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Mennénk haza s nem lehet. Bukarest, febr.  bó. 
Est a panaszt hangoztatja sok ki-

vándorolt magyar itt az idegenben, öre-
gek, ifjak  ajkáról napi imádságkép hang-
zik el a sóhajtás „mennénk haza s nem 
lehet". 

£ pár sokat mondó szóra Önkéntele-
nül uierUl fel  a kérdés. Ugyan mért ? — 
Miért nem mehetnek haza azok az öreg 
iparosok, kik szorgalmas munka után annyi 
vagyonnal birnak, hogy otthon kényel-
mesen megélhetnének belőle s még a köz-
ség polgárainak is segítségekre lehetné-
nek. Példa rá Csikdelnén letelepült Ábra-
hám István volt bukaresti kovács mester 
is. — Miért nem mehetnek haza az ifjak, 
kik itt szfllettek  magyar szlllőktől, mes-
terséget tanultak, hogy otthon hazájok-
ban (igaz az a haza csak képzelt hazájok) 
tegyenek eleget a legszentebb polgári kö 
teleségnek, a katonai szolgálatnak. Miért 
nem mehetünk haza? Az előbbiek nagy 
része azért mert gyermekkorában a far-
kasok vámsorompoján át csemepészték 
Romániábn, itt eladták két Napoleonért 
egy-egy iparosnak, kinél mégis Ugygyel-
bajjal felcseperedett,  mesterséget tanult, 
később mester lett, vagyont szerzett de 
fájdalom  e küzdelmek közepett nem tett 
eleget katonai kötelezettségének sem itt, 
sem amott, s igy most a két haza-közölt 
gyűjtött vagyonával, gyermekei s család 
jávai együtt, kiket törvény nélkül bár, de 
meg alapított — boldogtalan — haza 
menne de nem lehet. Nagy teher nehe-
zül lelkére, mert nem csak a tulajdon 
hontalanságát érzi; de kétszeresen fáj 
neki az a gondolat is, hogy sem hazát, 
sem nevet nem adhat gyermekeinek. 

Haza mennének katona köteles if-
jaink is. De nem lehet. Szüleik elvesz-
tették a polgárjogot s ha otthon jelentkez-
nek is katonai szolgálatra, nem fogadják 
el. — Példát is mondhatok reá. 

így van Ötvös Balázs ki Urailán 
születettsjelenlegaGyulafehérvári  főgimn. 
8-ad osztályos növendéke. Apja csikszép-
vizi illetőségű, ki elvesztette polgári jogát. 
A szegény nnya ki itt Bukarestben cse-
léd (szakácsné) béréből otthon neveletíe 
gyermekét, hogy tisztességes magyar em-
bert neveljen belőle. Most az ifjú  otthon 
önkénytesi jogért folyamodott  s mi a vá-
lasz reá ? A hogy nem lehet. Menjen oda 
katonáskodni, a hol született Romániába, 
mert atya elvesztette magyar honpolgári 
jogát. 

íme Románia netn erőszakkal nyeli 
el a magyart, hanem kebelére fogadja 
azokat kik haza menni nem tudnak ; meg-
tűri őket ilt mint jog nélküli adófizető 
polgárokat, elfogadja  katonai szolgálatra 
is; miért is ne fogadná,  mikor hazulról 
utasítják ide még a képzett magyar if-
jút is. Kihez menjen tanácsért, hová for-
duljon ? Hisz mindenütt a törvény szigo-
rára hivatkozva, visszautnsitatik. 

A magyar törvény könyv paragra-
fusa  az 1886-ik évi XXII törvény czikk 
6 § ugy intézkedik hogy a fiu  ott bir 
illetőséggel hol atya birt. — Igen, de ha 
az apa könyelmüsége folytán  elvesztette 
polgári jogát, miért kell bontatlanná tenni 
a bűntelen gyermeket is ? A kivándorolt 
osztrák alattvaló Soha sem veszíti el pol-
gári jogát, s lám a vele sziámi iker test-
vér Magyart, ha a szegénység, a nyomor 
sok éven át fizetés  képtelenné teszi, egy-
szerűen földönfutóvá  lenni kényszeritik 
E». az oka hogy az az iparos ki ilt nem 
kap munkát, mert elvesztette otthoni jo-
gát, mert pár katonai gyakorlatát elmu-
lasztotta, vagy talán kis gyerek korában 
kerülve ide, nem is állott sorozatra sehol, 
nem haza, hanem a szabad Amerika és 
Ausztráliába törekszik. Ez az oka hogy 
igen sok iparos itt eladva vagyonkáját 
csak e tavaszon is, nem haza, hanem 
Amerikába vitorlázott. A második lionta 
lasnágból a harmadikba. 

Mivel lehetne véget vetni ez állapot-
nak? Hivatalos kérelmezgetésekke! bizo-
nyára nem, mert népünk eltez nem ért, 
de nem is mer hozzá fogni. 

Egyetlen ut és mód volna, ha a pol-
gár-jog vesztettek s a katonai szolgálat 
elől menekültek hozzá tartozóikkal általá-
nos kegyelmet nyernének, oly záradékkal 
hogy a jelentkezés napjától ismét köteles-
ség tudó, lörvény tisztelő polgárok töre-
kednek lenni fátyolt  vetve a múltra, vissza 
adnák e löldön futó  hontalanoknak el-
vesztetett lelki nyugalmát s vele az édes 
hazát, melyet bármily forrón  szeresse-
nek is, kerülni kénytelenek. 

Megváltoznék akkor a társadalmi 
rend és élet is, meg, mert az ifjak  biztos 
tudattal mennének szülőföldjükre  kato-
náskodni s aztán legnagyobb része tán 
otthon is maradva, folytatná  a mestersé-
get, mert az itt született magyar ifjak 
általán mesteremberek. 

Megszűnnék a nevetségességig nagy 
számú vadházasság, miknek első sorban 
okn, liogy az illetők igazság hiányában 
nem köthetnek házasságot, sem a Kon-
zuláton, sem a Pimarián (polgármesteri 
liivntal). Mennyi szerencsétlen szülött 
nyerne igy tisztességes nevet és hazát 
Végre azt is számításba lelietne venni 
hogy sok polgárjog vesztett öreg iparos 
van, kiket népes családjával s tisztessé-
ges vagyonával itt kötve tart a kényszer, 
mert a családfő  40 -50 év előtt került 
ide s nem katonáskodott, az ilyenek né-
pes családjaik s igen sokan szép vagyon-
kájokkal itt vesznek örökre. 

Ha a mit jóvá már nem tehetnek 
elengednék a bfln  büntetését s az ilye-
neket is kegyelmébe fogadná  a magyar 
haza, bizony sokan haza mennének csa-
ládjaikkal s vagyonukkal s gyarapítanák 
mind kettővel a haza szükségletét, mire 
bizonyára elég szüksége van Magyaror-
szágnak is. 

Bálint. 

— A képviselőház ülései, A képvi-
selőház a mult hót folyamán  is a katonai javai-
latokkal foglalkozott.  A kormánypárt részéről a 
jav:iBlat mellett caak Sréter  Adolf  szólalt föl 
még pedig igen temperamentumosán, sőt szeave-
delmesen. A nagy terheken könnyebbíteni akar 
a két évi szolgálati idővel. Szükségesnek tartja, 
hogy a magyar ezredekben a kiképzés nyelve 
magyar legyen éa magyar tisztek alkalmaztassa-
nak. A magyar ezredek számára a magyar ÜBi-
tek magyar nyelven képeztessenek. A javaslatot 
megszavazza. A javaslat ellen beazéltek: Bene-
dek  Jáiio9. ki négy óra hosszáig szónokolt s vé-
gül határozati javaslatot nyújtott be ai iránt, 
tioşy a hadsereg igazi, nép hadsereg legyen, a 
katonatisztek házassági óvadékát szüntessék meg, 
a párbajt törüljék el a e legénységi osslályba tar-
tozók is megszerezhessék a tiszti minősítést, tírá-
zav Kálmán Hzerint a gazdasági élet fejlesstó-
sére kell nngyobb gondot fordítani.  A javaslatot 
nem fogadja  el. I.ovászy  Márton ait javasalja, 
liogy Boszniát szorosabban be koll vonni a ma-
gyur érdekkörbe B a boszniai négy metrópolitát 

karlocsai patriárka fönhalósága  alá kell ren-
delni. Határozati javaslatot nynjt be a honvéd-
ségnek tüzérséggel való ellátása iránt. Lubjr Béla 
szintén határozati javaslatot ad be, hogy magyar 
állampolgárt ne alkalmazzanak az osztrák csapa-
tokban, a magyar ezredeket pedig aionnal ren-
deljék haza. Justh  Gyula szerint a népek valódi 
érdeke és óhaja az általános lefegyverads  és vi-
lág béke, ennek érdekében kellene kezdeményező 
lépéseket teuui. A legnagyobb anomália, valósá-
gos képtelenség az, hogy at állam uyelve sí ál-
lam egyik intézményében kénytelen legyen egy 
idegen nyelv elótt meghátrálni. — A magyar 
nyelvet tehát be kell vinni a hadseregbe. — 
A javaslatot nem szavazza meg. Pozsg&y 
Miklós arról beszél, hogy a kulturális ciélokra 
Boha sincs fedezet,  de a hadseregre mindig van. 
Határozati javaslatot nyújt be, hogy a katonákat 
béke idején tiltsák el az oldal fegyver  viseléstől. 
Reich Aludár szükségtelennek tartja a fegyver-
zéa fokozását,  mert Európában a közel jővóbea 
nem lehet háború. Határozati javaslatot nyújt 
be az iránt, hogy a magyar csapatokra vonat-
kozó ügyekben a honvédelmi minUzter intézked-
jék. Eötvös  Károly beszélt azután általános fi-
gyelem mellett. Az obstrukezió miatt tett Bzera-
reliáiiyást nem fogadja  el. mert a lörvény biato-
sitja az országnak azon jogát, hogy az megaján-
lás feltételeit  megállapítsa, b'zután Deák Ferenczel 
igyekezett be bizonyítani, bogy az ubatrukozió 
jogos. Beszéde végén a volt nemzeti párttal fog-
lalkozott. K párt nevével éa működésével sok 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 

Szabadságharca. 

— Irta: Zaögön Zoltán. — Mennyit beszélt orról szegény apám! S mint egy mesét, epedve hallgatám. 'Oh, csak tovább!' „Szebennél folyt  a harcz .. És elsápadt, majd fellángolt  az arcz. És csak beszélt, beszélt öreg szülém 8 végül mindig könyet láttam szemén. Miért c köny, mért? — Sejtettem csupán S a mit sejték, később azt megtudára. Nagy házunkban szép, régi tálason AranyhimzésO vánkos állt « azon Egy könyv. — Megülve minden nagy uapot — Apám e könyvből hosszan olvasott. Egyszer — gyermek valék — ölébe vett, — Sugár játszott fakó  "beiUk felett  — 'Mi szép e könyv! Megírva benu' mi van?' Kérdém s ő szólt; „ Szabadságit arcz, fiam : Szent háborn, melyben sok honfi  viv S elvérzik dicsőn, büszkén a sziv. . . . Éa olvasott tovább soká szülém S végül ismét könyet láttam szemén; — A vén cseléd bejött lábujjhegyeu És ő is könnyezett, sirt csendesen. — Miért e köny, mért? — Sejtettem csupán S a mit sejték, később azt megtud ám. Aztán a könyvben voltak képek is. Elül: vitézek, körtük gyermek is; A harczmezŐ egészen vérben állt, 8  a kis csapat büszkén előre szállt; Csillagként hallott az ellen sora! __ Nem lesz hasonló harcz talán soha! — Tündér csaták, miket dajkám dalolt; — Csodás beszéd, — ott mind lefestve  volt . . . Ágya (Őznél a sápadt arcz mi szép! — Nincsen fenségest  ennél semmi kép — 

Midőn golyó süvölt s hülő ujak Annyit susog : előre, honfiak!  — Oh, mint néztem; uéinán hogy bámulúm S megtört hangon mondá szegény apám: „Ez a dicső szabadságharcz, fiúm! így küzdöttünk s vérzénk mindannyian S a kik elhultak a nehéz csatán, Azok csak boldogok, azok csupán!" És könnyezett Ő, incg a vén cseléd. — Miért c köuy? Mért c fájó  beszéd 'i  — Tovább megint más kép tárult elém: Borzasztó, nézni is alig merém. Égő falvaknak  rémes lángja volt S míg lángok közt a vér patakju folyt, A bősz sereg vadul kardélre háuyt Aggot, kicsinyt és védtelen leányt. Rémült asszony — látváu vérző liát — Hozzá rohaut s reá veté magát És esdekelt a bősz hordák előtt — B lovak patája némitá cl őt. A gyöuge szűz, keresve szebb halált, Küzdött, mlg birt — s gyalázatot talált: Iszapba hullt tengersötét hajú, Kaczajba íult szivet rázó jaja. „Tovább !-Tovább: Halványan kelt a imp S a vérmező felett  holló csapat Sötéten szállt. — Akasztófák  alá A hősöket pribék nép hurczolá. S aranygalléros hóhérok között Bitón halt meg, kit vad kéuy üldözött. Borzasztó ! Nézni Is alig merém : Csak ugy halkan, susogva kérdezém: „Ez, itt, ez is Hznba<ináyhartz,  apám ? — Nem, oh, nem ilyen a szetU harcz talán! V* ... És könnyezénk, sírtunk keservesen. — Oh, áldd meg könnyeinket, Istenem! Haragra több csapást ne mérj reánk És add meg azt, mért annyit harozolánk! 

Mározius 15. 
A nemzetnek egy ozélja vau : hogy ön-

magáért  éljen!  Históriai feladata:  kibontakozol 
az idegen uralom alul. Őseinket aa eszme vezé-
relte : a nyíltan kitűzött nagy nemzeti czél, mert 
a uemzeti léi a legfőbb  szempont a nemzet előtt. 

Évszázados küzdelmünk ez eszmo diadalra 
juttatásában áll. Ellenfelünk  az összbirodalmi 
cszine volt. Eaért tört megsemmisítésünkre a 
hatalom. Elkobozta közszabadeáguukal a tni caak 
rougygyá tépett alkoimáuyuukkal takargattuk 
megsértett nemzeti önállóságunkat; nyelvüuk 
száműzve volt a törvényhozásból éa a társada-
lomból ; útjában állott a magyar nemzeti úllam 
kiépitéséuek a a sokféle  törvénykezési, gazdasági, 
kulturális reformoknak;  gátolta a kor szelleme 
által la követelt demokrátikus átalakítását a rendi 
alkotmánynak, mert ludts, ho;y az a nemzeti 
erő egységesítésének a igy növekedésének lesz 
az előmozdítója. 

Az eszme azonban élt, mert elnyomni igen, 
de megfojtani  nem leheteti. A Gondviselés nagy 
szellemeket adott liazánkuak, kik láugoló haza-
szeretettel, igazi lelkesedéssel előkészítették a 
nemzetet a későbbi nagy átalakulásokra. A költő 
éueke hangzott e hazában: „Jogot a uépnek az emberiség Nagy szent nevében, adjatok jogot S a hon nevében egyszersmind, a mely Kidől, hu nem nyer uj véd oszlopot. Az nlkot-iuâny rózsája a tiétek, Töviseit u nep közé vetétek; ldo u rózsa néhány levelét S vegyétek vissza a tövis felét"! 

