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Az  ünneplő főváros. 
Solia sem látott ünnepi disz lepte meg 

az embereket, kik .1 magyar fővárosban  töl -
tölték idejüket a mull héten. A hangulat 
is pompás .volt. liagyogott minden arcz az 
örömtől és elégedettség sugárzott a lelkek 
tükréből, a szemekből. 

Igen, Magyarország népe meg van elé-
gedve, nem nyomja a zsarnokság rabbiline.se. 
Szabadságát nem fenyegeti  veszedelem, jó-
léte folyton  növekedik és boldogságához 
kétség nem fér.  A ki munkát keres, az meg-
találja kenyerét e hazában ; és a termőföld, 
ha gyermekeitől mostohán megtagadja a 
gyümölcsöt, a társadalom segítségére siel az 
Ínségeseknek és enyhíti a nyomort. 

Magyarországban nincs talaj a világ-
rend felforgató  eszmék számára. Itt mindenki 
megélhet munkája után és elégedettek az 
emberek, mert a jóllét a munkának ered-
ménye. 

Más országokban alig múlik cl ilyen 
ünnepély zavar nélki'l. Az ürüm és hódolat 
kifejezéseibe  majdnem mindenütt belevegyül 
egyesek elkeseredettségének a jajkiáltása, 
csak minálunk ünnepelt az egész nemzet 
kivétel nélkül, mert tudjuk, hogy Ferencz 
Józsefnél  alkotmányosabb király nincs sehol 
és hogy leghőbb vágya népét boldogítani és 
nagygyá tenni. 

A magyar nép hálájában nem ismer ha-
lál t. A mnlt hétfő  óta ünnepel és mindennap 

ujabb és ujabb nyilvánításait hozta a szeretet-
nek é.s ragaszkodásnak. Azutczákon, a nyilvá-
nos épületekben, templomban és palotákban, 
a hol a király megfordult,  mindenütt ugyan-
azzal a szívélyes hódolattal logadták, mely-
ben több része van a gyermeki hűségnek, 
mint az alattvalói hizel^ésnek. Semmi tet-
tetés ! A magyar nemzet iinuepli királyát 
egész szivvei és lélekkel, mert a király maga 
is egész szívvel, egész lélekkel a magyaré. 

S most, midőn a szép napok elmultak, 
midőn a káprázatos fény  elillant és mi sze-
münket dörzsölve elmélázunk az átélt tiin-
déráhnok fölött  s tekintetünk félig  iltasulva, 
a jövőbe pislant, lehetetlen, hogy észre ne 
vegyük a távol intő napsugarat, mely egy 
szebb é.s jobb korszak hajnalát jelzi. 

A huszonöt év, mely a koronázás után 
eltelt, az előkészület, az erőgyűjtés é.s a ki-
próbálás ideje volt Az uj rendet ínég nem 
ismeriiik, hozzá kellett szoknunk. Most is-
merjük, most már azt is tudjuk, hogy erőt 
gyűjtöttünk, hogy megizmosodtunk é.s hogy 
szerencsésen elérkeztünk egy másik korszak-
hoz : az a l k o t á s o k korszakához és ez 
alkotás Magyarország nemzeti egységének 
állami önállóságának teljes kiépítése lesz. 

A remetei liixvéMX okai . 
A társodalomban élő emberisig nemcsak 

a természet elemeinek csapásait kénytelen tűr-
ni, maga is teremt magának elemet: a tüzet. 
Vészeset és áldásthozót. Mig emberi kéz féken 

tartja addig hatalma jótevő; de ezen erő szőr 
nyű lesz ha megoldja fékét  és saját utján meg-
indul. Mig egyfelől  az emberiség áldásaival 
évezercdck óta él, s mig fejlődése  a tüztöl van 
feltételezve,  addig másfelől  óriási csapásokat és 
vészt hord kebelében, mely ellen az emberiség 
eddig még nagyon gyengén védte magát. 
Mintha bizonyos mértékben biznék benne az 
ember, hogy a különben jóievó elem nem dúlja 
szet balkezével azt, a mit a jobbikkal megal-
kot. Holott keserves tapasztalatokon okulva, 
meggyőződhettünk volna ezen elem szilajságáról 
és romboló hatalmáról. 

Még megyénkben is, hol — ugy szólva — 
minden lépten felfakad  s minden községet bő-
ven megöntöz ellentétes ellene: a viz; minden 
évben kiszedi áldozatát , minden évben meg-
rázza vészes langsörényét, hogy megmutassa 
hatalmának fölényét  a gyenge, de elbizakodott 
embereknek. 

S mindennek daczára mi emberek, mit 
teszünk ? A tűzvész okozata kár után fontos 
képpel sok üdvös és helyes dolgot elmondunk 
egymásnak, melyekkel szépen bebizonyítjuk, 
hogy a tüz ellc.i könnyíi lett volna megvédeni 
vagyonunkat s magunkat, csak igy vagy ugy 
kellett volna tennünk ; de a s/ép tanácsok csak-
hamar elhangzanak s csak anynyit érnek, mint 
a terméketlen sziklára hintett magvak, melyek 
nem foganzauak  meg. 

A jó tanácsok pedig jobb sorsra lennének 
érdemesek akkor, midőn ezer meg ezer alakban 
ólálkodik körülötünk a veszély, s a józan okos-
ság azt kívánná tőlünk, hogy az ily veszélyek-
nek lehetőleg álljuk útját. 

Gvergyót sűrűen látogatják a csapisok, 
s azt mondhatjuk, hogy e csapásokat legnagyobb 
részében a tűzvész méri reánk. 1874 ben Gyér-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Xem irok már tobb veraet. 

Kétszer tettem bolond dolgot egész életemben 
gimnazista koromban, meg a mult héten. 

Mikor a deklinácziót verték a fejembe,  — 
akkor meguntam az életem, mert tanulni kelleti 
volna, akár akartain, akár nem. l>e én mégis meg-
mutattam, hogy nem tanulok, s nekiestem a vers-
faragásnak.  Petőfi  szelleme buzdított. 

Azt hiszem mondanom sem kell, hogy elha-
saltam az ét záró vizsgán, s midőn atyám dühösen 
rohant föl  az igazgatóhoz, a miért az ö remény-
teljes fiát  megbuktatták, ez egész Flegmával ki-
húzza Íróasztala tiókjál s felmutatja  az én elkob-
zott verseimet, mintha az lett volna az oka a 
dolognak. 

Otthon elpáholtak amúgy istenigazában, any-
nyira, hogy elment minden kedvem a versírástól s 
hozzáfogtam  tanulni. 

tigyik évben disznóval, a másikban egy kis 
tanulással nó ugy a bogy leráztam magamról az 
iskola porát. 

Szabad volt czigarettázni nyilvánosan, utcán, 
a lányok előtt! Hordhattam sétapálo/.ái, és „fiatal-
ember °-nek hívlak. 

Büszkén, a fensöség  hatalmas érzetével te-
kintettem szét magam körül s megkívántam min-
denkitől az engem megillető tiszteletet. 

