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Baross és a székelyfold.
— Yioszliang a „ S z é k e l y N e m z e t

1

czikkére. —

A választás közeledik, mert a „Székely
Nemzet" oziinii újság tele van a budapesti
emberek rajongó szeretetével a székelyek
iránt, l'jgyszerre csak mi székelyek borzasztóan dédelgetett és felkapott emberek lettünk.
Csak olvassa el bárki is a Székely Nemzet
184-ik számát, ós abban egyszerre két ember is, két külön czikkbeu áradozik a székelyek mellett. Az egyikben dr. Kern Tivadar árulja mély tudományát; a másikban
pedig Beksics Gusztáv, a székelyek legnagyobb hangú támogatója iiti a dobot s hangoztatja, liogy a székelyföld mennyire drága
gyöngye a magyar államnak.
Vájjon mit akarhatnak ezek a budapesti urak? E kérdésre e lapok hasábjain
nem felelhetünk, mert akkor politikai fejtegetésekbe is kellene bocsátkoznunk. De midőn a brassó —háromszéki vasút megnyitása
alkalmából Beksics Gusztáv azt melengeti
fel. liogy a kormány és Baross minő előnyöket nyújtottak és pláne a jövó'ben fognak
nyújtani a székelyföldnek, akkor nekilnk,
a székelyföldön lakó székelyeknek, nem szabad kitérnünk e kérdésnek legalább közgazdasági oldala tekintetében az igazság
kimondása elől.
Azt mondja Beksics, hogy a székelyföldet pusztulni hagyni annyi, mint eltíírni
a magyar állameszme legerősebb oszlopainak diiledezését, s hozzáteszi, liogy ez nem
kortes-jelszó most a választások küszöbén,
hanem nemzeti jelszó. Nó, ugyan nézzük,

A „CSIKI LAPOK" TAROZÁS.
^fKMJGT

A csiksomlyói főgimnázium ifjuságának ünnepe.
— Kérlek egy szóra!
— Nem érek rá.
— Pedig fontos mondani valóm lenne.
— Majd máskor; most sietek, mert Somlyóra készülök.
— Somlyóra? Hiszen én is oda készülök.
— Szervusz.
— Isten áldjon.
Már napok óta ilyen s ezekhez hasonló párbeszédeket hallottunk s ezekből .következtettük,
hogy a csiksomlyói főgimnáziumi ifjúság táncznuilatsággal egybekötött szinielőadása igen látogatott lesz. S valóban nem is csalatkoztunk, mert
a mult hó 25-én, Szent Katalin napjának estéjén,
olyan közönség gyűlt össze (Jsiksomlyón a volt
székház nagytermében, mely úgy számban, mint
intelligencziára nézve ritkítja párját. Jelenvolt ott
a vármegye szine és java, mintegy bizonyítani
akarváD, hogy azon uj irányzattal, melynek luvallíii.ii a gimnáziumra nézve most kezdődő nj érában
már is érezhetők, teljesen egyetért.
Ismeretes dolog, hogy a kisebb helyeken levő
középiskolai ifjúság fejlődése és képzettsége, az
elméleti oktatás bármily kitűnő legyen is, kisebbnagyobb mértékben egyoldalú, mert az ifjúság nagyobbrészének nincsen kellő tere a társadalmi ismeretek megszerzésére.
A főgimnázium derék igazgatója és jeles tanári kara megtalálta az arkáuumot e baj ellen, midőn alkalmat ad az ifjúságnak a nagy közönséggel való ismerkedésre, miáltal az emiitett társadalmi isme/etek legkönnyebben és legbiztosabban
megszerezhetők.
De nini, most veszem észre, hogy nagyon
eltértem tudósitói tisztemtől, rámenvén az elmélkedések szélesen kiterjedő mezejére, bol pedig a
riporternek nem igen szabad kalandoznia.

hogy éppen a brassó —liáront széki vasút
megnyitása alkalmából hely 'n vau-e e szó
— dicsekvés V B/win^-jük, li >gy liáromszékmegye közgazdasági előmenetelére nézve
íiélkiilözhctlcn volt, a most m ^nyitott vasút.
De vájjon ennek 1 .'tesitésél ki vitte keresztül ? Sem Baross, sem a k'-rmány e vasút ,
segélyezésére nem adotl többit, miut amenynyit a viezinalis vasútakról szóló törvény,
a kereskedelmi miniszter kötelességeképpen
ir elő. A nagyobb és lényeges pénzáldozatot maga lláromszékinegyc lakossága liozta,
amennyiben óriási pótadót \jtolt ki e vasút
tőkéjének clőállitlialása vége!;t.
A mi az építési tőkélie? még ezután is
hiányzott, azt előállította egy külföldi bankház. Ila tehát van érdeme valakinek e vasút
létesítéséből, az nem lehet más, mint maga
a liáromszéki nép, nuly eléggé tapasztalta,
liogy ha önmaga nem segit magán, mások
ugyan szóbeszédnél többet erilekében nem
tesznek semmit; — másodsorban pedig az
érdem pálmája csakis azon külföldi bank
házé, mely milliókat fektelett e vasútba
csak azért, mert bizott II iromszékniegye vidékének gazdag természeti kincseiben, és az
oda való székely nép életrevalóságaban,
liogy ezek összmííködéséből kifejlődik uiajd
az a közgazdasági előlialadás, melynek magvai megvoltak a vidéken a V. melynek fokozódásából, befektetett tőkéjének kamatoztatását reméli.
A kormány pedig mit tett ? A törvény
által előirt viczinális vasúti segélyt adta, de
ezt sem ingyen, vagy ajándékképpen, hanem
előbb érte busás ellenértéket kötött ki. A
Tehát a dologra.
A minden tekintetben sikerült estély színielőadással kezdődött. Színre került Szigligetinek
mulatságos 3 felvonásos vígjátéka: L i 1 i o ni f i.
„Liliomti" töröl metszett alakjai a hivatott
erőket is megpróbálják s éppen ezért csak mérsékelt reményekkel néztünk az előadás elé, s őszintén be kell vallanunk, hogy alaposan csalódtunk,
mert az előadás olyan kerekded, olyan ügyes és
szabatos volt s minden tekintetben oly színvonalom állott, mely a fokozottabb mértékű igényeket
is teljesen kielégítette.
A női szerepeket L a k a t o s Mihályné (Kamilla), S p r e n c z Helén (.Mariska), B a l á z s
Ottilia (Szomszédasszony) és Nagy S. Erzsi
(Krzsi) voltak szívesek elvállalni. A három első,
kik már többször szerepeltek a világot jelentő
deszkákon, a liüűk már megszokott preczizióval
oldoiták meg leiadatukat. Nagy S. Erzsi, ki tudomásunk szerint, most először működött közre
nagyobb szabású darabban, oly jártasságot tanúsított, mely méltán meglepte a hallgatóságot. A
fülig szerelmes Erzsit oly kedvesen alakította, hogy
teljesen kiérdemelte a zajos tapsokat, melyekből
azonban a három előbbinek is bőven kijutott.
A figyelmes rendezőség a női szereplőket szép
virágcsokrokkal tüntette ki.
Dobos András, a pedáns és szőrszálhasogató Szilvái professzor szerepét oly élethűen
ábrázolta, hogy, a mint halljuk az igazi profeszszorok inosl, már kollegának szólítják.
Bedö Sándor mint Liliomti hosszú és nehéz
szerepében mind végig derekasan megállotta helyét.
L a k a t o s Kálmán (Szellemű) jóízű mókáival folyton derültségben tartotta a közönséget, —
megjelenései alkalmával, — különösen a fiatalabb
nemzedék harsogó kaczajjal üdvözölte.
B e c z e Imre (Swarcz) a gazdag pesti fogadóst és L á z á r Miklós (Adolf) a kikosarazotţ
kérőt talpraesetten mutatták be.
Nem maradt hátrább D u I i n s z k y J. sem,
ki a Kányái szerepével küzdött meg diadalmasan.

