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Kivándorlók.
Nézzük csak mep azt a statiszti

kát, mely a kivándorlók számát fog
lalja össze ; legyünk figyelmesek arra 
a mérlegre, mely a kivándorlókról szóló 
adatokat tartj* : Nagyot dobban ben
nünk a s z í v  . . . . Kitörni készülő jaj- 
kiállásunkat és panaszunkat elnémítja 
az erős fájdalom, melyuek hatása alatt 
zokogunk és sírunk. Csak zogokjunk 
és sírjunk — mi igazi magyarok — 
mert van ok rá !. . . .

Mennyi magyar erő, mennyi ma
gyar vér, mennyi magyar érzés költö
zik át a határ széleken, hogy egy 
jobb, megélhetésre áldásosabb hazába 
érjen.

Nép! Halld meg azokat a szava
kat, melyeket vagy nem hallottál, — 
vrgy az indolentia g y i l k o s  fegy
v e r é v e l  öldöstél ! — Halhatatlan 
költőnknek szavait idézem, mikor azt 
mondom: „Enuek a hazának, mely 
Kárpátoktól Adriáig terjed, minden 
talpalatnyi röge, minden kisebb por
szeme, megvan szentelve az érette hősi 
halált halt elődeidnek vérétől s e-z a 
tiéd, ezt ne hagyd oda 1

Nehány nyomorult garasért, egy 
pá. koronával több munkadijért el
vitorláznak túl a tengeren és elballag
nak túl a begyeken. Jaj ! Még egyszer 
mondom : Jaj minekünk 1 Mi lesz mi 
velünk 1. . . Irgalma/./. Istenünk ! Iste
nem ! Egy fél századdal ezelőtt, még 
agg, férfi, gyermek és nő siettek meg
védeni a haza szeplöteienségét. Hiszen

nemzetünk honszerelmének fényesen 
lobogo lángja pár évtizeddel ezelőtt 
az egész müveit világot, beragyogó fé
nyesen és csodásán, mert, hát, hirdetnie 
kelle az ősi dicsőséget. Hát ennyire 
elfajnl'ak egy emberöltő alitt a hé
roszok utódai. Vagv I dán iélénk nya
lat szült Nubia párdueza ?

Hát oly annyira gyávák vagyunk 
hogy megszökünk, a lét anyagi és 
erkölcs világi soha illegnem szüne
telő küzdelmei elől?! Fiz nem lehet, 
Nem szülhet a párduc/, nyíltakat, nem 
ueme/.het a hős előd törpe unokákat! 
Maradjunk itthon az ősi fészekbe, 
hol apáink véres verejtékeinek áldo
zataiból tápláltuk eddig magunkat ! 
Ha volt eddig megnyugvás, miért ne 
leune ezután is ! Hiszen a csapások 
vészterhes fellegei uiég nem borultak 
egészen a haza felé s még nem suj- 
tügatott Ínség és nyomor annyira, 
hogy kénytelenek legyünk vándor- 
botjainkkal együtt uj hazát cserélni. 
Vagy talán abba az uj hazába sült. 
galambokat fogunk találni éhségünk 
lecsillapítására? Bisz ott is vannak 
éhségtől és nyom.'.--t.-.í! sújtottak, kik 
bizony nagyon sokszor irigy szemek
kel néznek bennünket az elkapott 
falatokért. Hagyjuk meg nekik azt. a 
míg az övék, s elégedjünk meg a ma
gunkéval. A ki dolgozik az őközötte 
megél. Ha rosszul megy dolga, akkor 
is megnyugszik, mondván : Isten ren
delése, légyen meg a te szent akara
tod Atyául! Sokkal j ó z a n a b b ,  mint
hogy diihöngeno ezért. Belátja azt,
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'Reflexiók.)

M o t tó :  Lehullott a teh e r rózsa levele

Tavasszal nyílt,
Ősszel elhu llt s A
Nem jö n  vissza, a mi elm últ.

Sirt a czigány kezében a hegedű, lágyan
zsongott megállítva minden szívverést..............
édesen, andalítón Itatva minden idegre. Édes 
álom illúziói tüzes csárdás örjitü keringöbe ra
gadva magával. Exaltált kedélyű festő ecsetjére 
való kép állt szemeim előtt, mely feledtetett 
mindent, mi emberi és a czigány kezében sirt
sirt, jajgatott a hegedű............ősszel elhullt.
nem jön vissza a mi elmúlt*** * * * A szeretet, 
a tisztelet azt parancsolta, hogy un házában köz 
tiszteletben élő főispánunk, M i k ó Bálint U mél
tóságának egy jóleső, meglepetéssel nyilvánítsa 
azt. az a kis kör, mely a farsangot, hol a jégen, 
hol egy más vendégszerető házánál igen kedélyesen 
töltötte el. Mindnyájunknak közös érzése volt 
hogy e napon örömet okozzanak neki és ez Óhaj 
talán teljesült is. Egy egész kis összeesküvés ke
letkezett a jégen, jourokon nem foly másról a 
szó nagy titkosan, mint erről a kedves témáról, 
hogy lesz ez, hogy lesz amaz, ez az öltözet korhtt-e V

A szeretetnek is vannak összeesküvői tehát, 
de ez az összeesküvésektől annyira külöml'özött, 
hogy a ezéljául kitűzött idő előtt felfedezve nem 
lett, de ez összeesküvés magában bírta azokat 
a feltételeket, melyeket a többiek nélkülöznek, 
mert fö korifeussaik nem férfiak, liánom igen bá
jos asszonyok voltak, kik a titkot még a bölcsen 
látó férjeik előtt is elrejtették.

Folyó hó lH-án, szerdán este 7 órakor gyűlt 
össze ö méltósága vendégszerető házánál a tár 
saság; föltűnt azonban, hogy a hölgyek és ifjú
ság egy része késik, pedig már szalonjában a 
vendégül látott idegeneken kívül a férfi társaság 
szép számmal volt összegyűlve, de egyszerre 
azonban föltárult az egyik ajtó és köztudomású 
lőtt a kedves összeesküvés. Egy internutionális 
társaság vonult tel az első sorban egy diszma- 
gyarban öltözött pár jött, majd utánuk görög 
klasszikus korból elragadott phoibea aranyos kis 
Uergcre pásztorné szomszédságában. Utánuk ha
ladt Pompadour bájára és kedélye üdeségéhez 
hasonló roceoccó hölgy, majd egy aranyos Ba- 
byval, Andalusia kékeuii napsugaras vidékére em
lékeztető kék szemű csinos spanyol nő kiért dár
dát törne az első Torreádor is, majd tüzes szemű 
spanyol czigány leány következett, ki zürgös tam- 
buréjával sírni tanítja a linrt. triajd piros pozsgás 
kalotaszegi leány oly ábrándozó, mint Bartlia 
Zsigáné, egyik heszélye.

