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A demokráczia . 
— Két czikk. — 

L 
(V.) Sokszor halljuk e kifejezést  a köz-

életben. Némelyek használják ezt, mint ked-
vencz szólamot, derilre-borura, de gyakran 
nem ott, a hol annak helye van és nem 
azt mondják vele, a mit kifejezni  akarnak 
és e szó kifejez. 

A demokráczia, valamint az ettől le-
származó kifejezések:  a demokratikus elvf 
demokratikus elem és érdek, a demokrati-
tikus érzület az egyesek ajkán majd mint 
vád, gyanusitás és megbélyegző, majd mint 
dicséret, elismerés és hazafias  cselekmény 
jellegét tüntetve fel,  jelennek meg. Igy : Ki 
azt hirdeti, hogy tiszteld a felsőbbséget,  azt 
azzal vádolják, hogy a zsarnokság védője. 
A ki a szegényeket veszi pártfogásába,  ar-
ról azt mondják, hogy túlságos hajlammal 
viseltetik a demokráczia iránt. A ki a jog 
és szabadság védelmére mer kelni, azt azzal 
gyanúsítják, hogy megcsontosodott makacs, 
megrögzött ellensége, ellenszegül a hatalom-
nak és ági tál ellene. S e gáncsoskodás a 
demokráczia czimén járja nemcsak az egyes 
személyekkel, hanem s főleg  az isteni in-
tézményekkel szemben is. 

E szerint lehetne mondani, hogy van 
jogosult és jogosulatlan demokráczia. 

A demokráczia, népuralom az, midőn 
a legfőbb  hatalmat a nép, vagy inkább az 
összes állampolgárok gyakorolják. A hata-
lomkezelők részéről a szellem és akarat kellő 
kiképzése által elért bizonyos személyes ön-
állás kívántatik meg. Minthogy pedig e te-
kintetben maga a természet bizonyos átlép-
hetlen határokat vont, következik, hogy a 
nyilvános ilgyek elintézésében a nép összes 
tagjai soha részt nem vettek, nem vehetnek. 
A demokraczia lényege tehát abban áll, 

hogy a közügyekbe befolyhatnak  mindazok, 
kik elegendő személyes önállóságuk által erre 
képesitvék. 

Az élénk nyilvános életnek, mely a 
demokratikus alkotmány aiatt mozog és fej-
lődik, — természetes következménye, hogy 
a kitíinőbb erők kifejlődnek  és felszínre 
emelkednek. Ez a köztársaságban gyorsab-
ban és nagyobb tredménynyel érvényesül. 
A népben is kifejlődik  a képesség a valódi 
érdéin felismerésére, 

A demokráczia abszolút vagy tiszta és 
képviseleti. Ott az államban a legfőbb  ha-
talmat közvetlen az összes állampolgárok sza-
vaz;jf2j>í!bséggel  állapítják meg ; — itt a 
hatalmat ^ nép közvetve választott képvi-
selői által gyakorolja 

/A tiszta dcmokraczia-uraloin csak kisebb 
téren egyiittlakó nép közt állhat fönn. 

A nagy frano.ia  forradalomban,  mely 
a képviseleti monarchiával kezdette s a kí-
sérletek után odatért és tér vissza, — elis-
merték, hogy az európai nagy birodalmak-
ban a köztársasági kormányforma  fönn  nem 
tarthatná magát. 

A nagy római köztársaságban is csupán 
lióina városa uralkodott a', egész államon." 

Van azonban egy '..."Vilma.* isteni in-
tézményt, mely nemcsak demokratikus, ha-
nem a mely intézmény alkotmányának egyik 
élő részét képezi a demokráczia. üzen in-
tézmény dcmokrácziáját alkotják a .szegé-
nyek, a társadalom legalsóbb rétege, a nép, 
mely jogait Istentől nyerte, ki a népetörök 
szeretetében a megváltás és boldogságra való 
megszentclés czéljául tekiuté, —skimondá: 
, valamit cselekedtetek egynek legkisebb 
atyámfiai  köziil, azt nekem cselekedtétek." 
Ezen intézmény pedig mondanunk sem kell, 
hogy nem más, mint az állam mellé egy 
hüvelybe illesztett közönséges egyház. 

Miből látszik, hogy az, a mit annyian 
a szájukon hordanak, de meg nem nevez-
nek, mi az, t. i . : „anyagilag demokrácziának 
mondatik a nép, a társadalom legutolsó ré-
tege ; politikailag a uépnek egyetemessége." 
Innen van e régi szólam is: „Senatus l'o-
pulusque liomanus." 

A régi római pogáuyságnak is meg volt 
a maga demokrácziája, melynek [uralma a 
mai szocziális gazdászatban feléledni  látszik. 
A pogányok demokrácziái valáuak : a für-
dők, a színkörök, a czirkusz, a gyávaság-
nak, a vadságnak és kicsapongásnak fész-
kei. Korunkban demokráczia „az érzékiség 
kultusza, melynek oltáraiul szolgálnak : a 
pornogralia, a* bálok, a zsurok, a színházi 
előadások, a böjti tánezok.'1 Ezt nevezik de-
mokrácziának. 

Az egyház demokrácziája pedig az is-
teni szeretet, mely a lelencz- és árvaháza-
kat, kór-, agg- és menedékházakat épiti, s 
mely a Júliák, a Fausztinák, a Meszálinák 
helyébe a kath filantrópia  hősnőit: a Pau-
linák, Fábiolák és Melaniákban a Sezipiók 
és Fabiusok sarjait, sőt a csáazánékat: Ilo-
nát, Flasillát és Pulcheríát szülék, kik kin-
cseikkel ápolva, vigasztalák a nyomorgókat. 

E demokráczia gyógyitá a 19. század ba-
jait és sebeit. Ez fog  a pogányság demok-
rácziájába visszaesni készülő jelen század 
társadalmára tényt, világosságot és üdvöt 
árasztani és mint a múltban, úgy a jövőben 
is cz fogja  kibékiténi „az urakat a szolgák-
kal, a népeket az uralkodókkal, kiket a go-
nosz politika és hamis bölcselet összeveszite." 

M o l n á r J ó z s e f  a k o l t s é g v e l f o i 
v i t á h o z . 

Az 1892-ik évi költségvetési törvényjavaslat 
márczius 30-án vette kezdetét. 

A kormány javaslattal szemben Helfi  Ignácz 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
.wwwr. 

Visszapi l lantások az 1 8 4 8 — 4 9 . 
év i szabadságharcz eseményeire . 

(Folytatás.) 

Az újonnan alakított székely zászlóaljak több 
részre osztva, a Mezőség felé  végezzenek kém-
járatokat. Főparancsnoknak Zsombori László szé-
kely huszár ezredes; osztályparancsnokul Dorsner 
gyalogezredes, Donát és Betzmann alezredesek 
választattak meg. 

