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üzent I s tván király polit ikája. 
A hálás magyar nemzet és még el nem 

törpült unokák lelkében minden év szent 
István ünnepén, sőt szent István dicső és 
nagy nevének már említésére is kilencz vi-
haros század emlékei újulnak meg. S mél-
tán, mert szent István az Ázsiából Európába 
átözönlött nagy szittya-hún-magyar faj  közel 
kétévezredes történetének központja, szellemi 
újjászületésének, polgáriasulásának, k'iiturá-
jának kezdő, kiindulási pontja a magyar 
állam és egyház megalkotásának pedig év-
fordulati  itnuepe. 

Tanúink ős Budavára és sok vért, vi-
hart látott Buda élettelen ormai, melyek 
minden szent Isiván napján megszólalva, 
zengik szét világszerte a magyar nemzet 
évenként kitörő lelkesedéssel ós kegyelettel 
megszentelt nagy nemzeti ünnepének vissz-
hangját. 

A hol a történelem tényeit természet-
feletti  éa még élettelen lények is bizonyítva 
beszélve igazolják, ott a történelcuihaniisitó, 
a hála és kegyeletből kivetkőzött epigonok 
liiába beszélnek. 

Szent István napja vallásos-nemzeti ün-
nep is, ezt sem nemzetiségi, sem felekezeti 
szempontból és érdekből nem fogja  soha 
senki elvitatni. 

Szent István eszméjének, melyet az egy-
ház és államhoz fíízütt,  ihletett megvalósí-
tója vala. Isten szent István által a magyar 
egyházat és államot, mint üneszniéje és aka-
rata szerinti isteni míívet, oly szépen illesz-
tette egymásmellé, határkövét mindkettőnek 
oly pontosan megszabta ós kimérte, a mint 
azt Isten örök hatalma és tekintélyével te-
hette és tette. — Innen van, hogy a ma-
gyar nemzet kilencz-, s főleg  első ötszáza-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az 5reg díván. 

IRTA : yWOLNÁR ̂ KOS, 
Az ügyvédjelölt ur belépett a irodába, de 

hirtelen visszahúzódott, mintha eltévedt volna, — 
kiment, megnézte az ajtófeliratot,  s miután meg-
győződött, hogy mégis jó helyen jár, — félénken 
nyitott be, s ime meglepetése indokolt volt. 

A princzipálisné megígérte egy alkalommal, 
hogy a segédek irodája uj, a princzipális irodájá-
hoz méltó beruházásokat kap, — s ez történt ineg 
jelenleg. Az ajtótól az ablakig széles futószőnyeg 
terül el, — az ablakpárkányáról lefiiggö  nehéz 
szövet fogja  fel  a nyílások közt betolakodó hide-
get, — egymással szemközt két, kemény fából 
készült, 6 fiókos,  kényelmes irósztal terpeszkedik, 
— az egyik sarokban álló ruhafogas,  s a kis ke-
rek asztal mellett rikító piros koczkás díván ; — 
az ám, az öreg szürke díván uj behnzatot kapott 
s most fiatalságot  színlelve, kaczérkodik a többi 
bútordarabbal. 

Az ügyvédjelölt nr mir azon bánkódott, 
hogy miért nem húzott fekete  kabátot, ennyit bi 
zony elvárt volna tőle az öreg díván, mikor ő úgy 
kicsípte magát. — E napon nem ment sehogysem 
a dolog, szokatlanul nagyon kényelmes volt min-
den az irodában, s a mi legtöbb gondot okozott 
az ügyvédjelölt urnák, az volt, hogy most aztán 
hogyan köszönje meg az átalakítást a princzipá-
lisnénak I 

dos történetében, midőn a liitegységben élő, 
több nyelvből álló állam polgárait a nem-
zetiség átkos férge  nem emésztette, — látjuk 
„kevesebb fáradtsággal  — mint ma — a 
vallási feladatokat  a politikával, a politikái-
kat a. vallással megoldani." Vagy nem „igy 
oldotta e meg Klodvig Krancziaország, szent 
István király Magyarország vallási megtérí-
tése hosszú, lassít proezesszusát s vele poli-
tikai és társadalmi reorganizálását s konszo-
lidálását ; IV. Henrik franczia  király, or-
szágának paezifikálását  a keresztény, illetve 
kath. vallás elfogadása  s államvallássá 
proklamálása által?" Igen. Szent Domokos 
és társai a szt. olvasóval, melyből ma so-
kan szeretnek gúnyt íízni, döntötte el déli 
Franrziaország sorsát. — Ilát sz. László, 
a Ilunyadyak, sőt később a hitújítás zava-
raiban Báthory István, — kik ismerték az 
egyház és állam jog- és hatáskörét, hány-
szor nem döntötték el a politika sorsát a 
vallás terén és a vallásét a politika terén. 

Ugy án?! de akkor az állam és ennek 
védbástyáit alkotó vármegyék „illetékes" 
kormányosai az állam istenítés eszméjének 
égise alatt nem törekedtek mindenhatóságra, 
a polgárok lelkiismereti és polgári szabad-
ságának lábuk alá való tiprására. Az isteni 
féleleni  uralta urak és alattvalók szivét, a 
vallás uralkodott a lelkiismereten, a meggyő-
ződés szava szent ds tisztelt vala, a „sza-
badság" magasztos eszméje nem volt hazug-
ság és frázis  az ajkokon; az illetékes ható-
ságok nem basáskodtak alattvalóikon és 
mérték, szolgáltatták ki az igazságot aszerint, 
amint politikai érdektáncziikat az ő nótájuk 
szerint járták vagy nem járták; a szavak-
nak meg volt az igaz értékük, az emberek 
nem voltak oly kép-uútatók, nem beszéltek 
egyet és cselekedtek mást, a magyar szó 

Az íródeák elfújta  lámpáját, köszönt s el-
ment; az ügyvédjelölt ur pedig gondolatokba me-
rülve ült íróasztalánál; sehol egy jó eszme, egy 
jó gondolat, ismét csak üres frázisokat,  formális 
szójárásokat kell majd használnia: Igazán nagy-
ságos asszonyom, ki seni tudjuk fejezni  mennyire 
meglepett jóságával — ennyi szeretetreméltó gon-
doskodás a ház mostoha fia,  irodánk iránt stb. stb. 
— Ah! inajd csak jön valami okos gondolat, »1-
fujta  a lámpát s menni készült., azonban a kályha 
pislogó tiizvilágánál szemei arra a kaczérkodó 
piros divánra estek, s a piros diván mintha azt 
mondta volna neki: „Gyere hát ide, ülj ide elémbe, 
csevegjünk egy kicsit, adok én neked eszmét, ta-
nácsot; ülj le már abba a puha zsölyébe, hát azt 
még észre sem vetted, pedig az igazán uj, mig 
én csak ruhát cseréltem." 

Az ügyvédjelölt ur tehát leereszkedett az 
alacsony zsölyébe, — szemeit a kályha tüze által 
megvilágított piros divánra meresztette s hallgatta 
az öreg diván fecsegését. 

