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MÁRCZIUS 15. 
Mint a tavasz derekán teljes fényé-

ben és pompájában felkelő  nap, mely 
ragyogó sugaraival elárasztja az egész 
földet,  bevilágít a sötét völgyekbe, meg 
aranyozza a halmokat és hegyeket, ál-
dást hintő sugaraival rügyet fakaszt, 
virágot ápol s minden a tenyészetre 
hajlandó szerves lényt felelevenít  és a 
földet,  a vizeket, a levegőt pezsgő és 
mozgalmas élettel tölti el. ugy tUnik fel 
lelki szemeink előtt 1848 márczius 15-ike, 
mely itt nálunk három nagy magasztos 
és szent eszmének: a szabadság, egyen-
lőség és testvériség szent eszméinek 
rllgyeit pattantotta fel. 

Ezek a nagy, magasztos és szent 
eszmék töltötték el ama nevezetes na-
pon hazánk szivének, a fővárosnak  at-
moszféráját  és onnan a szelek szárnyain 
szétáradtak ez országban mindenfelé, 
felkeresték  a Kárpátok övezte völgyek 
népeit, a bőtermő rónák és gazdag al-
földek  lakosait, behatoltak a nagyok fé-
nyes lakásaiba, a kis emberek szegé-
nyes hajlékaiba, a palotákba és kuny-
hókba, felébresztették,  felrázták  három 
százados álmából és már-már halálra válló 
dermedtségéből e nemzetet, behatottak 
a szivekbe és lelkekbe és megtermé-
kenyítették azokat. 

A szabadság  szent tllzétől fellel-
kesített nemzet, mint egy ember állott 
sorompóba, hogy lerázza magáról a szá-
zadok óta viselt, testét, lelkét, gondo-
latját lenyűgöző bilincseket és felemelt 
fővel,  önérzetes hangon követelje azon 
jogokat, melyek őt itt, az ezer éves múlt-
tal biró hazában, melyet vérrel szerzett, 
melynek minden egyes rögét és görön-
gyét vérével, szivének kihulló meleg 
vérével áztatta, Isten és emberek elótt 
megilletik. 

És ekkor előállottak a nemzet ki-
váltságosai s az egyenlőség  nemes és 
magasztos érzelmei által meghatott szív-
vel kitárták karjaikat és keblükre ölel-
ték a népnek millióit és igy szóltak: 
íme! mi megosztjuk veletek összes jo-
gainkat, melyeket ezelőtt csak mi élvez-
tünk, oszszátok meg ti is velünk a ter-
heket és kötelességeket, melyeket ezelőtt 
csak ti hordoztatok. 

És hogy a Kárpátok övezte honban 
ne legyen panasza senkinek és hogy 
mindenki, a ki ez országban született, 
a haza édes gyermekének érezze magát, 
a magyaron kivül a szent szövetségbe 
az összes nemzetiségeket befogadták  és 
az összes jogokat mindenkire egyaránt, 
bármilyen nyelvet beszélnek és bármi-
lyen módon tisztelik is az Istenséget ki-
terjesztették. 

És igy diadalt Qlt a harmadik szent 
és magasztos eszme: a testvériség  is. 

Az örömmámor, mely ama nagy na-
pon elárasztotta ennek a nemzetnek ki-
csinyét és nagyját egyaránt, lassankint 
eltűnt, hogy helyet adjon a komoly 
munkának. 

Az ország törvényhozói mindazokat 
a kívánságokat, melyek ama nevezetes 
tizenkét pontban foglaltattak  a legal-
kotmányosabb módon letárgyalták, pa-
ragrafusokba  szedték s még egy hónap 
se kellett, törvény alakjában a szente-
sitési záradékkal ellátva, készen állot-

tak a törvények, hogy alapját képezzék 
az uj Magyarországnak, egy jobb jöven-
dőnek, egy második ezredéves életnek. 

Az óta ötvenkét hosszú esztendő 
telt el, ötveukétszer virradt fel  e neve-
zetes nap a nemzetre és a hányszor 
felvirradt,  mindig kigyuladt az arezokou 
az üröm tllze, felébredt  :t szivekben a 
szeretet melege és árndozó szívvel, ki-
váló lelkesedéssel ünnepet szenteltek 
e szent nap, a szabadság, egyenlőség és 
testvériség nagy napja emlékezetének. 

Természetes, hogy az ünneplés ma 
napság nem olyan izgalmas, mint vult 
a viharral fenyegető,  bonis időkben, 
mert ma már nein félti  e nemzet alkot-
mányát, életét és szabadságát. 

De azért a mostani évforduló  al-
kalmával is ünnepelt az egész ország és 
különösen ünnepelt annak jövendője: 
a nemes magyar ifjúság,  országszerte 
felcsendült  a nemzet lánglelkü dalnoká-
nak, a szabadság ihletett költőjének 
hivó szava a „Talpra Magyar", fel  zen-
gett a Szózat és millió, meg millió ajak-
ról szállott az Ég felé  a zsolozsma: 
Isten  áld  meg a magyart! 

Légy üdvözölve nagy nap! Már-
czius idusa, légy üdvözölve és hintsd 
ránk fényes  sugaraidat! 

Ünnepé avatott téged e nemzet köz-
érzülete és ünnep is maradsz, mig ma-
gyar szó hangzik, magyar dal csendül e 
vérrel szerzett földön. 

* 
• * 

A lefolyt  ünnepélyekről a követ-
kező tudósításokat adjuk. 

Csíkszeredában. 
Az ünneplők között elöljárt :t csikmegye; 

államilag segélyezett gazdasági irányii felső 
népiskola ifjúsága,  mely a nagy nap emléke-
zetére iskolai ünnepélyt rendezett, ezeu részt 
vettek a tantestület tagjai is. 

Pontban 9 órakor az ifjuság  énekkara 
Gaál József  vezetése alatt elő adta a Himnuszt 
lelkesen és meglepő ügyességgel, lirrc Nagy 
Imre igazgató tartott rövid tle lendületes be-
szédet, melyben rámutatott az évforduló  fon-
tosságára s buzdította az ifjúságot,  hogy ennek 
a napnak emlékezetét véssék mélyen sziveikbe 
s e nap nevezetes eseményeiből meritseuek 
lelkesedést a jövőre. 

Később Gaál József  tnrtott igen szép em-
lékbeszédet a márczius Í.Viki és az azt követő 
eseményekről, fejtegette  a szabadság, egyen-
lőség és testvériség magasztos eszméit, intette 
az ifjúságot,  hogy legyenek jók, szorgalmasok 
igyekezzenek kiművelni testüket és lelküket 
egyaránt, gyakran tekintsenek vissza a nemzet 
múltjába és okuljanak abból, legyenek liaza-
szeretők s igyekezzenek, hogy később a hazának 
munká3 és hasznos polgárai lehessenek. Köz-
ben a növendékek Petóti ide vonatkozó költe-
ményeit szavalták és a lelkes ünnepélyt a 
„Szózat' eléneklésével zárták be. 

* 

Délelőtt 9 óra után az öreg honvédek 
kezdtek gyülekezni a .Csillag" vendéglő elótt. 
A különböző községekből jövő agg harezosok 
szép rendben sorakoztak egyesületük három 
szinü zászlója alá. 

Sokan emlékezhetünk reá, hogy itt váro-
sunkban az ujabb időben az első márczius 15-iki 
ünnepélyt a nyolezvanas évek elején a csík-
megyei honvéd egyesület rendezte. Ezen napon 
tartották meg évi közgyűléseket és egész a 
mult évig a nagy napot következetesen meg-
ünnepelték. 

A tavaly azonbau, már nem tudtak Ünne-
pélyt rendezni, elnökük elbetegesedett, vezérlő 
embereik közül ki meghalt, ki eltávozott, ki 
pedig vissza vonult s igy' árván maradtak sze-
gények. 

Gyámoltalanságunkon az ipartestület kö-
nyörült meg s hogy oknélkül ne fáradtak  lé-

gyen, már a mult évben össze fogdosták  a 
Somlyóról hazatérő diákokat és a jó öregek 
számára lelkes kis ünnepélyt ruktüuöztek. A 
mult idők daliái könnybe lábbailt szemmel 
hallgatták a haza reményeinek szép dalait és 
és lelkes szavalatait s az ünnepség után jöizüen 
fogyasztották  el azokat az enni és inni valókat, 
melyeket számukra hamarosan eszközölt gyűj-
tésből összevásárolni lehetett. 

Az idén is az ipartestület pártfogolta 
őket. Az ipartestület tagjai szintén zászló alatt 
vonultak ki s csatlakozván a 4S-as vitézekhez, 
együtt mentek hálaadó isteni tiszteletre a hely-
beli róm. kath. templomba, a hol liartha Fe-
rencz mondott .Te Deumot" és azután ünne-
pélyes szent misét. 

Templomozás után a helybeli első zene-
kar indulói mellett visszatértek a Csillag ven-
déglő nagytermébe, a hol már nagyobb szánni 
közönség gyiilt egybe az ipartestület által ren-
dezendő ünnepély meghallgatására. 

Az ünnepélyt a „Himnusz" szívhez szóló 
akkordjai vezették be a csíkszeredai dalegye-
sületnek Domanyánez l'éter dirigálása mellett 
való lelkes, lendületes és mindenek felott  sza-
batos előadásában. 

«Irhán Mihály VIII. osz. tanuló a „Talpra 
magyart szavalta el tűzzel és hévvel. 

llj. Botár Béla megyei allevéltárnok köl-
tői szépségekben bővelkedő, magasan szárnyaló 
emlék beszédet momlott, melylyel az összes je-
lenlévőket fellelkesítette. 

A lelkesültséget nagy mértékben fokozta 
Cser.'ő Gábor gyönyörű szavalata, ki Petőfi 
Sándornak „Egy gondolat bánt engemet" czimü 
versét szavalta el akkora lelkesültséggel és 
oly talpraesetten, hogy már ezzel az egyetlen 
szavalatával egy ikévé avatta magát a legkitű-
nőbb szavalóknak. 