Azután jött a türiiigiai erdő méla zúgására 
I emlékeztető, vagy a raj na vidék ragyogó napja-

hogy az Alkotó bolcseségével meg terem
tett világrend, gyarló emberi észs/.el 
megváltoztatható) nem lészeu soha. 
A felelős kormány eskiidözütt az or
szág érdekének szem előtt tartására 
nézve. Nem lehet tehát az. hogy jaj 
panaszaink siket fülekre találjanak. 
Nép! ne menjél, maradj i t t ! Eseugve 
kérünk, hogy ne ülj fel a téged meg
csalni akarók egyikének sem ! Gon
dold meg, hogy mit tesz akkor, mi
kor itt hagyod azt a helyet, hol Is
tennek napja legelőször bearanyozta 
ringó bölcsődet; a- hol anyádnak a 
szeretet varázsában égő szeme elő
ször mosolygott rád , ahol szüleid 
először öleltek keblükre ; ahol először 
nyílt szóra gőgicselö ajkad; ahol 
emberré nevelkedtél. Nép ! Ne menj 
el, maradj i t t ! Vagy talán még most 
is azt hiszed, hogy rózsás boldogság 
tanyáz ott, hová téged a boldogabb 
megélhetés vezet ? Ne lesd remé
nyeidnek boldogít.) horgát auyalöldet, 
hazád határán kívül ! Mert gazdag
ságiéi, kincsről szőtt ábrándjaidat, 
kártya váraidat bizton lefogja dönteni 
a valóság leltének első tuvalata. — 
Nézd a hántolt, mely elődeid porló 
tetemére domborul*!

Nem jobb-e azok mellett pihenni 
a feltámdaásig tartó álmát az anya- 
földben átaludni ? — Mert nem tart 
örökké a pénz és mindannyinak végső 
Htja a sir felé vezet. Még egyszer 
mondom : ne menj el, maradj i t t ! — 
Iitbon vívd ki magadnak a téged 
megillető jogot. Egy szemernyit se

bán égő varjúi koczkáa terűiében élő germán 
hölgy egy franc/ia lovag karján az 1790-es évek
ből ; a menetet egy fehér félluddas, fehér turbánon 
lieduiu. majd egy 10 az esz fokos munkácsi chnzár 
zárta be.

A menet a nugyszaionba tartott, hol már a 
házi asszony Pausznc Mikó Ilona éa a főispán ur 
ő méltóságaik körében össze voltak gyűlve özv. 
Lazámé Wildburg Liza bárónő, Endesné Chernkó 
Ueorgine és Endea Ida urhölgyek. Urak pedig 
Dabrawies mérnök kir. biztos, Biachowsky román 
kir. attaclié és kormánybiztos helyettes, Pária 
Frigyes, Szabó Géza, Papp Domokos, I)r. Koca
kor Béla, Szokolay István, Deák Árpád százados, 
(Jiriák ezredorvos, Körmendy Imre főhadnagy, 
Novak Albert, Lázár Miklós, Wellman Géza éa 
Beöthy Gábor. Midőn a szalonba ért a menet a 
főispán ur ö méltóságát közre vette s a hölgyek 
virág átadása mellett annak a népnek nyelvén 
adtak kifejezést érzelmeiknek, a melyet képvi
seltek éppen igy az urak is, általános tetszéssel 
lett fogadva, különösen a cliasár minkácsi dialcct 
tusban Páris kormánybiztos ur nagy örömére el
mondott dikeziója. G méltósága a virág özöuben 
igazi meghatottsággal és melegséggel érzelmeinek 
adott kifejezést rokonai és barátai szeretetének 
és tiszteletének c nyilatkozásáért, melyért köszö
netét egyedül ki nem fejezhető érzelmeiben talál. 
Szavai után a társaság általános éljen! Vive! 
llocli! és Lében »Sie Wohl ! kiállásban tört ki. 
Majd megkezdődött a szellemes társalgás h az 

1 általános elragadtatás.
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eugedj méltányos követeléseidből. de 
egy jottával so kérj töldiet, mint 11 
mennyi megillet. A jog. törvény es 
igazság zászlója aló sorakozó kor
mány. nem hisszük, hogy l'tinaszló 
szavainkat golyóval ueinilsa el. Mel- 
táuvosahb munkabér; neked, mert te 
is a Teremtő ábrázaijára teremtettél 
és igv te sem nyomoroghatsz, Egész 
élted fulásán arezodnak verítékével 
dolgozol, aggságodra. gyámoltalan
ságodra pihenést, megelégedettséget 
nyújtó otthont kell jó eleve alapíta
nod. Ezt követeld, e/t sürgesd, ezért- 
emeljed lel szavadét! De, ha hatot 
forditsz a hazának, minden a régiben 
marad é- megátkoznak majd az uno
kák. —

, Ember küzdj és hízva hiz/al1* ! 
De kicsinyes önérdekből e hont. o 
itt ne hagyd !

r A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely ;
Áldjon vagy verjen sors k'*/.*- 
I t t  élned, [lalood ke ll- !

Péter Károly

Szeredül élet.
— Búcsú banpuett.

Az érdem, a közjó érdekében teljesi- 
tett hasznos. lankadatlan niiinkássáir elis- 
uierese képen örömrepcsó szín vei vett k a 
hirt. a Lue’v szerint Pária Frigyes kir. 
ílgvész a ruthének sorsának, helyzeté iek 
tanulmányozására s a javítás keres/’ ül vi
tele módozatainak megvalósításán) kikül
dött bizottságba helyettes kormány biztossá 
lett kinevezve — , de egyszersmind tájda- 
ltiuimal töltött el az a tudat, hogy öt, ki a 
társaságok lelke volt. kit mint embert a 
szó igazi értelmébe m egtanultunk becsülni, 
tisztelni, ki a székely é rd ek e«nek oly igazi 
előszeretettel adózott annak minden irány
ítani tanulm ányozása által — körünkből 
el kell veszítenünk.

Még ily gondolatok váltók fel cgv 
mást. az öröm. az érdem jutalmazása » a 
fajdalom egy * özkedveltségü íérfiu távozta 
telett, s eközben jött tudomásunkra, hogy 
öt mar kötelessége szólítja eszméi küzdé
sei. fáradozásai honába, tovább nem ma 
radhat itt. búcsúznunk kell. S az a búcsú

2-ik oldal.

