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A rsikl vasút kérdéséhez. 
Lapunk hasábjain többször hangsúlyoz-

tuk már, hogy mennyire ideje végre vár-
megyénket is belevonni a vasúthálózatba. 
— Többször adtunk kifejezést  vármegyénk 
azon jogos óhajának, liogy végre mirólunk 
is gondoskodjék a kormány és ne hagyjon 
továbbra is a vasút áldásai után eredmény-
telenill sohajtozni. 

Mindig éber figyelemmel  kisértíík, hogy 
vájjon belátja-e kormányunk Csikvármegyé-
nck a vasút létesítésére vonatkozó égető 
szükségét? — és most egész örömmel kon-
statálhatjuk, hogy vége lett az örökös kö-
zönynek : Csikvánnegyét most már a közel 
jövőben átfogja  szelni egy elsó'reiulU vasút 
vonal, hiszen f.  hó 14-én már a törvényho-
zást is foglalkoztatta  a Romániával leendő' 
vasúti összeköttetés s ebben természetszerű-
leg a Csikvármegyében létesítendő v;nútak 
kérdése is. 

Az ez ír ányban történtekről olvasóink-
nak ismertető felvilágosítást  óhajtunk adni, 
midőn M o l n á r József  képviselőnknek és 
Ba ros s Gábor keresk. miniszternek az 
országgyűlésen elmondott beszédeit az aláb-
biakban közöljük. 

Ezekből látni fogják  olvasóink, hogy 
végre Csikvármegye is figyelembe  részesül, 
a hogy egyik legszorgosabb szükségletünk 
nemsokára kielégítést nyerend. 

íme „a Romániával létesítendő vasúti 
összeköttetésekről és az ezekre, valamint a 

létező csatlakozásokra vonatkozó viszonyok 
szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tár-
gyalásakor elmondott és vármegyénket k i-
v á l ó l a g érdeklő két beszéd: 

Molnár József  beszéde: 
Tisztelt ház! (Halljuk, halljuk.) A tár-

gyalás alatti törvényjavaslatot elfogadom  a 
részletes tárgyalás alapjául, mivel a Kelet-
tel való forgalom  szempontjából újból két 
csatlakozás terveztetik s részemről ugy köz-
gazdasági, de. főleg  politikai szempontból 
szükségesnek találom a Kelettel és különö-
sen Romániával való gyakorabbi érintkezést. 
(Helyeslés.) 

A forgalom  érdekéből a gyimesi csat-
lakozást nem tartom csekély fontosságúnak, 
mert Gahtcznál a Dunával és így u ten-
gerrel való összeköttetést nemcsak az átme-
neti kereskedelem, de a hazai termények-
nek a tengerre való hamarább jutása is sür-
gőssé is indokolttá teszi. Részemről meg-
vallom, csak csodálkozom is, hogy a kor-
mány e kérdésben ily későre határozta cl 
magát valamit tenni, vagy ily későn tudott 
eredményt elérni. Mert hu az átmeneti for-
galmat nem is tekintjük, :t minthogy cz 
irányban tulvérnies reményeket nem is táp-
lálhatunk ; de hogy Magyarországnak, kü-
lönösen pedig a keleti határ felé  eső' részé-
nek nyers és némilég ipari termékeire nézve 
közgazdaságilag nagy lendületet fog  adni c 
vasúti összeköttetés, azt csak az tagadhatja, 
ki nem ismeri az erdélyi részek természeti 
kincsnek kiaknázatlan forrásait.  (Igaz, úgy 
van ! balról.) 

Es éppen ezen körülmény az, mely 
arra kényszerit, hogy a volt kormányok el-

lenében szemrehányást tegyek azon lanyha-
ságért, melylyel az erdélyi, különösen pe-
dig a székelyföldi  részek közgazdasági ér-
dekei iránt viseltettek. (Ugy van! balról.) 
Hiszen már maga az, liogy egészen a leg-
utóbbi időkig a Székelyföldnek  alig volt 
vasútja, mig az ország többi részei majdnem 
mindenütt be voltak hálózva ily forgalmi 
eszközöl kel, eléggé mutatja, hogy a székely 
megyék mennyire mostohagyermekei az 
egymásután következő központi kormányok 
és a törvényhozás gondoskodásának. Elég 
c végből csak arra hivatkozni, hogy néhány 
évvel ezelőtt lulvarliclyniegye csak nagy 
nicgterhcltctése mellett juthatott a rövid szé-
kely vas útjához és hasonlóan van most Ilá-
roinszékincgye is az ő viczinális vasíitjával. 
A mi pedig Csikmcgyét illeti, mely itz egész 
határ hosszában nyul el, daczára a megye 
áldozatkészségének, most is vasút nélkül áll, 
mert ugylátszik, hogy az állam nem akar 
it vasút kiépítéséhez semmi nevezetesebb 
segélvlve. 1 járulni. Pedig az igazságos kor-
mányzási politikának nézetem szerint mindig 
az volna a feladata,  hogy a szegényebb 
sorsú vidékeket támogassuk első sorban, 
mint a melyeknek anyagi ereje gyenge és 
az ország vagyonosabb részeivel szemben 
méltán igényelheti a nagyobbmérvü állami 
segélyezést. (Jlelyeslés balról.) 

A tisztelt kereskedelemügyi miniszter 
iir ugyan jóindulattal volt mindig a székely 
érdekek iránt, de ugylátszik a kormány nem 
ment túl a jóindulaton, inert most is olyan 
szerződést kötött, mely messze távoli időre 
halaszthatja a csatlakozást. Már pedig az 
állani részéről megérdemelné Csikmegye a 
nagyobb áldozatot, melynek derék székely 
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Jártam az erdőn, 
A hol egykor régen 
Boldogan pihent 
Szivem a tiéden. 
Mit szólt az erdő ? 
Nyájasan köszöntött; 
Nem láttam utján 
Egyetlen göröngyöt. 

Kék nefelejcsek 
Felém bólintgattak, 
Vadrózsa bokrok 
Halkan hívogattak. 

Kínálta ágyát 
A harmatos árnyék; 
Zizegett a fii: 
Hej! ha veled járnék! 
Ha te itt volnál ! 
Vállamra hajolnál, 
Mégis csókólnál 
A csipkebokornál. 
Madár fölszállna, 
Falevél reszketne . 
Boldogan borulnék 
Szerető szivedre. 

l e t e a a d o t t R e j c e m . 

Isten adott nékem, 
Edes feleségem! 
Nem vehet el tőlem 
A világon senki, — 
Senki ha csak Ő nem ! 

Össze vagyunk forrva 
Kéjre, fájdalomra; 
Szerelemnek élünk — 
S a halálhoz is tán 
Ölelkezve érünk. 

Iiinliiyűuszky  (lyiilii. 

Barátom kályhája. 
Irta: Hochschild Lajos. 

(Felolvastatott a gyergyószentmiklósi vereskcroszt-citylet 
filléres  télyen.) 

(Vége.) 
Egyszer egy ily alkalommal a csokoládécznk-

ron kivül azzal kedveskedtem neki, — az ugorka-
szezon alatt már más thémát nem kaptam — 
hogy elmondtam, minő felfedezést  lettem a lapok-
ból a tevéről, hogy az t. i. kilencz napig képes 
dolgozni anélkül, hogy egy cseppet is igyék. () 
találékony eszű volt ugyan s szellemes és gyors 
megjegyzéseivel sokszor a sarokba szorított, de 
azt még álmodni se mertem volna, hogy újdonsá-
gomra oly kádencziát mondjon, mint a minőt mon-
dott. „Ez nem nagy felfedezés  — mondá ü félre-
bigygyesztett ajakkal — én meg fedeztem  fel 
olyan teremtményt, ki kilencz napig képes inni 
anélkül, hogy egy cseppet is dolgozzék." Ezért 

j nagyon megharagudtam, mert akkor vakáczió lé-
vén s a mézes heteket éltem, tehát csakugyan jól 
fogott  a semmittevés, de azért a körülményekből 
kifolyólag  sértésnek vettem a czélzást s .lanus-
tcmplomunk ajtaját kinyitottam. O sértést nein 
látván a fentebbi  megjegyzésben, két napig nem 
tet te be az ajtót. En igeu bosszús voltain, indula-
tos léptekkel jártam fel  s alá a szobában. A „mi-
mika" kézikönyvében nincs mozdulat leírva, me-
lyet a legnagyobb természethiiséggel ne ábrázol-
tam volna: gyűlölet, harag, kétségbeesés, de hiába! 
az én Vilmám nem tette be Janus-templomunk 
ajtaját. Rettenetes a nők liarcza! gondolám. Pus-
kaporuk, töltényük soha se fogy  ki s a kiéhezte-
tés taktikájához nagyon értenek. Én nein hiszem, 
hogy ilyen harezban valamikor a nő kapitulált 
volna! 