Meddig tartott ? 
Nem sokáig, a két hónap eltelt, s azon vet-

tem magam észre, hogy megint rab vagyok, csak 
szebb börtönben, elzárt madár fényesebb  kalitká-

ban. l'estre mentem; beiratkoztam egy nagy épü-
letbe, a mit egyetemnek hívnak s tanulnom kellett 
volna megint. 

De mégis, hiszen nem kell oda mindennap 
elmenni; haha! hiszen ez pompás ! Az öreg küldi 
a pénzt, én meg szorgalmasan olvasom — a kár-
tyát, kezelem a dákót. 

Kz itt a diák élei! Igy folynak  az évek. 
A mult héten megpillantok a dunaparton egy 

gyönyörii teremtést! Lábaim gyökeret vertek, zsi-
bongoll minden tagom. Olyan ismerős arcz. Azt a 
bájt, azt a termetet leírni lehetetlen. Nincs mihez 
mosolygó ajakát hasonlítani lehetne; korom sze-
méből csillagok sugárzanak, viruló arczánál nem 
nyilnak szebben a rózsák, nyitott ajkai közül ki-
csillámló gyöngysor fogai,  mintha karrarai már-
ványból valók volnának ; szép, mint a milyen szép 
volt Aphrodité, fürtös  hajához a legsötétebb éj is 
csak hajnalpirkadás, — kicsiny lábai, apró kezei, 
mintha nem is az övéi volnának. 

Megláttam, megszerettem 1 
Szerettem hévvel, sze ettem mint csak sze-

rető sziv szeretni képes ; egy tekintetéért, egy mo-
solyáért. feláldoztám  volna abban a pillanatban 
életemet. 

Meg kell tudnom, hogy ki, bármily áldoza-
tomba kerüljön is, megismerkedem vele. 

IItália mentem, kísértem egy fél  óráig le s 
fel  az ulczákou ; egyszer csak megáll, kiveszi pa-
rányi zsebkendőjét, int az utcza vége felé,  egy 
magánfogat  robog elé, az inas leugrik a bakkról, 
fölsegíti,  visszaül helyére; a kocsis megsuhiutja 
ostorát s a lovak száguldva rohannak el. 

— Hé, pszt! Hordár! kiáltok a sarkon állók 
egyikéhez, a kik szaladnak mindnyájan. 

— Hainar egy bérkocsit! 
Futnak százfelé.  Egy pár perez múlva min 

denünnen hordáros kocsik robognak felém.  A leg-
elsőbe belevetem magam, a hordárnak odaadom a 
maga részét, s megindulunk az eltűnt fogat  után, 
mitsem törődve az elkésettek bókjaival és „tegye 
bolonddá az öreg apját" kiáltásaival, csak mentünk 
utczáról-utczára s vagy kétórai hajsza után meg-
elégedve a kocsikázással, abba hagytam az üldö-
zést anélkül, hogy megtudtam volna a hölgyről 
valamit. 

A kávéházban nem esett jól a kávé. Az ut-
czán semmiben sem talállam élvezetet, olyan le-
vert, kifáradt  voltam. Kínnak, tehernek látszott 
az élet. 

Álmomban megjelent.elöttem s ismét oly kü-
lönös, olyan ismerős volt, minlha nem most láttam 
volna először. 

A reggeli napsugár elűzte szemeimről az ál-
mot, fölébredtem,  s szokatlan vágy fogott  el, hogy 
versel irjak. Neki is ültem s csak ugy folyt  egyik 
versszak a másik után, dicsőítve, istenítve azt a 
nőt, a kiért úgy lángolok, s a kit —nem ismerek. 

Éppeu befejeztem  az utolsó sort is, a midőn 
kopogás hagzik ajtómon. 

Félretolom a reteszt, s az én kedves jó Piczi 
komám lép be rajta. 

— Szervusz öreg! 
— Szervusz, hát hogy kerültél ide? 
— Megtalállak én, ha le nem keresel. 
— Ülj le! 
— Köszönöm. Hahaha! Mit csináltál szeren-

csétlen ? Ve—ers ? Te ? Hahaha ! Nézzük csak , . 
Éppen olyan rosszak, mint az enyéim! Tán sze-
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gyó-azt-Miklós nagy része pusztult el a tűz 
által s azóta Alfalut  két-, Tekerópatakot egy-, 
Szárhegy községét egy-, Remetét két ízben 
sújtotta nagy tűzvész, nem számítva azon 
tüzeseteket, melyek ezeken kivül Gyergyó 
minden községben előfordultak,  s a melyet 
noha kisebbmérvüek voltak, de azért érzékeny 
veszteséget okoztak a lakósoknak. 

Mindezek között kétségkívül a legdühön-
göbb, a legirtózatosabb volt a mult hó 2'J-iki 
tűzvész, mely Remetét majdnem egészen el-
hamvasztotta. 

Gyergyónak most egy sajgó sebbel több 
van, fájdalma  egygyel szaporodott. Nemcsak 
bennünk, hanem az egész országban felkelti 
a sajnálat s a könyörület érzetét, mert az amúgy 
s szegény Székelyföldet  érte az érzékeny csapás 
hol tízszeres küzdelmek közt él a nép. tízszeres 
erővel gyűjthet magának valamicskét s tíz-
szeres idő kell a csapás kihevercsére. A szé-
kelyföld  becses végvára volt mindig a magyar 
nemzetnek, drága ennek minden köve, minden 
porszeme drága e vár örségének minden csepp 
vére, minden szemernyi ereje. 

Gyergyó-Remete nemcsak megyénknek, 
hanem az egész Székelyföldnek  számot tevő 
községe. Lakóinak száma 4 ezer ; s á Italában 
valamennyi székely bátor, kitartó jellemmel, 
szorgalmas és kiválóan ügyes a munkában. 
Határa a földmievelésre  kevéssé előnyös cs 
csekély terjedelmű tért ad s a megélhetés fő-
ként a marhatenyésztésre támoszkodik, a mi 
azonban a gyarló közlekedés s egyéb kedvezőt-
len viszonyok miatt a legs ínyarúbb megélhe-
tést sem biztosítja számukra. Krdei munkával, 
tutajozással pótolja tehát a fölJmivelés  hiányait 
s az előbbiekben páratlan ügyességet, kitartást 
és kedvet tanúsít. Téli időben szembe száll hó-
val, viharral s fagyos  hideggel s az egész telet 
az erdőn munka közt tölti gyenge ruházatban 
és silány élelem mellett. E nehéz és silány ke- ( 
reset daczára nem hagyja el községének kötelé-
két, nem vándorol ki idegen lÖMre. s ugy ra-
gaszkodik községéhez, mintha Remete volna a 
világ paradicsoma. 

E kedves lakóhelyök a tűz által most el-
hamvasztva, elpusztítva, romokban hever. A 
tüz, melynek csendes melegénél máskor a 
munka után fellrissitették  megfázott  tagjaikat, 
melynek szelíd fényénél  a csaláJ vidám estéket 
töltött, május 21» én Remetén !>o:zasz.tó mun-
kát végezett. .">00 gazdát ."> ezer lelket tett 
hajléktalanná, földönlutóvá  : :;ön lakóházat és :t 
ezer gazdasági épületet! hamvasztott el. Mun-

relmes vagy gyerek ? Persze! Ugyan ki lehet ez 
a barna leányzó ? 