forgalmi eszközük értékét lefizettette, de az
O
'
iTtók szállítható uj kocsik helyett előállított
más vonalakról kidobott és alig liasznilható
roziant ko.MÍkat. Az ú^ys'.ólván ingyenessé
vált postaszállítási 90 évre biztosította magának, pidig egy ilyen nagy vidék postaszállitmá nyaiert tetemes összegeket szed be
a postakínestár a maga részére.
Hol van tehát a kormánynak azon „külön politikája", melyet Beksics alkalmazni
látott a székelyföldön, éppen úgy, mint a
történelem szerint Rima tett kedvencz provincziáival ? 11a kczzel akarjuk megfogni azt
a hírhedt közgazdasági támogatást, ipari fejlesztést és a székelyek felőli gondoskodást,
nem találunk mást, mint Beksicsnek fantáziából irt czikkeit.
Igy állván a dolgok, a liáromszéki va<útak megnyitása alkalmából is, mindenkinek, de nekilnk ciikiakuak is azt a tanulságot kell levonnunk, hogy velünk, székelyekkel lelátóijára gondol úgy a kormány,
mint a társadalom; liogy továbbá szegénységünkön és közgazdasági hátramaradottságunkon csak inigunknak kell magunkon
segíteni, nemkülönben, hogy nem minden
szóbeli és tő városi ígéret kcsz aranypénz, és
hogy végül bajainkat és nyornoruságainkat
azért nem hiszik fent, mert nem mi magunk
tolmácsoljuk és adjuk elő s nem egész határozottan és követelőleg.
Éppen ezért legyünk óvatosak a mások
szavainak mérlegelésében, bízzunk önerőnkben cs csakis arra támaszkodjunk.

