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A demokráczia. 
— Két czikk. — 

IL 
(V.) De a demokráczia nemcsak bizo-

nyos állam- vagy kormányforma,  mely a 
népnevelés és oktatás gyors terjedésére, tö-
kéletesedésére és az irodalom minden ágai-
nak népszerűsítésére is irányulhat, hanem 
egyszersmind e 1 v, a társadalmi életet és 
jogot átlengő szellem. 

Igy az egyház demokrátikus szelleme 
— bármint iparkodtak is az elfogultak  el-
hitetni, hogy az államok ártalmára van — 
bebizonyította a századok viharaiban, hogy 
a hol neki szabad fejlődést  engedtek, a min-
den osztályú polgárok társadalmi érdekeinek 
védelmében és előmozdításában kiválóan 
hathatós tevékenységét a demokráczia azon 
erejével érvényesité, mely nem a „felforgató 
ösztönök erőszakoskodását, nem a szen-
vedélyek lángjait ápolja és használja fel, 
hanem az emberi társaság természetének kö-
vetelményeit" munkálja. Sőt a fölforgató 
üzelmek elfojtására,  a megingott tekintély 
alapjának visszaállítására s a megrendült 
társadalom megszilárdítására, s a fenyegett 
népek megmentésére minden rendelkezésre 
álló eikölcsi fegyvert  és törvényerőt fel-
használt. 

A demokráczia mint kormány nem el-
lehtéte a monarchikus kormányformának 
Ezt leginkább bebizonyította az egyház. 

„A demokráczia mint elv, nem egyér-
telmű a népuralommal, nem is ellentéte a 
inonárchiának, hanem oly irány, mely az 
államtársasággá alakult nép ősjogán ala-
pulva odatörekszik, hogy a valamennyit il 
lető politikai jogokban mindnyájan egyen-
lően résztvehesaenek." A demokrácziának, 
mint ilyennek tehát ellentéte az előjog, ki-
váltság, mely mindig a jogegyenlőség közös 
eszméjét sérti. 

S habár az alkotmányos monárchiával 
a'demokrátikus elv nemcsak nem ellenke-
zik, sőt vele, miután a monárchikus főnek 
saját érdekében is fekszik,  hogy minden ál-
lampolgár jogainak e g y e n l ő s é g é t tisz-
telje és védelmezze, — igen jól összefér: 
mégis a gyakorlatban nem egyszer tapasz-
taljuk, hogy a monárchikus fők  jogainak 
és hatalmának közvetítői a rájuk ruházot-
takban, majd túlhajtott hatalmi körük tá-
gítása, majd kielégithellen hatalmi vágyuk 
hizlalása, majd önös személyi érdekeiknek 
és bosszú szeszélyeinek kielégítése végett az 
anárchia bosszantó terére engedik magukat 
ragadtatni. 

Fattyuhajtás biz ez, ha akár a népjog 
fölöít  őrködő, akár ennek kifolyásaként  rá-
ruházott hivatalos hatalom miatt való félté-
kenykedés, akár a hatalom és jogokkal való 
visszaélés, akár elbizakodott gőg és zsarnok-
ságra hajló személyi ambiczió szolgál is arra 
indokul. 

A tiszta demokrácziának annál szfíkebb 
a tere, minél nagyobb és polgáriasultabb 
valamely állam, mert itt hamar anárchiává 
fajul.  — Mig a „demokrátikus elv az ab-
szolút, sőt despotikus egyeduralommal is ösz-
szeegyeztethető, nem ugyan a politikai jo-
gok közösségére nézve, hanem a polgári és 
tisztán emberi egyenlőségre nézve." 

A demokrátikus elvet azonban kizárja 
az arisztokratikus és viszont. 

Különben az u r a l o m m e g o s z t á-
s a megállhat köztük, ugy, hogy „mindenik 
külön körben működjék vagy saját jogtérre 
álljon, vagy köztük az egyensúly egy har-
madik — különösön monárchikus — hata-
lom által tartassék fönn."  — Dc ha ligyel-
miinkra méltatjuk, akár a nagy állani poli-
tikai, akár a társadalmi, akár a kisebb körű 
társaséletct, azt tapasztaljuk, hogy ezen el-
vekből kifolyó  „hatalom megosztása majd-
nem mindig szükségkép beáll, s ekkor az 
egyes elveket megillető tér vagy rész e l em 
névvel jelöltetik." — Itt ekép előáll a de-
mokrátikus elv és floin. 

,A demokrátikus e 1 c m abban külön-
bözik a demokrátikus e 1 v tői, hogy cz az 
alapelvet, azaz a demokrátikus intézmények 
és törvények szerinti irányzatot fejezi  ki ; 
az e l e m pedig a többé-kevésbbé hatalmas 
b e f o l y á s b a n  áll." 

Ama törekvés, mely a demokrátikus 
elemet fönntartani,  terjeszteni s az ellenséges 
befolyásokat  és erőket attól távoltartani ipa-
kodik, képezi a demokrátikus é r d e k e t . 
Ama szellemet és kedélyirányzatot pedig, 
mely a demokrátikus e 1 v magvalósítására, 
törekszik, nevezzük „(Lm t k r á t i k u s 
é r z ü l e t n ek." 

Ezek azon rövid körvonalak, melyek-
ben a demokrácziához fűződő  eszmék, 

mint fogalmak  közéletben önszántukra kiví-
vott jogos körükben mozognak. Csak az 
emberektől függ,  hogy ama határok között 
mozogva, ezeknek s ezek által önmaguknak 
kellő éa kölcsönös tiszteletet szerezzenek. 

A. „Csiki Lapok" tekintetei* itzer-
k enzimjének. 

iMost érkezvén haza a képviselőházi tár-
gyalásokról, csak most jutott kezeim közé lapod 
15-ik száma, melyben a ve/.érc/ikk sok mindent 
ajánl a csikmegyei képviselők figyelmébe  abból 
az alkalomból, hogy a Csikmegye részére meg-
ígért külön pénzügyigazgatóság nem állilía-
tott fel. 

A vezcrczikknek alaphangja teljesen meg-
felel  az igazságnak, hanem ho^y miért kellett 
az ott mondottakat éppen a képviselők figyel-
mébe ajánlani, azt át uem látom ; mert hisz 
nem lehet panasz avégett, hogy a képviselők 
nem adnák elő a képviselőházban elégszer Csik-
megye bajait. 

Én részemről minden alkalmat (elhaszná-
lok arra, hogy minden lehető felszólalásomban 
panaszkodjam a csini és a székely érdekek el-
hanyagoltatása miatt; sőt a legutolsó költség-
vetési beszédem e tekintetben annyira színe-
zettnek tünt fel  a pénzügyminiszter előtt, hogy 
ó a válaszában arra kért, miszerint ha a közdol-
gokat higgadtan és pártatlanul akarom megbi-
biiální, vessem le magamról jövőre a székely 
zekét. 