A jelmezesek ti int részletezett szép menete
léről a névsor a következő: Puppné Sándor 
Anna úrim magyar hölgy. Páris Frigy enné úrnő 
roceoccó hölgy. Szabó (íézané unió görög no. 
Alaiásyné Lázár Kiza urnái germán hölgy. — 
Antalffyne Lázár Ilonka urnó andalusiai no. Lá
zamé Nánasy Erzsiké úrnő Bergere. Szokolay 
István né unió rózsaszínű hály. Beüytliy Juliska 
kisasszony kalotaszegi .> Pajip Mariska kisasszony 
ezigány leány. Lrak: Almásv Zsigmond chazár. 
Lázár Dénes beduin. Dr. Cziko István disztnu- 
gvar és A. \ árady Pál trauezia lovag a dtror- 
toire korából.

Majd vacsorához ült a társaság, hol igazi 
magyaros jókedvvel a legjobb hangulatban mu
latott, mig a legremekebb menüt adták föl. Pap 
Domokos ur állott tol, pohárral kezében először, 
melyet ö Méltósága egészségéért ürített; majd 
az ünnepelt házigazda a hölgyekre és vendégeire. 
A többi fogás között Deák Árpád ur a Főispán 
orra és a házi asszonyra köszöntött. Páris Fri
gyes ur az idegen uraknak a köszöntőket német 
nyelven tolmácsolta a saját jó kívánságai hozzá
adásaival. Úgy az idegenek, mind az egész társa
ság előtt általános hatást keltett Szabó Géza ur
nák Dabrawic* kir. biztos és Bischowsiky attachéra 
franczia nyelven mondott toástja. A pezsgő, finom 
borok annyira tobzodóvá tették már a jókedvet, 
hogy a ház asszonya asztalbontása után az inter- 
nationális társaság tüzes csárdásra perdült, mert

az iránta uralkodó általános szeretet fényes 
megnyilatkozása volt. Szombaton este volt 
a Koinfeld-t'éle sörcsaftiokhau tiszteletére 
rendezett búcsú bamptett, ;i melyre — ln>z 
az nem is lehetett máskép eljött váro
sunk intelligentiájának minden tagja, ott 
volt mindenki, a ki "t szerelte s kit be
tegsége a szoba őrzésére nem kényszerbe!t. 
(Mr láttuk a kir. törvény.-zék,járásbíróság, 
ügyészség biráit és tisztviselőit csaknem 
ttdjes számban élükön a törvényszék elnö
kével. ott volt a uiegve főispánja s a me
gyei tisztviselői kar nagyon szép számban, 
az ügyvédi és ügyvédjelölti kar, szintén 
teljesen képviselve volt a m kir. adóhi
vatal. honvéd tisztikar, s városunk keres
kedői.

Az ünnepelt megérkezte után a mint
egy 90 tagból álló társaság asztalhoz te 

j lepeilett. s mindjárt az első fogás után 
1 kezdetüket vették azok a szebbnél szebb 
I pohárköszöntők. .melyek fényes tanujelei 
! mintegy gyöngy szemei voltak a Páris 
1 Frigyes iránt érzett közlieesülésnek, szere
tetnek.

Molnár József ügyvéd szép, emelke
dett szellemi! beszédében mutatta ki Páris 
érdemeit, működési körét, tárta tel azt a 
munkásságban eltölt-"tt életet, a melynek 
igazi elismerése volt az a kinevezés, meg
hatói szavakban búcsúzott el tőle e város 
társadalma nevében > kérte, hogy pályája 
magaslatán ne feledkezzek meg a székely 
népről se. nedvnek érdekeit mindig szivén 
viselé.

Ez általános érzelmeket tolmácsoló 
beszédre az ünnepelt meghat ittan válaszolt, 
meji agadban adott kifejezést azon tájda
lomnak. a mely a távozás miatt elfogja, 
s ígérte, hogy a székely nép érdekeit min
dig szivén fogj • hordozni, s minden alkal
mat meg fog ragadni, a melyben a szé
kely ség érdekeit előmozdíthatja.

A harmadik pohárküszöntőr Miké Bá
lint főispán mondotta. Az ész, a szeretet s 
emelkedett szellem • egyformán egyesítve 
volt ebben a beszédben, mely az ünnepel
tet oly szépen jellemzé s mely minden je
lenlevőt gyönyörrel tölte el. Az ünnepeltre 
és családjára emelte poharát, a melyet ál
talános zúgó éljenzés követett.

A Páris Frigyes iránt érzett igazi sze
retet megnyilatkozása volt az a ragyogó 
stilii, szeilemdus tószí a mely a törvény
szék köztiszteletben álló elnöke dr. Per- 
jéssy Mihály ajkairól elhangzott.

Az ügyészség és a törvényszék kö
zötti viszony- fejtegetéséből indulva ki, tün-

c 8 j k  na e g  y e i  H _ i r a  d  ó

asztalhoz Miska prímás is megjelent sátoraljával 
j ókiv áuságait toIniácsolni.

Alom jölt azután . . . .  fürge párok a lég- 
pazarabb toilettekben lejtve forogtak a, szem előtt, 
classikusan szép hölgyek hajlongtak, a tőidre 
időzve minden 'dók menyországát. — A társa
ság nem tánezoló része a többi termekben osz
lott el, mig a há/. asszonya többször hívta ál
landó buffotthe/, vendégeit.

Az idő telt. az idő múlt. nem gondolva a 
nem gondoikodókkal, reggel lett mire eloszlott a 
társaság.

* **
Kifáradtak a kedélyek, elhUlt a dobzodó 

kedv, és a czigány is sirt a hegedűjén, találgatta 
kinek jobban a szivéhez, odament egy szép le
ányhoz, szép asszonyhoz, leste majd a szeme 
járását, majd füleibe sirt egy aecordot, mely vé
gig hasson minden idegen le oda mélyre, a sírig, 

Halott lett a zene, álom környékezte a bár
sonyos szempillákat, pedig még zokogott, sirt a 
húr, belekiáltva a hóvirágos, csillagfényes nagy 
éjszakába a zsögödi réten át az ősz Hargitáig, 
melyről halkan verődött vissza az én nótám : 
tavaszszal nyílt . . . .  öszszei elhullt . . . nem jön 
vissza a mi elmúlt.........

Jeczete*.

tette fel az ünnepelt munkásságát, mely 
fényt árasztott uiindenteló, a melynek su
garai fényes világításiul helyezték magát 
az embert s az igazi érzés által tolmácsolt 
gyönyörű szavakban búcsúzott el a tör
vényszék és a járásbíróság bírni és tiszt
viselői kara nevében az ünnepelttSI.

Az ügyvédi kar nevében Nagy Sándor 
ügyvéd szép beszéd kíséretében vett. búcsút 
a távozó kir. ügyésztől, fejtegetvén azt az 
igazságérzertöl lelkesitetthumanizmust.mely 
öt ügyészi fhnkcziéju közben oly szépen 
jellemzé.