Én is ingadoztam s azt gondoltam, hogy fel-
tétlen kapituláczióra adom meg magamat, mint Gör-
gei Világosnál vagy mint III. Napoleon Sedánnál, 
de mégis csak éu szerettem volna megnyerni a 
csatát ezen egy esetben. Úgyis máskor mindig én 
voltam az engedékenyebb s a templomajtócska 
bezárásakor, valahányszor békét kötöttünk, a meg-
alázásnak egy nemét, vivta ki tőlem. Mindezzel 
nem törődtem, csak duzzogni ne lássam, melyet ö 
niesterileg tudott fnkozni.  Duzzogó helye eleintén 
ugyanis csak egy szék volt, azután egy kuczkót 
foglalt,  el, később duzzogó kamarába zárkozott, 
inig végre tanulmányozás által annyira vitte, h ogy 
az egész házban duzzogott. — Most ezen esetben 
egy hang belülről hozzám is akkép szólt, mint egy 
tábornokhoz a legfőbb  tábornok: „Édes barátom, 
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népe a haza iránti kötelesség teljesítésében 
mindig az első volt, és abban is, hogy az 
országnak közgazdasági tekintetben is első 
megyéi közzé tartozzék, csupán az a kö-
rülmény gátolja, hogy nagymérvű termé-
szeti kincseit, különösen kőszénből, vasból, 
márványbői, fából,  rézből és ásványvizekből 
való termékeit nem tudja a tőke hiányából 
kiaknázni és értékesíteni. 

Minthogy p' lig a tőke, különösen ipar1 

termeívénvek tekintetében nehezei hatá-
rozza el .agát befektetésekre  vasút nélkül, 
és igy a csiki vasutaknak, illetőleg a szé-
kely vasúthálózatnak szükségességét már 
ezen közgazdasági érdek is kétségtelenné 
teszi, megvallom, reám rosz hatással volt a 
szerződés második czikke, mely a gyimesi 
csatlakozásnak keresztülvitelét esetleg 6 évig 
elhalasztatja, holott ha már egyszer felis-
mertetett, a szükségesség, a vasút, mielőbbi 
keresztülvitele lett volna az állami és helyes 
közgazdasági czél. 

Éppen ezért bátor vagyok kérdezni a 
miniszter urat, miut a kiről megvagyok győ-
ződve, hogy egy külföldi  állammal való 
•csatlakozás iránt nem köt addig szerződést, 
mig a keresztülvitel iránt nem alkotott ma-
gának tervet, — hogy a gyimesi csatlako-
zást minő vonalon és mely vidéken gon-
dolja legalkalmasabban hazánkban a fővo-
nalhoz folytatni;  a Vii'pités iránt minő lé-
péseket szándékozik tenni, vagy alkudozá-
sokat cz irányban kezdeményezett-e és egy-
általában a csiki vasíitak létesítését akarja-e 
oly módon siettetni, hogy az összeköttetés 
ne hat év, hanem annál sokkal rövidebb 
idő alatt valósuljon meg. 

Egyébiránt a törvényjavaslatot elfoga-
dom a részletes tárgyalás alapjául. (Helyeslés.) 

Bare j Gábor a következőket vála-
szolta : 

T. ház ! Azon vasutak épitése tekinte-
tében, a melyről a t. képviselő ur szólt, a 
kormány már hosszú idő óta meg tett volt 
minden lehető lépést és hogy mennyire fon-
tosnak tartja ez ügyet, bizonyítja az is, 
hogy a mint csak lehetővé vált, létesítette 
azon egyezményt, amelynek értelmében ép-
pen a székelyföldi  vasíit építésének ügye 
haladhat leginkább előre. 

A t. képviselő ur nem volt tehát igaz-
ságos akkor, midőn szemrehányást tett a 
kormánynak a miatt, hogy e csatlakozás 
létesítése tekintetében késedelmes volt, inert 
t. képviselőház neui egymagától Magyaror-

szág kormányától függött  a rendezés, hanem 
fllggött  más kormánytól is s ennek követ-
keztében a kölcsönös megegyezés, a mely 
csak ezidőszerint érvényesült, tette lehetővé 
a jelen szerződést. Itt tehát a magyar kor-
mány mulasztásáról, késedelmezéséről szólani 
annyival kevesbbé lehet, mert a mint mél-
tóztatik emlékezni, .még a 80-as évek elején 
fopndott  el a törvényhozás egy javaslatot, 
amely a predeali állomás létesitésével fog-
lalkozik és amely e hosszú idő alatt nem 
nyert a másik fél  részéről szentesítést. A 
hangulat, a viszonyok nem voltak olyanok, 
hogy a magyar kormány törekvése érvé-
nyesülhetett volna ; most azonban az egyez-
mény meg van, es a magyar kormány ez 
egyezményben is egyik zálogát látja annak 
a kedvező és barátságos viszonynak, amely 
a két szomszéd állani között, megvagyok 
róla győződve, mindkét állam jól felfogott 
érdekében létesült. 

V mi engem illet, t. képviselőház, a 
székelv vasutak kiépítése érdekében támo-
gatni fogok  minden oly javaslatot, a mely 
felhasználva  ez egyezmény következtében a 
csa' íozási pontokat, minél nagyobb vidé-
ket ölel fel  a székely teriiletekből. En kész-
séggel fogom  támogatni a héjjasfalva-szé-
kelyudvarlielyi vasút folytatását  képe/ő és 
már régebben kombinácziú alatt levő vasút 
ügyét; szívesen fogom  támogatni a Szász-
lii'gen felől  15 só felé  tendáló u. n. loká-
lis vaxútut, melynek szintén van kiágazása 
Gyinies felé  ; és ha ez akeziót, észlelni fogom, 
n magyar kormány részéről uem fog  semmi 
si'in eliiiulasztatni arra nézve, hogy az ille-
tékes tényezők összehafó  niiíködése létre-
hozza o fontos  vasutakat és összeköttetése-
ket. Hanem ismételve hangoztatom, liogy 
éppen (Jsikniegyét illetőleg szükségesnek 
tartom, liogy a helyi érdekeltség is mozog-
jon és tegye meg a maga részéről azt, a 
mi ily fontos  vasút létesítéséhez szükséges. 

Itt bátorkodom a t,. képviselő urnák a 
hat évre vonntkozó állítását is helyreigazí-
tani. T. képviselő ur rosz néven veszi, hogy 
a csatlakozások kiépítésére hat esztendő van 
kitíízvc. Erre vonatkozólag ajánlom figyel-
mébe a második czikk szövegét, inel v ek-
ként szól: 

„A magas szerzüilo lelök kiilülozik magukat arra, liogy 
ininilegyikllk sajiit tiTiilnlén akár engedélyezés akár jicdifţ 
állatni költségen üiimloakoilni b>jţ arról, hofţy  a fantrinlitelt 
két uj csatlakozd»! vonal lehetőleg riiviil idő alatt, dc legké-
sőbb a jelen egyezmény ratiükácziójának kicserélési! napjától 
számított bal év alatt kiépitlesM-k és iizembe helyeztessék." 

A hat év tehát a legmesszebb menő 
határidő, a mely alatt e kiépítésnek mind-
két részről meg kell történni, de ha a vi-
szonyok megengedik, azt minél előbb meg 
fogjuk  tenni Rövidebb határidőt kitűzni, 
mint 6 évet, könnyelműség lett volna; mert 
egyfelől  a csatlakozási pontok megállapítása 
szükséges, másfelől  pedig szükséges egy vég-
leges tervben megállapodni, mely a vasutak 
kiépítésére egyáltalán vonatkozik. 

Ezután a legszükségesebb az, ami min-
dennél mindig szükséges : a keilő pénz be-
szerzése. Ezért volt oly határidő kitűzve, a 
amely lehetőleg mindenre eléftw..;gca  lesz és 
őszintén óhajtom, hogy tényleg elégséges 
is legyen. 

Ezeket a t. képviselő ur felszólalására 
elmondva, én is csatlakozom az ő ebbeli 
kéréséhez : méltóztassék a javaslatot általá-
nosságban a részletes tárgyalás alapjául el-
fogadni.  (Általános helyeslés.) 

Ezután a ház a tvjavaslatot általános-
ságban és reszleteibt.. elfogadta. 

Mzeii t I s t v á n k i r á l y ü n n e p é n . 
A történelem az emberiségnek legbizto-

sabb tanítómestere, az emberi életnek legtün-
döklőbb vezéi fáklyája. 

E történelem győzi meg a jelen kornak 
tiuit a mull idők tetteinek hclvcs voltáról vagy 
ellenkezőjéről. — E történelem győz meg ben-
nünket, bogy c földnek  legtökéletesebb intéz-
ménye a kereszténység elterjedése vala. 

A kereszténységgel Magyarország története 
egybeforrott  azon pillanatul, melybén a ke-
resztvíz cseppjei István király vállaira hullottak, 
annak a királynak, ki vS/ilveszter pápa szavai 
szerint igazán apostola volt nemzetének. 

