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S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 
Györgyjakab utóda könyvkereskedése, hová a 
li-p szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

PÁRIS FRIGYES. 
A Páris Frigyes tiszteletére február 

16-án tartott bucsu lakomán részt vett 
a csiki intelligeucziánuk minden osztálya, 
mintegy kifejezésein  annak, hogy a volt 
kir. Ilgyészt mindnyájan tiszteljük és 
szeretjük. 

Hogy ő mije volt a csiki köz- é s 
társadalmi életnek, azt a legjobban vissza-
tükrözteti a csiki társadalom nevében 
Molnár József  által elmondott pohárkö-
szöntő s épen azért egész terjedelmében 
a következőkben közöljük azt: 

Tisxtelt  Uraim  ! 
Ka azt hiszem, hogy a társaságnak min-

den tagja most, midőn Páris Frigyes királyi 
ügyésztől buesuzuok, ugy van, mint én, ki ér-
zelmeiben két malom kerék közé kerül. Egy-
részt az elválás gondolata fájdalmasan  és le-
veróleg érint, másrészt pedig baráti lelkünknek 
egy bizonyos örömet kell a felett  éreznünk, 
hogy' ő ugy a személyére, mint a közérdekre 
és igy a hazára nézve is az eddiginél fonto-
sabb, habár felelősségteljesebb  állásba jutott. 
Őszintén megvallom, bogy e két különböző 
érzelem malom köve között mi s a csiki tár-
sadalom őrlődünk meg. 

Minthogy pedig emberek és igy az élő 
lények legönzóbbjei vagyunk, első sorban is az 
elválás fájdalma  ayooija el minden más érzel-
münket. De ez nem természetellenes dolog, 
mert Páris barátunk a csiki társadalomban és 
közintézményeinkben az első helyeket foglalta 
el s nagyon kétes, hogy a maga után hagyott 
ürt betöltheti-e egyáltalában valaki. Alig né-
hány éve idegenből mint kir. ügyész jött ide 
közibénk és ma mint vérünkből és szivünkből 
egészen átcsontosodott csiki ember távozik kö-
zülünk. Ennyire átformálni  bennünket, a kez-
detben mindig gyanakvókat és bizalmatlanko-
dókat s viszout ennyire összeolvadni velünk és 
pedig aránylag rövid idő alatt, ez az igazi 
csoda. És mi okozta ezt? Tisztán a Páris Fri-
gyes egyénisége. 

Mert bárhová tekintsünk, a hol ő meg-
fordult  vagy működött mindenütt a mintakép 
férfi  áll előttünk. Mint kir. ügyész éles látá-
sával, nagy képzettségével mindig hamar meg-
tnlálta az igazság fonalát  s talán épen ezért 
egyedül is többször lobogtatta a humánizmus 
zászlóját, mint akár 10—15 kartársa együtt. 
Mint reformátor  és társadalmi kezdeményező 
annyi uj eszmét, annyi nagyszabású tervet ve-
tett felszínre,  hogy erre csakis egy olyan ne 
meslelkü idealista és eszmékkel telt fő  képes, 
mint a milyen ó. Azonban az téved, ki azt 
hiszi, hogy ő mint idealista nem a teltek em-
bere, mert mint agitator páratlan. El sem kép-
zelhető, hogy mit furt  és faragott  a szövetke-
zetek kérdésében, mennyi elvet nyert meg a 
gazdasági, a nemesebb értelemben vett agrár 
eszméknek s ha a gazdakörük egykur a nép 
javára fognak  itt nálunk is működni, annak 
lángját és tüzét mind ó élesztette. Előttem 
egyik legszebb gondolata a székely fúldliitel-
intézet, mely már annyira megérett, hogy leg-
közelebb a törvényhatóság döntése elé kerül. 
Mily nagy horderejű ez az erdélyi magyarság 
és székelység megmentésére, micsoda nagy vár 
lesz ez az idegen és velünk ellenséges özönvíz 
elleni védekezésben, azt csak az tudja latului, 
ki ismeri vagy olvasta a külföldi  hasonló in-
tézetek áldásos működését. 

De tisztelt barátunk a közélet terén való 
működésén kívül egy pótolliatlan helyet hagy 
maga után a társadalmi életben elfoglalt  po-
zicziójánál is. Itt már igazán fájdalmas  a tá-
vozása, mert az ő jelenléte bárhol is egyúttal 
garancziája volt a szélsőségek elkerüléseitek, a 
nemesebb eszmék terjesztésének és a társa-
dalmi élet vidámságának, mely egyedül képes 
a szellemi erőt uj munkára buzdítani. Mint 
barát egy kiváló ember volt, melynek jellem-
zésére a legtisztább képet adja azon körülmény, 
hogy mi mindnyájan barátai voltunk és vagyunk 
3 neki még nálunk sem volt egyetlen egy irigye 
se. De azért az igazságot mindig megmondotta 
s szerintem egyik erénye, hogy féktelenül  gyű-
löli a zsarnokságot bármely formában. 

Azonban t. uraim inidön ezt a kincses 
bányát elveszítjük, csak két körülmény vigasz-
talhat. Az egyik annak tudata, hogy oly helyre 
megy, a hol a közérdek, az ország javára kell 
működnie, a másik pedig azon remeny, hogy 

talán ránk székelyekre is rásüt a nagyobi) 
megmentési akczió melege s ennek vezetése 
lelkesültebb kezek közé, mint a milyen a mi 
kedves barátunk, nem is kerülhet. En tehát 
poharamul Páris Frigyes uj működésének le-
nyes eredményére s épen hasonlóknak elérhe-
tése végeit mielőbbi visszatérésére emelem. 

A székelyföldi erdei legeltetések. 
A székelyföldi  erdei legeltetések 

túlságos korlátozása tudvalevőleg egyik 
legfőbb  okozója a székely nép gazda-
sági nyomoruságainak. \v, erdei legel-
tetések korlátozását természetszerűen 
követte a szarvasmarha-tenyésztés csök-
kenése, liolott ez volt eddig legfőbb  jö-
vedelmi forrása  a székely gazdáknak. 
E nagyon komoly körülményre liivja tel 
most a Székely Egyesület lüktmivelés-
ügyi miniszterünk figyelmét.  Az egye-
sület fáradhatatlan  tevékenységű elnöke, 
dr. Iiedö Albert nyug. államtitkár és or-
szággyűlési képviselő terjedelmes föl-
terjesztést intézett az egyesület nevében 
Darányi Ignácz földinivelésilgyi  minisz-
ter úrhoz, ki bizonyára a nála megszo-
kott lelkességgel karolja fel  ezt a ki-
válóan fontos  ügyet is. 

A Székely Egyesületnek dr. Bedö 
Albert által fogalmazott  felterjesztése 
igy szól: 

Nagrméltöságn Füldmiíelésiiyi Miniszter ür: 
Kesrelmes Urunk;: 

Egyesületünk számos tagjától és neveze-
tesen a székelyföldi  közérdekek több kiváló 
képviselőjétől arról értesültünk, hogy :» Szé-
kelyföld  lakosságának szarvasmarha-tenyész-
tésű az utóbbi évekbeli a legeltethet'» teriiletek 
lényeges megapadása következtében nagy ne-
hézségekkel, érezhető megromlással és hátrá-
nyokká! kii/.d ; elannyira, hogy a minden ívmlü 
igényeiben köztudomás szerint magát a legsa-
nyarubb mértékig korlátozó székely népünk 
önfentartliatásának  lehetosege, a viszonyokat 

helyszíni tapasztalatokból ismerők előtt, foly-
tonosan aggodalmasabbá válik és pedig oly-
mértékben, hogy a panaszokra inéltán okot 
szolgáltató felette  nehéz életviszonyok, a ter-
heit kiiiünhen megadással viselő, kitartóan szor-
galmas és munkás székely népünket már-már 
az i-lcsiiggcdés és a kétség lejtőjére juttatják. 

Ily körülmények között egyesületünk fel-
adatából eredő kötelességünk, hogy részünkről 
is közbenjárjunk mindazokban az életbevágó 
ügyekben, melyeknek körében teendő intézke-
désekkel népünk megélhetési viszonyainak ja-
vitliatása eszközölhető. Ilyen közelebbi és sür-
gős kérdés ezzel az alkalommal az erdőkben 
való legeltetés gyakorolhatásának lehető fo-
kozása. 

A szék' ly községek földniives  lakosságá-
nak. mint hegyvidéki népnek, köztudomás sze-
rint. egjik leglényegesebb jövedelmi forrását 
az állattenyésztés és ezzel kapcsolatosan a 
házi szükségletre megkivantató tej képezi. Az 
utóbbi evekben azonban az erdőkben való le-
geltetésnek. a múlhatatlanul szükséges mérték-
ben történt korlátozása, a szarvasmarha legel-
tetésének lehetőségét annyira leszorította, hogy 
ennek következtéilen az állattenyésztés tetemes 
hátrányokat szenved, jóllehet, hogy a székelj' 
vármegyék sok községében jelentékenyebb ter-
jedelmű olyan erdők vannak, a melyek az erdó-
liirvenyhen megszabott feltételek  szem előtt 
tartása mellett legeltethetók volnának s mint 
erre a czélra is felhasználták  a marhatenyész-
tés előmozdítása által a Székelyföld  lakossá-
gának megélhetésére felettébb  szükséges és 
hasznos szolgálatot tehetnének, valamint igen 
jelentékenyek az olyan erdők is, melyek álta-
lahan mint legelőerdók a legeltetési szükség-
letek kielégítésére lennének használandók. 

A Székelyföld  földművelési  és közgazda-
sági életének mindenik ágazatában sürgős se-
gél \ t igénylő állapotok megváltoztatására szük-
séges intézkedések között egyik leglényegesebb 
a marhatenyésztés erdekeinek hathatósabb fel-
karolása lévén, mély tisztelettel fordulunk  N'agy-
méltőságodhoz. kinek bölcs és hasznos intéz-
kedései a magyar földművelő  nép javára min-
den irányban gondos ligycleinmel terjednek ki, 
hogy a székelynép érkekeinek üdvös elómoz-
ditasa végett, kegyesen intézkedni méltóztatnék 
az iránt, hogy az erdészeti szolgálat terén mű-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Bocsa nélkül. 

Irma elmerengve áll a nehéz selyem füg-
gönyökkel félig  eltakart ablakmélyedés széles 
levelű tikuszai és haragos-zöld pálmái mögött 
és kibámul a zajos utczára... 

Minden tavaszi fényben  ragyog, minden 
örül a természet újjászületésének, mindenki 
mosolyog, csak az ö szivecskéjét borították el 
a bánat sötét felhői. 

Kezében egy névjegyet forgat  s olvassa 
a rá irt néhány szót, oly gyakran elolvasta 
már, fájó  tőszurásként hatott minden egyes 
szó lelkére s lángoló betűkkel vésődött Bajgó 
szivébe és mégis újra meg újra elolvasta: 
„Kedves barátom I Bocsáss meg. hogy eluta-
zásom előtt már nem látogathattalak meg, b 
egyszersmind add át Üdvözletemet szeretetre-
méltó kis nővérednek, ölel hived — Kazáry 
Ervin". 

Enynyi az egész éa neki mégis menynyi 
sok, pgy egész ragyogó, boldog, képzelt áb-
rándnak az összeomlása, egy Bzép álomnak 
a vége. 