Reám nézve tehát lelesleges volt a figyel-
meztetés. Különben is, ha a külön pénzügyigaz-
gatóság felállításának  elmaradásából szemrehá-
nyást lehet tenni valakinek, az csakis a tör-
vényhatóság lehet, mely nem vette a dolgot 
oly komolyan, és nem kísérle a lejlcményeket 
oly éberséggel, a mint kellett volna. 

En ugyanis jól emlékszem, hogy gondo-

lom 1890 deczember havában tárgyaltat ott Csá-
szár József  szárhegyi jegyzőnek azon indítvá-
nya, hogy a törvényhatóság mégegyszer irjon 
lel a minisztériumhoz a külön pénzügyigazga-
tóság felállítása  iránt. 

Ez indítvány azonban a többség által el 
ejtetett; hiába szólaltunk fel  többen, hogy mi-
nél többet panaszkodunk és kopogtatunk, annál 
inkább lehet reményűnk ahhoz, hogy valamit 
kapunk; hiába említettem fel  én magam is, 
hogy mindenesetre jó lesz felírni  és pedig le-
hetőleg olyan időben, mikor az 1892-iki költ-
ségvetést előkészítik, vagyis 1891. tavaszán, mi-
vel különben a miniszteri ígéretek nem való-
sulnak meg; — az egész hivatalnoki kar és a 
többség szónokai mind azt vitatták, hogy illet-
lenség volna a miniszter ígéretében nem bízni; 
sőt valaki gondolom azt is hangoztatta, hogy 
ezen ujabb felírás  bizalmatlanság volna főis-
pánunk irányában. 

A vitának végeredménye az lett, hogy 
ezen kérdés az 18(J1. cvi tavaszi közgyűlésen 
újból felveendő  lesz avégből, hogy szükség ese-
tében a felirat  úgy a minisztériumhoz, mintáz 
országgyűléshez is elhatároztathassák. — Hogy 
miért nem vétetett fel  az ügy az 1801-íki köz-
gyűlések egyikén sem, — kinek a mulasztásá-
ból maradt el az, vagy miért nem találti-
tott szükségesnek az intézkedés ? azt nem tudom, 
de annyi bizonyos, hogy az 18'Já-iki költség-
vetésben két külön pénzügyigazgatóságnak fel-
állításáról a költségek be vannak állitva ; csak-
hogy e pénzügyigazgatóságok egyike sincs 
Csikmegye részére szánva. 

Baj ez mindenképpen, de hát a törvény-
hatóság ugyláiszik nem tud és nem akar élni 
azon jogával, hogy sérelmeit és panaszait ha-
tározottan és erélyesen adja elő a kormánynál 
és pedig annál gyakrabban, a minél kevesebb-
szer hallgatnak reá. E tekintetben idáig Csik-
megye csak néma volt, azt hívén, hogy sze-
rény viseletünk megkapja a jutalmat, de a té-
nyek minden biztatásnál és szóbeli ígéretnél 
hangosabban beszélnek a mellett, hogy csak az 
kapja meg az igazát is, a ki követeli azt. 

Erre törekedjünk, ezt tartsuk szem előtt, 
ezt ajánlom Csikmegye figyelmébe. 

Csíkszereda, 18'J2. april 11. 
Molnár  József, 

képviselő. 

Alispáni vftlanziás. 
Székely-Udvarhely, lb92. ápril lo. 

Udvarhelymegye törvényhatósága ápril C. 
és 7-én tartotta rendes tavaszi közgyűlését. 

Ritka. 17 év ota nem látott ünnepet ült a 
megye és ült az egész város. 

Ugyanis e napon történt az alispáni szék-
betöltése. 

Általános lelkesedés, a kedélyek derült 
hangulata és lokozódó jókedv jellemzik ezt a 
napot. 

Mindenki érzé, hogy a közigazgatási tör-
vényjavaslat mégis csak keresztül megy a par-
lamentben s éppen azért igyekvék minden ér-
dekfcl,  választott vagy vinlis, kivenni voksa 
révén utolsó jussát a választási dicsőségből. 

A közgyűlés tárgysorozata meglehetősen 
sok pontot foglal  magában, s ha hozzávesszük 
még a pút tárgysorozat M pontját is, meglehe-
tősen na.y munka várt a közgyűlésre, melyek 
között első he.yet foglalt  el a megüresedett al-
ispáni szék betöltése. 

Elüzmények. 
Mult év deczember 22-én történt dr. Tö-

rök Albert volt alispánnak lőispáni installá-
cziója. 
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A közvélemény a közöröm hatása alatt 
nem is gondolkozhatott az utódról. 

Minden kör, társaság és bizalmas összejö-
vetel csak az akkori ünnep pontjairól beszélt s 
a hozzáértők előtt nagyon is feltűnt  Ugrón Já-
nos m. aljegyzőnek a íőispánhoz intézett üd-
vözlő beszéde. Ez a íöltűnés, ez a kiemelkedő 
tetszés a mai, nagyon is sablonszerű érában 
kezdett több és több tért hódítani a nép-
szerűség mezején s minden előzetes kortes-
kedés, lélekvásárlás, erkölcsi presszió vagy más 
ilyen kényszerparagrafus  jhasználata nélkül is, 
egészen önként csak arra virradánk fél,  hogy 
Ugrón János komolyan számbavehetó s az előbb 
mondottak alapján sikerre számító alispánjelöltje 
Udvarhely megyének. 

Vagyis kifáradt  a közvélemény a folyto-
nos találgatásban s úgy csinált, mint Szilágyi 
Mihály serge egykoron a világverő Mátyással. 

Jöttek aztán a képviselőválasztási mozgal-
mak, jött a városi, melynek jelöltjei közt László 
Mihályt egy szívvel-lélekkel, s mert a László-
pártiak közt levén a városi és megyei bizotts. 
tagoknak nagytöbbsú/e mi termcs/.ctesebb, 
minthogy ezen tekintélyesebb férfiaknak  önma-
gát egészen elkötelezte. 

A jelöltek. 
A választások lezajlása után komolyan kezd-

ték rebesgetni Pá Ifi  Ferencz nevet is. 
Pálti Ferencz egy tekintélyes, vagyonos 

városi ügyvéd, ki több mint máslél évtizedes 
szolgálattal a megye érdekében, állott a válasz-
tási sorompók mögc, mint annak tiszti ügyésze. 

Azonban előkelő családi nevusa lévén, ez 
s az előbb emiitett okok alapján valóban két-
séges lett volna az erős harezot ígérő szavazás 
végeredménye, ha egyes tulbuzgó s tán sze-
mélyes érdekek által nógatott jóakarói erő-
szakkal a pártpolitika és vallási kérdés útjára 
nem terelik .az egész mo/galmat. 

Ennek 'Jehet be tudni azt, hogy látván 
Pálfi  az ellenpárt többségét, mégis kitette ér-
demdús tevékenységben gazdag egyéniségét a 
választási biztos bukásnak. 

Csakis a (entcmlitctt két tényező hivei 
által még jókor kinyert becsületszó alapján lép 
hetett akczióba tekintélyes többséggel rendel-
kező sógorával, Ugrón Jánossal. 