— Egy angyal, egy tündér, egy 
— Hm, hm, ösmered '( 
— Nem. 
— Jól nézel ki, nem ismered, szerelmes vagy 

bele 
— De megősmerem. Fogadom ! 
— Nó jó, de ezt a verset előbb tépd szét 

azatán gyere reggelizni. 
A mint a kávéház t.erraszán iiliiiik, egyszer 

csak ob ég, ott jön a sarkon . Megragadom. 
— Te nézd otl jön ! 
— Ahá, hm, hm, elkéstél már öcséin 
— Mit?!! 
A mult héten mondtuk meg egymásnak, hogy, 

nsMlyire szeretjük egymást. 
— Mit?? ! 
— Igen, és tegnap mondtuk el úgy megint, 

négyszemközt, hogy ki nem állhatjuk egymást. 
— De ki ö ?! 
— Révy hankar neje. S nekem most szőkék 

tetszenek, tudod, ő is azt mondja, hogy a szőké-
kért rajong, s egy napon mondtunk fel  egymásnak. 
Te pedig várj addig, a mig ö nagyságának a vö-
rflsek  tetszenek! Különben ismerheted, ö is Rácz-
hegyre való, Dőry Vilma. 

— Dö-dőry Vil ma. Eszembe jutott, mikor 
még gimnázista koromban verset irtain hozzá sö 
neg nem hallotta sóhajaimat, a mikor kikaptam 
miatta, s most ismét verset, hozzá ? Nem irok több 
verset. 

Miso. 

kája iszonyú volt, csak annak lehet arról tö-
kéletes képzete, a ki látta e bősz elem vad 
munkáját. Délután 3 órakor gyuladt ki egy 
csűr; két kis 'gyermek, az egyik 4 éves, a 
másik 6 éves, játszott gyufával  a csűrben, s ez 
volt kezdete az óriási tűzvésznek. Rövid idő 
alatt már óriási tüznyeivek kúsztak az épületek 
tetőin s mintha nem is egy községet, hanem 
egy egész országotjakart volna elpusztítani oly 
mohó gyorsassággal égetett el mindent a tűz. 
A lakosság nagy része távol volt, mi növelte a 
bajt. A kik tehették, hozzá láttak az oltáshoz, 
de a sürü épületek közt ennek nem volt kellő 
eredménye s a tüzet nem tudták mcglékezni. 
A községnek egyetlen fecskendőjével  dolgoztak, 
mely a lángok közé szorulván, odaégett. Hiába 
locsolt ik más primitiv edényekkel az épülete-
ket. nem volt semmi sikere, a lángok az em-
bereket tova kergettek s a léiig nedves házak 
is könnyű szerrel juthattak a tüz hatalmába. 

Leégett a Maros nagy hidja is és meg-
szakadt a közlekedés a szomszéd községbeliek 
között, csak a Maroson át lehetett a faluba 
jutni. Átcsapott a láng a széles Maroson s a 
lalu másik részét is elpuszitotta, még a folyóba 
hordott bútorok s gazdasági eszközök is leégtek 
s a vizén égő kanóezok úsztak alá. Sokan el-
mentek másokat menteni, s mire viszatértek, 
házaikból csak füstölgő  üszököket találtak. El-
égelt sok ló, szarvasmarha, tömérdek sertés s 
a szárnyasok mind ; a gazdáknak minden gaz-
dasági eszközök, a mit szintén nagyon súlyo-
san megéreznek, mert nincs, mivel munkához 
lássanak. Kitűnt az. is hogy egy e m b e r é l e t 
is áldozatul .'esett; egy idős nő volt, ki elől 
égő gerendák torlaszolták el a szoba ajtaját. 
Képzelhetni a lakosság zavarát, észvesztő ki-
áltozását, kétségbeesését; midőn látták, hogy 
menthetetlenül elvesz mindenök. 

Elvesz oly sok évi munkáioknak gvü 
mölcse, melyért még nagyszüleik is dolgoztak. 
Látták hogy összeég eleségük utolsó szemig, s 
csak a mi a testükön van azzal maiadnak s 
mehetnek akár világgá. Több vagyonos gazdá-
val találkoztunk, kik egy-egy ostornyéllel, vagy 
holmi haszontalansággal kezükben jöttek elénk, 
sirva panaszkodva, hogy egyebök nem ma-
radt. A kár megközelítheti az 1 milliót sebből 
— úgy szólva s e m m i sem v o l t b i z -
t o s í t v a . 

Elszomorodik az. ember szive a kép lát-
tám, melyet a leliamvadt falu  elénii tár. A há-
zak helyén kormos iiszökök, ledőlt (alak, csonka 
kémények s fekete,  irtóztató pusztaság terül el. 
Nemcsak a laházak, hanem a kőépületek is le-
égtek s a templomon s Csutaklalván kivül 
alig maradt meg valami. A kormos kövek s 
fadarabok  között található összeolvadt érczkály-
hák s üvegek tanúskodnak a nagy forróságról. 

A nagy szerencsétlenség oka abban kere-
sendő. hogy a kis gyermekek lelügyelet nélkül 
maradnak otthon, nincs óvodáiuk ; továbbá nincs 
tűzoltó egyesületük s kellő számú fecskendőjük, 
hogy nem voltak biztosítva s végre főként  a 
rendetlen és összezsúfolt  épttkezében Egy-egy 
szalag alakú teleken 5—10 épület állott egy-
más hátán. E tömkeleget soha se szemlélhettük 
ama borzasztó gondolatot nélkül ha itt tüz 
ütne hí, mily siralmas állapoton okozna. Külön-
ben ezen építkezés Gyergyó minden községé-
nek hibája. 

A hatóságnak leglőbb teendője tehát az 
lesz, hogy a lakosokat czélszerübb építkezésre 
kötelezze, készítsen egy tervet, mely szerint a 
lakosoknak} épiteniök kell s egy-egy telekre 
csak megfelelő  számú épületeket engedjen lel-
állitani. Rendelje el a tűzoltó-egyesület létesit-
tését, Jmely a papíron miniszteri rendeletileg 
ugyanis megvan, csak végre kell hajtani, sze-
teztessen be annak idején kellő számú fecs-
kendőket. Használjon fel  minden eszközt, min-
den módot arra, hogy jövőben jobban biztosít-
sák vagyonukat. Adja utasításul az előjáróságnak, 
hogy a biztosítás eszméjét terjesszék, ha más-
képp nem, tegyenek uiy, mint a svájezi köz-
ségek, kötelezzenek minden gazdát erre s a 
biztosítási dijakat adó módjára hajtsák be. 
Különben hiszszük, hogy a közigazgatási ha-
tóságoK a vagyon biztosítás végett erélyes és 
czélszerü rendszabályokhoz fognak  nyúlni. A 

nép nemcsak nálunk, de ejyebbűtt sem o'yaná, 
hogy minden jót,czélszerüt és üdvöset önmagától 
létesítene. A remetei, mint sok más tüzeset 
pedig arról is meggyőzhetett benünket, hogy 
a kisdedóvodák kérdése mélyen a vagyonbizto-
sítás kérdésébe is belékötődik. 