A szép és mimleit tekintetben sikerült 
ünnepélyt a .S/ózat" zárta be, melyet sziutén 
a csíkszeredai dalárda énekelt. 

A kitűnő előadás, a felséges  összhang a 
legkisebb mozzanatokra is kiterjedő finom  szí-
nezés, arról tanuskoiliiak, hogy a kani agyi pál-
ezát teljesen szakértő ember kezeli. 

A mint a hallgató közönség szétoszlott 
az üreg honvédek számára a szeretet asztalát 
teritették föl.  Hatvankctten telepedtek melléje 
54 férfi  és 8 asszony, utóbbiak elhalt vagy el-
"betcgeseilutt férjeik  örökébe léptek. 

Az ősz fejü  honvédeket az ipartestület 
tagjai szolgálták ki s az egy fogásból  álló, «le 
Ízletes ebéd után. melyhez egy egy liter bor 
és egy-egy szivar is kijárt, a nagy idők tanúi 
a legjobb kedély hangulatban távoztak Csík-
szeredából. 

Márczius hó Ki-án a csíkszeredai iparos 
ifjúsági  önképzőkör tartotta az idényben hete-
dik és utolsó összejövetelét s ennek keretében 
a 4S-as nagy idők emlékezetének szintén ünne-
pet szentelt. 

Az Önképzőkör díszes helyiségét már 
ilélutáu öt órára a nagyszámban összegyűlt 
közönség zsúfolásig  megtöltötte ugy hogy igen 
sokan kiszorultak a teremből. 

Csakhamar felhangzott  a „Himnusz" az 
önképzőkör dalkarának ügyes előadásában. 

Az utolsó akkordok elhangzása után La-
katos Mihály tartott igen szép és lelkes meg-
nyitó beszédet. 

Simó (ierő szavalta el Petőfi  Sándor 
„A nemzethez" czimü költeményét szépen és 
ügyesen. 

(iaál József  gazdasági iskolai tanár gyö-
nyörű emlék beszédet momlott, jól megrajzolt 
képekben varázsolván a hallgatóság szemei elé 
az 1848. márczius 15-iki és az azt követő 
eseményeket. 

Orbán Mihály a „Talpra Magyart" sza-
valta el igen ügyesen, 

Tarsuy Sándor, Ázbé Alajos. Ligeti Samu 
és Laczkó Gyula, Gárdonyi Géza „Göre" jele-
neteiből adtak elé egy részletet. 

Simó Benedek III. éves képezdész Petőfi 
Sándor „Elet vagy halál" czimü költeményét 
szavalta el nagy jártasságra valló ügyességgel. 

Azután a dalkar énekelte el a Szózatot 
s erre Lakatos Mihály t. elnök rövid beszéd-
del bezárta az ünnepélyt. 

A közönség a műsor minden egyes pont-
ját feszült  figyelemmel  és élvezettel hallgatta 

s a hallottak és láttottak által teljesen kielé-
gítve, hagyta el az ünnepély színhelyét. 

Kste a kör helyiségében mintegy 60 te-
rítékű társas vacsora volt. 

* 

Csik-Somlyón. 
Több mint félszázada  mult el annak a 

márczius 15-ének, mikor a szabadság hajnala 
pirkadni kezdett s a szolgaság járma lehullott 
az emberek nyakáról s ha a mai önző korban 
az emberek nagyobb részének lelke az ezer 
féle  érdek hajhászat által el is gyöngUlt, az 
igazabbak szivében még meg-meggyul a haza-
szeretet lángja s felcsillan  a mécs az oltár 
előtt, melyről a szabadság eszmék szétáradtak. 
A hazafi  léleknek mindig jól esik, ha azok 
által látja ápolni a szent tüzet, kik a nemzet 
jövő sorsának letéteményesei, vagyis a fiatalság 
által, melynek lelkét még az egyéni érdekszá-
lak le nem nyűgözték. 

Kvröl-évre meg ismétlődik a nagy nap 
iránti kegyelet lelkes nyilvánulása a somlyói 
tanintézetek kebelében is, hol a fiatalság  ünne-
pet szokott ülui a nemzeti szabadság eszmék 
diadalának. 

A főgimnázium  ifjúságának  önképzőköre 
ezúttal is szép ünnepélyt rendezett a nagy 
nap emlékére, melyet vasárnap délután tartott 
meg a gimnázium nagytermében igen nagy-
számú előkelő közönség részvétele mellett. 

A műsor, miként az 1848 márczius 15-iki 
proklamáczió 12 pontból állott s a „Himnusz-
szal* lett bevezetve, melynek minden egyes 
részlete zajos tetszésben részesült, mire ugy 
a vezetők, mint a szereplők derekasan rászol-
gáltak. 

Petőfi  „Talpra Magyar*-ját Orbán Mihály 
VHI-nil osztályos tanuló diszmagyarba öltözve 
szabatosan és lelkesedéssel szavalta. A Száva 
József  által szerzett s az ő vezetése alatt a 
zenekar által előadott „Magyar ábránd* oly 
sikert aratott, hogy azt megkeltett ismételni 
szerzőt pedig a közönség megéljenezte. A Kar-
dos Árpád „Ünnepi beszéde" és Pap Béla 
,Alkalmi felolvasása*  ugy szövegében, mint 
nyelvezetében az,ünnepély fénypontját  képezte. 
Bardocz János, Ábrányi Emil „Márczius 15-ike* 
és Csergő Gábor ugyanannak „Mi a haza" 
czimü költeményeinek elszavalásával zajos tap-
sokat arattak. A lelkesedést és tetszés zajt 
fokozták  a „Kurucz nóták " é s a „Csatadal* 
melyeket a férfikar  Kiszuer Ödön tanár veze-
tése alatt a legnagyobb szabatossággal énekelt 
s a melyeket valamint a zenekar által előadott 
„Rákóczy, indulót" közkívánatra megkeltett is-
mételni. Kp ugy részesült elismerésben Bögözi 
Mihály és Kerekes Gyula fuvola  és hegedűvel 
előadott „Ekhó"-ja; a szép ünnepély pedig a 
Szózatnak uniszonó történt eléneklésével vég-
ződött. 

= AB uj kereskedelmi miniszter 
beköszöntője. HoránBzki Nándor újonnan kine-
vezett kereskedelmi miniszter ebbeli megbízását 
következő leiratban hozta a törvényhatóságok tudo-
mására. Ő csáaz. ég apostoli Királyi felsége  folyó 
évi márczius hó 4-én kelt legfeladbb  elhatározásá-
val a m. kir. miniszter elnök előterjesztése alap-
ján engem kereskedelemügyi miulsiterré méltóz-
tatott legkegyelmesebben kinevezni. Midén azt a 
törvényhatósággal közölném éa tudatnám, hogy a 
kereskedelmi minisztérium vezetését átvettem, fel-
kérem egyszersmind a törvényhatóság kösönségét, 
hogy miutáu a jelenlegi gazdasági és kulturális 
viszonyok egészséges fejlesztése  érdekében a tör-
vényhatóságok kezdeményező, közreműködő éa tá-
mogató tevékenységére van szükségem, engem a 
reám váró fontos  és közérdekű feladatok  megva-
lósítására irányuló törekvésemben hatáskörén belül 
támogatui szíveskedjék. 

= A kereset nélküliek munkához 
juttatása. A kereskedelmi miniszter annak hang-
súlyozása mellett, hogy habár a vezetése alatti 
minisztérium egyes szolgálati ágaiban, nevezetesen, 
a közúti igazgatás keretében ii tétettek intéske-
dések, melyek a több helyen kereset nélkfil  aiflköl-
ködé lakósság foglalkozására  irányulnak, mindazon 
által a létező bajokon csak ugy lehet segiteni, 
ha a törvényhatóságok ia a maguk részéről minden 
lehetőt megtesznek a bajok és nehézségek eny-
hítésére, a törvényhatéságokat utasította, hogy 
azon kösutl munkákat melyek a jelen évi kösnti 
költség előirányzatban kilátásba vétettek, a mennyi-
ben ások végrehajtása tekintetében sem törvényen 
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akadály, aem fedeted  nehéiaég fenn  oem forog 
lehetőleg mielőbb kezdessék meg a akként foly-
tattaaaék, hogy a kora tavasztól a nagyobb mezei 
munkák beálltáig terjedd a as ily jellegű munkákra 
legalkalmasabb idössak e esélra felhasinálhaté 
legyen a a munkakeresó lakésaág munkához és 
keresethei juthasson. 

— Báró Fejórváry Géza honvédelmi 
miniszter lemondásáról hoztak híreket a mult 
hét végén a lapok. A lemondás okát azon régi 
magán életbe vágó ellentétekben találták fel 
Horánszky Nándor jelenlegi kerekedelem-
Ugyi miniszter és Fejérváry Géza báró között 
évekkel ezelőtt felmerültek.  Ugy látszik, hogy 
ezeket az ellentéteket sikerült kiegyenlíteni, 
mert Fejérváiy Oéza báró folyó  hó 15-én az 
ő felségénél  tett látogatás után Széli Kálmán 
miniszterelnöknek kijelentette, hogy tárczáját 
továbbra is megtartja 

= A székely akoió akadályai. Azon 
az Összecsapáson kivül, mely a székely kérdésben 
rendezendő kongresszust előkészítő egyesületek 
körében felmerült  s mely teljesen jogosulatlanul 
akarja elhinteni a visszavonás csiráit, vannak 
még mások is, melyek a sikeres mentőmunkának 
ntjában állanak. Azok a fővárosi  hitelintézetek 
ngyanis, a melyek legutóbb a kis székely gaz-
dákon aránylag olcsó jelzálogos kölcsönökkel 
akarnak segiteni, a telekkönyvi állapotokon kivül 
erős ellenzékre találnak éppen azok körében, a 
kikre a priori legjobban számítottak. Azok a 
nem éppen képzetlen s nem is befolyás  nélkül 
való elemek ngyanis, melyeknek a jelen hely-
zetből, ngy a drága kölcsönök adásánál, valamint 
azok közvetítésénél, esetleg perlésénél ma arány-
lag bő keresete akad, nem nézik jó szemmel azt, 
bogy a lfl—20  százalékos adósságok 6—6 száza-
lékos kölcsönökkel helyelteaittfssenek.  Ép azért 
nem is nagyon leplezett és sokszor sikeres opo-
zicziót fejtenek  ki a magyarországi pénzintéze-
tek tevékenységével szemben. Ez eljárásokban 
sem a hazafiság,  sem az altruizmus nem játszik 
szerepet, annál élesebben domborul ki azonban 
az önzés, a mások rovására való meggazdago-
dás vágya Ha a kisbirtokos olcsó kölcsönt kap, 
nem igen négy tönkre, akkor pedig kevés lesz 
az eladó birtok s nem lehet a paraszttelkeket 
kommasszálni. Ennek a reménynek elvesztése 
esik annyinak rosszul. 