Közel egy évezred telt cl azon idő óta, 
midőn az első magyar király e haza földén  a 
kereszténység fájának  magvát elültette, mely 
magból az egészséges terebélyes tölgy kinőve, 
most egy ország felett  terjeszti ki ágait, védve 
és óva e nemzetet minden bajokról. 

Ma, midőn e nemzetre majdnem riinoso-
lyog a második évezred hajnala, a nagy apos-
toli király ünnepén vissza kell gondolnunk a 
magy r kereszténység megteremtőjére, a dicső 
emlékű István királyunkra; hiszen a keresztény-
ség vezetett, ez alkotott, ez gyarapított, ez 
fényt  kölcsönzött, cz oszlatta el a nemzet felé 
tornyosult számtalan borút, cz védett, ez ol-
talmazott ezer vész és vihar között. 

Általában a kereszténységnek édes ha-
zánk löldcn elterjedése, megerősödése, a keresz-

tain s föléje  hajolva, nyájasan ismételve a mit vö-
rös irónnal a kép alá irlam. 0 nyakamba borult, 
sírt, nem szólott ugyan, de künyei megmagya-
ráztak mindent. 

Es e jelenettől kezdve a családi zavarok 
eltűntek egünkről. Sikerült megkötnöm családom-
ban az örök békét. Büszke is vagyok a sikerre, 
barátom, mert nekem sikerült az, a mi sok állam-
fértiunak  még eddig nem sikerült, s a miről a 
philantropisták és humanisták annyit gyűléseznek, 
s a miről oly sok szépet írnak, hogy t. i. a világ 
nagy családjában megalapítsák a világbékét. Vi-
lágbéke azt hiszem akkor lesz, ha minden nő kö-
veti az én nőm példáját; s ha minden családban 
a családi törvényhozást megosztják a férj  és nő 
között. 

Nálam a kormányzás tehát két kamarára 
van osztva: én a felső  házat, nőm pedig az alsó 
házat képezi. Igy állapítottuk meg ezt nőmmel, 
mikor az örök békét megkötöttük. Azóta nem pár-
toskodunk és biztos alapon nyugszik a családi 
trón és a béke. 

És most Isten veled, kedves barátom s igaz 
szívből kívánom, hogy légy te is oly boldog, mint 
én, ha meg nem előztél volna a családi alkotmá-
nyos kormányformával! 

valahára egy győzelmecbúét te is vívj ki!" Igen ám, 
de hogyan ? — Semmit sem használ a férfiak  nehéz 
tüzérsége, a háromszázezer jól felfegyverzett  ok! 
ők mindegyikre dupla kartácscsal felelnek.  Ha 
győzni akarok csak csellel tehetem ezt . 

Meg van, nagyszerű, pompás! Egy életre 
vaió eszme villant meg agyamban s hasznomra 
akartam értékesíteni. 

A „Vasárnapi Újság" a feleségek  két ellen-
tétes jellemére két találó és remek kivitelű képet, 
hozott. Egyik kép jelképezte a szeszélyes, hara-
gos uralkodni vágyó nőt, ki a családban a hege-
móniáért küzd; — a másik a békés, szelíd, en-
gedékeny természet nőt. A képmagyarázat kö-
rülbelül igy szólott: Képeink két egyenlő korbeli 
nőt ábrázolnak s mégis mily óriási különbség a 
kettő között! egyikről eltűnt a báj, a kelleni 
s a szépség hamar romba dölt. A női szeszély 
lassanként lelopkodott az arczról minden kellemet 
s helyébe ránezokat rakott. Szemében van ugyan 
élet, van hév, de ez a harag, a szeszély heve, 
mely mérgezett nyilakat szór. Arczán az indulatok 
vonásai szeműnk elé állítják a lelket is, megele-
venedik előttünk a kép és egy oly nőre ismerünk 
kinek fő  vágya, hogy környezetében korlátlan ha-
talommal urakodjék, kinek szeszélye előtt szolgai-
lag hajoljon meg mindenki, — ki mellett senkinek 
akarata ne legyen. Mit ér mindezen kényúri hata-
lom, mit ér a főn  ragyogó korona, ha a nő ezért 
legszebb hatalmát, legbecsesebb ékességét adja 
cserébe? Az uralomvágy, a szeszély szétdúlja a 
nő szépsé^t, mint a dér a mezőt; elhervasztja 
összetépi, miként rirágbimbót a fergeteg.  A sze-

j szélyes, zsarnok nő zavart forrás  vize, tisztáta-
I ii s mert ilyen — a legszomjasabb sem mer ször-
pölni abból enyhe cseppeket. 

A második kép a női szelídség és engedé-
kenység hü képmása. Ugyanolyan korbeli nőt áb-
rázol, mint első s mégis a szépség még teljes ép-
ségében meg van, a szemekből, az arczból, az aj-
kakból gyönyör, boldogság int felénk.  Tjeikét nem 
dúlja semmi szenvedély, lianem az öröm s boldog-
ság sugara ömlik belőle szét. Könnyű elképzelnünk, 
mily ked\ e.> az élet azon családban, hol ily nő a 
feleség!  Száműzve a perpatvar, a családi kor-
mányzás egyetértöleg történik, a család feje  itt a 
férj,  szive pedig a nő. Itt a férj  egész lelkével 
csügg a nő jólétén; életét, erejét koczkára kész 
tenni bármikor és a nő ezért szerelmet s engedel-
mességed ad viszonzásul. Nagy tartozásért mily 
kicsiny, — mily parányi dij ez! Oh de dőrék a 
nők, hogy hadat viselnek, hol békét kellene árasz-
taniok s fölényt,  uralmat vadásznak épp ott, hol 
nekik szolgálniok kellene ! Hisz azért gyenge a 
nő, hogy a külső a belsővel egyező legyen. És de 
nagyon dőrék, hogy szeszélyük s uralkodni vágyó 
szenvedélyökért feláldozzák  a szépséget. 

A hirtelen támadt eszmém pedig az volt, 
hogy e két képet s a képmagyarázatot Vilmám 
asztalára teszem s veres irónnal odaírom, hogy 
„mintaképül melyeket akarod választani, drága 
Vilmám ?" 

A terv pompásan ütött ki. Vilmám sokáig 
nézegette a képeket, olvasta a magyarázatot; — 
szemei megteltek könynyel, majd ismét kiderült 
arcza; miközben észrevétlenül melléje lopózkod-
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tínységnek nemzeti fejlődésünkre  felszám  ldl-
hatlan sok áldást adó hatása annyira evidens, 
mindenki eiött annyira ismert, hogy hálára 
lobban minden igaz honfi  lelke a mai napon, 
a z első magyar király névünnepc napján, szent 
István iránt, kinek létét, haladását köszöni e 
hon, e nemzet. 

Az anyagiasság divatos korában se feled-
kezzünk meg mai napon a szent királyról! 
Gyújtson szent lelkesedésre e magasztos ünnep, 
mely ezer éves nemzeti, vallás erkölcsi és hon-
iiui erényekben gazdag multat tlr elénk! — 
Áldjuk a gondviselést, hogy megajándékozta ho-
nunkat első apostoli királya által a keresztény-
ség jótékony szellemével s vezérelt ennek lo-
bogó fáklyájával! 

L E V E L E Z É S . 
Fürdői levél.*) 

I lărgita- filrdő,  aug. 11. 
Az uj-út megnyitásával szokatlan élet kez-

dett pezsegni a csicsói Hargita-fürdőben.  A hol 
azelőtt néhány évvel csak szenvedő embereket 
lehetett látni, most máskülönben egészséges ü 
lést kereső embereket is lehet látni. 

Augusztus 2-án a Csicsó-veniléglőben nagy 
bankettet rendeztek, melyen 42 fürdővendég  vett 
részt. Igen hosszas volna ennek lefolyását  ponto-
san leírni. Gazdag volt az szellemes toasztokban, 
melyeket Kossuth Lajos nagy hazánkliára, Bene-
dek Isiván veterán honvédre, dr. Orbán Gyulára, 
Balá/.s Dénesre ^ „öbb jelenlévő tagokra, nevez., 
tesen a Bukarestből és Udvarhelymegyébül itt levő 
vendégekre mondották. Legérdekesebb pohárkö-
szöntőt mondott dr. Orbán Gyula, melyben azt 
indítványozta, liogy a fürdővel  szemben levő „Oro-
tás" tetőnek szikláját „Kossuth-sziklá"-nak ke-
reszteljük el. — Estve igen sikerült bál volt a 
( sicsó-veniiéglö nagytermében. 20 pár tánczolta a 
franezia-négyest.  A hangulat, mely e fürdőben  ál-
talánosan mindig jó, kitűnő volt, csak késő éjjel 
némult el Gyurka czigány hegedűje. 