K e d v e s József törőlmetszett ügyes pincér
volt s teljesen rászolgált a Kányái uram leányának szeretetére.
C z i k ó István és B a l á z s Károly kis szerepeikben hatásosau működtek közre.
Ha az elmondottakhoz hozzászámítjuk a kitűnő maszkirungot, a pontos jelenéseket és a kiválóan dicséretre méltó szereptudást előttünk fog
állani egy sikerűit összevágó előadás képe, mely
teljesen kieligitette a nagyszámú közönséget.
Előadásután táncz következett: És minő
táncz ? Ilyent talán sohase láttak a régi székház
nagytermének sok mulatságot átélt falai. A sok
tapsot kapott aktorok itt ismét megmutatták,
hogy a bálterem sima parkettján is derekasan
megállják helyüket s ezen feladatuk megoldásában lelkesen támogatták őket csillogó szemű
kollegáik. Sein a nagy hőség, sem a rengeteg por
nein szolgáltak, akadályul járták a tánezot lankadatlanul, folyton fokozódó jókedvvel a késő hajnalig. A jelenvolt hölgyeknek semmi panaszok
nem lehet a jövő gavallérjaival szemben.
Mulasztást követnék el, ha e helyről is köszönetet nem mondanék a derék rendezőknek
név szerint Szász Károly, Haydn Hugó és Fülöp
Árpád tanároknak, kiknek fáradságát egyébiránt
a legteljesebb siker koronázta.
Mikor e sorokat bevégeztem, a redakezié
előtt, a következő párbeszédet hallottam
— Kérlek egy szóra.
— Halljuk, most már ráérek.
— Nem tudod mikor lesz Somlyón mulatság ?
— Bizonyosan nem tudom, de úgy hallottam,
hogy a farsangon ismét rendeznek egyet.
— Én el fogok menni.
— Én is.
— Pá, kedvesem!
— Isten áldjon! Tehát elmegyünk.
— El.
Természetes, hogy én is ott leszek.
Babilás,
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nyek lennének szerény nézetem szerint azon okok,
melyek
a tanitók ez időszerinti társadalmi hely(Felöltuti a csikmegyei tanító-egyesület esilci fiókk&réuek
zetének
előidézői. Ezek szerint a tanítói karban
f. évi november hó 20-án Cúk-Delnén tátott gyűlésében.)
gyökereznek, szerint azonkívül keresendők. Ama(Vége.)
zok megszüntetése hatalmunkban áll, ezek eltávolítását kérhetjük, kívánhatjuk.
Midőn ezen dolgok felett eltűnődtem, sokat
Az elsőt elérhetjük azáltal, ha a mostoha
gondolkoztam arról is, hogy vájjon mik lehetnek
viszonyok daczára is íiivafotlsággal, készséggel és
az okai ez állapotnak ? Azon reményben, hogy a
lelkiismeretes pontossággal teljesítjük kötelessémilyen tisztelt gyülekezet türelmével nem élek talgeinket, s hogy ezt tehessük, baladjunk a korral,
ságos&n vissza, tépelödésem eredményét is felsoműveljük lelkűnket és tanuljunk, és ismét csak
rolom a kővetkezőkben.
tanuljunk, hogy idővel rólunk is elmondhassák azt,
íme az okok:
eddig csak a papokról mondottak : a j ó
1. A r é g i s l e n d r i á n . A tanitók alantos taa mit
n
í
t
ó
holtig tanul.
társadalmi helyzetének oka részben, még a régi
Ápoljuk kebelünkben és egymás között a
időkben gyökerezik, mikor a tanítókat még a
kétes exisztencziák közzé számították, — midőn e kartársi szeretetet, ezen szép erényt, — hipzen a
szeretet melegére nekünk, gyengéknek van leginmagasztos pálya méltatlan munkásai nsgyobbrészkább szükségünk, kik oly sok oldalról ki vagyunk
ben a kicsapott deákok, a dologtalan mesterlegétéve a viszonyok mostohaságainak.
nyek és a kiszolgált bakakáplárok sorából kerültek ki. Ezeknek áldástalan működése némileg még
Egymásnak csak egymás által ismert hibáit
mai korra is visszaveti árnyékát. Ezen ok azonne vigyük mindjárt a piaezra, ne üssük mindjárt
ban ma már szünöfélben van, mert a tanitói padobra és ne dobjuk martalékul a kárörvendő kölástot nagyrészben tanult és hivatott munkások
zönség eléiip, hanem szeretettel és jóindulattal
hordják vállaikon, kik a jól teljesített kötelesség
tárjuk fel azokat egymásközött és gyógyítgassuk
tudatában emelt fővel jelenhetuek meg a társadatehetségünk szerint. A szívnek meleg belsejéből
lomban.
eredő szavak mindig megtalálják a szívhez, vezető
útat.
2. Az a n y a g i h e l y z e t . líégi közmondás : R u h a t i s z t e s s é g , pénz b e c s ü l e t .
Es lia ilyen értelemben járunk el, ha a iui
— Az ezen pár szófián kifejezett elv még ma is
innnkánkai a hívatott ság a pontosság, a jóratöuralkodik, és a mostani korban talán még inkább,
rekvés, az elöhaladás és a meleg kartársi szeretet
mint valaha. A kedvező vagyoni helyzet, ama támfogják ékesíteni és gyámolítani, akkor, és csak
pont, melyből mozgatják és némelykor ki is mozakkor lehet reményünk, hogy kedvezőtlen társadítják a világot. Ha vagyon van, akkor tekintély
dalmi li'dvzHiink rajtunk kivül eső okai is meg
is van. I)e hát honnan szerezhetné a jámbor talógnak szűnni.
nító a vagyont, hiszen csekélyfizetése alig elég a
Addig is tartsuk felszínen ügyünket az illmindennapi megszerzésére. Akiknek az eldödök
domosság határain lieliil I,áriak fel sebeinket, kérrévén e n e r v n s re r n m g e r a n d a ru m nem jünk, könyörögjünk, zörgessünk, de tegyük mindjutott osztályrészül, azok aligha fognak valaha
ezt a leglVibb tanítói erény: a türelem útmutatása
szert tenni a vagyonos névrp. A szegény írnokok
mellett; akkor t alán a türelem, ha nem is nekünk,
— a Sanyaró Vendelek — kiknek az nj kválifide legalább az utánunk következőknek rózsákat
kácziónális törvényben képzettségi fokuk mértéterem és meg fog változni ama régi közmondás:
kéül 4 osztály végzése van megszabva 600—700
Quein dii oderunt.
frtos fizetéssel kínlódnak, a tanitók — ez Ehös
Ugy legyen 1
Pétörök — kiknek legalább is kétannyit kell taLakalox Mihály.
nulni, félannyi javadalmazással nyomorognak. Az
