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Adakozzunk a gyergyó-alfalvi 
tüzkárosultaknaklü 

A halsors  egész  erejével  a székely 
nép  ellen  fordult,  alig  telik  el  nap a nélkül, 
hogy a Székely  főid  egyik-másik  pontjáról 
ujabb veszedelemnek  hírét  ne vennők. 

Terméketlen  esztendők  következnek 
egymásra, melyekben  az édes  anyaföld 
megtagadja  legkedvesebb  gyermekeitől,  az 
emberektől  a mindennapi  kenyeret  s a szor-
galmas  munkálkodástól  mindennap  arcza-
verejtékében  fürdőző  földnépe  az időjárás 
zordonsága  és  mostohasága miatt  könnyes 
szemekkel  tekint  fáradságos  munkájának 
eredménytelenségére. 

De nemcsak a jó öreg föld  lett  mos-
tohája  a székelynek,  hanem az elemi  csa-
pásoknak is egész  légiója  támadt  ellene. 

Egyszer  a túlságos  nedvesség,  máskor 
a rendkívüli  szárazság,  most a fagy,  majd 
a jég  teszi  tönkre  az egész  évnek  összes 
reménységét,  mezőit,  erdőit  a kártékony 
rovaroknak és  férgeknek  milliói  lepik  el, 
igavonó barmait  és  haszonállatait  az öldöklő 
betegségek  vészt  és  pusztulást  okozó csirái 
támadják  meg és  a mi még  ezeknek az 
istenostorainak  közös garázdálkodása  után 
fenmarad,  azt semmivé  teszi  az árviz, 
megemészti  a tüz. 

Mintha  csak a jó Isten  haragja támadt 
volna fel  a székely  ellen,  nem múlik  el 
nap, hogy ujabb nyomorúságot,  ujabb pusz-
tulást  ne hozna fejére. 

19012. április  havának 20. és  21-dik 
napja gyászos betűkkel  lesz  beirva a mos-
tani  egymást  követő  nyomorúságos évek 
amugyis szomorú történetébe. 

Vármegyénk  gyergyói  részének  egyik 
virágzó  községét,  Oy.-Alfalut  lepte  meg e 
napon a tüzveszedelem.  Az ötödfél  ezer tős-
gyökeres székely  lakossal  biró községnek 
több mint  harmadrésze  elpusztult,  minteg}-

harmadfél  száz gazdának  lakóháza  és  összes 
épülete  a bennük levő  tápszerekkel,  takur-
mánynyal,  gazdasági  eszközökkel  és  a ha-
szon állatok  egy részével  együtt  a lángok 
martaléka  lett,  mint  egy másfél  ezer lélek 
vált  hajléktalanná  teljesen  semmi nélkül, 
megfosztva  még  az utolsó  falut  kenyér-
től  is. 

A kár több százezer koronára 
megy, a mostoha esztendők  által  megviselt 
nép  nyomora óriási,  a segítség  roppant 
sürgős. 

A hajléktalanokká  vált  székelyek  pa-
naszos siralmai  és  segélyt  kérő  esedezése 
betölti  az egész  vármegyét,  sót lulcsnp 
annak határain  és  széthangzik  az egész 
országban. 

Hiszszük,  hogy\mindenki,  a ki hirt  vesz 
a nagy pusztulásról  és  az annak nyomábun 
járó nyomorról,  a kinek fülébe  elhat  a 
nyomorúságban sinylődő  testvérek  szivet 
facsaró  siralma  és  esedezése,  nem késik  a 
segítséggel. 

Lehetetlennek  tartjuk,  hogj• azok, a 
kiknek  szivében  a legcsekélyebb  jóindulat 
is van, meg ne induljanak  és  ki ne nyújt-
sák segitő  jobbjukat. 

Mi  első  sorban e vármegye itthon, 
avagy a távolban  élő  szülötteihez  fordulunk, 
mert őket  tartjuk  hivatottaknak,  hogy nyo-
morban levő  véreinknek  az első  és  sürgős  se-
gítséget  nyújtsák  s a szükséget  és  szen-
vedést  addig  is, mig  a méltán  remélhelő 
nagyobb segítség  megérkeznék,  legalább 
pillanatnyilag  enyhítsék. 

Megvagyunk  győződve,  hogy irgal-
mat kérő  és  a humánizmus nevében  vé-
reinkhez  intézett  felhívásunk  nem lesz  pusz-
tába kiáltott  szó. 

A segités  munkájában részt  fog  venni 
mindenki,  a gazdag  koronáival,  a szegény 
lilléreivel  siet  a szenvedés  és  nyomoráság 
enyhítésére. 

Még  csak annyit  jegyzünk meg, hotjtj 
kétxxer  <itl,  n ki ij i/orsn  u <ul. 

Lapunk szerkesztősége  és  kiadóhiva-
tala  az adakozást  ezennel  megnyitja: 

Adukoztak: 
Dr. Fejér Antal, országgyűlési képviselő 20 kor. 
Lakatos Mihály, lapunk főmunkatársa  5 „ 
Dresznándt Viktor, litpunk kiadója 10 „ 
Opris Demeter 3 „ 
(jyiinüs Gyula '2 , 
Salló Nándor 1 . 

Összesen 41 kor. 
Lapunk szerkesztősége  hálás  köszö 

nettel  fogad,  nyilvánosan  nyugtatványoz 
ós rögtön  rendeltetési  helyére  juttat  minden, 
még  a legcsekélyebb  adományt  is. 

Az adományokat  kérjük  lapunk  kiadó-
hivatalába,  Dresznándt  Viktor  könyvkeres-
kedésébe  küldeni. 

Tiizrcmlószetünk. 
Csíkszereda, április 27. 

Hogyha én most arról kezdenék 
beszélni, hogy a tüz, mely az embernek 
rendes körülmények között jó barátja, 
nélkulüzhetleii segítő társa, melyet né-
mely népek ós nemzetek vallásos helyi-
ségeikben az oltár legelőkelőbb helyére 
tettek és istenként imádták, melyet 
szílzei által feltett  gonddal őriztetett a 
lú.uui s ki alvás át a családi tűzhelyen 
roppant szerencsétlenségnek tartotta, 
mely azonban, ha elszabadul, ha korlátai 
közül kitör véghetetlen veszedelemnek, 
nagy nyomorúságoknak lehet okozója, 
évtizedek söt még hosszabb idők szor-
galmas munkájának eredményét pillanat 
alatt semmivé teheti és az embert, a 
ki ugy megbecsüli, annyi tiszteletben 
tartja s oly gondosan őrizi, párszetnpil-
lantás alatt földönfutóvá  teszi, hogyha 
én most ilyenekről beszélnék, akkor 
igazán felesleges  munkát végeznék, 
hiszen a tűzvész rettenetes pusztításairól. 

szerencsétlenséget és nyomort okozó 
garázdálkodásáról tanúságot tesznek a 
közelünkben fekvő  példák, a melyek 
minden kimondott és irott szónál éke-
sebben beszélnek azon óriási károkról 
és veszedelmekről, melyeket az elfék-
telenedett elem az embereknek okoz. 

Ott van Remete, Taplocza s több 
mások mellett legújabban Gyergyó-Alfalu 
példái. Ezeken sajnálkozni és ezekből 
okulni is igen sokat lehet. 

Tehát sajnálkozzunk és okuljunk, 
mind a kettőre van okunk bőven. 

Azon időtől kezdve, a mint az em-
ber olyan életet kezdett élni, hogy az 
elszabadult tüz reá veszedelmet hozha-
tott, életében, vagyonában neki kárt 
okozhatott, már megtaláljuk a tüz ellen 
való védekezésnek nyomait még a leg-
régibb korban is. Az egyptomiaknál már 
volt rendszeres tűzoltóság. Augusztus 
római császár pedig 7000 főnyi  kiok-
tatott tűzoltósággal rendelkezett. 

A tüzellcni védekezés és ezzel kap-
csolatosan a tűzoltói intézmény idők 
folytán  nagy mértékben fejlődött  és az 
összes államok gondoskodtak, hogy alatt-
valójuk élete és vagyona a tüz ellen a 
lehető legmesszebb menő intézkedések-
kel biztosittassék és megvédelmeztessék. 

Hazánkban is hoztak e tekintetben 
czélszerü törvényeket, adtak ki rende-
leteket, a melyek betartásával, ha a 
tűzi veszedelmet nem is lehet teljesen 
elhárítani, de pusztítását korlátok közé 
szoríthatjuk és mérsékelhetjük. 

Éppen előttünk fekszik  egy ilyen 
kormányrendelet, még 1888-ból, a jó 
Orczy Béla báró belügyminisztersége 
idejéből, a tűzveszélyek korlátozására 
vonatkozó czélszerü és lldvö3 szabályok-
kal. Ez a rendelet a tűzoltói intézmény 
egyik vagy másik alakjának felállítását 
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zarándokútja. 
Irta: Dr. Fejér Qeró. 

Kezdeményezte hirtelen a budapesti Szent-
Imre-kör, nyélbe ütölte ügyesen két lelkes fövi 
rosí bittanár, — Fieber és Pokorny. Két héttel 
az indulás elStt plakátszerü felhívások  szólítot-
ták fel  az ország katholikus ifjúságát  jelentke-
zésre 8 márczins 86 én mir 400-an robogtunk 
a keleti pályaudvarból Finme leié. Már • kez-
det matatja, hogy Önzetlen, ideális lelkesedés 
Tolt az egész Bgy mozgatója. Innen, az erdélyi 
egyházmegyéből 44-tn voltnak jelen. 

Székely-Udvarhelyről — Jánosy Béla VII. 
o. t., Csik-SomlyArAI — Balogh József  professzor, 
Kardos Árpád VIII. o. t., Vitos Domokos tanító-
jelölt, Kolozsvárról — Tóth Balázs, Bartalis 
József,  Lörinczy Albert, Nagy József  egyetemi 
hallgatók, Kuncz Aladár VII. o. t., Maros-Vásár-
helyről — Misz Olivér, Jánosy Gerő professzo-
rok, Jellmann Gynla VI. o. t., Simay Vilmos V. 
o. t . ; Kantából — Révész Cirill ház 16, Pénzes 
István, Dávid István, Séra Gynla, Zselénszky 
József  VII. o. t., Brassóból — Mayer JenS 
VII. o. t., Verzár Aladár VIII. o. t., Macza Albert 
VII. o. t., Csodák Simoo VII. o. t., Hirsch Brcnó 
VI. o. t , Gyulafehérvárról  — Dr. Fejér Gerő 
professzor,  lvánovies Béla, Száva Kristóf  VIII. 
o. t., Óriás Nándor, Kolozsl Márton, Scbalát Géza 
VII. o. U, Borza Sándor VI. o. t., Dndacz Zoltán, 
Orbán Elemér V. o. t., Szporni Sándor III. o. t.. 
Szporni Károly, Glűckseel Beinhárd IL o. tana-
lók. Ezenkívül GISckseel Reiohárd abrodbányai 
nagykereskedC, Óriás György helybeli iparos, 
Szász Gyila ügyvédjelölt, Dr. Fejér Mihály Bgy-
véd, Kopaez Béla birtokot, Császár Dávid, Gagyi 
Jenő egyetemi hallgatók — Gyergyóból. 

Csodálatos az együvétartozás érzete az 
erdélyiekben, mihelyt átlépik a Királyhágót. Otí-
h»n tarkasszemet vetnek egymásra, de ha idegen 
földre  jóinak, ugy bújják egymást, mint egy 
családi tűzhely tagjai. így voltunk mi is. Imlu 
láskor a budapesti várótermek előtt alig váltok 
egy pár szót Balogh József  kollégámmal, — egy-
szerre csak azt veszem észre, hogy körül vagyunk 
bástyázva kofferekkel.  Nézem, figyelem  s kát 
csupa erdélyi szó, erdélyi mozdulat. Megismertük 
egymást; bemutatkozások, ajálgatások nélkül is 
öszszeverődtünk gyorsabban, mint más csoportok, 
akárcsak a síklapra kiöntött higanycsepprk. Neui 
is váltunk el egymástól soha egész ut alatt, a 
minek nem egyszer vettük basznit az étkezés, 
elszállásolás, a vasnton és hajon való elhelyez-
kedéseknél. 

A visszatérő zarándokoktól az ember általá-
ban több panaszt hall, mint dicséretet, több 
rekriminácziót, mint nagy benyomások lelkes 
hangjait. Különös, de igaz, hogy a magyar ifjak 
zarándokútja ebben is kivételes. 

Egész idö alatt komoly békétlenkedő ban-
gót is alig lehetett hallani, annál kevésbé debák-
hálást. Pedig voltak itt is, mint mindenütt apróbb, 
kisebb kellemetlenségek. D<! hát meglátszott, 
hogy ifjúság,  magyar katbolikus ifjaság  utazik, 
melynek ideálizinnsa megfeledkezik  minden bajról, 
lemond a kényelemről, nem fél  semmitől, csupán 
az eszményért hevül. Bflszkén  láttam ráilleni 
Ujainkra is egy frank  herczegn-k szavait: „Uram 
mi oly nép vagyunk, mely szomjában a hir és 
nagyságért csak egytől tél, csak egytől tart, 
— az egek leszakadásától." 

Márczios 96 áu reggel a magyar tenger-
parton voltnnk épen • kikötő mellett. Podgyá-
szainkat átraktak a hajóra 8 bemeDtBqk a vá-
losba reggelizni. Olasx . kávé után az ember 
inkább borogatja zsebkendőjével a száját, mint 
törölgeti. Erdélyi ember .előtt pedig rohamosan 
hág magasra a ronda fekete  bestiának, a bivaly-

nak Ázsiója. Ifjaiuk  keze az első kávézási próba 
után már egész idegesen kapkodott a.vaj és 
tojás ulán. Szerencsére az olasz konyha ebben 
uem fukar. 