Menet közben a Radnóth felé  indított osz-
tály az Ugra és Radnóth közötti térségen fegyve-
res oláh csapattal találkozván, ezt szétverte s 
többet közülök megölt. — Párnap telvén igy el, 
valónak bizonyult, hogy Urbán csakugyan táma-
dásra készül és már Szász-Régenbe érkezett. — 
A Radnóth felé  és a mezőségre küldött osztályok 
tehát visszahivattak és a Maros jobb párján Sz.-
Régen felé  indíttattak, hogy az arra vonult szé-
kely katonasággal egyesülve, az Urbán támadását 
visszaveijék, mi fényesen  sikerűit is, mert az Ur-
bán serege Sárpatak és Vajda-Szent-Iván mellett 
tönkre veretvén, ö maga a megmaradt töredékkel 
vad futásban  Régenen keresztül Bukóvina felé 
menekült. 

Szászrégen ilyképpen elfoglaltatott,  a városba 
azonban csak csekély számú rendes katonaság vo-
nult be, a sereg zöme a város nyngati szélénél 

elterülő réten táborozott. — Hadi sarcz fejében 
a város 50,000 frtot  kellett volna hogy űzessen, 
de mert ezt hosszabbított határidő alatt sem fizet-
te — állítólag mivel a tanácsbeli urak mind eline-
ekülve voltak: a seregnek szi'iad zsákmányolás 
engedtetett. — Mialatt a folyamatban  volt, egy 
szászrégeni szász maga gyújtotta fel  saját boltját 
s ez okozta a város elpusztulását. 

Azon hirre, hogy Gedeon osztrák tábornok 
ágyukkal ellátott sorkatonasággal, oláh és szász 
nemzetőr-csapatokkal Szeben felől  Maros-Vásár-
hely megtámadására közeledik, Szász-Régentői az 
egész sereg Maros-Vásárhely re tétetett át. 

Alig pár nap múlva a megérkezés után ál-
lást foglalt  seregünk a Maros-Vásárhelyen alul a 
Maros melletti térségen: — legelöl a székely hu-
szárok, utánnk a gyalogság és a 12-ik honvéd 
zászlóalj, ezek hátánál az uj liudsás zászlóaljak 
állittaván fel  arczczal a megyesfalvi  kis hegy-
láncz felé. 

Félnapi várakozás után Gedeon is megérke-
zett, s parancsnokaink tétlenül néaték, mig csa-
patait és ágyúit a hegylánczon lövésre készen 
felállította.  — Midőn az ágyúzás az ellenség ré-
széről kezdetéi vette, s alig néhány lötrés volt 
alant a térségen álló seregünk ellen téve, az an-
nak élén álló huszárok, tisztjeikkel együtt, hátat 
fordítottak  az ellenségnek, s futásnak  eredtek, — 
minek láttára minden rend felbomlott  s példájukat 
az egész sereg követte, kivételével a honvéd zász-
lóaljnak, mely az ellenállást megkísértette, de egy-

magára hagyatva levén, az is kénytelen volt az 
egyenetlen küzdelmet annyiban hagyni és vissza-
vonulni. 

Ezen eljárása a székelyek fölötti  parancs-
nokságot viselő osztrák tiszteknek, és talán nem 
is ok nélkül ébresztette azon általános gyanút, 
hogy ők Gedeon jöveteléről már előre értesítve 
voltak s neki készakarva kezére játszottak. 

A székely sereg ily módon teljesen feloszlott 
s mindenki haza felé  sietett, nem levén többé ki, 
sem a kinek parancsoljon. 

Azon idő alatt, mig a székelyek az agyag-
falvi  gyűlésen voltak és az ezt követő rövid had-
járatot végezték, történt, hogy egy felkelő  oláh 
sereg s vele egy kis katona csapat O.-Topliczán 
keresztül betörést kísérlet meg Gyergyóba, mit 
azonban az itthon maradottak Mészáros Antal 
helybeli főesperesplebános  serkentése nyomán meg-
hiúsítottak, helybeliek és falusiak  lándsákkal, ka-
szákkal és kitől mi telhetett, felfegyverkezvén, 
Szeutmiklóson gyülekeztek és László György nyug. 
huszár őrnagy vezénylete alatt ellenök vonultak s 
s őket Várhegy—Salamásnál teljesen szétverték s 
néhány oláh tribünt el is fogtak.  Ezen kiráudulás 
viselte a „mézes háború" nevet, a mi azon kö-
rülményben találja magyarázatát, mert székelyeink 
több helyt méhesekre akadtak s a méz kiszedése 
alkalmával a méhektől érzékeny szúrásokat szen-
vedtek. 

A marosvásárhelyi szégyenletes futás  után a 
a nagyszebeni hadparancsnokság minden hatalmat 



April 6. 

Molnár J ó z s e f  és gróf  Apponyi Albert kü-
lön határozati javaslatot terjesztettek be saját 
pártjnk részéről. 

Molnár József  a szeredai kerület kép-
viselője határozati javaslatának beterjesztése al-
kalmából nagyszabásn fináncz-politikai  beszédet 
tartott, melyhez méltóan sorakozik az általános vita 
berekesztésekor, a pénzügyminiszterrel polemizáló 
zárbeszéde. 

Beszédéből a fővárosi  lapok utján adjuk a 
következő kivonatot: 

A költségvetés — úgymond — hü tükre a 
követett állampolitikának s fokmérője  egyúttal a 
kormány és többség kormányzati képességének. E 
tükörben látjuk, hogy az állami összkiadásokból 
több, mint 30 százalék államadóssági kamatokra 
megy, a katonai czélok és hadügyi terhek pedig 
az öszszükségletnek majdnem 1/ü -od részét nye-
lik el. 

A rendes bevételeknél az állami vagyon jö-
vedelmei alig 3 millióval szerepelnek, a többi a 
nép zsebeiből kerül ki. 

Foglalkozik a pénzügyi kormánynak a bevé-
teli források  belterje, hasznosítása, vagy egyszerű 
magyarsággal fejezve  ki a dolgot: nj adó nemek 
behozatala és a meglevő adóknak emelésére irá-
nyított politikájával s az ellenzék sürü éljenzései 
mellett arra az eredményre jut, hogy a kormány-
által beterjesztett költségvetésnek drága áron sok 
mnlasztás révén föntartott  egyensúlya nem alkal-
mas arra, hogy azzal szilárd állami berendezkedés 
legyen elérhető. t 

A nép zsebeiből előkerülő adóknak évről-évre 
való fokozatos  emelése két körülményen fordul 
meg: egyik a nép türelme, másik a miniszterek 
bátorsága. Eddig e két körülmény csodálatos mó-
don kedvezett, de a haladásnak fentebb  emiitett 
föltételeit  félteni  kell, és a miniszter a természet-
szerűleg útjában talált határoknál könnyen elődei 
sorsára juthat, és nem lesz képes az ország köz-
gazdasági fejlődését  párhuzamosan előmozdítani az 
állami pénzügyeknek állandó rendezésével. 