Kazáiy Ervin a névjegy köldóje, fivéré-
nek jó barátja volt, naponta ott csevegett, ott 
bohóskodott, a kis Irmával a kandalló mellett 
ugy, mint egy fiatal  férfi  egy 14—15 éves le-
ánykával szokott, anélkUI, hogy szivében egye-
bet, mint őszinte, meleg barátságot érzett volna 
a kis halvány méla leányka iránt, anélkül, 
hogy sejtette volna, milyen lángoló, önfeledt 
imádatával rajongja ez ót, az első szerelemnek 
tiszta, szűzies lángolásával körül. 

Atyja és fivére  sem sejték Irma titkolt 
szerelmét, természetesnek találták, hogy sze-
reti Ervint, hogy örül hajon, hiszen a szegény 
anyátlanul felnőtt  leánykának alig volt mas 
arsasága, mint virágai, csacsogó madarai és 

livére Akos, kinek hideg, komoly gondolkozás-1 
módja oly elütő volt nővére ábrándos kedély 
világától. 

Gépiesen forgatja  fehér  ujjai között a 
sima névjegyet s vérpiros ajkai halkan susog-
ják a ráírt nevet: Ervin ! 

Lehajtja fejét  és finom,  keskeny kezével 
végig simítja kellemtól sugárzó homlokát. Nagy 
fekete  szeme lassan könynyel telik meg és 
mint harmatcsepp gördül az végig halvány 
arczán. 

— Való tehát, — susogja mélázva, — 
elment, elment, Anélkül, hogy csak egy pilla-
natra is feljött  volna, anélkUI, hogy csak egy 
bucsu kézszorítást, egy .,Isten hozzádot" nyer-
hettem volna tőle, elment — bucsu nélkül. 
Istenem, hogy szerettem én azt az embert! 
Jobban mindennél jobban saját életemnél. Bohó 
kis leány, hogy is ringattad magad oly csalóka 
álmokban, hogy te ót érdekled, de hiszen — 
susogja tovább mialatt a könyek feltartózha-
tatlanul folynak  végig arczán — oly szelíden 
nézett reám mindig szép, lélekteljes sötét sze-
meivel, oly gyakran mondta, hogy az egész 
nagy zajos városban csakis e kis szobában, az 
én kis szalonombnn érzi jól magát, egész far-
sangon át egyetlen bálban sem volt, minden 
estéjét itt töltötte és mégis most vége 
mindennek, elment — bucsu nélkül. 

Tekintetét körül jártatja a kis szobában, 
minden zug, minden bútordarab csak az eltá-
vozottra emlékezteti. A fekete  márvány kan-
dalló előtt ott áll még most is a puha hímzett 
támlájú hintaszék, itt szokott mindig ülni a 
félhomályban  Ervin és hallgatta mit Irma zon-
gorán játszott, sokszor olyan bánatosan nézett 
maga elé, vagy a lángok szeszélyes lobogásába 
sülyeszté tekintetét; ki tudja hová, kire gon-
dolt akkor is ? s mig Irma Chopin örökszép 
akkordjaiban, vagy egy-egy ábrándos magyar 
dal hangjaiban, néma szerelmi vallomását rö-
pité felé,  addig a szép ifjú  lelkét talán egy 

1 más kép foglalta  le, gondolatait egy más alak 
népesité be. 

Amott a kis rózsafa  Íróasztal mellett hány-
szor lepte meg Irmát, midiin a naplóját irta. 
hányszor kérte, hogy mutassa meg neki; o!i 
be jó, hogy legalább az ürjöngó, lázas érzel-
meket, melyeket a kis leány egyetlen bizalmas 
barátjára, a napló titoktartó lapjaira bízott, 
melyeknek minden sora csak az imáilutt ifjú-
ról beszélt, sohasem olvasta Kivin. Az Íróasz-
talon egy fénykép  áll, Irma fivére  van levéve 
rajta, Kazáry Ervinnel, csak igy merte a kis 
leány odahelyezni, hiszen azt a másik piezi 
képet, melyet medaillonjában visel a szive fö-
lött, nem látja senki, nem tudja senki, hogy 
Ákos fiókjából  csente el egyszer, midőn fivére 
egy hetet l'árisbaa töltött, ki kérdezné meg 
azt, init visel nyakán, a kis fekete  selyem 
zsinóron. 

Most hosszan, hosszan elmereng az Író-
asztalon álló arczképen. Oly híven van találva 
Ervin. Ugyanazok a mélyen fekvő,  mélázó nagy-
szemek, az omló sötét haj, a kissé fölvetett 
széles száj s az a gondolkozó, el-elboruló ma-
gas homlok. 

Inna szivét olyan végtelen bánat fogja 
el, ugy szeretné tőle megkérdezni, miért tá-
vozott igy, ugy szeretné tudni hova, merre 
ment, hiszen már azt sem tudja merre küldje 
lelkének epedő sóhajait, merre üzenjen neki a 
langyos szellőtől. 

Méla elmerengéséhői fivére  zavarta meg. 
ki gyöngéden végig siinitá puha, lazán kötött 
fürtéit. 

— Kéhzeld csak — szólt mosolyogva, — 
a rossz Ervin hova utazott el oly sietve, hogy 
még tőlünk sem ért rá bucsut venni, azt se 
tudatva hova ment, ma hallottam meg, hogy 
menyasszonyához utazott! 

Irma halotthalvány lett s oh milyen jó 
volt az a sötétzöld lombozatú fikusz  telep és 
azok a nehéz selyem függönyök,  hogy árnyba 

borin rták arczát s Ákos nem vette észre a 
gyilkoló kin éles kifejezését  vonásain, melyet 
a szegény leányka érzett. Nem tudta, hogy pár 
szavával egy szép álomnak vetett örökre véget, 
hogy ez az odavetett pár mondat talán egy ifjú 
elet tavaszát tarolta le mindörökre. 

Gondtalanul fütyörészve  hagyta el nővérét 
ki egyedül maradt, egyedül sajgó bánatával. 
Maga sem tudta mit érzett. 

Valami végtelen kinos fájdalom  szoritá 
össze szivét, s önkénytelenül is az íróasztal 
elé lépett, leült a kis kerek székre s arczát 
kezeibe temette. 

Most már minden világos volt előtte. Tudta 
miért nem kereste fel  Ervin a zajos mulatsá-
gokat, tudta miért töltötte minden estéjét az ö 
es livére társaságában. Hiszen ó csak „kis le-
á n y , a kire az a ragyogó, hódító, boldog és 
büszke bájos nő, Ervin menyasszonya nem 
lehetett féltékeny,  a ki a szép ifjúnak  nem vult 
semmi csak egy jó gyerek, egy kis barátnő, 
a kivel olyan jól el lehet fecsegni  a hosszú téli 
estéket. 

Meg egyszer megnézte Kazáry arczképét 
rajongó tekintetével, melyben összes sérelme, 
csalódása, fájdalma  és néma vád panaszhangja 
öszpontosult, nieg egyszer odahajtotta lázasan 
lüktető homlokát a fénykép  sima üveglapjához 
s azután odaomlott az Íróasztalra s zokogott 
hosszan, keservesen, mint csak egy fiatal  leány 
tud zokogni, a ki minden ábrándját, minden 
álmát, minden reményét sirba temetette. 

Az alkonyuló nap végsugarai odavetódtek 
a szép halovány gyermek arczára, idegesen 
remegő ajkaira, melyek a lemondás, a végte-
len keserv hangján csak két szócskát tudtak 
még susogni, két rövid szót, melyben azonban 
az ifjú  sziv összes boldogtalansága, összes bá-
nata benne foglaltatott:  b u c s u n é l k ü l 

Ange Pitou. 
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ködó helyszíni tisztviselő urak a székely köz-
ségek és közbirtokosságok erdőségeinél kiváló 
gondot fordítsanak  arra, hogy mindazokban az 
erdőkben, á melyekben a legeltetés megenged-
hető, vagy a melyek általában jövőre mint 
legelőerdők kezelhetők, a legeltetés megenged 
tessék s illetve a birtokosok szükségleteire 
való tekintettel legelő-erdőkké változtassa 
nak át 

Nem akaijuk kétségbe vonni Nagymél-
tóságod előtt, hogy a kérelmünk tárgyát ké-
pező erdei legeltetések kérdésében faterraelési 
szempontból az eddig követett eljárás megokol-
ható lehet, de azért mégis abban n meggyő-
ződésben él egyesületünk, hogy Excellentiád 
is bizonyára egészen czélszerünek ismeri azt. 
ha a jövő érdekében szükséges áldozatok nem 
teljes súlyosságukkal, de a megélhetés viszo-
nyaival arányban álló mértékkel nehezednek a 
jelen korszakban élő nemzedékre s ha ennek 
életfentartására  való tekintettel hosszabb időre 
kiteijedóleg éretik el az a kitűzött czél, mely 
az egyedüli erdőgazdasági szempontot tekintve 
kívánatos lehet. Ugyanezért azzal az alázatos 
kéréssel járulunk Excellencziád elé, hogy a 
székelyföldi  erdőknél a legeltetés túlságos meg-
szorításának alkalmazását jövőre mellőzni s a 
bölcs vezetése alatt működő erdészeti tisztvi-
selő urakat figyelmeztetni  méltóztatnék, hogy 
székely népünknek az erdei legeltetést a múl-
hatatlanul szükséges törvényes követelmények 
szemelótt tartásával ugyan, de a mindennapi 
megélhetésre szükséges segély alkalmazása 
végett az eddiginél fokozottab  mértékben en-
gedjék meg s ebből a czélhól a királyi erdő 
felügyelő  urakat és az illető erdőhivataloka 
kegyesen és mielőbb arra is utasítani méltóz-
tatnék, hogy az erdei legeltetések gyakorol-
hatásának megfelelő  kiterjesztése iránt a köz-
ségek s illetve az érdekelt birtokosok meghall-
gatása mellett ujabb helyszíni adatokat szerez 
zenek be s jelöljék ki mindazokat az erdőket, 
melyekben a birtokos kivánata esetében i 
legelóerdő-lizem berendezhető s illetve a me 
lyekben a legeltetés most ugyan nem gyako-
roltatik, de jövőre annak gyakorlása telje 
sithetó. 