Ezután újra az ünnepelt beszólt, a 
nála megszokott elmeéllel, az ész nagysá
gával s mondott köszönetét az elhangzott 
beszédekben megnyilatkozott igazi szere
idért és beesülésért.

Majd Borszcky Soma miniszteri taná
csos költői sti'ü beszédben éltette Parist, 
dr. Fejér Antal a vármegye főispánjára, 
Csedd István ügyvéd Borszék)’ miniszteri 
tanácsosra emelték szép beszédek kíséreté
ben poharukat.

Szacsvay Imre mint a kaszinó fenn
tartóját éltette Páriát. Szántó József megyei
I. aljegyző pedig mint a Páris eszméit meg
valósítani hivatottakat, gyermekeit köszön
tötte tel.

Még számos szép pohárköszöntő hang
zott el, melynek mindenike rajongó lelkese
déssel éltette a távozót s a ritka szép ün
nepéi v mert hisz valóságos ünnepély 
volt — a legvidámabb hangulatban a reg
geli órákig tartott.

.S most már csak egy pár muhi nap 
választ el attól, hogy az, a ki küzbecsü- 
lésünknek tárgya volt. ki a szövetkezetek 
terén kifejtett munkásságával országszerte 
elismerést vívott ki majának távozzék kö
rünkből. a melynek ittléte alatt disze. ékes
sége volt. Egv oly munkakör leend hiva
tásának igazi tere, a hol egy néposztály 
megmentése érdé-éken fényes tehetsége 
csodákat müvelend.

Most a búcsú pillanatában a banquetten 
elhangzott szebbnél szebb t sztok hatása 
alatt állva arra kérjük, hogy ott a messze 
idegenben ne feledkezzék meg a székely 
népről se, s ha jön alkalom — mert jönnie 
kell. -  hisz nem veszhet el e hon leg- 
dicsöbb táj i legyen mellettünk, tárja
(el bajainkat melyeket senki sem ismer 
jobban, mint ö s ne feledkezzék el arról a 
népről, melynek még az s.:m adatott meg 
a sorstól, hogy itthoni! a röghöz kötve él
jen. hanem ki kell vándorolnia oda. a hol 
injg) ülőiét s még nagyobb nyomor vár 
reá ja.

Műkedvelői előadás Csik-Delnón,
Folyó hó lő  án „A Toloncz“ czimü nép

színmű előadásában gyönyörködhettek mindazok, 
a kik a/, iskola nemes ügyét szivükén hordozva, 
a már fent jelzett kis községecskében megjelen
tek, hogy mig egyrészt az iskolai nemes czélt 
filléreikkel előmozdítsák, másrészt egy újonnan 
alakult műkedvelő társulat átérzett játékában 
gyönyörködve, nem egyhamar feledhető élvezetes 
estélyről távozhattak, nem is a hajnali, hanem a 
reggeli órákban.

Nem könnyű darab „A TolonczlU, de a lel
kesedés és a tervezett magasztos o?él soha ne
hézséget nem ismer s valóban az ügyért lelkesülő 
műkedvelők, a darab nehézségeivel igen sikeresen 
megküzdöttük, a mi mellett elég bizonyság volt 
a gyakori taps és a többszöri kihívás.

Általában mindenik szereplő játékáról csak 
az elismerés hangján lehet szúlani, a többi közül 
mégis kiemelést érdemel a darab főszerepet játszó 
„Angyal Liszkau László Petemé úrnő, a ki az 
egész tdöadás alatt nehéz szerepében, igen Ügye
sen játszott, jól alakitott.

„Krizsa feleségeu, Veress Alajosné szintén 
tudatában volt szerepének, élénk játékával fi
gyelmünket lekötte, tekintélyt parancsoló maga
tartásával férjét rémitgette, a hallgatóság jól 
mulatott játékában.

Ügyes kisvárosi zsidó kisasszonyok voltak : 
Kánya Teréz, Kánya Róza, Bocskor Lina és 
Incze Julcsa.



8-ik szám. C s \ k m e g yei H i r a^dl i. 3-ik oldal.
Ügyesen játszott „Ördög Sára“, Biró Róza 

kisazszony, valamint „Szájasné", Kovács Regina, 
„Románé**, Süket Ferenczné jól megállották 
szerepükben helyüket.

A férfi szereplők közül sok tapsot és éljent 
k»pott „Mrawcsák Johann**, öreg vándorló le
gény, Incze Dénes, a ki komikus szerepével 
mindvégig derült hangulatban tartolta a kedé
lyeket.

Csak elismeréssel adózhatunk minden egyes 
lérfi szereplőnek is, de aztán a rendezői nehéz 
feladat, helyes megoldása László Péter urat 
dicséri.

Úgy tudjuk, hogy az anyagi siker sem ma
radt el, a mennyiben 20 0  koronánál többecskét 
emlegettek bevételül, a melyből tekintélyes ősz- 
szeg jut az iskolának. X.

Színház.
A jelenleg városunkban időző és működő 

színtársulat teljesen megfelelt a várakozásnak, 
minden oldalról egyformán kielégítette az igénye
ket. Hogy mennyire tehetséges, készült tagokkal 
rendelkezik, hogy mennyire változatos, tanulságos 
ízléssel és inüérteleinmel összeállított műsora 
van : fényesen igazolta az elmúlt hét, nedvnek 
minden estéje egy egy hasznosan gyönyörködtető 
kedves időtöltése volt a hallgató közönségnek. 
Az eddig színre hozott darabok : „Czigány báró" 
operette, „Fernánd házasodik", bohózat. „Ármány 
és szerelem", szomorujáték. „Gésák", operette. 
„Kurucz furfang", énekes népszínmű. „A Végre
hajtó". bohózat, mind annyi eklatáns bizonyítéka 
annak, hogy Szabadhegyi Aladár igazgató társu
lata a szó teljes értelmében vett színiniivészei
nek ápolója, fejlesztője.

Mindnyájunknak, kiknek alkalmuk volt meg
győződni arról, hogy mily erőkkel rendelkezik a 
társulat, a színházban eltöltött idő emlékeinek 
legkedvesebbjei közé fog sorakozni s azon hatá
rozott tudatot érlelte meg, hogy a még hátra
lévő idő alatt hasonló szellemi élvezetekben, lelki 
gyönyörködésben nem lesz hiány; viszont a kö
zönség részéről Szabadhegyi igazgató dúsan lesz 
megjutalmazva a közönség igényeit mindenben 
kielégítő, a színművészet iránti érzéket ébren 
tartó, hasznosan fejlesztő lelkes, fáradhatlau 
működéséért az által, hogy mindig és számosán 
fogják látogatni az előadásokat. Ezt a társulat 
által város szerte és a vidéken egyformán keltett 
hangulatból mint kedvező óment előre jelezhet
jük. Képes Laura az édesen, kedvesen éneklő 
primadonna, Berzsenyi Margit a mélyen érző 
tragika, a tüzes szemű Győri Matild. a mindig 
mosolygó Geróffy Ilona: Szabadhegyi a tempe
ramentumos színész, az elegáns megjelenésű Raj- 
csányi István. Liptai Lajos méltán érdemelték ki 
a közönség tapsát és éljenzését, derekasan rá
szolgáltak arra. hogy a közönség ezután még 
nagyobb pártolásban részesítse, annál is inkább 
mivel a heti műsorra felvett darabok már maguk
ban garantirozzák. azt. hogy minden előadás egy 
szellemes estét fog nyújtani és egy kedves em
lékkel fogja gazdagítani a színházi közönséget.