Csikmegyei muzeum. 
Dr. Hemnann AntaltóL 

IV. 
Egész teijedelmében felvetették  a szé-

kely kérdést A kérdés szó abban az értelem-
ben: Ugy, általában rossz kifejezés,  az idegen 
qaestioa,  Frage  stb. szolgai fordítása.  De a 
székelyek ügyében tényleg sok kérdés van, mi 
feleletre  vár. Az unió kimondása a székely 
székek megszüntetése, a megye rendezés után, 
tulajdonképen nem volnának Ifülön  közös szé-
kely ügyek, székely nemzet. Es tényleg a po-
litikai, közigazgatási feloszlás,  társadalmi, kul-
turai, gazdasági bomlásra is vezetett a szé-
lyeknél. A Király-föld  is megszűnt, de a szá-
szok megtudták óvni kulturai és gazdasági 
külön szervezetüket, sőt különböző alakokban 
a politikának is egy részét. Az oláhoknak rop-
pant hasznukra vált alkotmányunk ujabb ala-
kuláss. Ok a kultura, a gazdaság, a társadu-
lom, sőt a politika terén is erősen szervezked-
nek és hatalmasan, ellenállhatatlanul terjeszked-
nek. Sőt még a megyei magyarságnak is jutott 
egy és más: egyetem, hivatalok, intézetek stb. 
A dolgok nj rendjéből, a közlekedés fejlődé-
séből, a gazdasági élet modern alakulásaiból 
csak a székelységnek volt kára minden téren. 
Az qj éra elvette a régi előnyöket és adott 
uj bajokat E bajok majdnem észrevétlenül 
szaporodtak, növekedtek s most már végve-
szélylyel fenyegetnek.  Elhanyagolták és elfo-
gadták azokat s most midőn kormányzati frá-
zisokkal már nem lehet eltakargatni, itt-ott 
talán már el is késett a segítség, az orvoslás. 
(Különösen ha kuruzslók akarják kezelni a köz-
ségeket, akkor: medicina pejor morbo). 

Uj törvényekkel meg lehetett Bzüntetni 
intézményeket és politikai formákat,  de nem 
lehet megszüntetni a természeti viszonyokból 
és százados történelmi fejlődésből  eredő álla-
potokét s a népnek ezekből kialakult termé-
szetét Régebben a specziális partikuláris tör-
vények alkalmazkodtak az adott helyzethez, 
most pedig megfordítva  ennek kellene alkal-
mazkodnia a mindent nivelláló, az egész vi-
lágot nniformáló  modern törvényekhez. Ez ne-
héz proczesszus és veszedelmes, ha nem talál-
ják meg az átmenetet, a közvetítést A czentrum-
ban stabilizált doktrinér kodilikátorok és inté-
zők és a periferián  ősi természetes szokásaiból 
kizökkent, már-már lábilissá vált, sajátságos 
nehézkedési törvényeket követő székely nép-
elem közt hiányzott az egységes, szerves, köz-
vetítő tényező. Voltak székely egyesületek, főis-
pánok, képviselők stb., de a székelység egye-
temének, összességének, mint ilyennek nem volt 
hivatott és kompetens, feltétlen  tekintélyű és 
elismert társadalmi képviselete. Pedig ez a 
montani közjogi állápotban sem lett volna al-
kotmány ellenes dolog, de lett volna ̂ elsőrendű 
érdeke a székely népnek, tehát a magyar nem-
zetnek is. Voltak eddig is olyan intézmények, 
melyek egyetemes székely elnevezést használ-
tak; székely egyesület, székely nemzeti mu-
zeum, székely iparmuzeum, székely történelem 
bizottsága stb., de esek eddig nem tudtak ál-talánosan érvényesülni, intenzivebben hátad, lé-

nyegeset alkotni a székelység érdekében. A 
székely egyesületnek sok részleges érdeme van, 
de a fővárosban  székelvén, nem tudott elég 
erős és az egész Székelyföldet  behálózó gyö-
kereket verni, nem tud nagy alkotásokat fel-
mutatni. A székely nemzeti muzeum stagnálá-
sáról már megemlékeztünk; a lendületnek, mely 
iránt kifejeztük  reményünket, életerős jelei 
mutatkoznak már. De még sem tartjuk való-
színűnek, hogy e muzeumot vezető kultur in-
tézetül ismerje el az egész székelység. A me-
gyei közállapotok sem alkalmasok erre. A szé-
kely ipar muzeum közelebbről végképen fel-
oszlik. A székely történeti pályadíj ügye annak 
idején általános mozgásba hozta a Bzékely lel-
kesedést, de ez már nagyon megcsappant, 
daczára Szádeczky Lajos tanár buzgóságának. 
Ujabban a székely társaságok kezdenek ter-
mészetes, egészséges irányban általában ész-
szerűen működni, de ezeknek még nincs egy-
séges közös szervezetük stb. 

A székely sajtó megtette, a mit korlátolt vi-
szonyai közt tehetett. De a vidéki székely lapok 
közül egy sem tudott általános érvényre szert 
tenni, egy sem tudta magát az egész székely-
ségnek mintegy hivatalos szószólójául elismer-
tetni. Ennek oka főleg,  mint már emiitettük, 
a pártikulárizmus, a féltékenység  De a vidéki 
lnpok többnyire pártoktól, klikkektől, megyei 
autokratáktól stb. függenek;  ha pedig függet-
lenek, akkor nincs támaszuk, nincs meg a szel-
lemi és anyagi erejük, annyi összeköttetésük 
és tekintélyük, hogy az egész székelységre ki-
hassanak. Mindezeken a hiányokon nagyrészt 
segitett a .Magyarság*, melyet a leglelkesebb 
székely körök tartanak fenn  nagy áldozatkész-
séggel s melynek minden kelléke megvan ahhoz, 
hogy az összes székelységnek valóban u nép-
ben gyökeredző, ugy szólván az összes székely 
írók által támogatott, általán elismert, hatalmas, 
hivatott, független  sajtó-organuma legyen. 

Csak egy kis szervezeti formn,  egy kis 
keret kell hozzá és a .Magyarság" munka-
társai, kiknek sorozata egyúttal a székely szel-
lem és közélet összes kiválóságainak a név-
jegyzéke, egy kis székely tudós társasággá, 
székely kultur-egyesületté alakulhatnának, ta-
lán kapcsolatban a meglevő székely egyesü-
lettel, ezt felfrissítve  és hatalmasan gyarapítva, 
jelentős alkotásokra képesít. E mellett azon-
ban jó volna, ha a székely >ntelligenezia kivá-
lóinak ez a társadalmi szervezkedése, egy kon-
krét székely művelődési intézményre, pl. egy 
muzeumra támaszkodhatnék. Ennek helyéül, 
mint már érintettük, legalkalmasabb volna 
Csikmegye. Itt lakik a legjellegzetesebb szé-
kelység a legsajátságosabb ősi viszonyok közt. 
Itt még legkevésbbé változtak a régi állapotok. 
A többi székely vidékekhez képest itt ezelőtt 
is szegénységben élt a nép és a fényűzés  most 
itt a legkissebb. A hanyatlás a múlttal szem-
ben tehát itt a legcsekélyebb méretű. És itt 
vannak a legegészségesebb társadalmi viszo-
nyok, itt van nagyszámú még független  gon-
dolkodású, még tetterős, még nem desperáló 
székely intellígenczia. Itt van még legtöbb ér-
zék a közérdek iránt, itt van még el nem kal-
lódott s kultur czélokra fordítható  tetemes köz-
vagyon. És a szerény, a szegény, a félreeső 
Csíkkal szemben van talán a többi székely 
megyékben a legkevesebb féltékenység  s irigy-
ség és érzékenykedés s hogy ez a legigény-
telenebb megye alakilag némiképen primus 
inter pnres legyen a székely közérdekekben 
kifejtendő  nagy és fáradságos  munkában, abban 
talán legkönnyebben versengés nélkül belenyu-
godnának a többi székely megyék. Hiszen úgyis 
csíki képviselő a székely mozgalom sajtóbeli 
vezetője, a csiki alispán az, a ki eddig a leg-
prnktikusabban szólt hozzá a székely kérdé-
sekhez (s a kit én, ha miniszterelnök volnék, 
a székely ügyek kormánybiztosává tennék meg). 
És legtöbb észszerüséggel Csikmegyét említik 
a székely kongresszus helyéül. 

Van tehát ráczió abban, hogy Csíkból in-
duljon ki, Csíkban összpontosuljon a székely 
értelmiségnek a székelység szellemi vezetése 
czéljából való szervezkedése. És ez okolja meg 
azt, hogy ez ügyel kapcsolatban hoztuk a csik-
megyei muzeummal. 