Üégen volt. őszbevegyült tisztes úri nő ült 
a ház nagy szobijában, a nagy zöld divánon, — 
előtte a töltött egyenes támlányu széken szőke 
liaju, halovány képű fiatal  ember ült, kissé tar-
tózkodójmagatartással, ünnepélyes jelenet volt az, 
— a ház ú-nöjének szigorú arcza beleillett a nagy 
zöld diván keretébe, a mely olyan nagyon is zöld 
volt. A fiatal  ember lopva nézegetett körül, h» 
valahonnan valami biztatót, bátoritót nyerne, hiába! 
a nagy kakukkos óra a zöld diván felett  egyhan-
gnan ketyegett, — a pohárszék feketére  festett  fája 
néma maradt, az a nagy zöld diván pedig olyan 
nagyon zöld volt. 

szerződés volt a társadalomban. Manapság 
l é p t e n - n y o m o n ö n z é s az e m b e r i 
t e t t e k r u g ó j a s c s a k á l a r c z á t v i s e -
l i k az — e r é n y n e k , c s u p á n a z é r t , 
h o g y s e l e j t e s t e t t e i k e t a l á t s z ó l a -
g o s e r é n y k á p r á z t a t ó f é n y é v e l 
f e d j é k  el." Ugy van. 

„A becsület s a szűz erény 
Levet minden szemérmet már magáról; 
Czélhoz csak úgy jut a szerény. 
Ha a gouoszszal egy gyékényen árul" 

(Dengi J.) 
„A vallási lelkiismeret, megszűnvén leg-

féltettebb  kincsünk lenni, a hazaszeretet is 
vele üzérkedéssé, haszonleséssé fajult.  — 
Hajdan állani és egyház, politika és vallás, 
nyelv és nemzetiségek egységben megfértek 
a szabad haza szent földjén,  igen, mert 
szent Istvánnak több mint üt századon át 
jónak, áldásosnak, üdvösnek ismert és bizo-
nyult politikája a tényleg már akkor létező 
„több nemzetiségre támaszkodva, elvből nem 
istner se sznbjektive, se objektíve többet, 
mint egy politikai nemzetet." Politikájában 
„nem szól nemzetekről, — csak nyelvekről." 
„Ennek az ő soknyelvű politikai nemzeté-
nek — pedig — két dolog volt, drágább a 
maga nyelvénél: a vallása, mely katholikus 
s a hazája, mely magyar vala " 

A magyar haza pedig „m!nden járulé-
k ni val, tehát magyar közigazgatási nyelvé-
vel biztosítva volt, a legnagyobb biztosíték: 
a vallásnak a lelkiismereten való uralkodása 
által." 

Magyarország ez alapon még a talár-
járáskor is magyar volt, midőn „földrajzi 
egy pár olasz-dalinát szigetre, polgársága 
egy pár száz liíí horvát hazafira  szorítko-
zott." — I g e n i niert meg volt szívbeli egy-

Sűriin hullanak a hópelyek, gyorsan estele-
dik ; bent egy csinos kis szobában vigan ropog a 
tűz s ráveti fényét  a nagy zöld divánra, az pedig 
olyan barátságosan, olyan hivogatólag integet s kí-
nálkozik üléssel, mintha nein is ö lenne az öreg 
diván, a melyik egyszer olyan barátságtalan, olyan 
komoly, olyan nagyon zöld volt. 

Az ablaknál fiatal  barna nő ül, kicsi kezei 
gyorsan öltögetnek; egyszerre nyilik az ajtó, s 
belép a férj,  az a halvány képű fiatal  ember, arcz-
vonásai derültek, odalép a nőhöz s mindketten né-
mán nézik a tűz által egészen megvilágított nagy 
zöld divánt, a melyik nem is olyan nagyon zöld már. 

Majd szép, nagy, tágas szobába kerül a nagy 
zöld diván, persze szőnyegre nyugtatja lábait, el-
tűnt felőle  az ócska kakukos óra, s helyette karcsú 
ébenfa  óra díszeleg, eltűntek a régi társak, diva-
tosabb lett a környezet, de ezek közt is hódolat 
tárgya maradt az öreg zöld diván. A ház apró-
ságai a félig  nyitott ajtón fejeiket  bedugva, cso-
dálattal nézik a nagy zöld divánt s tiszteletteljes 
tartózkodással viseltetnek iránta. 

• * 

Fényes, modern kényelemmel berendezett ter-
mek végében van egy kis szoba, egyszerű bútor-
zat, 2 diákos íróasztal, 2 nagy iratcsomókkal telt 
állvány, ezek társaságában egy nagy szürke diván, 
a szorgos keféléstől,  de még inkább a magáraha-
gyatottság keserű érzetétől megviselten, roskatag 
karokkal és lábakkal, — a régen oly félelmetes, 
majd később oly barátságos nagy zöld diván; 
most már megfakult,  kiment a divatból, nem sza-
lonképes és igy mostohagyermek lett,kikerült akis 
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Bége. — Csak ha a magyar nemzet ama 
útra, ama politikára, mely áldásosnak bi-
zonyult, — visszatér, fogja  a panaszra sza-
ladgáló és folyton  nyugtalankodó nemzeti-
ségeket a magyar állameszme és haza va-
lódi értelme és érdekében a szabadság, egyen-
lőség és testvériség sánczai között egy po-
litikai egységes nemzetté teljesen átgyúrni 
és ezredekre átalakítani. 

Videant ergo consules I 

Az ezredik évforduló. 
Az idő rohamosan törtet előre a maga ut-

ján. Még alig rövidke három év s már 1895-ben 
ezer éve lesz annak, hogy a magyar nemzet be-
végezte a honfoglalás  nagy müvét, elfoglalta  kelet 
barbársága és nyugat czivilizácziója közt isteni 
kűldetésszerű helyét, e vénei megvett földet  nevé-
ről elnevezte s belépett mint uj állam az európai 
nyngati államok családjába. A mint világra szóló 
történelmi eseménynek és a magyar nemzethez 
méltónak bizonyult a magyar fajnak  eme hon- és 
államalkotó müve, ugy e műhöz és nemzethez mél-
tónak kell lenni világtörténelmi jelentőségében az 
ünnepi eseménynek is, melylyel az ezredik évfor-
dulóját megörökíteni kell. 

Mi székelyek már akkor, mint közel öt szá-
zados lakói a bérezés kis honnak egyesülten a ro-
konfaju  testvérekkel, életünkkel és vérünkkel se-
gítők bevégezni a honfoglalás  nagy munkáját s 
nemcsak ott állánk a magyar állam születésekor 
annak bölcsőjénél, nemcsak puszta szemlélői, tanúi 
valánk a keresztény állameszme megvalósulásának, 
az állam alapitásnak, hanem közvetlen tényezők, 
mnnkások valánk abban. Egyik felől  mi ringatók 
a bölcsőt, melyben az eszme megtestesült. Mert 
történelmi tény, hogy a magyar állam a keresztény 
szellem czivilizáló emlőin született meg s érte el 
ama nagyságot, melynek ma örvend. 

Már pedig az is tény, hogy a székelyek a 
magyar vagy székelynek nevezett földön  a czivi-
lizáló kerrsztény szellem szelídítő hatása alatt 
legelőször hajoltak meg s e szellem gyengéd lel-
keket és szivök vele született nemességét legelő-
ször melengette fel. 