Kedden, azaz ang. 4-éu délután kivonult egy 
44 tagbó! álló válogatott társaság az Orotásra, 
hogy az indítvány értelmében az ott büszkén emel-
kedő' sziklát ,Kossuth-sziklá"-vá keresztelje. A 
szózat eléneklése után !'• a I áz s Hmina kisasszony, 
m.ut keresztanya a következő beszédet mon-
dotta 

„Te büszke szikla! legszebb része e kies 
völgynek, hódolattal kérlek, engedd meg, hogy 
neved mai naptól kezdve az idők végtelenségeig 
„K o s s u t h-s z i k 1 a" legyen. Hordozd büszkén 
e nevet, melynek hallatára a honlisziv nemesen 
földobog,  és légy mindig, mig e viliig áll büszke 
hirdetője annak, liogy a székelyek hazájában buz 
gón imádják az Istent és lelkes szívvel tisztelik 
a valódi honfiúi  érdemet. — A Mindenható áldja 
meg szrretett hazánkat; tegye boldoggá a népet, 
mely földjét  lakja, szent kegyelmével védje meg 
minden bajtól; atyai kezével pedig vezesse öt to-
vább a régi dicsőség útjain! Áldja meg és tegye 
buldoggá e vidéket s mindazokat, kik tündéri 
szépségeit megbámulni a közel és távolból ideván-
dorolnak. Es áldjon meg minket, kik e sziklaor-
uimi megjelentünk háromszori is éljent kiáltani sze-
retett magyar hazánkra és a legnagyobb magyarra 
Kossuth Lajosra. Éljen a haza! Éljen Kossuth 
bajos !•• 

A llymnus eléneklése után következett egy 
közös jó és gazdag ozsonna, melyen nem volt 
hiány a szellemes pohárköszöntökbea s csak este 
leié tért vissza a kiránduló társaság a fürdőre. 

Aug. 9-én újra rendeztetett egy igen sike-
rült bál. — 10-én kirándulás a „ Kossuth-sziklá"-
W. A fürdővendégek  száma az aug. 2-án meg-
nyitott vendégkönyv szerint mai napig 204-et 
tett ki. 

K Ü L Ö N F É L É É . 
— A király születésnapja, ü Felsége szüle-

tésnapját városunkban a lehető legnagyobb ünne-
pélyességgel ülték meg. F. hó 17-én a magán- és 
középületek fényesen  kivilágíttattak, a helyben 
•' lomásozó honvédzászlóalj kürtösei és dobosai 
n»gy takarodót rendeztek, bejárván az utczákat 
trombita- és dobszó mellett. A világítást nagy kö-
zönség nézte. F. hó 18-án d. e. hálaadó istentisz-

*) Lapank mólt számára elkésie érkezett 

telet tartatott a helybeli rk. templomban. Az is-
tentiszteleten a szokásos diszlövések adására egy 
erős honvédszázad vonult ki teljes diszbeu. Az 
istentiszteleten, melyen Balázs Ignácz czelebrált 
nagy segédlettel, részt vett a megyei tisztikar 
Mikó Bálint főispán,  a kir. törvényszék G y á r-
l á s László törvényszéki elnök, a honvéd tisztikar 
Miskov Péter zászlóaljparancsnok vezetése alatt. 
Megjelentek továbbá a városi tanács és más hiva-
talos testületek. Délben a tisztikaszinóban fényes 
tiszti ebéd volt. 

— Kinevezés. A csiksomlyói rk. fögymnasin  m 
érdemekben gazdag nyugalmazott igazgató taná-
rát I m e t s F. Jákó t. főesperest  Püspök ur exja 
a gyulafehérvári  káptalanhoz mester-kanonokká és 
székesegyházi plébánossá, az egyházmegyei szám-
vevőszék alelnökévé és ülnökké nevezte ki. — E 
kinevezésben bőségesen kiérdemelt elismerés érte 
Imets F. Jákó urat, a tanári pályán 30 évet meg-
haladó működésével elévülhetleu érdemeket szerzett 
nyugalmazott igazgatót és tegyük hozzá, hogy e 
kinevezés által igazságérzetünkön egy nagy csorba 
köszöriiltetett ki, inely csorbát azon körülmény 
ejtette volt, liogy a tudós igazgató pár hónappal 
ezelőtt anélkül nyugdíjaztatott volt, liogy legkisebb 
elismerés is akkor osztályrészéül jutott volna ; na 
de most e kinevezés arról győz meg minket, liogy 
az erdélyi püspök öexjának Imets részére egy kel-
lemes meglepetést fenntartani,  nem pedig — mint 
egyelőre látszott — az érdemekben gazdag papot 
mellőzni volt szándéka. — Őszintén gratulálunk 
Imets kanonok-plébános urnák és hosszú életet s 
megelégedést kívánunk kinevezése alkalmából. 

— Eljegyzés. Gyárfás  László a csíkszeredai 
kir. törvényszék köztiszteletben és szeretetben álló 
elnöke a napokban eljegyezte Szabó Zsuzsikát, 
Szabó János honvéd ezredes kedves és szellemdus 
szép leányát. Szívből gratulálunk. 

— Felkérés. Lapunk kiadója, kinek a lap fen-
tartása igen sok áldozatába kerül, tisztelettel felké-
ri a t. előfizetőket,  hogy hátrálékban levő előfizetési 
dijaikat „beküldeni szíveskedjenek. 

— Farkasok garázdálkodása. Csik-Szentkirály 
határán fekvő  Egres-Moc.sár nevii határrészén az 
ott legelő kecskenyájat a farkasok  megtámadták, 
9 dai kecskét szétszaggattak, 2!> drbot pedig 
kisebb-nagyobb mértékben megsebesítettek. A bes-
tiákra hajtóvadászatot rendeztek. Kz alkalommal 
egyik vadász fegyverét  elejtette, a fegyver  elsült 
s egy közelben levő embernek lábát keresztül 
lőtte. A sebesültet a kórházban ápolják. 

— Vixbefúlás.  Csikmadarason Bálint Károly 
4 éves leánykája a mult napokban a patakba liilt. 

— Öngyilkosság. Bélbori özv. llerlav Jánosné 
folytonos  viszálkodásbau élt sógorassznnyával, ki 
az amúgy is szomorkodott szivü özvegyet folyton 
vexálta, sőt némelykor fenyegette  is. llerlavné 
megunta a sok kellemetlenséget s sógorasszonya 
fenyegetései  elöl a halálban keresett menedéket: 
felakasztván  magát lakásának mestergerendájára. 

— Jégvihar. Sajnos eseményről tudósitnak 
Gyergyó-Bélborból: M. hó 28-án delelött két izben 
olyan irtózatos jégeső volt, hogy a községben és 
környékén a gabonaféléket  és kerti véleményeket 
majdnem teljesen megsemmisítette s havasokon le-
vő kaszálókat szintén tönkre tette. Az egyes jég-
darabok 20—25 gram nehézségüek voltak s.oly 
nagy mennyiségben hullottak, hogy még másnap 
reggel is egész jégrakásokat lehetett látni nyilt 
helyeken is. A kár megbecsülhetlen, a lakosság 
kenyér nélkül maradt s e miatt a legnagyobb ín-
ségtől lehet tartani. 

— Gyilkos, a ki jelentkezik. Ponta Fiule 
gyergyóalfalvi  Pál Istvánnal tőkéket állítottak 
elő az oláhországi Greniczes j nevü helységben. 
Mnnka közben összeszólalkoztak s Gál István 
Pontát csákányával le akarta ütni, de ez megelőzte 
s olyat kollintott Gálnak a fejére,  hogy az rög-
tön szörnyet halt. A gyilkos önként jelentkezett 
a gyergyótölgyesi csendőrségnél, a honnan Gyer-
gyó-Szentmiklósra kisérték és ott átadták a járás-
bíróságnak. 

— VffláffiCtapás.  Gyergy ó-Salamáson Szárán 
Mihály csűrébe e hó 8-án a villám beütött s azt 
a benne elhelyezett takarmánynyal együtt elham-
vasztotta a kár mintegy 400 forint. 

— Tflzok.  Gyergyó-Remetén a mult hó vé-
gén Antal Domokosnak és Puskás ̂ Lénárdnak a 
mező szélén levő istállói — valószínűleg gyújtoga-

tás folytán  — leégtek. A kár 400—500 foriut. 
— Súfalván  (Udvarhelymegye) Káti János csűre 
égett le a benne levő 300 forint  értékű lakar-
mánynyal együtt. 