előbbiek számára a magasabb fizetés és a fokozatos előléptetés már kilátásba van helyezve ; az
TAwftair.*)
utóbbiak még c<ak a 400 frtos mii:i:uiiinra sem
Elnöki megnyitó beszéd.
tarthatnak számot, mert azt magasabb állami érTarlui ia Csi-.xer IVt» elnök a esik megyei tahiin-egyluL rniki
dekek akadályozzák. Szóljak-e a nyugdíjról 'i
jiiriuköréoHk ld91 évi november hó 21-en Csik-Heinén tartott
Talán ne, hiszen csekély szavammal amúgy sem
közgyűlésén.
tudnám lefújni a már megkészített nyugdijjavaslatról azon vastag porréteget, a mely a tisztelt
Kedves Pályatársak!
ház zöld asztalán 6 hónap óta belepte.
Mélyen tisztelt Uraim!
3. A . f e l ü g y e l e t i r e n d s z e r . A félMegvallom, zengzetes és hangzatos megnyireértések kikerülése végett előre is kijelentem,
tóval ez alkalommal nein készültem, mert magam
hogy ezen czim alatt nem a taufelügyelőségekről
sem tudám, ha vájjon én vezetem-e a gyűlést ? de
akarok szólani, mert ezeket a czélszerü ellenőrmivel e helyen állok, engedjék ineg, hogy a minket
zés, a helyes tanügyi adminis/.lráezió és a tanitók
közelről érdeklő problémák egyikének fejlegetesére
érdekében is helyeseknek, munkálkodásukat teegy kissé kitérjek.
kintve, üdvöseknek és czélszerűeknek tartom, nemNapjainkban a tanitók helyzetének nemcsak
csak fenntartásukat, de kibővítésüket, megizmoszellemi, de anyagi oldalával is sokat foglalkozott
sodásukat őszinte sziv vei óhajtóm; — de szólok
a kormány, a sajtó: egyfelől a nyugdíj kérdésével,
a közvetlen felügyeleti közegekről: az iskolaszémásfelöl a fizetésjavitással.
kekről. És itt is kivételt teszek, mert a nagyobb
A tanitók két táborra oszollak: egyik a
városokban és oly központokon, a Ind az iskolamérsékelt, — másik rész a követelő párthoz szeszéki tagságra alkalmas egyének találhatók, az
gődött, mely utóbbi úgyszólváu, nem nyugodott
iskolaszékek szintén üdvösen működnek, de ilyen
ineg a kormány intézkedéseiben, hanem .nem tehely aránylag nem sok van, a községek legnagyobb részében azonban ezen rendszer nem vált, kintve kőiül: csaknem követelöleg lépett fel; —
pedig én mindig szebbnek, nemesebbnek, sötczélke s azért megváltoztatásáról már magasabb körökben is. gondolkoznak. Az iskolaszékekről szóló i hoz vezetőbbnek tartom, ha a mérsékeltekkel tartva,
törvények és idevonatkozó rendeletek széles hahaladunk c/.é!iiiik megoldása, megvalósítása felé.
táskörrel és igen fontos jogokkal ruházták fel az
Nem akarom m igámat illúziókba ringatni,
iskolaszék, tagjait. A ki azonban valamely fegyde ii/.t hiszem, a gyiiiés nézetét tolmácsolom akverrel nem tu<f élni azzal rendesen visszaél. Innen
kor, midiin kimondom, hogy az idők hajnala devan az, hogy azon egyénük, kik a falukban az isleiig teletniük, iiinl'íu a/.t állítom, liugy anyagi
kolaszéki tagok sorába nem intelligeucziájuknál
helyzetünk napról-napra javul, mert míg egyrészt
lógva, hanem csak szükségből jutnak be, mert a
uyugdij-iig) nuk a megoldás stádiumában van, —
tagok .létszáma meg van állapítva — legtöbbször
addig a reg óhajtva várt. törvényjavaslat, a szabalytalanul tizetuit, de még rosszabbul javadalmaa tanügynek és a tanítónak nem támogatói, hanem
zott íVleki.-zeti tmutók lizetésének rendezése ügyéellenségei lesznek s mig egyfelől ártanak az ügynek,
ben is mielőbb beterjesztetik ; én azt hiszem, hogy
addig másfelől rontják a tanítónak tekint élyét és
ezzel tiuiucsak a ;i<>0 forint fizetés minimuma les/,
dehonesztáljak állását.
megoldva, hanem az ötödéves kor-pótlék is kilesz
4. Az e g y m á s i r á n t i s z e r e t e t l e n - 11 mondva; sut a javaslatban egy régi bajról, fizeség. Súlyos vád ez, mely t» szavakban ajkaimról
tésünk rendetlen kiszolgiillalasáuak rendezéséről
elröppent, de ki kellett mondanom, mert tények
sem feledkezett, meg kormányunk, vallás- és közigazoljak. líégi dolog az már, hogy az ember az
oktatásügy i uiiiiiszierüiik, mely kevés fizetésünk
embernek legua^yoiib ellensége. Az úgynevezett
melleit sokszor kérdésessé tette helyzetünket, megkenyéririgység meg van minden társadalmi oszélhetésünket ; sokszor számtalan panaszaink folytályban, de talán egyikben sein nagyobb mértéktán, kancsal szemmel uéztek a hivatalokban ránk,
ben, mint a tanítói karban. Egymás hátán, egyde már most talan, ha ezen törvényjavaslat törmás rovására akarunk nagyra nőni s ezen törek- j véuynyé válik, elfogja oszlatni az ebből származó
vésünk által éppen az ellenkezői, t. i. azt érjük j aggodalmainkat. En azért uraim, kedves pályatárel, hogy mindnyáján törpék maradunk. Hiszen ha ' saim ! nem zengek dicsliyuinu.szokat konuáuyunkmi nem becsüljük egymást, más miért becsűlue
uak, — a tanítókat és Ügyöket nemesen, egész
minket. Ezen szeretcl'enségeket sok helym szá- \ valójában úmogató vallás és közoktalásiigyérüukmos alkalommal tapasztalhatják rgyuiásközt is,
nek, de uiégis elismeréssel adózom bölcs és atyai
de különösen észlelhetjük azok részéről, kik a sors
gondoskodásaikért.
kedvezése folytán sorainkból magasabbra emelkedtek. Az ilyenek különösen azok, kik a tanítói
Mint látom, a tanitók közös óhaja, a 30 évi
állást legjobban kicsinyük, legjobban lenézik. De
szolgálat megallapitasaban Összpontosul, — de ha
nem folytatom s az eddig mondottakhoz mégcsak
Uraim a statisztikai adatok nyomán ez most nem
annyit teszek, hogy a 4-ik pout alatt felhozott
is teljesül, ne csüggedjünk el, mert Róma sem egy
körülmény egyik lényeges oka a tanitók kedvezőtnap alatt épült, majd talán tíz év mnltán, — ellen társadalmi helyzetének.