A megyei törvényhatóság, mely éppen a 
tüzeset utíni időben gyűlésezett részvéttel ér-
deklődött a sújtott község sorsa iránt s a han-
gulatából ítélve, minden lehetőt meg fog  tenni 
a nyomor enyhítésére. A íóisján ur által adott 
ebéden gyűjtést is rcnde/.tck s a lőispán ur 25 
Írttal nyitotta meg az adakozást. 

A magas kormány táviratilag két ezer 
Irtot küldött melyet a járásfőszolgabírója  ki is 
osztott. A kárusultak három osztályba osztat-
tak, melyek kö/.ül az elsók 8 frt  50 krt, a má-
sodikak (3 frt  40 krt, a harmadikak 4 frt  30 krt, 
kaptak. A vagyonosak nem vették igénybe a 
segélyt. Rendkívül jól esett az adomány, a kor-
mány gyors gondoskodása s a szegény emberek 
hálálkodva áldották azt, a ki küldte. A segély-
ből mintegy 300-an részesültek, de utólag még 
tömegesen jelenkeztek, kik mé^ eddig nincsenek 
felvéve  a károsultak közé; az elöjárósági tagok 
is leégvén, a károsultak felvétele  még hiányos. 

Felkéretett tehát a kerület országgyűlési 
képviselője, hogy a mugas kormánynál még 
egy annyit eszközöljön ki, s a képviselői kö-
rökben is inditasson «viijtést. 

Mindez azonban a tönkre jutott lakossá-
got nem fogja  leisegélni, — s kiporolni mindazt, 
a mit a község egy nap elvesztett, csak orszá-
gosan nyújtott nagy áldozatok árán volna le-
hetséges. 

Az egész, országhoz intézzük tehát segélyt 
kérő szavunkat, segítsen a székelylakósok nyo-
morán, s nyissa meg szivét azok számára, kik 
előtt a természet keble különben zárva szokott 
maradni s adja vissza az emberek jó szive a 
mit a természet elevenen elrabolt tőlünk. 

A székely nevet a történet becsültté s 
kedvessé tette az egész hazában ; a történet 
bebizonyítja, hogy a hazaszerető székely min-
denkor sok vért áldozott a hazáért. Mentsük 
meg tehát e derék nép minden egyes emberét 
s ne hagvjunk e'piisztulni egyetlen székely 
községei SÍ* ; ne legyen kénytelen Moldvába ván-
dorolni! Azonban, liogv a szorgalmas munka 
révén jobb állapotát lassan-lassan visszaküzdje 
csak az e^ész társ id ílum aJakő/.ása utján le-
het elérni. Hallgassák meg esdő szavunkat a 
gyergyói és az egész, megyei községek, társu-
latok s egyesek s aJakozzék mindenki a sze-
rencsétlen társközségnek. 

A község lakossága pedig tűrje becsüle-
tei megadással a nagy csapást s ne térjen oly 
útra, melylyel a szánalomra trdemtelennek 
tüntetné fel  önmagát. Bízzék, a bizalomra már 
az eddigiek után is alapja van. 

Nem mulaszhatjuk el, hogy a remetei 
tűzvészből le ne vonjuk azon figyelmeztetést, 
hogy a többi községek okuljanak e szerencsét-
lenségen Bizlosits.ik vagyonukat, állítsanak 
tüzoltóegyesületeket, szerezzenek be kellő szö-
mu tűzoltó-szereket, tartsanak vizet készen, 
legyenek létráik. 

Az elöljáróságok félévi  jelentései mindig 
a legkedvezőbben tüntetik fel  a tűzvész elleni 
védekezést s egy-egy ilyen eset alkalmával pe-
dig épper. az ellenkező derül ki. 

A mint értesülünk a főispán  ur Remetén 
egy tégla és cserépvető-gyár felállítását  rendelte 
el, hogy a nép csekély árban szerezhesse be 
ezen anyagot, az erdőrendezési hivatal figyel-
mét pedig lelh.vjuk, hogy a község tulajdonát 
képező s eladásra szánt 200 hold területű er-
dőből engedélyezzen épületfákat  a lakosoknak. 

Koroiiâx&tii Jubileum megyénk-
ben. 

Dicsőségesen uralkodó királyunk megkoro-
náztatásának 25 éves év fordulóját  megyénk több 
pontján a nevezetes alkalomhoz méltó örömmel 
és lelkesedéssel az itteni viszonyok szerint kitel-
hető fénynyel  ünnepelték meg. A lefolyt  ünnep-
ségek leírását — a kezünkhöz éikezelt tudósí-
tások al i.ijáu — a következőkben adjuk. 
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V  áronunkban 
a koronázási jubileum iinnepelése mái e hó 7-én 
kezdetét vette. E nap délelőttjén a helybeli álla-
milag segélyzett gazdasági irányú felső  népiskolá-
ban és a inegye álul fentartolt  polgári leányiskolá-
ban folytak  le az ez alkalomra tervezett, iskolai 
ünnepélyek. Az előbbiben az ünnepélyen csak a 
tanitó kar és a növendékek az utóbbiban ezeken 
kivül még nagyszámú közönség is vl t jeleu. A 
gazdasági felső  népiskolában délelőtt 9 órakor az 
igazgató bevezető beszéde után T. Nagy Imre, a 
történelem tanára tartott a nevezetes alkalomhoz 
méltó és a növendékek értelmi tehetségéhez mért 
lendületes és magvas beszédet. Az egyszerű de 
lélekemelő ünnepély a király és haza éltetésével 
végződött. 

A polgári leányiskolában nagy szabású pro-
gramúi volt összeállítva, melynek egyes pontjait a 
diszes közönség megtapsolta, zajosan megéljenezte 
sőt némelyiket meg is újrázta. A tetszés nyilvá-
nítás utóbb emiitett módjának: az ujrázásnak 
őszintén megvalljuk, nein vagyunk barátai. Helyén 
vau az a színházban, bálokban stb, de ilyen ün-
nepélyeken hol a növendékeknek 15—20 számon 
keresztül szavalni, énekelni és zongorázni kell, 
az ni rázás elmaradhat. A szép ünnepélyt az ösz-
szes növendékek által előadott „Királyi-hyinnusz" 
nyitotta meg, mely után felváltva  zongora-darabok 
és szavalások következtek. A szavalásban részt vet-
lek Nagy Erzsike, Lázár Ilona, Macza Juliska, 
Albert Mária és Molnár Antónia ; a zongorázásban 
Éltes Irma, tíaál Piroska, Barra Irén, Macza Ju 
liska. Nagy Erzsike, Kővári Margit és Molnár 
Ilona. Mindnyájan alapos készültségre való ügyes-
s'ggel. a szavalatok közül ki kell emelnünk 
Molnár Antóuia gyönyörű szavalását, a ki Vörös-
martynak ezen ünnepélyes alkalomhoz laláltó 
„Hymnuszát-át" adta elö szépen és lelkesültséggel, 
ugy hogy az egész közönséget felvillanyozta. 
Hasonló hatást idézte elő Nagy Erzsike zongora-
játéka is, ki Gaál Ferencz „Magyar Khapsndiá-
ját" exekválta ügyesen és szabatosan. Az ünnepélyt, 
a „királybymnusz" előadásával rekesztelték be-A 
megjelent közönség a gyergyó-remetei tiizkárosul-
lak javára mintegy 50 forintot!  adományozott. 