Alapos bírálat alá veszi szónok a költség-
vetést s a delegácziój által a hadügyek részére 
megszavazott tétel ellen erélyes támadást in-
téz. Eleven színekkel ecseteli a közös vámterü-
let hátrányát a nemzeti specziális közgazdasági 
és pénzügyi érdekek szempontjából, s megindokolt 
külön határozati javaslatot terjeszt a ház elé, mely 
szerint a költségvetést a részletes tárgyalás alap-
ján! nem fogadja  el. 

A nagyhatást tett beszédről a napi sajtó 
nagy elismeréssel nyilatkozik. Igy a li u d a-
p e s t i H i r l a p ; midőn okos és tartalmas vol-
tát kiemeli, megjegyzi, hogy „Molnár ama je-
les fejtegetések  során melyekkel Ausztriától való 
gazdasági függésünket  bizonyította, különösen annak 
kimutatásával tett nagy hatást, hogy az 18U7-ben 
magához ragadott, mert neki az egész székely föld 
Csikót is beleértve, alávetette magát. 

Itt Csíkban szintén a katonaság vette kezébe 
ugy a katonai, mint a polgári kormányzatot. — A 
néppel elhitetvén, hogy a muszkák a határon ké-
zen állanak s csak a jelt várják, mire az osztrá-
kokat segíteni hazarészünk be betörjenek, azt 
nemesség és a haza ügye mellett ténykedő haza-
fiak  ellen bujtogatta. 

Csak egyedül Háromszék állott ellent a sze-
beni hadparancsnokság erőszakoskodásainak, hová 
a 12 ik honvéd zászlóalj és a marosvásárhelyi 
ütközet ntán az ott jelen volt nemességnek is 
nagyrésze menekülve volt. 

Ott a védelmi harcz folytatására  szánták el 
magukat, s folytatták  is azt hősiesen, mig a Bem 
tábornok győzedelmes bevonulása még tágabb 
tért nyitott részükre, miről később még említés 
lesz. 

Háromszékmegye ezen hadjárata alatt for-
dult elő azon nevezetes esemény, hogy Balázs 
Gmánnel, községünkből származott őrnagy és a 
12-ik honvéd zászlóalj parancsnoka áruláson éret-
vén, elfogatott  és hadi törvényszék elé állitatott 
de ennek ítéletét megelőzve az elkeseredett nép 
által a szó szorosan vett értelmében Bzétszaggat-
tatott. 

A csiki ezred Háromszék ellen kordont tar-
tott, onnan tehát semmi hir nem juthatott ezen 
megyébe be. Más oldalról megint a szebeni had-

C S I K I L A P O K . 

elvállalt államadóssági járadék fejében  tényleg töb-
bet fizetünk  Ausztriának, mint a mennyire köte-
lezve vagyunk. 

A Magyar H i r l a p előre bocsátja a be-
széd méltatásánál, hogy Molnár már a mult 
cziklusban feltűnt  szakszerű beszédeivel „s a mai 
beszéde is magas színvonalon állott. A ház nagy 
figyelemmel  halgatta a jeles szónok tartalmas be-
szédét, mely a politikai helyzettel kevesebbet fog-
lalkozott, de annál behatóbban a pénzügyi politika 
hiányosságával." 

Az „El lenzék" kritikája szerint kiválóan 
szakszerű beszéd volt s „Molnár beszédét nemcsak 
az ellenzék, de a kormánypárt tekintélyes tagjai 
is nagy figyelemmel  hallgatták. Hatása pedig nem-
csak az elmondott igazságok, argumentumok, de 
annak parlamentáris előadása által is fokoztatott. 
Molná r t beszéde közben gyakran szakította 
meg a tetszés zaja s midőn befejezte  szónoklatát, 
az ellenzék minden árnyalata éljenzett. Beszédé-
ben annyi tartalom volt, amennyit bizonyára ke-
vés szónoktól hallunk a budgetvita alatt." 

Molnár József  beszéde elől a miniszter 
sem térhetett ki, s ápril 1-én tartott beszédében 
behatóan foglalkozván  azzal, több tekintetben fel-
ismeri a felhozott  aggodalmak jogosult voltát. El-
ismeréssel adózik a miniszter Molnárnak az ala-
pos tanulmányért, melylyel a vitában támadást in-
tézett a kormány ellen, — de védi a támadással 
szemben politikáját s a védekezés során anyagot 
szolgáltatott Molnárnak a vita végén tartott zár-
beszédébe szőtt csattanós replikára, melyben We-
kerlével polémizálva, apodiktikus adatokkal czá-
folja  meg a miniszter állitásait. 

Zárbeszédében vitatkozva a miniszterrel, — 
többek közt ezeket mondja: „A miniszter ur sze-
rint a kisebb váltók folytonos  szaporodása nem 
azt jelenti, hogy az alsóbb néposztály szegényedik, 
hanem azt, hogy pénzgazdaságra tértünk át. (De-
rültség.) Engedelmet kérek, de hát ha igy akarnak 
beszélni, akkor inkább azt lehetne mondani, hogy 
e jelenség a hitelgazdaságra való áttérést mutatja, 
nem ugyan a nyugoti államokban érvényesülő hi-
telgazdaságra, hanem arra, hogy mi már csak-
ugyan hitelből élüi^ (Élénk helyeslés.) 

Bizonyítja ezután, hogy a közvagyonosodás 
nem általánosságban terjed, hanem csak egyesek 
jóléte gyarapszik. 

„A t. pénzügyminiszter ur — folytatja  to-
vább — felhiv  bennünket, hogy miért nem fejtjük 
ki azt, hogy vájjon miként fognánk  kormányozni, 
ha politikánk érvényesülne, vájjon az országra ak-
kor kevesebb adót vetnénk ? Hozzátette reám nézve 
mintegy bókképpen, hogy az én beszédemből az 
látszik ki, mintha mi kormányrajutásunk esetén 
szintén nem fognánk  kevesebb adózást hozni be. 
Nem is arról van szó, hanem szó van arról, hogy 
a mi pártunk győzelme esetén, ha az adózás meg-

paraucsnokság gondoskodott, hogy sem levél sem 
hirlap, sem utazók hireket be ne hozhassanak, s 
igy ezen megye a külvilágtól teljesen elzárva, sűrű 
sötétségben és aggasztó bizonytalanságban volt, 
míg 1848 deczember havában az akkor még fiatal 
és lelkes hazafi  helybeli most topliczán lakó Lá-
zár Jani kereskedő önkényt vállalkozott, hogy ál-
tala ismert titkos utakon tájékoztató hireket fog 
szerezni és hozni, mely vállalatnak ö dicsőségesen 
meg is felelt. 

Néhány napi távollét után nemzeti szinü tol-
lal diszitett kalappal, s vidám kedélylyel állított be 
Alfaluban  Mikó Mihálynál, hol a csiki és gyergyói 
értelmiségből is többen voltak jelen, visszaérkezé-
sét várva, s reményt ébresztett bennünk azon 
hírmondással, hogy Magyarországon az ügyek egé-
szen jól állanak, honvédseregeink győzelmet győ-
zelem ntán vívnak. 