R-ggeli U t á n elhelyezkedtünk a lialalinas 
hajón, mialatt a parton fel-alá  nyüzsgött a kí-
váncsiak sokasága; mit tegydnjt egyebet az 
indulásig, — kölcsönösön bámultuk egymást. 
E közben a nap a tengerfeletti  sürü ködből 
kibontja arany szálait s meleg fényét  ráöuti az 
álmatag ifjú  arezokra. A halvány vonások hir-
telen színre, lángra kapnak s ugyanazon percz-
ben Kölcsey himuuszát zúgják vissza a rakodó 
part kámbárai. 

Nemsokára megoldódik a hajókötél, izmos 
legények felszedik  a hajóhidat, a gépezet kéménye 
bömböl egyet s megindu'unk a kék hullámokon. 
Ismeretlen félelem,  szokatlan áhítat kapja fel 
szárnyaira lelkünket a végtelen vizek felelt  s 
mig reszkető térdeink alatt inog a most már 
semmivé törpült hajó, szédítő nagygyá nö fejünk 
felett  a légkör. A szemek églie merednek s 
400 ifjú  szíréből szi>nt remegéssel szakad föl  a 
legszebb imádságos ének : — „Nagyasszonyunk 
hazánk reménye". Mintha még az óriási árbocz 
hegye is szédülne e tennséges látvány mámorától, 
— annyira megragadó volt ey. a rögtönzött 
isienitiszlelet. Ily szépnek, "ily nagynak nem 
képzeltem soha a magyar ifjúságot  s ezt a képet 
a háttérén kivül csak két vonás alkotta meg, 
a hit nagysága s a sziv alázatának mélysége. 

Még meg se tettük a fél  tengeri utat, 
halljuk a födélzetén  a szelid képű Fieber Henrik 
vezénylő szavát: erdélyiek le a szalonba ebédelni. 
Tudvalevő dolog, hogy az első tálalás a legíz-
letesebb és leggazdagabb. A rendezők előzékeny-
sége az oroszlán porcziót ebben is nekünk jut-
tatta, mint Isgtávolabbiaknak. Hála érte részben 
egyik csíki atyánkfiának,  a ki fel-  és alá jár-
tában minduntalan csak igy perorált: kérem mi 
8 órát jöttünk tengelyen, 32-öt vasúton Buda-

pestig, 3 nap óta nem kóstolt meleg ételt jobbik 
telünk. Kzt persze megismételte sokszor. Dtoljára 
ha kérdezték tőle — hogy hívják az urat? 
hova való az ur ? csak kezdte elölről: kérem, 
mi 8 órát jöttünk tengelyen stb. stb. így aztán 
nem csoda, hogy a jó Fiebernek megesett a 
szive rajtunk. 

Este T órakor Ancóna partjainál voltank. 
A harangszó a hajón találván, életünkben elő-
ször vizén mondtuk el karban az Urangyalát. 
A parton 100 meg 100 fakinó  (hordár) akarta 
elkapkodni podgyászainkat; nem kérték, hanem 
olasz vakmerőséggel követelték. Gondolám, — 
e fenséges  nép gondviselő keze, ba nem ügye-
lünk, a kisebb tanulókat a pakkokkal együtt 
elfakinozza.  Intettem tehát a nagyoknak s a 
kisebbeket kőzrefogtnk,  mire aztán a csúfondá-
ros fakinókat  is tűrhetőbb némaság szállotta meg. 

Ancónában fél  11 órakor gyorsvonatra ül-
tünk s rohantunk a hűvös éjben Róma felé.  Aludt 
ültében is minden utas, oly nyomasztóan nehe-
zedett a szervezetre a hosszú ut fáradalma. 

Reggel csillogó fényben  pompázott az olaai 
föld  zöldje. Az utasok ébredeznek, a benyomá-
sok, a vágyak ereje birokra kel a test bágyadt-
ságával, a szemeken ülő álom súlyával, de a 
gyors küzdelemből az előbbiek kerülnek ki győ-
zelmesen. Nem hiába! Hiszen tekintetüok, szi-
vünk dobogása mondja, hogy közel, egész közel 
vagyunk a kereszténység nagy otthonához. A 
vasúti kocsik ablakait kíváncsi fejek  töltik meg, 
főleg  jobbfelől.  A bámulat, a csodálkozás hangot 
öltve siklik végig az oldalfalakon.  Egy kanya-
rulat s arra — egy gyors örömzaj kiáltás; — 
le nem irható meglepetésül feltűnik  Sseot Péter 
kupolája. (A többit szőjje tovább a azives olvasó.) 

A pályaudvaron várt gróf  Zichy Gynla szol-
gálattevő pápai kamarás, Zichy Jánosnak, a nép-
párt elnökének testvérőcsese. E perez tői kezdve 
mellettünk volt 5 napon keresztül, u elindulás 
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minden községnek szigorúan köteles ségévé teszi. 
A tűzoltói intézmény jelenleg három 

nemre oszlik fel,  nevezetesen, magán 
társadalmi, vagy hatóságira, a szerint, a 
mint azt magánosak vagy a társadalom 
avagy a hatóság tartja fenn. 

Mármost, ha azt kérdezzük, hogy 
a tűzoltói intézmény ezen három fajtája 
kflzQl  melyik van városunkban megho 
nositva? —Ha igazat akarunk mondani, 
akkor azt kell felelnünk,  hogy egyik 
sincs. 

És ezen igazán sajnálkozhatunk. 
Igen sajnálkozhatunk, mert bekövet-

kezhető tűzveszély esetén — a mitől min 
den pillanatban remeghetünk — teljesen 
védtelenül vagyunk kitéve a vészthozó 
elem pusztító hatalmának. 

Városunknak a 80-as évek derekán 
jól szervezett és derekasan működő 
Önkéntes tűzoltó-egyesülete volt, mely 
egyfelől  saját buzgólkodása, másfelől 
a társadalom anyagi támogatása folytán 
a szükséges kellékekkel el is volt látva 
és olyan módon felszerelve,  hogy a ná-
lunk szükséges mentési munkálatok vég-
zésére és a veszedelem elfojtására  tel 
jesen alkalmas volt. 

Lelkes legénység élén, derék, mun-
kás tisztikar állott s vész idején nem-
csak Csíkszeredának, hanem a szomszé-
dos községeknek is hasznos és megbe-
esülhetlen szolgálatokat tettek. 

Ez a derék egyesület azonban pár 
évi mükOdés után letűnt a cselekvés 
szinteréról, a derék vezetők vagy eltá-
voztak vagy visszavonultak, a fejtelenül 
maradt tűzoltóság elhidegült a nemes és 
humánus hivatás iránt, a lószördiszes 
sisakokban kendermagos tyúkok kotol-
ják a májusi csirkéket, a jelző sípokkal 
czirmos mesterinasok fújják  az utczán 
a Rákóczi indulót, a baltákkal házi cse-
lédek készítik a tüzgerjesztéshez szük-
aprófát,  a zárkapcsokra halálra ítélt, 
bőrűkből kifordítandó  ártatlan bárány-
kákat függesztenek  fel,  a kordon zsine-
gen, mentőkötélen gyermek pelenkákat 
s egyéb fehér  és tarka ruhákat szárí-
tanak, a fecskendőket  pedig - - Isten 
tudja — minő titkos czélokra használ-
ják, szóval a tűzoltó egyesület meghalt, 
nincs többé. 

Ezen bizony ismét csak sajnálkozni 
lehet 

Mi nem tudjuk, de némelyek azt 
mondják, hogy a tűzoltó-egyesület ma 
is fenn  áll, csakhogy nem működik. Van 
tisztikara, vannak vezetői, csakhogy ezek 
most pihennek. 

Ha ez így van, akkor ezen a ve-
zetőségen mi csak sajnálkozni tudunk, 

egyéb bókot nem mondhatunk nekik. 
Nem bizony, mert az ők kezükön egy 
olyan humánus intézmény kallódott el, 
melynek fennállását  és virágzását a köz-
érdek megkívánja. 

Az ilyen vezetőknek jobb volna 
félre  állani az útból s helyüket átengedni 
azoknak, kik a köznek tudnak és akar-
nak is használni. 

Ugy halljuk, hogy a városnak tüz-
rendészeti szabályrendelete is van, de 
egyben azt is halljuk, hogy az végre 
hajtva soha sem volt és még nincs végre 
hajtva a jelenben sem. 

Hát ezen is csak sajnálkozni lehet, 
de most már a városi tanácsot sajnáljuk, 
mert annak lett volna kötelessége a 
szabályrendelet végrehajtása, tehát ez 
a hiba is sok másokkal együtt öt terheli. 

A városi tanácsot terheli a hiba 
azért is, hogy a jól megindult és dere-
kasan működő tűzoltó egyesület el-
züllött. 

Hiszen ha látta, hogy az egylet ve-
zetői nem arra valók, akkor vette volna 
áz ügyet a kezébe ő maga, állott volna 
ö maga a dolog élére, de semmi körül-
mények között nem kellett volna meg-
engednie, hogy a humánus intézmény 
megsemmisüljön. 

És ha már ez megtörtént, akkor 
ismét a városi tanácsot terheli a fele-
lősség, hogy miért nem tett eleget a 
kormáuy rendeletnek s miért nem állí-
totta fel  a községi tűzoltóságot. 

A rendelet világosan szól s érthető 
szavakkal meghagyja, hogy mindazon 
községekben,  melyekben  sem díjazott, 
sem önkéntes  tűzoltóság  fel  nem állit-
ható, a jelen  rendelet,  közhírré  tételétől 
(188$)  számított  legkésőbb  egy év  alatt 
a község  20—40 éves  férfi  lakóiból 
községi  (köteles)  tüzoltoság  szerve-
zendő  és  életbe  léptetendő. 

Tizennégy hosszú esztendő telt el 
azóta, de ezen idő alatt e tekintetben 
nem történt semmi, a miből világosan 
következik, hogy a városi tanács vagy 
nem szokta elolvasni, vagy nem akarja 
respektálni a kormány rendeleteket. 

Ezen aztán pár igazán sajnál-
kozni kell. 

De elég volt a sajnálkozásból, ideje 
lenne már okulni is és e tekintetben 
mindig jobb ha mások kárán és magyar 
szokás szerint nem a magunk kárán 
okulunk. 

Ezért elvárjuk a városi tanácstól 
és erre felhívjuk  a képviselő testület 
figyelmét  is, hogy a tüz elleni védeke-
zés téren végre valahára megteszi to-
vább már el nem odázható kötelességét. 

— A székely kongressns meg-
tartásának ideje. A székely kongresz-
szus megtartásának ideje még ugyan tel-
jesen megállapítva nincs, de a közönség 
közé került hírekből arra lehet következ-
tetni, hogy a kongresszust julius hó első 
felében  szándékoznak megtartani. Ezt a 
terminust mi, magunk részéről, tekin-
tettel a feldolgozandó  rengeteg anyagra 
s különösen tekintettel arra, hogy az 
egyes tárgyalandó kérdések előadói csak 
az utóbbi időben lettek felkérve  s ezek-
nek a kérdés helyes megoldásához szük-
séges adatokat még csak ezután lehet 
összegyűjteni, igen korainak tartjuk, s 
ezért nagyon ohajtanók, ha a kongresz-
szus központi bizottsága hozzá járulna 
a marosvásárhelyi „Székely Társaság" 
közelebbről felvetett  indítványához és a 
kongresszus megtartásának idejét aug. 
hó második felére  halasztaná. Ezt az is 
megindokolná, hogy az iskolai ügyek 
előadóinak, még egy bevégzett teljes 
tanév adatai állanának rendelkezésre, a 
mi bizonyára nagyon elősegítené őket 
abban, hogy referádáikban  a jelenlegi 
helyzetnek hü képét adják. 

— : Az állami tisztviselők fizetésé-
nek rendezése. A fővárosi  lapok Bierint Lu 
kies László pénzügyminiszter az állami tisztvi 
Belók fizetésének  javítása iránt készített és egy 
bizottság által tárgyalás alá vett törvényjavaslatot 
mielőbb befogja  a képviselőházhoz nyújtani. Ezen 
javaslat szerint a Xl-ik fizetési,  tebát a legkis-
sebb raugosztály megszüntettetni czéloztatik, s 
mindenek előtt a kisebb javadálmazásu VIII—X. 
fizetési  osztályba sorozott tisztviselőkről fog  az 
alkotandó törvény életbe léptetése után legtovább 
3 év alatt goudoskodás történui. A pénzügymi-
nisztérium előkészítő bizottsága egyik közelebbi 
ülésében azt az alapkérdést is felvetette  eldön-
tés alá, vájjon a rendezésnél a folyé  év második 
felére  előiráuyzott 3 millió koronát az összes 
tisztviselői fokozatok  között osszák-e föl,  vagy 
pedig ebben az évben az egész össseget csupán 
a XI. rangfokozat  fizetésének  javítására fordítsák? 
Kz iránti elaborátumát a bizottság ezután ter-
jeszti a minisater elé, a ki aztán a tervezetet 
közölni fogja  hozzászólás végett a miniszter 
társaival; de ezek a hosszadalmas előmunkálatok 
nem háti áltatják a fizetés  rendezés megvalósí-
tásának kezdő pontját, melyre 1002. julius 1-ső 
napját tűzték ki. 