Tanúink erre ama f  zékeíy hősök és ősök, 
kik az államalkotó Szent István hatalmas szelle-
mének támogatói tanácsosai és akaratának a csiki 
Rákos, Vacsárka, Torja, Rúdvár tartományain 
végrehajtói valának. 

Mint a múltban, ugy a jelenben is együtt 
kell lennünk, együtt ünnepeljük és kell megünne-
pelnünk, mint a magyar nemzettel egygyé forrott, 
kiegészítő része az ezredik évfordulót.  A leáldozó 
évezred alkonyán egy szív és lélekkel kell Isten-

irodába, s bohém diák nép űzi vele pajzán tréfáit, 
nagy e setlen karjai, s széles egyenes támlánya 
miatt. 

* * 

Elhallgatott itt az öreg diván, s fájdalmasan 
ropogtatta meg vén karjait. 

Az ügyvédjelölt ur gedig elmerengve a hal-
lottakon, lelki szemeivel ott látta magát a ház 
nagy szobájában, a melyiket most úgy hívnak, 
hogy „salon", a töltőt, egyenes támlányu szék he-
lyett, kényelmes zsölyébe ülve, előtte a nagy zöld 
diván helyett széles alacsony rococo divánon aliáz 
úrnője mosolytól gömbülyii arczczal, mögötte a po-
hárszék helyett ébenfa  zongora, s íme most egy 
bájos, légies alak lép a szalonba, apró lépteit fel-
fogja  a puha szőnyeg, s egyszerre mintha angya-
lok muzsikája hangzanék : a zongora hangjai lágyan, 
andalítóan szólalnak meg, egy tiszta csengő, üde 
női hang hallszik, — e hang azonban nem kép-
zelődés többé! 

Az ügyvédjelölt nr felocsúdott  merengéséből, 
elfojtott  lélegzettel hallgatta a hangot, mely kö-
zelbőljött, onnan a 3-ik szobából; — boldognak, 
végtelenül boldognak érezte magát e pillanatban, 
s a boldogság édes érzetétől ittasan leült íróasz-
talához, megírta az öreg diván fecsegéseit,  s mi-
kor az ének és zongora utolsó hangjai elhaltak mái-
ragyogó arczczal távozott az irodából, elmentében 
pedig bálás pillantást vetett arra régen olyan na-
gyon zöld, majd szürke s most ragyogó piros di-
ilánra, — s megfogadta  magában, hogy az öreg 
divánt nászajándékul kéli a princzipátisnétóf. 

nek, ki e földön  államiságunk és nemzetiségűnk 
épségében annyi vész és vihar közt máig megtar-
tott, hálát rebegni és az nj évezred hajna<án nem-
zeti és ettől elválaszthatlan vallási érzelmeinknek 
a múltból tápot meritve. Istenben való, nyíltan 
bevallott és a szerint élő hittel, erős reménység-
gel, az „ősi erényekben való bizalommal", Isten, 
király, haza" szeretettel magyar nemzeti bátorság 
és önérzettel tekintsünk a bizonytalan jövő felé, 
melynek fátyolán  még egy jövő ezred remény-
sugarai törnek felénk. 

Hogy a katholiczizmus emlőin megszületett s 
máig fentartott  magyar állameszme, magyar nem-
zeti szellem és társadalom szempontjából vallásos 
nemzeti kegyelettel fogjuk  egyetemlegesen megün-
nepelni az évezredes jubileumot nem kételkedünk, 
de ugy hisszük, mi csikmegyei székelyek a nagy 
történelmi eseményt alig ünnepelhelnők meg ke-
gyeletesebben, mintha a bizottság addig mindent 
megtéve arra a madéfalvi  einlékszobor bár 1895 re 
elkészülve, annak felállítása  a nagy nemzeti jubi-
leum napjaiban keresztülvihető lenne. Ugy hisszük, 
az általános nemzeti ünnep örömeit a mi külön-
leges kegyeletünk ezen ünnepsége legkevésbé za-
varná meg, Azért az idő rohamos haladása által 
figyelmeztetve,  nem vélünk hazafiatlan  dolgot cse-
lekedni, ha mind a megbízottakat figyelmeztetjük, 
hogy a lankadásra nincs idő, mind pedig azokat, 
kik még ez ideig az emlékszobor felállítási  költ-
ségeihez bármi okon nein járulhattak, kérjük és e 
székely nemzeti ügy érdemében sürgetjük, hogy 
siessenek áldozatukat a kegyelet ez oltárán is 
meghozni. 

Ezen eszmének a jelzett időben való meg-
testesitése ugy hisszük, hogy ha már eddig nem 
tehettük meg, most elég időszerű, de méltó is lenne 
mind az ezredik évforduló  alkalmi jelentőségéhez, 
mind pedig nevünk és kegyeletünkhez. 

IIGVELEZÉS. 

Ünnepély Borszéken. 
Horszék, 180:!. aug. 10. 

Felejthetlen élvezetes napot és estét szerez-
tek Borszéknek e hó 7-én báró Huszárék, élükön 
a kitűnő ízlésű Hona bárónővel. 

Az „Exczelszior"-villában már vagy két hete 
lázas, titokteljes muuka folyt,  minden kéznek száz 
dolga akadt, mert az „Exczelszior"-villa területé-
nek egy kis epreskerti müvészteleppé kellett át-
alakulnia, a mi nagy költséggel és fáradtsággal 
teljes mérvben sikerült is. 

Volt itt csárda, czigány zenével, bormérés. 
Csaplárosné volt benne Kállay Juliska. Volt egy 
japán i sátor , japáni tárgyak és kitűnő thea. 
Elárusítók voltak Urmánczy Janka és Kállay Ma-
riska. Caffée  chan tan t , melyben Lázár Ág-
nes pompás magyar dalokat, br. Huszár Pál bécsi 
kuplékat énekelt, bécsi fiáker  kocsis ruhában, Ko-
vács Tivadar ba.let-mester, ballerinának öltözve, 
gyönyörű ügyességgel tánczolt. Ugyanitt kitűuő 
müncheni és kőbányai sör és hideg étkek lettek 
kiszolgálva. Volt itt egy nagy hajó is, a „Q u e e n 
o f  t h e s e a", aquáriummal, tengeri szörnyekkel, 
kitűnő tengeri szeszes italok elárusitásával, volt 
itt igen ügyesen betanított matróz-táncz, tánczolva 
apró matrozok által. Legnagyszerűbb volt azonban 
a b o s z o r k á n y b a r 1 a n g, melyben embernagy-
ságu zöld béka gitározott a tó szélén és rémséges 
sárkányok és koloszális krokodilusok között ült 
egy csúnya, vén boszorkány és mondta a jöven-
dőt. Volt itt továbbá pezsgő -csarnok, eláru-
silónője Benedikty Alexandriné. V i r ágsá to r , 
virágárus-leány Velits Mária; a m e r i k a i g y o r s -
f  ényk épező-sátor, hol 1 perez alatt megörö-
kíthette magát 50 krért bárki. Szivar-sátor, 
elárusítónő Szakács Anna. Czukrázda , eláru-
sítók Macliik Irén és Úrmánczy Lenke. Még az 
ismert paprika J a n c s i és a k ö r f o r g ó  sem 
hiányzott, hogy a gyermekek öröme teljes legyen. 