A székely értelmiség általában még nem 
tette meg kötelességét szülőföldjével,  szűkebb 
értelmű nemzetével szemben. A székelység 
nemcsak munkás kezeket és egyéb élő ember-
anyagot exportál kelet felé,  hanem sok intelli-
gencziát, szellemi erőt is nyugot felé,  a többi 
Magyarországba. Nemcsak a székely munkás 
hagyja el atyai kunyhóját, hanem igen Bok 
birtokos is ősi kúriáját. Életrevalóságával, szí-
vósságával boldogul szerteszét e hazában és 
aránylag számos értelmiségi életpályán kiváló 
helyeket foglal  el. S azok közül, a kik kUnt 
vagyonra, méltóságra tettek szert, alig akad 
olyan, a ki pár száz forintot  áldozna arra, 
hogy családja számára visszaváltsa őseinek 
düledező uri lakát és otthon előnevének helyén, I 
megujitsa családja emlékét. Pedig milyen ter-
mészetes volna, az ősi hqjtékban tölteni a nyu-
galom napjait és vérének közjavára értékesíteni 
a vagyont, a tapasztalás, az összeköttetések 
kincsét. Igy kellene repatriálni a szülőföldjéről 
elszakadt székely előkelőséget 

A személyes visBzahonositás azonban csak 
nagy ritkán volna lehetséges. Meg kell tehát 
próbálni legalább a szellemi, az erkölcsi haza-
telepitést Meg kell nyerni a székely közügyek-

nek a szerteszét e hazában éB azon kivül élő 
összes intelligens székelyeket, fel  kell bennük 
ébreszteni, meg kell erősíteni a székelységhez 
tartozás érzetét, az ebből folyó  kötelességek 
öntudatára juttatni őket. Be kell igy hálózni 
a diaszpórában élő müveit székelyeket és a 
fokozott  faji  öntudat erős kötelékével, a lelki 
érintkezés és közösség minél több szálával 
kapcsolni a Székelyföldhöz.  Ezt legjobban el 
lehet érni egy ügyes szervezettel, melynek van 
programmja és orgnnutna, mely evidencziában 
tartja a Székelylöldön kivül ÍB élő székely 
szellemi erőket, alkalmat ad nekik a szülő-
földdel  való lelki érintkezésre, feladatokat  tilz 
ki nekik, éleszti bennök az összetartozás érzetét. 

Mindezt sikeresen megkezdette már a 
.Magyarság" a sajtóterén. Ki kell ezt egészí-
teni egy társadalmi Bzervezettel, mely egy szé-
kely művelődési intezetre támaszkodnék. Erre 
a czélra igen alkalmasnak látszik a létesítendő 
csikmegyei muzeum, a vele kapcsolatosan szer-
vezendő Egyetemes székely társulat s az általa 
kiadandó székely folyóirat. 

E társulat főfeladatai  volnának (a muzeum 
létesítésén kivül), az összes székely érdekeket 
állandóan, rendszeresen és hathatósan ápolni, 
közvetítő képen lenni az összes székely egye-
sületek, intézmények és közéleti tényezők közt 
s őket tervszerű egységes, egyetértő működésre 
egyesíteni és a székelységet társadalmilag kép-
viselni. Ha ilyen társulat fennállott  volna a 
székely Bzékek feloszlása  óta, sok székely kér-
dés meg volna oldva, vagy fel  sem merülhetett 
volna, ha a székelység társadalmilag szervezve 
volna és nem volna szükség arra, hogy a szé-
kelység létérdekében magoknak a székelyeknek 
indolencziája miatt n székelységen egészen ki-
vül álló tényezők kezdeményezzék és vezessék 
a székelyek megmentésének munkáját. 

Egy ilyen székely társulat kész tervét már 
hónapokkal ezelőtt kifejtettem,  a sepsi-szent-
györgyi székely muzeum uj igazgatója, az al-
kotó erejű ifj.  Gödri Ferencz előtt. Legköze-
lebbi czikkemben egész terjedelmében közlöm 
a tervezetet. 

A székely kongresszus ügye. 
Lelkes székely hazafiak  hirdették, hogy a szé-
kely nép veszélyben van s hívták fel  a köz-
figyelmet  a mentő akczióra. Egymástól távol 
éló, egymást nem ismerő önkéntes munkásai 
a székely ügynek megegyeztek abban, hogy nz 
erdélyi részekben, különösen pedig a Székely-
földön  szervezni kell a székely társadalmat. 
Végre is hajtották e tervet, halogatás nélkül. 
A székely társaságok megalakításával szerve-
zetet nyert a székely társadalom B e szerve-
zethez csatlakoztak és vezető szerepre vállal-
koztak a székelység írói valamint politikai 
tényezői is, belevivén a mozgalomba tudásukat 
befolyásukat  fajszeretetüket  és székely szívós-
ságukat 

Tovább menve szövetséges társul nyer-
ték az erdélyrészi gazdasági és kulturális tes-
tületeket: nz ertlélyrészi magyar közművelő-
dési egyletet, a Székely Iparicamarát, a Szé-
kely Egyesületet, az Erdélyrészi Kárpát Egye-
sületet. az Erdélyi Gazdasági és a székelyföldi 
gazdasági egyesületeket. 

E mozgalom szélesebb hullámokat vert s 
uz ország nagyobbik felének  érdeklődése is jó-
akarattal felénk  irányult. Megnyilatkozott ez 
az érdeklődés az ország leggazdagabb és leg-
tekintélyesebb egyesületének, az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesületnek csatlakozásában, 
a mely önkéntesen fölajánlotta  segítségét és 
szolgálatát. 

Marosvásárhelyt. fölvettetett  a Székely 
Kongresszus rendezésének az eszméje is csak-
nem egyidóben szorgos tevékenység indult meg 
ennek létrehozása érdekében az Omge, Eke, 
Ege, Székely iparkamara, Székely Társaságok 
kebelében. Adatokat gyűjtöttek, javaslatok ki-
dolgozásáu fáradoztak  egész vonalon. Jóleső 
örömmel láttuk ezt az élénk, lelkes tevékeny-
séget. De mert a székelység bajai szétágazók, 
a gazdasági és kulturális érdekek minden ága-
zatban hanyatlanak, a melyeknek istápolása 
külön-külön hivatott szaktényezők fokozott  mun-
kásságát és áldozat készségét igénylik, gon-
doskodni kellett jóelőre a munka, illetőleg n 
feladatok  megosztásán. Ebből kifolyólag  elő-
állott annak szüksége, hogy az egyes szakkér-
déseket természetüknél fogva  azok a szaktes-
tületek vigyék a kongresszus elé, a kik hivatá-
suknál és szervezetüknél fogva  azokat legjobban 
előkészíthetik s a kongresszus után azok való-
sítását saját erejükből is keresztül vihetik. 

Örömmel töltött el mindenkit, bogy eziránt 
a f.  évi január 16-iki budapesti székely érte-
kezleten megállapodás is jött létre, a hol a részt-
vevő testületek: az Omge, Emke, Eke, Ege, 
Székely Egyesület, Székely Iparkamara és Szé-
kely Társaság egyhangú határozattal kimon-
dották, hogy a Székely Kongresszust együtte-
sen rendezik. 

Megnyugvással tekintettünk e hazafias 
mozgalom sikere elé, eladdig, mig az Eke és 
Ege ki nem vonták magukat e szövetségből. 
Sérelmüket arra alapítják, hogy a február  16-iki 
székely értekezletet Marosvásárhelyre az Omge 
hívta össze. 

Hát ez véleményttnk szerint nem sérelem. 
Bárki összehívhatta volna ezt az utóbbi érte-
kezletet a szövetségben álló testületek közüL 

Hogy az Omge hívta össze, annak az a törté-
nete, hogy székely képviselők fölkérték  és pe-
dig azért, hogy udvariasságból is elsőséget ad-
janak a legrégibb s a legnagyobb országos tes-
tületnek. Legalább ezzel tartoztunk mindnyájan 
annak a testületnek, a melynek nem szorosan 
vett kötelessége a székely ügy szolgálata, de 
a melyre a gazdasági érdekek fellendítése  te-
kintetében mégis legtöbb reménységgel támasz-
kodhatunk. 

Ez rövid története az ujabb székely moz-
galomnak. 

És most arra kérünk titeket testvértár-
saságok : törekedjetek arra, hogy az a Bzékely 
szövetség, mely január 15-én Budapesten létre-
jött, meg ne bontassék. Mi irtunk az Omgehez 
és kértük, ne vonuljon vissza, irtunk az Eké-
hez és Egéhez, hogy csatlakozzék a nagyobb 
erőt képviselő mozgalomhoz. A széthúzás árt 
az ügynek, s ha ennek elejét nem vesszük, 
megszenved azért a szegény székely nép. Mi 
nem leszünk méltók a hazafias  közvélemény 
bizalmára, az esetleges kudarczczal pedig csak 
azt érhetjük el, hogy hozzá járulunk a nemze-
tiségek épüléséhez. 

A székely kérdésben nem szabad politikát 
és vallási kérdéseket tekintetbe venni, háttérbe 
kell szorítani egyéni ambicziókat. 

Alább közöljük az Omgéhez, Ekéhez és 
Egéhez intézett átiratainkat. 

Az O. M.  O. E. elnökségének  Budapest. 
A marosvásárhelyi Székely Társaság mély 

sajnálattal vett tudomást azon hírlapi támadások-
ról melyeket a Bzékely kongresszus rendezésére 
f.  évi január hó 18-án BndapeBten szövetkezett 
egyesületek közül, az Erdélyi Kárpát Egylet és 
az Erdélyi Gazdasági Egylet következetesen foly-
tat az Országos Magyar Gazdasági Egylet ellen. 

Ezekben a támadásokban a visszavonás ag-
gasztó jeleit látjuk és irányától féltjük,  a székely 
kérdés megoldása érdekében immár közös mun-
kánk sikerét. Mert olyan nagy és fontos  ügyet, 
minő a BzékelyBég kulturális és gazdasági ügye, 
csak kitartó és erős munkások egyetértésével vé-
lünk megoldhatónak. A mint közénk fészkelte 
magát a bizalmatlauság éB féltékenység,  s a hogy 
nem maga a szent, a nagy czél lebeg szemeink 
előtt, hanem mellék tekintetek zavarnak, tiBztában 
lehetünk azzal, hogy az eredmény nem lesz ki-
elégítő. 