— Kiegyezés és vámtarifa.  Két fon-
tos nyilatkozat történt tegnap Bécsben a Ma-
gyarország és Ausztria között rendezendő gaz-
dim ági kérdések ügyében, a kiegyezésről, a vám-
tarifáról  és a külkereskedelmi szerződésekről. 
Az egyik nyilatkozatot, még pedig nem éppen 
kedvezőt, Miiuthner lovag, az osztrák urak há-
zának tagja és a bécsi kereskedelmi kamara 
elnöke tette, a másikat mely biztatóbb, Körber 
dr. miniszterelnök, a kinek nyilatkozata köz-
jogi tekintetben is teljesen korrekt volt. Mauth-
ner lovag a kereskedelmi kamara megalaku-
lása alkalmából mondott beszédében sajnálattal 
emiitette, hogy sem a kiegyezés Magyarország-
gal, Bem az autonom vámtarifa  elkészítése egy 
lépéssel sem haladt előre és attól lehet félni, 
hogy a kereskedelmi szerződések lejárata tel-
jesen készületlen állapotban talál bennünket, 

mert a Magyarországhoz és a külföldhöz  váló 
viszony bizonytalansága fflög  mindig solyosan 
nehezedik az iparra és a forgalomra  és a mos-
tani "helyzet sürgÖBen követeli a megoldást akár 
az egyik, akár a másik irányban. Nem mond-
hatjuk már, hogy várhatunk. E sötét perspek-
tívával kedvező ellentétben áll Körber dr. mi-
niszterelnök nyilatkozata, melyet az osztrák 
kvóta-bizottság április 24-iki ülésében tett. Dr. 
Forst uj cseh képviselőnek adott válasszában 
kijelenti, hogy s kormány komolyan azon fá-
radozik, hogy a Magyarországgal folyó  tárgya-
lásokat lehetőleg gyorean befejezhesse,  vagy 
legalább is tisztázza a helyzetet. Azt hiszi, ki-
fejezést  adhat ama reményének, hogy a tár-
gyalások megfelelő  eredményre fognak  vezetni. 
Kijelenti továbbá, hogy tiltakoznia kell az ellen, 
hogy a kvóta 'és a kiegyezés között bármely 
kapcsolatot proklamáljanak, mert közjogilag ily 
kapcsolat nincs. 

= Intés a kivándorlókhoz. A brémai 
osztrák-magyar konzulátus jelentése alapján a bel-
ügyminiszter a hatóságok utján arra inti a kiván-
dorolni szándékozókat, hogy magukat kellő meny-
nyiségfi  pénzzel lássák el, nehogy a legnagyobb 
nyomorba jussanak. Igen sok kivándorló ugyanis, 
a ki Amerikába ssándékoiik utasni, abban a té-
ves bitben van, hogy csak a Brémáig való uta-
sáshoi szükséges pénzsel kell bírnia, mert ott 
aztán a további összegeket megsierezbeti a mun-
kájával, vagy pedig a hajóra ingyen is felveszik, 
ha a gépek körül munkát véges. Ez olyan saj-
nálatos tévedés, a melybe leginkább a lelketlen 
kivándorlási ügynökök ejtik a szerencsétlen em-
bereket, mert Brémában semmikép sem juthat ide-
gen ember munkához, a mennyiben ai ottani la-
kósság is munkahiáoyban szenved, másrészt a 
hajókra egyáltalában nem szabad olyan hajómun-
kásokat felfogadni,  a kik az átszállítás fejében 
dolgoznak. Ha tehát ezentúl péni nélkül levő ki-
vándorlókat fognak  Brémában találni, azokat ha-
tóságilag tolonczolják haza, as illetőségű helyükre. 

= A konverzió. A Magyar Távirati iroda 
jelenti: A külföldről  jövő összes jelentések kon-
statálják, hogy a magyar koronajáradéknak Páris-
ben való jegyzése általában nagy sikernek tekin-
tendő a magyar államhitel szempontjából. A magyar 
korona járadék bevezetése a párisi tőzsdén, amely 
már befejezett  dolognak tekinthető, mindenesetre 
hozzá fog  járulni a konverzió sikerének biztosítá-
sához ÍB s általábau emelni fogja  a magyar állatni 
czimletek nemzetközi jelentőségét. A világpoliti-
kai helyzet szempontjából is figyelemreméltó  a 
magyar koronajáradék párisi jegyzése, mert ez 
mostanában különöseu az által vált lehetővé, hogy 
a Magyarország ellen, mint a hánnasszövetség 
egyik állama ellen, irányuló áramlat, a mely a 
párisi bankvilágot azelőtt befolyásolta,  immár hát-
térbe szorult. De kedvező befolyása  vau ennek 
az eseménynek annyiban is, hogy a franczia  tőke 
figyelmét  előreláthatólag fokozottabb  mértékben 
fogja  a magyar értékpapírokra általában irányí-
tani. Széli Kálmán miniszterelnöknek és Lukács 
László pénzügyminiszternek kiváló vívmánya ez, 
a közhitelünk teljes emanczipácziója szempontjá-
ból, oly nagy fontosságú  esemény. A miniszter-
elnök ÍB, a pénzügyminiszter ig megelégedését 
fejezte  ki Kornfeld  vezérigazgatónak, a ki Páris-
ban a hivatalos jegyzés érdekében a szükséges 
lépéseket megtette. 

ntolaó pereséig a annyit tett javunkra, érdekűnk-
beo, hogy illően nem hálálhatjuk meg soha. 

A Rómában töltött 6 nap leiráaát elhagyom 
Elhagyom azért, mivel az impressziók s a nyo-
•akban támadt nagy vallási gondolatok és érael-
mek rendezéséhei, hogy azokat betűbe lehessen 
önteni, a mostaninál több hely és több idő szük-
séges. Általában csak annyit mondok, hogy a 
ki katholikas a tehetős létére BAmát meg nem 
nézi, u vétkezik önmaga ellen. Van egy nagy 
kötelesség, melyet még Dávid király szabott volt 
Salamon elé, s a mely azóta mindnyájunké, — 
eonfortare  et esto vir. Vallásos meggyőződésünk 
mélyítése, katholikas öntudatunk ébrentartása 
egy sarkalatos erény. S erre Róma alegcsoda-
tevőbb erő. Egy élő, beszédes apologia, — cson-
tokból, sötét üregekből, sírfeliratokból,  az antik 
világ megőrzött törmelékeiből, a középkori mü-
emlékek fenséges  vonásaiból, a minden időket 
fékező  nagy eszmék kathedráiból a mindezeknek 
koronája, — az örök ifja  pápaság modern tör-
ténetéből összerakva. 

Olvashatunk akárhány apologiát, — Weiss, 
Bougand, Hettinger, Montalanbert bizonyító erő-
ben mind mind esak parányok Róma mellett. 
A ki egyszer megjárta Rómát, az győzelmet hoz 
magával vissza. Legyőzi belső ellenfelét  — hit-
közönyt, a Unciáiról felszabadítja  a vallási ön-
tudatot 

Istenem, ha minden évben megtehetné ha-
zánk ifjúsága  ezt az utat, mily hamar Ölhetne 
viasza királyi székébe a magyar katboliczizmo* t 

Római tartózkodásink epizódjaiból egy-
kettőt röviden felemlítek. 

Nagycsütörtökön délután nemünk láttára 
egy magas targoncsát vonó öszvér hirtelen össze-
vett. Litván, hogy senki sem siet segítségére 
a fövenyes  olasznak, ml a magyar zarándokok 
felkapunk  Allatot, embert, szekeret a momenti, 
•iat az olaaz mondja, — talpra állítottak va-

lamennyit. Köszönd szavait nem ballbattuk, mert 
mig magához tért volna ember, állat, mi már a 
harmadik utczábnu voltunk s adogattuk a zsoldot 
(5 fillér)  a kis itáliánisszimóknak, kik mikóuj-
falusi  rendszerben hányták előttünk a czigány-
kereket, pompásan gurulva négy fentőn  (2 láb, 
9 kéz) előre kilóméternyi hosszaságban. Egy 
Bzellemes jogász el is nevezte őket a hármas 
szövetség legkaroubb pilléreinek. 

Impozáns volt 28-in kirándulásunk a kata-
kombákhoz 8B kocsin. Keresztjelvényeinkkel a 
mellen, mint valami kereszteshad vonultunk végig 
a városon. 8 a mi 10, a keresztes vitézek hite, 
tettereje is, mint az aranybányák ere, méltó 
bámulatára a járó-kelőknek, ott csillogott szemé-
ben a 400 ifjúnak. 

Tudták jól mindenütt, hogy magyarok va-
gyunk, pedig tele volt más laju idegenekkel 
Róma. 

Az olasz kereskedő azt hiszi, hogy minden 
magyar milliőnárius. Ugyanazt az árat kérték 
rendszeresen tőlünk mindenütt, amit itthon kér 
a bátyus zsidó. Aritmeticze: a rendes eladási árt 
megsokszorozta 6-tel, mi meg állandóan osztottak 
5-tel s így aztán megkaptuk a közép arányost 
s a talián, látván, hogy a magyarnak is van 
magához való esze, mosolygó arczczal nyomta 
kezünkbe portékáját. Egyébként Rómában nagy 
az olcsóság, csak alkudni kell. 

Tán 19-ikén délután, midőn Bzemléljük a 
vatikáni gyűjteményeket, a hossza folyósók  egyi-
kén elhalad közöttünk egy kistermetű, fiatal 
barna pap. Valaki társaink közül száji ól-szájra 
adja: — nézzék, ez az a zseniális zeneszerző, 
Perosi Lörincz llfjaink  se voltak restek, válla-
ikra kapták s éljenezve hordozták körül a csopor-
tok között. A fiatal  művész kezdetbeu egy kissé 
elhalványodott Valószínűleg azt gondolta első 
pillanatra, hogy a nagy szeretetben stante pede 
darabokra tépik. 

A vatikáni gyűjtemények megtekintése ntán 
meggyóntunk midannyian. Másnap volt a közös 
szentáldozás, amit Zichy Gyala gróf,  miséző 
papnak gyújtó, eucharisztikus beszéde előzött 
meg. Rendkívül meghatónak mondják Séra Qyula 
kézdi-vásárbelyi tanulónak ünnepélyes visszaté-
rését a kalholikus vallásra az egész zarándok-
sereg jelenlétében. Ezt már n»m láthattam, mert 
a gyóntatószékben ültem. Fiatal székelyvérünket 
Ő szentsége másnap a külön bemntatásoál fel-
tűnő kegyességgel különös áldásban részesítette. 

Nem epizód, de minden egyesnek életében 
forduló  pontot jelző esemény számba megy a 
31-iki pápai fogadás. 

Mi erdélyiek itt is szerencsések voltunk. 
Négyen juthattunk külön audiencziáboz, — Balogh 
József  kollégám, ügyvéd öcsém, boldog magam 
és a gyulafehérvári  Mária-kongregáczió prefek-
tusa, Ivánovícs Béla. Mikor bementünk a Sii-
tinába, gróf  Zichy Gyula hangosan gyűjtötte 
maga köré az erdélyieket, hogy lehetőleg lege-
löl állhassanak. Ennyire nyúlt ki érdekünkben 
drága, jó főpásztorunk  gondviselő keze. 

Déli tizenkét óra volt midőn fojtó  csend-
ben, szorult lélegzettel vártuk szentatyánkat, 
a pápakiiályt. A Sixlinában 3000-en lehettünk, 
a mellette lévő Sala regiában 2000-en. Hallomás 
szerint a 30.000 kérelmezőből csak 6000-en kap-
tak belépő jegyet Mi magyarok mintegy 600-an 
a legelső helyen voltunk. Miénk volt a fogadás 
egészen, miénk a lelke-edés legnagyobb foka, 
miénk az ünnep minden öröme. 

Lehetetlen leírni annak a pereznek hatását, 
mikor a sötét Sala regla kinyílott ajtajában a 
sede gestatorián feltűnik  a magasban Szenta-
tyánknak a márvány lépcsőház tényétől megvilá-
gított csodás alakja. Mint egy Birból kikelt ó-kori 
próféta  hófehérben,  galambősz fürtökkel,  lehellet-
szerű alabástrom arcicaal, nyárfaként  reszkető 

márványkezekkel a hogy jön lassan előre, a lélek 
elszédül az első pillanat hatása alatt. Megjele-
nése igazán csodaszerü. Itt könynyet fakaszt  a 
szemekből, ott az ajkakat elnémítja; a nagy 
többség pedig fejét  veBztve, kendőt lobogtat, 
éljenez, tapsol, ujjong oly izgatottan, mint egy 
hadsereg, melyet a győzelmi mámor halálba 
kerget. 

No már ilyen óvácziót századokon át ritkán 
lát a Sixtina; ilyesmiről magam sem álmodtam 
soha. Mintha nem is valóság volna, hanem csak 
egy káprázatos álom. 

A tekintet oda lánczolódik az élő szentség-
hez, a hallás belekap görcsösen a 92 éves aggas-
tyán remegő ajkaiba, szív és lélek ott repdes 
hófehér  kezeinél, melyek Jákob pátriárka mód-
jára, mennyei bőkezűséggel osztják az áldást. 

Többektől hallottam kijövet: most már nem 
bánom, ha mégis balok. A kézdiváaárhelyi disz-
magyaros ifjak  pedig a finom  kedélyű, de forra-
dalmi hajlamú Révész Cirill plánuma szerint már 
kezdték is kidolgozni a hadi tervet Róma visz-
szavételére. 

A tervkészítés abban maradt, mert a pa-
kolás és indulás foglalt  le minden időt. Márczius 
31-én eBte indnllunk vissza fájó  szívvel Ancona 
felé  április 2-án reggel Budapesten voltunk leg-
többen azzal a szándékkal, hogy nemsokára 
még visszamegyünk Rómába a támogatni fogunk 
minden ifjúsági  zarándoklatot, mely Róma felé 
veszi ntját. Én a magam részemről a mai nap-
tól kezdve növendékeim nagyrészét takarékosság-
hoz szoktatom, hogy a naponként meggyüjtött 
fillérekkel  két-három év múlva még a szegényebb 
sorsú is képes legyen eljutni Rómába — egy-
házam javára s megbeesfilhetlen  hasznára saját 
lelki, szellemi életének. 
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A Magyar Földhitelintézet a 
székelyekért. 