A héten színre kerülnek: Szerdán S a k e s- 
p e a r e  világhírű treagoediája: „Rómeó és
Júlia. Csütörtökön d. u. 4 órakor ifjúsági előadás 
alakjában a „Kurucz furfang". este pedig „Dok
tor Szeleburdi". nagyim mulattató bohózat. Szom
baton „Királyfogás", operette. Vasárnap „1848".

Ezen válogatott műsor bizonyára nem fogja 
elkerülni a közönség figyelmét, s reméljük, hogy 
megteszi azt a hatást, miszerint egy oly érdemes 
szervezett társulattól, mint a milyen a Szabad
hegyi igazgatóé, hazafias pártolását nem fogja 
megvonni.

Mindenféle.
— Színházi •Ifiadás. Szabadhegyi Aladár 

kiváló színtársulata folyó hó 2 2-én d. u. négy 
órakor ifjúsági előadás alakjában fogja színre 
hozni a nagy hatású „Ku ru c z-f u r f a n g*-o t 
A diák előadás eszméje a fögymnásiumból került 
ugyan ki, de azon hasonló kedvezménynyel részt 
vehet a városnak bármelyik tanulója, sőt a szülők 
és ismerősök számára az ülőhelyek fentartatnak. 
Tanulmány előadás lévén, a tanári kar megbízta 
dr. Wasilkievics Viktor tauárt egy ismertetés 
megtartáséval. A tanulók belépti dija 40 fillér, 
felnőtteké egy körön*.

— Igazságügyi palota városunkban. A váro
sunkban építendő igazságügyi palota kérdésében 
az igazságügy miniszter úgy határozott, hogy ha 
a megye a tulajdonát képező régi járásbirósági 
telket átadja az államnak teljesen ingyen, akkor 
már a jövő évben megkezdik az építést. Hisszük, 
hogy a megye törvényhatósága nem fog idegen
kedni ettől, mikor székhelyének ily nagy mórv- 
beni előny nyeréséről és a város ilyen szépítésé
ről van szó.

— Előléptetés. Simon Ferencz helybeli m. 
kir. adóhivatali szolgát a nagym-ltóságu in kir. 
Pénzügyminisztérium II. oszt. hivatalszolgává lép
tette elő.

— Püspök ur körlevele a böjtről. Gróf Maj- 
látli Gusztáv Károly erdélyi püspök ur t. évi II. 
számú körlevelében a böjtre vonatkozólag a kő
vetkező rendeletét közli : (A huscledelektöl való 
megtartóztatás törvényére vonatkozó lolmentések 
1901-re.) Az esztendő bojtos és megiartóztatási 
napjaira rézve az apostoli Szentszék 1899. jan. 
27-én kelt fölhatalmazása alapján (1. az 1900. 
évi II. és III. sz. körlevelet), az erdélyi egyház
megye világi és szerzetes papsága és világi hí
vei számára a következő felmentéseket és enged
ményeket adjuk, a nélkül, ho_̂ y a szerzetesek 
külön böjti szabályait érintenök : 1. Böjtös na
pok, a midőn jóllakásig naponta csak egyszer 
szabad étkezni és a huseledel tilos, a következők : 
a) Advent szerdái és péntekéi, b) a nagyböjt 
szerdái, péntekéi és szombatjai, c) a nagyhét 
utolsó napjai nagyszerdától kezdve, d) a kántor
böjtök. Végre e) karácsony, pünkösd, Sz. Péter 
és Pál apostolok, Nagyboldog ssszony és min 
vlenszentek ünnepeinek vigiliai böjtjei. 2. A nagy
böjt hétfői, keddi és a csütörtöki napjaira az 
egyszeri husevést megengedjük, de nem az esti 
étkezés alkalmára. Hal és liusvegyitése pedig 
még vasárnapokon is tilos. ('Az apostoli sz. szék
től nyert engedmények jegyzéke értelmiben azt 
a szokást, a mely nálunk lábra kapott, hogy 
vacsora alkalmával 's búst étkeznek, meg kell 
törnünk s úgy mint tavaly, ez idén is a híveket 
önmegtartóztatásra huzditenuiik; a szegényeket 
és Ínségeseket pedig figyelmeztessük, hogy ez 
ügyben gyontatúik tanácsába hi-zák masukat.) 
3. A nagyböjt vasárnapjain naponta töhször is 
szabad húst enni. 4. Csupán megtartóztatási na
pok, a melyeken napjában többször is jóllakha
tunk, de a hústól tartózkodnunk kell, ezek az 
évnek összes pénteki napjai, a melyek nem szo
rosan vett böjti napok és az 1. pontban raeg- 
e in Ülve nincsenek. 5. Szombatot, on,- a melyek 
nem szorosan vett böjti napok, az apostoli enged
mény szerint, ha nem akarjuk, nem vagyunk 
kötelesek a hústól tartózkodni. 0 Nagypénteket 
kivéve bármely napra megengedjük még az es
téli étkezésnél is a zsiradékok használatát. — 7. 
Utasoknak, a mig utón vannak és kénytelenek 
vendéglőkben étkezni, a hol böjti eledelt nem 
egy könnyen kaphatnak; utazó kereskedőknek 
és a kik vásárok alkalmából kereskedést, Űznek, 
szintúgy a vásárokra gyülekező népnek ; továbbá 
azoknak, a kik nem birnak saját háztartással, 
hanem egész éven át vendéglőkben, fogadókban 
kifózőkben. vagy korcsmákban étkeznek, ezek 
családjainak és szolgáiknak a megtartóztatás alól 
az egész esztendőre fölmentést adunk, kivéve a 
nagybét három utolsó napját és karácsony böjt 
jét. Szolgáknak, szolgálóknak és azoknak. kik 
kénytelenek olyan családoknál étkezni, a hol a 
megtartóztatás törvényét figyelembe nem veszik, 
fölmentést adunk, csak ki legyen zárva a vallás 
megvetése. Mindazonáltal azon legyenek, hogy 
a hústól legalább nagypénteken tartózkodjanak
8. Mindenszentek ünnepén, mely ez idén pén
tekre esik. húst emu szabad. Felhívom a t. lel - 
készkedö papságot, hogy ezen rendeletemet haiu- 
vazó szerdán, vagy Quinquagesima vasárnapján 
a szószékről kihirdetni és olvashatóan leírva a 
templom ajtajára kifüggeszteni el ne mulaszszi. 
Kelt Károlyfehérvárt. 1901. február 3.