A tanitók társadalmi helyzete.

A fentebbi pontok alatt felsorolt körülmé-

*) Tárgyhalmaz miatt késett

Szerk.

jön az idő, midőn nemcsak a bimbókat látjuk: de
érett gyümölcsöt is ehetünk a hajtásról.
Ha Aegeus görög bölcs, ki kardját és saruját egy nagy kőszikla alá rejté s csak akkor engedé fiát Theseust Athén fővárosba menni és azokat használni, ha annyira megerősödött, hogy a
kőszikla elmozdításával alóla azokat önerejéből ki
veuui tudta, úgy mi is, mint Theseus szorgalma
által megerősödött testben és lélekben, ha fölemelkedünk a népnevelés missziója terjesztésén, a műveltség emelésén, megfogjuk látni az ígéret földjét,
mert minél magasabb és általánosabb a műveltség,
annálinkább meg fogja hozni számunkra a jobb
anyagi és társadalmi helyzetet is.
Molnár AJadár mondá: „Megvagyok győződve
arról, hogy a mily mértékben fognak a tanitók
szellemi feusöbbségeik — kötelességeik példányszerű tejesítése — és odaadó buzgóságuk által a
népnevelésre hatni, azon mértékben fog a népre
való befolyásuk növekedni, s azon mértékben fognak maguk iránt mind nagyobb és nagyobb anyagi
és erkölcsi elismerést kivívni".
Azonban most is zenghetjük :
„Hajnalfényét látom, pedig alig pirkad
Embereknek nyelvén,
Hajnal fényét látom, bimbó fakadását
Lenn a szivek mélyén.
Es túl a Nagyerdőn, hol a Gellérthegy áll,
Uj, szebb élet támad . . .
A jóságos Isten, mindenható Isten
Hallja meg imánkat.
S most, midiin ez alkalommal is minket a
kartársi — és a népnevelés előbbre vitele iránti
meleg szeretel lio/.nLt e helyre össze, most, midőn
önöket e gyiiiés alkalmával üdvözölni szerencsém
van ; most, midőn önöknek szivtím mélyéből hosszú
életet, állandó jó egészséget és e rögös pályán kitartást kívánok, a gyűlést megnyituttnak nyilváuiluui.
Tanitói gyűlés.
Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!
A csiki rk. tanitó egyesület felcsiki fiókköre
mveiuber hó 2l-én Os.-Deluén tartott évi gyűléséről a következőket regisztrálhatom :
A gyűlést szentmise és gyakorlati tanitások
előzték meg.
Ferencz József elnök megnyitó beszédében
felsorolta azon intézkedéseket, melyeket részint az
országos tanitógyűlés, részint az országgyűlés és
a közoktatásügyi miniszter, részint pedig a közoktatási tanács, valamint inás hatóságok a népnevelés ügyének felkarolása végett foganatosítóttak. Kellemes benyomást tett ránk ezen megnyitóbeszéd főképen azért, mért elnök az országos
tauitógyűlésen is jelen levélt anuak idejében, saját
tapasztalataira támaszkodva, olyan érdekes és tanulságos d.dgokal tárt fel előttünk, melyeket a
sajtó utján uem tudtunk volna megismerni.
liáduly Benjámin szavalta Vörösmartynak „A
szegény asszony köuyve" czimü költeményét, melyet a gyűlés nagytetszéssel fogadott. Hallottam
liókkörünkben ezelőtt is sok szép szavalatot, de
ennél szebbet nem. Kés/.int a költemény alaki és
tárgyi reiuek kidolgozása, részint a szavaló vonzó
előadása, olyan kölcsötlös hatást tettek a hallgatóra, mely lurmmikus egységébeu a lelket a miudenuapiasságból kiemelve, gyönyörrel töltötte el.
Felolvasást tartott Paláucz Sándor az énektanításról. A gonddal kidolgozott és nagy olvasottságról tanúskodó felolvasásában felolvasó az éneket, mint a kedélyképzés legfőbb eszközét tüntette
fel. Állításait, példákkal és szaktekintélyek nyilatkozataival bizonyította. Az énektanításra nézve
általános elveket sorolt fel. A felolvasás inindeu
viu nélkül helyesléssel fogadtatott s a felolvasó
felkéretett, hogy az énéktanitás nndszeréről is
valamelyik következő gyűlésen felolvasási tartani
szíveskedjék.
Gyakorlat i tanításokat tartottak : Székely Ferencz helyi és Holló Endre szentdomokosi tanitók,
melyek a megejtett bírálatok alapján teljesen sikerülteknek nyilváníttattak.
Ezután a tisztújítás tartatott meg. A gyűlés
volt tisztviselőit közfelkiáltással újra megválasztotta a következő három évre.
Eszerint elnök Ferencz József, alelnök Imre
János, jegyző Ferencz János, aljegyző Paláncz
Sándor.
Végül a gyűlés Ráduly Benjámin indítványa
folytán a gyakorlati tanításokra nézve a kővetkező
határozatot hozta: jövőben a gyűlés helyén lakó
tauitók tanterein és tanerő szeriut egyes osztályókban és egyes tantárgyakban tartanak gyakorlati tanítást. A gyűlésnek jogában áll a napirenden levő tantárgyak bármelyikét kijelölni a gyűlés
napján és ebből köteles az illető tanitó gyakorlati
tanítását tartani. Vendég-tanitás nem tartatik; —
azonban szabadságában áll minden tagnak uj tanmódszerét vendégtanitással is bemutatni. A vendégtanitások helyett vitatételek terjesztenddk elő.
Egyéb kebli ügyek elintézése után a gyűlés véget ért,

Deczember'2.
Bezárólag nem hagyhatom említés nélkül az
iskola- épület Állapotát. Az iskola-épület igen kicsiny"és sem az egészségügyi, sem pedig a paedagogiai követelményeknek nem felel meg. Ugyanis
az épületben van két tanterem, melyek mindenike
törpe és kicsiny. Az egyik északtelől esik s a világosság is inkább északról jön a tanterembe.
Szükséges volna egy tágasabb és helyesebb beosztása tantermekkel ellátott iskola-épület. Jól
tudom, hogy ezt első sorban az illető iskolaszéki
elnök és tanitó urak óhajtják és szorgalmazzák,
de meglehet, bogy a község anyagi helyzete késlelteti. Egyébiránt sem az elöljáróság, sem a képviselőtestűlet, sem pedig az iskolaszék tagjai közül nem volt jelen senki; — ig»z, bogy nem is
köteles — a igy a gyűlés észrevételeit az érdekeltekkel nem közölhette^ ennélfogva e belyen a
fennebbieket ajánlom az illetők becses figyelmébe.
Ferencz János.

LEVELEZEM.
A „Kereskedői Kör" ünnepélyes megnyitása.
(.ijrrgyószeutiuiklós, Isíll. novi-iulicr -fi.
Mint már a „Csiki Lapok-' n»v. 24-iki számában jelezve volt, a gyószentmiklósi „Kereskedői
Kör" ünnepélyes megnyitása nov. 22-én délután
« órakor történt meg.
A kör tagjai csaknem teljes számban megjelentek az ünnepélyen, a melyet Lázár Zakariás
köri elnök, talpra esett rövid beszéddel, eijen/.ések között megnyitott, kérve a kör tagjait a további lelkesedésre, és az uj helyiséget a kereskedői kör használatába bocsátotta.
A megnyitó beszéd ntán Görög Joácliíui örm.
szertartású plébános, választmányi tag tar '-ott szépen átdolgozott alkalmi beszédet, utalva a kereskedői kör megalakulására, annak czéljaira s végül
azon már is elért féuyes eredményről, melyet a
kör rövid élete óta magának kivívott, végül lelkesen üdvözölvén az eszmét, a körnek sokáig
való s a társadalomban megillető helyet kíván.
Este 8 órakor 72 terítékű bankett volt a
kör díszes társalgó termében, melyen a vidéki
tagok is igen számosan vettek részt. Első felköszöntőt Görög Joáchim mondotta az elnökre; dr.
Szentpétery Kristóf lelkes éljenzése között emelte
poharát Görög Joachimra, majd Puskás Alajos
gyótekeröpataki plébános éltette a ház gazdáját,
pénztárnokát és titkárát; még volt sok szép pohárköszöntő, A mindvégig jókedéllyel és vigsággal
folyt mulatságnak éjjeli 3 órakor volt vége.
Nem lesz érdektelen befejezésül megemlítenem, hogy e fiatal, alig féléves körnek helyi tagja
89, vidéki pedig 01 vau; tagsági díj helyi tagoknak 4 frt, vidékieknek 2 frt. Összesen 18 féle
politikai, szépirodalmi és kereskedelmi lap áll a
tagok rendelkezésére.
Vámok.