-- Bucsubankett. Csik-Szentniártonon e hó 
14-én Köllő Ignácz volt aljegyzőnek gyergyószent-
miklósi kir. aljárásbiróvá történt kinevezése és tá-
vozása alkalmából, helybeli kartársai és barátai 
az úgynevezett megyeház nagytermében díszes 
buesu vacsorát rendeztek, melyen 32-en voltak 
jelen az értelmiségből. Ezen — ily kis helyiség-
ben — tekintélyes szám fényesen  igazolja, s mint-
egy megerősíti azt., hogy Köllő eddig is köztiszte-
letet szerzett magának s igy e jól megérdemelt 
előléptetése által a gyergyói társadalom intelligens 
osztálya az általános tiszteletnek örvendő tag-
ját, — a tisztviselői kar pedig a kitűnő ké-
pességű és fáradhatlan  munkássága tisztviselőt 
benne újra visszanyeri. A pohárköszöntések sorát 
Márton Ferencz kir. járásbiró a tőle megszokott 
ékes beszéddel megnyitván, mig egyrészről az ün-
nepeltnek méltóképpen megérdemelt előléptetése 
felett  őr'"'' :ét nyilvánitá, másrészről a tiszta jelle-
mű és hangyaszorgalmat .tanúsító tisztviselő távo-
zásán, ki — mint mondá — neki jobb keze va-
la s a kit ő mindig, mint édes fiát  ugy szeretett, 
az elválás okozta mély fájdalmának  adott kifeje-
zést. Bucsutóasztnkat mondottak még Dr. Molnár 
László és Solnay Sándor ügyvédek, üdvözölvén 
Küllőt, mint társadalmi életünk egyik legkiválóbb 
egyéniségét, mig Szakács Balázs aljárásbiró colle-
gája, a maga és az egész hivatali személyzet ne-
vében köszöntötte lel. A díszes társaság nagyobb 
része a késő éjjeli órákig maradt együtt, mi alatt 
a soron kiviili szebbnél szebb pohárköszöntők egy-
mást érték. Szivünkből kívánjuk e helyen is, hogy 
áldás, béke és szerencse kisérje ezután is e kis 
küriLkböl távozó derék székely atyánkfiát  s ad-
jon Isten neki lelki, testi erőt, egészséget és meg-
elégedést ! 

— Gyósztmiklósi hirek. B a n k e t t . Tankó 
András kinevezett aljárásbiró tiszteletére, távozá-
sa alkalmából igen népes és kedélyes bankettet 
rendezett a gyergyószentmiklósi intelligentia. Sok 
szép pohár köszöntő fűszerezte  az estélyt, melyek-

éből kitiint. Irigy a köztisztelet s szeretetnek ör-
vendett nálu.ik. Kisérje uj pályáján is ezen köz-
tisztelet s szeretet és azonkívül szerencse. — 
II a I á 1 o z á s. A halál a gyergyószentmiklósi 
tanítókat nagyon gyakran kezdi l̂átogatni. A 
lefolyt  évben három derék és szorgalmas uép-
tauilót ragadott el. Folyó hó 14-én temették 
el K r i s t á l y Antalt, kit életének 51-ik, taní-
tói pályájának pedig 2í-ik évében érte a halál. 
Özvegye, szülői, testvérei s számos kartársa, ro-
kona s ismerőse fájlalják  elhunytát. Benne a tan-
ügy egy lelkiismeretes és buzgó tauitót vesztett 
el, ki még b"legen, megtört, testtel is szorgalmasan 
vége/le azoa nehéz munkát, mely az egészséges 
férfi  erőt is próbára teszi. Temetése nagy részvét 
mellett ment végbe s fölötte  Hochschild Lajos ta-
nító egyesületi elnök mondott gyászbeszédet s 
gyergyó szeiitmiklósi kartársai nagyon szép ko 
szorul, tettek a ravatalra. 

— Az 1848 -49. emlékek kiállítása. Megte-
kiutve a az lK-fS—4!>-iki  szabadságharczi emlékek 
kiállítását,, meggyőződtünk, hogy a szent ereklyé-
ket — dicső multunk immár csöndes tanúit — 
bárki is, kiben liazatias szív dobog, nagy élvezet-
tel fogja  megtekinteni. Az egész kiállítás 7 termet 
foglal  magában. Legérdekesebb tárgyait a rendkí-
vül sok csataképek, — vértanúink és nagy-
jaink ereklyéi képezik. A nagy teremből feljutunk 
ii felső  nagy terembe. — Tiszteletteljes el-
fogultság  érzése vesz itt rajtunk erőt, mert csak-
hamar észrevesszük, liogy itt minden Kossuth. 
Látjuk öt családja körében, a nép között, az or-
szággyűlésen, munkaküzben stb. mintegy 250 kép 
s mindegyik más-más kiadvány. A nagyterem foly-
tatását az aradi szoba képezi. Itt vannak elhelyezve 
az aradi vértanuk reliet s;.obor mintái, melyeket 
Zala György készített és minden pozsonyi, pesti 
stb. vértanuk olajfestett  képei. A bejárat mellett 
levő harmadik nagy teremben van Eona szabadság-
szobor mintája. Itt van továbbá Osztrovszky József 
kur. tanácselnök 18ftí—4!)-iki  aradi kormánybiz-
tos remek filigran  farogványn  tabernakulumja, me-
lyet a josefstadti  fogságban  készített. Ki vannak 
állítva Osztrovszky egyéb gyönyörű rabfaragvá-
nyai is, melyek bármely képfaragó  becsületére vál-
nának. E teremben van elhelyezve 80 olmützi ma-
gyar rab olajképe is. melyet Tóth Ágoston festett 
Képviselve vannak a szabadságharcz különféle 
fegyverei  a primitiv kaszától az ágyukig. Hnsz 
honvéd fog  a kiállításban őrködni valamennyi más-
más 48—4Ü-P.S honvéd egyenruhában (lesz tüzér, 
vadász. 5 féle  lovas stb.) felelevenítve  előttünk a 
népmozgalmas napok alakjait. Valóban nagy és 
nemes feladatot,  teljesített a kiállítás rendezősége 
midőn szabadságliaiTzunk eme dicső emlékeit ily 
lehető legteljesebb egyiittességben és eredetiségé-
ben iparkodott a magyar közönségnek bemutatni. 
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Si lnéa ie t Gyergyóban. 
Gj crgyószentmiklót, 1891. anguaitns 16. 

Egry Kálmán tehetséges tagokból szerve-
zett s kitűnő vzetés alatt álló színtársulata 
már egy hete, Gyergyó-Szentmiklóson időzik s 
ezen idő alatt is több jeles és uj darabot ho-
zott színre. A hét repertoirja a következő dara-
bokból állott: „A becsület" (szinmű), „Náni1 

(népszínmű), „Rip" (operette), „Huszárszere-
lem" (vígjáték), „Az eleven ördög" (operette), 
„A gályarab családja" (szinmű), „Pepita" (ope-
rette). Ezek mind olyan darabok, melyek a na-
gyobb szinpjdok igényeit is kielégíthetik. A 
mi pedig előadásukat illeti, be kell vallanunk, 
hogy toinden előadáson meglátszik a kitűnő 
szervezés, » szereplők szorgalma és képessége 
s igy a közönség mindannyiszor összhangzó s 
felsőbb  színvonalon álló játékokban részesült 
s teljesen meg lehetett elégedve. 

A szereplők közül eddig a következők 
nyerték meg különösen a közönség tetszését: 
Mátrav Margit, ki szorgalmas és tehetséges szí-
nésznő. éneke, játéka és külső megjelenése na-
gyon jó, csak azt ajánljuk, hogy e külső eszkö-
zöket iparkodjék a művészet belső eszközeivel 
jobban egyesíteni, akkor ugy énekében, mint 
játéka' an több kellem, melegség és elevenség 
lesz. Ezeket például „Az eleven ördög"-ben 
szerencsésen érvényesítette is azért egyik sze-
repében sem ragadta el a közönséget, mint Le-
torrierres vicomte-jében. B. Prielle Kornélia 
kedvencze a közönségnek. Hangja iskolázott s 
jól tud vele bánni s azért éneke ugy az operet-
tekben, mint a népszínművekben mindig na-
gyon tetszik a közönségünknek. Játéka is kel-
lemes, ügyes és igy minden szerepében egy-
formán  kitűnő. Keresztesy Amália valódi sze-
repkörét „A gályarab"-ban mutatta be még 
eddig, mint Rózália s ebben ki is magaslott 
játékának drámai ereje és melegsége álal. Egyéb 
szerepekben is mindig gondosan alakit. — Mik-
lósy Ilonka, a társulat naivája legjobban tet-
szett „A becsületében, Leonorp szerepében, 
de általában mindig kedves és ügyes jelenség. 
Szilágyi Sze-tna szintén kedves és rokonszenves 
alakja a színpadnak s játékai tanulmányról tanús-
kodnak. Oláliné is nagyon hasznos, nélkülözhet-
len tagja a társulatnak sokféle  szerepköre s jó 
játéka miatt. A társulatnak a többi nőtagja is 
elismerésre méltó. 

