlik, 
melyek a szavazók meghódítására — a mint az 
általánosan ismeretes — pártkülönbség nélkül al-
kalmaztatnak. 

Ilyen tényezők és eszközök mellett aztán 
nem lehet csodálni, ha a szenvedélyek egész vi-
harrá növik ki magukat s olyan sajnálatos esemé-
nyek fejlődnek  ki, melyek emberi életet is kívánnak 
áldozatul. 

De nini most veszem észre, hogy igen is me 
szemenö elmékedésbe bocsátkoztam, holott nekem 
csak az egyszerű krónikás szerepét kell szem előtt 
tartani, tehát a dologra. 

A képviselőválasztások január hó 28-án kez-
döttek meg, azon napon választott 341 képviselő 
a második napon, tehát 29-én 34 képviselő, a har-
madik napon azaz 30-án 12 képviselő. 

Az emiitett választások a következő ered-
ménynyel folytak  le. Megválasztatott összesen 380 
képviselő, ezek közül kormánypárti: 220 nemzeti 
párti: 61, függetlenségi  79, 48-as: 12 és párton-
kívüli 8. 

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

Î r. L u k á c s Antal ésbr. W a r d e n e r Ar-
thur Marosujvárról 65 frt  és 10 krt küldöttek be, 
mint ottan eszközölt gyfijtésűk  eredményét. A ne-
vezett összeget a-következők adományozták: fir. 
Kemény Endre 10 frt.  Gr. Bethlen Sándor 5 frt. 
László József  2 frt.  Harmat Bogdán és Bartha 
Mózes egyenkint 1 frt  és 10 krt. Blaska Ubáld, 
Kosztka Vilmos, Geley Gyula, Veress Gyula, Gáli 
Lajos, Jánosi István, Sándor Jenő, D. Naum Dos-
sios, Benedek Jarthus, Ikrich Arnold, Marzari Ke-
resztély, Fodor György, gr. Busseul Henrik, Be-
de Károly, Benkö Elek, Veress János, Both Sân-
ţilor, Vincze József,  ifj.  Aschenbrenner Mátyás, 
Harmath Gerö, Monostori Károly, csikszentkirályi 
Süllő István, fiitay  Endre, Gyárfás  Zsigmond, Ná-
gai János, László fy  József,  dr. Lukács Antal és 
' t . Wardener Arthnr 1—1 frt.  Dessewffy  Bódog 
és N N. 60-60 krt. Hesskovits Vilmos, Fóriáu 
Antal, Iváncsok János, Barabás Lajos, La Borda 
Kálmán, Vajna Miklós, Jancsó Liy'os, Orbai Tános, 
ladics János, Bartha Lajos és Bedő Sámuel 50—50 
krt. Melczer József,  Derzsi Jenő, Védi Mihály, 
Kovács Lajos, Egy szegény székely, Tóth Sámuel. 
Szántó Kálmán, iíj. Bartalus Sámuel, Kovács Pál, 

Nagy Miklós és Csiki Albert 40—40 krt. Gál 
István, Kun András. Illés Miklós, N. N. és Színűin 
N. 30—30 krt. Fülöp József,  Bartha Mihály, Ver-
náncz János, Németh József,  Demeter Károly, 
Filla Ede, Gindl Mátyás, P. Gyula, Bjrnácz An-
tal, Bartalus Sámuel, Bod Lajos, Fábián Károly, 
Ilyés Mihály, Farkas Albert, Farkas Sándor, Cso-
rna Ferencz, N. N. és Incze Ferencz 20—20 krt. 
K. Pap Lajos, N. N., Vas Ferencz, Bodó Dávid, 
N. N, N. N. és N. N. 10-10 krt. Fogadják a 
lelkes gyűjtök és a nemes szivű adakozók az ügy 
nevében legőszintébb köszönetünket. Eddigi gyűj-
tésünk főösszege:  291 frt  61 kr, azaz : k é t-
s z á z k i l e n c v e n e g y frt  61 kr. 