Már több alkalommal említést tettünk 
azon hazafias  akczióról, melyet a Magyar Föld-
hitelintézet a székelység súlyos állapotainak 
enyhítése czéljából a Székelyföldön  megindított 
és aránylag olcsó törlesztéses kölcsönöket bo-
csát rendelkezésére azon székelyföldi  birtoko-
soknak, kik ilyenre rászorulva vannak. 

Az ilyeneknek pedig roppant nngy a száma 
és igen sokan vannak a kik a vármegyében 
levő pénzintézeteknél fenálló  adósságaik magaB 
kamatait tovább fizetni  már nem képesek, 
ezekre nézve a Magyar Földhitelintézet köl-
csönei mindenesetre előnyösek lennének tekin-
tettel az aránylag olcsó és az évi törlesztéssel 
együtt 5%-nál nem nagyobb kamatlábra, mely 
az emiitett pénzintézetek által szedettt perczen-
teknél, melyek mellett az adósság azonban 
továbbra is fennáll,  azembeszökóleg kedvezőbb. 

Természetes, hogy a Magyar Földhitel-
intézettől felvett  pénz szintén csak adósság 
s mint ilyen terheli a kölcsönvevót és habár 
hosszabb idő alatt, de ezt is vissza kell fizetni, 
azonban oly kicsiny részletekben, hogy az alig 
érezhető. A törlesztés 50 évig tart Hoaazu idő 
ez- nagyon, több egy emberöltőnél, de ezt meg 
is lehet rövidíteni, mert a mint alább is lát-
ható, akár az egész kölcsönt, akár pedig annak 
200 koronás részleteit bármikor ia vissza lehet 
fizetni,  még pedig ugy, hogy sem felmondás 
nem szükséges, sem pedig a korábbi vissza 
fizetés  miatt kárpótlást fizetni  nem kell. 

Kiemeljük, hogy a kölcsön körül szüksé-
ges intézkedéseket az intézet kiküldöttei vég-
zik el minden külön díjazás nélkül, a kölcsön-
vevót csak a szabályszerű bélyeg kiadások 
és a kincstári illetékek terhelik. 

A ki ki tud mutatni 5 korona kataszteri 
tiszta jövedelmet az 400 koronás, a kinek 25 
korona kataszteri tiszta jövedelme van az 2000 
koronás kölcsönre számithat. 

A kölcsönt első sorban földbirtokra  s 
pótlólag a háztelekre is acţjâk, a házakat s 
egyéb épületek értékét nem veszik figyelembe. 
A földbirtok  értékének fele  részét utalják ki 
kölcsönképpen. 

A kölcsönt venni akarók között lesznek 
olyanok is feles  Bzámmal, kik személyi hite-
lüket az itteni pénzintézeteknél már teljesen 
kihasználták, azért jó lesz az intézet megbi-
zottainak ntánna járni ezeknek a dolgoknak 
is és az olyanoktól, kik az uj kölcsönnel csak 
adósságaikat s így nyomorúságukat akarják 
szaporítani, a kölcsönt meg kell tagadni, vagy 
ha ki is utalják, azt oly feltételek  mellett te-
gyék, hogy a kölcsön csakugyan arra a czélra 
fordittassék,  a melyre az illető kölcsönvevő 
felvenni  akarta. Mert ha az intézet azok szá-
mára is kölcsönöket engedélyez, kik hajlandók 
a könnyelmű adósság csinálásra, akkor a Ma-
gyar Földhitelintézet jóindulatu törekvése né-
melyekre nézve csak ujabb bajok forrásává 
fog  válni. 

A Magyar Földhitelintézet rendkivBIi köl-
csöneit a székelyföldi  birtokosoknak a következő 
külön feltételek  alatt adja: 

1. A kölcsönök készpénzben teljes névér-
téknek megfelelő  őaszegben azaz árfolyam  külön-
bözet levonása nélkül fizettetnek  ki. 

8. A kölcsön után az adós & százalék évi 
járadékot fizet,  félévi  utólagos részletekben, a 
melyből 4 százalék a kamat, 0°64 százalék a 
törlesztés, 0-06 százalék a tartalékalaphoz való 
járulék, 0*30 százalék egy alap képzésére tor-
dittatik, melyből viaszatérül az az összeg, a 
melyet az intézet az árfolyam  külömbözet pót-
lására előlegez Azaz minden 100 korona köl-
esönrész ntán 4 korona a kamat, 64 fillér  a 
törlesztés, 6 fillért  a tartalék alaphoz való járu-
lék és 30 fillér  az árlolyam külömbözet vissza-
térítés, összesen 6 korona egész évre. Például: 
1000 korona kölcsön után félévenként  utólagosan 
26 korona fizetendő. 

3. Az 5 százalék évi járadékkal az adós 
a kölcsönt 60 év alatt minden külön törlesztés 
nélkül is letörleszti. De az egész kölcsön vagy 
annak legalább 900 koronás része előbb is bár-
mikor visszafizethető,  agy, hogy az adós annyi 
idő alatt törleszthet! le kölcsönét, a mennyi idö 
alatt akaija. Felmondás nem kell. A korábbi 
visszafizetésért  kárpótlás (strono) nem fizettetik. 
Sem a félévi  ráták fizetésekor,  sem a résztörlesz-
tések vagy végleges letörlesztések alkalmival 
nyngtabélypg nem kell. A letörlesztett kölcsön rész 
alán további kamat nem fizettetik. 

4. A helyszíni becsléseket, a telekkönyvi 
bekebelezéseket, a terhek kilörSltelését, a szük-
sége* kérvények éa okmányok szerkesztését az 
intézet kiküldöttei teljesen díjtalanul végzik agy, 
bog; a folyamodókat  csak a szabályszerű bélyeg-
kiadások éa kincstári illetékek terhelik. 

6. A folyamodványokhoz  semmi léle okmány 
nem szükséges. Jelentkezni lehet személyesen 
élő azóval, vagy írásban, levélben stb. írásbeli 
folyamodványokban  megnevezendő a folyamodó 
é* feleségének  neve (még ha nem közös birto-
kos is), lakóhelyük, a község, a melyben a bir-
tok fekszik  éa küraadó a kölcsönkért összeg. 

A becslések járáaoakint sorrendben foga-
natosíttatnak. A becslések ntán tájékozást nyúj-
tanak a kiküldöttek arról, hogy a folyamodók 
közti ki számíthat és aily összegű kölesönra 

Emi tájékozás ntán kiíratják s folyamodók 
a kiUisskataszteri birtokiveket ás beadják vagy 

beküldik. A telekkönyvek kiíratása költségkímé-
lés szempontjából még ekkor sem szükséges. A 
megszavazáshoz az intézet maga íratja ki a telek-
könyveket. A ki azonban soronkivüli elintézést 
kiván, az írassa ki a hiteles telekkönyveket a 
becslés után már a megszavazáshoz, a mikor 
már tndja, mennyi kölcsönre számíthat. 

6. A legkisebb kölcsönösszeg 400 korona. 
2000 koronán alóli kölcsönnél a folyamodók  csopor-
tosulása szükséges egy kötelezvény aláírására. 
De a társak közül is csak az kaphat kölcsönt, 
a kinek legalább 800 korona értékű földbirtoka 
van. A félévi  részleteket a társaktól külön-külön 
is elfogadja  az intézet és ha a társak közül 
egyik vagy másik késedelembe esik, nem lesz 
szükség rá, hogy az intézet a pontos fizető  társ 
ellen forduljon,  mert a hátralékos társ kétszeres 
értékű földbirtokából  ki kell teljen az intézet 
első helyen lévő kölcsöne. 

7. Kölcsön elsősorban földbirtokra  és pót-
lólag háztelekre adatik, házakra azonban nem. 
A házak értéke, bármilyen építmény legyen, számí-
tásba nem vétetik. A kölcsönök kétszeres bizto-
síték mellett adatnak, vagyis kölcsön vehető a 
földbirtok  értékének fele  része. A földek  érté-
két a kiküldöttek maguk állapítják meg belyszini 
becslés utján. A becslések alkalmával a kikül-
döttek az adásvételi szerződés és haszonbéri 
szerződéseket is figyelembe  veszik. Erdőknél 
csak földérték  (talaj) számíttatik, a faérték  nem. 
A hol a tagosítás bíróilag hitelesíttetett és a 
birtokosok az uj tagba bevezettettek, olt az uj 
tag vétetik becslés alá. 

Csak oly földbirtokra  adható kölcsön, mely 
a folyamodónak  a telekkönyv szerint kizárólagos 
tulajdona. Ha a birtok a telekkönyv szerint a 
folyamodó  telegégével vagy másokkal közös, ez 
esetben csak mindegyik közös tulajdonos együtte-
sen veheti fel  a kölcsönt. Birtokrészre kölcsön 
nem adatik, azonban ha a közös társak kölcsönl 
felvenni  nem akarnak, a közős birtok osztály 
utján elkülöníthető. 

A folyamodások  akár szóval, akár Írásban 
Györgyjakab Márton utódához, Csíkszeredába 
iotézendők. 

Székely kör Budapesten. 
Azoknak a társaságoknak a száma, a me-

lyek azon czélból állíttatnak fel,  hogy a szé-
kely Ugy egyik, vagy másik részét előbbre 
vigyék és az egéBz székely ügyet támogassák, 
ismét szaporodott egygyel. Budapest székhely-
lyel „Székely kör" czimen egy uj egyesület 
állíttatott fel.  Elnöke: Baczó Albert dr., titkára: 
Baraca Sándor, helyisége: Budapest, IV. kerü-
let, Városház-utcza, 14. szám, II. emelet. 9. a. 

A mint az előttünk fekvő  alapszabályok-
ból kiolvassuk czélja a Székely körnek, hogy 
a Budapesten tartózkodó és szellemi munkával 
foglalkozó  Bzékelyeket egy testületbe egye-
sítse, azok között az összetartozandóság érze-
tét fentartsa,  társadalmi, szellemi és anyagi 
érdekeiket előmozdítsa, továbbá hogy a Buda-
pestre felránduló  székelyeknek útbaigazítással 
szolgáljon, azokat ügyeikben és bajaikban tá-
mogassa, sót ha kell anyagilag ÍB segítse. 
Azon erőforrások,  melyekből az uj körfentar 
taná magát, a következők: felvételi,  rendes és 
alapító tagsági dijak, ajándékok és egyéb be-
vételek. 

A tagok lehetnek: alapítók, rendesek, 
kültagok és tiszteletbeliek. A rendes tagok 
2 korona felvételi  dijat éa évi tagdíj fejében 
12 koronát fizetnek..  A kültagok felvételi  dijat 
nem fizetnek,  ezekre' nézve » tagsági dij 6 ko-
ronában van megállapítva, az alapító tagok 
egyszersmindenkorra 100 koronát fizetnek. 

A rendes ét) kültagok kötelezettsége egy 
évre terjed, de a kilépést a kötelezettség le-
telte előtt egy hónappal be kell jelenteni. 

Azon esetben, ha a kör feloszlik  eshető-
leges vagyonát jótékonyczélra fogják  fordítani. 

A kör alapszabályait a belügyminiszter 
144,148. V. 1901. szám alatt hitelesítette. 

A kör elnöksége a székely hazafiakhoz 
felhívást  bocsátott ki, melyben az érdeklődőket 
a kör támogatására szólítja fel.  A felhívásból 
közöljük a következőket.-

Nagy és ideálisan szép eszme reállzálását 
tűzte ki feladatául  Budapest székes fővárosban  a 
.Székely kör*. Egyesíteni, siervezni ezen a nagy 
territóriumon elszórtan élő szellemi munkás szé-
kelyeket s ébren tartani, fejleszteni,  erősíteni kő-
söttük az összetartozandóság érzetéi a mint szer-
vezett egységes erkölosi testület részt kérni abból 
a már országos munkából, melynek czélja a fényes 
történelmi múlttal bíró székelység megmentése. 
Hiszen itt a fővárosban  elszórtan élő székelyek is 
egy-egy atomját képezik a nagy székely eszmének I 

Tartson velünk hát minden Igaz székely, 
bosson mindenki, ha esak egy parányt is, ahhoz 
a nagy épülethei, melyaek alapját már leraktuk 
a mely kell, hogy otthona legyen minden székely 
embernek, a ki osak a fővárosban  megfordul. 

Meg vagyunk győződve, hogy eszménk, me-
lyet felhívásunkban  Igyekeztünk kifejteni,  többe-
ket fog  részint, mint alapító, részint mint k&l-
tagot soraink közé állítani a akkor kitűzött ozé-
lunkat biztosan elfogjuk  érni. 

Munka és kitartás: es a jelszavunk I 
Budapesten, 1902. évi április hó 29 án. 

Baráos Sándor,  Dr. Baozó Albert, 
titkár, elnök. 

Az alfalvi  tüzveszedelem s annak 
következményei. 

Ha egy kiesé túlozott is volt az a távirat, 
melynek nyomáu a folyó  hó 20—21-én Qyergyó-
Alfalu  községben előfordult  óriási tűzvész által 
előidézett pusztulást számbelileg jeleztük, de a 
valóságot még Is megközelítette. 

Nem 300, hanem '232 gazda vált földöu-
futóvá  a pusztító elem állal, mely a község nagy 
részét pasztává és sivárrá tette; de hogy mennyi 
voltaképpen a kár, azt csak a folyamatban  lévő 
bocslés fogja  megállapítani. 

Említettük, hogy a hatóság másnap a kor-
mányhoz tordult gyors segélyért. Eunek az az 
eredménye lelt, hogy már a következő nap a 
belügyminiszter a nyomor pillanatnyi euyhitésére 
1000 koronát utalt kiosztás végett a főispán  ke-
zére, ki azt nyomban rendeltetési helyére ÍB 
juttatta. 