Mivel tudósításunk szűk keretében részle-
tesen nem terjeszkedhetünk ki, azért a íérlita-
gokról is csak röviden emlékezünk meg. De-
réki Antal minden szerepében kiérdemli a kö-
zönség kiváló tetszését: alakításai, játékai gon-
dos tanulmányról és művészi képességről tanús-
kodnak. A társulat tekintélyét ugy is, miut 
művész, rendező, de mint iró és fordító  nagy-
ban emeli. Csatár Győző nagyon derék játékos 
s éneke kiválóan tetszik. Egry, igazgató, mint 
népszinmü-énekes teljes elismerést aratót, ér-
zésben kiemelkedő éneke s játéka által. Szar-
vasy Sándor nagyon tehetséges, ugyanezt kell 
mondanunk Liptai Lajosról is. Nyíregyházi 
Vilmos tenorista éneke színpadi alakja nagyon 
tetszik a közönségnek, csak előadásának szava-
valati részében nagyhátrány a szaggatott, dara-
bos kiejtés .Miklósi Gábor, Rátkai Soma jól 
megállják he'yüket s kiérdemlik a teljes elisme-
rést és megelégedést. 

A mellékszereplők is dicséretes buzgalom-
ról és megtelelő tehetségről tanúskodnak. A 
kitűnő magán énekek, valamint az összhangzó 
kardalok Német Ignácz jeles karmestert dicsé-
rik. A színpadi dekoráczió a „Rip-"ben igen 
szép volt. 

A közönség általában csak gyéren látogatja 
a színházat csak a „Pepita*' előadásakor telt 
meg, az anyagi siker tehát a társulat legszeré-
nyebb igényeit sem elégítheti ki. A társulat 
még csak rövid ideig marad Gyergyóban s a ki 
élvezetet talál egy jó társulat előadásaiban, az 
bátran ellátogathat a színházba, mert ilyen tár-
sulat ritkán jön hozzánk s ezt különösen a vi-
dék figyelmébe  is ajánljuk, mely eddig még 
távol maradt az előadásoktól. 

.A. k i s P u t r i EL-vizéusa 
Sze'ien, 1891. angnsttia 12. 

5. 43. 57. 66. 14. 

H T Y I L T T É B . 
E rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

Az „Első magyar gazdasági gépgyár részvényt&r-
sulat tek. Igazgatóságnak 

B - g d - a p e e t e n . 
10) kUlso váczi-út 7. 

Az Önöknél vásárolt 4 lóerejii, szeges rend-
szerű gőzcséplögéppel hat héteu át, naponként 14 
órát dolgoztunk és magszakitás nélkül, búzát, 
zabot és árpát csépeltettünk és kedvező széláram 
mellett átlag naponként 180—200 zsák bnzát vagy 
300 zsák piaezra kész zabot csépeltetheitfink. 

A legnagyobb elismerésünknek adunk tehát 
kifejezést  gép jósága és munkaképességéért, és az 
Önök gyártmányait oárkinek is melegen ajánljuk. 

Fehértemplom, 1S91. január 2'J. 
Tisztelettel Lovag Kurz Ed. 

NH. A legtiilili, a mi egy nap eléretett, í'4l zsák — 
vagyis megmérve 192 métermázsa lniza. 

I yazdafiihmtfq  fifflejitfbe! 

Alólirott tisztelettel értesitem a t. gaz-
daközönséget, hogy a koezaSCl'tósiiictH/.ést 
mer* ezdettem és e hó végéig rendelkezésére 
állok. 

S z a " b ó I s t v á n . 

Szám 454 — iKíil. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az l$8l.éviLX. 

tcz. 102. S-a éii elmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 2881—1891. 
szánni végzése által A. Zeutler és Solin liéesi 
czég részére, valamint, a csatlakoztatott * Lőrintz 
Ferencz, Jakab György, Márkus-alap, és Jai|iiés 
s társa czég javára csíkszeredai Hartos Béla ellen 
1483 frt  30 úr. 278 frt,  800 frt,  184 Irt 10 kr, 
és 400 frt's  járulékai erejéig elrendelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le-
és felülfoglalt  és lOo'l frt  lio krra becsült ruha-
szövetek, kész férli  ruhák, üzleti állványok, fali 
órák, lámpák, bútorok, varrógép, szerszámok s a 
többiből álló ingóságok nyilvános árverés útján 
eladatnak. 

Mely árverésnek az 2588—1891. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis L'sik-

Szeredán a város házánál leendő eszközlésére 
1891. övi szeptember hó 2-ik napján délelőtti 9 órája 
határidőül kitűzetik, — és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. tcz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszeredában, 1891. évi augusztus hó 
12-ik napján. 

G-oncLos l a t v á u x , 
kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 1954—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Keresztes Gerő végrehajtatónak gyer-
gyósalamási Lupu fezig  végrehajtást szenvedő el-
leni 51 frt  79 kr tökekövetelés éa járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószeni.niiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén levő Gyergyó-Tekerőpatak és (.íyó-Tölgyes 
községek határán fekvő  következő ingatlanokra : 
a gyótölgyesi 2. sztjkvben A. I. 2. rdsz. 296. hr-
számra 29 frt,  a gyótekeröpataki 1 54j. sztjkvben 
A. f.  I. rdsz. 456. hrszra 400 Irt, 2. rdsz. 458. 
hrszra 15 trt, rdsz. 3822. hrszra 138 frt,  4. 
rdsz. 3890. hrszra 14 frt,  r>. rdsz. 44112. hrszra 
30 frt,  6. rdsz. 10214. hrszra s trt, 7. rndszám 
12621. hrsz. 12 frt,  8. "dsz. 5625. hrszra 14 frt, 
9. rdsz. 5791. hrszra 16 frt,  a győLekeröpataki 
157 sztjkvlien A. -J-. 10. rsz. 3868. hrszáinra 675 
n. öl terűlei.tid a térrajz szerinti alakban 18 frt, 
a gyótekeröpataki 158. sztjkvben A. -j-. 14. rdsz. 
alattiból a 7265. hrszra 1162 n. öl területtel a 
térrajz szerinti alakban 49 frt,  a tekeröpataki 
159. számú tjkönyvben A. 8. rendszámból a 
3845 hrszáinra 1265 n. öl területtel 15 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási árbau az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1891. évi szeptember hó 17-ik napján d. e. 9 óra-
kor (íyergyó-Tekeröpatak község házánál rnegtar-
taudó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. ij-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi n iveinber hó 1-éu 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminis/.ieri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
S-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállítóul szalúlysz-rü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-SzenUniklósou, 1891. évi május 
hó 27-ik napján. 

S z á s z , kir. biró. 
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% 'Kézi lóerejü jájrgiinyo|s és 
* ^(í^r-miá^. §riurb% valamint a magas kormány rendelete jj 

szerinti T S o - z f e c s l z e n a - c L ő l s 
és tűzoltószerek országos egységes tömlők, csavarok 

és a régi fecskendők átalakításai 
§wdHiMl  cíesé  dren  ~ 3 M I megrendelhetők: 
^ I E I I E E E D E 

i3,E1ső Székely Gépraktárában a £ 
SZÉKELY-UDVARHELYT. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891. 
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S z í n é s z e t G y e r g y ó b a n . 
Gjcrgyóazentmiklfe,  1891. angoactus 15-

Egry Kálmán tehetséges tagokból szerve-
zett s kitűnő vzetés alatt álló színtársulata 
már egy hete, Gyergyó-Szentmiklóson időzik s 
ezen idő alatt is több jeles és uj darabot ho-
zott s/.inre. A hét repertoirja a következő dara-
bokból állott : „A becsület* (szinmű), „Náni" 
(népszínmű). „Rip" (operette), „Huszárszere-
lem" (vígjáték>, „Az eleven ördög" (operette), 
„A gályarab családja" (szinmű), „Pepita" (ope-
rette). Ezek mind olyan darabok, melyek a na-
gyobb sy.inp.idok igényeit is kielégíthetik. A 
mi pedig előadásukat illeti, be kell vallanunk, 
hogy Minden előadáson meglátszik a kitűnő 
szervezés, " szereplők szorgalma és képessége 
s igy a közönség mindannyiszor összhangzó s 
felsőbb  színvonalon álló játékokban részesült 
s teljesen meg lehetett elégedve. 

A szereplők közül eddig a következők 
nyerték meg különösen a közönség tetszését: 
Mátrav Margit, ki szorgalmas és tehetséges szí-
nésznő. éneke, játéka és külső megjelenése na-
gyon jó, csak azt ajánljuk, hogy e külső eszkö-
zöket iparkodjék a művészet belső eszközeivel 
jobban egyesíteni, akkor ugy énekében, mint 
játéka' an több kellem, melegség és elevenség 
lesz. Ezeket például „Az eleven ördög"-ben 
szerencsésen érvényesítette is azért egyik sze-
repében sem ragadta el a közönséget, mint Le-
torrierres vicomte-jében. B. Prielle Kornélia 
kedvencze a közönségnek. Hangja iskolázott s 
jól tud vele bánni s azért éneke ugy az operet-
tekben, mint a népszinmüvekben mindig na-
gyon tetszik a közönségünknek. Játéka is kel-
lemes, ügyes és igy minden szerepében egy-
lormán kitűnő. Keresztesy Amália valódi sze-
repkörét „A gályarab"-ban mutatta be még 
eddig, mint Rózália s ebben ki is magaslott 
játékának drámai ereje és melegsége álal. Egyéb 
szerepekben is mindig gondosan alakit. — Mik-
lósy Ilonka, a társulat naivája legjobban tet-
szett „A becsűlet'-bin, Leonorp szerepében, 
de általában mindig kedves és ügyes jelenség. 
Szilágyi Sze'tna szintén kedves és rokonszenves 
alakja a színpadnak s játékai tanulmányról tanús-
kodnak. Oláliné is nagyon hasznos, nélkülözhet-
len tagja a társulatnak sokféle  szerepköre s jó 
játéka miatt. A társulatnak a többi nőtagja is 
elismerésre méltó. 