— Korcsolya-egyleti bál. A korcsolya-egye-
sülét álta' e hó 1-én rendezett bál kevés számú, 
de annál válogatottabb közönség jelenlétében a 
legkedélyesebben folyt  le. A fesztetelen«ég  és jó-
kedv uralta a helyzetet; a korcsolyázás nemes 
sportjának mindkét nembeli tisztelői megmutatták, 
hogy a táncz művészetének is buzgó művelői. A 
kedélyes vigalomnak csak a kora reggeli órák ve-
tettek véget. 

— Elhunyt kanonok. Csikszentléleki N a g y 
Imre olvasó kanonok, több egyházmegyei alapok 
gondnoka, számvevőszéki elnök, zsinat vizsgáló és 
a gyulafehérvári  gimnáziumnál püspöki biztos, 
vármegyénk érdemes szülötte, mult hó 28 ik nap-
ján Télelött 9 órakor /1 éves korában és papsá-
gának 46-ik évében, végelgyengülés következtében 
Gyulafehérváron  csendesen elhunyt. A megboldo-
gultnak földi  maradványait mult hő 30-án helyez-
ték öröknyugalomra a gyulafehérvári  köztemető-
ben, igen nagy részvét mellett. Az elhunyt főpap 
mint megyénk szülötte, megyénk közélete iránt 
folyton  érdeklődött s bőkezűségének igen sokszor 
jelét adta. Emlékét szülőhelyén egy szép, köböl 
épített és minden tekintetben jól felszerelt  iskola 
tartja fenn  az utókor számára. Hosszas ideig ál-
lott a csiksomlyói fögymnazium  élén s inneu került 
Gyulafehérvárra,  a kanonoki díszes állásra, a hol 
ugy lefelé,  mint mint felfelé  közszeretetet és köz-
tiszteletet vívott ki magának. A megboldogultban 
Nagy Sándor helybeli jeles ügyvéd és hozzátarto-
zói nagybátyjukat gyászolják. Emlékezete legyen 
áldott, földi  maradványai pedig pihenjenek békén 
az édes anyaföld  kebelében. 

— A félévi  vizsgák a csikmegyei államilag 
segélyezett gazdasági irányú felső  népiskolában a 
mult hó i)0-ik napján folytak  le minden tekintet-
ben megfelelő  eredménynyel. A másodi.: félév  folyó 
hó 4-én reggel 8 órakor kezdődik. 

— Halálozás. Csikszentimrei . laka b F e-
r encz birtokos, életének 58 ik évében, özvegy-
sége egy éve után példás kitartással viselt kinos 
betegségben, a gyermekek, rokonok s jóbarátok 
örök szomorúságára, az Urban — január 31-én 
reggeli 5 órakor — csendesen elhunyt. Földi ré-
szei február  hó 2-án délután 2 órakor helyeztet-
tek örök nyugalomra. Az elhunytban a terjedel-
mes Szántó és Sándor család egy köztiszteletben 
álló rokonukat gyászolják. Nyugodjék békével! 

— Válasszuk meg jól a magbeszerzési forrást. 
Jóllehet, hogy még hó és jég környékez bennün-
ket, de azért a melegágyak körül már sürgölőd-
nünk kell és elvetjük a korai fogyasztásra  való 
konyhakerti termények magvát, mely terményeket 
hosszú rideg tél utoljâu mindenki szívesen látja 
asztalán. Annál bosszantóbb aztán, ha holmi köles 1 