Mély tisztelettel maradván a Székely Egye-
sület nevében 

Budapest, 1901. január hó 15. 
Dr. Bedó  Albert, 

a Székely Egyesület cluöke 

= A képviselőház ülései. A folyó 
hó 11-én tartott ülésben Dániel Gábor elnök be-
mutatta Bedóházy János Marosvásárhely má-
sodik kerülete országgyűlési képviselőjének 
megbízó levelét és jelenti, hogy Ebergényi 
Sándor megválasztása óta elmúlt a szabály-
szerű 30 nap s igy végleg igazoltatik. A föld-
mivelési költségvetéshez hozzá szólt Magyary 
Kossá Géza, ki a dohány termelés ügyeit a 
földmivelési  minisztériumhoz szeretné áttétetni, 
egyébként a költségvetést elfogadja.  Ezután 
Darányi Ignácz fóldmivelésligyi  miniszter szó-
lalt fel.  Bezerédj Pálnak hálás köszönetet 
mondott a selyem tenyésztés érdekében kifej-
tett önzetlen munkásságáért, jelentette, hogy 
téli tanítás több miut 1500 községben volt s 
az előadásokon 300 ezernél többen vettek részt, 
könyvet és füzetett  200 ezeret osztottak ki. A 
házi ipar megkedveltetésére 145 kurzust ren-
dezett. Igyekezett előmozdítani a húsnak és 
zsirnak kivitelét. A lótenyésztést szintén a szük-
séges nívóra igyekszik emelni. Az arabs lovak 
tanulmányozására expedicziót küld Arábiába. 
EmlitéBt tesz a munkás betegsegélyzó pénztár-
ról és munkás könyvtárakról. A telepítésről szól-
ván kiemeli, hogy Eczken Sándor maros-ludasi 
300 holdas birtokát felajánlotta  telepítési czé-
lokra, beszéde végén kijelentette, hogy egészen 
uj és érdekeinknek minden tekintetben meg-
felelő  autonom vámtárifáról  fog  gondoskodni. 
A minisztert zajosan megéljenezték. Az ülés 
végén Visontai Soma beszélt s kérte a minisz-
tert, hogy az olasz bornak nagy mértékben 
való behozatalát akadályozzák meg. A költ-
ségvetést nem fogadta  el. A február  hó 12-én 
tartott ülésben elnök bemutatta a főrendiház 
átiratát, mely szerint háznagynak Nyári Jenő 
bárót, jegyzőnek Almássy Imre grófot  válasz-
totta meg. Azután a földmivelési  költségvetést 
tárgyalták, melyhez Blaskovics Ferencz, Szu-
hányi Ferencz, Rohonczy Gedeon, Bessenyey 
Ferencz kormánypártiak és Horváth Ádám füg-
getlenségi párti szólottak hozzá. A február  hó 
13-án tartott ülésben terjesztették elő a Be-
dóházy János megválasztásáról szóló jegyző-
könyvet, melyet hiányai miatt kiadtak a ki-
lenczedik bíráló bizottságnak. A földmivelési 
költségvetésnél Györffy  Gyula utalva az er-
dők nemzetgazdasági fontosságára,  kéti a mi-
nisztert, hasson oda, hogy a közbirtokossági 
erdők kihasználása, ha azok telekkönyvileg 
felosztattak,  meg ne akadályoztassák. Felhozza 
a csíki erdők helyzetét s tulmagasnak tartja 
az államnak a kihasználásért fizetett  adót, hol-
ott a legeltetés nem mindenütt van megen-
gedve. Tekintettel a székelység szegény vol-
tára, kéri a minisztert, hogy lehetőleg fejlessze 
a székely állattenyésztést. Darányi Ignácz föld-
mivelési miniszter felelete:  T. Ház! Hogy a 
végén kezdjem t. képviselőtársam felszólalását, 
a mi az értékesítést illeti, bátor vagyok figyel-
meztetni, hogy abban, hogy a közbirtokosság 
értékesítési kérdései a felsőbb  forumhoz  jöhet-
nek, magok a közbirtokosok részére igen nagy 

védelem foglaltatik  (Igaz I Ugy van 1), mert a 
ki-ismeri a viszonyokat, az tudja — nem Csik-
megyéról Bzólok, hanem áltálánosságban, de 
meg ÍB nevezhetném azokat a dolgokat, a me-
lyek Mármarosmegyében történtek, a majdám-
kai közbirtokossági erdőknél — hogy ezek mind 
arra utalnak, hogy szorosan ragaszkodjunk 
ahhoz, hogy az ilyen értékesítések ne kéz alatt, 
hanem nyilvános árverés utján történjenek. 
(Élénk helyeslés). Felhozta t. képviselőtársam 
azt, hogy a közbirtokossági erdőknél akadá-
lyoztatok a kihasználás akkor is, — és felho-
zott specziális eseteket — mikor azon közbir-
tokossági erdők telekkönyvileg fel  lettek osztva. 
Megengedem, hogy ha a telekkönyvi felosztás 
akármily módon keresztül vitetett, az reám és 
közegeimre nézve bizonyos fait  accoinpli-t te-
remt, de természetesen nem zárja ki, hogy a 
véderdőkről és a közérdekből fentartandó  er-
dőkről a törvény értelmében akkor is gondos 
kodjam. (Helyeslés jobbfelól).  De hozzá kell 
tennem azonnal azt is, hogy t. barátomat, az 
igazságügyminiszter urat megkérdeztem, hogy 
e tárgyban mi a véleménye, hogy tudniillik az 
ilyen közbirtokossági erdőket lehet-e igy rövid 
uton telekkönyvileg felosztani,  igen vagy nem ? 
Ks az igazságügy-miniszter ur azt felelte,  hogy 
az ilyen közbirtokossági erdőket rövid uton 
felosztani  nem lehet, azokat csnk arányositási 
per utján lehet felosztani  (Helyeslés jobbfelól). 
és hogyha ilyen rövid uton felosztattak,  akkor 
ó azt helytelen eljárásnak tartja és e részben 
a maga szempontjából vizsgálatot indít. A mi-
ket t. képviselőtársam de „lege ferendn"  hozott 
elő az arányosítások kérdésében, arra vála-
szolni nem érzem magamat illetékesnek t. kol-
legám, az igazságügy miniszter ur nélkül. Fel-
hozta t. képviselőtársam a csiki erilók hely-
zetét is. ügyelőre azt mondhatom, hogy Csík-
ban az állami kezelés alatt álló erdők a leg-
kevesebbet fizetnek  egész Magyarországon. 
Másfelől,  a mi azt illeti, hogy az üzemtervek 
nem készültek el, erre a szerződés értelmében 
feltétlen  kötelezettség nem vállaltatott, de nem 
is vállaltathatott, mert a ki ismeri az erdé-
szeti viszonyokat, azt is fogja  tudni, hogy a 
hol részletes felmérés  nincs és a míg nincs s 
mig a határok tisztázva nincsenek és a mig 
uz arányosítás keresztülvive nincs ott és addig 
végleges üzemterveket megállapítani nem le-
het. De gondoskodás történt arról, hogy ideig-
lenes üzemtervek állapíttassanak meg 5—10 
évre, a melyek a kihasználást lehetővé teszik. 

T. képviselőtársam utalt végre a legel-
tetés kérdéseire. Erre nézve jelentem a t. Ház-
nak hogy Csikmegyében, allataim szerint, az 
erdőknek 75°f0-ábnn  a legeltetés meg van en-
gedve. Általában a legeltetés kérdését a leg-
nagyobb figyelemmel  és gonddal kisérem. Mond-
hatom, hogy az 1898-iki törvény végrehajtá-
sával szemben aránylag — aránylag mondom — 
kevés panasz merült fel,  de különben intéz-
kedtem, hogy a hol panasz merül fel  a legel-
tetések korlátozása tekintetében, ott nemcsak 
erdészeti közegeim, hanem mezőgazdasági köze-
geim is jelenjenek meg, (Élénk helyeslés), azért, 
hogy mind a két szempont, t. i. az erdészeti 
és az állattenyésztési szempont is egyenlő mél-
tatásban részesüljön. (Elénk helyeslés). Külön-
ben tudván azt, hogy sokszor summum jus 
summa iujuria, intézkedtem az iránt is, hogy 
ilyen kérdésekben intézkedni nélkülem ne le-
hessen, vagyis ezen fellebbezések  mjnd kizá-
ólag magamnak vannak fentartva.  (Elénk he-

lyeslés). Kz is mutatja, hogy a kérdésre milyen 
súlyt helyezek. (Helyeslés és tetszés). Külön-
ben, miután már felszólaltam,  a t. képviselő ur ál-
tal felhozott  as zékelység helyzetére és viszo-
nyaira vonatkozókra meg kívánom jegyezni, hogy 
én a székelység helyzetével komolyan kívánok 
foglalkozni;  (Tetszés és helyeslés) és pedig ko-
molyan kívánok foglalkozni  nemcsak az állat-
tenyésztés és a legeltetés szempontjából, ha-
nem foglalkozni  kívánok az egész vonalon, a 
mennyiben tárczám keretébe tartozik. (Tetszés 
és helyeslés). Ez egyike lesz a közelebbi teen-
dőknek és azt hiszem, hogy intézkedéseim 
olyanok lesznek, a melyek az ország közvéle-
ményének megnyugtatására fognak  szolgálni. 
(Élénk tetszés és éljenzés). A február  hó 14-éu 
tartott ülésben folytatták  és véglegesen befe-
jezték a földmivelési  tárcza költségvetését. A 
tételeket egytől egyig változatlanul megszavaz-
ták. Ezután hozzá fogtak  a közoktatási költ-
ségvetés tárgyalásához, A tárgyalást Wlassits 
Gyula miniszter vezette be egy nagy szabású 
lendületes beszéddel. Jeleutést tett a közok-
oktatás állapotáról s büszkén mutatott a nép 
nevelés fejlődésére  és az állami nép iskolák 
szaporodására. A mult század vájudásaiból fog 
kifejlődni  az uj modern iskola, melyben aztán 
az oktatás és modern élet követelményei ösz-
szeegyeztetendók s humániórákkal, a modern 
nyelvek tanulása a beszélgetés rendszerére 
vezetendő vissza, segíteni kell a túlzsúfolt-
ságon, nagy súlyt kell helyezni a testi nevelésre 
s végül nemzetivé teendő a nevelés. A február 
16-diki éa 17-diki ülésben szintén a közokta-
tásügyi költségvetést tárgyaltak. Janics Imre 
a felvidéki  nemzetiségi viszonyok szomorú ké-
pét tárta elő. Zichy János gróf  veszedelmes-
nek tartja, hogy az összes nevelés az állam 
kezébe adatik és követeli a katolikus autonó-
miát, Dózsa Endre szerint szabadságot, erőt, 
népboldngságot ezen a földön  csak az állam 
nemzeti egysége adhat. 

A népszámlálás ereűrnénye CakmeoRlHnL 
A vármegyénkben mult hó első napjaiban 

keresztül vitt általános népszámlálás eredmé-
nyéről most már módunkban állván képet nyúj-
tani, járásonkint elkülönítve az alábbiakban 
mutatjuk be: 

I. .Csíkszereda város. 
10OJ. 

jeleileri M e r i Duiesei 1891-ben Tolt. 
2(568 126 2794 1789 
II. Felcsiki járás. 