Este a város épületei kivilágíttattak. Kü-
lönösen szépen volt feldíszítve  a kir. ügyészség épii 
lete és a honvédlaktanya előtt álló torony. A 
világítást a kedvezőtlen esős idő miat t igen csekély 
számú közönség nézte s ez okon csak rövid ideig 
tartott. 

Folyó hó 8-áu a helybeli római kath. templom -
ban. ..Te Deunr' és ünnepélyes szent mise tartatott, 
mely alkalommal az egyházi funkciót.  László Já-
nos helybeli segéd lelkész végezte. A „Te Deum"-on 
megjelentek: a vármegye tiszti kara, elén Becze 
/ lilái alispánnal, a kir. törvényszék és járásbíróság 
Gyárfás  László törvényszéki elnök, ,i honvéd tisz-
tikar teljes számban Misków Péter őrnagy vezetése 
alatt. Ezekhez csatlakoztak a városunkban levő 
többi hivatalok is, továbbá a megyei l'elsö népiskola 
és polgári leányiskola növendékei tanítóik vezeétse 
alatt. Igen sok embernek feltűnt,  hogy az egy-
házi ünnepélyhez a honvédség {díszszázada jelen 
alkalommal uem volt kivezényelve. 

('.tiknomlyúii 
a korouázási jubileumot a tanítóképezde és a rk. 
főgimnázium  iljusága ünuepelte meg t'. hó 8-án. A 
főgimnázium  ifjúsága  reggel 8 órakor ünnepélyes 
szentmisére vonult, melynek végeztével az ifjnság 
és tanári kar az intézet nagytermébe vonult, 
hol B á ii d i Vazul főgimnáziumi  igazgató tartott 
nagyszabás u alkalmi beszédet, az itjuság pedig 
zene és énekszámokkal, továbbá alkalmi szavala-
tokkal veLt az ünnepélyen részt. 

(íyeryyá-SzeiUniiklúson. 
Ezen ünnep, melyet oly fényesen  ültek meg 

a fővárosban  s a vidékén, Gyergyó-Szentmíklóson 
sem mult el észrevétlenül. — Délelőtt, a magyar 
templomban szent mise volt, melyen a hivatalok 
testületileg s a tanulók résztvett. k. Este pedig 
Vischer Nándor, Gyergyó ügyes pyn.ircliniknsa a 
község piaczán allegoriai tűzijátékot rendezett. A 
nagy piacz egészen megtelt nézőkkel, kik gyönyör-
ködve szemlélték a tűzképletet. Lomboktól körül-
véve a nagy alakban lerajzolt magyar korona volt 
felállítva  ; felette  és körülötte feliratok  s kis zász-
lók diszeskedtek. A tűzijáték egész sorozata na-
gyon szép s művészi ügyességre valló mutatvá-

nyokból állott, a sok hulló csillag, a fényteuger-
; ben feljövő  nap, a szerte-szét szóródó aranyeső, 
! a puffanó  rakéták kellemes és nagyon élvezetes 

látványoknl szolgáltak. Az ügyes tűzmestert több-
ször zajos tapsban részesité a néző közönség. 7 én 
este pedig kivilágítás volt, de ezt a szeles eső 
megrontotta. 

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

B e s z t e r c z e b á n y á r ó l Főtisztelendő B e n-
d e Imre ur ö nagyméltósága 5 frtot,  Kassá -
r ó 1 Főtisztelendő B u b i c s Zsigmond ö nagy-
méltósága szintén ö frtot  küldött nevezett czélra 
lapunk kiadóhivatalához. — C s i k-U j t u s n á d-
ról M á r k o s János tanitó ur 2 frt  2-1 krt jut-
tatott kezünkhöz. Az általa beküldött 622. számú 
gyüjtőiven adakoztak: Markos János 60 krt, Ko-
vács János 30 krt, Ferencz József,  Puricer Manó 
20 - 20 krt, Kórodi Imre. Kelemen György, Éltes 
Mihály, Kórody János, Kórodi Lajos, id. Kórodi 
Dénes, if.  Kórodi Dénes 10 —10 krt. Többen együtt 
o4 krt. — C s i k-V er e b e s r ő l : K o v á c s 
Gergely ur a 22. sz. gyüjtőiven 1 frt  16 krt kül-
dött. Ezen iven adakoztak: Kovács Gergely és 
gyermekei 45 krt. Antal Ferencz és Sándor Lajos 
20—20 krt. Kovács István és Kovács Istvánné 
10—10 krt Bálint Ferencz és János együtt 10 
krt. — K á s z o n-A 1 t i z r ö 1 B o c s k o r Ká-
roly körjegyző ár a (il.számu gyüjtőiven 70 krt 
szolgáltatott kezünkhöz. Ezen összeghez járultak 
L. L. 30 kr. Klbrt. 20 kr. Bálás E. János 10 kr. 
Udvar Ferencz és Bodó S. együtt 10 kr. — 
G y e r g y ó - T e k e r ö p a t a k r ó 1: F ó r i k a 
Ágoston a 128. számú gyüjtőiven <i frt  7i> krt 
küldött. Ezeu összeghez járultak : Kovács Jáuos 
és Székely Ferencz 1 — 1 frt.  Fórika Ágoston 80 
kr. Gál Gergely, Péter Lajos !»0 -50 kr. Székely 
Vincze :10 kr. Ambrus József  20 kr. Gyulai Ist-
ván, Tatár Péter, Molnár Márton, Buzási János, 
Kolumbán István, Moluar Ágoston, Horváth Antal 
é.s Fórika Róza 10—Hl krt A gy.-tekerőpataki 
r. k. népiskola 4, 5. rt. osztályos növendékei 1 
Irt 30 kr. Többen 36 kr. — Fogadják a buzgó 
gyü|tők és nemes szivü adakozók a szent, ügy 
névé ieii leghálásabb köszönetünket.. A hozzánk 
eddig beérkezett gyűjtések és adományok főösszege: 
807 frt  38 kr. azaz N y o I c z s z á z h é t f o r i n t 
38 krajczár. 

— - A remetel tűzkárosultak javára B I á g a 
Imre Gyergyószentmiklósról 2 frtot  juttatott ki-
adóhivatalunkhoz. Eddigi gyűjtésünk 23 trt. Ezt is 
rendeltetési helyére küldjük. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. Vármegyénk 
közigazgatási bizottsága folyó  hó 13-án Becze 

I Antal alispán elnöklete alatt tartoLla meg rendes 
j havi üléséi. — Az ülésben az egyes szakelőadók 
I terjesztették elő jelentéseiket. Más nevezetesebb 
l tá'gy nem fordnlt  elő. Az ülés uiár 11 órakor 
I véget ért. 
! Esperes! vizsgálat. A kéz.dii ev. ref.  egy-
! házmegye nagyiisztelelii esperese Xolláni Elek f. 
i hó Hl-én ejtette meg az évenként szokásos espe-
j rési vizsgálatot városunkban, mint a csikmegyei 

ev. ref.  körlelkészség középpontján. A vizsgálatot 
tarló esperes a körlelkészség ügyeit ezen alkalom-
mal a legnagyobb rendben lilálla s a vizsgálat 
befejezésével  a dolgok menete l'elet.L legnagyobb 

í megelégedésének adott kifejezési.  Az esperes ur 
i tiszteletére Bitay Béla körlelkész ebédet adott, 
1 melyre az egyháztanács tagjai voltak hivatalosak. 