De a test gyönyörei közben kijutott a lélek-
nek is elég. Erről gondoskodott a T h a I i a-
c s a r n o k a , melyben dr. Szilvássy Jánosué, Sza-
kács Anna, Benedikty Xandrin, Brennerberg Irén 
úrhölgyek és itj. Vastagh György nr remek zené-
vel és énekkel, báró Huszár Ilona és Kállay Fe-
rencz nr pedig egy „Egér" czimtt 1 felvonásos 
vígjátéknak nagyon sikerült előadásával kötelezték 
le a zsúfolásig  tolongó hálás közöuséget. 

Hogy ezt mind rövididő alatt előteremteni 
mily munkájába került a báró Huszár családnak, 
azt el lehet képzelni. De hálás is érte különösen 
Ilona bárónőnek;és hűséges jobb keze: ifj.  Vastagh 
György urnák, kit két múzsa is csókolt meg (fest 
és igen szépen énekel), — az egész fürdő-
közönség, melynek ily ritka élvezetet szereztek. 

A nagy erkölcsi siker mellett nem maradt 
el az anyagi sem, mert mint" értesülök másfél  ezer 
forint  volt a bevétel, a mi a gyergyószentmiklósi 
kórház-alapot fogja  gyarapítani. 

Levelező. 

Nyilvános számadás, 
(iyergjó-Szárliegy. 1892, Mg. 14. 

Ilik  közlemény  azon adományokról, melyek 
gyergyóremetei Veress Antal tűzkárosnltjegyző 

javára alattirthoz befolytak. 
Ujabban adakoztak: Lovassy Ödön jző, Pid-

miza 1 frt.  Szabó Kálmán. Czibakháza 1 frt.  Lés-
tyán Ödön, Tiszakürt 1 frt.  Maczig Zoltán. Dézán 
1 frt,  Wesselényi Ferencz, Élesd 1 frt.  Szentke-
reszty Árpád, Keczel 50 kr. Bakó Károly, Kecs-
kés 50 kr. Böjthy Károly, Jakabfalva  2 forint. 
Oranitzky Anatház, Zablya 1 frt.  Czakó Károly, 
Ároktő 1 frt.  Bakos Gyula T.-Beö 1 frt  50 kr. 
Almásy Antal, Rábapatona 1 frt.  Vörös József, 
N.-Csanád 1 frt.  Hesz Pál, Tolnatamási 1 forint. 
Gegovics József,  Somberek 2 frt.  Homonna város 
1 frt.  Poqovics Gyula, Paks 1 frt.  Székely Mór, 
Enying 1 frt.  Tlmránszky Nándor, G.-Szentbene-
dek 2 frt.  Szerény Sándor, Mikalaka 2 frt.  Hege-
dűs József.  M.-Csanád 1 frt.  Sokolay István, Pap-
tamási 1 frt.  Eszényi László, Nagyár 1 frt.  Fü-
zesséry Pál, Tokaj. Nagy Bertalan, Szikszó 1 frt. 
Mezei Lajos, Bákés 2 frt.  Lehoczky Lajos, Bia i 
frt.  Juász Bertalan, Vanyara 1 trt. Bahu János, 
Sárd 1 frt.  Hertelendy Gyula, Bátorkesz 1 forint. 
Csapody Ferencz, Sz -Győrök 1 frt.  Schiller Lipót, 
Begaszentgyörgy 3 frt.  Szendy István, Hódságh 1 
frt.  Frigyér Imre,Kapriora 1 frt.  Kresztics Lázár, 
Moravicza 1 frt.  Arvay Lajos, Tapolcza 1 forint. 
Katona Jánns, Csökmö 1 frt.  Kiss Adolf,  Miklós-
vár 1 frt.  Battal György, Szoboticza, 1 frt.  Szas-
sik János, Párdány 1 frt.  Szelay József,  Parabnty 
1 frt.  Lovászy Gábor, N.-Mányok 1 frt.  Furka 
Szentandrás 1 frt.  Plenczner Andor, Volocz 2 frt. 
Sasvár község 4 frt  45 kr. Ethey János, Értarcsa 
1 frt,  Oláh János, Gyalakuta 1 frt.  Csötörtökhelyi 
körjző 1 frt.  Törökszentmiklósi krjző 1 frt  Szath-
máry Károly, Pankota 1 frt.  Nagy Sámnel, Kis-
györ 1 frt.  Kovács K, 1 frt.  Radvycheit Endre, 
R.-Miletics 2 frt.  Friinmer Lajos, Kovácshida 40 
kr. Csüry József.  Kalocsa l frt.  Vásárhelyi István, 
Szováth I frt.  Zamadits Ferencz, Szinácz 4 frt. 
Verner, Siklós 1 frt.  Körjegyző, Halmágy 6 frt 
50 kr. Tribusz János, Baán 1 frt.  Gallovich Sán-
dor, Ozd 1 frt.  Buzesko József,  Szaploncza 1 fit. 
Pénzes Mihály, N.-Gés 1 frt.  Összesen 83 frt  85 
kr., maly összeget mai napon Veress Antal ká-
károsultnak kézbesítettem. 

I. küldemény 5G frt,  II. küldemény 83 forint 
85 kr. az eddigi összes gyűjtés 139 frt  85 krt 
teszen. 

Császár  József. 

S z í n h á z . 
Deréki Antal, ki a mult évben mint előadó 

színész és kitűnő rendező, közönségünk általános 
elismerését vívta ki magának, most mint színigaz-
gató érkezett körünkbe, és e minőségében már az 
első előadásokban beigazolta azon kedvező hire-
ket, melyek társulata működését megelőzték. — 
Deréki egyike azon ritka színigazgatóknak, a kik 
az előleges jelentésekben hirdetett programmot nem 
csupán publikumfogó  lépvesszőnek használják, de 
a tett ígéretet szigoruau be is tartják; ezt iga-
zolja a bárom első előadás, melyen három új-
donság került' szilire, mégpedig: bér le t fo-
lyamban. Alkalmunk volt „A madarász", „Nap 
és hold" czimü operettek kedves és kellemes ze-
néjében gyönyörködhetni, — és Gabányi „Paraszt-
tromf"  czimtt zamatos népszínművét kitűnő elő-
adásban végigélvezni. 

A két első darabban néhány uj taggal lepte 
meg az igazgató közönségünket, kik mindannyian 
derekasan megállották helyüket. Első a sorban E. 
Kovács Ilka, — kinek hangja ugyan a hosszú 
út következtében kissé meg volt támadva, de 
azért elismerésre méltó önfeláldozással  énekelte 
végig mindkét estén nehéz énekrészeit; játéka 
kifogástalan,  kedélye aranyos, tehetsége eredeti 
és sok szép estét és nemes élvezetet várhatunk 
még tőle. 

T a j t i Etelka kellemes szép hangjával kel-
tett feltűnést;  játéka még bizonytalan, tétovázó, 
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de hiszszflk,  hogy bele fog  melegedni, mire a kö-
zönség elismerő tapsai buzditólag hathatnak. 