Az az elkeseredés, melyet a tűzvész az 
erősen sujlott lakosság között okozott indokolat-
lan és rosszhiszemű feltevésekre  is alkalmat szol 
gáltatott. Mind annak daczára ugyan is, hogy 
konstatálva lelt, miszerint a gyulás vigyázatlan-
ságból a Kiss Gergely (bocsig) istálójábau támadt, 
a nép nagyrésze a gyujtogalót az intelligensebb 
eleinek, vagy is a kereskedői osztály aorábau ko 
reste, s ezek ellen ádáz düvel tört ki unnyira, 
hogy a járási főszolgabíró  tartva a lázadás nyílt 
kitörésétől s az esetre elégtelennek vélvéu a kö-
zelben lévő csendőri létszámot, karhatalom kiren-
deléséért felettes  hatóságához volt kénytelen for-
dulni, jelezvén azt is, hogy a kereskedők küziil 
többen íiieueküllek a nép dühe elől Alfnluból, 
minek folytán  az alispáu a helybeli csendőr szárny-
parancsnokságot kereste meg *25 csendőr kikül-
déseért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi püspök Csikban. Gróf 

Majláth úusztáv Károly erdélyi püspök e hó 
2ü-án érkezett Székely-Udvarhelyről megyénk-
be. Nagyszámú kíséretével, a vármegye hatá-
ránál a közigazgatási hatóság nevében Fejér 
Sámlor főszolgabíró  a papság nevében pedig 
Murányi Kálmán felcsiki  főesperes  üdvözölte, s 
hoszu kocsisorban vonult a menet Szépvízre, 
a hol szintén Fejér Sándor főszolgabíró,  fogadta 
és üdvözölte, a vármegye és annak közönsége 
nevében. Vasárnap, 27-én fényes  papi segéd-
lettel szentelte fel  a szépvizi plébániai templo-
mot Szent László tiszteletére. Templom szen-
telés után az első misét Murányi Kálmán fő-
esperes mondta nagy asszisztencziával, inig a 
zenei részt a csik-somlyói tanitóképző-intézet 
ének és zenekara lálta el. Dománft'y  g miséjét 
adták elő szép hármonikus összjátékban. Mise 
után Balog József  tanár fejtegette  gyönyörű 
beszédben a templom fogalmát.  Ezután a hely-
beli plébánosnál nagy ebéd volt, a mit mege-
lőzött a szépvizi egyházközség küldöttségének 
tisztelgése a plébános vezetésével, a kik meg-
köszönték a főpásztor  odaadó fáradságát,  mire 
püspök ur a vallásosság szent törvényeit s u 
vallás szorgalmas gyakorlatát kötötte a kül-
döttség Lelkére, kérve, hassanak oda, hogy a 
templom valóban Isten dicsőségét hirdesse. 
Ebéd alatt kedélyes társalgás volt, mely alka-
lommal a tauitóképezdei növendékek ének és 
zenekara a püspöknek egy pár darab előadá-
sával kedveskedett, a püspöknek a figyelem 
láthatólag jól esett s két ízben is kiment a nö-
vendékek közé, a hol majdnem mindeniket meg-
szólítással tüntette ki. Az ifjúság  nevében az 
önképzőkör elnöke üdvözölte a l'ópásztort egy 
rögtönzött beszédbeu. Megköszönve az ifjúság 
ragaszkodását, mindeniknek egy-egy emlék ér-
met adott emlékül, a melyeket Kómából hozott 
volt s végül gazdagon meg is ajándékozta az 
ifjúság  önképző körét s szívélyes szavakban 
elbocsátotta őket. Délután a főpásztor  elmondta 
a vecsernyét, a mely után papjaival elfoglalta 
a gyónószéket s késő estig gyóntatott. Hétfón 
nagy mise volt ugyancsak a plébániai temp-
lomban, a mikor is főpásztorunk  a bérmálás 
szentségét adta fel  a nagyszámú bérmálkozók-
nak. Kedden az örmény szertartása plébánián 
tett látogatást, a mely alkalommal a nagy mise 
is ott volt s ezzel a püspök Szépvizről Gyi-
mesre ment folytatni  bérmáló körútját. 

— Iskola betiltás járvány miatt. 
Gyergyó Borszéken a gyermekek között járvány-
szerüleg fellépett  szamár hurut miatt az iskolában 
a tanítás hatóságilag beszüntettetett. 

— Vetőmag az ínségeseknek. A belügy-
miniszter Madéfalva  községnek hozzá intézett kérés 
folytán  260 métermázsa zab és árpa vetőmagot 
adományozott s erről nevezetteket a vármegye 
főispánja  utján táviratilag értesítette. 

Eljegyzések. Éltes Lajos esik-ujtusnádi 
községi tanitó 1902. április hó 19-én jegyezte 
el Csík-Tusnádon Tamás Imre róm. kath. ta-
nitó kedves leányát, Tamás Erzsikét. 

Városunk szülötte Jakab Béniám m. kir. 
állami faipari  szakiskolai szaktanár folyó  hó 
27-én váltott jegyet Nagy-Mihályban (Zemplén-
megye) Mihálcsik Teréz állami tanítónővel. 
Szerencsét kívánunk. 

— Névmagyarosítás. Weiszmann Áb-
rahám gyergyó-szentmiklósi lakos Pehér-re ma-
gyarosította a nevét. 

— Gyászrovat. Szőkefalvi  Szentúiiklósy 
Kálmán, nyug. törvényszéki biró, ki a 90-es 
évek elején mintegy másfél  évig a csíkszeredai 
kir. törvényszéknél viselt bírói tisztet, Maros-

Vásárhelyen életének 56-ik, házas élete 19-ik 
évében, folyó  hó 22-én este 10 órakor, hosszas 
és kínos betegség után elhalálozott. A megbol-
dogult kihűlt tetemeit folyó  hó 24-én d. u. 
4 órakor helyezték örök nyugalomra a róm. 
kath. egyház szertartása szerint a marosvásár-
helyi református  nagy temetőben. 

— A székely társaságokból. A maros-
vásárhelyi székely társaság legutóbb KömCosy dr. 
elnöklésévol tartott ülésén több fontos  ügyről 
tanácskozott. Napirend előtt ax elnök Deák Lajos 
kir. tanácsos tanfelügyelőt  üdvözölte előléptetése 
alkalmából, majd pedig Horánssky Nándor halá-
láról — kiben a székely ügyek egyik hatalmas 
pártfogóját  vesztettük el — emlékesett meg meleg 
szavakban. Horánszky emlékét jegyzőkönyvben 
örökilik ineg. Ezután Bedő Albert édesatyjáaak, 
Kedő LajoB unitárius lelkésznek elhunytáról emléke-
zett meg, bejelentve, hogy a gyászoló tisztelet-
beli tagnál a társaság nevében kifejezte  részvé-
tel. A napireud során Hegedűs Loránd képvise-
lőt a székely kivándorlás kérdésében kifejtett 
munkásságért a társaság tiszteletbeli tagjainak 
sorába iktatták. A gyűlés hozzájárulva az Emke 
átiratához, elhatározta, hogy a rendező bizottság-
tól azt kérik, hogy a székely kongresszust julius 
elejéről augusztus végére halaszsiák, hogy a rop-
pant auyag előadói, kik javarészt tanügyi férfiak, 
javaslataikkal teljesen elkészülhessenek. Láailó 
Uyula alelnök bejelentette, hogy a székely-társa-
ság szakosztálya bővült. Az iparkamara ugyanis a 
turisztikát, — mi az Erdélyi Kárpát Egyesület 
kiválásával gazdátlan maradt, ide kérte átvenni: 
a fürdő-ügy  s fontos  társadalmi kérdésünk sinos 
felvéve  sehol, tehát azt is fel  kell vennünk. A 
társaság szakosztálya részéről eszerint a) a kiván-
dorlás törvéuyes szabályozása és a kivándorlók 
kiilfödi  érdek képviselete; b) a romániai magya-
rok helyzetének javítása; c) turisztika; d) fürdőűgy 
és e) társadalmi kérdések tárgyaltatnak. A szakosz-
tály tárgyai ily formában  megállapitatván, a ren-
dező bizottsággal közöltetnek. Egyben elhatározta 
a társaság, hogy előadókul: Hegedűs Loránd dr. 
országgyűlési képviselőt, Barabás Énedre tanárt 
Zakariás János dr. ügyvédet, Hankó Vilmos dr. 
vegyészt, Sárkány Miklós dr. ügyvédet és Papp 
Sándor igazgató tanárt kéri fel. 

Szinielőadással egybekötött tánoz-
estély. A csíkszeredai iparos ifjúsági  önkép-
zőkör rendező bizottsága most küldte szét meg-
hívóit a folyó  évi május hó 4-én a Csillag-
vendéglő nagytermében rendezendő szinielő-
adással egybekötött tánczmulatságára. Az elő-
adásra kerülő „Isten keze* czimü darabból a 
próbák szorgalmasan folynak,  a szereplők min-
denike arra törekszik, hogy az előadás minél 
összevágóbb legyen és minél jobban sikerüljön. 
A színielőadás végével a helybeli első zenekar 
közreműködése mellett táncz lesz s bizonyára 
tartani fog  egész kivilágos virradtig. A szini-
eióadásra és egyben a táncz-estélyre is a be-
lépődíjak a következők: Oldal- és támlásszék 
2 korona, körszék 1 korona 60 fillér,  állóhely 
1 korona. Jegyeket előre lehet váltani György-
jakab Márton utóda, Dresznándt Viktor könyv-
kereskedésében. Felültizetéseket a jótékonyczél 
érdekében köszönettel fogadnak  és hirlapilag 
nyugtatványozui fognak.  Az estélyt, melyen 
az önképzőkör tagjai egészen uj téren mutat-
ják be magukat, ajánljuk a közönség szives 
figyelmébe  és pártfogásába.  A mint lapunk zár-
takor értesülünk az önképzőkör vezetősége a 
tisztu jövedelem felerészét  a gyergyó-alfalvi 
tüzkárosultaknak adományozza. 

— Színház. Micsey György színtársu-
lata folyó  hó 25-én távozott el városunkból. 
Pártolás hiánya miatt sok költségbe kerülő szín-
társulatát a biztos veszteség kilátása mellett 
tovább nem vesztcgeltethette városunkban B így 
a teljes bérletet Bem volt módjában lejátszani. 
Nagyon sajnáljuk, hogy Micseyuek így kellett 
városunkból eltávozni, mert olyan színtársulata 
volt, mely igazán megérdemelte volna a na-
gyobb pártfogást.  A kedvezőtlen pártfogásnak 
egyébiránt maga is oka, mert minden előké-
szület nélkül, mintegy véletlenül toppant be 
városunkba, pedig nálunk legalább pár héttel 
azelőtt már meg kell kezdeni a hangulatkeltést, 
hogy közönségünk közönyösségéből kimozdit-
tassék. A mult héten színre kerültek: Lötty 
ezredesei, Az asszony regiment, A svihákok 
czimü operettek, Pillangó kisasszony dramolett 
és Az almafa  czimü vigjáték, mind igen élvez-
hető, jó előadásban. 

— Műkedvelői előadás Csik-Taplo-
ozán. A csiktaploezai műkedvelő társulat a ssép 
jó és nemes kultiválásának eszméjétől áthatva, 
ez évben sem mnlasztá el egy jótékonyaiéin mű-
kedvelői előadás rendelését. Tette pedig ast ima 
reményben, mert máafél  ét tizedet meghaladó si-
keres működésében elég garanoiiát látott arra, 
hogy a közönségnek a művészet e neme Iránt 
támasztott igényeit — habár visionylagosan is — 
kielégíthesse. Míg tehát egyrészről a műpártoló 
közönség igényeit vélte eaiel kielégíteni, más-
részt megnyugtató azon tudat, hogy egy aaent mái-
nak is hü szolgálatot tehetett vele. Nem feladatom  a 
művészet titkaiba költőieden tollal bele kontár-
kodni, csak nagyjában akarok ai estély szellemi 
és aayagi sikeréről megemlékezni. Az előadás, 
melyben Abonyl Lajosnak .Betyár kendője* es. 
hírneves darabja került színre, oly impoiáas kö-
zönséget hozott össze a TháUa templomává ava-
tott iskola helyiségbe, a mely egy readeHetésaierü 
exisztpuoziával bíró társulataik sem vált volna 
szégyenére. Az egyes szereplő személyek MtaBl 
említést érdemel Molnár Anna örssi azerepében. 
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ÍJ. Imre Jánoené, Gegő Toréi, Zsófi  sserepében, 
Lajos Anna, i gyermeke sorait uivén viseli gon-
dos isflM,  továbbá Vsa Térés, mint • sorahagyot-
tat ütöm kopár életútján pártfogó  tiaites mstroaa, 
éa Csedő Sándor. A többi ssereplAk ssíntén a kö; 
sönaég tetszésével találkostak s mondhatom, hogy 
a szellemileg ssépen sikerfiit  nrikedvelöí elóadáa 
anyagilag is meghosta méltó gyümölcsét. A be 
Tétel volt 186 korona, kiadás 77 korona 42 flll. 
Maradt tissta jövedelem as orgona alap javára 
107 korona 68 fillér,  mely gyfimölosöióleg  elhe-
lyesve kesoltetik. Felűlflsettek  Dr. Erős Vilmos 
figyvéd  2 korona 80 fillér,  Kassay Lajos plébános. 
Dr. Guttmann Hugó kir. kösjegysóh. Xáotus Elek 
gyak. isk. tanitó. Nagy Imre felsönépisk.  ígasg 
2—9 korona, Dr. Csiky Jóisef  ügyvéd 1 k. 80 f. 
ösv. Bomfeld  Féllxné 1 korona 60 fill.,  Bocskor 
Antal, Téesy Iván, Ssékelyhldy Sándor, Jakab 
Béla, Gál Jakab, Dr. Bocskor Béla, Ábrahám 
Márton, Körösi Géza, Bács Károly, Bájer Ferenc» 
80—80 fill,  X. X. N. N. 40—40 flll.  Pál János 
érdén SO f,  Simon Eduárd, X. Y. 20—20 fillér. 
Fogadják as igen tisstelt felűlflzetók.  valamint 
a t rendeiök is a nemes esél érdekében kifej 
tett adatolásukért és fáradhatlan  buzgalmukért há-
lás köszönetünket. Priaeos. 