Ugrón János fiatal,  körűlbelől 35 éves lérliu, 
magas, edzett, alak. — Atyja szintén János volt, 
ki a vármegye beléletében tekintélyes szerepet 
játszott s nagyatyja szolgálta is a megyét, mint 
annak főtisztje. 

Alig három éve, hogy közhivatalt vállalt, 
addig szellemi és anyagi kincsek gyűjtésével 
gazdálkodással tölté éleiét bögözi birtokán. 

Azonban az elemi csapások cvről-évre 
mind jobban cs jobban megzavarták gazdasá-
gába vetett kalkulusait s ezért elhatározta az 
anyagi töke helyett a szellemit kamatoztatni. És 
miként Rostopsint Moszkva égése. Napoleont 
Toulon ostroma, Kossuthot a sajtóért szenve-
dett fogsága  tette nagyokká: Ugrón Jánost az 
elemi csapások. 

Tehát igaz ezúttal is, hogy minden rossz-
ban van jo, minden kárban van haszon. 

Alispáni győzelme ezt lényesen igazolja. 
Mi csak örvendünk ennek a rossznak, — 

ennek a kárnak. 
A választás. 

Szokatlan érdeklődés nyilvánult a válasz-
tás iránt. 

Nem is csoda, hiszen ritka az alispáni vá-
lasztás, ezután még ritkább lesz, talán — nem 
is lesz. 

Négy, öt kivételével talán az összes jogo-
sult választók megjelentek. 

A választás előtti napon már megjöttek a 
lellobogózott vonaton a kereszturvidéki választók 

Este hat óra tájban a sóvidékiek. kiket az 
elejökbe ment végrehajtó bizottság fogadott  a 
határnál s mintegy 12 fogaton  történt bevonú-
lásuk széles jókedvvel, fellobogózva  eldönté 
már jó eleve a választás sorsát. 

Majd az erdővidékiek s igy az egész Ugron-
tábor egy helyen volt. 

Este három vendéglőben vacsoráltak — s 
vigan énekelték egy sóvidéki honfitársunk  kor-
tesversét. 

Hogy a választás reggelén harsogó zene-
szóval, zászlókkal zúgó éljenek között vónultYel 
az Ugronpárt hatalmas gárdája a székházához, 
azt fölösleges  említeni is. 

A nagyterem nem is tudta befogadni  a 
nagyközönségét, mely türelmetlenül» várta a 
tárgysorozat 5. pontját, az alispáni szék betöl-
tését. 

A választás meglehetősen „egyhangú" volt, 
mert leszavazott 170 megyei biz. tag; ebből 
kapott Pálfi  F. Gl-et, Ugrón János 115-öt, a 
többség tehát 54 ; szinte alterum, tanţum, miért 
b.itran mondhatni .egyhangúdnak. 

Volt még két „egyhangú választás" ; — 
ugyanis az udvarhelyi járás löszolgabirói állá-
sára Gotthárd lános, eddigi lószamvevőt; a 
II. aljegyzőire dr. Demeter Lőrincz közigazg. 
gyakornokot kiáltá ki a közgyűlés. 

Mindkettő e megyének, szorgalmas, mun-
kás alakja lévén, kiérdemelték az előléptetést. 

És itt van helyén nyilatkoznunk a már 
sok újságban közölt ama valótlanság felől,  hogy 
Ugrón Jánost a kormánypárt és az egyesűit 
kath. reform,  választok vitték. 

Sok derék ellenzéki polgár szavazott Ugrón 
Jánosra (Ugrón Gábornál, Ákosnál és Zoltán 
nál kell e több), és sok unitárius (Kereszturvidék) 
nem Páltira, hanem Ugronra. 

Hogy más argumentumot mellőzzek, a fő-
szolgabíró cs III. aljegyö is unitárius, s még 
csak leszavazni sem kellett érdekűkben, annyira 
egyhangúlag történt jelölésük. 

SzékfoglaláB. 
A szavazások megejtése után elnöklő fő-

ispán a közgyűlés folytatását  elnapolván. Ugrón 
János al spán megjelent diszmagyarban, a kö-
zönség riadó eljen/.ésétöl kisérve az ülésterem-
ben, hogy székfoglalóját  megtartsa. 

Ha minden mű a maga művészet dicséri, 
akkor fölösleges  azt itt méltatnunk, méltassa azt 
az olvasó közönség. A megválasztott alispán a 
következő beszéddel logtulá el székét: 

Méltóságos Főispán ur! 
Mélyen tisztelt törvényhatósági közgyűlés ! 

Van a léleknek egy erős szava : a nagyra 
vágy. 

A rabszolgában alszik, vagy szük körében 
bűnné aljasul, de vérével táplálván a szabadság, 
nagygyá növeszti, mint polgár erényt. 

* 
* • 

Ez a nemes nagyra vágy, munkálkodhatni 
polgártársaink javáért, áldozhatni a közügyek ol-
tárán ezrek boldogságáért, küzdhetni és ezrekért 
dobhatni koczkára életünk, szárnyakat ad a tett-
erőnek, magasabb röptű szárnyakat. 

A nap fölé  törni, mint a sas ! Az előttünk 
fekvő  magaslat orma hivogatólag int. 

Felhatolni oda, hol vészesebben dul a vihar, 
a völgyet fenyegető  vésznek elébe nézni, a lomb 
koronás tölgyek sudarai felett,  hitünk s elveink 
szent lobogóját saját kezünkkel tűzni ki oda, va-
lami titkos ösztön, folyton  hivogat. 

Lelkünk összes ereje izmainkba száll, hajt 
tovább a tettvágy s tetterő — s im — a magas-
lat el van érve már. 

A hegy orma, mely alólröl oly közeinek lát-
szott, most látszik csak, hogy széditö magas, a 
tűz, mely lent, tündéri fény  vala, itt, fenn  égető— 
kápráztató sugár. 

Fejünk szédül és szemünk elvakul. A fele-
lősség érzete teljes arányaiban lép elő; s mi lent-
ről csak parányinak látszott ott fenn  az óriás, s 
megdöbbenünk annak nagysága előtt. 

Megvallom, a midőn engem a tekintetes tör-
vényhatósági bizottság felemelt,  mint az a bércz-
tetöre felérő  liarczos, én is e pillanatban meg-
döbbenve állok a tekintetes közgyűlés szine előtt. 

Ezerféle  örvény van szemeim előtt. Amott 
tátong az önzés és önérdek örvénye, a boszuál-
lás hegyszakadékai, a részrehajlás és személyes 
tekintetek mély árkai futják  át a tetőt. 

Egyetlen hibás lépés és mindörökre elnyel 
a mélység l 

De van egy útmutató — a kötelességérzet. 
És van egy út — a kötelesség útja. Van 

egy út, a munkának és küzdelelemnek, tüskékkel 
benőtt és sziklákkal behintett útja, — s ez út vé-
gén egyszerű kis babér. Egy kis babér a bátor 
küzdőnek, s talán — a vármegye java. E kis ba-
bér, mely az útat inti, biztosan elevez a mély 
örvények között. 