Nagy Imre, a tenorista, bár még fiatal  erő, 
jóval felülmúlja  tavalyi elődjét; igen szép, kelle-
mes, erőteljes tenorhangja van, elég ügyesen mo-
zog; a prózát értelmesen adja elő, a miben nem 
kis része van mesterének, Deréki igazgatónak, ki 
e szép tehetség fejlesztését  czélnl tűzte ki; — az 
anyag, a tehetség meg van, és csak Nagy Imre 
szorgalmától függ  magát az ország első operette 
énekesei közé felknzdeni. 

Az nj komikus Ágotái Ferencz, már az 
első két estén meghódította közönségünket; ere-
deti alakításai, jóizű humora, — bár néha túlzá-
sokra ragadja, — de azért méltán rászolgált a 
sok tapsra, melyben részesült. 

Igazságtalanság volna a régi jó tagokról 
megfeledkeznünk,  kiket már a három előadásban 
alkalmunk volt a régi elismerésben részesíteni; 
az igazgató, Deréki Antal, mitsem veszített jóízű 
humorából; az ö alakításait a biztos jellemzés, a 
finom  diskréczió teszi kiválóan becsessé; mellé 
sorakozik Li ptay és Egry Kálmán, kik mái-
tavaly belejátszodták magukat emlékűnkbe, akik-
től az idén is sok jót remélünk és várunk; szi-
vesen fldvözöljök  Oláhnét is, '«ki különösen a 
„ParaszttromC-ban igazi tromfot  játszott ki, 
nagyszerű jellemzetes előadásával. 

Láttunk még két uj jelenséget: M i h á 1 y f  i 
Juliskát és Csókánét ; az elsőnek nem volt még 
alkalma magát tnlajdonképeni szakmájában, a drá-
mai téren, bemutatni; de Csókáné, a népszín-
műben erős tehetségének adta bizonyítékát. 

A szerelmes és hős Könyves Jenő, ugyan-
csak a héten lép fel  először. 

Összegezhetjük tehát véleményünket abban, 
hogy Deréki társulata valóban kitűuő erőkből van 
szervezve és mintán biztos tudomásunk van róla, 
hogy a jeles társulat csak nagyon r ö v i d 
ide ig fog  körünkben működni; el nem mulaszt-
hatjuk műpártoló közönségünket a derék társulat 
minél tömegesebb pártolására annál is inkább fel-
kérni, mert magunknak is jól felfogott  érkeküuk-
ben áll, Derékit és társulatát a jövőre is megnyer-
hetni ; a mi csak ugy lehetséges, ha most kedvező 
emlékekkel bocsátjuk el majd körünkből. 

A hozzánk beküldött műsor még a követ-
kező újdonságokat helyezi kilátásba: „Jani és 
Juczi", uj énekes bohózat; „Hotfmann  meséi", 
„Szép Heléna", „Pepita", „Bőregér", nagy ope-
rettek ; .A valéni nász", „Musotte, a szerelem ál-
dozata' világhírű uj színművek; — „A megboldo-
gult", „A rendjelvadász", „Agglegények" uj víg-
játékok. — „Babatündér" nagy látványos, tündé-
ries ballet; „Parasztbecsület" világhírű uj színmű ; 
„A szent Anna tó boszorkánya", „Árvalányhaj" 
uj énekes népszínművek.1 

Ilyen műsor, ilyen igyekezet valóban a leg-
melegebb pártfogásra  érdemes, és bizonyosak va-
gyunk benne, hogy közönségünk eznttal jóhirnevét 
igazolni fogja,  mert az operettek sikeréről Né-
meth Ignácz jeles karnagy szakképzettsége és 
ügybuzgalma, mind eddig, ugy ezután is elég biz-
tosítékot nyújt. Veritas. 

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

O l a s z t e l e k r ő l id. D a n i e l Gábor ő méltó-
sága a czimben kitett czélra 3 lorintot küldött ki-
adóhivatalunkhoz. Ezen összeghez járultak: idősb 
tíaniel Gábor 2 frttal,  br. Rauber László 1 frttal. 
— Ny énből Csórja Lázár körjegyző ur a 233 
számn gyüjtöiven 1 frtot  juttatott kezünkhöz. Ezen 
iven adakoztak: Bálint Károly, Ferenczy Sándor 
és Judig Áron 20—20 krt. Székely György, Mál-
qási Károly és Zsigmond József  10-10 krt. Má-
tyás Lajos és Lőrincz Lajos 5—5 krt. — 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva 4 f,t  kr. 
Eddigi gyűjtés összege 949 frt  05 kr. 

Főösszeg 953 frt  05 kr. 
azaz: Kilencszázötvenhárom forint  6s5krajezár. 
Fogadják a bnzgó gyűjtők a nemes szívű adako-
zók a szent flgy  nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Értekezlet a csíki vasút Dgyiben. A csik-
megyei vasát ügyének intézésére kiküldött bizott-
ság Mikó Bálint főispán  elnöklete alatt folyó  hó 
16-án a megyeháza kisebb tanácskozási termében 

ülést tartott, melyen a székelyudvarhely zetelaká-
tól Rákosig, Gyergyószentmiklóstól Rákos-Csiksze-
redáig, innen Sepsiszentgyörgyig kiépítendő vas-
úti hálózat ügyét vitatták meg. Mely alkalommal 
az értekezleten elnöklő főispán  az értekezlet meg-
nyitása után ismertette a kereskedelmi mkir. mi-
nisztériumban közelebb összehívott ankett bizott-
ságnak ezen vasúti hálózat kiépítése tárgyában 
történt megállapodásait s annak kijelentésével, 
hogy ezen anketten sem a főispán,  Sem pedig az 
alispán a vasút kiépítése kérdésében Csikmegyére 
nézve kötelező nyilatkozatot nem tettek, — fel-
hívta a bizottság minden egyes tagját, hogy e 
tárgyban mindenki szabadon, legjobb belátása sze-
rint nyilatkozzék. Mire a bizottság jegyzője Czikó 
Sándor megyei aljegyző olvasta fel  a keresk. mi-
niszternek ezen vasút kiépítésére vonatkozó leira-
tát, — melynek értelmében ajánltatik a vasútnak 
fentebbi  irányban leendő kiépítése, melynek költ-
ségei Csikmegyét terhelőleg 700,000 frtban  álla-
píttatnának meg. — Ezek után Csikmegye alis-
pánja Becze Antal szólalt fel,  ki a magas minisz-
teri leirat értelmében, érvelte a vasútnak Székely-
Udvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és 
Sepsiszentgyörgygyel összekötőleg leendő kiépítését 
s részletezte a 700,000 frt  költségfedezet  mily 
alapokból leendő hordozását. — Továbbá hozzá-
szólottak s igeu tapintatosan fejtegették  ezen, 
Csikmegyére igen fontos  kérdés tárgyát képező 
vasút kiépítéséhez, különösen Csedő István ügyvéd, 
Gál Endre tiszti ügyész, Székely Endre megyei 
pénztáros, Pap Domokos mérnök, s Csedő István 
indítványára, az alispán javaslata, hogy a vasút 
Székelyudvarhelytől, Gyergyószentmiklós, Csíksze-
reda és Sepsiszentgyörgyig terjedő összeköttetés-
sel, 700,000 frt  költség hozzájárulásával, építtes-
sék ki, a bizottság által elfogadtatott. 