— Halálozás. K r a t u z  Márton kereskedő 
és vendéglős életének 04-ik, özvegységének 2-ik 
évében folyó évi február 13-án elhunyt. Hűlt te
temét február 15 én d. u. 3 órakor a csikszent- 
domokosi köztemetőben helyezték örök nyuga
lomra nagy részvét mellett. Nyugodjék békében

— Tüzesetek. Folyó hó 16 án este. (szom
baton), midőn a csikszentmártoni műkedvelő 
társulat előadását megkezdette volna, hirtelen 
tűz ütött ki csikcsekefalvi Gábosi Mihálynál, ki
nek a tűz a csűrét teljesen elhamvasztotta. A 
gyújtás oka eddig még ismeretlen. -  Csík
szeredái Gál András mészáros ház kéménye ki- 
gyuladt folyó hó IG-áu este és több mint 1 óra 
hosszat égett, anélkül, hogy tűzijátékhoz hasonló 
mutatványaiban egy kissé is zavartatta volna 
magát. Nem tudjuk, hogy a gondatlanság kit 
terhel a könnyen komolyabb dologra kerülő 
hanyagság által.

— 1 ánczestély Madarason. A Madarason

létesiteudö olvasókör javára f. hó 10-én szépen 
sikerült tánczestély volt, mely alkalommal felül- 
fizettek Főtiszt. Miklós István pléh. 1 kor. Főtiszt. 
Tompos Mátyás pléh. 1 kor. itj. Antal János l 
kor. Ágoston János őrsvezető 1 kor. id. Antal 
Albert, Bereez Antal, Ágoston József, Pál Lajos, 
Asztalos Béla, Sárosy Albert, Gegő István, 40 — 
40 fillért, Gidró Mátyás 20 fillért. Fogadják e 
felülfizetök az olvasókör nevében a rendezőség 
hálás köszönetét.

— Madéfalván László Ferencz birtokos tehene 
a napokban egy jól fejlett k é t  f e j ű  borjut 
ellett; de az elles szabálytalan lévén, u nem 
szakértők által nyújtott segély után úgy a borjú, 
mint a telién elhullott.

— Hirdetmény. A nagy méltóságú pénzügyi 
m. kir. minisztérium az I9j0. évi deczember hó 
26 án kelt 104,009. számú rendeletével a csik- 
szépvizi pénzügyőri laktanya kijavítási munkáin 
tait 1013 korona'tíO fillér, illetve"432 korona 10 
fillér, összesen 1445 korona 70 fill r összeg ere
jéig engedélyezte. A fentemlitett munkálatok fo 
gauatositásának biztosítása czéljából az 1901. már- 
czius hó 3-ik napjának d. e 10 órája a csikme- 
inegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségé
lten tat tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir- 
dettetik. A versenyezni óha jtók felhivatnak, hogy 
a fentebbi munkálatok végrehajtásának elválla
lására vonatkozó, az engedélyezett költség után 
számítandó <> a részletes föltételekben előirt 5°'0*nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz any- 
nyival is inkább igyekezzenek beadui, mivel a 
későbben érkezettek figyelembe nem fognak vé
tetni. A szóban forgó munkálatra vonatkozó mű
szaki művelet és részletes feltételek a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes 
hivatalos órákban naponkint megtekinthetők. Kelt 
Csik-Szerodán, 1901. évi február hó 14- én.

— ,,Országos Kiadóvállalat" ezég alatt Buda
pesten uj kiadó-társaság alakult, a mely különö
sen a magasabb irányú szépirodalom művelését 
s a tudományok népszerűsítését tűzte feladatául.

C S A IU N O  K.
Hamvazó szerdán.

Carneval he rezeg a múlt éjjel távozott;
0 Eltelt a vigalom, lezajlott a farsang ; 

Terpsichore is tovább már nem maradhatott. . 
Most bünbánatot kong szomorún a harang.

Igen raeglapultak a papák tárczái,
•Sok pénz kelt el báli szép öltözékekre :
A mamák hitték, hogy fognak hódítani 
Lányaik s kezüknek akad majd kérője. . .

Nem egy leány szivét Úgy összeszoritja 
A csalódás kiríja és szemében könny ül. 
Homlokát a bánat felhője borítja,
Mert a kiben bízott, elhagyta hűtlenül!

Ki annyiszor vallott forró hü szert Iraet,
Ki házasságról is nyilatkozott neki :
Az a bálban hozzá nem is közeledett . . .
Más leány hálóba tudta keriteui.

Hozományt hajliászúk között is van elég,
A ki reményében nagyon csalatkozott:
Annak nyújtja kezét, kiért a szive ég,
Az a gazdag leány, kire áhítozott.

De hisz az életben annyiszor csalódunk! 
Biztatón int felénk, mosolyogva a remény. 
Majd meg fut elölünk s elmarad utánunk . . . 
Csalta, mint délibáb e fényes tünemény !

*  *

Elcsüggedett szülök, megcsalatott leányok, 
Hozományra vágyó csalatkozott ifjak,
Jertek a templomba ! Oh hiszen halljátok,
Mint hiv bús hangjával Istenhez a harang!

Kevélyek, fösvények és ti irigykedök, 
Szenvedést, okozók, bünterlielt lelküek, 
tíáHatta! gyötörtek é- nyomorral küzdők, 
Hamvazó szerda van, templomba jöjjetek !

Hamut hint a pap a hívüknek fejére,
Jelül, hogy porrá lesz minden, mi porból lett. 
Megmásithatlan a természet törvénye! 
Elmélkedjetek e szent hclyeu efelett !
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lm tekintsetek e gyászleppel bevont 
Keresztekre! S jó l-*z elmétekbe vésni.
Hogy e gyász keresztek jelölik azt a bont,
Hol elenyész, porlad egyaránt mindenki.

Igazságos ám a természet törvénye !
Nem tesz különbséget, nem ismer kivételt: 
liaxdag, koldus szép, esni egyenlők előtte. 
Mindegyiknek egykor a lulál vet véget !

Kiváló emberek, bősök, nagy tudósok.
Pazar fényit díszes pa'oták lakói.
Kincsesei bírók és szép rózsás arezu Ián vök. 
Daliás ifjak mind porrá fognak válni!

Kiket kevélylvé tett ; szépség, gazdagság, rang. 
S gőgösen azokat ti úgy lenézitek,
Ily tulajdonságok, kiknek nem adattak.
A muladóságró! ob elmélkedjetek !