És látom már az útat, melyei, követnem kell 
s ez úton látom elődömnek nyomát. Bátran fogok 
azért rálépni ezen útra s le nem térek, le nem 
tántorodom soha. 

És látom — látom már a czélt is szemeim 
előtt, — s ha erőtlenül elbuknám is talán, utolsó 
gondolatom is a czélon fog  függni,  s elröppenő 
lelkem mindenesetre el fog  szállni oda. 

A tekintetes törvényhatósági közgyűlés jogot 
adott rá, hogy e babérért a székely nemzet es 
Udvarhely vármegye elismeréseért küzdhessek, fo-
gadják önök forró  és hálás köszönetemet — én 
élni fogok  e rám ruházott joggal. 

Szolgálni fogom  e vármegyét, mint hű szolga 
urát, védni fogom,  mint igaz barát barátja életét. 
Ápolni, gondozni fogom,  mint jó fiu  szeretett édes 
anyját. S szeretni fogom,  mint bárki szereti szü-
lötte földét,  hol bölcsője ringott. Nem vagyok már 
többé a magamé. Két kezem munkája, aĝ am 
gondolata, szivem dobbanása e vármegyéé immár. 

Soha önérdek, önzés, részrehajlás, személyes 
tekintet vezetni nem 'fog,  előttem mindenki igaz-

ságot talál, — s szivemből minden bosszuérzet 
messze szállt. 

Ha volt is seb tálán szivemben, ha kaptam is 
sebet, behegedt, begyógyította az elért eredmény 
csoda balzsama, s a fájdalommal  annak emléke 
is megszűnt örökre, s nemtelen boszutett be nem 
fog  szenynyezni soha. 

Hogy mi lesz a mnnka azon az úton, azt 
meg fogja  mondani a vármegye maga. 

Az én hivatalom ajtaja e vármegye minden 
lakója előtt nyitva lesz, mindenütt, a hol szükség 
lesz reám, meg fogok  jelenni, e vármegye minden 
polgárának a véleményét meghallgatom, minden 
fiának  baját s panaszát figyelembe  veszem, a sze-
mélyesen tapasztaltakat és hallottakat egybe vetve 
s az illetékes egyének bölcs tanácsát kikérve, f<> 
gom irányítani lépteimet. 

A törvények végrehajtásánál a helyi élet 
viszonyok nyilváiiulataira és a székely népnek " 
történelmi fejlődés  utján alakult jellemére tekina 

tettel leszek. 
A törvény szent kell hogy legyen a haza 

minden igaz fia  előtt, mert abban van lefektetve 
hazánk alkotmányának és jövő nagyságának alapja. 
Hű őre leszek tehát a törvényeknek, de eljárásom 
nem lesz sem erre a vármegyére, sem an-
nak egyetlen polgárára borzalom és szigor, hanem 
a haza boldogságáért emelt i ui a. 

Különös gondoskodásom tárgyát fogja  ké-
pezni a közegészségügy és szegéuyügy rendezése, az 
egyleti élet és társulati szellem fellendítése,  a cse-
léd- és muukáskérdés helyes megoldása. 

Feladatomnak nemcsak az alispáni hivatal 
ügykezelésének pontos vezetését fogom  tekinteni 
hauem a társadalmi téren is keresni fogom  köte-
lességem útját.-

Egy hatályos, életerős helyi társadalomban 
gyökerező, a népélet minden ágában mélyen be-
nyúló és azzal szervi összeköttetésben álló köz-
igazgatás létesítése leend törekvésein. Igyekezni 
fogok  előmozdítani a legalsó néposztály szellemi 
és anyagi elöhaladását, a fejlődés  minden akadá-
lyát elhárítani és minden feltételét  megalkotni. 

Törekedni fogok  a közszellemet fentartani, 
mert a gépezet lehet jó, de munkája szellem nél-
kül terméketlen, ezért igyekezni fogok  a közjó 
előmozdítására a társadalom minden erőit meg-
nyerni és a társadalom tevékenységét erőteljes, 
produktív irányban fejleszteni. 

Feladatomnak fogom  tartani egyöntetű fej-
lődést biztosítani közgazdasági életűnk egyes ága-
inak, hogy kultura, ipar, kereskedelem és mező-
gazdaság együttesen egymást emelve, haladjanak 
egy közös mederben. 

Törekedni fogok  a társadalmi osztály-különb 
ségek éles különválását megakadályozni és az 
egyént, az egyén munkáját és az egyéniségekben 
rejlő tulajdonokat emelni érvényre, hogy a köz-
ügyek vezetése ne az egyes társadalmi osztályok, 
hanem az arra hivatott legkiválóbb egyének kezé-
ben legyen. 

Tisztelt közgyűlés! 
Meglehet, hogy egy haldokló rendszernek 

vagyok utolsó harezosa. 
Egy ezredéves rendszernek kell csak hamar 

sírjánál állanom, a nélkül, hogy azon segíteni 
tudnék, segítenem lehetne, hisz már ki vau rá a 
végitélet mondva. 

Mint választott tisztviselő kötelességemnek 
fogom  tartani minden erőmmel, teljes szivemmel 
és lelkemmel arra törékedni, hogy a muuiczipá -
lizmust az ellene felhozott  vádakkal szemben a 
mennyire gyenge erőmtől kitelik — rehabilitáljam. 

Tisztelt közgyűlés! 
A halál után jön a feltámadás,  s ha az ez-

redéves intézmény romjain egy erőteljes nemzeti 
alapra fektetett  hatalmas magyar állam fog  épül-
ni, hű napszámosa leszek annak. 

Tisztelt közgyűlési 
Igyekezni fogok  ehez a munkához nyerni 

meg tiszttársaim közreműködését ; és a midőn az 
engem és most megválasztott tisztviselőtársaimat 
ért megtisztelő kitüntetésért ujabban is forró  ée 
hálás köszönetet mondok a tekintetes közgyűlés-
nek, ehez a munkához kérem mindnyájok pártfo-
gását és segítségét és ezen közös munkára ké-
rem az Isten áldását. 

Hogy legyen e vármegyében a polgárok mun-
káján áldás és házaiban boldog nép, ki tanul, küzd 
fárad,  előre halad, békében él, világosságot ter-' 
jeszt, Istent imád, embert megsegít, hazát sze-
ret és nemzetet gyarapit. 

Ez legyen ennek a vármegyének a története 
és legyen annak vége . . . soha 11 

Bankett, j 
Az ünnepélyes aktus elvégzése után lo-

bogók alatt hivei nagy tömegben hazakísérvén 
az ünnepeltet, átöltözés után. ugyancsak eyaloe 
elhozták a Központiba, s rögtön rája meekez 
dődött az általa pártkülönbség nélkül adott dísz-
ebéd. 
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Az első tósztot dr. Török Albert lóispán 
tartá, lelkes szavakban éltetvén a koronás ma-
gyar királyt. 