Mivel tudósításunk szűk keretében részle-
tesen nem terjeszkedhetünk ki, azért a lérfita-
gokról is csak röviden emlékezünk meg. De-
réki Antal minden szerepében kiérdemli a kö-
zönség kiváló tetszését: alakításai, játékai gon-
dos tanulmányról és művészi képességről tanús-
kodnak. A társulat tekintélyét ugy is, mint 
művész, rendező, de mint iró és fordító  nagy-
ban emeli. Csatár Gyózó nagyon derék játékos 
s éneke kiválóan tetszik. Egry, igazgató, mint 
népszinmü-cnekes teljes elismerést aratót, ér-
zésben kiemelkedő éneke s játéka által. Szar-
vasy Sándor nagyon tehetséges, ugyanezt kell 
mondanunk Liptai Lajosról is. Nyíregyházi 
Vilmos tenorista éneke színpadi alakja nagyon 
tetszik a közönségnek, csak előadásának szava-
valati részében nagyhátrány a szaggatott, dara-
bos kiejtés -Miklósi Gábor, Rátkai Soma jól 
megállják he'yüket s kiérdemlik a teljes elisme-
rést és megelégedést. 

A mellékszereplők is dicséretes buzgalom-
ról és megtelelő tehetségről tanúskodnak. A 
kitűnő magán énekek, valamint az összhangzó 
kardalok Német Ignácz jeles karmestert dicsé-
rik. A színpadi dekoráczió a „Rip-"ben igen 
szép volt. 

A közönség általában csak gyéren látogatja 
a színházat csak a „Pepita'* előadásakor telt 
meg, az anyagi siker tehát a társulat legszeré-
nyebb igényeit sem elégítheti ki. A társulat 
még csak rövid ideig marad Gyergyóban s a ki 
élvezetet talál egy jó társulat előadásaiban, az 
bátran ellátogathat a színházba, mert ilyen tár-
sulat ritkán jön hozzánk s ezt különösen a vi-
dék figyelmébe  is ajánljuk, mely eddig még 
távol maradt az előadásoktól. 

.A. i c i e l u t r i H i i z á u s a 
Sze'ien, 1891. angiKtn* 12. 

5. 43. 57. 66. 14. 

N Y I L T T É B . 
K rovat alatti közlemónyekArt semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

Az „Első magyar gazdasági gépgyár részvénytár-
sulat tek. Igazgatósápinak 

B"U.da .pes te ix , 
10) külső váczi-út 7. 

Az Önöknél vásárolt 4 lóerejii, szeges rend-
szerű gőzcséplögéppel hat héten át, naponként 14 
órát dolgoztunk és magszakitás nélkül, búzát, 
zabot és árpát csépellettünk és kedvező széláram 
mellett átlag naponként 180 —200 zsák bnzát vagy 
300 zsák piaezra kész zabot csépeltetliettünk. 

A legnngyobb elismerésünknek adunk tehát 
kifejezést  gép jósága és munkaképességéért és az 
(ínök gyártmányait oárkinek is melegen ajánljuk. 

Fehértemplom, 1*91. január 29. 
Tisztelttel Lovag Kurz Ed. 

XH. A li'̂ tolih, a mi egy nap eléretett. i'4l zsák — 
vagyis megmérve IS2 métermázsa Ixiza. 

â yazdafli'imMq  fi^ieín\ébel 

Alólirott tiszteletiéi értesítem a t. «-az-
daközöiiséget, ho»-y a koozaSlM'trsiiH'tszÓ.st 
mer' ?zdettem éh e hó végéi»1 rendelkezésére 
állok. 

S z a b ó I s t v á n . 

Szám 454 — 1K9I. vli. 

Árverési hirdetmény. 
Alallirt kiküldött .végrehajtó az I Ss |. évi LX. 

tcz. 102. ij-a érlelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. torvényszék 2881—1891. 
szánni végzése által A. Zeutler és Solin bécsi 
rzég részére, valamint, a csatlakoztatott * Lörintz 
Ferencz, Jakab György, Márkus-alap, és Jaqiiés 
s társa czég javára csíkszeredai Hartos Béla ellen 
1483 frt  30 kr. 278 frt,  8(10 frt,  184 frt  10 kr, 
és 400 frt's  járulékai erejéig elrendelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le-
és felülfoglalt  és íou'l frt  üt) krra becsült ruha-
szövetek, kész férli  rnlták, üzleti állványok, fali 
órák, lámpák, bútorok, varrógép, szerszámok s a 
többiből álló ingóságok nyilvános árverés útján 
eladatnak. 

Mely árverésnek az 2568—1891. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csík-

szeredán a város házánál leendő eszközlésére 
1891. évi szeptember hó 2-ik napján délelőtti 9 órája 
határidőül kitfizetik,  — és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. tcz. 107. íj-a értelmében a legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszeredában, 1891. évi augusztus hó 
12-ik napján. 

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

Sz. 1954—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Keresztes Gerő végrehajtatónak gyer-
gyósalamási Lapu Ic.zig végrehajtást szenvedő el-
leni 51 frt  79 kr tőkekövetelés é» járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén levő Gyergyó-Tekerőpatak és Gyó-'l'ölgyes 
községek határán fekvő  következő iugatlanokra : 
a gyótölgyesi 2. sztjkvben A. 1. 2. rdsz. 296. hr-
száinra 29 frt,  a gyótekeröpataki 1 54."». sztjkvben 
A. f.  1. rdsz. 4r>6. hrszra 40« i frt,  2. rdsz. 458. 
hrszra 15 trt, 3. rdsz. 3822. hrszra 138 frt,  4. 
rdsz. 3890. hrszra 14 frt,  5. rdsz. 4462. hrszra 
30 frt,  6. rdsz. UI214. hrszra s trt, 7. rndszám 
12621. hrsz. 12 frt,  8. "dsz. 562:». hrszra 14 frt, 
9. rdsz. 5791. hrszra 10 frt,  a gyótekeröpataki 
157 sztjkvben A. f.  10. rsz. 3868. hrszáinra 675 
n. öl terűidtől a térrajz szerinli alakban 18 frt, 
a gyótekeröpataki 158. sztjkvben A. y. 14. rdsz. 
alattiból a 7265. hrszra 1162 u. öl területtel a 
térrajz szerinti alakban 49 frt,  a tekerőpataki 
159. számú tjkönyvben A. y. 8. rendszámból a 
3845 hrszámra 1265 n. öl területtel 15 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási árbau az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1891. évi szeptember hó 17-ik napján d. e. 9 óra-
kor (íyergyó-Tekeröpatak község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. ij-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. 
sz. a. kelt igazságUgyminiszieri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
^-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállituttl szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A gyi-rgyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Ívelt Gyergyó-Szentniiklósou, 1891. évi május 
hó 27-ik napján. 

S z á s z , kir. biró. 
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SZÉKELY-UDVARHELYT. 

I 
Ny. Györgyjakab Márton gyorsssjtóján Csik-Szereda. 1891. 



z . C S I K I L A P O K . . . 

Színészet Gyergyóban. 
Gjirgyószentmiklóg, 1891. anguizlus 16. 

Egry Kálmán tehetséges tagokból szerve-
zett s kitünó \ nzetés alatt álló színtársulata 
már egy hete, Gyergyó-Szentmiklóson időzik s 
ezen idó alatt is több jeles és uj darabot ho-
zott színre. A hét repertoirja a következő dara-
bokból állott : „A becsület" (színmű), „Náni" 
(népszínmű). „Rip" (operette), „Huszárszere-
lem" (vígjátéki, „Az eleven ördög" (operette), 
„A gályarab családja" (színmű), „Pepita" (ope-
rette). Ezek mind olyan darabok, melyek a na-
gyobb szinp.idok igényeit is kielégíthetik. A 
mi pedig előadásukat illeti, be kell vallanunk, 
hogy roinden előadáson meglátszik a kitünó 
szervezés, * szereplők szorgalma cs képessége 
s igy a közönség mindannyiszor összhangzó s 
felsőbb  színvonalon álló játékokban részesült 
s teljesen meg lehetett elégedve. 