A jelenvoltak mindamellett figyelmeztették 
őt, hogy a tollat mégis jó lesz letenni, mert ha 
azzal Szentmiklósra megy, a katona perancsnok-
ság fogságba  helyezheti viselőjét, sőt a korlátot 
nem ismerő erőszak szigorúbb elbánás alá is von-
hatja. Erre ő azzal felelt,  hogy egy csomag prok-
lamácziót mutatott elő, mit magával hozott. A 
proklamácziók Bem tábornoktól voltak, ki sere-
gével már Erdély szivében Marosvásárhelyhez kö 
zelgett. 

(Folyt kttv.) 

16. Mm: 

maradna is, a gazdasági téren tagadhatatlanul 
erősebbek fognánk  lenni, mint a mostani gazda-
sági rendszer mellett, mert a közös vámterület 
mellett a tisztán magyar közgazdasági érdekeket 
sohasem juttathatjuk teljesen érvényre. (Igaz 1 úgy 
van 1 a szélsőbaloldalon.) Higyje meg a t. pénzügy-
miniszter ur, hogy az önálló vámterület kérdése 
Magyarország gazdasági érdekeinek igazi szükség 
kérdésévé kezd kinőni." 

Kifejti  ezután a szónok, hogy azok az érde-
kek követelik tőlünk, hogy ipari állammá változ-
zunk át, mivel a sokkal kisebb intelligencziáju ál-
lamok is meghálálnák, s a világversenyben meg-
előznek bennünket. 

Határozati javaslatát njból elfogadásra  ajánl-
ván, igy végzi beszédét: „Minél jobban halad a kor, 
t. ház, annál élesebben domborodik ki a gazdasági 
érdekekért való harcz, (Igaz ! Ugy van ! a bal- és 
szélső baloldalon.) és nemsokára megfogjuk  érni 
azt az időt, hogy a ínég ugyanazon államhoz tar-
tozó, de különböző gazdasági érdekekkel biró or-
szágrészek is külön igényekkel fognak  előállani 
saját külön gazdasági érdekeik megvédése végett. 
(Igaz 1 Ugy van !) Igy állván a dolgok, ki hiszi 
el, hogy Ausztriának és Magyarországnak egymás-
tól teljesen különböző gazdasági érdekeit a közös 
vámterűlet mellett egyenlően lehetne ápolni és tá-
mogatni ? Hiszen ha még egy államot képeznének 
is, annyira különbözők gazdasági érdekeik, hogy 
a mi érdekeinknek ápolása itt egészen más intéz-
ményeket követe], mint Ausztria gazdasági érde-
keinek támogatása, s mert a kormány oly politi-
kát folytat,  mely nemcsak e tekintetben nem felel 
meg érdekeinek, hanem a jövő biztosítására elő-
intézkedéseket sem igyekszik tenni, nem fogadom 
el a költségvetést a részletes tárgyalás alapjául 
és ajánlom határozati javaslatom elfogadásra."  — 
(Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

H u b a y J e n A. 
Székely-Udvarhely, 1892. April 1. 

— Oh mi boldog Udvarhelyiek! Igy ki-
áltott fel  a conczertről hazatérő közönség csü-
törtökön éjjel. 

S igaza van. 
Szegényebbek vagyunk falustól,  várme-

gyéstől Csíknál, de boldogabbak, mert a világ 
végén lakunk. 

Azt szokták mondani ugyanis, hogy a 
hol végződik a vasút, ott van a világ vége. 

Mi pedig hála Istennek a részvényeiben 
nagyon csalódó társulat kegyelméből már el-
érrük a világ végét.*) 

No dc van reménye Csiknak is e kitün-
tetéshez egyelőre — papiroson; addig csak 
elhozza : oh ti boldog Udvarhelyiek 

A vasútból tehát annyi hasznunk van 
már, hogy a világ végére kerültünk, hogy az 
oláhfalvi  most is országúton hordja deszkáját 
Segesvárra, no meg ncha napján ide kaparit 
több fütty,  wint gőz mellett egy-egy világhírű 
művészt. 

Igy törlént ez most is, eljött Hubay. 
Művészi kőrútjában megnézte a világ vé-

gét is. 
Útvonalnál Udvarhely legjobb három he-

gedűse fogadta  s Vajda Emilnek, mint lohe^c-
düánek rövid üdvözlése uttn egy áthitó te-
kintetet vetett a havas Hargita felé  s látván, 
hogy a mozdonyt fordítják,  rögtön tisztába 
volt uti programmjávai. 

Mi lehetett e programm ? Holnap vissza — 
Brassó felé. 

* 

Hubay Jenő egy elegáns művészi alak ; 
magas, sovány termetű. Szőke haj és iianczia 
szakái, apró tüzes szem. 

Megjelenése nyájas, szerény, ismétlésekben 
nem fukar  s nem hódol a hegedűművészek 
ama divatos szokásának, hogy játszás közben 
— mint mondják — kézzel, lábbal és nyakkal 
igyekszik érvényre juttatni a húrból kicsalt ér-
zelmeket. 

Egész lénye, külseje visszatükrözi, hogy Fran-
cziaország tette meg müvészszé, a zenek öltök 
lészkében, Parisban vivott ki magának európai 
hírnevet s belgiumi rövid tanárkodása után el-
jött haza, Budapestre, hogy itt teremtsen ezek-
nél maradandóbb emléket magának költői al-
katásu müveiben, itt saját hazájában. S mégis 
Udvarhelyen szinte megabczugolta egy jámbor. 

Ugyanis az Istenben boldogult követvá-
lasztások idejéből fennmaradt  még egy hatal-
mas „Abczug I" 

*) Bár mi is eUrnők. 
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Deák krétájából kerülhetett oda, jól (ogott 

a hivatalos kréta, hogy ily sokáig ott nuradt. 
Véletlenül pedig e mellé ragasztották, hogy 

Hubay Jenő jön. 
A jámbor megpillantván, azt elolvasta, s 

kisült, hogy Hubay : Hábáj, hogy osztrák és 
meg kell aBczugolni. 

Láttam ezt a szegleteken nagyon is gya-
kori töprengő jelenetet, kérdém a fennakadás 
okát. 

Elővettem minden meggyőző képessége-
met — mi ugyan édes kevés — s nagy nehe-
zen sikerült megértetnem, hogy Hubay tözs-
gyökeres magyar, nem osztrák, nem is képvi-
selőjelölt, nem is kell őt megabczugolni, hanem 
vivátolni, mivel nagy hegedűművész, családfá-
ját a Tuhutumok és Horkák idejére tudja visz-
szavinni s a Hubák utódját kell benne látni. 
A nyugalom helyreállott, a jámbor tovább né-
zett, de az abezug még ott áll — jobb időkre. 