A l i á r o m s z é k i vasút mfiazaki
bejárása.
A brassó-kézdivásárhelyi vasút műszaki bejárása mult hó 27-én folyt le s a bevégzett mű
november 30-án a közforgalomuak átadatott. A
bejáró bizottság tagjai voltak : Gyöngyösi János
min. tanácsos, Dobieczky főfelügyelő, Langer felügyelő, Virányi felügyelő, Csatár egészségügyi tanácsos stb. A bizottsággal volt a megye főispánja
hatolykai Potsa József, Tompa Miklós alispán. Arnoldi keresk. tanácsos, fővállalkozó,' gr. Nemes
János orszgy. képv. s a báromszéki' va9Út elnöke,
br. Szentkereszty Béla és Ugrón Gábor orszgyul.
képviselők s ezenkívül még számos tisztviselő a m.
kir. államvasutak részéről, közig, bizottsági tagok
s mérnökök.
A bizottságot s a vendégeket kii lön vonat
vitte Kézdi-Vásárhelyre a végállomásra, s útközben minden állomásnál diszkapuk, tengernyi nép s
ünnepi szónoklatok várták az érkezőket. Szóval a
fogadtatás teljesen méltó volt azon lelkesült örömhöz, mellyel a háromszéki nép a vasűt megnyitását
fogadta.
A réty-eresztevényi állomáson Kápolthy Mózes körjegyző, Nagy-Rorosnyón Zágoni Pál ev.
ref. esperes, Barátoson Zonda László földbirtokos
fogadta ünnepi beszédekkel a bizottságot s mindenütt Gyöngyösi tanácsos válaszolt.
A kovásznai ünnepségekről a „Székelyföld41 a
következőket írja:
A nov. hó 2 i-re jelzett vasátmegnyitás alkalmával nagyszámú és válogatott közönség tolongott a kovásznai vasútállomásnál, Háromnegyed
12 óra előtt valami kevéssel robogott be a gyögyörfien földiszitett pályaudvarba az első személyszállító vonat, melynek megérkezését a megilletődött néptömeg bámnló moraja fogadá. A magasztos pillanat behatása alatt álló közönség előtt nem
sokára megjelentek a megye czelebritásai, a ven-
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dégek és nagyon sok tekintélyes egyén, kiket
szűnni nem akaró lelkes „éljenek" fogadtak. A
bizottságot Gazda György birtokos fogadta rövid,
de velős beszéddel, melyben köszönetet mondott a
magas államnak, hogy atyai gondoskodó ^figyelme
székelyekre is kiterjed. Gyöngyősi min. tanácsos
lelkes szavakkal felelt rá. És nemsokára eltűnt a
kedves jelenet, mely a közönség szemei előtt lejátszódott. A gőzparipa egyet füttyentett s a vonat tovább robogott a zabolai állomás felé, bogy
ott is megörvendeztesse azokat, kik a nagy napot
epedő örömmel várták.
A szentkatolnai őrháznál Elekes Tivadar
földbirtokos tartotta az ünnepi beszédet.
Az ünnepség súlypontja Kézdivásárhely városára esett, mely ezen alkalomra igazán páratlan
ünnepélyt rendezett.
Mindazon utczák, hol a menet elvonult, valamint a piacz, fel voltak lobogózva, és pedig oly
pazarul, milyent kis városban alig lehet látni. A
vasúti állomásnál egy néhány ezer före menő városi és vidéki közönség volt.. K/.ek között nagyszámban hölgyek. A nagy tömeget rendőrök és
tűzoltók tartották rendben. A perionon középen
a városi képviselőtestület és tanács, balról a tűzoltói zenekar foglalt, helyet, mely utóbbi a llákócty- induló hangjai mellett fogadta a délután I órakor érkezett vonatot. Itt a vendégeket IKibai János rendőrkapitány szép beszéddel üdvözölte.
Dobay beszédére Gyöngyösi János inin. tan.
lendületes beszédben emelte ki azon előnyöket, miket a háromszéki székely vasút a megyének s K.Vásárhely városának biztosit; rokonszenves hangon emlékezett meg a városról, melynek régi ismerőse, s melyre mindig a legkellemesebben emlékezik vissza.
A beszédet követő hosszas éljenzés ntán a
főispán bemntatta a tanács tagjait a min. tanacsosnak s ezzel kezdetét vevé a bevonulás. A több
mint 100 kocsiból álló kocsisor valóban impozáns
látványt nyújtott. A menetet a város polgármestere nyitotta meg; a második kocsin Gyöngyösi
min. tanácsos és a főispán azután a vendégeket
szállító, majd meg a többi fogatok következtek. A
menetet mindenütt ezernyi nép és szakadatlan
üdvrivalgás fogadta utczáról-utczára egész a városházig, hol a bejárás hivatalos része folyt le.
Délután fél 2 órakor Arnoldi fővállalkozó
által rendezezett diszebédre gyűltek össze a vendégek. — Hivatalos volt erre az egész bizottság,
mérnökük, közig. biz. tagok, a városi tanács, a
városi képviselő testület 3 tagja. Az igazi fűszert
a pompás ebédhez a cigányzenekar adta meg.
Az ebéd, mely az Unió-kerti vendéglő helyiségében folyt le s szebbnél-szebb toasztokban ugyancsak nein volt hiány. Először Potsa József főispán ürített poharat a magyar királyra, melyet a
közönség ősi szép szokás szerint állva hallgatott
végig. Ezután aztán egymást érték a toasztok.
Pohárköszöntőket mondottak : Potsa főispán
Arnoldi fővállalkozót, Arnoldi meg Gyöugyösi miniszteri tanácsost köszöntötte fel magyarul, Bartók Károly polgármester Baross kereskedelmi miniszterre mondott szép, magvas köszöntőt. Ugrón
Gábor l'otsa főispánra, Potsa főispán Kézdivásárhely városára, Gyásfás Győző mérnök gr. Nemes
Jánosra, mint a liáromszéki vasút elnökére, Kovács István ev. ref. lelkész Dobieczky Sándor vasúti főfelügyelőre, Dobay János Gyöngyösi miniszteri tanárzosra mondottak köszöntöket.
Este léi 8 órakor a vendégek a készen álló
kocsikra szálltak s kihajtattak a vasúti indóházhoz s néhány perez múlva a vonat elrobogott
zeiök.
L E G Ú J A B B .

A háromszéki vasút megnyitása.
(Távirati toAMtta)
A háromszéki vasút nov. 30-án ünnepélyesen megnyittatott. Nagy ünnepélyességek és kiállit&sok voltak Brassóban és
Kézdivásárhelyt. Bethlen András gróf földmivelésUgyi miniszter tudomásul hozta, hogy
a középeurópai vámszövetség kész. Baross
Gábor kereskedelemügyi minisztert, ki a
megnyitási ünnepélyen közbejött akadályok
miatt nem vehetett részt, L u k á c s B é l a
miniszteri titkár képviselte.