forrásokból  hozatott magvak révén a melegágy 
eredményeitől elesik a kertészkedő közönség és a 
korai főzelék  helyett gyom, knró, gaz, lapu, vagy 
a legjobb ily esetben holmi silány kótytermény 
van a melegágyban. Előfordul  ez pedig most gyak-
rabban, mint azelőtt, mert egyes régi szolid mag-
árus czégek sikereitől indíttatva, gombamődra buk-
kannak fel  a talmi-magárusok, kik ugyan épp oly 
gyorsan tűnnek el a felszínről,  mint a hogy fel-
burjáuoznak ; de még mindig elég ideig tart üzér-
kedésük, liogv a tőlük kerülő, haszontalan mag 
révén a melegágyak köriil fáradozó  kertészt és 
közönséget megtüsszák munkájuknak eredményétől, 
valamint még végzetesebb következmények hárul-
hatnak a mezei gazdákra, kiknek magszükségle-
tök beszerzése ugyancsak még fontosabb  momen-
tum, miut a melegágyak és ily elemeknek lépre-
mennek, mert ezeknek hirdetéseik eget-földet,  ol-
csóságot, és tudja az ég még miféle  csalétket ígér-
vén, tévedésbe ejthetik a gazdát, ki aztán a maga 
kárán okul, hogy ily elemeket, melyeknek múlt-
juk e téren nincs és semmiféle  garancziát nem 
nyújthatnak, a mag beszerzése alkalmával kerül-
nie kellett volna. Legyünk résen az ilyenekkel 
szemben 1 Válasszuk meg beszerzési forrásunkat  1 

K Ö Z O A X D 4 M Í » . 
A „Csíkszeredai Takarékpénzt&r-Bészvénytár-

Baság" közgyűlése. 
( íákszereda, 1892. felírnál'  1. 

Tisztelt Szerkesztő ur 1 
Kérem szíveskedjék kedves lapjábau, az aláb-

bi sorokat közzé tenni. 
A „Csíkszeredai Takarékpénztár-Részvény-

társaság" folyó  év január 21-én tartotta meg, évi 

rendes közgyűlését, melyben a IX-ikjizletévi zár-
számadás lett elé terjesztve. 

Ezen közgyűlés már csak azért is nevezetes 
mert az alapszabályok értelmében, az igazgatóság, 
felügyelő  bizottság és a tisztikar máudátuma le-
járván, ezen közgyűlésen lettek újból 3 évre az 
igazgatóság, felügyelőbizottság  és a tisztikar tag-
jai megválasztva. 

A mint az igazgatósági jelentés felolvastatott 
Dr. Csiki József,  egyik részvényes szólalt fel,  s 
intézett kérdést az igazgatósághoz az iránt, mi-
szerint világosítsa fel  őt arról, hogy mi az oka 
annak, hogy az igazgatósági jelentésben nincsen 
megemlítve, azon fontos  körülmény, hogy az igaz-
gatóság és Csedő István ügyvéd, mint az intézet 
alapítója és volt ügyésze közölt fennforgott  vitás 
kérdések, miképen lettek megoldva, mert ezt, mint 
részvényes óhajtja tudni. 

Mire az igazgatóság nevében annak egyik 
tagja Nagy Imre a többi igazgatósági tagok he-
lyeslése mellett kinyilvánította, hogy a mostani 
igazgatósági jelentés többé nem foglalkozhatik  a 
Csedő István ügyének megoldásával, hanem meg-
nyugtatásul kijelentheti, hogy Csedő Istvánnak, 
mint az intézet ügyészének becsületéssége ellen 
semmi kifogás  ninţsen, az intézet érdekeit aképen 
képviselte, hogy eljárásaiban az intézetre egy 
krajezár kár sem háramlott s ezt megerősítette a 
felügyelő  bizottság is. 

Dr. C s i k i József  nem elégedett meg az 
igazgatóság ezen felvilágosításával,  hanem kinyil-
vánította, hogy minden olyan fontosabb  ténye-
ket, melyek az év folyamában  történtek, s igy 
a Csedő Istvánnal fennforgott  iigynek miképeni 
lebonyolítását is, az igazgatósági jeleutésnek ma-
gában kell foglalnia,  az igazgatóság felvilágosítá-
sát csak annyiban vette tudomásul, hogy Csedő 
István eljárásából, az intézetre kár nem há-
ramlott. 

Ezután Lázár Domokos elnök, az ö megszo-
kott higgadtságával, maga s társai nevében le-
mondottak eddigi állásukról. A közgyűlés bizalma 
folytán  njból a régi igazgatósági és felügyelő  bi-
zottsági tagok és tisztviselők lettek megválasztva, 
egy igazgatósági tag Nagy Gyula pótlásával. 