Szestdomokos 
és 

Balánbánya' 
Szenttamás 
Jenófalva 
Kaczfalva 
Dánfalva 
Madaras 
Rákos 
Göröcsfalva 
Vacsárcsi 
Madéfalva 
Csicsó 
Taplocza 
Zsögöd 
Mindszent 
Szentlélek 
Pálfalva 
Csobotfalva 
Várdotfalva 
Csomortán 
Borzsova 
Szentmiklós 
Delne 
Szépviz 
Szentmihály 
Gyimesfelsól. 
Gy.-középlok 
Gyimesbükk 

Összesen 

4435 224 4659 3996 

2500 
2160 
1089 
2445 
2029 
1425 
483 
730 

1094 
1780 
1590 
1127 
1110 
666 
523 
411 
873 
674 
597 

1109 
664 

2681 
2321 
1894 
2517 
4282 

222 
52 

104 
190 
178 
121 
44 
46 

109 
222 
127 
99 
89 
24 

140 
76 

286 
74 
98 

153 
96 

212 
200 
116 
57 

306 

2722 
2212 
1193 
2635 
2207 
1546 
517 
776 

1203 
2002 
1717 
1236 
1199 
690 
663 
487 

1161 
748 
695 

1262 
760 

2893 
2521 
2019 
2574 
4588 

2381 
1790 
905 

2253 
1794 
1203 
439 
684 

1566 
1843 
1423 
940 
996 
666 
502 
362 
719 
579 
516 

1009 
590 

2577 
1888 
1592 
1984 
2789 

43208 3667 46875 
III. Alcsiki járás 

37985 

Kászon-Altiz 964 176 1140 911 
Kászon-Feltiz 1234 243 1477 1303 
Kászon-Impér 1158 179 1337 1136 
K.-Jakahfalva  1306 306 1612 1349 
Kászon-Ujfalu  1761 334 2195 1847 
Lázárfalva 829 113 942 804 
Kozmás 1229 303 1532 1329 
Csekefalva 1152 160 1312 1163 
Szentmárton 1358 151 1509 903 
Szentkirály 1642 263 1905 1532 
Szentimre 1733 237 1970 1791 
Szentsimon 1483 207 1690 1354 
Csatószeg 989 154 1143 941 
Menaság 2032 225 2257 2114 
Bánkfalva 1586 213 1799 1494 
Szentgyörgy 2012 259 2271 1990 
Verebes 404 60 464 392 
Tusnád 2333 243 2576 2025 

összesen 25205 3926 29131 
IV. Gyergyó-Szentmiklósi járás, 

Gy.-AIfalu  5756 409 6165 
Gy.-Ditró 6140 
fiy.-Remete  4916 
Gy.-Szárhegy 3837 
Gy.-Sztmiklós 7012 
Gr.-Tekerópatak 2296 
Gy.-Ujfalu  3379 
8y.-Csomafalva3188 
G7.-Kílyénfalva  861 
Gy.-Vasláb 827 
Gy.-Várhegy 2307 
Gy.-Salamáj 1485 

összesen 42004 

423 
637 
254 
405 

18 
269 
161 
60 
42 
21 
38 

6563 
5553 
4081 
7417 
2314 
3648 
3349 
921 
879 

2328 
1523 

27365 

5175 
5811 
4584 
356.'! 
6104 
2045 
3027 
2824 
824 
752 

2106 
1287 

Gy.-Tögyes 
Gy.-Békás 
Gy.-Holló 
Gy.-Borszék 
Gy.-Bélbor 

27^7 44741 38102 
V. Tölgyesi járás. 
3038 
6254 
1333 
1477 
1276 

93 
127 
58 

l&i 
41 

3131 
6381 
1391 
1611 
1317 

2758 
5429 
1147 
1471 
1123 

117169 
Összesen 13378 453 13831 11928 

S e t S 1 2 6 4 6 3 10899 137362 
Ezek szerint a tiz év alatti szaporulat 

vármegyénk területén 20193 lelket tesz, mely 
szembetűnő nagy arányú emelkedés székely 
fajunk  szaporaságának eklatáns bizonyítékát 
szolgáltatja s egyúttal megezáfolja  a kiván-
dorláshoz fűzött  rém meséket, mert habár ta-
gadhatlan, hogy évenkint munkakeresés czél-
jából ennek a lakosságnak legalább 10-ed része 
a szomszéd Romániába ki is szokott menni, de 
időnkint vissza is szokott valamenynyi térni, 
szívósan ragaszkodván azon silány röghöz, mely-
nek talaján nyert életet. 

Hogy pedig a munkakeresés végetti ki-
vándorlásra hova tovább mind jobban rászorul 
a nép, ily szaporodás mellett könnyen érthető, 
midőn az amúgy is csekély s már is túlterhelt 
pántlika földek  mind jobban megoszolván, a 
szaporodó családok részére egy-két hónapra ÍB 
alig nyújtanak élelmet. Qyárak és iparválla-
tok pedig megyénkben nincsenek, kénytelen a 
szegény nép oda menni, hol állandó kereset-
hez van reménye éa azt meg is találja. 

Ne csak ígéretekben, hanem tettekben ia 
mutassa meg tehát a kormány, hogy ennek az 
államfentarto  szapora fajnak  helyzetével ko-
molyan akar foglalkozni.  — 

és a ZttlfOld. 
(Krónika a mult hétről.) 

A mult hetet a Kisfaludy  társaság ötven-
ötödik közgyűlése nyitotta meg. Böjthy Zsolt 
elnök mondott nagyszabású beszédet. Rámuta-
tott arra a szellemre, a mely a társaságot ve-
zette és abbeli tevékenységére is, melylyel az 
utolsó évtizedekben az irodalomnak irányt igye-
kezett adni a egyben konatatálta a sikereket 
a melyeket a társaság e tekintetben elért. 
Azután a mai irodalmi életet vizsgálván, ki-
jelentette: .ha irodalmunk régi, nemzeti és 
erkölcsi eszményét megőrzi, nincs mit tartanunk 
a tárgyakban és a formákban  mutatkozó for-
rongás fejlődésétől*.  Az ülés többi részét Varga 
Gyula főtitkár  jelentése és még néhány felol-
vasás töltötték be. A társaság uj tagjaivá vá-
lasztattak: Szana Tamás és Pékár Gyula. A 
gyűlést követő lakomán Kis János szuperin-
tendensnek, a régi klasszikusokkal foglalkozó 
költőnek emlékét elevenítették föl. 

A marosvásárhelyi véres választás ügyé-
ben, mely országszerte oly nagy hullámokat 
vert fel,  szorgalmasan foly  a vizsgálat Ez re-
ményt nyújt arra, hogy a sajnálatos esemény 
indító okai kitisztáztatnak és a bűnösök, ha 
vannak ilyenek, elveendik méltó büntetésüket. 

Hálásan kell megemlékeznünk Eczken  Sán-
dor  erdélyrészi földbirtokosról,  a ki maros-
ludasi ezerháromszáz holdas, pompás birtokát 
a magyar államnak telepítési czélokra fölaján-
lotta. A birtok ahoz értő becslók szerint megér 
fél  millió koronát. Mikor ilyen dolgokról em-
lékezünk meg, felmelegedik  szivünk és heve-
sebben lüktet n vér ereinkben, mert azt hisz-
szük, hogy megujulnak a régi nagy idők, me-
lyeknek egyik legnagyobb erénye volt, anyagi 
áldozatot hozni a hazáért. 

Vaszary  Kolos  az ország egyház feje-
delme és egyik legérdemesebb főpapja  a mult, 
héten töltötte be életének hatvankilcnezedik 
évét. Ezen alkalomból az ősz fópásztort  az 
ország minden részéből a legmelegebben üd-
vözölték. A Mindenható kegyelme édes hazánk 
javára tartsa meg sokáig. 

Az ország egyik nagytevékenységü jeles 
hivatalnoka, Jekelfalussy  József,  az orsz. sta-
tisztikai hivatal főnöke,  a mult héten elhunyt. 
Jeles készültségü, nagy tudományu férfiú  volt, 
ki kiváló munkásságával kiérdemelte, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia 1888-ban le-
velező, 1893-ban rendes tagjává válaszsza. Még 
csak ötvenkét éves volt, még sokat használ-
hatott volna hazájának. De igy rendelte a sors. 
Nyugodjék békében. 

A szomszédos Ausztriában szokatlan nagy 
csendesség van, a birodalmi gyűlés ülései fel-
jegyzésreméltó skandalumok nélkül folynak, 
az elnök választáson szerencsésen keresztül 
estek. Erre jegyezte meg 0 Felsége egyik 
bécsi bálban, hogy „az első stadiumou keresz-
tül estünk, de még sok stádium van hátra. 

Milán, Szerbia volt királya f.  hó ll-én 
Bécsben, távol nejétől, távol fiától,  kik közül 
egyik sem volt jelen betegágya mellett, rövid 
betegeskedés után elhunyt. 

Obrenovics Milán volt Szerbia első királya, 
ó szabadította fel  nemzetét a törökök uraim:; 
alól s uj alkotmányt adva nekik, bevezette 
őket a czivilizált nemzetek sorába, a mellett 
kis országa területét jelentékenyen szaporította. 
Nagy hibái mellett is rászolgált nemzete há-
lájára s még is száműzetésben kellett meg-
halnia. 

A magyar király temetette el nagy pom-
pával B kihűlt földi  részeit Magyarországon, a 
Fruska Góra hegyvidékén, a krusedoli kolostor 
templomának sírboltjában helyezték örök nyu-
galomra. 

A szomszédos Romániából kormány vált-
ság Ilire érkezik. Az 1899-diki terméketlen 
esztendő, az egyoldalú, oktalan, rabló gazdál-
kodás Romániát a tönk szélére jutatta, uj jö-
vedelmi forrásokról  kellett gondoskodni, a Karp 
kormányt ilyen irányú buzgólkodása kénysze-
ritette leköszönésre. Ujabban azt hirlelik, hogy 
a román király nem fogadta  el a kormány le-
mondását s igy Karp ur marad s valószínűleg 
keresztül viszi az uj adó javaslatot. 

Az elszegényedett Spanyolországot két 
forradalom  fenyegeti,  a kárlisták lázadása észa-
kon, a republikánusoké délen. A szerencsétlen 
Spanyolország ismét a polgárháború veszedel-
mében forog.  A hadi állapotot mindenfelé  pro-
klamálták, különösen nagy veszedelem feuye-
geti a szerzeteseket, kik a madridi összes ko-
lostorokból kihurczolkodtak a vidékre. Mad-
ridban már sikerült a rendet helyre állítani, 
de annál nagyobb a zavar a vidéken. 

Az uj angol király VII. Edvárd trón be-
szédet mondott, melyben kijelenti, hogy Angol-
ország az összes hatalmasságokkal kitűnő ba-
rátságban van. A bur háborúról megemlékezve, 
kijelenti, hogy a burok leveretése épen az ók 
érdekükben kívánatos. 

A burok azonban nem ilyen vélemény-
ben vannak s a haza szeretettől lelkesítve, 
majd itt, majd amott jól megveregetik az an-
golokat. A legújabb hírek szerint De Wett 
gyorsan előnyomul a Fokföldön  s Kimberley 
mellett elpusztította az összes viaduktokat. 
Krudocktól 10 mértföldre  50 bur elfogott  70 
lovast, a Vál folyó  mellettt levegőbe röpítettek 
egy munkás vonatot, Edenburgnál felrobban-
tottak négy vasúti vonatot. 
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Kínában még mindig alkudoznak, de 
mindezideig semmi positiv eredmény nincs. 

Ezzel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy 
Kínában osztrák - magyar okkupálás történt. 
Czikann osztrák-magyar követ megbízásából 
Silvestri alkonzul, Grissmayer sorhajóhadnagy-
gyal és Wojcik századossal a tiencini császár 
csatorna mellett 6 tized négyszögkilóméter te-
rUletet okkupált Ausztria-Magyarország részére. 
A terület szerfelett  kicsiny, de minden esetre 
elég arra, 'hogy reá évenként több százezer 
forintot  ok nélkül elköltsünk. 

Vidék i levé l . 
Egy felcsiki  székely farsangi  panaszkodásai. 

E farsangi  esték egyikén összejövetel alkal 
mával, egy tekintélyes székely, mondotta el az 
alábbi panaszt, melyet mint a jelenlegi politikai 
és társadalmi viszonyokra vouatkozót, azért va-
gyok bátor közölni, bogy aa abban felvetett  egyes 
kérdésekről a nagy közönség is tudomást szerezzen. 