— Évzáró vizsgák. A helybeli államilag se-
gélyezeit gazdasági irányú felsőnépiskolában  az 
évzáró vizsgálatok f.  hó 13-án, — a városi elemi 
iskolában pedig f.  hó 14-én tartatlak meg. Utóbbi 
helyen délelőtt kél tanteremben folyt  a kisebb és 
nagyobb fiuk,  délután szintén két tanteremben a 
kisebb és nagyobb leányok vizsgája. A vizsgák 
mindkét iskolában a közvárakozási teljesen kielé-
gítő eredméuynyel folytak  le. 

— Jótékonyczólu hangverseny. A csíkszeredai 
dal- és zeneegylet a gyergyóremetei tűzkárosultak 
javára julius 2-án tánczczal egybekötött dal- és 
zeneestélyt rendez kiválóan érdekes műsorral. 

— A helybeli iparostanonczoknak munkáki-
állitással egybekötött, évzáró vizsgálata, a mint 
értesültünk, f.  hó 19-én d. e. 8 órától 10-ig fog 
megtartatni. 

— Jótékonyczólu nyári mulatság. A csiksom-
lyói rkatli. főgimnáziumban  ezen évben érettségi 
vizsgát állott ifjak  Pál Gábor főgimnáziumi  tanár 
elnöklete alatt bizottsággá alakultak, s folyó  hó 
18-án a gy.-remetei tűzkárosultak javára a csik-
zsögödi fürdőn  zártkörű juniáliat rendeznek. A 
csiksomlyói deákok mulatságai az utóbbi időkben 
igen jóhirnévnek örvendenek, ugy ezen körülmény, 

— mint a gyóremetei tűzkárosultak iránt való ál-
talános részvét előreláthatólag igen nagy közön-
séget fog  összegyűjteni a nyári mulatságra. — 
Belépő dij: Személyjegy 60 kr, családjegy 1 frt 
50 kr. Felülfizetésekét  a jótékonyczélra a rende-
zőség köszönettel fogad  és hirlapilag nyugtázni 
fog.  ízletes ételekről és élvezhető italokról a für-
dőbérlő gondoskodik. 

— Felhőszakadás. Folyó hó 13-án a felcsiki 
részeken óriási zápor és fellegszakadás  volt, a 
mint-értesüllünk, több helyen jég is esett. Lapunk 
jövő számában mindezekről bővebben fogunk  tu-
dósítani. 

- — Érettségi vizsgálat. A csiksomlyói rkath. 
főgimnázium  VIII. osztályos növendékei e hó 9-én 
állották ki az érettségi vizsgálatot. A mint érte-
sültünk a vizsgára állottak mindenike sikeresen 
küzdött meg a manápság már sok tekintetben igen 
nehéz feladattal  s 14 vizsgázandó közül négyen 
igen szép bizonyítványt érdéineltek ki. 

— Mulatság a remetei tűzkárosultak javára. 
A csikmegyei egyetemi hallgatóit a gyergyóremetei 
tűzkárosultak javára f.  évi julius hó 9-én jótékony-
czélu mulatságot szándékoznak rendezni. A ren-
dezőbizottság már meg is alakult. Elnök: Szabó 
L. Ádám ; alelnökök : Gözsy Géza és Csáky. A 
jótékonyczélu mulatságra már előre is felhívjuk  a 
közönség figyelmét. 

— Esküvök. Csíkszeiilimrei Jakab Ferencz, 
folyó  hó 12-én tartotta esküvőjét Nagybaczouban 
Bardocz Mariska kisasszonynyal. Az itju pár a 
menyasszony szülőinek házánál elköltött lakoina 
Után a vőlegény lakóhelyére Csikszentimrére utazott 
a hol e hó 13-án az il'ju lérj saját házánál a 
násznépet gazdag ebéddel vendégelte, meg. — 
Gálffy  István fenyédi  birlokos és jegyző e lió 
12-én vezette oltárhoz olálil'alvi Lázár Juliánná 
kisasszonyt Kis Dániel olálilalvi vendéglős szép és 
kedves unokájáL. Az eskiivőu lenyes násznép veit 
riszt, a kik között utl Voli.uk : Ugrón János alispán 
és neje, Láuczky Sándor bányat.ilajdouos, utóbbiak 
a násznagyi tis/.iei viselték. 

— Ju.liális. A e-áksoinlyói rom. kath. tanító 
képezde ifjúsága  folyó  hó 2-áu tartott,a meg szo-
kásos tavaszi mulatságát, a „Filodi Fenyves'' szélén 
Az if|Uság  és a kivonult vendégek igen kedélyes 
napot töltöltek el. Délután megkezdődött a táncz 
és a csíkszeredai első zenekar jó muzsikája mel-
lett folyt  egész estéli 11 óráig, a mikor az ifjúság 
köszönetei mondván vendégeinek a szives megje-
lenésért, rendbe állott és hazavonult.. A tavaszi 
mulalásgol elejétől végig a jó kedv és fesztelen-
ség jellemezte, :i in 'gjnlent közönség nagy számára 
pedig kövelkexlelui lehet am i körülményből, hogy 
a négyeseket 50—00 pár láiic.zolla. 

A gyergyószentmiklósi iskolák vizsgálalai a 
következő sorban tartatnak meg. Az óvodában e 
hó 13 án, a zárdában, a négy alsó osztályé 14-én, 
a telszegi iskolában 17-én, a központi elemi is-
kola 111. és IV. osztályáé 18 án, a polg. leányiskoláé 
20-án, a központi elemi 1. és II. osztályé 21-én, 
a polgári tiúskolában a II. és III. osztályban 21-
eu, az I. és IV. osztályban 22 én, ugyanezen is-
kolában 22-én déltilán az énekből és tornából ; Ül-
és 22-én a rajzkiállitás megtekinthető ; 2ii-án dél-
elölt isteni tisztelet után évzáró-ünnepély. Az 
iparos és kereskedő tanulók iskolájában 23-án 
délután 2 órától megkezdödöleg. 21-, 22-éu és 23-
án ezen iskola rajz és munkakiállitása lesz nyitva. 
E vizsgálatokra a nevelésügy barátai tiszteletlel 
megliivalnak. 