Utána Jung Cseke Lajos apát köszönté fel 
az uj a'ispánt. Mely politikai belátásra valló 

Í>ondolatok. nemes egys/.erúség, és mindenha 
igyelmet kelt szónoki higgadtság jellemezték 

azúttal is tószt ját. 
A választási és kinevezési rendszerből indul1 

ki, — ugyanis a választási rendszerrel szemben 
azt szokták érvvül lelhozni, hogy alig akad 
pályázó. A mai választás pedig ellenkezőt bizo-
nyit, mert a mely megyében két oly kitűnő 
egyén küzd az alispáni székért, ott a konkur-
renczia meddőnek nem mondható soha. 

Majd Ugrón éltette költői magaslaton álló 
beszéddel a megyét és a székelységet. 

Ugrón Akos orsz. képviselő a főispánt, 
dr. Otrobán Nándor ezr. orvos a papságot. 

Szóval derült hangulatban folyt  le s tartott 
a késő délutánig. 

A fáklyászene. 
Este 8 órakor három ágyúlövés jel/.é a 

mai ünnepély utolsó sczénájának kezdetét A 
Botosutczából indult a fáklyás  áradat a Rákóczi 
induló lelkesítő hangjai mellett a székházhoz, 
melynek ablakait díszes hölgykoszorú foglalta 
el. Sándor Domokos keresztúri kepezdei tanár 
tartotta a következő üdvözlő beszédet: 

Mélyen tisztelt alispán ur! 
Nemzeti zászlóval és lobogó fáklyával  a kéz-

ben, örömlánggal a szívben, diadalmámornak dele-
jes fényével  a szemekben : íme igy vonultunk föl 
a mai napot bezáró ünnepi jelenetre, hogy itt, 
a szokott módon is kifejezést  adjunk ama közlel-
kesedésnek, melyet Méltóságodnak alispánná tör-
tént megválasztatása fŐlBH  érezünk. 

Nagyra tartjuk e napot mélyen tisztelt alis-
pán ar, s azt hisszük, hogy méltán, mert a meg-
újhodás ama folyamának,  melyet szeretve tisztelt 
főispánunk  kinevezése megyénk közéletében meg-
kezdett, a mai alispánváltozásban méltó és igy a 
legszebb reményekre jogosító folytatását  találjuk. 

Ismételten feltüntették,  kiválóan is hangsú-
lyozták azt a körülményt, hogy Méltóságod nagyon 
fiatal  egy oly jelentős állásra, mint az alispánság. 
E körülmény nekünk is feltűnt,  — e körülményt 
magunk is hangoztatjuk, de sietünk kinyilvánítani, 
hogy büszkék vagyunk Méltóságodra, kit nemes 
Udvarhelymegye bizottsági tagjainak többsége, az 
eddigi köztisztviselői szolgálat alapján, miuden 
fiatalsága  mellett is, méltónak és képesnek ítélt 
arra, hogy a megüresedett alispáni széket vele 
töltse be. Büszkék vagyunk Méltóságodra, mert 
mi nem a múltnak, hanem a jövönek választottuk 
a mi alispánunkat. Büszkék vagyunk a mai válasz-
tásra és meg van e büszkeséghez a jogalapunk. 
Mert a ki oly kiváló képességekkel, akkora mun-
kakedvvel, ügybuzgósággal, oly közmegelégedésre 
töltötte be eddigi hivatalát: joggal reméli attól 
vármegyénk közönsége, hogy a benne helyezett 
közbizalomnak, a mai napon nyert uj állásban 
megfelelni  képes is, akar is. 

Ha volt' valaha és valahol szükség arra, 
hogy a hivatalviselő egyéb is legyen, mint csak 
malom, mely a garadjába öntött teendőket úgy a 
hogy leörli: bizonyára most és megyéinknél van 
szükség egész emberekre, fejlődést  igérő hosszas 
kitartás felöl  biztosító munkaerőkre, apostoli buz-
galmu férfiakra.  — Csak ilyen vezéregyenek, ilyen 
tulajdonokkal felruházva  lesznek képesek arra, 
hogy megyénk talaját kellően megmunkálják és 
igy előkészítsék a közigazgatás államosításával 
szervezett nagy reform  magvainak befogadására  ; 
csak ilyen vezéregyének, ilyen képességekkel föl-
ruházva nyújtanak emberileg úgy nevezhető leg-
teljesebb biztosítékot aziránt, hogy a megye ha-
jóját az átmeneti küzdelmek szirtjei és zátonyai 
között biztos kikötőbe vezérlik. 

A mi illeti, m. t. Alispán ur, a mi megyénk 
speczialis viszonyait: ezek között nem csekély 
munka vár Méltóságod fiatal  tetterejére, fokozódó 
munkakedvére. Megyénk közigazgatása oly fokon 
áll tagadhatatlanul, hogy arra büszkék lehetünk. 
Nem sok megyét találunk, hol a közigazgatás mü-
szervezete oly kifogástalanul  működnék, mint Ud-
varhelymegyében. Teljesen kielégít bennünket, ha 
látjuk, hogy a mi uj alispánunk amaz ösvényen 
halad, melyet nagynevű elődének léptei vertek. 

Méltóságodnak összes szellemi képességei 
teljes biztosítékot nyújtanak nekünk aziránt, hogy 
hivatalos működése körében a tervezésnél az első-
rangú eszmetermelő, a kivitelnél a fő  mozgató erő, 
a megyei köz és társadalmi élet minden egészséges, 
jóravaló nyilvánulásával szemben a lelkes ügybarát, 
a vezető szellem Méltóságodban mindenha föllelhető. 
Uj alispánunknak ismert egyeneslelkiisége, pártat-
lansága mindig teljes vigasztalására szolgál az 
igaz ügyben segítségért folyamodónak,  biztatja a 
bátortalan és szemérmes szegényt, mérsékli a kö-
vetelő, a befolyásos  gazdagot és hatalmast, kiknek 
panaszaikkal a m e g y e l e g e l s ő válasz-
tott tisztviselőjéhez kellend fordulniok.  Megyénk 
közügyei körül csak rövid 3 év alatt olyan érde-
meket szerzett a jövőre nézve, olyan biztosítéko-

kat képes nyújtani Méltóságod, — hogy ezeknek 
alapián teljes jogunk van szeretett és tisztelt sze-
mélyében az uj alispánt, mint minden jónak, szép-
nek és igaznak teljesen megbízható lelkes barátját 
üdvözölni. 

Nem érzem hivatásomnak m. t. Alispán nr 1 
nem is akarók én innen az utcza közepéről irány 
elveket jelölni ki megyénk választott tisztviselőjé-
nek hivatali és társadalmi működése számára. — 
Egyszerű tolmácsa vagyok annak az örömében 
kitörő lelkesedésnek, melyet a mai alispánválasz-
tás eredménye megyénk lakosainak minden réte-
gében támasztott. És mint a közöröm tolmácsa 
hivatkozom arra a köztiszteletre és közszeretetre, 
melyben nj alispánunk érdemes elődjét a megye 
lakosai rend, rang és korkülönbég nélkül része-
sítették. 