— Halálozás. Egy kedves kis gyermek, Dr. 
Fejér Antal helybeli köztiszteletben álló ügyvéd 
leánya: Fejér Vira folyó  hó 10-én éjjeli 12'/a óra-
kor 7 hónapos korában elhunyt. Az ártatlan kis halott 
temetése f.  hó 12-én történt. A gyászéi-tartást Mu-
rányi Kálmán felcsiki  főesperes  végezte, Domokos 
János, László János és Erős József  segédkezése 
mellett. A temetésen igen nagy közönség vett részt 
és az elhunyt drága leánykát hoszu kocsi sor ki-
sérte az örök pihenés helyéig. A lesújtott szülök 
nagy fájdalmát  enyhítse azon nagy mértékben nyil-
vánuló közrészvét, melylyel veszteségük iránt 
városunk és a közel vidék közönsége viseltetik. 

— Meghívó, A csikmegyei egyetemi hallgatók 
Csíkszeredában, a „Csillag" vendéglő nagytermében 
1892 évi augusztus hó 27-én (szombaton) a nagy-
váradi Dnla-féle  zenekar közreműködésével a re-
metei tűzkárosultak javára Mikó Bálint főispán  ur 
és Gyárfás  László kir. törvényszéki elnök ur ö 
méltóságaik védnöksége alatt műsorral egybekötött 
tánczestély rendeznek. Az estély műsora hírlapok-
ban közölve és kiosztva leend. Beléptidij személyjegy 
1 frt  családjegy 3 személyre 2 frt  50 kr. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete 8 órakor. Jelszó egyszerűség! A mint 
halljuk, a rendezőségnek sikerült vidékünk legjobb 
műkedvelő erőit megnyerni a közremükö désre ; 
ismételten ajánljuk ifjaink  igyekezetét. 

— Elfogott  rablógyilkos. A mint biztos for-
rásból értesültünk Tánczos Istók Mihályt a sepsi-
szentgyörgyi posta ellen elkövetett rablógyilkosság 
egyik főtettesét  Romániában Galaczon a monár-
hiánkat képviselő konzulátus elfogatta.  A helybeli 
kir. törvényszék megtette a kellő lépéseket a jeles 
férfin  kiadatása iránt, mert az illetőnek mint érte-
sültünk még itt is vannak elintézetlen ügyei, a 
mennyiben az itt rámért két évi szabadság vesztés 
büntetése alól elmenekült. 

— Tánczvigalommal egybekötött színielőadás. 
Szomaton Szent-István napján, a helybeli színtár-
sulat igazgatója, egy uj operette szinrehozatala 
alkalmával, az előadás utáu t á n c z v i g a l m a t 
rendez, melyre a n. é. közönséget ez uton is tisz-
telettel meghívja; Deréki igazgató a közönség ha-
tározott kívánságára, Kézdi-vásárkelytt, és Kovász-
nán is rendezett ilyen s inkább háziasnak nevezhető 
mulatságokat, melyek kitűnően sikerültek, és a 
melyeknek fesztelen  jó kedv adta meg a kellő za-
matot. Hisszük, hogy ez alkalmat a tánczolni szerető 
ifjúság  is felfogja  használni. 

— Fürdői élet. A csiktusnádi fürdőn  a ven-
dégek létszáma az augusztus hó 12-éu kiadott ki-

mutatás szerint 1093. Borszéken: a folyó  hó 
3-iki kimutatás 863 személyszámot tüntetett fel. 

— A zónaidő. Folyó hó 1-étöl fogva  a kor-
mány rendelete értelmében a zóna-idő lépett életbe. 
E szerint van berendezve a közlekedés, a hivata-
los órák stb. — s igy ehhez alkalmazkodik egész 
közéletünk. A delet azonban a szokásos déli ha-
rangozás még most is a régi jóféle  napidö szerint 
jelzi, a mi mindenesetre zavarólag hat a nagykö-
zönségre, mert az azon időhöz szokott nagy urat.: 
a gyomrot lázadásba hozza. Vájjon nem lehetne-e 
— ha már az órák is a zónaidő szerint járnák — 
a harangozást is aszerint eszközölni. 

— Villámsujtás. Folyó hó 7-én Csik-Szentmi-
hály községe „alszeg" tízesének juhai közül a 
villám mintegy 128-at agyonsújtott. Az állatok a 
vihar elől menekülni akarván, a legelőről a közel-
levő erdőhöz futottak,  s a villáin éppen akkor esett 
le az erdő szélén lévő fára,  a midőn a juhok kö-
zelébe jöttek, s igy az oda futókat  mind agyon 
sújtotta. Szerencsére a nyáj egyik része elmaradt 
volt a többitől s igy legalább azokban a villám nem 
tett kárt. Az elpusztult állatok értéke 600 frt. 

— A fürdőző  közönség figyelmébe.  Élőpatakon 
az eddigi szokásból eltérően azon jelenség tűnik 
fel,  hogy Romániából a vendégek] angusztus hó 
elején is jönnek nagyobb számmal, holott mind 
eddig julius közepén a feriák  beálltával szoktak 
tömegesebben kijönni; — Ennek oka abban kere-
sendő, hogy julius hóban odabenn is esős időjárás 
volt, mi miatt nem voltak kénytelenek mérsékeltebb 
égalyu vidékre menni. — Szállásra nézve hézagot 
pótol itt. a Dr. Otrobán Nándor újonnan épült csi-
nos „Zóna Villája" hol nemcsak egész idényre 
de egy vagy több napra, vagy csak egy éjre is 
mindig állanak rendelkezésre uj és tiszta 'ágyne-
művel ellátott, jól bebutorozott olcsó szobák. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Caikazercda augusztus 10. 

Buza tiszta hektoliterenként 7 frt  no kr. Huza közepes 0 frt 
— kr. ltoza 4 frt  50 kr. Árpa 4 t'rt - kr. Töröklmza 4 írt. M> 
kr. Zab 2 írt 50 kr Horaó !t frt.  — kr. l.cueso ÍR frt.  Fii-
ezulyka 10 frt  —kr. Kása 14 Irt — kr. liurgoiiva 1 Irt — 
kr. Marhaliua (klgramiuonkéiit) 40 kr. Sertéslma 4 I kr. 1W-
bécshns 24 kr. Szalma (imUcmiiizsáiikrut) ' frt  50 kr, 
Széna mm. 8 trt — kr. Ókrir párja 3.r>0 frt  — kr. Telién 
pária 2<H) frt  — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — írt 40 
kr Tilzila kinn. (1 méter) ? trt kr. Malacx ilaralija 1 írt 
60 kr. búd - frt  !>:> kr Itárány 2 frt  - kr. Csikc pária 
£0 kr. 7 tnjiU 10 kr. 

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

A „Gr. Kun Kocsárd székely füldmives  is-
kola igazgatósága a székely ifjakhoz  a következő 
pályázati hirdetményt bocsátotta ki: 

„Az algyógyi „Gróf  Kun Kocsárd székely 
fóldmives  iskola" igazgatósága 10 ingyenes és 4 
mérsékelt fizetéses  helyre, melyek f.  évi október 1-éu 
töltetnek be, ezennel pályázatot hirdet. 