— Pályázati hirdetmény. A marosvásárhelyi 
gyermekjáték- és l'adiszniiiái ti-gyár és az azzal 
kapcsolatban folyó  évi julius hó 1-ső napján életbe 
lépendő állami tanműhely részére az „Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyasülef  igazgató választ-
mánya a Kovács-féle  alapból 3 éven keresztül 2, 
havonkénti S frtos,  az illető tanoczok ellátására 
fordítandó  ösztöndíjat szavazván meg, felhivatnak 
mindazon maros-tordamegyei székely növendékek, 
(fiuk,a  Marosvásárhely városiak kizárásával) a kik 
a gyermekjátékkészités iparban — mely a magas 
kormány által ezen m gyében liáziipará illesztetni 
czéloztatik, — magukat képeztetni kedvök és haj-
lamuk van s eiulitelt gyárban rendes tanonczokul 
felvétetni  óhajtanak, hogy az utolsó iskolai bizo. 
nyitványnyal felszerelt,  a községi előjaroság által 
folyamodványukat  folyó  évi julius hó 1-sö napjáig 
Kauppe és Eckwerl urakhoz Maros Vásárhelytt — 
mint, a< említett gyár részbeni tulajdonossaihoz 
nyu|tsak be. Előnyben részesítettnek azon növen-
dékek, a kik rajzismeitíttel vagy a faragászatban 
máris némi gyakolaltal bírnak. Maros-Vásárhelytt, 
1892. április lió 27-éu. Az E. M. K. E. maros-
tordamegyi és Marosvásárhely városi választmánya 
nevében: dr. Turnowszky Mór, vál. titkár. 

— Megfeltés.  A lapunk mult számának szép-
irodalmi mellékletén közölt talányokat, helyesen 
megfejtette:  Zecses János pénzügyőri szemlész. 



28. Bám. C S I K I L i P O l JMniflslJJ. 

Nyilvános számadás és kfiszSnet.  A gyergyó-
szentmiklósi ifjúság  által májas hó 31-én, a gy.-
remetei tflzkárosultak  javára rendezett rögtönözött 
tánczmulatság bevétele jegyekből 2!) frt.  20 kr. 
felűlfizetések  11 frt.  46 kr. összesen 41 frt.  60 kr. 
kiadás volt 9 frt.  46 kr. maradt tiszta jövedelem 
32 irt. 40 kr. Ezalkalomal feliiltizetni  szívesek 
voltak : Csergő Gyula körjegyző „Újfalvi"  Kiss Pál, 
özv. Balázs Mihályné, Dr. Tiltscher Ede, Kopacz 
Antal 1—1 frt.  Avéd Oszkár, Karácson Alajos, 
Dr. Fejér Dávid, Dr. Dobribán Antal 60-60 kr. 
Bartha Béla, Lázár Viktor, Fenczel János, Lázár 
Péter 50 — 50 kr. Lázár J. István, Vákár Ferencz, 
40-40 kr. Hochscild Lajos, Kálmán István,' Fe-
renczy Lajos, Ferenczy György, Csergő Venczel, 
özv. Hermán Józsefné,  Benke Kelemen, Nagy 
Endre, N. N. Deér Béla 20 - 20 krt. Fogadják a 
nemes szívű adakozók leghálásabb köszönetünket. 
Gyergyó Szent-Miklós 1892 junius hó 1-én. Az 
ifjúság  nevében és megbízásából K r i t s a Konrád. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara fölhívja  az érdekeltek figyel-
mét a nagyszebeni cs. és kir. 12 hadtest gond-
noksága (intendátura) által a katonai kórházak 
1893-ik évi szükségleteinek szállítása iránt kibo-
csátott pályázati hirdetményre. A szálitandó czik-
kek a következők ; u. m : 50 darab ing, 50 darab 
lábravaló gyapotszövetből (calicotból.) 100 pár 
papucs, 300 darab törülköző, 300 darab törlőkendő, 
100 darab kötény, 6 darab asztalkendő, 12 darab 
szervét. Az 50 kros bélyeggel elátott ajánlatok 
a nevezett katonai gondnoksághoz ez évi j u -
li u s 1 0 - é i g nyujdandók be. A szállítandó czik-
kek mintáit az érdekeltek bármely katonai kor-
háznál megtekinthetik. 

S z e r k e s z t ő i i l i z e n e t e l c : 
— Bagoly Xihály urnik Oy. Fvir. Felhívására kész-

séggel kijelentjük, hogy lapunk mult száraimban H a g o I y 
K. névre megjelent szerkesztői üzenetből ftnre  egyetlen hctii 
sem vonatkozik. Hogy valaki éretb-n tréfájának  a palástolá-
sára épen az ön vezeték nevét választotta: azt csak sajnálni 
tui(juk, de nem tehetünk róla. Egyébiránt az illető — amint 
kezflskön  levő levele bizonyítja — szánja és bánja hibáját s 
mintán már megkapta a magáét az i'igyet befejezetnek  te-
kintjQk. 

— Százegy. Már több alkalommal hangoztattuk, hogy 
névtelen közleményeket nem fogadunk  el A ki a mi diskré 
cziónkban nem bizik, abban mi seui bi. u.ik. 

— S. Megkaptuk és alkalomadtán közölni fogjuk. 

N Y I L T T É B . 
£ rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

aem vállal a Szerk. 

Gyergyószentmiklón lt>92. junius 1. 
Folyó évi május hó 21-én elhunyt felejthetetlen 

gyermek, férj  és testvér Ifjabb  YÁIvÁIÍ ISTVÁN 
korai halála felett  számtabtn helyről érkezett 
részvét-nyilatkozatokért egyenként — e helyen 
nyilvánítja köszönetét a lelkében gyászoló 

" V á l c á r - c s a l á d . . 

Árverési hirdetmény. 
Csik-VárdotfJván  elhalt BALOG ELEK. 

örökösei és tulajdonostársa tulajdonát képező 
a csíkszeredai 172. sz tjkönyben 2, 3, 4. 
rendszámok alatti b e l s ő t e 1 e k s azon 
levő ház és gazdasági épületek, valamint 
az 5. rendszám alatti s z i in t i i 1892. évi 
junius lió 30-án d. e. 9 órakor Csik-
Szereda város árvaszékém'l önkéntes magán 
árverésen 

örökáron eladatnak. 
Az árverési feltételek  ('s&szereda város 

árvaszékinél megtekinthetők. (1—2) 

Kászoualtiz  /.<">:.<i'i/  elöljáróságától. 
20-892. kgy. sz. 

H I R D E T M K N Y . 
Csikmegyei  Kdszon-  l'/iz  község „Fehérkői" 

borvizét (savanyuvi/.ét) 1892. évi julius hó 9-én 
délelőtti 9 órakor a község há/ánál tartandó szó-
beli és versenytárgyalási árverésen hat egymás 
után következő évre haszonbérbe adja. 

Ezen borviz van Kás/on-Altiztől mintegy 
8 kilométer távolságban a fehérkői  fenyves  er-
dők alatt, a kö/.ség egy hold 1072 nsz. öl ka 
száló területén. A borviz minősége Dr. Lengyel 
Béla országos vegyelcmz.ö intézeti rendes tanár 
ur okmánya s/erint löalkatrészekben szénsa-
iv«, nátrium, xzrnxavus mész, szénsarus magnexium, 
kisebb mennyiségben huni/ham',  és borsmus nát-

rium, szénsav tartalma  igen nagy. Ezekből irt ok-
mány szerint a fehérkői  borvizet szénsavban gaz-
dag  földek  savanyu eiznek kell  tekinteni  és mint ilyent 
a hasonló jellegű  ásványvizek jelesebbjei közé  sorolni. 
Ezek' a vegyelemzési okmány szavai. A bor-
viz termelési képessége perczenkint egy liter. 
A borvizkut és mellette levő raktár kemény 
anyagból készült épületben kétház és szekér-
szin s istálló, fából  épitvék. 