Mély sajnálattal tapasztaljuk azt is, hogy 
az E. K. E. és E. (1. E. agrárklerikál törekvé-
seket magyaráznak a Bzékely a czióba azért, mert 
az Omge is felajánlotta  segítségét. 

A tiszta igazságnak vélünk szolgálatot tenni, 
midőn kijelentjük, hogy a kik a székely akcziét 
a politikai tendencziák érvényesítésének gyanújá-
val illetik, roaz szolgálatot tesznek annak. Mert 
nem politikára és politika felett  czivódni kési 
egyesületekre, hanem öuzetlenül igaz hazafiak 
támogatására van szükségünk, a kiket nem vá-
laszthat el Bem a vallás, sem rang, Bem semmi-
féle  mellék tekintet, de a kik akaratukat éB mun-
kájukat alárendelni tudják a közszükséguek. 

A közezükségnek, mely hét országos nevü 
egyesület szövetségét tette elodázhatlanná, fénye-
ser. dokumentálván egyben azt ÍB, bogy a maguk 
kiilüu szervezetével és hatás körében eddig job-
bára adininisztrátiv teendők és kiesebb reformkér-
déaek körül dolgozó egyesületek tevékenysége 
nem nyújtott és nyújthat elegendő támogatást a 
nagy nemzeti ügynek. 

Ezért nagy örömmel jegyeztük volt fol  a 
napot, melyen a hét egyesület tiszta hazafias  szán-
dékkal vélt Bzövetkezését megértük. A mily erós 
volt bennünk a meggyőződés, hogy egyesek mun-
kája a tenger teendő között továbbra is nyomta-
lanul enyészik el, oly erős reménységgel néztünk 
a szövetség munkája elé. 

S íme, a kezdet kezdetén, illetékességi pö-
rök folynak,  politikai tendenoziákkal gyanúsítják 
meg a szövetséges társakat, bántó polémiákkal 
gyöngítik a szövetséget. 

A marosvásárhelyi székely társaság, minta 
székely kérdés felvetője  éa kitartó munkása, ngy 
is mint a szövetség önzetlen barátja és minden-
ben elfogulatlan  tényezője indíttatva érzi magát 
hogy ezen iráuyzat ellen álláat foglaljon  a egy-
ben bizalmat szavazzon a szövetségben maradt 
egyesületeknek, különösen az 0. M. Q. E.-nek, 
mely hivatásos nagy működési teréről is siet se-
gítséget nyújtani a székelységnek, hogy benne éa 
általa a keleti magyarság megerősitésere kösre 
munkáljon. 

Teljes mértékben megtudjuk becsülni e nél-
külözhetetlen segítséget, a minthogy teljea nagy-
ságban ismerjük bajainkat. De fájdalom  épp oly 
mértékben el kell ítélnünk a békebontókat, a kik 
a történelem itélósiéke elótt leasuek felelősök  a 
visszavonás következményeiért. 

Az ilyenek támogatására különben komolyan 
reflektálni  nem lehetett; reflektálnunk  kell azon-
ban, mert szükségünk van rá, az 0- M. Q. E. 
támogatására és kérjük a nagyérdemű vezetőséget, 
ne zavartassa magát kicsinyes disszonáncziák által. 
A székely közvélemény mellette van éa ki ia tart 
mellette, mert bízik jóakaratában, bizik erejében 
és meg van győződve arról, hogy a mint a szé-
kely kérdés nagyobb részében gazdasági kérdés, 
az orBiág legtekintélyesebb gazda asövetsége tel-
jesen illetékesen működik kösre annak megol-
dásában. (Folyt. kOv.) 
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caik-várdotfalvi  Fodor Antal budapesti királyi kfii-
jegyzőhelyetteat esíksieredai kir. közjegyzővé ne-
velte ki. Ai nj közjegyiö, U eddig Budapesten 
Kin Aladár kir. köijegyiőnuk volt helyetteae, 
míg aránylag nagyon flatai  ember a fla  náhai 
Fodor Ignáci eaikaieredai ügyvédnek éa sógora 
Pál Gábor calk-somlyéi főgimnáiiumi  Igaigatónak. 

— Ifl.  Herrmann Antal kitüntetése. 
Ifj.  dr. Herrmann Antalnak, H áromszékvármegye 
allevéltárnokának, ki az .Osztrák Magyar Mo-
narchia Írásban és képben* czimü s boldogult 
Rudolf  trón&rökös által kezdeményezett nagy 
műben igen érdekes czikket irt a hétfalusi 
csángókról, e miiben való közreműködéséért 
Ö Felsége a király legmagasabb elismerését 
fejeztette  ki Széli Kálmán miniszter elnök által. 

— Egyházmegyei gondnok éa taná-
OflOSOk  választása. Caik-Sseatmiklósou folyó 
hé 10-én történt meg as egyházmegyei condnok 
ia a bonaovai egy háj tanáoaosok, folyó  hé 11 én 
pedig a caik-raentmiklAsl és siépvizi tanácsosok 
megválasztása. Egyházmegyei gondnokot eien al-
kalommal a csiksiépvizi egyház tagok közBI kel-
lett Tálaaitani. Aa álláara, daczára annak, hogy 
a gondnoki fizetés  600 koronáról 300 koronára 
szállíttatott le, igen sok pályásé akadt a a vá-
lasz táa iránti érdeklődéa ia akkora volt, hogy a 
azentmikléai egy hál megyéhei tartozó három köz-
ségből mintegy 1460—1500 válaaztó gyűlt egybe. 
A válasstáai eljárást Korody Mihály csik szent 
mlklisi plébános vezette. A választó gyűlést 10 
órakor nyitotta meg a ekkor megkeidódvén a sza-
vazás, tartott egészen délután 6 óráig, mely idó 
alatt leszavazott 1410 ssavasó. A szavasatok meg-
azámláláaa után kitűnt, hogy Deák Elek oalk-aiép 
viai községi biró kapott 408 szavazatot, Antal 
Domokos 278-at, Biró Antal 267-et, Miklóa József, 
103-at, Miklóa Oergely 164-et, 04 ssavazat több 
jelölt kSaött feloazlott.  A gondnoki széket tehát 
a három első közül as fogja  elnyerni, a kit az 
erdélyi püspök kinevez. Egyház tanácsosokká vá-
lasztattak : Borzaova réaséról Kováos Simon, Erőss 
Oynla Lakatos Pál rendes és Demeter Gábor pót-
taggá ; Ssépvis résséról rendes tagok lettek: 
Deák Elek, Antal-Gyula, Miklós Gergely, Miklóa 
József,  Deák György, Mihály Domokos, póttagok-
ká : Antal Domokos és Biró Antal. Csik-Szentmik-
lós részéről rendes tagok lettek Ssskáos Balázs, 
Lázár Ferenos, Andráa József,  póttag Szabó Lajos. 

— Dr. Herrmann Antal, egyetemi ta-
nár, lapunk munkatársa, mint a hétfalusi  csán-
goság megbízottja, a marosvásárhelyi érte-
kezleten kieszközölte, hogy a brassomegyei 
csángóság külön képviselőt küldhessen a szé-
kely kongresszusra, Herrmann a napokban Bu-
dapesten egy csángó küldöttséget vezetett, mely 
a hosszufalusi  járásbíróságnak Brassóba ter-
vezett elvitele ellen szólalt feL  Ugyancsak 
Herrmann ajánlatot tett Brassó városának, hogy 
megveszi a zajzoni fürdőt,  melyet a tulajdonos 
város már három éve zárva tart, a szegény 
zajzoni csángó nép roppant nagy kárára. Herr-
mann tanár a hosszufalusi  székely társaságban 
közelebb ki fogja  fejteni  a csángó nép érde-
kében való akezió programmját. A tudós etno-
gráfus  nyárára a csiki csángók behatóbb tanul-
mányozását tervezi. 

— A helybeli iparos tanonca iskola 
felügyelő  bizottsága folyó  hó 17-én megalakult. 
A bizottsági tagok elnökké Csedő Istvánt, al-
elnökké id. Dávid Ignáczot, a bizottság előa-
dójává és jegyzővé Lakatos Mihály iparos ta-
noncz iskolai igazgatót választották meg. In-
tézkedés történt a tanító személyzet végleges 
megválasztása iránt. A jelen tanévre a tandijt, 
mintán az iskola csak január hó 19-én nyitta-
tott meg, 1 korona és 10 lillérben állapították 
meg. Tudomásul vették a bemutatott óraren-
det. Végül elhatározták, hogy átiratot intéznek 
az ipartestület elnökségéhez s felkérik,  hogy 
hasson oda, hogy az iparoB tanonczok vasár-
napokon és ünnepnapokon részt vehessenek a 
délelőtti isteni tiszteleten. 

— Felolvasás a székelység helyze-
tér6L Hegedűs Lóránt érdekes és tanulságos 
felolvasást  tartott a budapesti Földrajzi társa-
ságban a székelység helyzetéről. A jeles fel-
olvasást térsz üke miatt csak lapunk jövő szá-
mában ismertethetjük. 

— Tanonosmunka kiállítás. A hely-
beli iparos tanoncz iskola vezetősége elhatá-
rozta, hogy a jelen tanév végén a záró vizs-
gák alkalmával tanonczmunka kiállítást rendez. 
A tanoncz iskola igazgatósága ezen uton is 
felkéri  az érdekelt munkaadókat, szíveskedje-
nek est tudomásai venni és arra törekedni, bogy 
a kiállítás minél jóbban sikerüljön. 