Hazánk legnagyobbjai az uj eszmékkel át-
hatolták a nemesség lelkét. Követelték alkot 
mányoe életüuknek valódi képviseleti iráuybao 
való fejlesztését;  hangoztatták a közteherviselést; 
hirdették az örök emberi Jogok természeti 
erkölcsi  elvehetetlemégét;  szót emeltek a 
népszabadságért e tiszta lélekkel éa szent czéllal 
küzdöttek a hasa öa fejedelem  közöe el válhat lan 
érdekének kifejlődéséért. 

Az alvó század felébredt.  Aa eszmék nagy-
szerűsége s az örök emberi jogok megvalósulá-
sában vetett hit éa bizodalom oly nemzedéket 
szült, mely képes volt nagy nemzeli feladatok 
kivivására, mely lelkesedett éa küzdött a jövőért I 
Erőazak el uem némitotta; auyagi érdek el nem 
tántorította; a hatalom kegye meg nem téveez-
teito s .minden börtön, melyet számára nyitottak 
fel,  templommá változott, melyben Magyaroraság 
szabadságáért hangzóit fel  az imádság*1. 

1848 bau a tavaszi szellő alig éleszté fel 
nagy természetet dermedtségéből, forradalmi 

szél süvöltött végig Európán, mely lelkesedésbe 
hozta a pesti ifjúságot  is, öntudatra ébresstette 
a népet s márczius 15-én kifakasstá  aa annyira 
óhajtott virágot — a magyar szabadságot 

„Egy szóvá s egy érzelemmé Olvadt Össze a haza : Az érzelem „lelkesülés", A szó „szabadság" vala" I 
Nem volt e napon véres összeütközés; nem 

rombolt a népszenvedély torlaszokat emelve; 
nem sérté meg a törvény ós béke korlátait; csak 
lelkesedett és cselekedett  az ifjuBág. 

Az ifjúság  fellépése  s a „vérpezsdítő* köl-
temény, a „Talpra magyar* elragadta a népet a 
létrejöt a sajtószabadság első nyomtatott terméke a 
népbatalom  müve. Gondolat, érzés lerázta békóit, 
széttörte a sajtó korlátait. A lelkesedés hozta 
létre a 12 pontot, mely „alapprogrammja a meg-
újhodott Magyarország alkotmány életének". 

Vér nem folyt  a sajtószabadság e diadal-
ünnepén s nem rettentette meg aa ifjúságot  aa, 
hogy az oaztráktüzéreég égő kanóezozal kezében 
Buda várából Pestre iráayitotta ágyait! Eazmék 
diadala 1848 mározius 16., mert e napon a gon-
dolat szabadságával együtt .a föld  s a nép fel* 
szabadulásának korszaka ia felvirradt  hazánkban". 

A népszabadság, a népbatalom kltŐréae volt 
a nemzeti eszmékért és as örök emberi jogokért; 
as első forradalmi  lépés, mely odaklâllţja a ha-
talomnak : nem tllrjQk tovább ai önkényt n 
rabigát f 

Trffig*"'1*"  z n t l ggAmáilxoz e u y f é l  i v m e l l é a ű s t v a n . t o l v a . 



11. szám. 

nemzeti vágy él hazafias  törekvés volt össze-
kapcsolva. Lehetetlennek tartja, hogy a nemsell 
párt derék férflai  a Altiéval együtt, minden ba 
saías törekvésük nyomát is elvesztették volna 
Váija Ultik a segítséget nem as elleméknek. 
hanem a hasának. Határosat! javaslatot nynjt be, 
hogy a kormány a nemsetl hadsereg felállításé 
rél és a honvédséggel való egyeaitéséról aaononl 
terjeasten be törvényjavaslatot. Boda  Vilmos 
saiatén jogosnltnak tartja as obstnikcziót. Hatá-
roaati javaslatot nynjt be, hogy a köiöa hadse 
reg magyar ezredeiben a magyar vezényleti nyelv 
és magyar jelvények alkalmaztassanak. A javas-
lat ellen beasiltek még Gabányi  Miklós és Hor 
vátb Gyula. Előbbinek aion kifejezése,  hogy 
Fejérvár; egyik lábával a pensióban, a másik 
lábával a koporsóban van, mig a saját pártjánál 
is visasatetsaéat siQII. A márciius 7-iki ttlóabon 
a Budipesten tartandó népgyüléat tárgyalták 
aaután kérvények és interpelláeiiók következtek. 

Márczius 16. 
Még pár nap és itt van Msrczins 15. Már 

a rómaiaknál nevezMrs nap volt Március idusa, 
a nagy római tragikus haláláról és a tfir  szúrások 
alatt leroskadó haldokló Czézár ajkairól elhangzó 
„Et tu mi flli.  Brutei szálló igeképpen fenma-
radt egész korunkig. 

1846 Márczius 16 böz szintén fűződnek 
leiszavak, még pedig nagy és szent jelszavak, 
melyek akkor a villám szárnyain járták he az 
országot Kárpátoktól Adriáig és minden ajakról 
felhangzottak  : .Szabadság,  egyenlőség,  test-
vériség'.  És azóta minden évben s még ezután 
hosszas ideig miadeu évben ugy ünnepeltük és 
ngy fogjuk  ünnepelni Márczius 15 dikél, mint s 
szabadság, egyenlőség és testvériség nsgy nap-
ját, ISMnk kitelhető fénynyel  és lelkesedéssel. 

A mint a hírlapokból olvassnk a közelgő 
Márczius ISnek méltó megünneplésére az egész 
országban nagyban folynak  az előkészületek és 
a nagy napot itt vármegyénkben ÍJ meg fogják 
ünnepelni, még pedig majdnem minden nagyobb 
községben. Eddig a kővetkező tudósításokat 
vettük : 

Csíkszeredában egy polgárokból alakult 
rendező bizottság vette kezébe az ügyet és két 
irányban fáradozik,  egyfelől  azért, hogy az ün-
nep méltó legyen a nagy nspboz, másfelől  pedig 
azért, bogy az ünnepélyen megjelenő öreg hon-
védek megvendégeltessenek. 

Az első rzélból programmot állított Össze, 
melynek főbb  pontjai a kővetkezők: 1. Elnöki 
megnyitó,  tartja: Darvas Béla. 2. Himnusz, 
előadja a helybeli dalegylet. 3. Szavalat.  4. 
Alkalmi  beszéd,  tartja Bothár  Béla. 5. Al-
kalmi  ének,  előadja a dalegylet. 6. Szavalat. 
7. Beszéd  az öreg honvédekhez,  tartja Haj-
nőd  Ignácz. A Szózat,  előadja a dalegyesület. 
Gyülekezés a Kossuth szálloda elölt, a bonuan 
az öreg bonvédek s más kivonult testületek tagjai 
délelőtt féltiz  órakor zeneszó mellett a helybeli 
róm. kath. templomba vonulnak isteni tiszteletre. 
Istentisztelet után az ünnepély a lentebb közölt 
programút szerint kedvező idő esetén a város 
báza előtti téren, kedvezőtlen idő esetén a Kos-
suth szálló nsgy termében fog  megtartatni. 

A második czél az öreg honvédek meg-
vendégelése, melynek megvalósítására gyüjtőive-
ket bocsájtoltak ki, azonkívül az ünnepély al-
kalmával erre a czélra egy pár Alléit minden-
kitől szívesen fogadnak. 

A város és közel vidék közönségét a mi' 
nél tömegesebb megjelenésre plakátokon szólít-
ják föl. 

Márczius 15-ónek ünneplese a ref. 
egyházban. Vasárnap d. e. 10 órakor a rrf, 
templomban márcz. 15 iki ünnepély tartatik. 
Szónoki beszédet tart Bitay lelkipásztor. Kö-
zönség és testületek sz ünnepélyre ez uton 
meghivatnak. 

A osiksomlyól róm. kath. főgimná-
zium önképzőkörének ünnepélye. A csík-
somlyói róm. kath. főgimnázium  őnképzőköre 
folyó  évi máiczius 16-én délután 4 órakor ün-
nepélyt rendez az alábbi műsorral: 1. Nyitány 
Dománffytól.  előadja a zenekar. 2. Ünnepi be-
széd, tartja Pap Béla VIU. o. t. az önképző-
kör elnöke. 3. „Székelyföldön",  előadja a féefl 
kar. 4. „Talpra magyar*, szavalia Kölönte 
Géza VII. o. t. 5. „Kurucz nóták", előadja a 
zenekar. 6. „Székelyek a szabadságit arczban", 
felolvasás,  tartja Albert Vilmos VII. o. t. 7. „Vi 
karban" Dürnertfil,  énekli a férfikar.  8. Nővé-
rek. irta Inczédy László, szavalja PAI Gyula 
VII. o. t. 9. „Zengje keblünk", Zsasskovszky-
tól, énekli a férfikar.  10. „Honvágy", irta Bud-
nyánszky Gjula, szavalja Csergő Gábor VIII. 
o. t. II. Hunyadi induló, irta Erkel Ferencz, 
előadja a zenekar. 19. „Kossuth nóta", uuiszonó. 
— A t. szülőket és tanügybarátokat ez uton 
hivja meg a rendezőség. 

Márczius 16 a tanítóképzőben. A cs.-
somlyói r. k. tanitóképzó-int. ifja.  Önképzőköre 
az ezernyolczsráznegyrennyolczadiki márcziusi 
események emlékezetére f.  hó 15 én d. u. 3 órá-
tól kezdődőleg ünnepséget rendez az intézel 
gyakorlóiskolájának nagytermében a következő 
müaorral: 1. Himnusz. Uniszonó. 2. Rákóczy nyi-
tány. Játsza: az önk. K. Zenekara, Kalivoda 
D. zenevezető közreműködésével. 4. „Szabad 
sajló. Zen. Dománffyból.  Előadja : az Önk. K 
énekkara. 3. Felolvas: Földes Zoltán, IV. é. 
növ. 6. A .Talpra magyar't. azav. Mihály J., 
III. é. n. 6. Hegedü-lrió. Előadják: Romhányi 
J. IV., Lacz K. III. éa Zupán M. II. éves nö-
zendékek. 7- „SzépIlonka" Melodráma. Előadja: 
Vargha F. IV, kiséri Romhányi J. IV. é. nőv. 
8. Hol a tavasznak.' Énekli: az énekkar. 9. 
Mi a haza, szav. Bléoessy K., III. é. o. 10. 
Szózat, Dniszouó. 

Márczius tizenötödike. Gyergyószent-
miklós hazafias  közönsége a folyó  évben is meg-
Ounepeli nemzeti ujraébredésünk napját. A ren-
dező-bizottság ez alkalomra a következő meg. 
bivót bocsátotta ki: M-gbivó 16(8. márczius 
15 ének 55 ik évfordulója  alkalmából Gyergyó-
szentmiklóson a községház nagy gyöléstermében 

főtéren  1903. márczius 15-én tartandó 
nemzeti ünnepélyre. A belépti dijak az elagott 
1848 9 honvédek javára fordítatnak.  I—II. sor 
1 kor., III-V. sor 60 fillér.  Jegyek-előre vált-
hatók B e r e c z k Sándor községi pénztárnok 
nrnál. Műsor : 1. Gyülekezés a községházánál 
reggeli 9 órakor s együttes felvonulás  a latin 
szert. róm. kath. templomba. 2. Ünnepélyes 
hálaadó isteni tisztelet !él 10 órakor, mely után 
visszavonulás a községházához, melynek nagy 
gyűlésiemében a nemzeti ünnepély következő 
műsorral folytattatik:  3. Himnusz. Egreasytől. 
Előadja a gyó^zentmiklósi dalárda. 4. Elnöki 
megnyitó. Tartja Dr. Lázár János or. 5. Már-
czius 15 ike. Jakab Ödöntől. Szavalja Simon 
Ádám. 6. Kohász. Ének. 7. Onnepi beszéd. 
Tartja Guelminó József.  6. Szilágyi Erzsébet. 

.Epizód* volt igas a korszakalkotó nagy 
események láncsolatában, de keretét képeste a 
4K-aa állami és társadalmi átalakulásoknak. 

A franesia  köztársaságnak is nemzeti ün-
nepe a nagy forradalom  egy jelentéktelen epi-
sódja, 1786. év jul. 14-ének évfordulója,  mely 
napon a feliogerUlt  nép a Bastille! megrohanta 
és földig  lerombolta. 

Mert igas as, hogy a történelmi tényezők 
nem állanak egymáatól elssigetelve, hanem egyik 
a másiknak szülője, tovább fejlesztője.* 

178«. jul. 14. utmutatéja volt a fejlemé-
nyeknek, a köztársaság kikiáltásának éa első 
megnyilatkozása volt a nép erejének, inely a 
nyomasztó azolgaságot magáról lerázni akarta. 

1818. márcz. 16-ét követte a nagy társa 
dalml és állami átalakulás, a „szabadság, egyen-
lőség, testvériség* jelasavaknak intézményekben 
való megtastesitése. 

A frauosia  köstársaság jnl. 14-én a nagy 
forradalom  emlékét, a magyar nemaet márcslus 
16 én a 48-as átalakulást ünnepli. 

Ünnepeljük aat, hogy saabadok lettünk; 
saabad lett aa egyén, a társadalom, a főid  s 
ezeknek ősszesége: a baza. 

Ünnepeljük asi, hogy egyenlők lettünk a 
törvények előtt rang, nyelv- és valláskülönbség 
nélkül. Lehullottak a társadalmi válassfalak,  me 
lyek oly hosain időn át részekre tagolták a 
nemietet. Aa Igasság, a méltányosság, a felebaráti 
szeretet hatotta meg a magyar nemességet, mely 
nem tekinti as áldozat nagyságát, önként lemon-
dott kiváltaágairól, megositá a néppel, felemelve 
4« „jogainak sáoesaiba.* Van-e még példa erre 
a világtörténelemben ?! 

Testvérekké lette a magyarság a nemzeti-
ségeket la, klterjeastve reájuk is aaokat a jogo 
kat, a melyekért ók nem kllsdőttek. .Igas sse-
retettal Síelte keblére a honfentartó  magyar elem 
as Dsssea nemzetiségeket, adni édes testvérei! a 

Ime 1848. megalkotta a társadalmi egysé-
get Ba aa egység batalmaa tinyesóje a nemzeti 
•rt kifajjláeéMk.  A polgári jogegyenlőséggel együtt 
ssáleaskb alapokra fektet  te aa alkotmányt a meg 

alapitotta a népképviseleti rendszert és kormány 
zati felelősséget;  miuden nemsetiségnek egyenlő 
törvényt és jogokat adott; megteremtette a sza-
bad sajtót, kimondván, hogy a gondolat azabad. 