Mélyen t. Alispán nr ! midőn az épen most 
említett jelenség okai után gondolatban körülte-
kintek : eszembe jut Méltóságod érdemes elődjének 
szavajárása, hogy „én vagyoV a vármegye első 
szolgája!", eszembe jut jelmondata, hogy : „minden 
ember annyit ér, amennyit életével basznál !u 

íme a kulcsuk, melyi knek segélyével az előbb 
említett közszeretet és köztisztelet okainak titká-
hoz juihatni. Érdemes főispánunk  Méltóságodnak 
nemcsak hivatali elődje, hanem egyszersmind mes-
tere is vala. Megyénk közbizalma mai napon a 
tanítványt a mesternek közvetlen közelébe emelte. 
S midőn a tanítványnak mai napon történt fölma-
gasztaltatása a mestert, annak jelszavait, szerető 
gondolatait juttatja eszünk be: teljes hittel vagyunk 
az iránt, hogy a tanítvány mesteréhez, az uj al-
ispán elődjéhez miuden tekintetben egészen méltó 
leszen. 

Adjon eliez neki a jóságos Isten testi, lelki 
erőt, tartsa ineg, fokozza  munkakedvét, kitartását, 
lelkesedését, áldja meg öt tettekben gazdag, hosszú, 
hosszú élettel! 

Mélyen tisztelt uj alispánunk sokáig, sokáig 
éljen 11 

Ugrón János megköszönvén a kitüntető 
bÍ7alomnak ez impozáns nyilvánuldsát, lenkölt 
szellemben válaszolt. 

* 

És ezzel bcleiezzük objektív ismertetését 
a megye közgyűlésének. 

Ünnepelt a város, ünnepelt a megye min-
den rétegében, a társadalom minden osztályá-
ban Ünnepeljen és örv/ndjen ezúttal jó szom-
szédunk, Csik is, mert Kdvarhelymegye Ugrón 
Jánosban, mint alispánban a megye eszét ünne-
pelte ugyan, de mit ér az ész szív nélkül. 

Ezt a szivet pediií a mi eszünknek Csik 
adta, hiszen Ugrón Jánosné a Csik dajkálta 
Mikók bájos sarjadéka 

Mi, kik pártatlan álláspontból szemléljük 
a közéleti eseméi.yekei, csak azt óhajtjuk, hogy 
uj alispánunk legyen továbbra is oly hivatott 
hirdetője a demokratikus irányelveknek, mint 
eddig; szálljon ezután is a tehetséget mé tatni 
tudó polgári rokonszenv résén nyert magas ál-
lásából abba a völgybe k- hol már „nem ül 
gyáva kor-1, fogadja  el nagynevű elődjének bölcs 
tanácsait s ükkor e megye biztos szemekkel 
néz a kétes jövőbe, akkor a további munka újra 
megtermi gyümölcsét. — akkor az érdem újra 
nyilvánulni fog  az elődnek prae?umtiv köve-
tésében. 

Éljen sokáig I 7. 8. 

K Ű L Ö W F K L É K . 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 
ft  y e r g y ó-D i t r ó b ó I Takó János plébános ur 
a 106. sz. gyűjtő íven 7 trt, 50 krt küldött ki-
adóhivatalunkhoz. Ezen ivén adakoztak: Takó 
János 5 Irtot, Miklós István és Talyán Miklós 
1—1 frtot,  Mezei Mihály 50 krt. B u d a p e s s -
r ő 1 ifj  Tamás József  épitész ur gyűjtése 9 frt. 
Ezen összeghez hozzájárultak: Ifj.  Tamás József 
6 frt  10 krral, Könvöki Elli, Könyöki Ilka, Kö-
nyöki Izolda, Marczell György, Spitzer Ferencz, 
Melczer Károly és Griger Gyula 50,-50 krral és 
Keleti Béla 40 krral. — C s i k s z e n t k i r á l y -
ról Kristó Ferencz ur gyűjtése a 9 sz. gyűjtő 
íven 1 frt  77 kr. Ezen összeget az odavaló „Ró-
zsalűzértársulat" Poklmilalva tízesében lakó tagjai 
adták össze. — H a l a s r ó l Pál Albert tanitó 
ur 60 krt küldött. Fogadják a buzgó gyűjtök és 
a nemesszivü adakozók a szent ügy nevében leg-
hálásabb köszönetünket. — A kiadóhivatalunkhoz 
eddig beérkezett gyűjtések és adományok föössz-
szege: 62Ş frt  33 kr azaz H a t s z á z h u s z o n -
öt f o r i n t  38 kr. 

— Lapunk legközelebbi száma a beálló hus-
véti szent ünnepek miatt nem 20-án, hanem már 
e hó 17 én fog  megjelenni. 

— Kinevezés. Nagy Domokost, a helybeli 
kir. törvényszék jelesen képzett és szorgalmas 
joggyakornokát az oklánili kir. járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezték ki. Őszinte szívvel gratulálunk 
a már rég megérdemelt előléptetéshez. 

— Igazgató választmányi ülés. A megyei 
gazdasági egyesület igazgató vála ztmánya f.  hó 
13-án délelőtt 9 órától kezdöleg a vármegyeház 
kisebb tanácskozó termében ülé.st tart. melyben 
egyéb tárgyak mellett a helybeli gazdaságiránya 
felső  népiskola mellett felállítandó  bikatelep ügyét 
fogják  elintézni. 

— Egyháztanács. A csikmegyei ref.  kör-
lelkészség ügyeit intéző egyháztanács tagajáivá a 
folyó  évre megválasztattak : Csíkszeredából Gyár-
fás  László. Farkas Árpád, Csanády Béla, Szacs-
vai Imre, Szász Lajos, Tolvaly Albert, Szentimrei 
Dániel, Dapsy Frigyes, Bedő Gyula, Kozma Ist-
ván és Kövér György. Csikszentkirályról Szász 
Károly ; Csikszentmártonból: Dr. Csiszér Miklós 
és Soós Lajos ; Kászonbél Kovácsi Bálint; Csikszép-
vízről: Kiss Dénes. 

— Halálozás. Pálosi Gyula másod éves ké-
pezdei növendék, Pálosi András helybeli polgár 
fia  f.  7-én este járványos lingymáz következté-
ben elhalálozott. Temetése az ev\ ref.  egyház 
szertartása szerint e hó 8-án történt. E szomorú 
alkalomból dicsérettel említjük föl.  hogy a szabá-
lyok, melyeket a ilyen járványos betegségekből szár-
mazó halálozásoknál a törvény elrendel, szigorúan 
betartattak. Annyit azonban óhajt mik, íiogy ezen 
szabályok minden ilyen alkalom n il k i v é t e l 
n é 1 n é l k ü l m i n d e n k i n é l ial tassanak be. 

— Székely Zászló. Ilyen rzim.-n akar Székely-
Udvarhelyeu Dániel Elek egy poliLikai és közgaz-
dasági hetilapot megindítani, melyre az aláírási 
felhívást  ápril 7-iki kelettel ki is bocsátotta. A 
lap czélja: védeni a székely érdekeket minden 
irányban s ezek mellett önzetlen szolgálatot tenni 
Udvarhely vármegye és Udvarhely város közönsé-
gének. Előfizetési  ára egy egész évre 4 frtban 
van megállpitva. Mihelyt 200 aláíró jelentkezik, 
a lap azonnal megindul. 