— Vadáss gyönyörűség. Vadász em-
bernek legnagyobb gyönyörűsége telik abban, 
ha sok fáradsággal  szerzett zsákmányát, mint 
vadászati trófeát  szobái díszítéséül felhasz-
nálhatja. KUIönösen értékes az olyan állat pre-
parátuma, a melyet ama hivatott szakember 
készit el megfelelő  módszerrel. Sok vadász 
embernek és természettudomány kedvelőnek 
vette el kedvét az a műkedvelők által kontárul 
elkészített állatkitömés, a melyek eltekintve 
torz alakjuktól, még a molyok martaléka is lett. 
Pedig mily fenséges  alakja van egy szép nagy 
sasnak, mint nyitott szárnyú faldisznek,  vagy 
ki ne szeretné szobájában látni az általa lőtt 
fajd  kakast olyan helyzetben, mint éppen lőtte, 
diirőgve. Ilyen állat praperátumokat a hír-
neves Katona állat praperátor Budapest, VIII., 
József-körut  13. sz. alatti laboratóriuma állit 
elő. E praparátor volt József  fóherczeg  ő fen-
sége és az országos muzeum és könyvtár biz. 
praperátora is. 

— Ingyenes diszmü-ajándék. Aki e 
czimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség hazájára gondol. Pedig esuttal sokkal 
köselebbröl, Budapestről, kél szárnyra e hir. A 
Pesti Napló Magyarorsiágnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és szóki-
mondó napilapja lepi meg vele karácsonyra ólva-
sóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a 
gyönyörű kötésű, remek illusstrácziikkal díszített 
Ziohy Mihály Album-ot. E valóban értékes és nagy 
irodalmi beCBOsel biró müvet — melynek az Athena-
eum kiadásában megjelent eredetije 90 koronába 
kerül — a Pesti Napló nj kvárt kiadásiban kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állandó előfizetője.  És magkapjik díjtalanul azok 
as aj elóflsetók  is, akik egész éven át fél,  negyedév 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizetnek 
elö a Pesti Napló-ra. 

— Al életuntak. Egy pénZBÓvár atya 
síiftelenaége  majdnem halálba kergetett két viruló 
emberéletet S. mérnök és B. nagykereskedő le-
ánya egymásba sserettek. Ai apa aionban mitsem 
akart tudni a házasságról és a fiatal  kérdnek kijelen-
tette, hogy leánya 100.000 korona hozományt visz 
férjének  és csak olyannak adja leinyát, akinek 
ugyanennyi vagyona van. Aionban a mérnök sze-
gény volt, mint a templom egere. Az apa hajt-
hatatlan maradt s hallani sem akart e házasságról. 
E nyakasaig mélyen elszomorította a szerelmes 
páll. Elhatárolták, hogy közösen megválnak az 
élettől. A mérnök gondoskodott a revolverről és 
titkoa menyasszonyával együtt elkészültek azon 
Útra, melyről nincs többé visszatérés. Szótlanul, 
lassan haladlak a Terés-körut felé.  Amint azon-
Török A. éa Tsa bankháza előtt elmennek, hallják, 
amint egy ur, aki a bankházból jött ki, egy vára-
kozó társának egy számot mond. És hozzátette: 
—.100.000 koronát nyert I* Gépiesen ismételte 
a mérnök a nyerő számot. .Játszol te is az osztály-
sorsjátékon ?• kérdezte a menyasszony. .Igen.* 
.És melyik számmal?* A mérnök vállat vont: 
,Ha óhajtod, megnézem*. Tirczijából előveszi a 
soarjegyet. — As a szám volt, melyet most hallot-
tak említeni. Izgatottan besietnek a Török bank-
házába, ahol megerősítették az örömhírt és bol-
dogságtól sngársó arcsezal siettek a keményszívű 
apához, aki most már beleegyezett a házasságba. 
Es as életuntakból boldog házaspár lett. 

S z a r l c e s z t ö l - O z e x i e t e l c . 
8«. J . árnak. A küldött czikkeket köszönettel 

vettük. Egyik mir jön is. A tirczához valót, miután 
cz a hely már 1c volt foglalva,  csak jövő számunkban 
lógjuk hozni. A harmadikról véleményünket szemé-
lyesen fogjuk  közölni. 

ILfLkisaaaioiiyiiak.  Qy.-Sientmtklos. Kiván-
sigait a legnagyobb készséggel teljesíteni fogjuk,  de 
csak a következő szimokban. Igen szívesen vesszük 
ha lapunkat minél többször felkeresi.  ' 

Fifaena.  Caik-Taplooia. Az érdekes tudositist 
csak megrövidítve hozhattuk, mert mir nem rendel-
keztünk elegendő helylyel. Kérjük, hogy tudósí-
tásait miskor korábban, lehetőleg hétfőn  reetcelle-
szíveskedjék beküldeni. 6 8 B ' 

Laptulajdonos: 
QYOBQYJAXAB  ÖRÖKÖSE. 
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Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
temi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 

1902. évi 174. szán» végzése folytán  Dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai taka-
rékpénztár végrehajtató részére Jere János és 
társai Csikjenőfalvl  lakósok végrehajtást szén 
védők ellen 162 korona követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alperesek-
től lefoglalt  és »49 koronára becsült ingóságokra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. évi fenti 
száma végzésével a további eljárás elrendeltet-
vén, annak az alap és felfilfoglaltatók  követe-
lése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jo-
got nyertek volna, végrehajtást szenvedők laká-
sán leendő megtartása határidőül 1902. év) május 
hé 7-lk napjának délelőtti 10 érája kitüzetik, a 
mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig Jére 
Jánosnál lovak, szekér és fenyőfa,  Jére Gergely 
nél lovak, tehenek és borjuk, Kedves Félixnél 
tehenek a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alnl is el tog 
nak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyi-
ben részükre a foglalás  korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alnlirt kiküldöttnél Írásban beadni 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mnlasszák, 
mert különben csak a vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

Kelt Gsik-Szeredán, 1909. évi április hó 
15-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 358—1902. végrh. 1129] l - l 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csiksszeredai kir. törvény-
szék 1902. évi 9152. számú végzése következ-
tében Nagy Sándor ügyvéd által képviselt csik-
somlyói róm. katb. iskolák javára Ambrus Ba-
lázs és társai csik-szentmiklósi lakósok ellen 
400 korona s jár. erejéig 1909. évi április hó 
5-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
le foglalt  és 2126 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. Ambrus Balázsnál lovak, tehe-
nek, Szakács Balázsnál széna, borjnk, tehenek, 
lovak, Orbán lgnárznál tehenek, borjak, jahok, 
sertés nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 384/2. számn végzése 
folytán  400 korona tökekövetelés, ennek 1901. 
évi májns hó 5-ik napjától járó 6°/0 kamatai 
és eddig összesen 86 korona 20 fillérben  bíró-
ilag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtást szenvedők lakásain Csik-Szentmiklóson 
leendő eszközlésére 1902. évi május hé 21-ik nap-
jának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1681. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeredán, 1902. évi április hó 
21. napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrehajtó. 

Szám: 1892/1902. 
tlkvi. 
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Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Antal Da-
mokos és neje, Imre Veronika végrehajtatónak 
Szamári Ignáczné, Eröss Károlina végrehajtást 
szenvedő elleni 140 korona tőkekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő Csik-Szépviz köz-
ség határán fekvő,  a csik-szépvizi 375. számn 
tjkvben foglalt  A f  I, rend 868. hrsz. belső-
ségre 320 korona, 2. rend 979. hrsz. szántóra 
16 korona, 3. rend 1171. hrsz. szántóra 20 ko-
rona, 4. rend 4234/50,4239. hrsz. erdőre 104 
korona, 7. rend 5323. hrsz. szántóra 2 korona, 
9. rend 6783. hrsz. száma szántóra 28 korona, 
10. rendszám 6887/1. hrsz. szántóra 6 korona, 
11. rend 7488. hrsz. szántóra 10 korona, 12. 
rendszám 7659. hrsz. szántóra 42 korona, 13. 
rendszám 7860/2. hrsz. szántóra 41 korona, 
15. rendszám 8115 hrsz. szántóra 20 koronában 
megállapított kikiáltási árban az 1881. évi LX. 
t.-cz. 156. §-a d) pontja alapján Eröss Rozáli 
a Bogos Ferencz, Eröss Dénesné szül. Deák 
Veronika társtulajdonosok jutalékára is elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1902. évi május hó 7-ik napján délelőtt 
9 órakor Csik-Szépviz község házánál megtar-
tandó nyilvános ávrerésenamegállapitottkikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november l én 3333. 
sz. alatt kelt igazságOgyminiszteri 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 26-áo. 
Geosd Béla, 
kir. trvBzékl biró. 

Sz. 170-*-1902. [132] 1-6 
v. árv. 

Hirdetmény. 
Alulirt városi árvaszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy Csíkszeredában a kőhíd 
közelében néhai Eröss Ignácz tulajdonát 
képező üres telek folyó  év május 
hó 10-én reggel 9 órakor kezdódóleg 
4U00 korona kikiáltási ár mellett Csík-
szereda város házánál nyivános árveré 
sen a legtöbbet Ígérőnek örök áron el-
adatik. 

Felhivatnak az árvezezni szándéko-
zók, hogy a kikiáltási árnak 10°/o-át az 
árverezés megkezdése előtt az árverel-
tetőnek fizessék  le. 

Csíkszereda, 1902. április hó 26-én. 
Tamás Béla, Jakab Ferencz, 

h. elnök. tanácsos. 

Állatok minden fajainak  kitőmésóre vállalkozik 
KATONA MIHÁLY 

nyilv. éllatpraeparáló és tansserkósaitö intése te 
BUDAPEST, József  körút 13. 

E.niősök és madarak természethöen a legújabb 
módszerrel (inodellirozással) készíttetnek: szebben 
jobbati, olcsóbban, miut bórincly hasouló intézetben. 

As állatok kitömése nagyság sserint kerül: 
EMLŐSÖK: MADABAK: 

Bgúrnagytága — 0 80—1 fit  Platynagy«ága — 0-60—1 frt 
Henyét . 2 . Galamb . — 2 . 
Nyert . 5 a Erdei bagoly — 8 . Róka . 0 . Nagy snbuly (Ubu) 6 . 
VaddiaanófeJ  — 15-20 . Baa (ugy) — — >2 . 
UaarvnafeJ  — 85—40 . KeselyD — — — 12 . 
8lked fajd  kaka* dllrgO helyűiben ágon faldlaaül  — 10 . 
Nyír . . . erdfi  ré«a1etet niánió álv. 7 . 
Blketfajd  fej  és farok  faragott  tablettán — — — 6 . 
*ylr . . . . 4 . 

Az intézetben készülnek mindenféle  vadá-
Bftati  tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csopor-
tok, függő  vadak, emlős fejek;  művészileg faragott 
tablettákou, mint szobadíszek, madarak, mint fal-
d iszok, einlősbnrök tepicheknek természetimen 
utánzott fejekkel.  Oe, ssarv&s, agancsok inon-
dirozása tablettákra, levetett agancsok kopouya-
utánzatokra helyezése és miuden egyéb praeparatori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
számit tátik. 

Aa Intését kltÖmósi osélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden időben vásárol: sas-
fajokat,  fajd  kakasokat, uhu és túzokokat Medvét 
és medve-bocsot, hiuzt, vadinacskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve is szállíthatók, a legmagasabb árakkal 
leszuck fizetve.  [188] 1—10 

Sz. 299-1902. [131] 1—2 

Faeladási hirdetmény. 
A csik-jenőfalvi  közbirtokosság tu-

lajdonát képező Csik-Madaras Il-ik rész-
ben fekvő  „Hosszú havas" nevtl erdő 
részben 672*66 k. holdon megbecsült 
mintegy 116.348 ma-nek talált gömbölyű 
luczfenyő  és 217.79 m>-nek talált göm-
bölylljegenye fenyő  haszonfának  eladása 
czéljából folyó  évi május hó 12-én 
délelőtt 9 órakor zárt Írásbeli ajánlati 
versenytárgyalással egybekötött nyilvá 
nos szóbeli árverés fog  Csik-Jenőfalva 
község házánál megtartatni. 

A kikiáltási ár a közbirtokosságnál 
megtekinthető becslési kimutatás szerint 
276.000; azaz kettőszázhetvenhatezer 
korona. 

Árverezni szándékozók felhivatnak, 
hogy a kikiáltási ár lOVát bánatpénz 
gyanánt az árverező bizottság kezéhez 
letegyék, írásbeli zártajánlatokhoz pedig, 
melyek a szóbeli árverezés megkezdése 
előtt nyújtandók be szintén fenti  összegű 
bánatpénz vagy megfelelő  értékű óva-
dékképes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal 
és betűkkel olvashatóan kiírandó és ki-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árvezezési és szerződési felté-
telektől eltérő kikötéseket tartalmazó, 
bánatpénzzel el nem látott ajánlatok, 
úgyszintén az utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési felté-
telek, valamint a becslésre vonatkozó 
közelebbi adatok a közbirtokosság elnö-
kénél és esetleg a m. kir. járási erdő-
gondnokságnál vagy a főszolgabírói  hiva-
talnál is megtekinthetők. 