.A kiváltság helyébe a jog lépett, melynek 
főeleme  as igazság.* 

Egy szebb jövőnek vetette meg alapját a 
nemzet. S ekkor ránk tört a hatalom zsoldos 
hadaival, hogy letiporja a friss  virágokat a meg-
semmisítse nemzeti önállóságunkat. .A jognak 
félnázadoa  szellemi haroza után, az ultima ra-
csióra kényszeritteltünk,' A világ biimulatára 
szembe szállott a nemzet a sokféle  ellenséggel. „Egyenlőség, testvériség, szabadság, Dobogtatja egy üatal sztvél! S békén előbb: tintával, tollal, szóval, Harczban aztán: a büszke lobogóval Vérrel, karddal la érte síkra szál], Jelszava egy r győzelem vagy halál" 1 

A mározinsi napok sokat tettek arra nézve, 
hogy a vitéz honvédsereg oly lelkesedésael éa 
halálmegvetéssel küzdött a szabadságért és a 
hazáért. A túlnyomó erő azonban végre is le-
ayügösött. Elnyomatás, börtön és bitó lett a sorsa 
a nemzetnek, de ast a fát,  melyet a márczius! 
ifjúság  elültetett, teljesen elpnastitanl nem lehe-
tett. Ha megtépetten is, de újra életre kelt, mert 
gyökerei, mélyen benyúltak a nemzeti érzés ta-
lajába. Ápolnunk kell e fát,  bogy nagyra uójjön: 
legyen a nemzeti nagyság és önállóság terebé 
lycs fája. 

Aa élet küzdelemből áll. Nemzetek élete is 
kOsdelem. Küzdelemmel tartotta fenn  magát ez 
a nemzet a múltban. X  mult pedig a jövő tükre: 
küzdelemmel kell tehát fenntartaa  a jövőben la. 

Kötelességünkhöz merítsünk lelkesedést éa 
hoDsseretetet, erőt és kitartást azon hősöknek 
emlékéből, kik 54 év előtt ss eszméért  éltek 
ás aiért meghaltak. 

toralj le áldva gyenge nnoka: 
Hol a küldők alrjal domborulnak . . 
Bizva jelében, nézd, kSvesd, Imádd: 
Negyvennyolca OrOkfényü  csillagát" !. 

Pál Gábor, 

Tóth Kálmántól. Szavalja Lázár Mariska k. a. 
9 Élj őseink hazája. Schumantól, Énekli a gyó-
szentmiklósi dalegylet. 10. Szózat Énekli a pol-
gári dalegylet. Kedvező időjárás esetén délután 
4 érakor a lőtéren népies ünnepély a kővetkező 
m ű s o r r a l : 1. HimnUBZ, előadja a polgárt 
dalegylet. 2. Talpra magyar. Szavalja Kiss La-
jos ur. 3, Ünnepi beszéd. Tart-ja Nóvák Albert 
ur. 4 Alkalmi szsvalat. Előadja Szabó Márton 
ur. 5. Élj őseink hazája. Énekli a gyószentmik-
lósi dalegylet. Este 8 érakor társas vacsora 
az ipartestület villamosan villágitott összea be 
lyiségeiben külön 2 K. 40 f.  részvételi dt| 
mellett. . . 

Oyergyoditroban a tantestület kezde-
ményezéséből a község közművelődési egyesüle-
tei rendeznek a szabadság hajnalának emlék 
napján hazafias  ünnepet. A rendező bizottság 
az ünnepély sorrendjét következőleg állapította 
meg. — Délelőtt 10 órakor ünnepélyes szent 
mise, melyen a közművelődési egyesületek tes-
tületileg jelennek meg. Szent mise után a kö-
zségháza nagytermében következik az ünnepély : 
1. Elnöki megnyitó, 2. „Hymnusz" énekszám 
3. „Talpra magyar" szavalat, 4. Onnepi alkalmi 
beszéd. 5. „Tavasz elmúlt" énekszám. 6. Haza-
fias  szavalat. 7. „Szózat." 

Oyergyóremetén a nem rég alakult 
Polgári Olvasókör, mely helyes és hazafias  mü 
ködéaének csak közelebbről is több alkalommal 
adta jelét, nagyszabású ünnepséggel flli  meg 
márczius 15 ét Az ünnepély a néhai Málnás 
Gergely féle  helyiségben este 7 órakor veszi 
kezdetét a kővetkező műsorral: 1. Megnyitó és 
felolvasás,  tartja Kénosy Géza elnök. 2. Hiin 
nusz énekli a vegyeskar. 3. Alkalmi szavalat, 
Vizi Jánostól. 4. Szózat. Énekli a vegyeskar. 
5. .Petőfi."  Ejy felvonásos  alkalmi szindarab. 
VégUI társas vacsora. 

A 

Csíkszereda, márczius 9. 
A közigazgatási bizottság mai rendea havi 

ülése, mely Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
tartatott meg kevés közérdekű a többnyire ma-
gánosokat és testületeket érintő ügyekkel foglal-
kozott; az előadói jelentések sem tartalmazváu 
különös jelentőséggel biró mozzanatokat; léhát 
röviden némely szőnyegou forgott  tárgyak ismer-
tetésére szorítkozunk. 

A belügyminiszter dr. Némely Károlynak 
A közigazgatási eljárás egyszerűsítése" czimii 

munkáját ajánlván, abból egy példány s közigaz-
gatási bizottság használatára megrendeltetni ha 
tázoztatott. 

Bemutattatott két aalamási lakósnak a me-
gyei főszámvevőliöz  intéseit nyilatkozata, mely 
azerint Kovács Lajos gy.-szentmiklósi kir. köz-
jegyző a Palágyl Sándor várhegyi közjegyző a 
ellen folytatott  fegyelmi  ügyben őket hamis tanú-
ság tételre szóllitotta volna fel. 

A feljelentést  a bizottság a büntető eljárás 
megindítása végett a kir. ügyészségnek kiadni 
határozta. 

A gyimeabükki gör. kath. iskolaszék tagjai 
a képviselőtestület által az állami elemi népis-
kola építéséhez való hozzájárulás tárgyában ho-
zott határonat ellen felszólamlással  éltek, mit a 
bizottság elutasított, mert bár igas, hogy a gör. 
katliolikunoknak van saját hitfelekezeti  iskolájuk, 
melyek fentartásáról  ők gondoskodnak, de inert 
ezen iskolát a község szétszórt fekvésénél  fogva 
még a gör. kat. hitfelekezetűek  gyermekei sem 
mind közelithetik meg és minthogy ezen iskola 
azük volta miatt as összes felekezeti  tanulók 
befogadáaára  amúgy sem elegendő stb. a felszó-
lalásnak nem volt hely adható. 

Caikszépvizl Ferenos Dénes és társa kéréBt 
adtak be, hogy a képviselő testület szoríttassák 
rá, miszerint az utóbbi időkben a községbe lete-
lepedett Idegenektől települéal dijak szedessenek. 

A kérés a netán meglévő települési sza-
bályrendelet alkalmazása iránt kiadatott a kép-
viselőtestületnek. 

Jakab Lajos csikszentmihályi lelkész, ál-
esperes a községi képviselő testületi tsgok vá-
lasztását helyben hagyó igazoló választmányi ha-
tározat ellen felebbezvén,  a bizottság a felebbe-
zésnek nem adott helyet, mert a kifogások  ré-
szint valótlanoknak bizonyultak, részint más ol-
dalról megczáfollattak. 

Figyelmet érdemel a bizottságnak a szép 
viai birtokosaági vagyonnak keselésére nézve 
hozott közbirtokossági megfelebbezett  határoza-
tokra kimondott bisottaágl végzés. 

A birtokosság azon határozata, hogy a 
.Farksa havaa* éa .Sóvé-utja' nevü erdóréasek-
ból 70 hold arányositáai költségek fedezésére  és 
iskola építési czélra nyílt árverésen értékesít-
tessék azon módosítással hagyatott helyben, hogy 
ha a külblrtokosok kívánnák a felhasinálat  érté-
kesítéséből befolyt  pénzösszegnek jogosultságuk 
arányában rájdk eső réssé, mely az iskolaépitési 
költségekre lenne elfordítandó  — nekik kész-
pénzben kiüsetendó. 

A birtokossági határosat azon része, mely-
ben as .Áldomás* nevü erdő értékesítéséből be-
folyt  és letétbe helyesett 81,000 koronának ará-
nyosítás! költségekre kért elfordítása  megtagad 
latolt, a panass mellőzésével helybenhagyatoit 
ugyan, ellenben ast aréa.t, melylyel ezen 31000 
korona kizárólag a » székely tises birtokosság 
tulajdonának nyilváníttatott, a bizottság batályon 
kívül helyeste, valamint hatályon kivfil  helyeste 
azt a részt ia, melylyel a Kúria döntvényével 
szemben a 3 tises blrtokossága használatában 
volt ingatlanokat továbbra is ktsárólag csak esen 

birtokosság tulajdonának nyilvánította ; megsem-
misítette végül ast a határozatát, melylyel as 
erdészeti bizottaág határozata ellenére a 3 tises 
székely birtokosság számadásainak a közbirtokos-
ság gyűlése elé terjesztését mellőzve, azt a 3 
tisea hatáskörébe tartozónak jelentette ki. 

Helyesléssel fogadta  a bizottság Udvarhely-
megye közönségéuek abbeli elhatározását, hogy 
Caikmegyében lakó, de Udvarhelymegyében két 
koronát felül  nem haladó állami egyenes adót 
fizetőknek  Udvarhelymegyében az útadó kivetési 
lajatromokba való felvételét  mellőzte, mivel szem-
beu egyúttal bisottaáguuk is a viszonosságot ki-
mondotta. 

Borszéki Bojum Lipótnak egy ajtó nyitást 
engedélyező alispáni másodfoku  határozat ellen a 
fürdő  üzlet igazgatósága által beadott felebbezéa 
elutasittatott, mert az engedélyezett ajtónyitás a 
vármegyei építkezési szabályrendeletbe nem üt-
közik. azonkívül pedig elfogadható  indok fel  nem 
hozatott. 

Csatóazegi Miklós Ágoston mozórendóri ki-
hágásos ügye ujabbi felvétele  iránti kérésének 
hely adatott s a főszolgabírónak  az eljárás meg-
indítása végett kiadatni határoztatott. 

Keresztes Gyula csíkszeredai lakóa által 
építési ügyének ujia felvétele  iránt beadott ké-
résnek hely nein adatott. 

Kovács Antal csikazentmiklóai anyakönyv-
vezető lielyetlesuek 50 korona működééi pótdíj 
az anyakönyvvezetői illetékből kiutaltatni hatá-
roztatott. 

Szaniszló Kálmán k.-ujfalvi  anyakönyvve-
zető tiszteletdijának 200 korouára és Tina Ádám 
anyakönyvvezető helyettea tUztuleidijáuak (iO ko-
ronára való felomelése,  valamint Balázsi Sándor 
jakabfalvi  anyakönyvvezető helyetteauek 10 ko-
rona pótdíj kiutalása javaslatba hozatott. 

Caikazentmiliály község képviselőtestületének 
azon határozata, melylyel az építeni - tervelt is-
kolaház épitéai költségeit erdóeladásból szándé-
kozott fedezui  a közigazgatási bizottság erdészeti 
bizottságinak figyelmébe  ajánltatott. — 

A székely iparkamara közgyűlése. 

Marosvásárhely, 1903. íebr. 27. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara február  27-én érdekes gyűlést tartott 
Tauszik  B. Hugó kir. tanácsos elnökl-te alatt. 

Elcőki közlések során bejelentelelt, hogy 
a keresk. miniszter Csernátb Sándor maros-
vásárhelyi szíjgyártónak, Kendoff  István ma-
gyarosi géplakatosnak, Kassai, Szakáts, Tamás 
és Késmárky székelyudvarhelyi timár iparosok-
nak, a kézdivásárhelyi Erzsébet árvaleány-ne-
velőintézelnek a székely ipar fejlesztése  czéljá-
jából pénz- és gépsegélyt adományozott. Sólyom 
(Schwarlz) Gyula szászrégeni lakosnak pedig 
átengedte a marosvásárhelyi czipőtalp szeg gyár 
gépeit, bogy faszeg-gyárat  állitsou a kamara 
területén. 

A tárgysorozat rendén egy korábbi fel-
terjesztésre vonatkozó keresk. miniszteri leirat 
alapján foglalkozott  a kamara ismételten is egy 
munkaközvetítő inlézet eszméjével, mely a szé-
kelységnek minden munkára való közvetítésé-
vel az Oláhországból hazajövelt segítené elő, 
egyben mig itthon munka alkslmakat teremt-
het a haza más részeiben állandó munka szer-
zés által mentené a székelységet attól, bogy ez 
bármi munkáért Oláhországba menjen. E kér-
dést tehát a kamara, a nemzeti misszió szem-
pontjából itéli és látná el, a miniszter azonban 
a budapesti munkás közvetítő mintáját tartaná 
szemelött, a minek itt szüksége nincs, mivel 
különösen ipari téren általános pangás van. — 
Ragaszkodik ezért a kamara korábbi javasla-
tához, melyben a munkaközvetítést a kamara 
kerület összes munkásaira, az ipari pályákra 
nevelendő székely ifjakra  is kiterjeszteni s ál-
lami támogatással vezetni kérte, a azékely mun-
kások helyes irányítását itt a keleti határrészen 
nemzeti érdeknek tartván. 

Köszönettel vette tadomásnl a közgyűlés, 
bogy a kereskedelemügyi miniszter a maros-
vásárhelyi czipész iparosok számára egymás 
után két szabászali tanfolyamot  rendeztetett 
minek igen nagy baszna máris tapasztalható, 
jövöre nézt pedig a verseny szempontjából épen 
nagy jelentősége van; köszönettel vette azt is, 
hogy a parajdvidéki gyapjuszővő ipar támoga-
tására Gáspár Domokos ottani lakásnak állam 
segély adatott, czélul tűzvén ki a gyapja érté-
kesítés mellett a níp hasznos foglalkoztatását, 
a gyártott czikkek piacz képessé tételét. Igen 
jó hatást telt azon bejelentés is hogy a keresk. 
miniszter 4, egyenként 100 koronás jotalomdijat 
engedélyezett a kamara kerület kitartó és ki-
váló szolgálnia, valamint ügybuzgalmat tanú-
sító ipári munkásai számára. Ezt a jutalmat 
minden évben újév táján adják ki. 

Feliratot intéz a kamara a keres, kormátui— -
hoz, a bomvédségi és közÖBbsdseregbeli t»k*ncs 
szükséglet kis iparosokkal késriuelése, valamint 
a székelyföldi  timár iparosok felsegitése  és ezen 
iparág versenyképessé tétele tárgyában. 

A titkár bejelentette, hogy a debreczeni 
és aradi karácsonyi székely bazárok sikerén fel-
buzdulva a marostordamegyei iparfejlesztő  bi-
zottság háziipari csikkeket küld egy pár al-
földi  város országos vásárára, s ha a kísérlet 
sikerül, állandó piáczakat biztosit a székely házi-
iparnak ; kapcsolatosan támogatandónak mon-
dotta a kamara, a háziipari raktárszövetkeaet 
eszméjét. 

Örvendetes tudomásul szolgált, bogy a 
keresk. miniszter Marosvásárhelyt egy lakatoa 



Mirezi os 11. C 8 I K I L A P O K 11. 
ipari közmühelyt hajlandó létesíteni éa a többi 
iparágakra ia fokozatosan  berendelni a nivel e 
tárgyban már az érdekelt iparosokkal, valamint 
a megyei iparfejlesztő  bizottsággal is megegye-
zésre jntott, a tárgyban a további lépéseket is 
megteszi. 

Tárgyalta a marosvásárhelyi Székely Tár-
saság megkeresése alapján egy székely Midi 
kereskedelmi iskola létesítésének eszméjét, Illetve 
felnjitja  e tárgyban folytatott  tárgyalásait az 
összes érdekelt tényezők kOzrevonásával. 

A gyergyóditrói szegény székely leányok 
számára as ottani székely társaság által alapí-
tott varrá éa kfitS  tanműhelyt állami támoga-
ásra ajánlotta. 