— Elveszett pénz. A mult héten valaki a 
helybeli postahivatal helyiségében egy zsebkendőt 
és abban 3 forintot  vesztett el. Igazolt tulajdo-
nosa a zsebkendőt és a pénzt átveheti a postahi-
vatalnál. 

— Nagytdz. E hó 8-án nagy tűz dühöngött 
K á b á n , melynek mintegy kétszázhúsz ház, 
számos gazdasági épület és igen sok hasznos há-
ziálatt lett martalékává. Mint odavaló levelezőnk ér-
tesít, a tűzvésznek két emberélet is áldozatai 
esett. Egy tehetetlen vén asszony a meggyúlt 
házból nem tudván menekülni, a füst  miatt meg-
fuladott,  egy másik háznál pedig a kis gyermek 
porrá égett. A tűz délután 1 órakor egy náddal 
fedett  szín m<*.ggyuladása folytán  származott s a 
nagy szélben olyan mérveket öltön, hogy a Te-
tétlenből, Nádudvarról, Püspök-Ladányból, Szo-
boszlóról és Debreczenböl oda sereglett tűzoltók 
csak a hajnali órákban tudták megfékezni.  A 
tűzvész következtében igen sok o-alád teljesen 
tönkre ment. 

— A kiadóhivatal kérelme. A uálló uj év-
negyed alkalmából tiszteletid kérdik azokat, a 
kiknek előfizetése  lejárt, ho;'\ .i/,i minél rövi-
videbb idő alatt megújítani s/.n<-• k«-'l|ijiiek. Úgy-
szintén tisztelettel kérjük Szmi elúlizetöinket, 
kik az előfizetési  dijakkal hát ralikban vannak, 
hogy a már esedékessé váll. elniizrtéseket posta 
fordultával  beküldeni s/.iveskei||enek már azon 
okból is, hogy a lap szétküldésében akadály ne 
történhessék. 

— Tánczestély. A gyergyószentmiklósi kor-
csolyaegylet a saját javára linsvétinásodnapján 
tánczestélyt rendez 60 kr belépti-dg mellett. 

— Nyilvános nyugtatványozás. A helybeli 
műkedvelőtársulat által f.  hó másodikán az K. M. 
K. E. javára rendezett előadás alkalmával felül-
fizettek  : Paál G. 20 krt és Kovács István 40 krt. 
Fogadják a t. felülfi/.etők  a társulat választmá 
nyának leghálásabb köszönet. 

— Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter nrnak 1892. évi márczius 13-án kelt 
7913 és a közúti ker. kir. felügyelőség  az 1892. 
évi febraárius  hó 9-én kelt 44 szánni rendeleté-
vel a héjjasfalva  csikgyimesi állami közút 108—110 
km. szakaszáu 582 fm.  védkorlát kicserélése 759 
frt  61 kr, illetve a 30. számú híd felszerkezeté-
nek helyre állítása 316 frt  19 kr, öss/.esen 1075 
frt  70 kr erejéig engedélyeztetett. A lenemiitett 
munkálatok foganatosításának  liizt-siUsa czéljá-
ból az 1892. évi április hó 2U-ik napjáuak dél-
előtti 10 órájára a Csikvármegye m kir. államé-
pitészeti hivatal helyiségébm tartandó zárt aján-
lati versenytárgyalás hirdettetik. Ajánlatok a ki-
tűzött nap délelőtt Va 1 0 6 l i l i - adandók be s 
hozzájuk 5°/, bánatpénz csatolanilo. 

— Nyilvános számadás. A helybeli műkedve-
lő-társulat által a f.  hó másodikán rendezett elő-
adás alkalmával bevétetett jegyek árából »iü frt 
és 20 kr, felülfizetésekbiil  r,o kr, összesen tehát 
G6 frt  80 kr. Á kiadások összege 05 l'rt 41 kr, 
maradt tehát tiszta jövedelem 11 Irt 39 kr. Ezen 
összeget a műkedvelő-társulat választmánya a 
társulat pénztárából 20 forintra  kiegészítve, e hó 
9 én az E- M. K. E. csikmegyei választmánya 
pénztárnokának, Petres Antalnak kezéhez beszol-
gáltatta. A helybeli műkedvelő-társulat ezzel az 
E. M. K. E.-nél tett 100 frtos  alapitványuak az 

i ötödik és utolsó részletét törlesztette. 



— SUrktMtt a Tárva várt kikelet, a rideg zord tél 
o tán. A bájos Margitsziget is ttvaszi mezbe kezd öltözködni. 
Fái rügyeznek, világra szóló hirességfl  pázsitterületei ki-
zOldelnek és gyönyörködtetik a szemet; de megszólal fdlemi-
léje is, mely elbűvöli a hallgatót A Margitsziget páratlan 
szép zöld pázsitjai és a fülemile  elbájoló csattogása már Eu-
rópa szerte hiresek és mindegyikünk, kinek egy talpalatnyi 
földje,  kis ligete van, nagyon óhajtaná, hogy megszerezhesse 
magának a Margitsziget e két speciálitását, — gyönyörét 
Ám a csalogány nem zokog megrendelésre, oda telepíti fész-
két a hová neki tetszik és ha el nem riasztják, évente oda 
is tér vissza. Ellenben a szép pázsitot mindenki könnyen meg-
szerezheti, annál is inkább, mivel hogy a Margitsziget gyö-
nyörű pázsitaihoz is egy budapesti kereskedő szállítja a fű-
magot E bársonyszerű üde zöld gyepet, melyet Maiithner 
Ödön budapesti magkereskedő kombinált «magkeverékeivel 
létesítettek és mely nencsak a Margitszigetnek, hanem egy-
általán a magyar diszkertészetnek és magkereskedclemnek is 
diszére válik, mindenki könnyű szerrel megteremtheti a saját 
területén a Mauthner fele  fiímagkeverékek  alkalmazásával. 

— Megfejtés.  A mait számank mellékletén 
közölt képtalányt és számrejtvényt helyesen fej-
tette meg: Zecses János helybeli p. ü. szemlész. 

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

Eladó egy drb 1 éves tenyészkan. — 
Értekezhetni a kiadóhivatalban. 

.A. i d e l u t r i 21-iizá.sa 
Szeben, 1893. April 6.. 

5. 56. 41. 58. 70. 

Közjegyzői teendőim elintézése végett, 
májas lió 1-től kezdve minden hélffin 
és s z o m b a t o n Csikszentmártonban fogok 
lenni. 