A szereplők közül eddig a következők 
nyerték meg különösen a közönség tetszését: 
Mátrav Margit, ki szorgalmas és tehetséges szí-
nésznő, éneke, játéka és külső megjelenése na-
gyon jó, csak azt ajánljuk, hogy e külső eszkö-
zöket iparkodjék a művészet belső eszközeivel 
jobban egyesíteni, akkor ugy énekében, mint 
játéka' an több kellem, melegség és elevenség 
lesz. Ezeket például „Az eleven ördög"-ben 
szerencsésen érvényesítette is azért egyik sze-
repében sem ragadta el a közönséget, mint Le-
torrierres vicomte-jében. B. Prielle Kornélia 
kedvencze a közönségnek. Hangja iskolázott s 
jól tud vele bánni s azért éneke ugy az operet-
tekben, mint a népszínművekben mindig na-
gyon tetszik a közönségünknek. Játéka is kel-
lemes, ügyes és igy minden szerepében egy-
formán  kitűnő. Keresztesy Amália valódi sze-
repkörét „A gdlyarab"-ban mutatta be még 
eddig, mint Rozália s ebben ki is magaslott 
játékának drámai ereje és melegsége álal. Egyéb 
szerepekben is mindig gondosan alakit. — Mik-
lósy Ilonka, a társulat naivdja legjobban tet-
szett „A becsület'-bin, Leonorp szerepében, 
de általában mindig kedves és ügyes jelenség. 
•Szilágyi Szctna szintén kedves és rokonszenves 
alakja a színpadnak s játékai tanulmányról tanús-
kodnak. Üláhné is nagyon hasznos, nélkülözhet-
len tagja a társulatnak sokféle  szerepköre s jó 
játéka miatt. A társulatnak a többi nőtagja is 
elismerésre méltó. 

Mivel tudósításunk szűk keretében részle-
tesen nem terjeszkedhetünk ki, azért a lérlita-
gokról is csak röviden emlékezünk meg. De-
réki Antal minden szerepében kiérdemli a kö-
zönség kiváló tetszését: alakításai, játékai gon-
dos tanulmányról és művészi képességről tanús-
kodnak. A társulat tekintélyét ugy is, mint 
művész, rendező, de mint iró és fordító  nagy-
ban emeli. Csatár Gyózó nagyon derék játékos 
s éneke kiválóan tetszik. Egry, igazgató, mint 
népszinmü-cnekes teljes elismerést aratót, ér-
zésben kiemelkedő éneke s játéka által. Szar-
vasy Sándor nagyon tehetséges, ugyanezt kell 
mondanunk Liptai Lajosról is. Nyíregyházi 
Vilmos tenorista cneke színpadi alakja nagyon 
tetszik a közönségnek, csak előadásának szava-
valati részében nagy hátrány a szaggatott, dara-
bos kiejtés -Miklósi Gábor, Rátkai Soma jól 
megállják he'yüket s kiérdemlik a teljes elisme-
rést és megelégedést. 

A mellékszereplők is dicséretes buzgalom-
ról és megtelelő tehetségről tanúskodnak. A 
kitűnő magán énekek, valamint az összhangzó 
kardalok Német Ignácz jeles karmestert dicsé-
rik. A színpadi dekoráczió a „Rip-"ben igen 
szép volt. 

A közönség áltmában csak gyéren látogatja 
a színházat csak a „Pepita*' előadásakor telt 
meg, az anyagi siker tehát a társulat legszeré-
nyebb igényeit sem elégítheti ki. A társulat 
még csak rövid ideig marad Gyergyóban s a ki 
élvezetet talál egy jó társulat előadásaiban, az 
bátran ellátogathat a színházba, mert ilyen tár-
sulat ritkán jön hozzánk s ezt különösen a vi-
dék figyelmébe  is ajánljuk, mely eddig még 
távol maradt az előadásoktól. 

tele l v i t r i l i t i z á L s a 
Sxr'ipii, 1891. anfţu-itn»  12. 

5. 43. 57. 66. 14. 

5 Y I L T T É B . 
K rovat alatti küzlemónyckHi-t semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

Az „Első magyar gazdasági gépgyár részvénytár-
sulat tek. Igazgatósápának 

B u d a p e s t e n . 
10) ktiUu v&czi-út 7. 

Az Önöknél vásárolt 4 lóerejü, szeges rend-
szerű gőzcsép lőgéppel hat héten át, naponként 14 
órát dolgoztunk és magszakitás nélkül, búzát, 
zabot, és árpát csépé 1 tettünk és kedvező széláram 
mellett átlag naponként I8n— 200 zsák bnzát vagy 
300 zsák piaezra kész zabot csépeltetheilünk. 

A legnagyobb elismerésünknek adunk tehát 
kifejezést  gép jósága és munkaképességéért és az 
Önök gyártmányait o-írkinek is melegen ajánljuk. 

Fehértemplom, 1*91. január 2'J. 
Tisztelettel Lovag Kurz Ed. 

XII. A li'iţt.iMi, a mi i-itv nap eléruU'll. 1 z>ák — 
vag\B megiuérvi* IA2 im;lcrniáz<a lniza. 

gf  yazdafifámséq  fi  (melléébe! 

Alólirott tisztelettel értesíteni a t. gaz-
daküzünséget. Imgy a koczasci'tésiiictsy.ó.st 
nief*'  ?zdetteiii cs e hó végéig rendelkezésére 
állok. 

S z a b ó X s t T r á n . 

Szám 451 IS Í II . vli. 

Á r v o rési h i r d e t m é n y . 
Alatt irt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tcz. 102. ij-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 2881 —185)1. 
számú végzése által A. Xeutler és Solui bécsi 
r.zég részére, valamint, a csatlakoztatott * Lürintz 
Ferencz, Jakab György, Márkus-alap, és Jaipiés 
s társa c.zég javára csíkszeredai Bartos Béla ellen 
1483 frt  30 kr. 278 frt,  800 Irt, 184 frt  10 kr, 
és 400 frt'  s járulékai erejéig elrendelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le-
és felülfoglalt  és lOol frt  (ín krra becsült ruha-
szövetek, kész férfi  ruhák, üzleti állványok, fali 
órák, lámpák, bútorok, varrógép, szerszámok s a 
többiből álló ingóságok nyilvános árverés útján 
eladatnak. 

Mely árverésnek az 2568— 18!ll. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-

Szeredán a város házánál leendő eszközlésére 
1891. évi szeptember hó 2-ik napján délelőtti 9 órája 
határidőül kitűzetik, — és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. tcz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszeredában, 1S91. évi augusztus hó 
12-ik napján. 

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

Sz. 1954—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Keresztes Gerö végrehajtatónak gyer-
gyósalamási Lopu Iczig végrehajtást szenvedő el-
leni 51 frt  79 kr tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási Ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rűiéi éu levő Gyergyó-Tekerőpatak és Gyó-Tölgyes 
községek határán fekvő  következő iugatlanokra : 
a gyótölgyesi 2. sztjkvben A. I. 2. rdsz. 29(5. hr-
számra 29 frt,  a gyótekeröpat.aki 1 545. sztjkvben 
A. f.  I. rdsz. 45«. hrszra 40o irt, 2. rdsz. 458. 
hrszra 15 trt, 3. rdsz. 3822. hrszra 138 frt,  4. 
rdsz. 38il0. hrszra 14 l"rt, 5. rdsz. 4462. hrszra 
30 frt,  (i. rdsz. 10214. hrszra s trt, 7. rndszám 
12621. hrsz. 12 frt,  8. - lsz. 5625. hrszra 14 frt, 
9. rdsz. 5791. hrszra 10 frt,  a gyótekerőpataki 
157 sztjkvben A. f.  10. rsz. 3S68. hrszámra 675 
n. öl területtel a térrajz szerinti alakban 18 frt, 
a gyótekeröpataki 158. szl|kvben A. -[-. 14. rdsz. 
alattiból a 7205. hrszra 1162 II. öl területtel a 
térrajz szeriuti alakban 4!l frt,  a tekeröpataki 
159. számú tjkönyvben A. y. 8. rendszámból a 
3845 hrszámra 1205 n. öl területtel 15 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1891. évi szeptember hó 17-ik napján d. e. 9 óra-
kor Gyergyó-Tekerüpatak község házánál megtar-
taudó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alul Í!> eladatni foguak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. ij-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi u.némber hó 1-én 33113. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
ij-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállítóin szabályszerű elismer-
vényt átsző lgáltal ni. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, inint 
telekköuyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-Szeiitmiklósou, 1891. évi május 
hó 27-ik napján. 

S z á s z , kir. biró. 

' Kézi lóerejü jájrgíi nyo|s és _ é s 
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Ü ^ H C „Első Székely Gépraktárában6 

H dnmnm SZÉKELY-UDVARHELYT. 

Ny. Gyrgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891 