— Hyilvános köszönet. Gyimes állomás 
műkedvelő társasága által folyó  évi mároiios 8-án 
Gyimeeen rendesett műkedvelői előadáson befolyt 
276 k. 40 flUér,  mely ösaieghes a Kissing és 
Möllmaaa eség 40 kor. Plots Károly 10 kor. 
Koltsesieh Emil 6 kor. Tausinger Annin 6 kor. 
Müller János 8 k. 80 f.  flutmana  Sámuel 3 kor. 
ROBI János 2 kor. Dobál Gergely 2 kor. Meskó 
Kálmán 2 kor. Fejir István 2 kor. Pedraesky 
Ssanissló 4 kor. Deáky Vidor 2 kor. Deáky Gésa 
2 kor. Oberhoffer  József  1 k. 80 f.  Dr. Kiss 
Tivadar 1 k. 80 f.  Pótaa Sándor 1 k. 40 f.  Spuller 
1 k. 20 f.  Deáky Béla 1 k. Heiskovies és neje 
2 kor. Gergely 0d8n 1 kor. Boér János 1 kor. 
Biró Antal 1 kor. Zsigmond András 1 kor. Dudás 
Márton 1 kor. Ssehenl 1 kor. Zakariás Jánoa 60 
fillér,  Zakariás Aatal 40 fillér,  ifj.  Déjbukát Antal 

40 fillér',  Zakariás Geró 40 fillér,  Zakariás Izsák 
40 fillér,  Fejér Lajos 40 fllliér,  Bekker 60 fillér, 
LUIer 80 fillér,  Kováos Béla 40 fillérrel  járullak. 
Aion kivBI Kováos Ignáoa Ditróról 8 k. 60 fillért 
küldött, mely Saaieghes a kiildó 1 k. 60 f.  Caiby 
Imre, Csiky Ferenoz, Fülöp látván, Uaál Miklós 
Fleiaeher Frigyes, Ádám József  és Veress Árpád 
1—1 koronával járultak. Midőn a rendezd bizott-
ság ugy a felOlflzelókaek,  mint aa előadáson részt 
vett Igen tlsatelt közöaaégnek a legmélyebb köszö-
netét tolmácsolja, nem mulaszthatja el a közremű-
ködő hölgyeknek és pedig Éltbea Anna, Cs. Zaka-
riás Anna és Magyari Vilma kisasszonyoknak 
táradaágot nem ismerő támogatásukért áldozat 
készségekért és aa egész közönséget elkötelező 
játékukért hálájokat és kŐBzünetöket kifejezni, 
egyúttal elismeréaét nyilvánítja dr. Márton László 
aiólgabiró ornak a tánozestély rendezéséért, Bara-
nyay Lássló urnák a siiapad felállításáért  és Pétsa 
Sándor gyógyaseréaz urnák a társaság irányában 
tanúsított több rendbeli áldozatkészségéért. A ki-
mutatott bevétellel szemben 226 korona 40 fillér 
kiadás merülvén fel  60 koroaa tiszta jövedelem 
a gyergyói Ínségesek javára roadeltetési helyére 
küldetett. Ei alkalommal legyen szabad a nagy 
kiadásunkat azzal indokolni, hogy bár több mű-
kedvelő társaságnak van a vidéken aziupada és 
diaslete, de előttünk ismeretlen okból nem adták 
ide és igy a rendezőségnek kellett azt beszerez-
nie. A rendező bizottság. 

— Egy gyorsíró-kör jubileuma. A 
szeged városi főgimnáziumi  Gyorsiró-kör negyed 
százados jubileuma alkalmával a f.  évi márczius 
hó 31-én, húsvét másodnapján Szegeden, a városi 
aiéképület dísztermében országos versenyirással 
egybekötött jubiláris ünnepséget rendez. Az ünne-
pély d. e. 10 órakor, az országos versenyiráB 
d. n. pontban 2 órakor kezdődik. A rendezőség 
figyelmezteti  a résztvenni szándékozókat, hogy a 
hazai vasutak es alkalomra mérsékelt áru menet-
térti jegyeket engedélyeztek, miért is szívesked-
jenek sürgősen bejelenteni hozzá, hogy névszerint 
ki részére, mely vonalrészre. minő kocsiosztályba 
állítsanak ki igazolványokat. GyorBÍró-körök és 
tanintésetek részéről kérik még felemlíteni,  hogy 
hány tanuló elszállásolásáról kelljen goudoskod-
niok. Ai ünnepély programmja 13 pontból áll. 
Pályadíjak; 200, 100, 60, 40. 30. 20 éa 10-10 
koronábaa vannak megállapítva. 

— Erdősítési jutalomdij. A közgazda-
sági érdekből beerdósiteudő kopár, futóhomok  és 
vízmosásos területeken teljesített erdősítési mun-
kákat a föidmivelÓBÍ  miniszter minden alkalommal 
díjazni óhajtván, a csik-szentmiklÓBÍ határon Bilibik 
Péter által teljesített erdősítést ÍB 30 korona jutalom-
ban részesítette, a mi csak ösztönzésül szolgálhat 
ai erdőbirtokosoknak as erdősítéseknek ugy megán, 
mint közgazdaBági érdekből való kultiválására. 

- - Megvételre kerestetik a .Gazda-
sági Értesítő* a CBÍkmegyei gazdasági egye-
sület hivatalos közlönyének 1897., 1898., 1899. 
és 1900. évi folyama.  Szives ajánlatok a gaz-
dasági egyesület titkári hivatalához intézendők. 
(Csíkszereda, gazd. iskola). 

S z a r l E e e z t ö l " ü z e n e t e l c . 
K. A. nniak Csik-Ssentmiklós. A tudósítást 

köszönjük, a mennyire szűk terünk engedet fel  ís hasz-
náltuk. 

Laptulajdonos: 
GYÖBGTJAKAB ÖRÖKÖSE. 

z. 1163—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ábrabáni 
Juliánná Csomortáni Ferenczné végrehajtatónak 
Ábrahám Károly végrehajtást szenvedő elleni 
136 korona töke követelés és jár. iránti vég; e-
hajtási ügyébea a csikszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csik-Taplocza község határán 
fekvő  a csik-taploczai 2273. számú tjkvben A f 
1. rendszám 464. hrsz. alatti faházas  belsőségre 
320 korona, a 2. rendszám 466. brsz. alatti fa-
házas belsőségre 320 korona, a csik-taploczai 
3099. sz. tjkben A + 1. rendszám 3301. brsz. 
szántéra 100 korona, a csik-taploczai 3067. sz. 
tjkben A f  2628. hrsz. szántéra 10 korona és 
a csik-taploczai 228. sz. tjkvben A f  14. rendsz. 
6333. hrsz. kaszáiéra 4 korona, 15. rendszám 
6193. hrsz. szántéra 4 korong, 18. rendszám 
9194. hrsz. kaszálóra 16 korona, 19. rendszám 
6247. hrsz. kaszáiéra 6 korona, 24. rendszám 
7326/a. hrsz. kaszáiéra 18 korona, 27. rendszám 
9186 , 9186., 9187., 9188., 9189. hrsz. alatti 
kaszálóra 120 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az I90Z évi április hé 5-lk 
napján MelMt 9 órakor Csik-Szentlélek község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok beesárának 10°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
az. alatt kelt igazságflgyminiszteri  rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1902. évi február  hó 6-án. 
Gecaő Béla, 

[81] 1—1 kir. trvszékl biró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye közönsége tulajdonát képező 

Gyergyó Felső-Tölgyes Il-ik hittárrészéhen lekvö 
Uz és Veresviz völgyi enWí.-égeiben 1050.05 k. 
holdon megbecsült mintegy 77913 tömör köbméter 
gömbölyű Inczfenyő  haszonfa  és mintegy 42377 
lömfir  köbméter gömbölyű jegenye fenyő  haszon fa 
és mintegy 109125 tömör köbméter, killón nem 
választékolt, gömbölyű bükk mii- és tűzifánál: 
az 60665—1900. szánni magas miniszteri r. n-
delettel zált Írásbeli ajánlati versenytárgyalással 
egybekötött nyilvános szóbeli Árverésen egyszerre 
való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 237879 korona 00 lii'ér azaz 
Kétszázbarminczhélezeniyoli:z.sz.iz!ie|.venkilcmv. 
korona és 90 hllér. 

Az árverés 1902. évi márczius lió 19-én 
d. e. 9 órakor a megyei magánját ák igazza-
tójának a vármegyeházán lévő helyiségében fog 
megtartalni. 

Árverezni szándékozók felhívatnak,  hogy 
a kikiáltási ár 10"/O át bánatpénz gyanánt HZ 
árverező-bizottság kezéhez betegyék, Írásbeli 
zártajáulalokboz pedig, melyek a s/.óbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be, szintén fennti 
összegű bánatpénz, vagy megtelelő értékű óvadék 
képes értékpagir melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számukkal és lie-
tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő, hogy 
ajáulattevö az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s magát azoknak feltéllmül  aláveti. 

Az árverési éa szerződési feltételektől  elté'ö 
kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem 
látott, valamint atóajáulalok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek,  valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a magán-
javak igazgató hivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. |„..<| 
Csikvármegye magánjavainak igazgató taiiM'-ától 

Csíkszeredán, 1902. évi felnuir  lió 24-én. 
Becze Antal, Mihály Forencz, 
alispán, elnük. je_-v>..í. 

Sz. 498—902. i*ll| 1- 1 
kis-

Faeladási hirdetmény. 
(íyergyó-Koiuete közt-ég ••loij.ir.wiig.t «zen-

nel közhírré teszi, hu;iy a kii/s-'j mellett a 
„Maros" partjára kitermelt cs á</'ikra lakott 
1200 —14U0 círli átlag I l(liiJ in. kiil.tiii-Mlmti ke-
reskedelmi fenyő  türzskiiliniéiert'iikenl iií km-, 
kikiáltási árral, továbbá a közbirtokosság 1. 
határrészéhen a „Mártonka" nevii és ,-i ..Maros-
tól" mintegy 12 kilométerre fekvő  erdeje az 
üzemosztály I. vágás sorozat 14-ik osztag 10 
holdas vágtere 830 drb 28 cin. mellningasságba 
mért átmérőn felüli  915 ni'-re becsült fatomegü 
fenyő  kereskedelmi fatörzse  ;!Gl»l> korona ki-
kiáltási ár mellett zárt Írásbeli és nyílt szóbeli 
árverésen egyszerre log eladatni és pedig 1902. 
évi márczius hó 24-en délelőtt 10 orukor 
liyergyó-Itemete község hivatalos házánál. 
Az árverési és szerződési feltételek  a község 
hivatalos házánál megtekinthetők. 