49. NCM
KŰLŐITfÉLÉK.
— Adakozás a madéfalvi emlék-alap Javára.

Barta Ignácz helybeli kir. ügyész nr lapnnk kiadó
hivatalához a nevezett czélra 5 frtot küldött be.
Rendeltetési helyére juttatjuk. Eddigi gyűjtésünk
főösszege 58 frt 36 kr. — Fogadja a nemesszivü adakozó az ügy nevében leghálásabb köszönetünket.
— Kinevezések. G e r g e l y Andor gyószentmiklósi jbirósági joggyakornok a csíkszeredai kir.
járásbírósághoz aljegyzővé, — P é t e r Árpád helyi adóhivatali gyakornok pedig ugyancsak a helybeli adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté neveztettek
ki. Gratnlálnnk.
— Eljegyzés. Kozma Ede m. kir. pénzügyőri
biztos f. évi november hó 26-án eljegyezte Baló
Katinkát, Baló János megyei levéltárnok szép és
kedves leányát. Az eljegyzés Baló J&nos házánál
— tekintettel a családot nem régen sulytó halálesetre — a legszűkebb családi körben tartatott
meg, a család tagokon kivül csakis a család két
bizalmasabb barátja levén az ünnepélyre meghíva.
Fogadják a jegyesek őszinte szerencse kivánatainkát.
— A madéfalvi emlék ügye. A madéfalvi
emlék alapot kezelő szűkebbkörű bizottság mnlt
hó J'J-én Henedek István elnöklete alatt gyűlést
tartott. A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése
után Orbán Gyula olvasta fel a madéfalvi veszedelemről szóló müvecskéjét. A bizottság a müvet
eltogadta, kiuyomaiását 1000 példányban elhatározta s ennek eszközlésével az elnökséget bizta
meg. Orbán Gyula szerzőnek szíves fáradságáért
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Ezután még
ket felhívás szövegét állapították ineg s azok sokszorosítását elrendelték. Végül a szűkebbkörű bizottságba beválasztották a következőket: Barta
Ignáczot, líöjthy Kndrét, Kis Dénest, Pál Gábort,
Adorján Imrét, Haydn Hugót, .Fülöp Árpádot,
Bartalis Ágostont, Dr. Molnár Lászlót, Dr. Kolonics Dénest, Deák Eleket és Hazay Lászlót.
— A csendőr leszarta. Gyergyóditróban mnlt
hó 25-én vásár napján két csendőr Mezey István
ditrói lakost bűntény miatt a községházihoz kisérték s ott vasra akarván öt verni, ennek ellene
Bzegűlt s egyik csendőrnek a szuronyát ki is
kapta, mire a másik hirtelenében ugy találta őt
mellbe szúrni, hogy nébány perez múlva meghalt
Az illető cseudör ellen nagy volt a felháborodás,
de miután a hadbírói előleges vizsgálat szemtanuk
vallomása alapján kiderítette, hogy a csendőr csak
kötelességét teljesítette, a kedélyek lecsilapnltak,
A vizsgálat tovább loly.
— Negyedik hangverseny. A csíkszeredai dalés zeneegylet 1891. deczember hó 6-én a Csillag
vendéglő termében tánczczal egybekötött hangversenyt rendez. — Belépti dij személyenként 60 kr.
Gyermek-, tanuló és katonajegy (őrmestertől lefelé 30 kr. — Ezen hangversenyre az alapító és
pártolótagokat két-két tiszteletjegy illeti.
— Gyilkosság bosszúból. Ifj. Péli Ferencz
csikszentsimuui lakos régi haragosa Márton József ugyanodavaló lakosnak. A napokban Péli
megleste Mártont s fejszével annyira megsebesítette, hogy a bántalmazott meghalt. A tettest
befogták.
— A felügyelő és a jegyző. A lapunk mnlt
számában ily cz. alatt megjelent hírünkre vonatkozólag M. 1*. jegyző ur a maga igazolására F.
J. felügyelőuek a következő nyilatkozatát küldte
be: „Tekintetes Máthé Péter urnák Gyó Tekeröpatak. Az Ön ellen f. hó 12-éu hasznait becsmérlő nyilatkozatot e z e n n e l ü n n e p é l y e s e n
v i s s z a v o n o m s önt, m i u t t i s z t a
b e c s ü l e t e s embert — becsülöm. Mindezt
Önnek igazolásul. Gyó Tekerőpatak, 1891. nov.
13. Jacobi Fülöp, Előttünk: Ifj Forika Ágoston,
Molnár Ignácz, tanuk." — Adjuk minden további
megjegyzés nélkül.
— Tűzgömb hóilás. Most a Leonidák csillaghullása idejében, mult hó 25-én, esti szürkületkor,
mikor még az elsőrangú csillagok sem voltak láthatók, Gyergyó-Szentmiklóson szép tünemény volt
látható. A keleti égbolton, mintegy 60° magasságból, vastag felhöréteg mögül, lassú méltósággal
akkora csóva nélküli tűzgömb hallott le, melynek
átmérője a hold tányérja átmérőjének negyedrészénél jóval nagyobbnak látszott; azután az égboltnak tisztás részén mintegy 20°-ot szállván lefelé, egy másik vastag felhőréteg mögött tűnt el.
Ily légkövek a ritkaságok közé tartoznak s különböző magasságokban jehnnek meg a légben,
hol majd lefelé jönnek, majd az ágyúból kilőtt golyóként, görbe űtakat futnak be, mig végül a föld
színére esnek. Némelyek maguk után, mint az üstökösök, hosszú fénysúgarakat húznak, s minden
ilyen tűzgömb a föld közelében darabokra robban
szét, melyet, nmnydörgéshez hasonló döbörgés követ. Azon tűzgömb is, melyről most írunk, szintén
szétrobbauhatott, csakhogy a sűrű felhő, mely
mögé ereszkedett, eltakarta a látványt s dübörgése pedig a távolság miatt nem volt hallható,