Telepitvónyesek-e a székelyek.*) 
A székely nép tudatában ma is teljes fris-

seségébeu meglévő hagyomány az, hogy a szé-
kelyek hon eredetűek, vagyis, hogy az Attilától 
Erdélyben hátramaradt hnnnok ivadékai. 

KOzel száz éve, hogy Timon, Pray, 
Schlflzer,  Eogei stb. történettudóaok a székelyek 
hnn eredete felől  kétséget támasztottak. Leg-
újabban Hunfalvi  Pál csatlakozott hozzájuk, azt 
állítván egyebek mellett, hogy a székelyek — a 
magyarnyelvnek teljes históriai fejlettsége  után 
— Magyarországról lelepitódtek a keleti határ-
szélre és pedig SzL László, vagy Kálmán ural-
kodása idejében. 

Hunfalvival  szemben, ki a Székelyek hun 
eredetét a krónikások találmányának s azokat 
mese íróknak deklárálta Nagy János, Orbán 
Balázs s mások, főleg  pedig Nsgy János egész 
légióját sorolva fel  a régi és ujabbi íróknak, 
kik azt állították, hogy a székelyek scbillia-buo 
eredetűek, kimutatta, hogy nem a krónikások 
találmánya, hanem valóban néphagyomány ez. 

Hunfalvival  szemben szintén állást foglalt 
Nagy Géza is .Adatok a székelyek eredetéhez 
és egykori lakhelyéhez" czimfi  tanulmányában a 
„Nemzeti Krónika" s ezt kiegészítő Kézai, 
Turóczi, Pozsonyi, Bécsi, Budai, Hun atb. kró-
nikák, valamint az Anonymns által lentartott 
hagyományok és mondák egybevetése, az ellen-
tétek kiegyenlítése, azok egyes helyeinek meg-
bízhatósága és meg nem bizbatósága kitüntetése 
mellett, úgyszintén az Összehasonlító nyelvészet 
kutatásai folytán,  megállapítván a Nemzeti 
Krónika és Béla Névtelen jegyzője írásainak 
idejét, elég megbízhatósággal kimutatja: hogy 
a székelyek nem telepitvényesek éa nem Szent 
László, avagy Kálmán idejében jöttek Erdélybe. 

Nagy Géza Szabó Károlylyal szemben, ki 
Anonymnst I. Béla uévlelen jegyzőjének mondja 
az Anonymus korában a dn (és tu) végzet ü 
nevek és szók véghaogzója koputtságának már 
előrehaladt stádiumára, vagy is a nevek egy 
részénél teljesen uralkodóvá lelt vég hangzó 
vesztett alak s a másik résznél is megkezdő-
dóit régebbi forma  kiszorítására való hivatko-
zással azt irja, hogy Anonyuinsnak e szerint az 
5 müvét 1138—1211. közti években kellett írnia 
fa  pedig oly időben, melynek nyelve az 1138. 
évhez képest már uj s az 121 l éhez képest már 
régies volt. Ez idő — irja továbbá — megfelelt 
IU-ib Béla uralkodásának 1173—1196. s mivel 
a Névtelen a királyról mint elhunytról emléke-
zik meg, magát az előszóban boldog emlékezetű 
Béla király jegyzőjének nevezve, müvét az 1196. 
utáni években irta és pedig tekintve azt, hogy 
nyelvi sajátságai már az 1211-ibez képest is 
avultak s bizonyos tekintetben inkább eltérnek 
attól, mint a Il-ik Béla korabeliektől: idős 
korában. 

Ha Anonymus a XII-ik század második 
felében  élt is: műveiben a magyar hagyomány-
nak nem azon formáját  adja vissza, a milyen 
ai 3 korában volt. Anonymns oly eseményeket 
beszél el, melyek az ó korában már elkezdtek 
vala maradni. 

Különben Nagy Géza sem állítja egész 
határozottsággal, mintán a di  és du véghang/.ó 
nélküli alak elfijOn  már II. Bélának egy 1135-
ben kelt oklevelében is, hogy Szabó Károlynak 
és Tóldinak a Névtelen jegyzőre nézi ne lehetne 
igaza, vagy nem lehetett volna legalább II. Béla 
jegyzője, hisz azt irja; „Van abban valami, mi-
dőn Tóldi s Szabó Károly a honfoglalás  tör-
ténetének azon mindenre kiterjeszkedő, részle-
tező elbeszélésében, mely Anonymus miivét 
annyira megkülönbözteti a Nemzeti Krónikától, 
a hagyomány frisseségét  látjuk s I. Béla jegy-
zőjévé teszik Névtelenünket. — ő ugyan III. 
Béla korában «It, de a forrás,  melyből a hon-
foglalás  minden más tudósításnál részletesebb 
történetét merítette, az a magyar hagyomány-
nak III. Béla koránál jóval előbbi időből eredő 
változata kell hogy legyen. 

Anonymus bizonyára azt is a hagyomány 
régi feldolgozásából,  mint régebbi forrásból  vette 
a mit a székelyek szerepléséről mond a honfog 
lalás alatt, s melyszerint a mit ir nem lehet az 
0 találmánya, sem nem lehet 6 mese író. 

Bár mint legyen is annyi bizonyos, hogy 
a XII. század végén már közhit volt, hogy a 
székelyek a hunok Erdélyben maradt ivadékai, 
hisi Anonymus, ki 1196. körül élvén, ha Szent 
Lászlónak nem is, de Kálmánnak kortársai kö-
zül nem egyet ismert, nem irta volna a szé-
kelyekről, hogy szok Attila hunjai, ha Szent 
László vagy Kálmán alatt települtek volna be 
Erdélybe. 

Hunfalvi  és társainak okoskodása tehát 
mind Anobyu n , niiu>l uz tM i-t: vele megegyező 
többi krónikák hagy .inányaivM szemben teljesen 
elesik. 

Mintán Hnnfalvi  Pál a székelyeket lele-
pitvényeknek, Nagy Géza finlitett  müvében 
pedig a magyarokkal egyidejűleg bejött, ezekkel 
közös törzsű Soba vagy Csaba magyaroknak, 
én pedig a Névtelenre és nemzeti székely s más 
krónikákra támaszkodva Attila hátra maradi 
hun ivadékainak kívánom tartani, tekinteni, a 
mert a nemzet vérébe átment hagyományt és 
mondákat a székelyek Attilától maradt Szittya-
hun eredetére nézve az általuk felhozott  s erő-
szakoltnak talált tanulmányaikban nem látom 
megdönteni: e munkám menetén én is tekintet-
tel leszek azon adatok csoportosítására a Hun-
falvi,  Nagy Qéza s társaik által felbozottak-
kal szemben, melyek a székelyek eme Attila 
hun eredetisége mellett a már egy és fél  ezred-
éves hagyományok megerősítésére irányulva némi 
szolgálatot tehetnek. Teszem pedig ezt ama 
rövidséggel, mely e munkám czélját és keretét 
át nem lép, de annak megvilágítására szükséges. (Folyt köv.) 

•) Néhai Titos Mózes lelkésznek a „Caikraegyel füzetek"  folytatására  Irt, de már kl nem adhatott munkájából. 

Olt&regyleti élet Csikszépvizen. 
A csiksiépvizi Srm. kath. egyház község 

aói tagjai Fáraó Simou alesp plébános kezdeménye-
zésére éa vezetése alatt pár évvel az előtt .01-
tár-egylet"-té alakultak a ez idd óta nemes ver-
sengéssel fáradoznak,  hogy kia templomunkat 
minél díszesebbé tegyék a ez által a vallásos 
érzelmet fejleszazék.  Meg is látszik ei áldásos 
működésnek nyoma, mert aein mondom ugyan, 
hogy elhanyagolt állapotából, mivel ilyen soliu 
sem volt, hanem régi alakjából egészen kiemel 
ték iBtenuek e kis hajlékát, ugy, hogy az,.most 
valóban fényesnek  mondható ÉB egyházi ruhák B 
fölBzereléBekben  ia gazdag. 

A .Oltár-egylet" megalakulása óta ennek 
működéséből, miut egy ösztönt kapva az egyesek 
ia: as adakosásban sziate versenyre kelnek; 
azonban felfogva  az irás eme szavait.- „Ne tudja 
bal kezed, hogy mit less a jobb* a titok leple 
alatt hozzák meg áldozataikat; a igy részeBite-
nelí a gyakori meglepetésekben, auélkiil, hogy 
tudnók kitől jön ai. 

Igy nyert e kis templom nem régen egy 
Lurdesi Bzeut szűz és egy .Jézus szent szive* 
szobrot; igy 16 drb különböző nagyságú alpakka, 
12 drb bronz gyertyatartót és egy igen értékes 
örök mécset. 

De hosszas volna fölsorolni  az egészet s 
nem is akarom : nehogy az öndicsokvés biiuébe 
essem, azt azoubau még sein hallgathatom el, 
hogy .Oltár-egylet'-ünk tagjai minő buzgalmat 
fejtenek  ki az oltárok díszítésében különösen a 
májusi és októberi vecaernyék alkalmával; a 
nagypénteki szent sir készítése körül a más Ün-
nepeken is. Ebből látható, hogy ai örménységből 
nem halt éB uem fog  ki halni a régi hagyoíná 
uyos vallásos buzgóaág és hogy meg tudják mu 
tatni mennyire méltó utódaik, őseiknek, kik val-
lási meggyőződisiikért kéBzek voltak oda hagyni 
a földet  melyen bölcaójiik ringott s a vallásuk 
árán kínált kényelmet fölcserélték  az ismeretlen, 
nagy világba vezető váudor bottal, melyhez a 
hazátlánság keservei, a nyomor éB azeuvedések 
hosszú láuczolalu füzódött. 

Az Isten dicsőítésére hozott fáradozás  árán 
teremtett külozim miatt — leht tnek olyanok, kik 
e működést a külsőség vádjával illetik ; azonban 
ezeknek megsúgom azt hogy: „A belső isteni 
tisztelet csak ugy teljes, ha külső jelek által is 
kifejezzük. 

Az .Oltár-egylet tagjai — önmegadóztatá-
sukon kivül sietnek inegragadoi minden alkalmat 
hogy az egyleti vagyoot gyarapitbassák s e czél 
ból évenkint egy két estélyt szoktak rendezni. 

A folyó  évi első estély rebruár hó 23 án 
tartatott meg, mely daczára, hogy közBégünkben 
a lefolyt  farsangon  ez az ötödik volt: fényesen 
sikerült. 

Ez estélyen a magasztos ügy ezéljára fe-
lülHzottek: özv. Dziátkevitsh Jánosué, Deák 
Elek, Kossuthán Tódor (Szamoaujvár) 10—10 kor. 
özv. Zakaziáa lzaáknó 6 kor. özv. Száva Kaj-
tánnó 5 kor. Gyárfás  Miklóaué. id. dr. Zakariás 
István 4—4 kor, Pototczky József  3 korona. Po-
tolozky Antalné 2 kor. 74 fill.  Fejér Jakaboé, 
özv. Jakab Jánosné, Kain Adolfné.  Hoió Anna 
Theil Frigyesué, rőt. Fáráó Simou, Fejér 
Jáuos, Szebeny Antal (Csicsó). Pototczky Márton 
(Csíkszereda), idősb. Zakariás Lukácsáé, ifj.  Za-
kariás Lukácsnó (Oyiuies), Szentpéteri Margit 
2—2 kor. Fejér Miklós, özv. Pototczky Gergelyné, 
Csiszér Péter, Siebeni Péter, ZaksriáB Geró és 
Zakariás 1.. Antal 1—I koronát. 

Fogadják mindnyájan áldozatkészségükért a 
rendezőségnek az .Oltár-egylet" nevében kifeje-
zett hálás köszönetét I 

Tndoalto. 

menté, mely keres, kutat a mnltban s emlékestet 
•iiludenre, mit a k-ulliaosi nagy gondolkozója 
i-'inak, czélra vezetőnek talált évezredes fajunk 
szellemi, erkölcsi és faji  megszilárdulására. 

De nem csak emlékeztető, hanem ulmu-
tató, mely biztos kézzel vezet a nemzetiségi 
aspirácziók és a vallási féltékenykedések  tőm-
kelegében az egységes, a független,  az erős 
magyar nemzeti állam felé.  És ennek a kulcsát 
a népiskolában leszi le, mint olyanba, a mely, 
ha hivatása magaslatán áll, a nemzeti ügynek 
örök becsű szolgálatot tehet. Joggal kérdi tehát, 
bogy szabad-e  félnünk  saját  otthonunkban 
a nemzeti  iskolától  ? És a mint mondja, — 
a magyar haza bű polgárának vallhatja-e magát 
az, a kinek nem a nemzeti iskola teljes kiala-
kulása Ifbfg  szemei előtt ?! Állam a nemzet. 
Államalkotó nemzet Magyarországon pedig csak 
a magyar lehet! Es mégis naponként hány meg 
bány idegen ajkú iskolában hangoztatják a Kár-
pátok bérczei közt az ellenkező tauokat; háuy 
helyen sikkasztják el nyelvűnk, fajunk  felsőbb-
ségét, sőt meghamisítják á térképeket 1 

Érzi és mint miuiszteri tanácsos tapasz-
talatból ismeri ezeket a szomorú állapotokat. 
Ezért gyüjté össze muukája keretébe azokat a 
szétszórt gyöngyszemeket, melyeket korunk ki-
váló politikusai hangoztattak. 

íme ezek közül az Apponyié, ki a tanító-
fizetések  kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 
tárgyalásakor mondá: „Nincs a világon állam, 
nincs .leuizet, mely eltűrné azt az állapotot, de 
csak egy napig is, hogy a népiskolák egyrésze 
nem nevel neki hü állampolgárokat, hanem ellen-
ségeket nevel neki, vagy mint Wlassics Gyula 
miniszter mondja egyik képviselőházi beszédében: 
„Nemzeti leiünket alapjában ingatuá meg, ba 
ii'-in magyar It-nne itt az elsőrendű ka!tara. 
Tehát csak ellenségeink félhetnek  a magyar nem-
zeti iskola varázs erejétől. 

Ezeket a nyilatkozatokat pedig jó lesz, ha 
Korodi Lntz, Lukácsiu, Korn Antal és társai 
megértik, mert illetékes helyről jönnek és nekik 
szólnak. 

Elhangzottak e nemes igék az ország első 
tudományos csarnokában a miniszter jelenlété-
ben, százak tapsai közt, mely tapsnak kell hogy 
visszhangja legyen a négy folyó  mentén. 

DH nemcsak az erős nemzeti érzés, hanem 
az erkölcsi kérdések megoldása és a magyar 
föld  népe anyagi boldogulása jelemzik az emlék-
beszédet. Ez a rész az, melyben az iró keres, 
kniat, következtet s mindenhol megtalálja a 
hiányt és megmutatja a tennivalókat. 

In lát juk, bogy valóban mily szüség van 
az iljusági egyesületekre és a gazdasági ism 
iskolákra. 

Utoljára emlite:n meg, hogy az emlék-
beszéd egy más, idáig vajmi ritkán bangozlalott 
tételt állii. fel  a ez az, hogy a „tanítóság  a 
kőzmivelödés  és  közgazdasági  mozgal-
makba mint  vezető  bevonassék." 

Az erkölcsi jutalom mellett pedig nem sza-
bad késni a társadalom és a nemzet igazságos 
anyagi  elismerésének. 