.Sok baj van uram, a székely embernek 
manapság bajosan lehet megélni, nagy az adó, 
kicsi a kereset, nincs pénz, s mind ennek két 
főoka  van ; az egyik : hogy a balánbányai réz-
bánya oein inüködik, a másik : hogy ez a felcsiki 
nép miudig ellenzékieskedvén, a kormány 11 for-
dította innen a figyelmet.  A politikusok is félve 
lépnek fel  itt a nép eladja maga magát, s képviseld 
választáskor Bohasem biztos melyik p&rté a győ-
zelem. Még most is midőn a választások felett  a 
Kúria fog  bíráskodni, minden oldalról hangzik, 
hogy : „arra szavazók ki többet ad" persze pénzt 

Eizel összefüggőleg  e tekintettel, hogy az 
ellenzékieknek jó puskát adott a kezökbe felem 
ütem, hogy a szalmafedelek  lebontása is nagy-
elkeseredést szült a nép közt, e miatt sokan bel-
sőségeiktől váltak meg, s kiköltöztek Romániába 
vagy a Zsil völgyébe, kőszenet bányászni 

Az ország egyetlen vidékén sincs a népben 
a bányászat iránt akkora hajlandóság mint e 
vidékbeli népbeu, s níocs semmiféle  bánya, hogy 
a nép ohnjtott foglalkozásához  jusson, pedig itt 
van réz, vas, márvány, kőszén s még sok fel-
fedezetlen  kincs. 

Az ásványvizeket sem tudják itt ki hasz-
nálni mint más országban, pedig az idevaló ás-
ványvizek sokkal jobbak és hatásosakban, miut 
a nagyban reklámirozott külföldi  vizek. 

A Romániában való kivándorlás megaka-
dályozása tárgyában irt birlapi közleményeket 
figyelemmel  kísértem és olvastam, do a baj tu-
lajdonképpeni okát senki sem fejtette  ki valójá-
ban. A kivándorlásnak egyik föoka,  igaz hogy 
munkahiány, a mezőgazdaságban keresendő. Itt 
nem termelnek kapás növényeket, pedig a kapa 
leginkább hona tartja a népet, s ha nincs mit 
kapálni, az ezen idény mint legszebb, legjobb s 
legdrágább munka időben a nép vándor botot 
vesz kezébe... Hiába I a kapálás a tavasz leg-
szebb részébe esik, mikor már minden bokor 
szállánt ad a tévelygőnek. 

Említésre méltó oka a kivándorlásnak még, 
hogy itt Felcsikon a tulajdon szentségét nem res-
pektálják. Terjedelmes erdő és legelőinket, nagy 
költséggel arányosítottuk. Erdőségeiok állami ke-
zelés alatt vannak, s az arányosítás előnyös voltát 
épen a szegény sorsuak nélkülözik. Ugyanis cse-
kély arány részük használatától a szegény em-
berek el vannak tiltva, egyik községbeli a másik 
községbeti erdő vagy legelő jutalékát nem élvezi, 
a csikjenófalvi  vagy dánfalvi,  ha Csik-Karczfalván 
legelő jutalékkal bir, arra marhát nem hajthat, 
ha erdő jutaléka van arra fát  nem kap, ez az 
oka aztán annak, hogy az úgynevezett külbirtokos. 
aranyrészét potom 08 koronáért, egyes lelketlen 
vásárlóknak reckte: Bcbaffelöknek  eladták azon a 
czimen, mert: .ugy sem használhatom"! 

Eddig tartott a székely panaszkodása, kije-
lentvén, hogy egyet-mást jövőben is elfog  pa-
nuszkodai, jó éjszakát kívánt Abus. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— B u c s u es té ly . Páris Frigye9 helybeli 

kir. ügyésznek kormánybiztossá történi kinevez-
letése s körünkből való közeli eltávozása alkal-
mából hivatalnok társai, barátai, ismerősei folyó 
hó 16-áu a Romfeld-féle  nagyteremben bucsu lakó 
mát rendeztek. A nagyszabású estélyt külöuösen 
az tette fényessé,  hogy azon képviselve voltak 
ai összes hivatalok, a művelt törsadalom minden 
osztálya, ott láttnk a vái megye előkelőségeit és 
városunk ezinét és javát. Az estélyen elejétől végig 
uralkodott ünnepélyes hangulat tanúságot telt azon 
kiváló állásról, melyet Páris Frigyes társadalmunk-
ban elfoglalt,  egyben dekumentálta azon nagy-
szeretetet, megkülönböztetett tiszteletel, őszinte 
ragaszkodást, melyet kiváló személyes tulajdon-
ságaival, nagy képzettségével, agilis tevékenysé-
gével itteni működése alatt kiérdemelt is foly-
tonosan birt. Ugyanezt hirdették azon igazán 
meleg hangú pohárköszöntők is, melyeket Molnár 
József  ügyvéd vezetett be egy nagyobb szabása 
beszéddel*) s melyek az ünnepelt férfi  különböző 
téren szeneit érdemeit a legnagyobb közvetlen 
séggel és szivhezszólóan méltatták. Mi részünkről 
őszinte izivvel gratulálnak az ünnepeltnek fényes 
karrierjéhez éa tágasabb munkakörében bizonyára 
elérendő nagy sikereihez, de egyben sajnálatokat 
fejezzük  ki a felett,  hogy körünkből eltávozik; a leg 
daziutébb sajnálatunkat, mert Páris Frigyesben so 
kai vészit azon hivatalos állás melyet elfoglalt 

Szerk. •) Lásd lapunk veaérczikkét 

a melyet mindenki megelégedésére a legnagyobb 
humánilással töltött be, de mig többet ve9zit a 
társadalom és a társadalmi élei, melyben kiváló 
mozgató erő, üdvös eszmék felvetője  és reáliza-
lája és melynek éltető lelke volt. Uj állásúra ki-
sérje szerencse és Isten áldása ! Az estély re vo 
natkozólag még megjegyezzük, hogy az a legjobb 
hangulatban a késő éji órákig lartotl. 

— Az elitéit Kriványi. Lapunk zárta-
kor értesülünk, hogy Kriványi János a liirhodi 
aradi sikkasztó felelt  több mint 3 heti tárgyalás 
után a tegnap kimondták az ítéletet, inoly szerint 
Kriványi 9 évi fegyházra  és sz álltain elsikkasz-
tott 727613 koronának lő napi alatti, kiiliiubuni 
végrehajtás melletti megfizetésére  Ítéltetett. 

— A városunkban derekasan működő 
jeles színtársulat folyó  hú 22 éu d. u. 4 órakor 
a csiksoinlyói főgimnázium  megbízásából mérsé-
kelt áru ifjúsági  előudást reudoz, mely alkalom-
mal a .Kurucz furfaug"  kerül színre, néhány 
erősebb helyen megsimítva. Az a körü.mény, 
hogy a főgimnázium  rendezteti az előadást nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a városi iskolák 
tanulósága is részt veheBsea azou, hasonló ked-
vezménynyel. Az előadásra elmenni óhajtó Bziilók 
számára az ülőhelyek fenntartatnak.  Az előadást 
ismertetés előzi uieg, melyet dr. Wasylkiewicz 
Viktor tanár fog  tartani. A tanulók belépti dija 
40 fillér,  felnőtteké  egy korona. 

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
csíkszeredai Hazai Gábor nyitrai törvényszéki 
betét szerkesztő napidijnokot a nagyenyedi kir. 
járásbírósághoz írnokká nevezte ki. 

— Előléptetés. Simon Ferencz helybeli 
m. kir. adóhivatali szolgát a nagyméltóságú 
m. kir. pénzügyminisztérium II. oszt. adóhivatali 
szolgává léptette eló. 

— Névváltoztatás . A belügyminiszter 
gy.-szentmiklósi Szmrek János vezeték nevé-
nek ,Fenyós"-re és delnei Zerkula József  ve-
zeték nevének „Gergely'-re kért átváltoztatását 
engedélyezte. 

— Oyászrovat. K r a u s z Márton csik-
szentdomokosi kereskedő és vendéglős éleiének 
64-ik, özvegységének 2-ik évében folyó  évi feb-
ruár 13 án, reggeli 8 órakor az Urban csendesen 
elhunyt. Hűlt tetemeit február  ló-éu délután 3 
órakor helyezték örök nyugalomra a csikszent-
domokosi köztemetőben. 

- - 1848. márczius 15-ikét inegiinne-
peluünk hazafias  szeut kötelesség. Nemzeti meg 
váltásunk szülelés napja az ! Ne legyen a Székely 
földön  község, hol e dicső nap ünneplés nélkül 
marad I Mely uemzet ily napot feledni  tud, aniiuk 
jövője nem lesz, jövője nein lehet! A népvejetói: 
papok, tanítók hirdessék e nagy napot! Hadd 
zengjen a nemzeti zsolozsma: „Hazádnak rendű 
letlenül légy hive óh magyar"! Gyermek, ifjú  és 
agg hadd értse meg, — hadd imádja e szent na 
pot! S az ünnepély hatása alatt építsünk oltárokat! 
Szivünkben az egyiket, az agyagfalvi  róten — a 
székelység templomában — a másikat! Évek 
hosszú során a márczius 15-iki ünnepélyeken, 
önkéntes adakozásokból gyűjtötték széles Magyar-
országon a segesvári s fejéregyházi  emlékekre 
a filléreket.  Mindnyájan tudjuk az eredményt: 
hazánk földje  szentebb lett. két oltárral gazdago-
dott: Rendezzünk a magyar szabadság évfordu-
lóján minden székely községben nemzeti ünnepet. 
3 ez alkalommal adjunk a .Székelység oltárára" 
filléreket!  Az összegyűlt adományok Székelyud-
varhelyre Ferenozi Jáuos .székely emlék" bizott-
sági pénztárnokhoz küldendők. 

— Uj bankjegyminta. Az Osztrák-Ma-
gyar-Bank által kibocsátandó uj bankjegyek 
mintájára pályázat lévén hirdetve, annak alap-
ján összesen 117 pályaterv adatott be az 
Osztrák-Magyar birodalomból a Bankhoz, me-
lyek a bécsi zsűri által a napokban biráltattak 
el, s minek ránk nézve az az örvendetes ered-
ménye lett, hogy az első 2000 koronás pálya-
díjat magyar ember, Hegedűs László budapesti 
festő  nyerte el. 

— Télutó. A mi égaljunk alatt termé-
szeti évszaknak nevezett s február  24-től már-
czius 19-ig terjedő t é l u t ó b ó l alig ha tél-
k ö z é p nem lesz. A hónap elején néhány na-
pig mutatkozott enyhe időt dermesztő tél vál-
totta fel.  Kevés megszakítással hull a hó és 
közbeu-közben csípős szél hordja az emberek 
szemébe a futó  havat s éjszakánkint a hideg 
20—25.fokra  emelkedik, a mi még nálunk is az 
év ezen szakában ritkán szokott előfordulni. 
Az a nép monda, mely azt tartja, hogy: G y e r-
t y a s z e n t e l ó m e l e g e sok s j é g n e k 
e l ő j e l e " a mint látszik az idén teljesül, mert 
Gyertyaszentelő napja enyhe és tiszta volt. 

— öngy i lkos katona. Távol hazájától 
az okkupált tartományok banjalukai helyőr-
ségén állomásozott 82-ik gyalogezredben re-
metei Balázs Antal, mint onnan értesítenek 
felakasztotta  magát. Hogy mi kergette a ha-
lálba a 21 éves legényt arról a szűk szavú 
értesítés nem szól, valószínű azonban, hogy a 
szegény ujoncz a katonai fegyelemmel  és bá-
nás móddal megbarátkozni nem tudván, elke-
seredésében vált meg az élettől. 