• 
Hubayt kőrútjában Bodó Ajajos kiséri a 

a zongoristák fiatal  óriása; már megjelenése a 
zongoránál nem is sejteti a hallgatóval, hogy 
mennyi művészi vérpezsgés, elevenség, meny-
nyi technika enthasiasmus rejlik e fiatal  virtusban 

» 
És most térjünk át a program mra. 
Igen de egy ily tisztán művésznek való 

programmról mit és hogyan Írjak ? 
Bár tordai nem vagyok, engedelmet kell 

kérnem mégis, ha mint nem műértő fogom 
fel  a dolgot és irok laikusan. 

A laikus előtt pedig, hogy csínálódik a 
művészek szerzeménye. 

Előveszi az Öt vonalú kotás papirt, meg-
rakja elül négy, öt, néha még |több kereszttel 
is — hogy annál keservesebb legyen a nem 
műértőnek — aztán gyorsan a vonalokra és 
vonalközökre tesz egy csomó üres és nem üres 
majd egy, két, három rúddal összeköti őket, 
hogy Ienees3enek és fortepiano.allegro,moderato, 
crescendo és lortissimo. . . és . felborzolja 
haját és szemével szikrát lövel . . és kész a 
zeneköltemény. És el is játsza nyomban. 

Erre a szakértő tombol a hatás alatt, me-
legszik moll akordjától, éljenez, tapsol és hogy 
voltoz a laikus pedig azt mondja : lári-Ián. 

Olyan hatást tett Hubay „Virág-rege" 
cziklusáoól „Zephir< szerzeményével a miiértő 
közönségre, olyant Bodó „Rezignáczió" jávai 
és a „Valse burlesquc"-jével: ilyet rám, laikus-
ra mindkettő. 

Ezekhez hasonló tapssal és meg-megujuló 
lelkesedéssel fogadták  „Az ördög szonátáját" 
„PoIonaise"-t, „Bölcsődalát és , Berceuset". 

Azok a gyönyörű üveg hangok, villám-
gyors akkordok egy hivatásos és világszerte el-
ismert művész játékához méltó csodálatot kel-
tettek. 

Én, mint laikus kiemelem a „Komám-
asszony" fényes  hegedüváltozatát, főképen  pe-
dig a „Csárdajelenetek-' bői és „Ritka árpa, 
ritka buza" stb dalt. 

Nirettyüje pauzáit kis- és hüvelykujjával 
fenyegeté  a prímet, a más hárommal a sekun-
dot s mindezt oly tisztán, gyorsan és művészi 
biztos kézzel, hô y azt leirni nem, csak látni, 
hallani és élvezni lehet. 

Hubay meg is volt elégedve a közönség 
részéről történt fogadtatásával  és saját szava 
szerint Kolozsvárt sem hallgatta fényesebb  pub-
likum, nem jutalmazza művészetét érdemileg 
jobban. 

És végül újra a laikus beszélek. 
A picszek alatt eszembe jutott a római 

császárok alatti szavaló iskola. 
A magiszter azt monda bírálatul az egyes 

szónoklatokra: fönséges,  egy szót se értettem. 
Igy voltam én is sok más nem műértővel. 
De azért Hubay mégis művész marad, én 

pedig még csak műértő sem. 

És Hubay elment, de nem a Nagyerdő 
felé  ; pedig az a művész, a ki sok fáradság  árán 
vette be a művész várát, megreszkirozhatta 
volna a tengelyúti fáradságot  is és a sok jóté-
kony estély, színház stb által nagyon is élet-
erős csiki társadalomnak is használhatott volna 
á 2 írtért — a saját javára. <j. 

Műkedve lő i előadás. 
A csíkszeredai műkedvelőtársulat dicséretes 

buzgalommal évenkint egy-két izben előadást szo-
kott tartani egyik vagy másik jótékonyczél javá-
ra és közönségünk szórakoztatására. 

Ezeknek egyike volt a f.  hó 2-án tartott 
előadás, melyen Csiky Gergelynek „A nagymama" 
czimfl  3 felvonásos  vígjátéka került szinre 

Az előadás nem vonzott akkora közönséget, 
mint mekkora a műkedvelők más alkalommal tar-
tott előadásain lenni szokott. — Hogy mi volt en-

nek oka, nem kutatjuk, de megemlítettük azért, 
hogy figyelmeztessük  közönségünket, mikép a kö-
zömbösség nem indokolt, hiszen egyfelől  jótékony-
ság gyakorlása czéioztatott, másfelöl  pedig a buz-
galom és törekvés, mely minden műkedvelői elő-
adásnak fő-föjellege,  az előadás látogatottságában 
kifejezést  nyerő bátorítást és elismerést igényel, 
különben könnyen megcsappanhat, a mi nagy baj 
lehet egyes esetekben, de t. i. a hol komolyan 
szűkség volna arra a pár fillérre,  melyet a mű-
kedvelök összejátszani szoktak. 

Maga az elöadas általánosságban jó és igen 
összevágó volt, de mindannak daczára kívánni va-
lót is hagyott fenn,  minek megemlítését nem hagy-
hatjuk annak daczára sem, hogy műkedvelőkkel 
és nem professzionátus  színészekkel vau dolgunk. 

Igy kívánatos volna, hogy az egyes azere-
repek kiosztása jobban választassák meg, mert 
egyes szerepek az egyének természeti sajátságai 
hoz semmiképpen sem találtak s ennek folytán  a 
Hzemélyesités sem lehetett az író fe'fogásának 
megfelelő  s igy állott elő azon anomália, hogy a 
máskor művésznek nevezhető szereplő minden 
színészi gyakorlottsága mellett seiu volt ez estén 
az, a kinek lennie kellett volna ; kívánatos volna 
továbbá, ha már egy egészen fiatal  egyén a da-
rab egyik öregebb alakjának személyesitésére vál-
lalkozott, a színpadon inaszkirozás által tüntesse 
el üde fiatalságát,  hiszen a színpadon kivül ugy 
is ismét visszanyeri a megbecsiillietlen ifjúságot; 
kívánatos volna, hogy a műkedvelő a „miatyánk"-
nál is jobban tudja szerepét, mert a szerep hiá-
nyos tudása még a leggyakorlottabb színészt is fél-
szeggé teszi, annál inkább megbénítja a műkedve-
lőt az, ha folytonosan  súgóra kell figyelnie  ; végül 
kívánatos volna, hogy a műkedvelő a túlzástól 
minden erejéből tartózkodjék, mert a diskrét ma-
gaviselet ott, a hol megkívántatik, műkedvelőnek 
éppen ugy, mint hivatott szinészuek egyaránt 
ajánlatos. 