Ülés közben többször szólalt fel  Csedő 
István s az intézet érdekében fellebbezéseket  jelen-
tett be, s igy lett befejezve  a ,.Csíkszeredai 
Takarékpéuzlár_ Részvénytársaság" ez évi köz-
gviilése. 

A gyergyószentmiklósi „Hitelintézet-részvénytár-
saság" beszámolója. 

A ezitűben megnevezett részvénytársaság ;i 
in. hó 24-én tartotta meg VH-ik évi rendes köz-
gyűlését, mélyen előterjesztetett az igazgatósági 
és felügyelő-bizottsági  jelentés és ezek kapcsán 
a in. évi zárszámadás. Áz igazgatósági jelentésből 
kiemeljük a következőket: 

A „Hitelintézet" forgalma  az 18í)l-ikév első le-
iében 472543 frt  49 kr bevétel és ugyanannyi ki.ulúst 
— vagyonmérlege 2.V2894 frl  73 kr tartozási és 
ugyanannyi követelést tesz; — ezen időre vonat-
kozó — tehát első félévi  -- nyereség- és veszte-
ségszámlánk pedig 14101 frt  13 krt tüntetett fel. 

E helyen megemlitendünek tartjuk, hogy az 
első félévi  tiszta nyeremény, mely alapszabályaink 
szerint első félévi  osztalékul szolgált. 4397 frt  93 
kr, vagyis részvényenkint 14 frt  65 kr volt. E 
mellett a tartalékalap szabályzatainknak niegfe-
lelőleg mái ezen üzleti év első felében  1323 frt 
16 krral gyarapodot t. 

A „Hitelintézet" igazgatósága soha sem té-
vesztette szem elől ama kötelességét, inely a rész-
vénytársaság és az ügyfelek  érdeiteinek előmozdi-
ditásában nyilvánul. Ebbeli állandó törekvésének 
eredménye vala az igazgatóság ama vívmánya, 
mely szerint az Osztrák-Magyar bank bécsi taná-
csánál 1891. évi november hó 5-én 2330 sz. kelt 
elhatározása folytán  intézetünk a brassói kerületre 
nézve, az Osztrák-Magyar bank benyújtási mellék-
helyévé lön. Ebbeli működését intézetünk az előre 
megállapított időben 1891. évi deczember hó 7-én 
meg is kezdette és örömmel konstatáljuk, hogy 
deczember hó 31 ik napjáig, tehát alig 24 nap 
alatt, ideértve a vasár- és ünnepnapokat is, 39 
drb váltó, összesen 53553 frt  56 kr értékben lett 
a mellékhely utján az Osztrák-Magyar bankhoz 
benyújtva és leszámítolva, melyekből az intéze-
tet '/o 7. benyújtási jutalék-összegül 89 frt  2 5 
kr illeti. 

A felügyelő-bizottság  az ügykezelés pontos 
vezetésének konstatálása után a következőket ter-
jesztette be a közgyűlés elé: 
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Meggyőződtünk arról, liogy az 189l-ik év 
összforgalma  bevételekben és kiadásokban 1 mil-
lió 160,916 fi  t 51 ki t tesz. - A nyereségszámla 
29758 Irt 51 kr összegiiyi tétele az összes évi 
jövedelmet képezi, melyből levonva a kiadások ösz-
szegét 17052 frt  08 krt, fennmarad  tiszta nyere-
mény gyanánt 12706 frt  43 kr, mely alapszabá-
lyainknak megfelelőleg  akként osztatott fel,  hogy 
abból a tartalékalap gyarapítására szolgált 2541 
frt  38 kr, az egész két félévi  osztalékot pedig 
10165 frt  5 kr képezi. Önként értetődvén, hogy 
a korábbi tartalék-alap, esedékes kamataival azaz 
500 frt  5 krral ez év folytán  is gyarapodott. 