Csik-Jenőfalván,  1902. évi április 
hó 23-án. 
Bálás János, Kováos Lajos, 

kjző. birtokosáig! elnttk. 

Sz. 3925—1902. [120] 2-3 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csik-madéfalvi  közhelyeket 

az általános helyszínelés! állapotszerint feltüntető 
Csik-Madéfalva  község 40 és 731 számn telek jegy-
zőkönyvi arányosítás következtében az 1869. 
évi 2579 száma szabályrendelethez képest átala-
kiitatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatla-
nokra nézve a melyekre az 1886 XXIX az 1889 
XXXVIII és az 1891 XVI t. czikkek a tényleges 
birtokos talajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX t. czikben szabályozott eljárás, a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcso-
latosan toganatosittatik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás Csik-Madéfalva  köz-
ségben 1902. évi május hó 12-én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
ban a helyszíni eljárás foganatosítása  végett 
Gecző Béla kir. törvényszéki biró és Kritsa Izidor 
kir. telekkönyv vezetőből álló bizottság küldetik 
ki. Ennélfogva  felhivatnak  1. az összes érdekel-
tek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az 
nj telekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevé-
teleiket annál bízonyosabbau adják be, mert a 
régi telekjegyzőkönyv végleges átalakítása után 
a téves átve'.etéslől eredhető kifogásokat  jóhi-
szemű harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt előter-
jesztést kivánnak tenni, hogy a telekkönyvi ható-
ság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kez-
dődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igazoló okiratokat matassák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
talajdonjogot tartanak de telekkönyvi bekebele-
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra az 1888 XXIX t. cz. 17—18 és az 
1889 XXXVIII t. czikk 5 - 7 és 9 §-HÍ értel-
mében szükséges adatokat megszerezni iparkod-
janak és azokkal igéuyeiket a kiküldött előtt 
igazolják avagy odahassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét 
a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulaj-
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az utón nem érvé-
nyesíthetik és a bélyeg és illeték kedvezménytől 
is elesnek és 4) azok, kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog 
vagy megszűntét egyéb jog van nyilvánkönyvi-
leg bejegyezve, ugy szintén az ily bejegyzések-
kel terhelt ingatlauok tulajdonosai, hogy a be-
jegyzett jognak kitörlését kérelmezzék, illetőleg 
hogy kilörlési engedély nyilvánítása végett a ki-
küldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben 
a bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszereda 1902. április hó 4-én. 
Geoző Béla, 

kir. törvényszéki biró. 

Sz. 2183/1902. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat, 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Dr. 
Molnár László hagyatéka végrebajtatónak Nyirő 
Zsuzsánna, (érj. Nyirő Imréné végrehajtást szen-
vedő elleni 74 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csik-szentmártoni kir. járásbíróság terü-
letén lévő csik-szentgyörgy község határán fekvő 
a csik-szentgyörgyi 1. rendez. 657. sz. tjkvben 
Nyirő Juliánná, Nyirő Zeuzsánna, Nyirő-Ágnes, 
Nyirő Erzsébet, Nyirő Károlina, Nyirő Rózália, 
Nyirő Imre tulajdonát képező A f  1. rendsz. 
2410., 2411. brszámu ingatlanra 33 korona, 2. 
rendsz. 2416., 2418. hrsz. ingatlanra 28 kor., 
3. rendsz. 2429., 2427., 2428/,. hrsz. ingatlanra 
64 korona, 4. rendsz. 2433/,. 2434/,. brszámu 
ingatlanra 44 korona, 5. rendsz. 3218. brszámu 
ingatlanra 24 korona, 3266. brszámu ingatlanra 
5 korona, 7. rendsz. 3758., 3759. hrsz. ingat-
lanra 16 korona, 8. rendez. 6874. hrsz. ingat-
lanra 102 korona, 9. rendsz. 7109. hrsz. ingat-
lanra 131 korona, 10. rendsz. 9379. hrsz. ingat-
lanra 13 korona, 11. rendsz. 9384. hrsz. ingat-
lanra 137 korona, a csik-szenlgyörgyi I. rész 
981. sz. tjkvben Gergely József,  Nyirő Imréén 
neje Nyirő Zsnzsánna tulajdonát képező A -j-1. 
rendsz. 9390., 9391. hrsz. ingatlanra 33 korona, 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebh  megjelölt ingatla-
nok az 1902. évi május hé 30-ik napján délelőtt 
9 érakor Csik-Szentgyörgy községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis hatvanegy 
korona 80 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. Ş-âban jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó l én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. márczins hó 19-én. 

[1331 l - l Dr . Ssabó. 
kir. albiri. 



Április 30. C S Í K I L A P O K 18. mám. 

Sf>  3468/902. [130] l - l 
tlkvi 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik-som-
lyói róm. kátb. iskolák pénzalapja végreha|ta-
tónak Antal Oynla csik-szépvizi lakós végrehaj-
tást szenvedő elleni IBO korona tőke s jár. iránti 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
letén lévő C'sik-Szépviz község határán fekvő  a 
csik-s>7.é|ivizi 3414. sz. Ijkvben A f  1. rendsz. 
3960/42. hrsz. erdőre 40 korona, 2. rendszám 
3960/33. brsz. eidőre 114 korona, 3. rendszám 
7268. brsz. szántóra 138 korona, 4. rendszám 
7491., 7492/2., 7493. brsz. szintóra 134 kor., 
ü. rendsz. 3960/34., 4047. hrsz. erdőre 236 ko-
ronában megállapított kikiáltási árban a csik-
Bzépvizi 3413. számn tjkvben foglalt  A f  1. 
rendsz. 648., 649. brsz belsőségre 432 korona, 
2. rendsz. 3900/32. brsz. erdőre 26 korona, 3. 
rendsz. 7465. brsz. szántóra 28 koronában meg-
állapított kikiáltási árban az 1881. évi 60. t.-cz. 
150. §-a alapján Antal Ignácz és Antal Mihály 
társtulajdonosok jutalékára is elrendelte és liogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi június 
hó 23-ik napján C>ik-Szépvi/. község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/,-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szereda, 1902. évi márczius 9-én. 
Oeczö Béla, kir. tvszéki biró. 

Szám 252/1901. 

VAOYON. 
Vezér-Mérleg. 

A BÍBÜBÜÍ gyOfTtnrűá  tirtotoial aOnltontéict 1900/1901. HMröl 1900, <ti Jntios Mii 190L hl dtaalnr 31-jg. 

m 
2£egraa .e -7ezás Kgyesen I összesen 

korona értékben 
Pénztárkészlet. 

Készpénz 
Italmérési kártalanítási kötvény . 
Aradi polg. takarékpénztári könyv 
Csíkszeredai takarékpénztári könyv 
Váltóban az ügyész kezén . . 
Elszámolás alatt az ügyész kezén 
Mngy. korona járadék kötvény 
Nyugtákban 

Adósok  tartozásaiban. 
Telekdijak számlán 
Haszonbérek számlán. . . 
Jelzálog-kölcsöu tőke számlán 
Rovatai számlán . . 
Adók, illetékek számlán . . . 
Regále kötvény kamat számlán . . . 
Káhán Rozentál és Tusnád község számlán 
Kpitó anyag termelés számlán 
Ipardijak számlán 
Különbféle  tartozások követelésében 
Ingóságokban 
Beruházásokban 
Biztosítási alap 
Törzs vagyon . 
Veszteség számlán 
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Kóroda alap számlán . 
Kápolna alap számlán 
Solyomkő alap számlán 
Óvadékok számlán. . . 
Jelzálog-kölcsön számlán 
Tusnád község számlán 
Hann és Heller számlán. 
M. A. V. számlán . . 
Biztosítási alap számlán , 
Törzsvagyon . 
Mérleg többlet 
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Csik-Tusnádfürdőn,  1901. évi deczember 31-én. 

A csik-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének igazgatósága: A csík-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének felügyelő-bizottsága 
Mikó Bálint s k., Vajna István s. k., Jeszenszky István s. k., A fenti  mérleget átvizsgáltuk és helyesnek találtuk 

iguzp tag. iga/.g. tag. Csik-Tusnádfürdón,  1902. márczius 4-én. 
k., Dr. Künnle Tivadar s. k., Dr. Csiszár Miklós s. k., Inote Lajos s. k„ Siemerjti litván a t , 

f.  b. tag. I." 

elnök. 
Aronsohn Henrik 

igBZg. tllg. igazg. tag. ig.-izg. tag. b. tag. 
s ••»'1WS- Meghívó. 

A csik-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének 1902. évi 
május hó 25-én megtartandó 

RENDES ÉYI KÖZGYŰLÉSÉRE 
T A E G T A I : 

1. Igazgatóság jelentése, az 1900/1901. évi zárszámadások előterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. Kimutatás a pénztár számla követeléseiről. 
4. Kimutatás a be nem hajtható és leírandó tartozásokról. 
5. Kimutatás az 1902. és 1903. évek szükségletéről és ezek fedezéséről. 
6. Egy felügyelő-bizottsági  és egy igazgatósági tagnak megválasztása. 
7. Kátz Ida szövetkezeti tag által felmondott  Üzletrészek feletti  határozat 

hozatala. 
8. Dobay Sándor kérése gyógyszertári helyiség és gyógyszertári lakás 

megadásáról. 
9. A magán orvosi dij legkisebb méretének megállapításáról szóló sza-

bályzat kihirdetése. 
10. Imets F. Jákó telekügye. 
11. Szálloda tulajdouosok által használt és bérbe fogadott  bérkocsi tulaj-

donosok ipardij fizetésének  meghatározása. 
12. Kebli ügyek és indítványok. (A. sz. 38. §.) 
Felkérem a szövetkezet t. ez. tagjait a fenutirt  napon d. e. 10 órakor 

Tusnádfürdőn  az igazgatósági gyülés-teremhen személyesen vagy az A. sz. 10 
§-ában megirt felhatalmazottjaik  által képviselve, megjelenni szíveskedjenek. 

Kelt Tusnádfürdőn,  1902. április hó 20-án. 
[i3.-,|i-3 M i k ó B á l i n t s. szöv. elnök. 

Állást nyernek. 
AsOrsságos Pályázati Köslöny utján, mely 
az országb:in betöltendő összes állásokat 
közli, állási, nyernek. ipuri és kereskedelmi, 
mező cs erdőgazdasági és műszaki tisztvi-
selők, községi jegyzők és jegvznirnokok, 
nötisztvisclók, kuri'-ki'iJrlIlii ulk;iliu;i/oMitk 
ért gyakornokok. Előfizetési  ára 1 , évre 
4 korona. Mutatványszámokat íiO lillér be-
küldése ellenében kíild a kiadóhivatal Bu-
dapest Kökk Szilúrd-utrza 27. Álláskeresési 
beiktatásnál minden szúért 2 lillér, vastagabb 
betűvel 4 fillér,  nyílt térben pedig minden 
szóért li fillér  fizetendő,  mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad  el a kiadóhivatal. 

|H5! »--13 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalmi, 

Közgaidasági, Jogi, Irodalmi és Művészeti Szemle 
Megjelenik bárónkéit kétszer, minden M 1-én és 15-én. 

Szerkesztik: 
Dr. Halmai Elemér és Zigány Árpád. 

Előfizetési  árak: 
Kgész évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre . . 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab III. 
utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 

c y y y y y 

A P e s t i N a p l ó K a r á c s o n y i a j á n d é k a 

ZICHY MIHÁLY ALBUM 
A Pesti Napló, a mely diliddé Ma<lú<:h Ember tragédiáját, Arany balladáit Ziohy Mihály 

képeivel, Katona József  Bánk bánját, K is fa  lu «ív Sándor Himfy  fiBcrelmelt  remek albumba foplalvn, 
óh legutoljára n Költök Albumát n<Jtu olvasóinak karácsonyi ajándékul, uz idén a/ eddl̂ iuúl is 
mipryobb szabású, diszbon. tartalomban nemcsak n/. eddigi ajándékokat felülmúló,  de a konyvpiaezon 
is ritkaság számba 7.jfihy  Mihály Alb U Dl O t olvasóinuk karácsonyi ajándékul, 
uniió diszmüvet, a - * - — , 
•ZinViTT miiVfelklTr  I rÁnAÍnpk válogatott, impozáns albumba foglalt  gyűjteményét a Költök 
A i c n y m i n a i y i t e p e i n e K A l h u- i i i ;- i t i .f  n a ' R y o b b ^ j i s Z L ; s c u , aUkim., ziehy Mihály 
vilá^biril művészi ter-
níL-léséjji-k legjavát 

legszebb festményeit  és rajzait m u«A l m u c 7 a 

n n c u v a n m f l l a n o n  " nielvek mindegvikének legkiválóbb esztétikusaink és inübiráloink 
UOBJVOU UIUIOIIUIJ, imák "szövegmugyarazatot. A valóban romek kivitelű mlilapoknak 
egy része gvönvörii sziniivomásu lesz. a milyeu eddig alig jelent meg magyar diszmühen. 