— A honvéd póttartalékosok kikép-
zése. A honvédséghez beosztott póttartaléko 
sok 8 heti katonai kiképeztetésUk végett eddig 
márczius havában lettek behiva. Jövőre nézve 
a honvédelmi miniszter rendejetileg ugy- intéz-
kedett, bogy ezen póttartalékosok kiképzés 
végett mindig ószszel, október hó 6-ra hívás 
sanák be. 

— A nagy vagyon áldozata. Brassó-
Hútfalusi  járáshoz tartozó Hosszúfalu  és Tntrang 
községek közötti utvoualon folyó  hó 4 én délelőtt 
fél  1*2 órakor Szondii Kfraiin  lalrangi lakóa, ki a 
kosszufnlusi  kir. járásbírósághoz járt valami pe-
rusügyben, haza menetele alkol-mival meggyilkol-
tatott. Szonda dúsgazdag embei, azonban háztar-
tása nagyon szerény volt. A mult év november 
hivában miután gyermeke nem volt, hogy ro-
konait a vagyonából kitagadhassa, azt színlelte, 
hogy pénzéből 10300 forintot  elloptak, init azon-
ban sikerült a csendőrségnek felderíteni.  A ha-
szon és pénz vágyó rokonok a már 7*2 éves öreget 
iszouyu módon meggyilkolták, de reményeikben 
csalatkoztak, inert csak 130 forintot  találtak uáln, 
mely összeget említett uapon tartozás fejében  al-
pureBo fizetett  s ezt elrabolták. A gyilkosok nem 
éppen ezen összegért adták magukat az iszonyú 
cselekmény elkövetésére, hanoin inkább azért, 
hogy majd a vagyonból osztakozzanak. Szotyori 
Lajo9 őrmester, Sallé Imre őrsvezető, Ilara Már 
ton, Újvári Hálint és Kalló János a liosszufalusí 
őrshöz tartozó csendőr járőrnek hosszas nyomozás 
után sikerült a tettest Lukács (iyörgy tutrangi 
likós Bzeuilclyében, a ki nz áldozatunk veje, kiderí-
teni. A tettest a járőr rögtön elfogta  s az igaz-
ságszolgáltatásnak átadta, s most az igazságszol-
gáltatás által kimondandó ítéletet a börtön falai 
között bűnbánóan várja. 

— Betörés és gyújtogatás. Mult év 
deczember hó 2H ára meuö éjjelen Marosán Mik-
lós tölgyesi román sziic<tnesler, mig nejével magán 
ügyben hazulról távol volt, zárva hagyott lakását 
feltörték  s onnan az éj sstétjében 400 méter 
vásznut, 20 méter posztót éa egy fél  szalonnát 
elemeitek a lettesek. Hogy a vizsgálatot félre 
vezessék, a káros kumrájábun volt ruhás ládát 
meggyújtották s azzal elmenekültek. A tiiz követ-
keztében Ő40 korona pénz, SHO korouu érték 
papír s a ládában készletben volt összes ruha 
neműek teljesen eléglek. A szobatiizet káros 
szomszédjai észre véve kiollollak. Az ellopott és 
elégett ingóságok értéke '2030 korona. Az eset, 
az ottani csendőr csendőr őrsparancsnok Dobribáu 
Péter órsmesternek tudomására jnlván,4 4 csen-
dőre segélyével fáradságot  nem ismerő lankadatlan 
szorgalommal 3 napig tarló nyomozás alatt a tet-
teseket Úlár llia és neje Szkorus Mária nagyréz-
pataki lakósok személyében felfedezte,  az ellopott 
vásznakat és posztót részben feldolgozva,  a sza 
Ionná egy részét a tettesek lakásán, továbbá Töl-
gyes és Zsedány Patakon lakó rokonaiknál elrejtve 
megtalálta. Igy került a ketlós biin nap világra, 
mely csak is jó közbiztonsági közegeink érdeme. 

— H i r d e t m o n y , A nagyméltóságú pénz-
ügyi ni. kir. iniuiszterium az I'J00. évi deczember 
hó 26 án kelt 10400'J számú rendeletével a esik 
szépvizi pénzügyőri laktanya kijavítás munkálatait 
1013 kor. 00 fillér  illetve 432 kor. 10 fillér  ösz-
szesen 1445 kor. 70 fillér  összeg erejéig enge-
délyezte. A feutemlttett  munkálatok foganatosí-
tásának biztosítása czéljából az l'JOl. márczius 
hó 3 ik napjának d. e. 10 órájára a Csikinegyei 
in. kir. állatnópitészeti hivatal helyiségében tar-
taudó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 
öVu nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatokat ki-
tűzött d. e. 10 óráig a nevezett hivatalhoz any 
nyival inkább be kell adni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vételui. A szóban 
forgó  munkálatra vonatkozó tniisznki művelet és 
részletes leltételek a nevezett m. kir. álluinépi-
tészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. Kell Csikszeredáu 1001. 
évi február  hó 14 én. 

A „Zenélő Magyarország" zongora és hegedű 
zenemű folyóirat  íi-lir lfi-iki  4-ik füzete  igen érdekes 
tartalommal jelent meg. A niiiuh-uült kedvelt zrni'-
uiü folyóirat  e szánul tartalmazza a következő dara-
bokat: 1. Lengyel .Misku „Nem kő neköm ez világon-
uj Göre Gábor nótáját. 11. Székely J . „Magyar ab-
ráud-^jái. 111. Cipollone Alpfons  „fetite  Barcarolle" 
salondurubját. 1\ . Beriot K. Olasz dallumok-t., 1 he-
gedűre zongorakísérettel. Minden száma hasonló gaz-
dag turtaloinnial jelenik ini-g a Zenélő Magyarország-
nak."' Éveiikint 24 füzet,  minden füzet  1U —10 oldal 
hangfegy  turtalommal a legjobban megválasztott ki-
váló sikerű újdonságokból összeállítva, 24- oldal 
tartulomért 12 korona, félévre  12 filzet  120 ultiul tar-
talomért ti korona és negyedéveukiul ti füzetért.  3 
az előfizetés.  Eh'ílizetlietni az 11101. évi VIII. évfo-
Iguiura a „Zenélő Magyarország" (Itlökner Ede) zene-
mű kiadóhivatalában Budapest, VI. l'sengery ulcza 
li2/a honnan megismerésre mututvány ftlzetet  UO fil-
lér beküldése ellenében küldenek. 

í S j c i t i l i í ' i z . 
Mindinkább fokozódó  érdeklődés mellett tartja 

előadásait Szabadhegyi Aladár színtársulata váro-
sunkban. A mult hét müsoru kellően megválogatott 
durubokhól volt összeállítva. Kedden folyó  hó 12 én 
Jókai Czigánybároja ment összevágó előadásban. A 
kurok jól énekeltek, a kiséret semini kívánni valót 
sem Imgyott fenn.  Különösen a második lrivonás H-
nuléju részesült osztatlae tetszésben, a közönség kíván-
ságára meg is ismételtük. Az egyes szereplök közül 
kellemes és iskolázott hangjával, vulamiut ügyes játé-
kával kimagaslott Képes Laura, ki Szaflit  kreálta, 
méltó partnere volt Rajcsáuyi. ki Barinkuy szerepé-
ben sok tapsot uratott. Szép hangja vuu, s azt kel-
lően érvényre tudja jatlatni. Zsiváuovies Zsupán 
szerepében Liptai folytonos  derültségben tartotta a 
közönséget, ügyes kupiéját megismételtettük. Csino: 
At/enu volt Győri Matild, ki a vidéki szubrettek közt 
kiváló helyet foglal  el. Egyik dulá' meg kellett ismé-
telnie. Meg kell még emlékeznünk Szabadhegyi Alu-
dárról, (Gábor diák) valamint Verhőczi Emíliáról 
(Csipua) és Vágó Istvánról (Curueró), kik kisebb sze-
repeikkel emelték az összjáték teljassógét. 

13-án Feruáud házasodik czimü mulattató bo-
hózat került szinre, melynek mulatságos helyzetein 
kitűnően mulatott a közönség. Kiváló alakítást mu-
tatott be Szabadhegyi (Fernáud), valamint Berzsenyi 
Margit is, ki különben szép öltözékeivel is megnyerte 
a tetâzest. ISokut tapsoltunk Liplainak, ki tréfás 
szerepében jeleskedett. Az előadás kifogástalan  volt. 
Különös érdeme a társulatnak liogy a Hugót keveset 
veszik igénybe. 

Schiller szomorú játéka az Ármány és Szere-
lem nehézségeivel küzdött meg a társulat 14-in. Igye-
kezetüket sllrü tapssal jutalmazta a közepes szamu 
közönség. Különösen Berzsenvi Margit, (Lujza) Liptai 
(Miiller), Győri Matild (Ladi Mylford),  Szabadhegyi 
(Ferdinánd) alakításai nyertek általános tetszést. 
Ungvári (Elnök) is tehetseges színésznek bizonyult. 

Valamivel ungyobb érdeklődést mutatott a 
közönség n szombati előadás iráni, a mikor a Gé-sá-
kat adták. Bámultuk menynyi minden telik ki egy 
vidéki színészből. Egyik este hősszerelmcs, zsarnok, 
vagy intrikus s inár másnap kedélyesen tánczolja a 
japáni bakkugrásokat. Az clőatjás jó volt. A karok 
eléggé össze vannak tanulva. Hanem kérjük a zon-
gorás kisasszonyt, ne üsse oly erővel azt a rossz czim-
bulmot, mert először keveset értünk a szövegből, 
másodszor meg, ha már meg kell leuui. legalább mi-
nél kevesebbet kívánunk hallaui azokból a h&ngolat-
lan hangokból. Ez estén sok tapsot kapott Képes 
Laura, ki Mimoza szerepét énekelte az ö szép szoprán 
lángján, de nem keveseb sikere volt Győri Mlduakati 

sein, kinek meg kellett ismételnie dalait. Kajcsányi 
ügyes Itegiuaíd volt s énekeit tetszés kísérte. Liptai 
YunCsi) és Szabadhegyi (linári Márk) folytonos  derült-
ségben tartották a közönséget inulutságos alakítá-
saikkal. 

Vasárnap a megarunyozott Kurucz furfang  von-
zott ii igy közönségei a színházba. Ennél sikerültebb 
clőadá .u nem volt a társulatnak. Egytől-egyig dere-
kasan oldották meg feladatukat.  A legkisebb szerep 
sein maradt hutástalan. Jó kedvvel játszott Képes 
Laura, dalait megujráztuk, játékát nyilt színen is 
megtapsoltuk. Tűzről puttant menyecske volt Ber-
zse-ivi Margit s Itajcsányinak jó estéje volt. Szép 
czigany leány volt Győri Matild ós kis szerepét bra-
vúrral oldotta meg. Gerölfi  Ilona szép tóálettjével 
kellett hatást. Kitűnő alakítást mutuiott be Liptainé 
a Soinfáné  szerepében, s szűnni nciu akaró derültsé-
get keltett puszta megjelenésével. Rokonszenves 
szi-inélyesitője volt Tetévy Kurucz kapitánynak Sza-
badhegyi Aladár. Liptuinak különös érdeme, hogy 
nem törekedik a karzati publikum mulattatására, 
diszkréi komikumával unnál inkább megnyeri a mü-
veit közönség tetszését. Jól játszottak még Verbőczi 
Emilia. Ungvári és Sziklai Jenő. 