Uyergyó-Hemetén J902. márczius 4-én. 
Kénosy Géza, László János, 

községi jegyző 111. l>iió. 
Szám 1033—1901. 

tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszeredai kir. törvényszék nuni telek-

könyvi hatóság közhírré ter-zi, hogy t's.k->zépvi/. 
község végrehaiiaiónak Imre .J xn..s (ie!,„) ha-
gyatéka végrehajtást szenvedő elinni )ott knnm i 
12 fillér  tőke követelés és |áru!ékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csik-S/.épviz község halárán fekvő 
a csik-szépvizi 270. számú tjkben foglalt  A y 
l. rendszám 507., 56ti. hrsz. belsőségre 1120 
korona, 2. rendszám 738. hrsz. kertre 12 korona, 
3. rendszám 948. hrsz. szántóra 22 korona, 4. 
rendsz. 1042. hrsz. szántóra 28 korona. 5. rendsz. 
1118. hrsz szántóra 12 korona, K. ,-enilszám 
1120. hrsz. szántóra 28 korona, 7. rendszám 
1157., 1166. brsz. szániára 38 korona, S. rendsz. 
1186. brsz. BZántöra 8 korona, 9. rendsz. 1194. 
hrsz. szántóra 2 korona, lo. rendsz. 1448. Iirsz. 
kaszálóra 48 korona, II. r.-ndsz. 1543. 1541. 
hrsz. szántóra 20 korona, 12. rendsz. 2015. hrsz. 
szántóra 6 korona, 13. rendsz. 2032. hrsz. szán-
tóra 6 korona, 14. rendsz. 2187. brsz. kaszálóra 
192 korona, 15. rendsz, 2245. hrsz kaszálóra 
38 korona, 16. rendsz. 2280., 232» ,. Iirszám 
kaszálóra G8 korona, 17. rendszám 2329 ',. hrsz. 
kaszálóra 92 korona, 18. rendszám 2925., 2929 
hrsz. kaszálóra 10G korona, 19. rendszám 2927.. 
2928., 2931., 2932. hrsz. kaszálóra 364 korona, 
21. reudszám 44R8. Iirsz. kaszálóra 40 korona, 
22. rendsz. 4507. hrsz. kaszálóra 02 korona. 
26. rendsz. 6303. hrsz. szántóra 10 korona, 
26. rendsz. 6577., 6578. hrsz- legelőre 16 korona, 
27. reudsz. 5026.. 5627. hrsz. szántóra 50 korona, 
28. rendszám 5089. hrsz. szántóra 20 korona, 
29. rendszám 5721. hrsz. szántóra 12 korona, 
30. rendszám 6238. hrsz. szántóra 8 korona, 
31. rendszám 6586. hrsz. szántóra 2 korona, 
32. rendszám 6G23. brsz. szántóra 8 korona, 
33. rendszám 6935. hrszám szántóra 10 korona, 
34. rendsz. 7005., 7006. hisz. szántóvá 14 korona, 
36. rendszám 7280. hr*száutóra 28 korona, 
36. rendszám 7362. hrsz. szintóra 18 korona, 

38. rendszám 7469. hrsz. szántéra 18 korona, 
39. rendszám 7647. hrsz. szántára 20 korona, 
40. rendszám 7939. hrsz. szántóra 14 korona, 
41. rendszám 8195. hrsz. szántóra 20 korona, 
42. rendszám 8208. hrsz. szántóra 20 korona, 
43. lendsz. 8346., 8346. hszr. szántóra22 korona, 
44. rendszám 8360. hrsz. szántóra 14 korona, 
45. rendszám 8414. brsz. szántóra 16 korona, 
'l(i. rendszám 8522. hrsz. szántóra 32 korona, 
47. rendszám 8581. hrsz. szántóra 24 korona, 
49. rendszám 764ö. brsz. szántóra 20 korona, 
50. rendszám 5591. hrsz. szántóra 12 korona, 
ö I. rendsz. 2922., 2985. hrsz. kaszálóra 64 korona, 
52. rendsz. 2924., 2967., 2988. brsz. kaszálóra 
60 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
ái-ban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1902. évi április hé 21-lk napjáa 
délelőtt 9 órakor Csík-Szépviz községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/o-át készpénzben, vagy as 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1681. évi november hé 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságOgyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
n bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szereda, 1902. évi február  hó 6-én. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Geosö Béla, 
|is:i| l - t kir. trvszéki biró. 
8z. 189,1902. 

Ţ ílkvi" 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszenlinártoni kir. járásbíróság mint 

lel'-kkunyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ifj. 
Kovács Józset és Henkö Ferencz végrehajtatók-
nak, it';. Kíjcsa György végrehajtást szenvedő 
elleni 338 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék, a csik-szentmártoni kii. járásbíróság 
területén lévő, Kászon-Jakabfalva  község hatá-
rán fekvő  a kászon-jakabfalvi  260. sz. tjkvben 
a 015., 016. hrsz. ingatlanra 329 korona, az 
1002. lu sz. ingatlanra 8 korona, az 1106.1107. 
hrsz. ingallnnra 7 korona, az 1808. hrsz. ingat-
lanra 7 korona, az 1960/,. hrsz. ingatlanra 5 
kerona, a 2426. hrsz. ingatlanra 14 korona, a 
25öl. hrsz. ingatlaura 3 korona, a 2666., 2667. 
hrs'. ingatlanra 5 károna, a 2590/,.  hrsz. in-
gatlanra 9 korona, a 2851., 2852. hrsz. ingat-
lanra 30 korona, a 302. hrsz. ingatlanra 42 ko-
rona, a 3061. hrsz. ingatlanra 2 korona, 3071. 
Iirsz. ingatlanra 4 korona, a 3081. hrsz. ingst-
lanrn 14 korona, 3306. hrsz. ingatlanra 49 ko-
rona, a 3435. hrsz. ingatlanra 16 korona, 3585/i. 
hrsz. ingatlanra 7 korona, a 3636/2. hrsz. ingat-
lanra 28 korona, a 4150., 4161., 4162., 4163. 
Iirsz. ingatlanra 62 korona, a 4665/,. brsz. in-
gatlanra i korona, a 4066/,. hrsz. ingatlanra 
2 korona, a 4737/2. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
a 4ö78(2. hrsz. ingatlaura 6 korona, a 4971. 
hrsz. ingatlanra 2 korona, az 5755/,., 5766., 
5757. hrszániu ingatlanra 3 korona, az 6771/9., 
5772 j. hrsz. ingatlanra 6 korona, az 6995/a. 
hrsz. ingatlanra C korona, a 6270., 6271/t. brsz. 
iiigaLlain a 5 korona, a 6649/,.. 6650., 6651., 
bú.">'J., 0053., 6654., 6656., 6656., 6667., 6668. 
hrsz. ingatlanra 10 korona a 6696., 6697., 6698 , 
1.099., 0700., 6701., 6702 , 6703., 6704., 6706. 
Iii>/.. ingatlanra 3 korona, a 7241. hrsz. ingat-
• üiira 8 korona, a 7356/,., 7357., 7358., 7369., 
7:100. Iirsz ingatlanra 28 korona, a 7417., 7418., 
7419.. 7420., 7421. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
a 7575., 7576., 7577., 7578., 7579., 7580. brsz. 
ingatlanra 13 korona, a 7613., 7614., 7615/!-
lusz. ingatlanra 2 korona, a8218/z., 8219., 8220., 
8221., 8222., 8223/]. brsz. ingatlanra 8 korona, 
a 8309., 8370. hrsz. ingatlanra 12 korona, a 
8820. hrsz. ingatlanra 16 korona, a 9280, 9281. 
hrsz. ingatlanra -I korona, a9331/,., 9332., 9333., 
9334., 9335., 9336., 9337., 9338., 9339., 9340. 
Iirsz. ingatlanra 2 korona, a 9646/]. hrsz. in-
gatlanra 59 korona, a 10012. hrsz. ingatlanra 
6 korona, a 10140. hrsz. ingatlanra 9 korona, 
a 10179. hrsz. ingatlanra 9 korona, 10266/t. hrsz. 
ingatlanra 7 korona, 10281., 10282. hrsz. ingat-
lanra 9 korona, a 10308. hrsz. ingatlanra 7 kor. 
a 10307. hrsz. ingatlanra 16 korona, a 10977., 
10978. hrsz. ingatlanra 16 korona, a 3991/,., 
3994/,. hrsz. ingatlanra 1*29 koronában ezennel 
megállapított, kikiáltási árban az árverést elren-
il-lte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1902. évi április hé 7-ik napján délelőtt 9 arakar 
Kászon-Jakabtalva községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Arverezui szándékozók tartoznak az in-
gatlauok becsárának 10°/o-át vagyis nyolczvan-
négy kor. 80 fillért  készpénzben, vagy sz 1861. 
évi LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelöli ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez leieuni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. január hó 15-én. 