A mi kedves műkedvelőink nincsenek szokva 
ahhoz, hogy szigorú bírálatot is olvassanak ma-
gukról s hogy ez úttal mégis ilyet kell olvasniok, 
tulajdonítsák ezt annak, hogy a jó akarat kitör 
belőlünk éppen az ők érdekükben, elismert dolog 
levén, uiikép a jóakaró figyelmeztetésnek  a jövő-
re nézve meg szokott lenni javító hatása, de leg-
kevésbbé sem czélja a kedv szárnyának kegyet-
len elszegése. 

A hiányoknak felsorolása  mellett a dicsére-
test is leirni kötelessége lenne a ktitikusnak, de 
e lapnak szűk tere ez utóbbira tért nem enged, s 
ezért általánosságban említjük csak fel  azt, hogy 
sok tekintetben olyant láttunk műkedvelőinktől ez 
előadáson, mi a leggyakorlottabb színészeknek is 
becsületükre vált volna, na de ezért részesültek 
is a szereplök a közönség elismerő tapsaiban, — 
melyekben leendő gyakori részesülést szivböl kí-
vánunk. 

Előadás nlán műkedvelők és közönség vig 
kedély által jellemzett t.ánczra perdültek, melynek 
az éjfelutáni  késő órák vétettek végett. Anjus. 

K Ű L Ó N F K I i É K . 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 
G y c r g y ó s /. ő r h e g y r ő I ItotU F ' e rcncz 
locspercs a I;">•>. számú aláírási iven 7 forintot 
luildórt. Kţcn iven ad ikoztak Both Ferencz 
0 Irt. Szigcthy Gyula I Irt. Hoga János és Orbán 
Klára úo—50 krt. Ugyancsak onnan F e r e n c 
Tamás ur 2 írt 4U krt juttatott kiadóhivata-
lunkhoz a 15-1. számú gyűjtő iven. Ezen ösz-
szeghez hozzájárultak : Ambrus András és Bú-
zás öO— út.) krral. Szekula Imre, Ambrus 
Antal, Spiclman Áron cs Ferencz Gergely 
25 — 2í> krral. Fcrenz Tamás és Angi Ig-
nácz 20-20 krral. — G y e r g y ó - S z c n t -
M i k 1 ó s r ó 1 S i m o n Balázs ur gyűjtése a 137. 
számú gyűjtő iven 9 Irt i5U kr. Adakoztak: Si-
mon Balázs, Gencsi Alajos 1—1 frt.  CzilTra Mi-
hály no krt. B ró János, Benedek István Blénesi 
András, blénesi Dénes, Gencsi Arnold, Berevik 
Sándor, Agg Tivadar, Jánosi György, Csergő 
Ferencz, Madaras Albert, Márton János és Ma-
gyart István 5 0 - Ú 0 krt. Salamon József  30 krt. 
Szekula János és Blénesi Balázs 20 -20 krt. 
— L á z á r f  a 1 v á r ó 1 Miklósi József  nyug. 
törvényszéki b i ró ur a 27. számú gyüitő iven 
3 Irt (iO krt küldött. Ezen összeget a követke-
zőig adományozták : Miklósi József,  Madár Im-
réné 1—1 frt.  A lázárlalvi iskolás gyermekek 40 
krt. Baka Áron, Bálint Barabás Urkon 20—20 
krt. Nedclka Antal, András Antal 15-15 krt. 
Szántó Sándor. Ugrón Béla, Klein Sámuel, Vi-
rág István és Fekete János 10-10 krt. — Cs-
S z e n t - l m r é r ö l V e r e s s S á n d o r plé-
bános ur a U. számú gyűjtő iv kíséretében 
6 frt  40 krt küldölt. Fzcn összeghez járultak : 
\ eress Sándor Irt, a többit pedig a község de-
rek lakói adták össze — G y e r g y ó d i t r ó -
b ol Fülöp József  ur gyűjtése az 508. számú 
gyujto iven 1 frt  70 kr. Adakoztak : Fülöp Jó-
zsef  1 Irt. Mezey Ignácz, l'uskás cs T. G. F 

n 5 ! 0 . - 2 0 k r t - v - S. 10 krt. Fogadják a buzgó 
gyűjtők és a nemes szivü adakozók a szent ügy 

nevében leghálásabb köszönetünket. A kiadó-
hivatalunkhoz beküldött gyűjtések és adomá-
nyok főösszege  : 608 frt  51 kr, azaz: Hatszáz-
hat frt  51 kr. 

— Az állami tisztviselők fizetésének  rende-
zéséről szóló törvényjavaslatot javában tárgyalja 
az országgyűlés pénzügyi bizottsága. De foglalko-
zik az ország tisztviselőinek legnagyobbrésze is 
országszerte, s kérvényekkel járul a képviselőház-
hoz, melyekben majd ezen, majd azon specziális 
viszonyokat igyekszenek a honatyák bölcs tudo-
mására juttatni és megfontolásuk  tárgyává tétetni. 
Csikvármegyében az állami tisztviselők nemcsak a 
törvényjavaslattal de *gylátszik, hogy jelenlegi 
helyzetükkel is igen nagyon meg lehetnek elégedve, 
mert semmi jel sem mntat arra, hogy ők is bővebb 
konsideráczió tárgyává kívánnák tenni a törvény-
javaslatot és helyzetüket. Pedig bátran el lehet 
mondani, hogy a csikvármegyei megélhetési viszo-
nyok manapság valóban a kiválóbbak közzé tar-
toznak — hátrányosságuknál fogva.  Mert úgy a 
ruházat, mint az élelmi czikkek és lakás drága-
sága országszerte ritka helyen áll magasabban, 
mint éppen Csikvármegyében. Még a tűzifa  is vá-
ratlanul és hihetetlenül drága, ebben a parexellenc 
erdős vármegyében. —S a mi állami tisztviselő-
ink mégis csaknem a teljes lemondás nyugalmával, 
várják a sült galambot, ha szájukba repülne. Mi 
az hisszük, hogy ez nem egészen van igy jól. — 
Talán egy kis mozgalom, eszmecsere rólunk sem 
ártana. — Vagy mit szólnak ehhez az érdekeltek ? 1 

— Mérgezés kerti répával. Ilyen esetről ve-
szünk hirt, mely a mult héten Csik-Zsögödben tör. 
tént. Egyik iparos 3 gyermeke ugyanis a szom-
széd gyermekeivel kiment a szép verőfényes  idő-
ben a patak mellé játszani, hol a gyermekek — 
bizonnyára a patak által kimosva és odavive — 
kalerábé formájú  és nagyságú gümőket találtak s 
bizonyára kalerábéknak tartván, ettek is belőle. 
A szülők csakhamar észrevették és gyorsan orvo-
sért küldöttek s eközben is tejet itattak a gyer-
mekekkel. A gyorsan érkezett orvosi segély a két 
nagyobbat meg is mentette, de a legkisebben, ki 
valószínűleg a többinél többet evett a mérges gü-
mőböl, segíteni nem tudott. A szerencsétlen gyer-
mek estefelére,  a legkiuosabban kiszenvedett. 