Ki alamizsnát a szegénynek nem adott.
Kinek könny nehezül s átok vagyonára 
Ki embertársának szenvedést okozott,
Tegye jóvá vétkét, majd iit a végörn !

* fsztályrésZesei nyomornak, bánatnak,
1 1. kik viselitek a nehéz keresztet,
Nem bánthat titeket a tudata .ónak,
Hogy minden porrá lesz .mi csak porból lett !

D kik • ,y hazát, a kit fátylán át látnak:
Hol őrük boldogság és szent bek- honol,
> imádva Istent e szép 
UyoZültncs lesz ez ént hit

vagyuak. 
hűlt por

8

Lelkem éjjelén oh éleszd e bárom fényt 
•l'Zus, bogy követni tudjam keresztedet:
•Az igaz sseut bitet, Benned hízó reményt 
hs a hozzád vonzó égó szereteket!

_ _ _ Kritsa Klára.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

____________ */.T0h»da József

Hirdt •tinón v.
 ̂ Andire,n gyinirs-felsti’loki lakosok ezen

nel közhit re lesniük, miszerint az általunk 
(ivimes-Felsúlnkon léti-sitt-iidíi r.'.ui kátli 
templom épitése Ugvében koráidéin kihii- 
'lete.t verseny tatot  akis eredményre nem 
vezetett azért, mert a MéltAoigos' püspöki 
tnnatoság alaki hibák miatt a megkötött 
feltételes szerződést mellőzendőnek találta.

hz okiad uj versenvtarovalóst liirde 
tünk. * annak m gitt teására lialóridőül 
lOOl. évi február lió 
napjáiiau délelőtti 
tllztük ki.

A vállalati legmagasabb ár 16016 
korona, a stóind mérnök által fölülvizs- 
italt esészrevételekkel ellátott rajz és költ- 
a cg ve tea szerint.

A vállalati,all részt vehet mindenki : 
azonban. lm szakképzettségét igazolni nem 
Hnlja. köteles lesz az építés vezetéséhez 
igazolt képzelt szakértőt állítani.

A versenytárgyalás a középloki kör 
jeo \ Z"i irodában fog a tűi jelenlétünkben 
megtartatni. A részletek ugyanitt tekint
hetők meg.

Gyirnes F e lső fo k . 1901. február 15.
—d°r ándrásé. Bádor Pálét Andrásé.
Sz, á |4 9 —WH).

tikvi.

2 5 - t k  
ó i* á .j él t

Kiket a bűnöknek csábitó illírére,
Nem bírt leszéditni s kik tűrnek, szenvedi,, k 
békén s reményüket helyezik Istenben.
Ily remények In.ntuk véget nem vethetnek:

Kik segélyt nyujtnak a nyomorral küzdőknél., 
■s « bánat könnyeit részvéttel letörlik,
F szent szereiéiért fenni jutalmat nyernek 

poraikon áldás lebeg mindig.'

hajtási már megállapított, valamint jelenlegi 18 
korona és a még felmerülendő költségeknek ki
elégítésé végett az lsM. I.X. t.-ez. 144. §. alap
ján és a 146. 5. é i tel méhen a csik-szeredai kit*, 
törvényszék területén lévő, ( ’sik-Taploeza község 
határán fekvő, az 18S1. ovi 1)0. t -ez. 156. a) 
ponl ja alapján Sánta Alajos kerekes társtulajdonos 
nevén is álló a csik-taploozai 4«H». számú tjkvben 
A f  5. rendszám 5905. hi sz. ingatlanra 2 korona, 
7. rendszám 7688, brsz. ingatlanra 4 korona ki
kiáltási árban, a csik-taploozai 115. számú tjkvben 
A v 1. rend 175. brsz ingatlanra 8 korona, 2. 
rendszám 247. brsz. ing itlanra 12 korona, 3, rend
szám 307. brsz. be hőségre 328 korona, 4. rend
2428.. 2420., 2430. brsz ingatlan 16 korona, 5. 
rend 3481. brsz. ingatlan 52 korona. 6. rend 
3653. brsz. 14 koroua, 7. reüd 3865. brsz. ingat
lan ') korona, 8. rendszám 4820 brsz ingatlan 
18 korona, 9 rendszám 5440., 5441. brsz. ingat
lan 14 korona, 10. rendszám 6í)52l2 brsz. ingat
lanra 28 korona, 11. rendszám i>732. hr»z. inuat 
lanr.i 32 korona, 13 rend 7665/,., 81'14/j. brsz. 
ingatlanra 26 korona, 15. rend 0635/.. brsz. in
gat latira 10 korona, 18. rend 2424/4. brsz ingat
lanra 46 koroua, 10. rendszám 24^6. brsz. ingat
lanra 252 koroua, 20. rend 2424/3. brsz. ingat
lanra 4ö hmona, 21. remi 2486. brsz ingatlanra 
26 korona, 22. rendszám 3853. brsz. ingatlanra 
lO korona kikiáltási árban, a esik taploczai 1062. 
számú tjkvben László István társtulajdonos nevén 
is álló A f  I rend 6630.
34 korona, 2 rend 6373 
nokra 02 korona kikiáltá

Kllenbeu csik-tajdoci 
A v 25, 27., 2>.. 30 — 36.,
53.. 55. 56. rend 5748.70.'
7046. 7047 . 7048., 7040.,
0155.. .. 0155!,.. 2425.. 7237 
7240b , 2405., 2643., 1700.

0 0 6 . ,  1 7 2 2 . .  0 1 5 0 . ,  0 1 6 0 ,
306, 1065, 2431.. 3004., 3425. 6629., 8035/,. 
brsz. ingatlanokra vonatkozólag az 1881. évi 6o. 
t. ez. 40. §-a értelmében a kérelem elutas ttatik, 
mert ezen ingatlanok évi adója a kikiáltási ár 
alapjául szolgáló érték bizony it vá ny ba n k itünt-et ve 
nincsen, s igy azok kikiáltási ára meg sem volt 
állapítható

Megjegyeztetik, bogy a esik-taploczai 115. 
tjkvben C) 16 alatt az odavaló 275. számú 
C18. alatt s az odavaló 461. számú tjkvben 

alatt s azoknak 1062. számú tjkvben C) 8. 
alatt özv. Csedö Jánosné szül. Sárosi Erzsébet 
j'vára, valami nt a esik taploczai 275. számú 
tjkvben C) 13. alatt özvegy Csedö Lászlónc ja 
vara bekebelezett szolgalmi jogokat a fenti árve
rés nem érinti.