Az iskola czélja: 2 éves tanfolyam  alatt a 
befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság minden ágá-
ban gyakorlatilag kiképezni, hogy a kilépő tanulók 
saját kis gazdaságuk okszerű kezelésére képesek 
vagy nagyobb birtokban a munkák felügyelésére, 
vezetésére alkalmazhatók legyenek. 

Pályázat feltételei  a követekezők: 1 Az in-
gyenes helyekre kizárólak csak a Háromszék-, 
Csík-, Udvarhely- és Maros-Tordavármegyei székely 
és a csángó községi illetőségű földmives  ifjak  vé-
tetnek fel.  Az ezen helyre befogadott  tanulók a 
teljes ingyenes oktatáson kivül, díjtalanul nyernek : 
élelmezést, lakást bútorral és ágyiruliával, fűtést., 
világítást, mosást, betegség esetén orvoslást, az ok-
tatáshoz szükséges tan-, kerti és gazdasági eszkö-
zöket. Kap miden növendék ruházatra évenként 15 
forintot  és szorgalmához képest évenként 15 forint 
munkabérre is számithat. 2. A 4 mérsékelt fizetéses 
helyre pályázhat bármely magyar honpolgár. Ezek 
minden hó 1-én élelmezésükre 9 frtot  fizetnek  az 
iskola igazgatóságánál. Az ezekre a helyekre be-
fogoddttak  csupán élelmezésben részesülnek; lakás-
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ról, ffltésről,  világításról stb. saját költségükön tar-
toznak gondoskodni. Egyebeken a benlakó tanulók-
kal egyenlő kötelezettség alatt állanak. 3. Mind az 
ingyenes, mind pedig a bejáró fizetéses  helyekre 
rendesen csak oly, a földműves  osztályhoz tartozó 
ifjak  vétetnek fel,  kik katonakötelezettségüknek 
eleget tettek, vagy a m. kir. honvédséghez soroz-
tattak be, vagy hadmentességet nyertek, és mezei 
munkák végzésére ép, egészséges, erős testalkattal 
birnak, mit orvosilag tartoznak igazolni 

Folyamodványok f.  évi szeptember 5-ig Al-
gyógyra (Hunyadvármegye, posta helyben) a föld-
mives iskola igazgatóságához nyújtandók be. 

Folyamodványok következőleg szerelendők 
fel:  a) Keresztlevél; b) Iskolai bizonyítvány, hogy 
az illető írni, olvasni tud ; c) Pályázó vagyoni 
állapotáról szóló hiteles bizonyítvány; vagyonta-
lanság esetén szegénységi bizonyítvány; d) Ille-
tőségi bizonyítvány ; e) Orvosi bizonyítvány arról, 
bogy a pályázó egészséges és mezőgazdasági mun-
kát elbíró testalkatú, trachomában vagy fertőző 
betegségben nem szenved, védhimlővel sikeresen 
ujraoltatott, vagy hogy a legutóbbi 5 év alatt 
valóságos himlőt állott ki, esetleg, hogy a törvény 
értelmében fel  van mentve a beoltás kötelezettsége 
alól. (A védhimlőre vonatkozó bizonyítvány hiá-
nyában a növendéket belépéskor az intézet orvosa 
újra beoltja.) f)  Erkölcsi bizonyítvány, s ha az 
illető 3 korosztályt kiszolgált katona, a katonai 
igazolvány is; g) Kiskorúság esetében szülei avagy 
gyámi engedélyről szóló nyilatkozat, hogy az illető 
az iskolába beléphet; h) Feleséges növendék, ha 
feleségét,  illetve gyermekeit Algyógyra hozza, ki 
kell mutatnia, hogy mi mód n tudja felesége  fen-
tartani magát. 

A befogadandó  tanulónak belépése alkalmá-
val egy ünneplő és egy hétköznapi ruhával, 2 pár 
fehérneművel,  2 pár lábbelivel, 2 köténynyel és 2 
törülközővel kell bírnia. Az iméntiből hiányzó fe-
hérnemű-, vagy öltözékdarabokat az igazgató-tanító 
a szobába helyezkedés előtt a befogadottal  be-
szerezteti, esetleg számára későbbi munka-keres-
ményének terhére előlegül bevásárolja. 

A fölvett  és belépő növendék kötelezi magát, 
hogy tisztességtudó, szófogadó,  szorgalmas lesz, 
kötelességének mindenkor megfelel,  a tanfolyamot 
teljesen kitölti, mit ha elmulasztana, azaz, ha en-
gedély nélkül előbb távoznék, köteles a reá addig 
az iskola által fordított  költségeket pontosan 
akár egyszerre, akár az iskola igazgatósága ál-
tal engedélyezett részletekben visszafizetni. 

Közhírré tétetik egyszersmind, hogy az er-
délyi résznek oly vármegyéi, melyek alapítván>i 
helyül évente 150 frt  fizetésre  kötelezik magukat, 
ez alapítványra egy megfelelő  korú olvasni, irni tudó 
növendéket küldhetnek, a ki szintén a jelzett ok-
tatásban és ellátásban részesül. 

Algyógyon, 1892. aug. hó 4-én. 
Gáspár József,  igazgató. 

.A. I s i s l~u.tr! 2 i i i zá , sa 
Szélien, 1892. aiignsztus 10. 

40. 59. 14. 56. 17. 

kor ezen tlkkvi hatóság irodájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át vagyis 112 frtot  kész-
pénzben, vagy 1881. évi november hb 1-ón 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. ézi LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1892. márczius 28 án. 
Szacsvay Imre, 

kir. tvszéki biró. 

Sz. 388G-1891. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Krausz 
Mihály csikszentdomokosi lakos végrehajtatónak 
csikszentdoinokosi Kurkó János, mint gondnok és 
gyám által képviselt id. Kurkó Mihály, Kurkó Do-
mokos, Kurkó János és kiskorú Kurkó József, 
Kurkó Mihály csikszentdomokosi lakosok végre-
hajtást szenvedők elleni 100 frt  tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék területén lévő Csik-Szentdomo-
kos község határán fekvő,  végrehajtást szenvedettek 
tulajdonát képező következő ingatlanokra : a csik-
szentdomokosi 160. sz. tjkvben A f  a. fogalt: 
2. rdsz. 679., 680. hrszámu belsőre 400 frt, 
8. „ 2342. szántóra 2 „ 
9- r 2478. „ 3 „ 

10. „ 2982. „ 2 „ 
11. „ 3001., 3G02. „ 3 „ 
12. „ 3875. „ 5 „ 
13. „ 4177. „ 2 „ 
18. „ 5584,5587. „ kaszálóra 266 „ 
28. „ 7312. „ 4 „ 
29. „ 7809,7810. „ 7 „ 
33. „ 8457. „ 8 „ 
34. „ 
35. „ 
36. „ 
37. „ 
38. „ 
42. . 
44. 

Sz. 117-1892. (1—2) 
Árverési hirdetmény. 