— Pénzhamisítás esete merült fel  ismét, e 
tekintetben eléggé solid, vármegyénkben. Kovács 
Márton a jeles firma,  a ki a korábbi időkben űzött 
lopás mesterségét méltóságán alulinak tartván, — 
most a magasabb tudományokra, a pénzgyártásra 
adta magát. Sajnos, hogy régi működéseinek ter-
rénumáról, vármegyénkről sem feledkezett  meg, 
mert az önkezűleg ónból készített eziist talléro-
kat itt is forgalomba  hozta. Ez állandó börtön-
lakó csak januárban szabadult ki a szamosujvári 
országosból, s azóta Brassó vidékét és egy sze-
gény snájdernek hűtlen oldalbordáját boldogította. 
Ott készített egy csomó ezüstforintost  ónból — s 
mint megteremtett nr és gavallér indult haza a 
felcsipett  menyecskével Gyergyó Kilyéntalvára, út-
közben gavallér bőkezűséggel szórta az ónból ké-
szült ezüstforintokat.  Azonban csak Karczfalváig 
utazhattak, mert a szemfüles  csendőrök utolérték 
s nemcsak a zsindelyt, de az ónból készült kin-
cseket is utánnk hordták. — Most a kir. ügyész 
kosztját élvezik, s egymásban csak a rostélyon át 
— amngy tilos szerelmesek módjára — gyönyör-
ködhetnek ; — de nemsokára Marosvásárhelyt 
boldogitandják, minthogy ilyen bankári ügyekben 
a marosvásárhelyi kir. törvényszéknél szokottá 
tantiem kiosztatni és fölvétetni. 

— Adakozások a felvidéki  ínségeseknek. Gy.-
Szent-Miklósról Simonovics fterő  2 forintot  kül-
dött. Ugyanezen czélra Demeter Imre kántor-ta-
nító, mint az iskolás gyermekek és a tantestület 
gyűjtését: 7 frt  44 krt és Várteresz Katalin adö-
máuyakép 50 krt küldött. Összes gyűjtésünk: 1 'J 
frt  94 kr. 

— Slinaiil- A csíkszeredai dal- és zcneegylct folyó 
évi mírcziiH 2H-án tartott hangversenyének bevétel»: jegyek 
árából 49 frt  61 k., fetülfizeté-iekből  a mult számban már 
njngtAzott 3 írton kivül 4 frt  HO kr, a 3 írttal együtt tehát 
57 frt  30 kr. FelUlfizettek:  G.il Taiuás honvéd azizaduj l 
ti-t Bálint Lázár, dr. Zakariás István, Tál Vcnczel, X. Y. 
dr. M"loár László, dr. Csiszér Miklós Tellinann Gyula honv. 
halnagy 60 - 60 krt Dóczi J.  p.-ó'r 3" kr. 

— Nyilvános kftszönet  Bâcs egyházközsé-
gének érdemes esperes-plebánosa, Darvas Já-
nos, Csikmegye derék szülötte, a csiksomlyói 
róm. kath. főgimnáziumnál  egy classica-fílolo-
giai muzeum felállítására  300 frt  adományozott 
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Daczára, hogy a modern paedagogia egyik el-
engedhetetlen követelménye a szemléltető esz-
köz, mégis a classikus tudományok e tekintet-
ben árván állottak; annál nagyobb elismerést 
érdemel a classicus emelkedettségü adományo-
zó, hogy akkor, midőn az alapitványtevók ezen 
irányt ignoráltak, ő felfogva  egy ily irányú mú-
zeum horderejét, annak megteremtőjévé válik. 
Fogadja a nemes lelkű adományozó Csikme 
gye gimnáziumának emelésére, székely liuink 
classicus művelésére tett ezen nagylelkű ado-
mányáért a gimnázium hálás köszönetet, bándi 
Vazul, főgimnáziumi  igazgató. 

— Korrekczió. Lapunk f.  évi 13. számában 
közzétett nyilvános nyugtatványozás alkalmával 
a Bálás Dénes és Leicht Károly urak gyűjtő 
ivén az adakozók névsorából elnézés folytán 
kimaradtak a következők: Sípos Pcter 2 frt. 
Kedves István, Kölönte László. Tódor János és 
lialás Dénes 1 — 1 Irt, a mit ezennel helyre 
igazítunk. 

— Hirtelen halál. E hó másodikán a gyer-
gyószentmiklósi heti vásáron idősb Ferencz 
István jó módú székely gazda juhokot alkudott 
s a mint egy meddő juhot közelebbről akarván 
megvizsgálni, lehajolás közben hirtelen rosszul 
lett s mellete álló öcscsének csak annyit tudott 
kiáltani: „ne hagyj öcsém !" mire élettelenül 
a földre  lebukott. A segélyre oda hivott orvos 
már csak a halált konstatálta. 

— Megfejtés.  A mult számunk mellékletén 
közölt képtalányt és koczkarejtvéuyt helyesen fej-
tette meg : Zecses János helybeli p. ü. szemlész. 

Eránosz Miklós gyergyószentmiklósi 
lakos, tenyésztőnél eladó egy 3 éves pej 
szinü, 152 cmtr. magas, lipiczai származású, 
tenyésztésre alkalmasnak minősített m é n. 
Arát tulajdonosnál tudhatni meg. 

I d a l u t r i 21-ú.záusa 
Brílnn, 1893. márczius 30. 

8. 26. 85. 72. 37. 

Közjegyzői teendőim elintézése végett, 
május hó 1-tól kezdve minden hétfőn 
és s z o m b a t o n Csikszentmártonban fogok 
lenni. 

I B a l s t s i G á s p á r , 

(1 — 3) kir. közjegyző. 

Sz. 4553—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
gyergyóremetei idős Mélik István végrehajtatónak 
gyergyóremetei Ferencz István (bakai vagy Csonka) 
végrehajtást szenvedő elleni 77 frt  20 kr töke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-
Remete község határán fekvő  a gyergyóremetei 
374. sztjkvben 1. rdsz. 861. hrsz. a. foglalt  in-
gatlanra az árveréskor megállapítandó becsár; a 2. 
rendszám 871. hrszra 3 frt  85 kr, a 3. rndszám 
872/,. hrszra 1 frt  15 kr, a 4. rdsz. 876. hrszra 
az árveréskor megállapítandó becsár, a 6. rdszám 
3805. hrszra 3 frt  46 kr, a 9 rdsz. 7528. hrszra 
6 frt  16 kr, a 10. rdsz. 8464. hrszra 4 frt  33 kr, 
g 1 O «.Aa- 1AííOO 1 1..4- . P 1... - ír» 1 