Oly kijelentések, melyek megnyugvást 
kelt beinek, mert ezekből látni lehet, hogy ma 
illetékes helyen nem óhaj többé haoem követe-
lés a tanító szellemi, lársadalmi és anyagi hely-
zete jobi'Ulása. Ennek fényes  bizonyítéka az uj 
fizetés  rendezésről szőlő javaslat, mely a taní-
tót tisztviselőnek tekinti s egy jobb anyagi 
megélhetést biztosit számára. Itt, az ország 
keleti szélén, a tengernyi oláh és szász közé 
beékelt maroknyi székelység nevében üdvözöljük 
dr.ifakay  Béla miniszteri osztálytanácsost a 
magyar faj  érdekében lett bátor kijelentéseért. 
Reméljük, liogy a gazdasági ism. iskolák és az 
ifiusági  egyesületek végre nálnnk is megvalósul-
nak s azok erkölcsi és anyagi támogatása elöl 
a kormányzat oly buzgó apoztolai, mint dr. Makay 
Béla, neur. zárkóznak el. Eötvös egész Magyar-
országé volt, hirdetett eszméi csak akkor adnak 
bő aratást, ha azok ringó arany kalászával 
találkozunk ugy az allöldön, mint a Hargita 
tövében. Ca. Peterffy  Jóaaef. 

tétnek ás tiszteletnek azon megnyilatkozásáéit, me-lyekkel jelen alkalommal elhalmozták. A nagy társasig a l'-̂lobb kedélyhangulatban az éjféli  órákig töltötte az időt, ekkor a megjelentek egy része eltávozott, a más ren még hossza Ideig, majdnem a hajnali órákig maradt egyfltt. 

Az Eötvös ünnep. 
A magyar közoktatás megalapítójának 

br. Eötvös József  halálának 32-ik évlordnlőján 
a kOzel mult napokban oly ünnepély volt a tu-
dományos akadémián, melynek tartalmilag pár-
ját a mnltban aligha megtaláljuk. 

Jelentékenyé lette azon nagyszabású em-
lékbeszéd. melyet dr.  Makay  Béla  miniszteri 
osztálytanácsos tartott s a mely nem a külső 
behatásokon, hanem az egyéni meggyőződésen, 
a történelmi igazságon, a reális élet kívánta 
gyakorlati alapon látott formát.  Páratlan, mert 
nem az üres szóvirágok tömkelege, hanem me-

Bucsu vacsora. I>r. Perjéssy Mthályuak, a helybeli kir. I urvéuyszék volt jeles elnökének tiszteletére a kir. törvényszék és kir. járásbíróság tisztviselői folyó  hó 7-én este a Romfeld-fólc  nagyteremben bucsuvacso-rút rendeztek, melyen nz említett, két testület összes személyzetén klvnf  képviselve voltak a városunkban levő összes liivulnlok, továbbá a ra. kir. honvédség cs csendőrség. A megjelentek uagysxáina szépen illusztrálta azon szeretetet és tiszteletet, melyben a távozó kiváló elnököt liivatulnok társai alárendeltjei és e város és vidék intelligeus közönsége részesítettek. A nagy éB kiváló társaság már 8 órakor teljes számbuu együtt volt s a három sorban felterített asztalok mellett minden helyet elfoglaltak.  A nyom-ban érkező Penéssy Mihályt a zenekar a Rákóczy indulóval, az összegyűltek pedig viharos éljenzéssel fogadták. A gazdag és Ízletes vacsora második fogása után A n t a 1II y Gábor törvényszéki bíró mondott lendületes és tartalmas pohárköszöntőt, melyben ki-emelve a távozó elnök etevttlhetleu érdemeit, melyek-kel itteni rövid mttködését megörökítette, bíró tana! és a törvényszék tisztviselőinek nevében Is érzé-keny bucsut vett a távozó elnöktől. Pohár köszöntőket mondottak még: Mlkó Bálint főispán,  B e c z e Antal aliapán, Nagy Sándor Ugy véd, Szacsvay Imre kir. járaabiró, Sz t u p j á r Samu kir. ügyész, kik mindnyájan Perjéssy Mihály dr. Itteni működését méltatták ékesebbnél ékesebb beszédekben. Azután Perjéssy Mihály emelkedett szólásra ás igen szép beazédben mondott köszönetet a szere-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. F. hó io én tartotta eljegy-

zését dr. Oyörpál Domokos helybeli ügyvéd Gál 
Józseí takarékpénztári igazgató leányával, I r-
máva l . 

— Esküvő. Révén Mór és csíkszeredai 
Hannát Róza, a dr. Harmath Leó járás orvos 
nevelt leánya folyó  hó 17-én tanják eakflvtfikM 
Csíkszeredában. 

— Kinevesés. A csíkszeredai Ur. tör-
vényszék távozó elnöke dr. Peijéssy Mihály 
helyére a kiuevezés gyorsan megtörtént. — Aa 
igazságügy-miniszter előterjesztésére Ö felsége  dr. 
Oullya  László szászrégenl kir. Jáiásbiflft  ne-
vezte ki. 

— Uj ügyvédi i roda Csíkszeredában. 
Dr. Györpál Domokos f.  hó I-éa nyitotta meg 
ügyvédi irodáját Pototzky Alajos házában. 

— Uj anyakönyvvezető. Aa Igazságügy, 
miniszter a Tamás Béla elbuaytával megürült 
Csíkszereda városi aayaköoyvvesetói állásra dr. 
Ujfalussy  Jenő polgármestert neveste ki évi 240 
korona tiszteletdíj mellett. 

— Kaszinói vacsora. A helybeli uri 
kaszinó folyó  hó 14-én eate a kaszinó helyisé-
geibeu alelnökének, dr. Perjéssy Mihálynak tisz-
teletére társas vacsorát rendes. 

— Tanítói kinevesés és áthelyezés. 
A vallás és közoktatási miuisaler Gábosi Lásaló 
gy. ditrói polgári Iskolai aegédtaaitót a X-ik flse-
tési osztály 8-ik fokozatába  rendes tanítóvá ne-
vezte ki; szépvizi Balázs Béla magyarpádel áll. 
eleini iskolai tanítót pedig a korlátköi állami el-
letni iskolához haaon minőségben áthelyeste. 

— Pénztárnok választás. Városink 
képviselő testülete f.  bó 9-én Beoze Antal alia-
pán elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tar-
tolt, melynek egyetlen tárgya volt a Tamás 
Béla halálával megüresedett pénztárnoki állás 
betöltése. Az állásért négjen pályáztak, neve-
zeteden: Bálint  Károly csiktaploczai községi 
pénztárnok, Szentes  Gergely volt helyettespénz-
tárnok, Vúrady  Dénes tanács irnok és Bara-
bás Béla díjnok. A kandidáló bizottság, mely-
nek tagjai Becze Antal elnöklete alatt Qjfalusy 
Jenő, D-lvM Lajos, Dávid János é« id. Baocz Ig-
nácz voltak, mind a négy pályázót jelölte. Ezután 
elnök elrendelte a választást. A szavazatok 
megolvadása után kitűnt, hogy Szentes  Gergely 
7, Bálint  Károly 6 és Barabás Béla 6 sza-
vazatot kapott B miután igy egyik sem kapta 
meg az abszolút többséget, elnök Szentes és 
Bálint között uj választást rendelt el, melynek 
eredménye sz lett, hogy Bálint  Károly 12 sza-
vazatul a Szentes  Gergely 9 szavazata elle-
nében pénztárnokká megválaszta>ott. 

— Zakariás Lukács caikaaentmártoni 
szolgabíró a Magyarország szerkesztőségéhez a 
következő táviratot intézte : Szíveskedjék beoses 
lapjában köizéteuni, miszerint én Jankovfoh  Béla 
képviselő uruak a ház mározius 4-iki ülésén elle-
nein felhozott  azon állítását, mintha ó, a oaik-
szuntinártoni választás alkalmával velem szembe 
azt a kifejezést  használta volna, hogy .Szolga-
bíró ur nekem hazudott" valótlan ráfogásnak 
nyilváuitoin. Z a k a r i á s , ssolgabiré. 

— Pályatételek. A .caiki róm. kath. 
tanító-egyesület* a következő pályatételeket tflx. 
ki: 1. Minő módon és eszközökkel vehet réast a 
tanító a székely akczióbaa (küzdelemben) ? 2. Mit 
tehet a tanító a gyümöloafatermelia  éa székely-
gazdálkodáa intenzivebb fejlesztése  érdekébea ? 
A kél legjobbnak talált dolgozat beadói 40—40 
korona jutalomban részesülnek. Pályamunkákat 
osak az egyesület tagjai adhatóak be. Beküldési 
határidő 1903. év szeptember hó OIBŐ napja. — 
Pályamunkák a azertó aevét rejtő jeligés levél-
kével eltátva a kitűzött határidőé belől Csikaom-
lyóra, — Karácsony József  tauitóképsó-intéseti 
igazgató, egyesületi elnök kezéhez küldendők be. 
Caikaomlyón, 1903. márcaiua 9. Xántus Elek e. 
jegyző. 

— Tüzeset. A mult szerdán éjjel Aloslk 
területéről nagy fényár  terjedt asét messze vi-
dékekre, mely kétségtelenül tüsvéaanek volt a 
tanújele. Ezt azonban sokan az Aloaikoa pár 
nappal az előtt történt képviselő választással 
h'oziák kapoBolatba és pedig mint a pártoskodia 
ulójátékát. Ez a vélelem pedig teljesen alaptalan 
volt, mert a tűzvész nem a sseatmártonl válaaitó 
kerület községeiben, hanem Csikueatlmrén volt, 
a hol eddig iameretiea okból a Baláss János 
csűre gyuladt ki, a az akkor elég nagy mennyi-
ségben hullott eső daczára la a meggyalt csűr 
és egy azin elhamvadt. Másnap Csütörtökön 
ugyanott alig 100 lépés távolságra gyulladt ki 
egy caür Szabó Ágoatonaál, a kinek, valamint 
VaBzl Józsefnek  egy-egy oaüre és egy-egy azins 
vált a tttz martalékává. Nincs kizárva, hogy esea 
esetnél szándékosság la közbejátssotL 

— A tavasa h í rnökét Bár nálunk ko-
rán van még a tavaszról beszélni a mit at el-
múlt zord tél után talán inkább várunk, mint 
máskor, még is a mint ai időjárási tényezők 
mutatják, nem állunk messze attól. — A mező 
egyelőre megszabadult a jégkéregtől, a közelebb 
mult tavaszias napok megszólaltatták a mező 
énekeseit: a pacsirtákat, első dalukat hangoz-
tatták már a levegőben, mely annyira kodra 
a fülnek,  mert a terméscet ébredését hirdeti, 
hogy nemsokára betölti illatával a menőt és rétet A 
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most hirtelen téliesre vált időjárás sem 8/1 te-
hát el ebbeli reményűnket, hogy a tavaszi fo 
valóm közelget, mert erre enged következtetni 
a hideg tél, mely az idén állandóan kitartott s 
biszazük, bogy pár bét alatt megindol a mezei 
mnoka. 

— T w n t a görgényi havasokra. 
A kolozsvári erdőigazgatósághoz tartozó három 
gOrgéoyi erdőgondnokság fabozama  eddig rizen 
szállittott le a berbusi faraktárhoz.  K mellett a 
szállítási mód mellett nemcsak az anyag meny-
nyilége, de minősége is szenvedett, sőt a tűzifa 
hozamnak csak csekély része volt értékestbelő. 
Darányi fSldmivelési  miniszter e bajon segítendő, 
a vizén való szállítás beszüntetését elhatározta 
és a szászrégeni vasúti állomással vágánynyal 
ősszekOtOlt berbusi faraktárból  kiimiulólag a 
görgényi erdőségekbe erdei iparvasutat épit és 
ezen 48 kilómét ere* íparvaentnak mintegy 7 
millió koronára ingó költségét a beruházási 
hitelből az állam erdészetnek szánt összegből 
fogja  fedezni.  A füldmivelési  miniszter intézke-
dése folylán  a görgényi erdők 1901—1913. évi 
vagy is 10 évi fahozamának  terület azerint, lö-
vőn való eladásáért az árverés már megtarta-
tott. A szerződési feltételek  szerint a kinc-tár 
arra kötelezte magát, hogy a szóban forgó 
iparvasutat a favásárlóuak  üzemképes állapot-
ban 1904. évi szeptember hó végével fogja  át 
adni. A va«ut kedvező fogadtatásra  talált, hogy 
a kifejlődött  élénk verseny következtében a 
becsár fölött  1.413.956 korona éretett el, a 
tervezett vasút építési költségei tehát a jőve 
delem többletből 5 év alatt megfognak  térülni 

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner-
télé Impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvuiból a leg 
jobb főzelék  és zöldség lerein éa hogy \irág 
magvaiból fakad  a legszebb virág. — Szóval a 
Mauthner-féle  magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók. 

— Nyilvános számadás. A c-iksze-
reda—zsögödi Oltáregyesűlel javára 1903. évi 
február  18. és 20-án rendezett gyermek szin-
eiőadás összes bevétele -144 korona 20 fillér  és 
kiadás 378 korona 40 fillér,  maradt tehát az 
egyesületnek készpénzben 61 korona 80 fillér. 
Ezen kivül az egyesület vagyona növekedett » 
teljesen nj színházi díszletekkel körüliéiül 
200—250 kor. értékl t-n. Felül fizettek  : Bocs-
kor Béla dr. 8 korona. Szabó Anlalné 80 fii!.. 
Hajnód Ignácz 3 kor., Csiszér Károly G0 üli, 
Lakatos Mihály 1 korona, Dávid Ignácz id. 1 
korona, Fülöp Alajos 1 korona. Csiby N. 40 fill. 
Erőse József  1 ko:ona, László Ibolyka 1 kor. 
20 flll.,  Mihály István 40 fi:l„  Kőrösy Géza 1 
korona, Hriwig János 2 korona, Szigelhy Ujuln 
1 kor. 40 fiH.,  Ko/enfeld  D. 2 korona, S/.vo-
boda József  1 kor. 40 flll.  Török Ferencz 3 
kor., N. K. 40 flll.,  Szász Lijosné 40 flll..  Nagv 
Sándor 40 flll.,  N. N. 40 fi!l.,  Perjés,)- Mihály-
dr. 1 koron* 80 flll.,  MáirayI. 40 fii  1., Tauber 
József  dr. 80 fiil..  Jancsi István 80 fill.,  Mikó 
Ilona 10 korona. Puskás Taiuás 40 íi.l.. Kuuics 
lőhadnagv 60 fill..  Keresztes Gyill-i GO fi  lér. 
Riszner Ödön 2 korona. Gözsy Árpád l kor. 
20 flill-,  Bariba Feiencz 2 korona. 