Csik-Szentimre község elöljárósága ezennel 
közhírré teszi, hogy a község tulajdouát képező 
„Medgyes" erdőrészben 117 (egyszáztizenhét) ka-
tasztrális holdnyi 5584 tömörköbméterre becsült 
Inczfenyő  (haszonfa)  a nm. földmivelésügyi  in. kir. 
minisztériumnak ez évi 26,217. szám alatt kelt 
engedélye alapján zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe-
kötött nyilvános árverésen f.  évi augusztus hó 30-án 
délelőtt 8 órakor Csikszentimre község házánál el 
fog  adatni. 

Kikiáltási ár: 4728 fit. 
Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-

sel értesíttetnek, hogy az árverési teltételek a 
község elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csik-Szentimre, 1892. augusztus hó 12-én. 
S&ndor Gergely, Miklós Pál, 

községi biró. h. körjegyző. 

Sz. 594-1892. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai királyi törvény-szén mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. fietegh 
Antal ügyvéd csíkszeredai lakos végrehajtatónak 
odavaló Szopos Domokosné született Gecző Maliid 
végrehajtást szenvedő elleni 75 frt  tökekövete-
lés s jár. iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék területén levő, Csíkszereda 
város határán fekvő  a végrehajtató és végrehajtást 
szenvedő tulajdonát képező a csíkszeredai 266. 
sz. tljkvhen A f  a. foglalt  1. rdsz. 151/a, 15I/b, 
152/a, 152/b, 152/c. hrsz. ingatlanokra az árverést 
1120 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan 
az 1892. óvi október hó 18 ik napján d. e. 9 óra-

8.VJG. 
9045., 9047. 
9361/„. 
9456/j. 
9636. 
10327., 10329. 

„ 1 10756. 
45. „ 10512-1018. 
48. „ 12382. 
49. „ 
50. „ 
51. „ 
62. „ 
53. „ 
64. 
55. „ 
56. , 

n » 8 „ 
n n 3 „ 
„ szántóra 13 „ 

o 
n n ^ • 
» n 1 n 
n n 21 „ 
n n 3 „ 
„ kaszálóra 22 „ 

„ 18 » 
12385. „ szántóra 8 „ 
14015. „ legelőre 3 „ 
1G369. „ szántóra 6 „ 
10588. „ 4 „ 
16728. „ 4 „ 
17003. „ 2 „ 
10355,10358,10359. hrsz. „ 18 „ 
10363., 10364. „ malom 160 „ s igy összesen 998 frtban  ezennel megállapított ki-

kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1892. évi október hó 
l-sö napján délelőtti 9 órakor Csik-Szentdomokos 
község házánál megtartandó nyilvános 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 igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapirbau a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 102. 
§-a értelmében a bánatpénznek i». bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szaoályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Csíkszeredában, 1891. évi deczember 30-án. 
A kir. tvszék, mint tlkkvi hatóság. 

Szacsvay Imre, 
kir. tvszéki bíró. 

Sz. 372—1892. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
ditrói Török Antal s társai végrehajtatonak oda-
való Csibi Sándor s társai elleni közösség meg-
szüntetése és járlékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lósi királyi járábiróság) területén levő Gyergyó-
Ditró község határán fekvő  a gyergyóditrói 529. 
sztjkvben A j- 1. rdsz. 1177/a. hrsz. alatt foglalt 
belső telek és azon található épületekre 1G0 frt, 
a 3. rdsz. 60.(1., 6092. hrszra 5 frt,  a 6. rndsz. 
6474. hrszra 9 frt,  a 7. rdszám 6685. hrszra 6 
frt,  a 8. rdsz. 6788. hrszra 5 frt,  a 9. rdsz. 6840. 
hrszra 5 frt,  a 10. rendszám 7074. hrszámra 
5 forint,  a II. rendszám 9955. hrszra 3 frt,  a 12. 
rdsz. 12731. hrszra 7 frt,  a 13. rdsz. 14379. hrszra 
2 frt,  a 14. rdsz. 15248. hrszra 3 frt,  a 15. rdsz. 
16276. hrszra 4 frt,  a 1G. rdsz. 17345. hrszra 3 
frt.,  a 17. rdsz. 24005., 24006. hrszra 8 frt,  a 18. rdsz. 

24194. hrszra 8 frt,  a 19. rdsz. 26271. hrszra 2 frt, 
a 20. rdsz. 26681. hrszra 6 frt,  a 21. rdsz. 27126. 
hrszra 15 frt,  a 22. rdsz. 27538. hrszra 3 frt,  a 
23 rdsz. 28568., 28569. hrszra 40 frt,  a 24. rdsz. 
28588/,,. hrszra 4 frt,  a 26. rdsz. 30764. hrszra 
6 frt,  a 28. rdsz. 3G318. hrszra 6 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. 
óvi szeptember hó 9-ik napján délelőtti 9 órakor 
Gyergyó-Ditró község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 
8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szeutmiklóson, 1892. évi julius 
hó 5-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

2£öl lő I g p . á c z , 
kir. aljbiró. 

Sz. 121 — 1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telelekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a „Gyer-
gyói első takarékpénztár-részvénytársaságinak 
mint végreliajtátónak gyergyóremetei Puskás La-
jos leánya Róza végrehajtást szenvedő elleni 155 
frt  tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Gyergyó-Remete község határán fekvő  a gyergyó-
remetei 228. sz. tljkvben A { 1. rdsz és 5l2.hr-
száin, a 2. rdsz. és 517. hrsz. a. foglalt  ingatla-
nokra 160 frt,  a 3. rdsz. s 4386., 4387. hrszra 
8 frt  18 kr, a 4. rdsz. 40S2. hrszra 1 frt,  az 5. 
rdsz. 7106. hrszra 1 frt  92 kr, a 6. rdsz. 7328. 
hrszra 2 frt  63 kr, a 7. rdsz. 8 J97. hrszra 1 frt 
15 kr, a 8. rdsz. 0080. hrszra 4 frt  3i kr, a 9. 
rdsz. 10909. hrszra 5 frt,  a 10. rdsz. 10921. hr-
szra 4 frt  62 kr. a 12. rdsz. 21203. hrszra 14 
frt  63 kr, a 13. rdsz. 22054., 22055. hrszra 34 
frt  G5 kr, a 14. rdsz. 24705., 2470G. hrszra 11 
frt  55 kr, a 15. rdsz. 20883. hrszra Ufrt47kr, 
a 16. rdszám 20917. hrszra 5 frt  77 kr, a 17. 
rdsz. 2888G. lnszra 1 kr, a 18. rdsz. 30065. hr-
szra 3 frt  85 kr, a 19. rdsz. 11791,3. hrszra 19 
frt  63 kr. — a remetei 19iiG. sztjkvben 1 rdsz. 
22730—22732. hrszra 52 frt  14 kr, a 2. rdszám 
26605. hrszra 11 frt  16 kr, — a 2331. sztjkvben 
A f  1. rdszám. 20795 -2Ö798., 26800 -2680.9, 
26810;a, 26810/b, 26810 c, 26810/d. hrszra 1C5 
frt  15 krban ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1832. évi szeptember bó 16-lk 
napján délelőtt 9 órakor Gyergyó-liemete község 
házánál megtartandó nyilvános árverezésen a meg-
állapított 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 igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
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 gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-Szeuliniklóson, 1892. évi ju-
lius hó 4-ik napján. 

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

i 

Ny. Györgyjakab M. Cskzereda, 1892. 