Ezek és a fenn  emiitett kaszáló területnek 
évi kikiáltási haszonbérlete 200 frt,  s ugyan-
csak kik hozzászó'ni akarnak, (elkéretnek, hogy 
az irt időig azaz 1892. évi julius 9-én d ilelöttl 9 
órakorig bélyeges és 20 írt bánatpénzzel ellá-
tott zárt ajánlatukat, vagy személyes megjele-
nés esetén 20 írt bánatpénzüket az árvereztető 
község bírójának kezéhez beadni szíveskedje-
nek, mert azontúl azok el nem fogadtatnak. 

A bővebb feltételek  alattirt bírónál min-
den hivatalos órában megtekinthetők. 

Kelt Kászon-Ahizen, I8!t2. május 29-én. 

Id. Boeskor Károly, Bodó Fereucz, 
körjegj 7.ő. bírót 

Sz. 89—1892. tlkvi. 

Árverési lrrdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 

telekkv i hatóság közhírré teszi, hogy Kovács Ró-
zália végrehajtatónak Dánéi Alajos és Györli Jakab 
végrehajtást szenvedők elleni 48 frt  tőkekövetelés 
és járulékai i;ánti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság) területén lévő Csik Menaság község 
határán fekvő,  a menasági 253. sztjkvben foglalt 
889. hrsz. a. 100 frt,  921. hrsz. a. 32 frt,  1224. 
hrsz. a. 3 frt,  1327. hrsz. a. 3 frt,  1903. hrsz. a. 
6 frt,  2178. hrsz. 3 frt,  2243. hrsz. a. 10 forint, 
4067. hrsz. a. 4 frt,  5190. hrsz. a 1 frt,  5657/j, 
5660. hrsz. a. 6 frt,  67..2. hrsz. a. 2 frt.  7983. 
hrsz. a. 5 frt,  8717, 8718, 8721. hrsz. a. 41 frt, 
8891. hrsz. a. 9 frt,  9010. hrsz. a. 10 frt,  9271, 
9274. hrsz. a. 28 frt,  9431, 9432, 9433/,. hrsz. a. 
2 frt,  10073/,. hrsz. a. 2 frt,  10160 hrsz. a. 2 
frt,  10283 3, hrsz. a. 5 frt.  10284/,.'.hrsz. a. 5 frt, 
10668. hrsz. a. 2 frt,  108S7. hrsz. a. 6 frt,  11004/,." 
hrsz. a. 2 frt,  11023, 11024, hrsz. a. 3 frt,  11261, 
11262/,. hrsz. a. 2 frt,  li363, 11441. hrsz. a. 3 
frt,  11511. hrsz. a. 5 frt,  11615,,. hrsz. a. 1 trt, 
12000/,. hrsz. a. 2 frt,  14033. hrsz. a. 3 forint, 
15377. hrsz. a. 2 frt,  — a 83. sztjkvben foglalt 
832. hrsz. a. 5 frt.  1215. hrsz. a. 4 forint,  1467. 
hrsz. a. 4 frt,  1720. hrsz. a. 5 frt,  4581. hrsz. a. 
5 frt,  13330/,. hrsz. a. 2 frt,  — a 245. számú 
tjkvben foglalt  107 >. hrsz. a. 2 frt,  2596,2507/,, 
2601. hrsz. a. 5 frt,  2714. hrsz. a. I frt.  2825, 
2826. hrsz. a. 3 trt, 4394. hrsz. a. 2 frt,  5307. 
5308. hrsz. a. 8 frt,  6300hrsz . a. 1 frt,  6475. 
hrsz. a. 1 frt,  7929. hrsz. a. 1 frt,  7967. 7979. 
hrsz. a. 22 frt,  1055/,. hrsz. a. 2 frt,  10119. hrsz. 
a. 6 frt,  11316. hrsz. a. 4 forint,  11447. hrsz. a. 
6 forint,  11989. hrziszám alatt 5 foriut,  14279. 
hrszám alatt 3 forint  14491. hrszám alatt 20 
frt,  14651, 14652, hrsz. a. 10 forint  becsértékü 
egész ingatlanokra az árverést a fennebb  ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelöt ingatlanok azjl892. Óv julius hó 
19-ik napján délelőtti 9 órakor Csik-Menaság köz-
ség iiázánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul 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 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi jauuár 29-én. 

S á n d o . r -AJ."b©rt. 
kir. jbiró. 

Hirdetmeny. 
'(!«ikv'ârinegye magán tulajdonátképező 

s iiji >1111:111 épült borszéki székház b e b u t o-
r o z á s á r a 
24 drb két méter hossz<1 vaságy, 
24 „ „ „ ruganyinátrácz. 
24 „ „ „ szőrmátrácz. 
24 „ „ „ . paplan, 
48 „ tépett libatollal töltött vánkos, az ágy-

nemühöz kétrendbeli behúzó és lepedő. 
24 drb ágytakaró, 
20 „ Hzövetfiiggöny  ournisszal, 
24 „ vas éjjeli szekrény, 
24 „ mosdóasztal, teljes mosdókészUlékkel, 

fi  „ kettős ajtója fíinirozott  nihaszekrény. 
14 „ egyes „ „ „ 
G „ lf>0  cmtr helvilágu falitilkör, 

14 „ 100 n 
10 „ 1 négyszögnie'ter kihuzós furnirn-

zott asztal, 
10 drb diván elé való fiirnirozott  asztal, 
18 . különböző szinii ripszszövettel behú-

zott ruganyos részint diván, részint kanapé, 
G drb 150 r.mtr hosszt) ruganyos he verde, 

30 „ ruganyos foteil, 
12 „ fali  szőnyeg, 
12 „ lábszőnyeg, 
G , 4 cmtr hosszít, 3 cmtr. széles sző-

nyeg. 
40 drb Thonet féle  nádszék, 
18 lábán álló vas ruhaakasztó, 
20 köpőláda, 
40 metszett vizivó pohár, 
20 „ vizes üveg, 
24 gyertyatartó, 
20 |r>litirozott köpőláda, 

3 szabad függő  lámpa, 
2 udvari lámpa, 

40 „ 1 méter hosszú törülközőkendő szük-
ségeltetvén, folhivatuak  mindazok, kik ezen 
tárgyak előállítására s Borszéken az épületbe 
elhelyezve, számbaadására vállalkozni haj-
landók, — hogy ebbeli írásbeli ajánlatukat 
1892. junius 25-ig alattirt igazgatósághoz 
a vállalati összegnek betűvel kiirása mellett 
adják be. 

A szerződés a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel megfelelő  bánatpénz letétele mellett 
fog  megköttetni s a számbaadás végső ha-
tárnapjául 1892 ju l ius lö- ike 1 fizetik  ki. 

Gyergyószeiitniiklós, 1892. junius 10. 
A megyei harasi javak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szeredában. 