— A „Zenélő Magyarország jubilál, 
mert 10 ik évfolyamát  járja e pumpá* zongota 
zenemű lolyóirat, mely ma már a l"g|obb nevü 
hazai és külföldi  zeneszerzőket sorolja állandó 
munkatársai közé s eddig megjelent 10 év-
folyamú  vaskos köteteiben 2600 zeneoldalon a 
hazai és külföldi  legjelentősebb zeneszerzők 
több mint 800 müvét hozta nyilvánosságra — 
melyek legtöbbje ezáltal lett uépszerüvé. Mai 
napig 230 — mindenkor 10—12 zeneoldalt tar-
talmazó füzet  jelent meg ez életrevaló és min-
den zongorázó és énekesnek kincseket érő ze-
nemű folyóiratból,  ugy hogy félmillión  lelni 
megjelent füzetei  mindi-n zongorán kell. hogy 
feltalálhatók  legyenek. A most meginduló uj évi 
folyam  első tüzete tartalmazza a következő 
kedvelt és népszerű zeneműveket: „Hogyha 
tudtad bogy nem szerettél, miért csaltál meg 
engemet" és „BozsaMári libája" magyar nótá-
kat a „Csókon szerzett vőlegényéből (énekli 
Fedát Sári). Gaál Ferencz „Szylveszter esté-
jén". 'Idillt. Banmann Károly legsikerültebb 
kupléjál — „Az én papám"-al és végül a 
„Mindig vigan" (Semper fidelis)  világhiiü 
amerikai induló Sousa Fülöptől. Havonta két 
hasonló gszdag tartalmú füzet  jelenik meg s 
negyedévben 6 lűzetre csak 3 korona az elő-
fizetés,  a mely a „Zenélő Magyarország" 
(KIAkner Ede) zenemükiadóhivatalába Buda-
pest, VIIL Józsefkőrut  19—24. intézendő, hol 
egyúttal minden nyomtatásban megjelent zene-
művek legjobban megrendelhetők, a honnan 
minden zenekedvelőnek mutatványszámot éa 
zeneműárjegyzéket ingyen és bérmentve küldenek. 

— n . Józsefnél  tragikusabb életű 
uralkodó nincs a magyar történet emlékei közt. 
Mennyi reui'uyuyel várták, mennyi szeretettel 
fogadták  a trónon, s alig hogy rajta flit,  a me-
gyék megtagadták rendeleteinek végrehajtását, 
az ország elégedetlen volt, küldöttség járt Ber-
linben, a porosz királytól kérni királyt a ma-
gyar trónra. Pedig a császár mindig jót akart, 
csakhogy rossz nton kereste javunkat. 1790. 
jan. 98-ikáa végre a beteg császár egy tollvo 
uássál megsemmisítette régebbi rendelkezéseit. 
Egy füstbe  ment élet keserűsége tölthette meg 
szivét, mikor a jóindu'at tévedésein végig te 
kintve, azt kellett látnia, bogy mindent jóvá 
kell tennie, mindent eltörülnie, a mit tett. „Hogy 
egyszerre véget vessek a magyar rendek min-
den, eaak némileg is méltányosnak látszó pa-

naszainak, ezennel megszűntetem az uralkodá-
som kezdete óta kiadott általános rendeleteket 
és intézkedéseket, és mindent azon állapotba 
helyezek vissza, melyben a boldogult császárné 
halálakor volt. Kiveszem azonban a toleranczla-
pátenst, a lelkészségek rendezését, továbbá szt, 
a mi a jobbágyakra vonatkozik. — Szívből kí-
vánom, hogy Magyarország ez intézkedés által 
annyit nyerjen jű rendben és boldogságban, men-
nyit én akartam szerzeni minden tárgyban való 
intézkedéseim által.* Ez a szomorú irat, mely 
a koronának Budára hozatalát is elrendelte, volt 
a József  császár politikai végrendelete. A hal-
dokló császár mig hallhatta a nemzet őrömnj-
iongásáuak birét, a melylyel az ő politikai ter-
veinek megsemmisítését fogadta.  A császár 
utolsó éveiről rajzol szép és meleg képet Mar-
czali Henrik kitűnő tudósunk, a Nagy képes 
világtörténet most. megjejent 179. füzetében.  Egy 
fü'.et  ára 60 fillér,  egy köteté diszes félbőrkö-
téslien 8 frt.  Kapható minden hazai könyvkeres-
kedésben, s részletfizetésre  is a kiadóhivatal-
ban : Révai Testvérek irodalmi intézet, Buda-
peat, VIII., Üllői ut 18. 

— Fuvarozók figyelmébe.  A csík-
szeredai honr^dségi laktanya és legénységi bó-
déban összegyűlő szemét kifuvarozásának  három 
évi időtartamra vagyis 1903 ápiilis 1-től 1906 
márczius hó végéig terjedő időre való biztosí-
tása iránt folyó  évi márczius hó 12-én déle-
lölt 9 órakor a zászlóalj kezelő tiszti irodában 
árlejtés fog  tartatni. A vállalkozni óhajtók tájé-
koztatása végett közöltetik, hogy az ajánlat 
vagy fuvaronkénti  összegben vsgy pedig egy 
évi átalány összegbeu tehető. A szemét a vá-
rostól mintegy 3 kilóméter távolságra fekvő  a 
Vészkapu" helyén !évő bekerített dfigtérre  lesz 

fuvarozandó.  Az ajánlatban a fenti  biztosítási 
idő határozottan felemlítendő.  Minden ajánlat 
tevőköleles az évi keresmény ősszegének 10n/,kAl 
kitevő összegei bánatpénzül letenni. Csíkszereda 
1903 évi márczius hó 5-én, a m. kir. brassai 
24 bonvéd gyalog ezred 4. zászlóalj parancs-
nokság. Kourháber alezredes, 

— Az Országos Gazdasági Munkás 
és Cselédsegélypénztár segélyezési statisz-
tikája érdekes képet nyújt e rohamosan fejlődő 
nlézmény működéséről. Mig az 1901. évben, 
tehát a pénztár első évében 38269 korona se-
gélyt osztott ki a pénztár a tagok közölt, már 
1902. vagyis a múltévben a segélyezési összeg 
141, 492 koronát lett ki. Még nagyobb a se-
gélyezés mérte a folyó  évben, amelyben már 
eddig, tehát másfél  hónap alatt 43, 648 korona 
segély utalványozlatott. A pénztár fennállása  óta 
tehát 3103 esetben 223, 409 korona összeggel 
egélyezte tagjait. Ebből 267 esetben 66,913 

korona jut a haláleseli segélyezésekre. Ez az 
összeg maga megczáfolja  azt a téves állitá-t, 
lioiry a mezőgazdasági munkásokat, a földml-
velő népet baleset ritkán éri, mert hiszen a 
kiutalt segély mind baleset folytán  vált. esedé-
krssé. Ugyanis a várakozási idő, amelynek el-
fii?  után a pénztár bármi okból eredő munka-

képtelenség czimen nyugdijat ad tagjainak, ínég 
nun ti-li el, a igy a fenti  segély kizárólag mint 
lialeseti segély lesz utalványozva. S hogy mi-
lyen súlyosak voltak ezek a balesetek, azt bi-
zonyítja azon körillméiiy, bogy már a folyó  év-
beli 31 balesrt folytán  beállt halálozás fordult 
elő. K 31 baleset folytán  elhalt tagok névsorát 
a kővelkezőkbi-n közöljük: Fritnel János (Pri-
vigye). RomhAnv Mihály (Törökszenlmiklús) Rusz-
nák Hritor (F.-S/inevér), Stefanin  Pál (Tonk-
liáza). .Molnár ilábor (Hajdú), Bednárin József 
(Lieszkovrcz), Oninn János (Surány), Vaverka 
István (Koslatk i). Mészáros György (K.-Tenge-
licz). Somogyi Ferencz (Olcsva), Sztudola And-
rás (Fanczal), Nagy Mihály barna (Egerszolál). 
Őii Mihály (Szeroc.-ecsehi. Ujdonibuvár), Perla 
Mihály (Czabai), Izregli Vendel (Szentes), Hor 
váth Mihály (Dunapentele), Brassói János (Ká-
dár), Lipták György (Nagyszalalna), Prok János 
(Nagycsécs), Dudás Mihály (A. Berecski). Szé-
kely András (SzM-eg), Mátyás Józser (Lábatlan), 
Fantner Károly (B Szentgyöi-gy), (Ezeknek 
családja 400-400 korona segélyt kapott), Mi-
zsák György (Petrócz), Sztratinszk.v Samu (Bul-
kesz), Major Elek (Mezőhegyes), Petrán János 
(Mikehá/a). Kehért Kataliu (Billéd). Hau^i 
József  (Püspökladány), Uisz Ilona (Keleczel) 
Veinieii-h Mihály Kara-Vukora), Ezeknek csa-
ládja ÍOO-IOO korona .segélyt kapott. 

— Hirdetmény. A vallás és köznkt. 
m. kir. miuiszter nr 1909. április hó 2-án kelt 
1G690. számú rendeletével a gyergyóborszéki 
állami elemi iskolai építés alkalmával teljesí-
tendő munkálatokat 24,656 kor. 05 fill.  összeg 
erejéig engedélyezte. A fentemliletl  munkálatok 
kivételének biztosítása czéljából az 1903. évi 
márczius 21-ik napjának 10 órájára a csikme 
gyei m. kir. áll. építészeti hivatal helyiségében 
U|ból tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat (az 
ajánlati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap 
délelőtt 9 órájig a nevezett hivatalhoz sunyi-
val inkább igyekezzenek beadni, mivel a későb-
ben érkezeitek figyelembe  nem fognak  vétetni. 
Az ajánlathoz az általános feltételekben  elő-
irt, az' engedélyezett köllségösszeg (illetve 
az ajánlati költségvetés végösszsge) S'/o-ának 
megfelelő  bánatpénz (vagy a bánatpénznek az 
állampénztárnál (adóhivatalok, vámhivatalok, 
sóhivatalok stb.) történt letételét igazoló pénz-
tári nyugta) csatolandó. A szóban forgó  mun 
kálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes 
feltételek  a nevezett m. kir. államépitéazeti hi-

vatalos órákban naponkint megtekinthetők. Az 
ajánlatokban kűlOn feltéfleknek  helye nincs. 
Kelt Csíkszereda, 1903. évi márczius hó 3-án. 
Szabó Géza, kir. tanfelügyelő. 

— Zonofon.  A Helwig 0. Jánoa kávéhá-
zában minden este hangversenyező Zouofou  ré-
szére ujolig ötven darab uj lemest hosattak a 
legszebb éa legválogatottabb darabokból, melyek 
kőzött P a 11 y Adelina világhírű énekesnő, to-
vábbá S z o y e r Ilonka éa H i l l g e r m B u n 
Laura operaházi énekesnők legkiválóbb ének szá-
mai mulattatják a közönségei. 

— A Bukaresti Magyar Újságot, 
mely Báliulh J. bukaresti róm. kath. lelkész gon-
dos és figyelmes  szerkesztésében olyan sok szol 
gálatot teáz az idegenben élő székely véielnknek, 
melegen ajánljuk olvasóinknak azives támogatá-
sába. Előfizetési  ára egéaz évre 8 korooa. Az elő-
fizetési  pénz a kiadóhivatalhoz (Or. Luis Modern 
nyomdájába Strada Academiei 14. Bzám.) ín tó 
zendók. Ez az újság, mely a romániai magyarság 
egyetlen magyar nyelvű orgánumát képezi, való-
ban megérdemelné, hogy innen a hazából is na-
gyobb támogatásban réasesüljön. hogy üdvös mű-
ködését anyagi akadályok nélkül folytathassa  a 
aséketyBég éa magyarság érdekében. 

C S A R N O K . 
Négy évszak. 

— Irta: ifj.  Botár Béla. — 
Napsusanis tavasz, rózsa kellő hajnBl, 
Várlak hó reménynyel, tele eter vágygyal; 
Lent a szivem mélyén, len sugártik képed, 
Oh jer' Bebes szárnyán, ugy epedlek téged. 

Langyos leheleted, mitől minden éled, 
Mitől kivirágzik széles e természet, 
Ugy esik lelkemnek, mintha osak ő volna: 
Ifjú  álmaimuak tündér szép leánya I 

Kalász érlelő nyár, hőtől izzó szép nyár. 
Talán legkedvesebb moBt ia csak te volnál; 
Mikor reám borul lombaátorod árnya, 
Mintha csak te volnál: férfi  korom álma I 

Uüvöa berkek alján, oaermely csevegése, 
Szerelmes madárkák édea ömleugéae, 
Mintha te hetiéinél, mintha le susognál: 
Én édes szerelmem, stelid szép virágszál. 

Lomb hullató bús ősz, hervadás világa, 
Téged is ezerellek, panasz minek járja ? 
Mikor a augárnak ömlik buoau csókja, 
Mintha csak te volnál: öregségem áiina 1 

Buceuzó madárdal, hulló sárga levél, 
Mintha kór ágyamnál lelkem, te beszélnél, 
Miuiha vigasztalnál édea reményaéggel, 
A viszonlátáanak jól eső hitével I 

Álom hiató sord tél, hallgatás világa, 
Bárcsak mindig késnél, no jönnél a tájra; 
Mikor szemfedőt  szó a sok hópilféoafce 
Miutha éu is mennék végső pihenőre I Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Mauthner-féle  Magvak 
kaphatók 

Nagy Gyulánál Csíkszeredában. 
Sz. 2217/903. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csikmadarasi közhelyekel 

az általános helyszinelési állapot szerint feltűn-
tető Csikmadaras község 941., 31., 51., 235. 
számú telekjegyzőkönyvei arányosítás következ-
lébeu az 1869. évi 2579. számú szabályrende-
lethez képest átalakíttatnak és ezzel egyidejű 
leg mindazon ingatlanokra nézve, melyekre az 
1886 évi 29. t.-cz., 188«. évi 38. t. cz., 1891. 
évi 16 tczikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1899. évi 99. 
tcztkkben szabályozott eljárás a telekjegyzö-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosiltatik. 

E czélból az átalaklási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás Csikmadaras köz-
ségben 1903. évi május hó 4-én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítése, valamint általában 
a helyszíni eljárás foganatosítása  végett Gecző 
Béla kir. tszkl bíró és egy kezelő személyből 
álló bizottság küldetik ki. 

Ennél fogva  felhivatnak  : 
1. az Összes érdekeltek, hogy a hiteleni 

lési tárgyaláson személyesen, vsgy meghatal-
mazott által jelenjenek meg is az uj telekkönyvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyossbban adják be, mivel a régi teiekjegy-
zSkönyv végleges átalakítása után a téves át-
vezetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű har-
madik számú jegyzőkönyv irányában tObbénem 
érvényesíthetik; 

9. mindazok, kik a telekjegyzőkOnyvekben 
előforduló  beji gyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldötje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu-
tassák föl. 

3. mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
talajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-

lezésre alkalmas okirataik nincsenek, felhívat-
nak, hogy az átírásra az 1886. évi 29. t.-ez. 
15-18. §§-ai, az 1889. éri 38- t.-ez. 6—7 és 
9. g-ai értelmében sztkságes adatokat megsze-
rezni törekedjenek és azokkal igényeiket a ki-
küldött előtt igazolják, avagy odabasaanak; 
miszerint az átruházó telekkönyvi tulajdonos as 
átruházás létrejöttét a kiküldött eiótt szávai 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére en-
gedélyét nyilvánítsa, mivel kűlOnben jogaikat 
ezen az nton nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illeték kedvezményétől ia elesnek; 

4. mindazok, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilván könyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel t.-cz.-
zelt ingatlanok tulajdonosai utasíttatnak, hogy 
a bejegyzett jogoknak kitörlését kérelmezzék, 
illetőleg, hogy kitörlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert 
elleneseiben a bélyegmentesság kedvezményétől 
elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. febraár  hó 19-én. 

i - a 
Gecző Béla, 

kir. tazékl bíró. Sz. 919/1903. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Botár 
Albert végrehajts lónak Olti Balázs végrehajtást 
szenvedő elleni 88 korona 39 fillér  tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csikmadéfalva  község határán fekvő  a csík-
madéfalvi  194. sz. tjékvben foglalt  A f  3. rend 
968. bi-sz. szántóra 41 korona, 4. rsz. 1912, 
1213, 1214. hrsz. szántór 9 korona, 6. rendsz. 
1321. brsz. szántóra 34 korona, 6. rendszám 
1417. Iirsz. szántóra 36 korona, 7. rsz. 1512, 
1533. brsz. szántóra 49 korona, 8. rsz. 1515, 
1516. hrsz. Bzántóra 7 korona, 9. rsz. 9334. 
brsz. szántóra 19 korona, 10. rsz. 2465. hrsz. 
szántóra 9 korona, 11. rsz. 9883. hrsz. szántára 
40 korona. 12. rsz. 8067. hrsz. kaszálóra 50 
korona, 13. rsz. 3130 hrsz. kaszálóra 94 kor. 
14. rsz. 3430. hrsz. szántora 3 korona, 16. rsz. 
4110 brsz. szántóra 10 korona, 16. rendszám 
4162. brsz. szántóra 6 i korona, 17 rend. 4170. 
hrsz. szántóra 2 korona, 18. rend. 4197,4198. 
brsz. szántóra 6 korona, 19. rsz. 4923. hrsz. 
szántóra 13 korona, 90. rend. 4354—4356. brsz. 
szántóra 19 kor. 21. rend. 4401. brsz. szántóra 
20 korona, 22. rend. 4494. hrsz. szántóra 8 
korona, 93. rend. 4455. brsz. szántóra 6 kor. 
24. rend. 4526. hrsz. szántóra 3 korona, 26. 
rend. 4659. brsz. szántóra 6 borona, 26. rend. 
5701. hrsz. szántóra 16 korona, 97. rendszám 
5894, 5895. hrsz. kaszálóra 15 korona, 98. 
rend. 5954, 5956. brsz. kaszáidra 4 koroua, 
30. rend. 6132, 6133, 6135, 6136, 6137. hrsz. 
szántóra 65 korona, 31. rsz. 6915, 6216,6217, 
6226, 6227. hrsz. szántóra 14 korona, 32. rsz. 
6342. hrsz. száutóra 6 korona, 33. rend. 6364. 
hrsz. kaszőlóra 31 korona, 35. reud. 6685. hrsz. 
kaszálóra 10 korona, 36. rend. 6079—6711, 
6714—6717, 6719. braz. szántára és kaszálóra 
35 korona, 37. reud. 7011. hrsz. szántóra 28 
korona, 38. rsz. 7099. brsz. kaszálóra 96 kor. 
39. rend. 7037 brsz. kaszálóra 47 korona, 40. 
rend. 7284. hrsz. kaszálóra 16 korona 41. rsz. 
7499. brsz. kaszálóra 5 koronában megállapí-
tott kikiáltási árban Olti Juliánná, Olti Elvira, 
Olti János, Olti Mályás, Olti Ágnes, Olti Anna 
társtulajdonosok jutalékára is, a esik madéfalvi 
697. sztjkvben foglalt  A f  1. rendszám 6686a, 
6586b, 6B87—6693. brsz. kaszálóra |13 koro-
nában megállapított kikiáltási árban Olti Péter 
(meddő) Olti István Ozv., Olti Lajos vak, Olti 
Mózes ifj.,  Olti Lajos, Kelemen János, Olti 
János és Olti Mátyás társtulajdonosok jutalékára 
is elrendelte és hogy a fennebbmegjelölt  ingatla-
nok az 1903. «vi április U 7-lk aapjia d. a. 9 
érakor ^Csikmadéfalva  községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO'/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-ez. 42. g ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. «vi november 
bó 1-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügy-
miniszter i rendelet 8. g-ábau kijelölt ivadék-
képes értékpapírban a kiküldöttkezébe* letenni, 
avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. ga értel-
mében a bánatpénznek a biróság-nál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. tOrvszék, mint tlkvi hatóság. 
Kell Csíkszeredán, 1903. ivi január hi 

9-ik napján. 

Geoző Béla, kir. tszéki bíró. 
Szám 723—1903. 

tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikazentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatáság közhírré teszi, hogy a Csík-
szent györgyi községi hitel szövetkezet végre-
hajtatlak Erdély Imre végrehajtást szenvedő 
elleni 254 kor. tőkekövetelése is jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-



Márzin . C S Í K I L A P O K 1 . ám 
vényszék a esikszentmártooi kir. járásbíróság 
területén lévő a Menaság község határán fekvő 
a menasági 810 sz. tljkvben 805 brsz. ingat-
lanra 320 korona, 986 braz. ingatlanra 2 ko 
rona, 993 braz. ingatlanra 2 korona, 2333. braz. 
ingatlanra 3 korona. 2743. braz. ingatlanra 2 
korona, 4043. braz. ingatlanra 10 korona, 4977. 
brsz. ingatlanra 9 korona, 5873., 6874. brsz 
ingatlanra 15 korona, 6026/1. brsz. ingatlanra 
10 korona, 6313. braz. ingatlanra 2 korona, 
6355. hrsí. ingatlanra 3 korona, 8728. braz. 
ingatlanra 40 korona, 8733. braz. ingatlanra 
77 korona, 8758. braz. ingatlanra 28 korona, 
10716. 10717. braz. ingatl. 76 kor. 14228/3. braz. 
ingatlanra 6 korona, 11566. braz. ingatlanra 20 
korona, 12269. braz. ingatlanra 1 korona, 12302. 
hrsz. ingatlanra 3 korona, kikiáltási árban a 
Bükszádi Takarékpénztár Részvénytársaságnak 
Erdély Ignáezné sz. Oláb Borbára, Erdély Anna 
menasági lakésok és Csikniegye nevelési pénz-
tára késedelmes vevők ellenében jelen sz. alá 
beadott visszárverési kérése kCvelkeztébea el-
rendelte és bogy s fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1003. évi április hó 6 napján d. e. 
9 órakor Menaság községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen kikiáltási áron alól is el-
adatni, fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10o/, át vagyis 62 kor. 80 
Aliért készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. g-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságagyminiszteri rendelet 8. § ábsn ki-
jelelt óvadékképes értékpapírban » kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Csikszentinárlon, 1903. évi jan. bó 24-én. 
A kir. jbiróság, mint tlkkvi hatóság. 

Dr. Szabó Alajos, 
kir. aljliiró. 

103—1903. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszeredsi kir. járásbíróság 
1898. évi 8p. II. 80/2. számú végzése követ-
keztében dr. Erőss Vilmos ügyvéd által képvi 
selt Szőcs András és társaicsikvacsárcsi javára 
Fodor Ignácz és társai csikvacsárcsi lakósnk 
ellen 13 kor. 96 fii.  bátrálék s jár. erejéig 1902. 
évi jannár bó 7-én foganatosított  kielégítési vég 
rehajtás utján lefoglalt  és 660 koronára becsült 
következő ingóságok n. m.: 1. Fodor Félixnél 
szekerek. 2. Fodor Ignácznál telién és szekér. 
3. Fodor Dánielnél tehén és szekér. 4. Fodor 
Lajosnál tehén és szekér. 5. ifj.  Fodor Gáspár-
nál tehén éa Bzekér nyilvános árverésen el-
adatnak. 

llely árverésnek csíkszeredai kir. járásbi-
róság 1903. évi V. számú végzése folytán  22 
kor. 20 fll.  tökekövetelés éa eddig összesen 5 
kor. 47 fii.  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehajtást szenvedők lakásain Csik-
vacsárcsin leendő eszközlésére 1803. évi 
márczius hó 18-ik napjának d. e 10 
Órája batáridőül knűzetik és abboz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-a értelmében készpénz-
fizetés  melKtt, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. ISO. g. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi február  bó 
26-ik napján. 

Ábrahám Marton, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 1181—1903. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy ifjabb 
Darvas Albertnek Incze Ignácz és Kovács 
Itihály végrehajtást szenvedő elleni 145 korona 
60 fillér  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a csikszentmái coni kir. járásbíróság területén 
lévő a CsikszeMsimon község határán fekvő  a 
esikszentsimoni 71. számú tljkvben 139., 140. 
hrsz. ingatlanra 339 korona, 1030, 1031. brsz. 
ingatlanra 342 kor., 1550., 1551/1. hrsz. ingat-
lanra 52 koróna, 1559. hrsz. ingatlanra 30 kor., 
1591. brsz. ingatlanra 41 korona. 1715. hrsz. 
ingatlanra 20 korona, 1791. brsz. ingatlanra 
94 korona, 1896. brsz. ingatlanra 62 korona, 
2027. brss. ingstlanra 4 korona, 2092/1. hrsz. 
ingatlanra 9 korona, 9136. hrsz. ingatlanra 9 
korosa, 2961. brsz. ingatlanra 33 korona, 9642. 
brsz. ingatlanra 16 korona, 2547/9. brsz. ingat 
lanra 3 korona, 9766/2. hrsz. ingatlanra 29 
korona, 9863. brsz. ingatlanra 99korona, 996l/t. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 2998. brsz. ingat-
lanra 12 korosa, 3098. hrsz. ingatlanra 20 ko-
rona, 3344., 3345. brsz. ingatlanra 97 korons, 
3114., brsz. ingatlanra 20 korona, 3779., 3862/2., 
3863. hrsz. ingatlanra 46 korosa, 3930., 3931. 
hrsz. ingatlanra 99 korona, 3967. brsz. ingst-
lanra 69 korona, 4624. brss. ingatlanra 8 ko-

rona, 4670. hrsz. ingatlanra 6 korona, 4863. 
brsz. isgaU.ni 1 kor. n i, 5100. hrsz. ingatlan 6 
korona, 5166. hrsz. f  igatlan 8 korona, 5466/2. 
nrsz. ingatlan 4 korona, 6381., 6383., 6384/1. 
hrsz. ingatlan 11 korona, 6664 hrsz. ingatlan 

M f t w r ^ o V '  u h r 8 Z - ""««M * korona, 
678l/a., 6782/a., brsz. ingatlan 5 korona, 6934. 
ar»7.  ingatlan 4 korons, 6964/2. 6965., 6966. 
brsz. ingatlanra 18 korona, 7010. hrsz. ingat-
L"";",,3 í0™""1- 7014. hrsz. ingatlanra 5 kor., 
7041/1. hrsz. ingatlanra 6 korona, 7045. brsz 
ingatlanra 21 korona, 7050. hrsz. ingatlanra 3 
,?«° 0

I " \ , 7 0 ' ' 3 " . 7 0 6 4 ' h r 9 z - >°gall<"ira 14 kor., 
71B9., 7170. brsz. ingatlanra 9 korona, 7172 
brsz. ingstlanra 6 korona, 7241. brsz. ingst-
lanra 3 korona, 7378. hrsz. ingatlanra 10 kor. 
7601/1., 7603., 7604. hrsz. ingatlanra 8 korona. 
7651/1. hrsz. ingatlanra 3 korona, 7893. hrsz. 
ingatlanra 8 korona, 7932/1. hrsz. ingatlanra 
18 korona, 7934. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
8067. hrsz. ingatlanra 2G korona, 8082. hrsz 
ingatlanra 23 korona, 8194. hrsz. ingstlanra 
10 korona, 8338/2. 8339., 8340. hrsz. ingat-
lanra 16 korona, 8388., 8389/1. brsz. ingatlanra 
11 korona, 8402. hrsz. ingatlanra 7 korona, 
9209/2. brsz. ingatlanra •( korona, 3258. hrsz. 
ingatlanra 29 korona, 5456. hrsz. ingatlanra 3 
korona, ezennel megállapított kikiáltási árban, 
a esikszentsimoni 518. sz. tljkvben 4089—4099. 
hrsz. ingatlanokra 250 korona, a esikszentsi-
moni 529 sz. tljkvben 4196., 4202. brsz. ingat-
lanokra 59 korona ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelle és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatl anok az 1803. évi május hó 
15-ik napjának d. e. 8 órakor Csikszent-
simon község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognnk. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becárának IO°/o-át, összesen 215 ko-
rona 50 fillért  készpénzben, vagyis az 1{)81. 
évi LX. t.cz.42. g ban jelzett árfolyammal  szá-
mított és azl88l. évi november hó 1 én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 

8. g-áhan kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1681. évi 
LX. t.-cz.]70. g-sa értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 
bályszerü elismervényt A (szolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkkvi batóságs. 
Csíkszentmárton, 1903. évi jannár bó 

30 ik napján. 
Dr. Szabó Alajos, 

kir. ulliiró. 

hogy a meg nem jelenők agy fognak 
' hintetni, mint n kik a tagosításba bele-

ryeznek. 
A kérés alólirt kir. törvényszéknél 

• Csikszentuiárton község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csíkszereda, 1903. január 20. 

270. szám. 
kj. 903. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj 

donát képező Csikinadaras 11-ik rész 
.Árpás' és ,Sugó" erdőrészekben n nagy 
méltóságú földmivelési  miniszter ur 
38856—901. számú rendeletével rendki-
vUli kihasználásra engedélyezett Összesen 
486 8 kat. holdon található 48140 köb-
méter fenyő  liaszonfa  eladása czéljából 
folyó  év márczíus hó 30-án C»ik 
dánfalva  község hivatalos házánál d. e 
9 órakor nyilvános szó és zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Az Összes fatOmeg  kikiáltási ára 
101147 korona, azaz Egyszázhétezeregy-
száznegyvenhét korona. 

Árverezni kivánók erről azon felhí-
vással értesíttetnek, hogy az árverés meg 
kezdése előtt a kikiáltási ár 10°/°-át az 
árverési bizottság elnökének kezéhez te-
gyék le. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánfalva  község há-
zánál és a járási erdőgondnoksági irodába 
a hol az erdő állapotára vonatkozó rész-
letes felvilágosítások  is megkaphatók. 

Csikdántalván, 1903. év márczíus 
hó 3-án. 
Antal Gergely s. k , Árpa Lajos k., 

IJ. blrtokossági elnök. k. jegyző. 
1-8 

Sz. 45-903. Polg 

Hirdetmény. 
Becze Antal és társai által Csikszent-

mártoii kOzség határának általános tago-
sítása iránt beadott kérés alapján a meg-
engedhet őség kérdésében tartandó tárgya-
lás határidején) Csikszentniártoii község 
házához 1903. évi mározius hó 26-ik 
napjának d. e. 8 órája tűzetik ki 
s annak megtartásával Antalffy  Gábor 
kir. törvszéki bíró bízatott meg. 

Ezen tárgyalásra az érdekelt birto-
kosok a 356—893. I. M. rendelet 41—47. 
§aiban foglalt  következmények terhe 
alatt oly figyelmeztetéssel  idéztetnek meg, 

Dr. Perjéssy, 
-H elnök. 

Veress, 
jegyző. 

64. szám v. 903. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A csikvármegye területén lévő I. a 

Szereda-Mindszent-szentmártoni II. a szent-
király-kézdivásárlielyi és III. a Tusnád-
kozniási törvényhatósági közutakon 1903., 
1904. és 1905. években eszközlendő ka-
vicsszállitás biztosítása végett a folyó  évi 
1903. évi mározius hó 21-én az 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt 
Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás 
lartatik. 