A második félévre  a tiszta nyereményből 
osztalékul minden egyes részvényre I!» frt  22 ki-
esik, melynek kiűzetését alapszabályaink értelmé-
ben ezennel utalványozzuk. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csikszemla január 27. — 

Huza tiszta hektoliterenként 8 irt - kr. Huza közepes 7 frt 
20 kr. Rozs 5 I rt 80 kr. A i pa 5 Irt - kr. Törnkbuza 6 frt  10 
kr. Zab írt í'1 kr. tfisó  S fi  t. — kr. Lencse 15 írt Fu-
szulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhabiis (klgraminonkínt) 32 kr. Sertéshús 40 kr. Bar-
bécshus -J4 kr. Szalma (inéturmázsánként) 1 frt  60 kr, 
Széna mm. 3 Irt — kr. Ók^r párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 120 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tilzil'a kbm. (I méter) -J trt — kr. Ualacz darabja l frt 
60 kr. I,ud - frt  80 kr Bárány 5 frt  — kr. Csirke pária 
50 kr. 10 tojás 20 kr. 

'' .A. i s i s lVLtrl i x " á z á s a 
Szeben, 1802. január 27. 

64 66. 41. 24. 53. 

Sz. 3901-1801. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmikló.si kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
kilyénfalvi  Miklós Sándor végrehajtatónak odavaló 
özv. Miklós Andrásné végrehajtást szenvedő ellen 
21 frt  5 kr tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentiniklósi királyi járásbíróság) 
területén levő Gyorgyó-Kilyénfalva  község hatá-
rán fekvő  a gyergyókilyénfalvi  l(l-ik sztjkvben 
A. f  1—24. rendszámokra az árverést, G'28 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
márczius hó 18-ik napján délelőtti 9 órakor Gyer-
gyó-Kilyénfalva  község házánál megtartandó nyil-
vános árverezésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tarlo/.nak az ingat-
lanok becsárának lO"/„-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX tez. 42. §-ában jelzeit árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 33.13. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. jj-ában 
kijelölt, óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
{j-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatui. 

Kelt Gyergyószentmiklóson, 1891. évi deczeui-
ber hó 25-ik napján. 

A gyergyószentniiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

3CÖ11Ó I g n á c z , 
kir. aljbiró. 

Szám 62 —1892. vh. 

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

tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 38 )3. 4073. 
számn végzése által id. Bartos Péter csikgyimes 
felsöloki  lakos végrehajtató javára csikszépvizi 
Miklós Márton ellen 200 frt,  100 frt  töke és já-
rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al-
kalmával bíróilag lefoglalt  és 420 frtra  becsült 
hat darab szarvasmarha és két kanczából álló in-
góságok nyilvános árverés útján eladatnak. 

Mely árverésnek a 4365-1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis (Jsik-
Szépvizeu a község házánál leendő eszközlésére 
1892. évi február  hó 27-ik napján délelőtti io 
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 ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Oik-Szeredában, 1892. évi január hó 
30. napján. 

G o n d o s I s t v á n , 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 239 — 1892. 
Pályázati hirdetmény. 

Csík vármegye kászonalrsiki járásba ke-
belezett Csíkszentiinre, Szciitsinioii, Csatószeg 
körközségekben Csikszentsímon székhellyel a 

J z z ö x j e g y z ő i 

állás halálozás következtében üresedésbe jő-
vén, arra ezennel pályázatot nyitok s fel-
hívom mindazokat, kik ezt elnyerni óhajtják 
miszerint az 1883. évi I. tezikk G-ik §-a 
értelmében felszerelt  pályázati kéréseiket 
folyó  évi február  ho 29-ig hozzám an-
nál bizonyosabban adják be, mivel később 
beérkező pályázatok tekintetbe vétetni nem 
fognak. 

A fenirt  körjegyzői. javadalmazás áll: 
évi 400 frt  fizetés,  50 forint  lakpénz, 27 
frt  irodai és 32 frt  uti átalányból, és azon-
kívül magán munkálkodásokért szabályren-
delctileg megállapított dijakból. 