szám 11380. hrszra 7 trt 31 kr, a 14.rdsz. 11408. 
hrszra 1 frt  54 kr, a 16 rdsz. 24288 hrszra 9 
frt  24 kr, a 16 rendszám 24292. 24293 hrszra 
3 frt  46 kr, a 17 rendszám 24301-től 24304 
hrszra 6 frt  92 kr. a 18 rdsz. 24325 hrszra 15 
frt  40 kr, a 21 rdszra 30263 hrszra 9 frt  62 kr, 
a 23 redsz 30381 hrszra 4 frt  33 kr, a 24 rdsz. 
30504—30506 hrszra 4 frt  62 kr. az 1559 sztjkv-
ben 1 rdsz. 11725a), 11725b), 11726a). 11726b) 
hrszra 82 frt  96 kr, a 2 rendsz. 24361 hrszra 
4 frt  33 kr, a 3 rdsz. 24367 hrszra 8 frt  08 kr, 
a 4 rdsz. 24376, 24379 hrszra 5 frt  39 kr. az 
5 rendszám 24436, 24437 hrszra 30 frt  80 kr, 
a 655 tjkvben 1 rendszám 4799 hrszra l frt  54 
kr, az 1538 sztjkvben 1 rendszám 7795, 7796 
hrszra 11 frt  16 kr, a 2. rendszám 11410-től 
11416, 11418—11420, 11412-től 11431 hrszámra 
109 frt  51 krban ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1892. évi május hó 7 ik napján d. e. 
9 órakor Gyergyó-Remete község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak. 

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

Kelt Gyergyó-Szentiniklóson, 1892. évi febr. 
hó 26-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

2CÖ11Ő I g - n á c z , kir. aljbiró. 

Sz. 4512-1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy id. Mélik 
István végrehajtatónak György Ferencz András re-
metei lakós végrehajtást szenvedő elleni 30G frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó 
szentmiklósi királyi járásbíróság) területén levő 
Gyergyó-Remete község határán fekvő  a gyergyóre-
metei 195-ik sztjkvben 3. rdsz. 1398 hrsz. a. foglalt 
ingatlanra 15 frt  T8 kr, a 4. rdsz. 1653 hrszra 7 
frt  70 kr, az 5. rsz. 2560, f)  hrszra 17 frt  71 kr. 
a 6. rsz. 258(í, 2596 hrszra 32 Irt 62 kr, a 7. 
rsz. 2633 hrszra 16 frt  'J4 kr, a 8. rsz. 3735 
hrszra 8 frt  8 kr, a 9. rsz. 3738 hrszra 11 frt 
55 kr, a 10. rsz. 3850 hrszra 10 frt  1 kr, a U 
rsz. 4217 hrszra 11 frt  55 kr, a 12. rsz. 4436/ a 
hrszra 5 frt  77 kr, a 13. rsz. 6099 hrszra 1 frt 
64 kr, a 14. rsz. 6103 hrszra 5 trt, a 15. rsz. 
7007, 7010, 7011 hrszra tí frt  93 kr, a 16. rsz. 
7469 és 7470 hrszra 8 frt  95 kr, a 17 rsz. 7488, 
7492. hrszra 4 frt  23 kr, a 18. rsz. 8205 hrszra 
6 frt  16 kr, a 19. rsz. 8211 hrszra 3 frt  85 kr, 
a 20. rsz. 8362 hrszra 10 frt  01 kr. a 21. rsz. 
19733, 19735 hrszra 4 frt  62 kr, a 22. rsz. 20300 
hrszra 16 frt  94 kr, a 23. rsz. 21559 hrszra 7 
frt  70 kr, a 24. rsz. 21712 hrszra 13 frt  86 kr, 
a 25. rsz. 22134, 22135, 22136, 22137 hrsz. 50 
frt  82 kr, a 26. rsz. 22268. hrszra 13 frt  47 kr. 
a 27. rsz. 22407a) hrsz. 15 frt  78 kr, a 28 rsz. 
22490. hrszra 20 frt  79 kr, a 29. rsz. 22523 
hrszra 10 frt  39 kr, a 30. rsz. 22838 hrszra 16 
trt 17 kr, a 31. rsz. 26654, 26655 hrszra 56 frt  39 
i... •>.> ..„.. D i n t I,...,.....> r. f..t  (>•) 1,.. o 3Q 

rsz. 28919 hrszra 3 frt  46 kr, a 34. rsz. 28991 
28992 hrsz 18 frt  86 kr, a 35. rsz. 29109 hrsz' 
8 frt  47 kr, a 36. rsz. 30072, 30073, 30074 hrsz. 
11 frt  93 kr, a 37 rsz. 30442 hrsz. 8 frt  8 kr, 
a 38. rsz. 30863 hrszra 11 frt  16 kr, továbbá a 
remetei 2113 sztjkvben 1 rsz 14807-től 14818, 
14819a), 14819b) 14820-tól, 14828, 14833-tól 
14844, 14845a), 14645b), 14845e), 14846-tól 
14854 hrsz. a. foglalt  ingatlanból György Ferencz 
Andrást illető '/it-ed részére 22 frt  91 krezárban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1892. ivi május hó 3-ik napján délelőtti 9 
órakor Gyergyóremete község házánál megtartan dó 
nyilvános árverezésen a megállapított kikiáltás 
áron alól is eladatni fognak. 

A .-/erezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható-
ság. 

Gyergyószentmiklós, 1892. évi február  hó 
25-én. 

2CÖ11Ó I g n á c z , kir. aljbiró. 

Szám 369—892. (1—3) 
Árveresi hirdetmény. 

Csikszentmárton és Csikcsekefalva  köz-
ségek elöljárósága ezennel közhirré teszi, 
hogy a két község tulajdonát képező Il ik 
határrész erdőből az 18b8-ik évi országos 
határrendezés folytán  területileg Romániá-
hoz szakadt 242.02. kat. holdon, valamint 
Csikinegye közigazgatási erdészeti bizottsá-
gának 152—891. szám alatt hozott határo-
zatából kifolyólag  nyert engedély alapján 
Kiislároio, Szedres és Savadás patak 
nevű erdőrészekben 205. kat. holdon, ösz-
szesen tehát 347.02. kat. hold területén 
a 30 czm. mell magassági átmérőn felül  ta-
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lálható 38342. tömör köbméterre becsült 
luezfenyő  haszonfa,  valamint az átszakadt 
142.02 kat. hold 20—29 cm. mell-magas-
sági átmérők közt felvett  és 1796. tömör 
köbméternek talált vékonyabb fenyő  ha-
szon fa,  18Ü2. évi május hó 1-én Csik-
Szcntiiiái-ton és Csik-Csekefalva  községek 
közös házánál el fog  árvereztetni, kikiált&SÍ 
ár 19530 frt  o. é. 

iMiről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési 
feltételek  a két község elöljáróságánál Cs.-
Szent-Mártonon és Csik-Csekefalván  bete-
kinthetők. 

Cs.-Sztmárton- és Cs.-Csekefalván,  1892. 
márczius 17-én. A két község Elöljárósága. 
Albert  Máté,  Koncsag  István,  Sándor  Izsák, 

biró. biró. kfirjegyzű. 

lV" gjrja&ai; juaikumiiu i/tu&BZtjreuautui, AOM. 