Felhivatnak ennél fogva  vállalkozni 
óhajtók, hogy ajánlataikat a fentemiitett 
államépitészeti hivatalhoz czimezve, leg-
később a kitűzött tárgyalási nap d. 6. 
10 Óráig nyújtsák be. 

Később beérkezett ajánlatok, vala-
mint általában n bármikor beérkezett 
táviratok és utóajánlatok figyelembe  vé-
tetni nem fognnk. 

Az ajánlatok öt pecsétlel zártboritc-
kon a cziinzésen felül  világosan kiirandó 
az államépitészeti hivatal és azon törvény-
hatósági közutak neve, melyre az ajánlat 
vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészeti hiva-
talban átvehető ajánlati és felosztási  ki 
mutatási minta Bzerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlat tevő a fel 
osztási kimutatásban kitett kőmintából el-
térő kőanyagot kívánna szállítani ennek 
snját pecsétjével ellátott két mintáját 
ajánlatához mellékelni s egyúttal a fel 
osztási kimutatás 6 rovatában a termelési 
helyet is megjelölni tartozik. 

Az árnak a felosztási  kimutatásban 
kitett mintával azonos vagy bár att<M el-
térő, de legalább is oly minőségű anyagra 
kell vonatkoznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem 
vonhatók s mindegyik ajánlatot, tevő aján-
latának beadásától számított ('2) két hétig 
kötelezettségben marad. 

Az njánlatok a három útvonalra kü-
lön-külön adandók be, de a közutnak 
csupán egyes részére tett ajánlatok figye-
lembe vétetni nem fognak. 

Ugy az ajánlat mint a mellékelt 
kavicslelosztási kimutatás szabályszerű 
bélyeggel látandó el és mindkettő az 
ajánlat tevő által aláírandó. 

A bánatpénzek az ajánlathoz csato-
landók. 

A bánntpénznek a tárgyalásnál alapul 
szolgáló felosztási  kimutatásba kitett meny-
nyiség után az ajánlott árak összegének 
5°,'.-kát kell kitenni 

Azoknak az ajánlattevőknek kiknek 
ajánlata el nem fogadtatnak,  bánatpénze 
az árlejtés eredménye feletti  határozat 
hozatal után fog  kiadatni, illetve az in-
tézkedés a kiadatás iránt megtétetni. 

A szállitási szerződés és részleteB fel-
tételek, az ajáulati minta s ennek mellé-
letét képező felosztási  kimutatás és kő-
minták az államépitészeti hivatalnál a 
szokott hivatalos órákban átvehetők illetve 
megtekinthetők. 

Csikszereda, 1903. évi február  hó 
14-én. 

H kir. államépltésistl hivattl. 

d. e . 9 Órája Csikszépviz község házá-
liuz kitttzetik, s arra az érdekelt birtoko-
sok a törvényes következmények terhe 
alalt megidéztetnek. 

A birtokrendezési mérnökök felhívat-
nak, hogy azok a kik a működő mérnöki 
teendőket elvállalni szándékoznak ajánla-
taikat 4 kir törvényszékhez, vagy a caik-
szépvizi községi elöljárósághoz küldjék be 
és ajánlataikat bét irányban tegyék meg 
t. i. hogy mily egység-árért kívánnának 
vállalkozni katasztrális holdankint arra 
az esetre, ha kizárólag a tagositási és 
arra az esetre ha e mellett az arányost-
tási munkálatokra is kineveztetnének. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csikszereda, 1902 noveinben hó 11. 

Elovicz. 
jző. 

Dr. Perjéssy, 
elnök. 2—3 

Szám 6603/902. polg. 

Hirdetmény. 
Csikszépviz község általános halárá-

nak tagositási iránti Ügyében a kir. táb-
lának 2113/902. sz. a. kelt végzése kö-
vetkeztében a mérnök választásra és a 
költség előirányzat elkészítésére Antalffy 
Qábor kir. trvészéki biró vezetésével tar-
tandó tárgyalásnak határidejéül 1903. 
évi mározius hó 20-ik napjának 

S/.. 903—903. 
K 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásában Caik-

szentmiklós, Uorzsova és Delne községek-
ből Csikszentmiklós székhelylyel alakult 
körben a körjegyzői állás lemondás foly-
tán üresedésbe jővén, az 1886. évi XXII. 
t.-cz 82. §-a értelmében arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1843. évi I. 
t.-cz. 6. §-ának megfelelőleg  felszerelt  és 
eddigi szolgálatukat is feltüntető  pályázati 
kérésüket hozzám legkésőbb az 1903. ÓV 
mározius 25-ig annál bizonyosabban 
adják be, mert a később beadottakat nem 
fogom  figyelembe  venni. 

A körjegyző javadalmazása áll: 1. 
Évi 800 kor. fizetés.  2. Újonnan épült 
és az igényeknek teljesen megfelelő  ter-
mészetbeni lakás. 3. Irodai átalány 90 
korona 4. Magán munkálatokért a szabály-
rrndeleiileg megállapított dijak. 5. S vé-
gül mint kinevezendő állami anyakönyv-
vezetőnek évi 160 korona tiszteletdíj. 

A választás Csikszentmiklós köz-
ségben az 1903. év mározius hó 
31-én délelőtt 9 Órakor fog  megtar-
tatni és a megválasztott jegyző állását 
azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csikszereda, 1903. márczius hó 1-én. 

2 - 3 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 
Sz. 192—903 

kíl 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó 

Gyimesbükk, Gyimesfelső-  és Középlok 
községekből alakított gyiinesi közegészség-
ügyi körben Gyimesbükk község szék-
helylyel az orvosi állomás lemondás foly-
tán üresedésbe jővén, annak betöltése vé-
gett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 kor. évi fizetés, 
80 kor. lakbér és mind kinevezendő csik-
gyimesi pályaorvoBnak az Ajnádtól—Gyi-
inesig terjedő 31*3 kim. hosszú vonalsza-
kaszon a pályaorvosi teendők végzéséért 
évi 600 korona tiszteletdíj jár. A közsé-
gekkel és azok közigazgatási területén levő 
fűrésztelepek  tulajdonosaival egyezség ut-
ján megállapítandó látogatási, látlelet és 
bizonyítvány kiállítási dijakon kivül kör-
orvos a védhimlő oltásért és ujraoltásért 
az országos érvényű dijakat felszámíthatja 
és a bíróságok felhívására  végzett szak-
értői működésekén a szabályszerű dijakat 
igényelheti, székhelyén a halottkémlést és 
husszeuilét a szabályszerű dijak mellett 
végezni s községeit havonkint kétszer be-
utazni tartozik. Körközségeinek szegényeit 
pedig ingyen köteles gyógykezelni. A ma-
gán látogatásokra felektől  fuvart  követelhet 
Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint as 
1883. évi I. t -cz. 9. §-a értelmében eddigi 
gyakorlatnkat ia igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüköt hozzám 1903. év i 
mározius hó 31-lg nyújtsák be. A vá-
lasztás Gyimesbűkkön 1903. év április 
4-én délután 1 órakor fog  megtartatni. 

Csikszereda, 1903. márczius hó 1-én, 

2 - 3 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 
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Ajánlj* tiszta, finom  samatu borait, jul* J 
j Djoa árakban. I 
I A kösönség aaját érdekét védi meg. ba 
I Innen aierti be aiOkaégletét. 

í Aaatall 
Aaatall . . . . 

1 AaaUli (Saénaveréai) 
| Finom aaatall 
| Pecsenye 
í Seblller (plroa) 

1002. évi 
1001. . 
1DOI. . 
1896. . 
18B2. . 
189«. . 

Î Ráoiürmői (óborral feltöltve)  . ( [ R ó i a a m á l l 1 8 9 6 . • 6 4 • I [ R i a l i a g I . 1 8 9 0 . . 9 0 . i S i i l i a g I I . « 8 9 6 . . 7 2 . I [ L e á n y k a . 1 8 9 0 . . 1 2 0 . j 
Életrevalóság, becsületbeli dolog megbe- i 

J osGInl, pártolni a nagy köiönaég érdekét J 
{ szolgáló intésményeket, élhetetlenség, gyá- , 
I moltalaaság ellenkesót cselekedni. 1-5 i 

KIMfésis  rakedtség ellen nincs Jobb a 
RÉTHY-féle 

pemetefű  czukorkánál,; 
de válárlásánál vlgyiiiunk 

éa határozatba RÉTHY-féMt  kérjünk, mivel 
•ok hauoatalan otániata van. 

f >  1 d o b o s á r a « O flll.  " f e l 
Csak RÉTHY-filét  fogadjunk  el I 

Egy jó családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik  lapunk nyomdájában. 

•ól pallérok, Iwbáiok éa dlwkolipok I 

Van szerencsém a n. é. közönség BZÍ-
ves tudomására bozui, hogy flzletemet  az 

tavaszi és nyári szezonra 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ugy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruczikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevéa haszon mellett nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, fllletemet  jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kész szolgálattal 
Székelyhidy Sándor 

DÓI és férfi  divatQzlete (Csíkszereda). 
49-b» 

Üzletem a Hutter szállodával szemben! 

Figyelemre méltó I 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevókőzönséget, miszerint 
s tavaszi és nyári szezonra újonnan és dú-
san fölszereltem  raktáromat kész férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lasztékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jő paplanok — 
madraezok — ágy és asztalteritök, 
kfllönléle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oifor tok  és 
tarka takáos — női köntös ke lmék; 
van továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor, mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb fellételek 
mellett havi részletfizetésre  is elárusítok. 
Ezekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal 
ir&ulam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illő tisztelettel 

0—20 
Nz0ll6»Y ZH. 

Brassó, Kapu-utosa 52. 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát 

PORST F E R E N C Z 
férfl-  és nói-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) 

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhívni 

Csipesz Ailottme. 
Több éven át szerzeit tapasztalatom és szakmámban való gyakorla-

tommnál fogva  azon helyzetben vagyok. Iiogy jutányos árak mellett 
18 ősin és izléB tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

8 - 1 0 
uri-, női- és gyermek-czipöket 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

= Javításokat olcsón vállalok. = 
>U' Ml- Mí' Xii, <U> 

HEGHIVÓ. 
A Székely Népbank Részvény-Társaság 

I-s4t «vl 
x e a a - d . e s k ö z g y í L l é s é t 

1803. évi mározius hó 29-én d. e. 9 órától kezdve saját helyiségében tartja, melyre a 
részvényesek az alapszabályok 49. §-sa értelmében meghivatnak. 

T á r g y a o r o i a t : 
1. Az 1902. évi zárszámadás beterjesztése. 
9. Az igazgatóság és felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A mérleg elfogadása  és a felmentvény  megadása. 
4. Indítványok. 
Csikszentmártonon, 1903. ivi február  hó 27-én. 

vagyon. Mérleg számla 1902. deczember hó 31-én. 
Az Igazgatóság. 

Teher. 

Pénztár készlet . . . 
Bcfizcleudö  részv.-lőkc 
Váltó tárcza 
Kötelezvények . . . 
Irodai berendezések 

kor. fíl.i  kor. Hl 

12009 91 
6000 

57946 
800 
948 96 79704 80 

7970486 

kor. fit. kor. 61. 

1 ; KétfEvéoylőke  . . 40000 
2 Betétek . . . 38770 14 
3 • JÖVŐ évre befolyt  kam* 686 
5 Fizetendő bélyegillcték 4 56 

Tartozás Irodai bervittlciátért 300 
30 ' Elsetendő 10°/» betéti kamalAdó 18 84 79079 54 
i 
_ 

Egyenleg mint oyereség 25 32 i 
_ 179704 86 
i 
_ 

1 
Tompos János, s. k. Bodor Jakab, s. k. 

p,-.„,lir<ií. k6«jiBl«. 
Bartalis Ágost, s. k. 

vcii-HRIBIEIMA. 
Ujfalusi  János, s. k. Jakab Gyula, s. k. IBW 

Dr. Nagy Jenő, s. k. Kölőnte Láaaló, s. k. 
IkMSr taK. IRSBE- '.l-' 

András Lajos, s. k. 
f.  b. elütik. 

Caobotb István, s. k. Tompos Sándor, s. k. 

r. ii. ' b- "«• 
Tartozik. Nyeremény számla 1902. deczember hó 31-én. KőveteL 

ll kor. i til- kor. 

Tőkésített és kifizetett  1 

betéti kamatok . . 
16 Tisztviselői fizetések 
16] Napibiztosok dijai . 
17, Üzleti költségek . 
19 Házbér . . . . i 
221 Postai költségek . . . 
26 Visszatérített kamatok i 
28 Alakulási költség . . . f  137 02 
30 10°/o os betéti kamatadó 18 84 

Egyenleg mint nyereség j: j 

188 86 
333 33 

55 
681:07 
36 
1654 
50! 

151666 
25 32 

154198 

Kamatok és illetékek j 
8 Betéti könyvecskék utáni 

I dijak 
9 Részvényátirási dijak . I 

24; Idegen pénzintézeteknél 
elhelyezett tőkék kamatai 

kor. til. 

1303 26 

6 80 
12 

219 92 

Tompoa János, a. k. 
pénzlÁrütf. Bartalis Ágoat, s. k. 

vcsérlpiigató. 

kor. 

1541 98 

1541:98 

Hodor Jakab, s. b. 
köoyvelfl. 

Újfalun  János, a. k. 
Igaip. tag. 

Jakab Oynla, s. k. 
Igáig. tag. Dr. Nagy Jenő, 

igazg. inc-
KöIŐnte Lássló, s. k. 

Igáig. Ing. 

Caoboth István, s. k. 
f  U. tag. 

András Lajos, s. k. 
f.  b. vlnUk Tompos Sándor» s. k. 

f.  b. tag. 

1884-béli Kiskükiillő menti bor 
2o hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában. t i-10 

CsikszépYizen 
a Rózsa Györgyné kétkövü lisz-
telö malma t ö b b év re bérbe 
adandó, esetleg örök áron is el-
adó, értekezhetni a tulajdonosnál 
s-a Osücszépvizen. 

A Bükszádi Takarékpénztár Részvény-Társaság 
rV-ik évi 

r e n d e s k ö z g y v L l é s é t 
1903. évi márczins hó 31-én d. e. B órakor saját helyiségében tartja, melyre a t. cz. 

részvényesek meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság jelentése és a zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. Egy igazgatósági tagnak 2 évre leendő megválasztása, valamint az ezen választás 

folytán  esetleg a felügyelő  bizottságban megüresedő helynek vagy helyeknek választás utján 
való betöltése. 

5. Egyéb igazgatósági előterjesztések. 
6. Az alapszábályok módosítása tárgyában beadott kérés tárgyalása. 
Kivonat az alapszabályok 39. §-ábÓI: Aki Bzavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarja, 

részvényét a megelőző nap d. u. & óráig a takarékpénztárnál leleuni tartozik 
Aa igazgatóság. 

HOCHSINGER TESTTÉREK 

ruhft-moss&hoz 
a l e g j o b b k é k i t ö s s e r . 

- Törvényesen vétlvo. 
Mosó-Intézetekben, liAzturlúsokbao a 

legkedveltebb ruliakékito. 
O l o s ó és f e l ü l m o l h a t l a n I 

kis üveg 24 fillér,  tiz«zcri mosás-
hoz elegendő. — 1 nagy üveg 160 

kor., «/» 1 kor. 
Kapható mindenütt, 

Utániatoktól óvakodjunk I 

BUDAPEST, 
VL, Bóasa-utoaa 86. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