Az árverés megtartására határidőül 1901. évi 
május hó 10-ik napjának délelőtti 9 órája Csik-
Taplocza község házához tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának lU®/0 át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. vj-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügy min iszt < ri rendelet
s. íj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött k«> zéliez letenni, avagy az 1881. LX.
t. -cz. 1 iO. íj-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előlegen elbelye/éséröl kiállított szabály-
“ " elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt két egyenlő részlet-

C s i k m e g v e i H í r a d ó ,

6 531. brsz. ingatlan 
6974. brsz. ingatla- 

i árb.u elrendeltetik, 
i 115. számú tjkvben
38., 40 —46 , 48., 50., 

•7., 7058., 7044., 7045., 
70 -0 .. 9154a., 9154b.,

Hm ., 7239., 7240a . 
7928, 1275., 1648.,

9161., 9162a., 305.,

tjkvben 
( ’) 11.

ben és
tott 15

pe. iig »Z

Árverési hirdetmény.
UziAtkievits János esik-azepvizi lakó. végre- 

hajtatottak Csedö Domokos és özvegy Csedö Já- 
jtOfitc síül. SArosi Erzsébet gyám Alul képviselt 
kiskorú Csedo Uergely és kiskorú Csedö Imre 

akÍ ‘ v't5rel.ajtást szenvedett elleni 
ttBíében a kérelem követkestében 

L ’X T t e . W  200 koron,‘ dikekövetelóa 
Sí, í*nu4r W ll  ik nopjAtól járó

írbeit, 19 korona végrq-kamatai 16 korona i

*Isöt az árverés napjától számi- 
mp alatt, a másodikat, ugyanazon naptól 

számítandó 30 nap alatt, minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 os 
ka maok kai együtt az 1881. évi dcezember lió 
0-áti 39,415. I. M szám alatt kelt rendeletben 
előirt módon a csik-szeredai ra. kir. adóhivatal, 
mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz 
az utolsói részletbe fog beszámíttatni.

Az ezen árverési hirdetménynyel egyidejűleg 
nicgállupitott árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt ezen kir. bíróság mint tlkvi hatóságnál és 
Csik-1apiocza község elöljáróságánál tekinthe
tik meg.

Az elrendelt árverés a fentirt telckjegyzÖ* 
köttyvekben feljegyeztetni, ezen árverési hirdet
mény egy példánya a bíróság hirdetményi táblá
jára kifUggesztetni, továbbá kifüggesztés végett 
az árverési feltételek pedig luegtekinthetés vé- 
K''lt: etfJ' egy példányban Csik-Taplocza község 
elöljáróságánaK, nem különben ezen árverési hir
detmény egy-egy példánya, Csik-Várdotfalva és 
Csik-Csicsó szomszédos községekben a helybeli 
szokás szerint azonnali körözés végett a nevezett 
községek elöljáróságaihoz megküldeni és tekintve, 
hogy a kikiáltási ár 600 koronát meghalad, ezen 
árverési hirdetménynek törvényszerű kivonata a 
„Csikmegyei IIiradóu czimü lapban egyszeri közzé
tétel végett végrehajtató ügyvédjének azzal ada
tik ki, hogy a közzétételt igazoló lappéldányt az 
árverés foganatosítására kiküldöttnek adja át.

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k :
Dziátkievits János végrehajtat ónak Csedö 

Iw u 0'40" * tar9a‘ végrehajtást szenvedő elleni 
200 korona tőkekövetelés és járulékai iránti vóirre- 
liajtási ügyében 8

lx *• A* l9 0 1 , 1,0 l0*«k napján dé!> 
előtti 9 orakor Csik-Taplocza község házánál

megtartandó nyilvános árverésen árverés alá bo
csáttatnak s fogauatoaittatik nz árverés a hirdet- 
menyben megnevezett ingatlanokra.

2. Ezen árverésen a fent körülírt ingatlanok 
a kikiáltási áron alul is cladatui fognak.

3. Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy 
az 18 -1. LX. t.-cz. 42. Jj-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó l én 
3333 sz. a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri 
rendelet 8. Jj-ában kijelölt óvaddékepes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

4 Vevő köteles a vételárt két egyenlő rész
letben és pedig az elsőt az árverés napjától szá
mítandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon 
naptól számítandó 30 nap alatt, minden egyes 
vételári részlet után az árverés napjától számí
tandó 6°/0-os kamatokkal együtt, az 1 8 8 1 . évi 
deczember 6-án 39,425. 1. Ál. szám alatt kelt 
rendeletben előirt módon a csik-szeredai in. kir. 
adóhivatal, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszá
míttat ni.

5. Vevő köteles az ingatlanokat terhelő és 
az árverés napját követőleg esedékes adókat és 
átruházási illetéket viselni.

6. vevő a megvett ingatlanok birtokába a 
véte'ár és kamatainak teljes lefizetése után lép 
és annak haszna eme időtől fogva öt illeti.

7. A vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881. 
LX. t.-cz. intézkedései érteimében csak az eset
ben fog kiadatni, ba az árverés napjától számí
tott lő nap alatt az idézett törvényczikk 187.
£ a intézkedésének megfelelő utóajánlat nem 
tétetik.

E tulajdonjognak vevő javára bekebelezése 
csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után 
fog hivatalból elrendeltetni.

9. A mennyiben a vevő az árverési feltéte
lek bármelyikének a kitűzött időben eleget nem 
tenne, az általa megvett ingatlanokra az érdekelt 
felek bármelyikének kérelme következtében az 
1881. évi La . t. ez. 185. §-a szerint vevő veszé
lyére és költségére bánatpénzének elvesztése 
mellett újabb árverés fog elrendeltetni.

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság.
Csik-Szeredán, 1900. évi szeptember 21-én.

Geczó Béla,
kir. törvaiki bíró.
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E p ik u s  ío i ik - t ir iD
Van szerencsém a  n a g y é rd e m ű  

közönség becses tu d o m á s á ra  h ozn i, 
hogy

fodrász-üzletemet
1901. év beálltával egészen ujo- 
nan a mai kor igényeinek meg
felelően, egészségügy) szempont
ból „HYGIENIKUSu-an átalakítot
tam, v a la m in t a já n lo m  a  n a g y 
é rd e m ű  k ö z ö n sé g  b ecse s  fig y e l
m ébe , h o g y  a  v i lá g h írű  a re z s z ép itö  
Nlargit-Kréme szappan és púder, 
to v á b b á  az  eszéki salvatnr szeplö- 
és májfoltok elleni arczkenttcsés 
szappan.

ILLATSZER - RAKTÁROMON
állandóan kapható.

Üzletemet a nagyérdemű közönség- 
nek becses figyelmébe ajánlva, ma
radok kiválótisztelettel

Fekete Vilmos
fodrász, Csik-Szered*.

Nyomatótulajdonos Szvoboda József gyortsajtójAo Csik-SietedAban.