Dr. Szabó, 
[57J l - l kir..albiró. 
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Pályázati hirdetmény. 
Cgitrvái-megyében a Gyeró-Alfalu  község 

területén fekvő  valamint a Caik-Szeotgyörgy 
és Bánkfalva  község közbirtokosságának Csik-
Szentgyörgy határában, a csik-szentgyörgyi, 
caik-bánkfalvi  és csik-miad9zenti közbirtokos-
ságának Csik-Bánkfalva  határában és a esik 
Bzentmárton-csekefalvi  közbirtokosságnak Csik-
Szentmárton II. h. rész és Felsó-Tölgyes II. h 
részben fekvó  állami kezelés alatt álló erdők 
őrzésére, .Gyó-Alfalu  és Aklos* székhelyijei 
rendszeresített 400—400 korona évi fizetés  és 
30—30 Urm.* szárazfa  kihordási engedélyével 
dţjazott, kettő hatósági erdőőri állásra ezennel 
pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak,  hogy az erdőtörvény 
37-ik §. a), b) és c) pontjában előirt minősíté-
süket, ép és egészséges test alkatukat, élet-
korukat valamint esetleges eddigi alkalmazta-
tásnkai és a magyar nyelvnek szóban és irásbnn 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt  és szabályszerűen bélyegezett, saját 
kezUleg irt kérvényüket legkésőbb 1902. évi 
éprlRs M MMg a csíkszeredai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz nyújtsák be. Később érkező 
kérvények figyelembe  vétetni nem fognak. 
Csikvánnegye közigazgatási erdészeti bizottsága 

Csíkszeredán, 1902. évi márceius hó 14-én. 
T v n n A l y F e r e a . c z , 

[Nő] l—l crl>. elnök. 
Ú ca. és klr. Fenségeik 

vádnökaége alatt álló 

fin  és leánygyermekek biztosítására 
alakult 

I N T É Z E T E K 
BV&APSS11. 

A leány gyermek intézetnek állománya 
1BOO. évi mérleg szerint: 

Biztosított tőke: 128,940.000 korona 
Kötvények száma: 103.5G6 korona 

Díjtartalék és dijátvitelek 35.389.000 korona. 
Az 1900. évre eső osztalék, a tagok által 

befizetett  dijak után 7%> legnagyobb töké-
letességű kihásasitási biztosítás. 

Pl. Egy 30 éves apa (anya, gyám,) 2 éves 
leánykája javára egy 2000 korona összegű tő-
két biztosit; a negyedévenkint fizetendő  dij 29 
koronát tesz. Ha a szerződő már egy év lefor-
gása alatt halna meg, ugy minden további díj-
fizetés  megszűnik és a 2000 korona a leány 
féijhezmenetelekor  kerül kifizetésre,  ezenkívül 
a szerződő (apa. anya, gyám) elhalálozásától 
a biztosított tőke esedékessége napjáig éven-
kint előlegesen egy 200 korona nevelési jára-
dék fizettetik  ki az özvegy vagy gyám kezei-
hez. A míg tehát a szerződő összesen 116 kor. 
fizetett  volna be, eme fenforgő  esetben 2000 
korona tőkét és a mellett 3400 korona neve-
lési pótlékot, összesen tehát 5400 koronát fizet 
ki a Gizella egylet. [74J 2-3 
A fia  gyermek intézetnek állománya 

1900. évi mérleg szerint. 
Biztosított tőke 43.883.234 korona. 
Biztosítéki alap . 0.847.315 93 kor. 
Tagok Bzáma 34.115. 

Egyik biztosítási módozat feltűnő  előnyei. 
Pl. Egy 30 éves apa (anya, gyám) 2 éves 

fia  részére egy 2000 koronás tőkét biztosit; 
ezért negyed évenkint 21 kor. 80 fillért  fizet. 
Az apa, illetve a szerződő elhalálozása esetén 
a további díjfizetés  megszűnik és a biz-
tosítás érvényben marad. A biztosított fiu  a 
cs. és kir. Osztrák-Magyar hadseregbe, a hadi 
tengerészet, vagy a honvédséghezi besorozta-
tása esetében a következő előnyökben részesül. 
Ha egy éves önkéntesi szolgálatot teljesít, ugy 
kívánságára havonta 170 korona, ha 3 éves 
szolgálatot, ugy minden 3 hónapban 178 kor. 
pótlekot (ezulag) huz; ezen felül  a szolgálati 
idő letelte után legkésőbb 24-ik életévének 
deczember 31-én 1200—1400 korona besoro-
zási jutalomban részesül. 

A biztosított leány, fiu  elhalálozása ese-
tében az összes befizetett  dijak minden levonás 
nélkül azonnal visszafizettetnek. 
Az osztalék minden 5 évben kerül kifizetésre. 

Az 1901-ik évi jelentés (zárszámadás) f. 
évi május havában lesz kibocsájtva. 
Bővebb felvilágosítás,  esetleg prospektussal 

készséggel szolgál: 
e a s n r e a s S E E E I T O I 

erdé l jTén i felügyelőnk,  Oyergyd-SientmiklÓBon. 

Egy szalon berendezés 
igen szolid kivitel külföldi  gyárt-
mány 2 ablak 1 ajtó drapériával 
és 1 zongora szabad kézből eladó. 
Tudakozódni: Adler JÓZSefrlél,  Csík-
szeredában. |«i] 1—3 

Egy öt szobából, konyhából, 
kamrából és 2 pinczéből álló szép, 
jó és egészséges kőház istálóval 
két kerttel Csik-Várdotfalván 
azonnal vagy Szent-György nap-
tól számitva olcsón kiadó, esetleg 
eladó. i7.i] 2 -3 
Értekezhetni lapunk kiadóhivatalában. 

Állást nyernek. 
AB Orseágos Pályásat! KÖBlony utjúu, mely 
az országban letöltendő összes állásokat 
közli, Állást nyernek, ipari és kereskedelmi, 
mczii és crüöjrazdasHpi és műszaki tisztvi-
selők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, 
nőtisztviselők, kereskedelmi ulknlina/.oi tuk 
és gyukornokok. Előfizetési  ura l-'t évre 
4 korona. Mutatványszámokat SM) fillér  be-
küldése ellenében küld u kiadóhivatal Hu-
dnpest ttökk Szilúrd-utczn 27. Álláskeresési 
beiktatásnál minden szóért 2 iillér. vastagabb 
betűvel 4 Iillér, nyilt térben pedig minden 
szóért (i Iillér fizetendő,  inelv hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad  cl u kiadóin vutul. 

[661 3-1-

OOOOOOOOOOOIOOOOUUUÜÜUÜUÜ 
Országszerte elismert, erős csontú 
gyorsfejlődésü  és edzett elsőrendű 

Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképea és olcsó 

oberndorfl  [28] 7-9 
Z R é p s t a s o - s u g * 
50 kilón felül  minden mennyiségben 

kapható 
Gr. Teleki Arvéd ur 

dnnói uradalmában u. p. Konoaa. 

Képes levelező-lapok ^ D Í 
és húsvéti czikkek 

a legnagyobb választékban kap-
hatók Györgyjakab M. utódánál, 

Dresznándt Viktornál. 

fó r f l j sza"b  ó - ü z l e t e 
BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 

Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 
elkészitésére, továbbá jól szortírozott saját kéazitményü kész férfi  ruharaktárát. 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l ü l m u l j n k : 
Késspónsért ssáliitok: 

1 ti 11. Fercncz József  öltönyt kék, szürke és fekete 1 szép zakó öltönyt különböző sziliben Î J0 -k . 
1 fin.  zakó öltönyt brüni Scheviot szövet 42—50 k. 
1 fin.  znkó öltönyt brüni kumgaru szövet 48—<>0 k. 
1 fin.  zakó öltönyt linóm angol szövet .r>(>—OH k. 
1 lin. zsuket társalgási öltönyt kuingnru "K>— (»K k. 
1 fin  >»/.ulon öltönyt finom  kamgnrn (>">—H5 k. 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  felvitelért,  ^feg 
Gyors kigiolgilág. Veraenynélkfili  árak. 

angol Sclicviot 
1 lin. Möllút 
t fin.  fclöUnt  vulúili iin̂ űl szövet 
1 niulr«j;ot linóin szövcllx'il 
1 n-uli-ú̂ nt finom  an̂ 'ol szövetből 

70-!») k. 
:W-.r>0 k. 
fKI-  !*» k. 
lU-líi k. 
l(i—2*2 k. 

Kiváló tisztelettel 

[VI] 2 -40 Hauptvogel Ferencz. 

Bútor vagyok a helyi és vidéki nagyértleinii közönség becses figyelmébe 
ajánlani, liogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhahnozottsiiga miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok, 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni álli-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 

Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

[3041 12-52 

Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom  I 
^ ) o c t o t ( x ) 0 3 0 > o i o i c x ) ( a ) t o o o o o a o o o o o t o i o < o i c » « 

f  Frissen érkezett! 
Idei szalami oC* idei füstölt  és fehér  szalonna (pörkölt) 
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I-ma narancs „Messinai" 
10 darab ára 36 fillér. 

I-ma vérnarancs és czitrom. 

Konstantinápolyi halva. Ementhali trappista sajt 
Uj saláta, retek, továbbá M a u t h n e r - i V l c 

vetemény és virágmagvak. 
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Szabott árak! 

M E G L E P Ő O L C S Ó S Á G ! 
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A tavaszi ós nyári idényre személyesen tett bevásárlásomról vissza 
térve, van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy minden 
a szakmámhoz tartozó, csak is a legújabb és legjobb minőségű 
áriiozikkeim a szokottnál sokkal nagyobb választékban és bizonyos 
körülmények folytán  az eddigiekkel össze sem hasonlitható 
olcsó árban kaphatók. 

Ismételten megemlítem, hogy áriiezikkeimet a létezhető legkisebb 
százalékra és nagyobb bizalom kedvéért csak is SZABOTT ÁRAK 
mellett árnsitom el. 

Éppen ezért tisztelettel kérem az igen tisztelt közönséget, hogy saját 
érdekükben e különös kedvező alkalmat figyelembe  venni és üzletemet 
beeses látogatásukkal szerencséltetni méltóztassanak. 

Kiváló tisztelettel 
i78i 2 - 3 I v f e r z a 

női- és férfi  divat-üzlete, Csíkszeredában. 
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Szabott árak! 
Nynm»tott rsilc-SznrmlAhan. a lapkiadó Györgviakab Márton utóda, könyvnynrr"^ 