C S I K I

Deczember 2.
Az ily tűzgömbök vagy légkövek néha a legtisztább termékvasból állanak. Ezek közfii való azon
két mázsás darab is, mely Sárosmegyében 1814ben esett le s melyből a nemzeti muzenmban 70
kgr. súlya darabot láthatni. A babonás nép az ily
természetesen magyarázható tüneményeket nagy
veszedelmek előjelének képzeli s tüzes sárkányoknak véli.
— Színészet. Miut lapunkat értesitik, Tóvölgyi Béla színigazgató jól szervezett társulatával folyó deczember 5-én Gyószentmiklósra érkezik és előadásait meg is kezdi. Ajánljuk a színpártoló közönség figyelmébe.
— A gyószentmiklósi „Korcsolya-egylet" közelebbről tartolt választmányi ülésén a szokásos
Sylveszter-estély megtartását egyhangúlag elhatározta. — Az estélyen többféle meglepetések is
lesznek, s befejezésül a szokásos tánczmulaiság.
— Északi fény. A mult hét egyik napján,
kora hajnalban ifyergyó fölött, halványsárga színű
északifény húzódott végig az északi égtájtól egészen a déli égtájig széles sáv alakban, mely jó
hosszú ideig szép halványsárga fényt öntött szét
az égbolton, azután fokonkint kialudt.
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Sz. 34044 — 1S!)1. I.
Á r v e r é s i
h i r d e t é s .
A székclymlvnrhelyi 111. kir. pénzügy igazgatóság részéről közhirré tétetik, hogy a
kerületében fekvő, alább megnevezett községek területén, az ugyanott kitett kikiáltási árak
mellelt és ott kilett időben 11 pénzügyigazgatóság T. ügyosztályában megtartandó nyilvános árverésen
11) a szeszes italoknak kimérése és kismértékben való elárnsitása után fizetendő italmérési adó beszedési jogit 18ü2. január 1-től 1892. deczember 31-ig feltétlenül, 1893. és
1894 évre 11 felmondási jog fenntartásául, esetleg feltétlenül is, vagy
b) a kizárólagos italmérési jogosultság s ezzel együtt az italinérési jövedékró'l szóló
törvény végrehajtása iránt 1889. évi 33,450. p. ii. sz. alatt kiadott litasitás 131. §-ának
V. pontj;» szerinti korlátok között gyakorolható kismértékben való elárusitás ntán járó italmérési ítiló beszedési joga kizárólag 1892. január 1-től, 1892. deczember 31-ig haszonbérbe adatik.

Csíkszeredai piaczi árjegyzék.
— Csíkszereda november 25. —
Biiza tiszta hektoliterenként 7 frt 50 kr. Iluza közepes 0 frt
HO kr. Rozs 5 frt 80 !:r. Árpa 4 frt 50 kr. Törökbúza í> frt 40
kr. Zali 2 frt 2"• kr. li >r9Ó 10 frt. — kr. Lenese 15 frt. FII
szulyka 10 frt kr. - Kása 14 frt — kr. Ilnrgonya 1 frt —
kr. Marliahns (klgraininonkcnt) 32 kr. Sortéslms 40 kr. Uorbécsbiis 24 kr. Szalma (raétermáz9áiiként) 1 frt 50 kr
Széna iniD. 3 irt — kr. Ókor párja 280 frt — kr. Telién
párja 140 frt — kr. Kaggyiigyertya (kilogrammja) — frt 40
kr Tűzifa kbm. (1 méter) 2 Irt — kr. Malacz darabja 1 fr
50 kr. Lud — frt 80 kr Bárány — frt — kr. Csirke párja
50 kr. 10 tojás 25 kr.

isis lutri inázása,
liríiiin, H'JI. november 25.
35.

8 J.

33.

78.

49. nfefi.

LAPOK.

I^ilciált:ási

28.

A község nove

2013—1891. ki.

Csői)
Szent-Miliály
Atyha
Korond
Alsó Sófalva
fi
Kobátfalvit
7 Magyar-Zsákod
8 licnozéd
9 Etéd
10 Knlaka
11 Küamöri
12 Siklód
13 Kápolnás-( Hálifalu
14 Bene
15 Gyepes
Ili 11.-Keményfalva
17 Mai 01 utalva
18 Oczfalva
1 !l Fauc»al
2(1 (i \ <1 ('soinal'ulv.t
1
2
3
4
5

Árverési hirdetmény.
Csikszcrei it város közhirré teszi, hogy
a város tulajdonát képező bel-, kiil- és
sertés piacz, valamint a marha behajtás
és knmpona váinszedési jog az 1892. évre
folyó év drezember 3 nn d. 11. 2 órakor a városházánál nyilt árverésen a legtöbbet ígérőnek szóbeli vagy zárt ajánlat,
mellett kiadntik.
A kikiáltási ára a belpiacz vámnak
1700 frt, a kiilpiacznak 1900 frt, a sertés
piaeznak 25 f>-t marhabehajtásnak 750 frt,
a komponavámnak 20 írt a kikiáltási árnak
10 "/o-a az árverező által bánatpénzül leteendő, úgyszintén a zártajánlatok is azzal látandók el
(3—3)
Az árverési feltételek a hivatalos órák
alatt a városi tanácsnál megtekinthetők.
Csíkszereda, 1891. november hó 12-én.
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adói leszedés kizárólagos
a)
jogosultság b)
frt
kr
frt I kr
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121
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465
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Sz. 3404j— 1891
I.
T)T7i
A szé k e I y 11 dvarlíelyi in. kir. pénzügyigazgatóság kerületéhez tartozó alább megnevezett községek területén az ugyanott kitett
kikiáltási árak melleit és az ott kitett időben a bor és liús, valamint a czukoi' és sör után fizetendő fogyasztási adó beszedési j og az
1892. évi január 1-től 1892 évi deczember 31-ig terjedő időre, esetleg feltételesen az 1893. és 1894. évekre is az igazgatóság I . ügyosztályában tartandó nyilvános árverés útján haszonbérbe adatik.
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A község neve

Bor

ii frt

í*<ii
D.irva
CsíkVárdotfal va
Ü
1 Csik-Gyimesbükk
3;
4 Csik-Tnsnád
5:' Csik-Szentgyörgy és Bánkfalva
6 Csik-Pálfal va
7!: Csik-Mindszent
8) Csik-Mciiaság
9 Kászon Ijfalu
10 K.-Altiz, K.-Feltiz és Impér
Felső Sófalva
11
12 Homorod-Zsombor
13 H.-Oklánd, Újfalu és Karácsonfalva

Hús

I kr

107
80

30
23

269
7G
25
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34
83
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54
121
2G1
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84
(i5
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I kr
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M. kir. pénzügyigazgalóság Székely-Udvarhelytt, 1891. november 19.
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