Folyó évi február  hó lH-áu hétfőn  isinét egy 
mulatságos estét szerzett közönssgiiukiiek Szabad-
hegyi Aladár elismerésre méltó szorgalommal és jelen-
tékeny sikerrel működő szintársuluta a Végrehajtó 
czimü frnmrzia  bohózat szinrehozusával. Volt alkal-
munk ezeu bohózatot már itt nálunk is látni, de meg-
valljuk, liogy távolról sem oly jó előadásban, iniut 
a inilyi-n a mostani. A darab maga egy nagy sem-
miség. de szerfelett  muhitlutó semmiség. A szerzők 
isun-rik a szinpadi hatás titkait, mesterek az érdekes 
jelem-lek szövésében és ezen tehetségüket nem kis-
mértékű pikantériával fűszerezve,  nagymértékben 
fel  is használták a darab érdekességének folyton  való 
felszínen  tártasára. Berzsenyi Margit kitűnő Cypri-
eiin<- volt s anélkül, hogy a szerepében kínálkozó 
sikamlósságokat túlságos mértékben kihasználta 
volna, diszkrét játékával is szép sikert ért el. Ge-
röl'íi Hona (Oetavie) és Győri Matild (Antoinctte) 
szintén dicséreret érdemelnek, az előbbi azonban talán 
kissé idősebb maszkot készíthetett volna magának. 
Liptai Lajos (C'heremade) elemében volt, Szabadhegyi 
Aladár (Brokatcl), llajcsáuyi (Largilete) szintén nem 
maradtak mögötte. Az .apróbb szereplők igen jól 
megállották helyüket. 

N Y I L T T E R.*) 
Nyilatkozat 

A .Csiki Lagok" ez évi G-ik számában 
„Táltos" aláírással megjelent „Közjavak keze-
léséről" szóló czikk szerzőjét, alólirottak mind-
addig, mig nevét e lap hasábjain nem jelzi, 
aljas, rágalmazó, mocskos, hazug és jellemte-
len embernek tekintjük. Ha ezen jelzőket ma-
gán száradni nem akarja, akkor hisszük, hogy 
b. nevével, valamint czikkében irt nevekkel 
is fog  szolgálni; különben a nagyközönség 
mondjon ítéletet az ilyen egyénről. 

Csik-Szépviz, 1901. február  hó 17-én. 
Előttünk: 

Becze Ferencz,  Antal Domokos, 
tanu. b. elnök. 

Deák Elek  Miklós  József, 
tanu. Deák György. 
*) Az e rovatban küzlöttekért az aláiró felelős. 

Szerk. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 423/901. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Kilyénfalva  és Vasláb kis-

községekből alakított körben a körjegy-
zői állás Gyergyó-Kilyénfalva  székhely-
lyel üresedésben lévén, annak betölté-
sére ezennel pályázatot hirdetek és fel-
hívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  évi 
február  hó végéig annál biztosabban 
adják be, mivel később beérkező pályá-
zatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

A körjegyző javadalmazása a kö-
vetkező: 1. fizetés  800 kor., 2. lakbér 
120 kor., 3. irodai átalány 120 kor., 
4. uti átalány 140 kor., 5. útadó keze-
lésért 110 kor. 

A választás folyó  évi márczius hó 
4-én Gyó-Kilyénfalva  község házánál 
eszközöltetik. 

Megválasztandó körjegyző köteles 
leend külön dijazás mellett a kilyénfalvi 
állami anyakönyvvezetői teendőket is 
teljesíteni. 

Gy.-Szeutmiklóson, 1901. jan. 28-án. 
Dr. Lázár János, 

[32] 3—3 főszolgabíró. 
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Három darab 3 éves magyar 
fajta  bika eladó Gyó-Szentmiklósi 
Márton Lajos földbirtokosnál. 

Hirdetmény. 
Alulírott gyiraes-felsőloki  lakósok 

ezennel közhírré teszszük, miszerint az 
általunk Gjimes-Felsölokon létesítendő 
róm. kath. templom építési Ügyében ko 
rábban kihirdetett versenytárgyalás ered 
ményre nem vezetett, azért, inert a Mél-
tóságos püspöki főhatóság  alaki hibák 
miatt a megkötött feltételes  szerződést 
mellőzendÓDek találta. 

Ez okból uj versenytárgyalást hir-
detünk, s annak megtartására határidőül 
1901. évi február  hó 25-ik napja 
nak d. e. 8 óráját tüztük ki. 

A vállalati legmagasabb ár 16010 
korona, a státus mérnök által felül  vizs-
gált és észrevételekkel ellátott rajz és 
költségvetés szerint. 

A vállalatban részt vehet mindenki; 
azonban ha szakképzettségét igazolni 
nem tudja, köteles lesz az épités veze-
téséhez igazolt képzett szakéi töt állitaui. 

A verseny tárgyalás a küzéploki 
körjegyzői irodában fog  a mi jeleulétüuk-
ben megtartatni. A részletek ugyanitt 
tekinthetők meg. 

Gyimes-Felsölok 19«H. febr.  hó ivén. 
Bódor József  Andrásé. 

[44] i-i Bódor Péter Andrásé. 
Sz. 6837 9u0. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentinártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy CSÍK vár-
megye gazdasági egyesülete végreliajtHtóimk. 
Kiszon Jakabfalva  község végtf  hajtást szenvedi) 
elleni 559 kor. 44 fillér  tőkekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyéhen a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a csikszentmái toni kir. járás-
bíróság) területén lévő Kászonjakabfalva  község 
batárán fekvő  a kászoujakabfalvi  107 sztjkvben 
A. f.  383. brsz. ingatlanra 320 kor.. 2MB  a. 
hr9z. ingatlanra 48 kor., 8903. hisz. ingatlanra 
612 kor., 8865. brsz. ingatlanra 1040 korona, 
8875. brsz. ingat'anra 785 kor., 8873. brsz. 
ingatlanra 92 kor., 10931. brsz. ingat'anra U kor.. 
8935 2. hisz. ingatlanra 71 kor., 8941 his/. 
ingatlanra 2 kor., 8923 ,. brsz. ingatlanra 20 
kor., 8959. hrsz. ingatlanra 56 kor.. 8^71. brsz 
ingatlanra 18 kor., 9010. hisz. ingatlanra 13 
kor., 9218. hrsz. ingatlanra 133 kor., b'Jlö 
hrsz. ÍDgatlanra 71 kor, 8941 ,. brsz. ingatlanra 
122 kor., 895. brsz. ingatlanra 43 kor., és az 
odavaló 854 sztjkvben foglalt  A. 7. 8945. hi sz. 
ingatlanra 10 koi.. 8951. hrsz. ingatlanra 12 
kor., az árverést 3474 koronában ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és b»gy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1801. év i 
márczius hó 22-ik napjának d. e. 8 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsáránafc  10" o-át vagyis 347 korona 
40 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számí-
tott és 1881. évi november hó 1 én 3333. az. 
a. kelt igazságíigyminiszteri rendelet 8 §-ál>an 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldolt 
kezéhez letenni, avagy az luai. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöbges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbirÓÁág mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmártonon, 1900. deczember 10. 

[40] l - l Földes, 
kir. aljhiró. 

Sz. 7575-900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy a csík-
szeredai takarék-pénztár részvénytársaság vég-
rehajtatnak Ágoston János és Mibály Ferencz 
végrehajtást szenvedő elleni 470 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, a Csik-Jenőfalva  község batárán fekvő 
csik-jenöfalvi  220. sztjkvben A. f.  2. rsz. 2099. 
hrsz. kaszálóra 18 korona, 3. rsz. 2252., 2256. 
hrsz. szántóra 8 kor., 4. raz. 2457/,. hrsz. szán-
tóra 9 kor., 5. raz. 3049',. brsz. legelőre 3 ko-
rona, 6. rsz. 5238/2. brsz. kaszálóra 49 knr., 
7. rsz. 5983. brsz. legelőre 6 kor., 8. raz. 
6116. brsz. kaszálóra 69 kor., 9 rsz. 6557 ,. 
brsz. kaszálóra 8 korona, 10. rsz. 6626. bi'S7. 
szántóra 3 kor., 11. rsz. 6693.. 6694. brsz. 

szántóra 20 kor., 12. rsz. 7098',. hrsz. szántóra 
12 kor., 13. rsz. 7119. braz. szánt Ara 6 korona, 
14. rs7. 7554. brsz. szántóra 9 korona, 15. rsz. 
7598., 7600. hrsz. szintóra 24 korona, 16. rsz. 
8581 2. brsz. szántóra 17 kor.. 18. raz. 9099 2. 
brsz. szántóra 13 kor., 19. rrz. 9751. brsz. 
szántóra 1» kor., 20. rsz. 9761 , 9762. hrsz. 
szántúra 22 kor., 21. rsz. 10404 ,. brsz. szán-
tóra 44 korona, 22. raz. 10556',. hrsz. szántóra 
14 kor., 23. rsz. 10989. brsz. szántóra 22 kor., 
24. rsz. I10G2 hrsz. szántóra. 20 kor., 25. rsz. 
11G93. hrsz. szántóra 4 kor., 26. rsz. 11956., 
11967. hrsz. szántóra 4 kor., 27. rsz. 12446 ,. 
hrsz. szánlóra 12 knr., 28. rsz. 12446,. hisz. 
szántAra 0 kor.. 29. rsz. 12855/j., 12870. hrsz. 
szántóra 4 kor., 30. rsz. 12885. hrsz. legelőre 
2 kor., 31. rsz. 13269. brsz. szánlóra 7 koro-
nában megállapított kikiállási árban és pedig 
nemcsak a végrehajtást szenvedő Ágoston János, 
hanem neje Biró TVrézia jutalékára is tehát az 
egész, ingatlanokra, továbbá a esik jenőfalvi 
221. sztjkvlien A. f.  1. rsz. 398—4Ó0. brsz 
kertre 32 komna. 2. rsz. 6117., 6118. brsz 
kaszáiéra 69 korona, 3. rsz. 7463. hrsz kaszálóra 
26 kor., 4. rsz. 12446 2. brsz. szánlóra 6 kor.. 
5. rendsz. 12855/,. hrsz. szántói a 4 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban és pedig 
a B. 1. alalti Ágoston János és B. 2. alatti 
Ágoston Krisztina férj  Bokor Jánosné jutalékára 
is tehát az egész ingatlanokra. torábbá a esik-
jeniitalvi 1429. sztjkvben A. f.  1. rsz. 2515. 
hrsz. szántóra 4 kor., 2. rsz. 29IC. hrsz. szán-
tó:» 2 kor., 3. rsz. 3441 ,. hrsz. szántóra 3 
kor., 4. rsz. 5372. hrsz. kaszálóra 26 kor., 5. 
rsz. 70s3., 7084. hrsz. szántóra rt kor.. 6. vsz. 
7510. hrsz. kaszálóra 14 korona, 7. rsz. 759« a . 
7601 ,. hrsz. kaszálóra 29 kor., 8. rsz. 8032. 
hrsz. szántóra 3 korona, 9. rsz. 8085 ?. hrsz. 
számúra 4 kor., II. rsz. 11327. hrsz. szánlóra 
14 korona, 12. rsz. 12397 ,. hisz. szántóin 2 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
és pedig az egész ingatlanokra; és végre a rsik-
szenttamási 332 sztjkvben A. 7. I. rsz. 1042a 2. 
10421). brsz. lakrészre 320 koronában ezenn-l 
megállapított kikiállási ál ban elrendelte, és hogy 
tenm-bh megjelölt ingatlanok az 1901 évi márciius 
hó 27-ik napjának délelőtt 9 órakor Csik-Jeno-
lalva község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok hecsárának 10" 0-iU, készpénzben, vagy 
az 1681. LX. t.-cz. 42. §-ál»an jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságíigyminiszteri rendelet 
8. §-ákan kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez, letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságijai előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt át>zolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint lelekköuyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi decz. 16-án. 
Geczö Béla, 

[42] l - l kir. tvszéki biró. 