A kászonalcsiki jár/s főszolgabírójától. 
Csikszentmárton. l»s!)2. január 24. 

(1—3) NAGY JÓZSEF, 
főszolgabíró. 

Tisztelettel tudatom a város és 
vidéke t. közönségével, hogy f.  é- feb-
ruár 10-éll teljes 

F O G O R V O S I 
berendezésemmel megérkezem. Ueinle-

Q lek a Itomfcld-félc  vendéglőben délelőtt 
g !l - 1 2 ig délután 2 -H-ig. 
§ l>r. V e r e s s Kán «Iar. q 

o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o c P 

remetei 2209. sztjkvben A. f  1. 2. rndsz. 14231— 
14233 és 14238. hrszámokra az árverést 33'J frt 
£<> krban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1892. évi márczius hó 24 ik napján 
d. e. 9 órakor Gyergyó-Várhegy község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapi-
tott kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
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:j. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábau 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított! szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi decz. 
hó 25-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

35ZÖ11Ó I g n á c z , kir. aljbiró. 

S/. 3323 —1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószeiilmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
gyergyószentmiklósi Kis János hagyatéka végre-
hajtatőnak gyergyó-várhegyi Trucza Konstántin 
és társa végrehajtást szenvedők elleni 274 frt  32 
kr tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén ,levö, 
Gyergyó-Remete község határáu fekvő,  a gyergyó 

JI E G H I V 

A „Gyerg/ói Első Takarókpánztár-Rászván/társaság11 

1891-iki üzleté véről 

Xll-il évi mdes közgyűlését 
GYERGYÓ-SZENTMIKLÓSON 

1S92 . évi február  lió 14-én délután 3 órakor 
a „Kereskedői Köt"' helyiségében tartja meg. 

-Á. i e <3- o ia T : 
1) Elnöki megnyitás. 
2) Hiromtagu bizottság kinevezése elnök által, a szav.mti jo^ik igazolásának szám-

bavételére. 
3) bizottság jelentése folytai,  In a közgyűlés lutározibkápes, a közgyűlési jegy-

zőkönyv liitalesiLiúre hlro.n tig.uk in ígválasztása. 
4) Igugatósigi |elentés az 18H-iki üzletévről, zárszámla és a nyerem íny-felosztás  elő-

terjesztési;, úgyszintén az igizţiMriţ áltil titt. t/.v, inté/.kedéaek és határozatok elbírálása, vala-
mint több indítvány tárgyalása. 

5) A felügyelő-bizottság  előterjesztése, 
li) A fehnentvények  megadása. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint. Ingy a közgyűlés határozatképes legyen legalább 400 
részvény képviselete megkívántatik. A szivazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt 
telhatalinazassal ellátott urgbizUt által, künk azonban részvéuyesuek kell lenni - gyakorolható, 
ily meghatalmazást azonbin csak Uvollevó v.igy mg nem jelenhető részvényesi alhatnak. 

N.,-reszveiiyesek csak faihualmw.u  által, gondokság vagy gyámig alattiak gondnokuk 
vagy gyamjuk, illet,,leg ez* Ml. ü ü.inz ,ttjai álul, erkölcsi testülete m-bízottjuk által gyako-
rolhatják szavazat, jogukat; e/. utolsó esetnél nem kívántatik, hogy a m-gVizott részvényes legyen, 

biineltogva a t. reszvenyesek értesítteti!ik, miszerint szavazatai'; gy.ik.r,Hutása végett 
Igazolojegv ukHt - a torzskönyv, kivon it szerint - részvénybemutatás nélkál 1832. «vi február 

U., 12. es 13. napjan a delehtti Inv.it, ilos órák alatt az erre felkért  f.ilü^elö  bizottságtól átvehetik. 
A. „Gyergyói Elsí Takarékpénztár-EéBavénytámBig" Igazgatósága nevében. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. január 25-én. 

S™??. h^Íkfr!  « " „ O * , 
eluök. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 182 