I B a l c t s i © - á s p á r , 
(2—3) kir. közjegyző. 
Sz. 4449—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
Lanczet Jankó gyergyóbékási lakos végrehajtató-
nak özvegy Altér Berkóné gyergyóbékási lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 147 frt  62.kr töke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-Békás 
község határán fekvő  a gyergyószentmiklósi 2804. 
sztjkvben A. f  1. rdsz. 23756 hrszámu ingatlannak 
tértulajdonjogára 12 frt,  a 2. rdsz. 23758, 2 $759. 
hrsz. tér tulajdonjogára 21 frt,  a 2832. sztjkvben 
A, -j-. 1. rdsz. 23791/,. hrsz. tér tulajdoujogára C 
frt,  a 2. rndszáin 23794/,, 23794/,, 23794/s. hrsz. 
térhaszonélvezet és épület tulajdonjogból Altér 
Bérkénét illető hányadra 200 frt  40 kr, a 2835. 
sztjkvben A f  rdszáin 23707/,. 23797/,, hrszámu 
tér tulajdonjogából Altér Berkónét illető '/,-ad 
részre 710 frt,  a 2839. sztjkvben A f.  I. rdsz. 
23821, 23822. hrsz. a. foglalt  ingatlanból Altér 
Berkónét illető a/12-ed részére 51 forint  16 krban 
ezennel megállapított kikiáltási árban felrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
április hó 28-ik napján d. e. 9 órakor Gyergyó-
Békás község hivatalos házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok- becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 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 biróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szaoályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi febr. 
hó 22-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

K ö l l ö I g n á c z , kir. aljbiró. 

Szám 309—892. (2—3) 
Árveresi hirdetmény. 

Csikszentmárton és Csikcsekefalva  köz 
ségek elöljárósága ezennel közhirré teszi, 
hogy a két község tulajdonát képező II-ik 
határrész erdőből az 1888-ik évi országos 
határrendezés folytán  területileg Romániá-
hoz szakadt 242.02. kat. holdon, valamint 
Csikmegye közigazgatási erdészeti bizottsá-
gának 152—891. szám alatt hozott határo-

C S I K I L A P O K 

zatából kifolyólag  nyert engedély alapján 
Kaslárom, Szedres és Savadás patak 
nevü erdőrészekben 205. kat. holdon, ösz-
szesen tehát 347.02. kat. hold^ területén 
a 30 czm. mell magassági átmérőn felül  ta-
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,  1892. évi májas hó 1-én Csik-
Szentmárton és Csik-Csekefalva  községek 
közös házánál elfog  árvereztetni, kikiáltási 
ár 19530 frt  o. é. 

Miről árverezni szándékozók oly niegi 
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési 
feltételek  a két község elöljáróságánál Cs.-
Szent-Mártonon és Csik-Csekefalván  bete-
kintlietők. 

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

biró. biró. körjegyző. 

Sz. 575-1892. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Miklós 
Lázárné végrehajtatónak Bodó László végrehajtást 
szenvedő elleni 76 frt  66 kr tökekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a csikszentmártoni királyi já-
rásbíróság) területén levő Osekefalva  község ha-
tárán fekvő  a csekefalvi  112 sztjkvben foglalt 
217. hrsz. a. 4 frt.  318/,. hrsz. a. 5 frt. 
447, 448. hrsz. a. 169 frt.  1441 

1505. hrsz. a. 5 frt.  1620. 
1626. 
2337. 
2953. 
3470. 
3621. 
3902. 
4438. 
4515. 
4557. 
4741. 
5089. 
5231. 
5429. 
6159, 6160. hrsz. a. 16 frt.  G658. ÜH59. hrsz. a. 
8 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árverést a 
fennebb  ezennel megállapított kikiáltási árbah el-
rendelte, és hogy megjelölt ingatlanok az 1892. 
évi május hó 27-ik napján délelőtti 9 órakor Cse-
kefalva  község házánál megtartandó nyilvános ár-
verezésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni 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 

4 
6 
5 
4 

10 
5 
5 

5 „ 2010. „ 
5 „ 2870. „ 
5 „ 3093. „ 
4 , 3588. „ 

10 „ 3754. „ 
5 „ 4339, 4343. hrsz. a, 3 
1 „ 4477. hrsz. a. 10 
9 . 4546. „ 3 
3 „ 4653. „ 4 
3 4976. 4 

10 „ 5198. „ „ 2 
2 „ 5243. „ „ 4 
2 „ 6600. „ „ 8 

Április 13. 

bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható-
ság. 

Csikszentmárton, 1892. évi február  hó 9-én. 
S á A d o r -A . rbe r t , 

kir. jbiró. 

Sz. 310—1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni királyi járábiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Deáki Fe-
rencz végrehajtatónak özv. Kovács Andrásné sz. 
László Mária végrehajtást szenvedő elleni 80 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság) területén levő, K.-Ja-
kabfalva  község határán fekvő  a kászonjakabfalvi 
223. sztjkvben foglalt 
235, hisz. a. 10 frt.  320, 321. hrsz. a. 15 frt. 
468. „ „ 100 „ 599, 600, 601, G02. 603. 
hrsz. a. 160 frt.  1231. hrsz. a. 2 frt.  1270. hrsz. 
a. 9 frt.  1305/,. hrsz. a. 3 Irt. 1321. hrsz. a. 3 fi  t. 
1597. hrsz. a. 3 frt.  1607. hrsz. a. 15 frt. 
IÖ34/3. „ „ 2 „ 202!»,,. „ „ 5 „ 
2214, 2215, 2216. hrsz. a. 6 frt.  2374. hrsz. a. 11 „ 

hrsz. a. hrsz. a. 19 frt. 
„ 8 frt. 

n M ^ M 
» 3 „ 5 

n n " t> 
4 

n n ^ n 
„ 11 n 

n n 1 v 
3 

l a. 2 frt  50 kr. 7867. 
8239. hrsz. a. 4 frt.  8232. 

„ 2 „ 8430. 
16 „ 8730. 

„ „ 2 „ 9706. 
9748, 9749. „ „ 7 „ 9754, 9755, 9750/,. hrsz. 
a. 1 frt.  10088. hrsz. a. 3 „ 10153. hrsz. a. 1 frt. 
10167. „ 3 10186, 10187, „ „ 15 „ 

2701. 
3215. 
3203. 
3424. 
3943. 
4047. 
4352. 
5517. 
6927, 
7739. 
8138 
8326. 
8451. 
8778. 

3002/, 
3248. 
3340/ 
3931. 
4009. 
4192/,. 
5221. 
5088. 
7701. 

1 
38 
10 
35 
3 
2 
3 
3 

10 
1 
8 
1 
5 
3 

hrsz. a. 10199/,. „ 4 „ 10203. 
10350. „ 13 „ 10510. „ „ 3 
10051. „ „ 1 „ 10727. „ „ 2 „ 
becsértékü egész ingatlanokra az özvegy Ko-
vács Györgyné sz. Orbai Mária javára bekebe-
lezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül az árve-
rést a fennebb  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1892. május hó 24-ik napján délelőtt 9 
Órakor Kászon-Jakabfalva  község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak. 

Á -vérezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi január hó 30-án. 

S á n d o r -A-Tbort, 
kir. jbiró. 

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csíkszeredában, 1892. 