Sz. 7f>72  190U. 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, lio?y Konez Dénes 
és társai végieküjtaiúknak Gál Vitus oikszenl-
miliályi lakos végrehajtást szenvedő elleni 100 
korona tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási iigyébeu a csíkszeredai kir. törvényszék 
teiületén lévő a Csikszentmihály község határán 
fekvő  a csikszeni miliályi 425. sztjkvben A. f 
1. IS'. 1372. brsz. belsőre 160 korona, 3. rsz. 
2235., 2236. hrsz. szántó és kaszálóra GH kor.. 
4. rsz. 242J hrsz. szántóra 58 kor.. (>. v>z 
2424 ,. hisz, szántóra 28 kor., 7. rsz. 2738,, 
hrsz. szántóra 20 kor., 8. rsz. 2798. hrsz. szán-
tóra 30 kor., 9. isz. 2818. hisz. szántóra 34 
korona, 10 rsz. 3204 2. hrsz. szántóra 12 kor., 
l i . rsz. 8570. hrsz szántóra lü kor., 12. rsz. 
8573 ,. hrsz. szántóra 16 kor,, 13. rsz. 89G1/S. 
hrsz. szántóra 20 kor., 14. rsz. 9016. hrsz. 
szántóra 50 kor., 15. rsz. 905B., 9019. hrsz. 
zántóra 10 kor., 17. rsz. 9135 2. hrsz. legelőre 

6 kor., 18. rsz. 9152 1. hrsz. kaszálóra 82 kor., 
továbbá a csikszentmihályi 533 sztjkvben A. f. 
1. rsz. 2530. hisz. kaszálóra 54 kor., 3. rsz. 
13223. hrsz. kaszálóra 40 kor., 4. rsz. 13225. 
brsz. kaszálóra 40 kor., 5. rsz. 11292. hrsz. 
kaszálóra 14 kor., «. rsz. 1341)1. hrsz. kaszá-
lóra 312 koronában megállapított kikiáltási ár-
ban Gál András társtulajdonos jutalékára is el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingstlanok 
az 1901. évi marczius hó 23-ik napjának délelőtti 
9 Órakor CMk-Sz.enlinihaly község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiállási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak a* ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazaágUgyminisleri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadék képes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Caik-Szereda, 1900. évi deczember bó 
-23-ik napján. Oecső Béla, 

I [41] l - l kir. tvszki biró. 

Sz. 257—901. í - a 
kj. 

Hirdetmeny. 
Jenófalva  község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező, 
„Három-kut", „Iván-fenek",  Hosszuha-
vas-Barátos" és „Zsedáa" kaszáló és 
legelő helyek, valamint a község bel-
területén lévő majorsági javak folyó 
évi marczius 10-én d. u. 2 órakor 
Csik-Jenőfalva  község házánál tartandó 
nyílt árverésen, 1 évre haszonbérbe 
kiadatnak. 

Árverezni óhajtók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10" o-át bánatpénz fejében 
letenni. 

Bővebb felvilágosítást  az elöljáróság 
nyujr, hol a feltételek  is megtekinthetők. 

Csik-Jenöfulván,  1901. febr.  12-én. 
Mihály Mátyás s. k. Szopos Ferencz s. k. 

h. körjrpyzó. biró. 
188 vli. szám. [39] 1 - ! 

1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt biiósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, h<>zy a medgyesi kir. járásbíróság 1900. 
S. p. I. C9 3 . számú végzése következtében dr. 
Oberth Károly ügyvéd álul képviselt Weingan 

Aetienge-ellschaft  medgyesi czég javára Rézer 
Sámuel tnsnádfürdői  lakos ellen 236 kor. 97 fii. 
s jár. erejéig 1900. évi szeptember hó 21-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt  és 1625 kor. 80 fillérre  becsfiit  követ-
kező ingóságok, n. tn.: evőeszközök, porczellán 
edények, üvegek, asztalkendők, abroszok, érez 
edények, fagylalt  gép, assznborok üvegekben, 
üres hordók, balzsir, terpentin, bntotlak, pénz-
szekrény, megyszesz, bútorok, és egyéb vendég-
lői felszerelések  nyilvános árverésen elajatnak 
azon megjegyzéssel, hogy ezen árverés Kenyeres 
Károly brassói czég javára 460 kor. 30 fillér 
s jár. erejéig kapcsolatosan fog  megtartatni. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. jbi-
róság 1900. évi V. 209 3. száinn végzése foly-
tán 236 kor. 97 fill.  tőkekövetelés, és ennek 1900. 
évi május hó 19 ik Hajijától járó 5" » kamatai, 
és eddig összesen 61 korona 82 filléiben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig Tus-
nádlürdon leendő eszközlésére 1901. évi már-
czius hó 1-sA napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
éltelmében készpénzfizetés  melleit, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el tognak adatni. 

A mennyiben az eláiverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeld tik. 

Kell Csik-Szentmái tonon, 1901. évi február 
hó 11-ik napján. Gondos I s t v á n , 

kir. bir. ve^rc-liajl 

Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig hiányos, nehezen 

emészthető, i p n meleg vagy igen hitlop ételek élvezése, vagy pedig rendetlen életmód által maguk-
nak valamely gyuiuorhujt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálkasodást 

•ztek. egy kitűnő háziszer ajáultutik. melynek kiváló hatása már sok év óta ki van próbálva. 
K/. nem más. mint uz 

ULLRICH HÜBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Es a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legkitűnőbb jó 
borból kóssittetik, erősíti és táplálja as ember emesstösBervesetét, elhárítja as emesztési 

zavarokat és as egészséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A íentnevczrtt Fiiszeresbornak kellő időben való használata által a gyumorbaiok már L r á -

jukbnn megsemmisíti étnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy azt kelhi i.1..• u használja 
A krónikus gyuiiiorbajnál fellépő  jelenségek, milyenek: a föfójás,felböfögések,  mellégés. puffadás, 
hányással egybekötött émelygés, még ha olyan heve»ek lépnen is fel,  u húrnak néhányszori 
élvezete után azonnal elenyésznek. 

^ V l i W I l l O ' l l K l s í A'»'iilk kellemetlen következményei, mint a szorulás kolikus fajdal-
K.ZiL IVilLlj^, ULclo mak, azivdobogns. álmatlanság vnlaniint R vértolulá^ok a inájUm. 

léphen és a veröezér rendszerben (aranyeres bántalmak! a Püszeresbor ált.il pynkraii igen iryursun 
eliiárittatuak. A füszeresbor  megszünteti u nehéz emésztésit és könnyű székelés állal az alkalmatlan 
a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a ros<z emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges állapotának a követ-
kezményei. Az étvágytalanság, az ideges elernyedés és lehangoltság, továbbá a gyakori iejiujások. 
az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerítik az emb.-rt, — A íüs/ere>bor az elgyengült élet-
erőnek uj iinpulszust ad. — A Füszeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést gs táp-
lálkozást. korinánvozza az anyagcserét, gvorsitja a vérképződést, leesillapitia a felingerelt  idegeket 
és egészen uj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és hálairat bizonyítja. 

A füszeresbor  pulaczkokbaii 1 lit ÖO krért és 2 írtért a következő gyógyszertárakban kapható: 
Cfikszeredn.  ("sik-Szépviz. C'sík-Szentniiklós, Karczfalva.  Kápolnás-Olahfalu.  Homorúd. 1'jfalu. 
I>álya. tiögü/.. I)avóez. Zomhor. Bárót. 'Lelegdi-Baezon. Tusnád, Bánkfalva.  Csik-Sv-eiUuvörgy. 
Só^inezo. Ityergyó-S/.entmiklós. (íyergyó-Ditró. (ivergyó-Alfalu.  (iveigyó-Tölgyes. Ityergyó-Újfalu. 
('sik->zentinarton. Kiszon. l'araj l. .Siklód, Koroiid. ttéil. Farkaslaka. Székely-lveivsztur. Krked. 
Felek. Szász-Kereszt ur. Kacza. Kohalciiu. l'gra. A.-ltákos. Mikh>svár. N.-Ajta. Bölön. Zalán. Budok. 
Csemáton. Berec/.k. Zabola. S^psi-Sz^-ntgyorgy. Kézdi-Vásárh.-lv s igv tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárokban. 

A csíkszeredai gyógyszertárból Füszeresbor eredeti minőségben három és háromnál több 
puluezkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valamennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HÜBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 
A fűszeres  bor nem titkos szer. alkotó részei : Mulnsahor 4*»0.U. boresszen< zia HK).n, <»|y.-zi 

rin HO.n. pirosbor berekenyelé KÎO.I», csenesznyeló édeskemény. ánizs, helenagyökér. 
amerikai erőirvökér, erczián és koliuusgvökér. mindenikl>ől 1Ü.O., 10.0. rész. Kzeket az rlkutrrszcket 
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M A U T X E R A D O L F E S T A R S A I 
K n d a p e n t , V . , A r a n y J á n o w u l c z n 5 . NZ. 

Acetylen világítási berendezések minden nagyságban. 
fetaámo*  b e r e n d e i é n S z e m b e n . 

CALCIUM CARBID ELADÁS n 

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. 
M f *  S a & k k i p a e t l M é p T i e e t e k k e s e e t e t a e k . - ^ b i 

S z á m o s e l i s m e r d n . y ü a , t l s : o z a . t T o l r t o l i : á , " b a i i v a g - y u - n l c . 
A. t<>t»ljelt leíjisött beroi- icieztaic: Öiv. gróf  Batthyány iózsefné,  nagybirtokosné 

Takarékpémtár Esztergom. [Felbár. 
Dr. Alfflassy  Lásilo, ügyvéd Jászberény 
Dr. Polgár Sándor, iigyvéd Gyöngyös 
Blkfalvy  Testvérek, kereskedik Zíiah 
LöwyJÓJSef  MTía.likörgyárosol^Besztorcze-
Kötsegháza Vojtek [bánya 
Trappista-kolostor Prijedor (Basznia) 
„p0savlna"-szall0 Breka (Boazuia) 
„Bo«Da"-SZállÓ Baujaluka (Bosznia) 

lakásait és üzleteit. 

Friedrlch Sándor, vendéglős N.-Paláuka 
Haua Kereaztély, veudéglds Hódsígh 
Mezei Mór, vendéglős .Muukécs 
Földváry István, vendéglős Uj űradiska 
Frank Mórne As Taa, vasúti vendéglő Boglár 
Wimmar Károly, vendéglős Bjelina (Bosinia) 
Planar Ferencz, vend >glős Déva 
Kónya Miklós, vendéglős Zilah [43] 
Katzino-egylet Nyírbátor 
Welser Berthold, vendéglős L.-azt.-Miklós. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