A negyven pompás"mülapot, a kisérő szöveget és Ziohy Mihály egyéniségének es változatos 
élet pályának regéi, ves rajzát, C a Z d a K b e k ö t é s i t á b l a M«lj« gySnyöril díszes kó-
vaJuiniiil Zichy rajza ut»;l készült ° —° - — _ — U ' 1 , 1 C ' , . „ . . , , 

B C A" PESTI NAPLÓ o nagyszabású diszmlivét az Atlicnacum állítja ki. A Zlohy Mlll&ly 
Albumot, a melvnek ára az Athonnéúin eredeti kiadásában 80 korona a „Pesti Napló-1 uj kvart 
kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője.  Ls megkapják 
díjtalanul aaok a> uj elöflsetók  is, a kik egész éven át fél,  negyedév vagy havonkint, de meg-
sralritSB nélkül Sietnek elö a „PESTI NAPLÓBA". ^37] 

Ü z l e t á t h e l y e z é s ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 

czipész üzletemet 
az eddigi üzlethelyiségből a „csíkszeredai takarékpénztár 
részvénytársaság" uj helyiségével épen átellenben levő saját 
házamba helyeztem át és szakmámba vágó jó minőségű és 
mégis jutányos áru k e l l é k e k k e l d ú s a n f e l s z e r e l t e m . 

Midőn a nagyérdemű közönségnek üzletem áthelyezését tudomására 
hozom, tisztelettel kérem, hogy továbbra is becses pártfogásába  része-
síteni szíveskedjék. 

Csíkszereda, 1902. április hó 20-án. 
Mély tisztelettel 

ti*] 2-3 Dávid Péter. 

Á R J E G Y Z É K VALÓDI E R D É L Y I HEGYI B O R O K R Ó L . 
Ev-

189» 
1897: 
1890' 
1895, 
1893Í 
1893 

1893 
1890 
1890 
1889 
1889 
1889; 
1892 

1893 
1893 

Fehér borok 
bordókban. 

Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Házi jegy . . . 
Régiebb évfolyamok 
Kükiilló menti 
Csemege bor . 
Muskiitály legfinomabb  . 
Szitszsebesi pecsenye bor 
Rizling legfinomabb 
Leányka . . . . 
Tramini legfinomabb  . 
Aszú finom 
Burgundi . 
Rózsamáli 

Vörös borok 
bordókban. 

Krdélyi vörös 
Carbenet noir 
Ráez ürmös 

Árak íoo 
literaM ftlwi 

frt 
18—20 
23,-
25,-

25—2(1 
20-27 

2 8 , -
28-35 
30.-
40.-
45,— 
40,-
45.-
45,-
45.-
90,-
55,-
55.— 

35,— 
45.— 
85.-

ET-

1890 
1893 
1889 
1889 
1890 
1890 
1893 

1889 

Borok üvegekben 
árak üveggel. 

Pecsenye bor. 
Rózsamáli 
Leányka 
Tramini . 
Rizlingi 
Muskatály legfinomabb.  . 
Burgundi . . 
Budai sashegyi 
Carbeuet noir. 
Vörös bor 
Rácz ürmös (Wermuth). , 
Aszú finom. 

Az árak Sxásx-Sebegen  3 havi 
váltó  mellett  értendők,  vagy késxpénx 
flsetéaénél  a számla  keltétől  30 nap 
alatt  3°lo  lesxámitáa  mellett. 

Rendclményeket közvetít: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 

Cslkanredibar 

« 

•S 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom 1 

Van szerencsém <i nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FERF1 DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i idLÓELyra való tekintettel teljesen újonnan rendezte* be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélill, hogy az áruim olcsósága 
mellett u jelen kor Ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt Bzives jóindulatukat továbbra 
és szíves látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

[304] 18-B2 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés haszon, nagy forgatóul 

l 
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Április 30-. C S Í K I L A P O K 
18. Biám. 

VfeDJBQV". 

F e r e n c z pálink : a 
(SÓSBORSZESZ) |9| 16-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisBtasága 
következtében ugy kalsö,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyim kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  ficzamoknál,  gyu-
lndások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászuknak, turistáknak, levél-
liorilóknak s általán sokat, gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Kgy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fiiszerkereskedések  ben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

|han József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

V É R T E S L . . , S A S " i ? y ó g y s z e r t á r á b a n L ú g o s o n . 

• A sörüzlet terén áil éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült ^ 
ţ nekem Magyarország két legelső sörgyárának liiznlmát megnyernem, a mennyiben a ^ 

\ Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  É 
3 aőrgyrak Brassó, Csik- és Hiromszékmagyei főraktáruk vezetését reám ruházták. 
• Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven 
g át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, liogy az igen 
3 tisztelt közönséget felkérjem,  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
™ a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
ţ minőséget fogom  szállítani. 
^ A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter, 
ţ  Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 
J ,9,1 g - h K A S Z I K A N T A L , 
ţ BHAS8Ó, hosszu-utoza 104. 

I Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 

! ""' " 
u 
u 
u 

n 

U j s z a b ó = t i z l e t ! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csíkszeredában a Gál AndráB-fóle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legelö-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Tcljt-s tisztelettel 

I«814- R É S m Q T A M Á S , í é í t t * s a a f e é . 
(Lakás és üzlet helyiség: Gál András-füle  hiiz. Csíkszereda.) 

l/flk  /flv  /flv  ̂  /flv  -flv  /ffy  ̂ v -flv  /flv  ̂ v /fli  /flv  yfţv 

\ an szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

diutemstkesési intézetté 
alakítottam át. 

Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 
H^CliKüg- d u s T á - l a s z t é l g 

étes  és £«Bkepe is©lfe»m»  s t E k e s g © E m k e e a g a t e d e l e t e , 
p á i a 4 k é a s z a l a g é fekaa. 

• W N a g y k o p o r s ó k 3 f o r i n t ö l  f ö l f e l é ,  " S a 
"««•.helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget teliessek, a ravatalok 
teia ntasara, szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakos SZOl'OS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

teleknek ejjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
Temetkezési intézetemnél főelvem  a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
100 ilarab auáx-jetentéH  nyomtatra  késsen . . . . . ? / r t  r,0 kr. 

1 Hztthiy  felirat,  arany vayy fekete  betűvel  1 „ 50 „ 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 
í-mi 12-12 M e r z a R e z s ő , flisztenieftezési  intzete, Csitszerefla. 

LAPUNK KIADÓHIVATALA UTJÁN MEGP™"" »" f t  HAVI BÉSZLETFIZEítS MELLETT. 

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA 

MAGYAR REMEKÍRÓK 
-A- m a g y a r i r o d a l o m 16"b*b xaoAlvei . 

Csakis a Franklin-féle  MAGYAR REMEKÍRÓK 
gyűjteményében találhatni a magyar klasssikusok 
ÖBBseuégét, mivel Arany János, Arany Lánzló, 
Bajza József,  Czuczor Gergely, Garai JÁUOS, Kemény 
Zsigmond, Zsigmond, Szigligeti Ede, Torapa Mihály, 
Vörösmarty Mihály, Vajda János művelnek kiadási 
joga a Franklin Társulat klsárólagos tulajdonát 
képezi és asokat más kiadó ki nem nyomathatja. 
Miudon remekíró munkáit egy kiváló magyar iró látja 

cl bevezető méltatássul és életrajzzal. 

Sliubspcre összes szinmOvcinck 
uj 6 kötetes kiadását, melynek 
bolti ára a Magyar Kein ok Írók-
éval uzouos diszes kötésben, HO 
koron», a rMagyar Remekírók" 

uiegrondeh'íi 20 koronáéit kapják. Ez az egyedüli teljes 
iniigvar Sbnkspere, Felöli. Arany, Vörösmarty stb. 
forclitásáhan  s mint ilyen, méltó kiegészítője a Magyar 
Kcmekirók-nak. 

KÍDVEZMENY 
k HAGYAR REMEKÍRÓK 
MEGRENDELŐINEK 

A magyar Remekírók eleó 5 kötete (I. sor) már 
megjelent; félévenkínt  jelenik meg egy-egy öt-

kötetes sorosat. |82| 6 - 5 

A Magyar Remekírók 3 koronás (Shakspere srin-i 
műivel együtt 4 koronás) havi részletfizetés  mellett 
rendelhetők meg a Rendelőlap utján, mely ki-
vágandó és megfelelően  kitöltve beküldendő a 

„CSÍKI LAPOK" kiadóhivatalához. 

A magyar nemzeti irodalom kincses-
házát képezi a „Magyar Remekírók-1 

55 kötete, melyben benn van az Összes 
magyar klasszikusok minden mara-
dandó alkotása. — A njagyar klasszi-
kusoknak ez első és egyetlen egyöntetű 
összkiadásának ára 55 kötetben, di-

BZCS vászonkötésben 320 korona. 

Ezeken Hvfll  benn lennek a MAGYAR REMEK-
ÍRÓK könyvtárában: Balassa Bálint, Berzsenyi Dá-
niel, Csiky Gergely, Csokonai Vitéz Mihály, Deák 
Ferencz, Eötvös József  br., Fazekas Mihály, Gyöngyössi 
István, Gvadányl Jőzset, Kármán József,  Kazinczy F., 
Kisfaludy  Károly, Kisfaludy  Sándor, Kölcsey Ferencz, 
Kossuth Lajos, Madách Imre, Mikes Kelemen, Páz-
mány Péter, Petőfi  Sándor, Reviczky Gyula, Széchényi 
Istváu gr., Teleki László gr., Zrinyi Miklós, Népies 

Lira, Népballadák, Kuruczköltészct. 

RENDELŐ-LAP. 
A .CBIKI LAPOK' kiadóhivatala utján esennel megrendelem 

• RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÍ8ZVÍN»TÁRg.-tól 
BUDAPEST, VIII Cllílul IS. 

a) A .Magyar Remekírókat* fis  kötetben 220 kor-ért, 
flaetendd  soroiatooként 20 korona utánvéttel. 

b) A .Magyar Remekírókat* éa Bbakapere müveit | 
340 koronáért, flaetendd  aoroaatonként at kor. utánvéttel. 

c) A .Magyar Remekírókat- éa Bbakapere mflvell  | 
240 koronáért, flaetendd  4 keroaáa bavl résaletekbea I 

d) A .Magyar Bemeklrókat' Shakapere nélkdl 220 
koronáért, flaetendd  8 koronás bavl réaaletekben. ' 

A gyűjtemény elad aoroaata megleleut, félévenkínt  Jelenik 
meg egy-egy fi  kötetes Boroaat 

A rvsaletek aa elad aaállitáatól keadftddleg  ntnden bó l-én 
Reval Testvérek Irodalmi lat^aet Réaavénytárnaság péuatáfáaál 
Bodapeslen flaetenddk  mindaddig, talg a mű teljea vételarm ki-
egyenlítve ninca. A réaaleu k be Bem lartáaa eaetén a folytatólagoa 
ktttetek a réaaletek pótlásáig vlasaaiarlauuk; a lejárt a le nem 
flaetetett  réaaleteket a Társaságnak Jogában áll, a portókO tség 
hoaaáaaámltása mellett, posul megblaassal beaaednl. A réaaletek 
vlmolaastáaa eaetében a reeiletflaetéal  kedveamény megaaUalk éa 
aa égési ml vételára eaedékesaé válik. A vételár elad réaalete aa 
elsd sasllitáskor utánvétetik. Ldk-hety  itt  kelet: 
,\7r  állán: 

Olvaabató aláliáat kérlnk. 

.1 l Xi v y.»«-.»>. 

50,000 nyereményük. 
Uinagyobb nyeruméoy i log*x6reocsé»obb cao'.b«a 

1.000,000 k o r o n t. 
K o r o n a 

Í M 1 J n u l o m O O O O O C ) 
i î g 1 nyer. ft  4 0 0 0 0 ^ 

, 2 0 0 0 0 0 
, l O O O O O 

O O O O O 
80000 
7 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
8 5 0 0 0 
S O O O O 
1 5 0 0 0 

1-2 
5 a a 

i s 
IS ^^ Ja) 

6 a 
1 < 5 

s « 
M « 

1 
9 
1 
1 
1 
9 
1 

I M « í m * 
s *o> 1 

» 

9 
81 
e v 

a 
4 3 3 
7 « S 

1 2 3 9 
9 0 

S 1 7 0 0 
31HM> 
4 0 O O 

S O 
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s w w 

• • 
• • 

• • 

Í O O O O 
S O O O 
8000 
sooo 
Í O O O 

S O O 
8 0 0 
2 0 0 
1 7 0 
180 
Í O O 

mo 
4 0 

50,000 J K f i  I3.l60.0np 

I C I V A L Ó S Z E R E N C S E 

T ő r ö l c - n é l 
Nagyon sokan ••erenoaéaek lettek általunk. 

Hat  millió  koronánál  többet  nyertek  ná-
lunk  nagi/rabentült  vevőink. 

Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a 
mi ra. kir. szab. osztálysorsjátékunk", mely nem-
sokára újból kezdetét veszi. 

100,000 sorsjegy 50,000 
PÉNZNYEREMÉNTNYEL sorsoltatik ki, tehát 
az összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sor-
solási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen tizenhárom millió 
160,000 koronát, egy hatalmas összeget sor-
solnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll. 

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a kővetkezők: 

egy nyolccad ('/,) frt  —.75 vagyis L60 korona 
egy negyed ('/,) „ 1.60 „ 3 , -
egy fél  ('/,) „ 3.- „ 9 . -
egy egész <'/,) „ «— „ 12.-

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz 
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb [tl3Jii fi 

f .  é v m á j u s h ó 5 - i g 
bizalommal hozzánk beküldeni 

Tiroli L és ?ám. 
IB A N K H Á Z = 

Budapest, 
Hazául I e r n i detail osztálysorsjátét üzlete. 

Fóárudánk osztálysorsjáték osztályai: 
Főüzlet: VI., Teréz-körut 46/a. 
F'iókok: 1. Váczi-körút 4. 

2. Muzeum körut 11. 
3. Erzsébet-körut 54. 

Rendeiöievéi levá̂ ndó. TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest. 
Kérek részemre J. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
1 utánvételem! kérem 1 

Az SsszcRct korona összegben postautalványnyal küldőm J 1 ítain trttfli  türlpniln 
| mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ( 4 l tU™ 1 ™ M -

Nyomatott Csik-8«eredában, a lapkiadó Györgyiakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




