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SzivOnk mindannyiszor magasan fel-
dobog valahányszor nemzeti dicsőségünk 
egyes kimagasló moz^nnta megérinti 
már annyiszor elpattant húrjait. Igen, 
mert a dicsőség mellett annyi volt a fáj-
dalom, keserű gyász és a sötétség, hogy 
drága ereklyeként kell becsülnünk már 
önkéntelenül is minden élénkebb szint, 
mely egy ezredévet betöltött nemzeti élet 
múltjából ma reánk ragyog. 

Valami olyan édes, kimagyarázhat-
lan érzés ez, a milyet érez a gyermek, 
a midőn gondokba merült édes anyját 
mosolyogni látja, kinek felhős  homlokára 
talán az csalja oda azt a ragygó sugárt, 
hogy vissza gondolt ama boldogító pil-
lanatra, midőn szive szttz szerelmével 
lépett az ollár elé. Szive tiszta iiju sze-
relmével lépett a magyar nemzet is 1848. 
márczius 16-én a szabadság, egyenlőség 
éa testvériség szent ollára elé Ott élt a 
titkos sejtelem lelkében egy beláthatat-
lan mennyiségű kincseket magával hozó 
jobb jövő iránt; nem látta csak az ál-
mából felébredt  napsugaras reggelt, nem 
érzett mást csak örömet, gondolat világa 
nem volt egyéb, mint a kábító elragad-
tatás. 

£ dicsőséges nap egy ideig' az ifjú-
ság tündér álmának korszaka volt, me-
lyet hosszú viharteljes századok küzdel-
mének jutalmaként adott a " láthatatlan 
Gondviselés. Ettől fogva  lett nemzetünk 
nagyra ujjá születve a lett előre haladásra, 
fejlődésre  képes. És hála a népek sorsát 
intéző világhatalomnak e képességének 
meg is felelt  tisztességesen. 

Drága ereklyeként kell megbecsül-
nünk azt a képet mely eme nagy nap-
ról felénk  ragyog. Mint az ős egyipto-
miak lelkesült örömben ünnepelték hit-
regéjük Oziriszének vísszajövetelét, mint 
a buzgó muzulmán a próféta  teljes dicső-

ségét látja megjelenni a Bajram ünnepén, 
mint Húsvét szent nnpján örömtől telt 
imára nyílik fel  minden érezni tudó lélek, 
akként dobban fel  a magyar nemzet szive 
nemzeti feltámadásának  évfordulóján. 

Tenni akarást, mindenható honsze-
relmet, közös akarattal végbe vitt alko-
tásokat, embernek ember által való be-
csültetését, a magán érdek alárendelését, 
a világosságot, „a gondolat tartalmát ra-
gyogtatja reánk e nap." 

Ragyogtassa is, szükségünk van reá. 
Hadd homályosuljon el előtte a renyhe 
tétlenkedés, mely czéltalan életének fenn-
tartására egyebet sein tesz, mint protek-
cziót vadászik, hadd némuljanak el a 
hazaszeretet álarczába. burkolt s tajtékzó 
ajakkal kiiáltott Üres szavak, melyek a 
levegőben szerte röppenek el, mint a fel-
szálló szappan buborék 

Hadd száradjon ki tőle mérge az 
undok pártvitálynak, mely uz elvek ne-
mes harcza helyett, a személyes gyűlölség 
démoni undok lobogóját hordozza és 
hogy ebben az érdek hajhászó világban 
annak a napnak ragyogásánál mindenki 
lássa tisztán, világosan e nagy jel-
mondatot : 

„A haza minden előtt!" 
És e nap forró  melegénél, hadd per-

zselődjék le nyelve annak a kárhozntos 
rémnek, mely a társadalmi és vallási élet 
magasztos küzdő terét piaczi feleselgetéssé 
alacsonyítja s mely az egyéni vélemény 
-scabati XtmondasanaK szem nevtoen ír* 
bocsátva apró fulánkjait,  nem kímél csa-
ládot, egyént, becsületet és vallást. 

Ünnepi érzéssel teljünk el e napon, 
mert a reá való visszaemlékezésből haszna 
van ünnepi, társadalmi és vallási életünk-
nek is. Kóros jelek észlelhetők olykor-
olykor mini a hárman s a sebek fájnak, 
égetnek. A betegek természetszerűleg vár-
ják az orvos szert s egy ilyen fölemelően 
hatékony gyógyszer a nagy márcziusra 
való őszinte visszaemlékezés. 

Talán ez okozza, azt, hogy évről-
évre nem hogy mosódnék dicsősége előt-
tünk, hanem hova-tovább intenzivebb 
fényben  ragyog. Es okozza másfelől  az, 
hogy az előre haladó mivellehb neaizc-
dSií mind tisztábban birja felfogni  azon 
nagy eszmék jelentőségét, melyek e na-
pon nyertek fényes  diadalt. 

Légy üdvözölve szent ünnepe Ma-
gyarországnak .' hozd hozzánk az üde 
fuvalom  szárnyain — vallás és nemzeti-
ség killömbség nélkül — a szabadság, 
egyenlőség és testvériség örökre éltető 
levegőjét, hogy töltse nteg szivünket 
Hazánk, békés egyetérléslínk s vallásos 
érzelmünk szeretetének igaz szellemével. 

. . ó . . . . ly. 
• 

* • 
A nagy nap emlékére vármegyénkben ren-

dezett ünnepélyekről a következő tudósításokat 
kaptuk: 

Csíkszeredában. 
M-uczins idusának előestéjén apró pelykek-

-ben szállingózott a hó, ugy, hogy a nagy nap 
reggelén a mozsár durrogásra kitekintők pár 
czentiméter vastag hóréleggel látták boriivá 
az utczákat. A friss  reggeli szellő az égbolton 
foszlányon  felhőket  kergetett, de az ezek közül 
ki-kicsillanó nap derült fénye  szép időt hirdetett, 
a mi később valósággal be is következelt. 

A szabadság, egyenlőség és testvériség 
nagy napjának évfordulóját  városunkban két 
helyeu is megünnepelték. Mindkét ünnepély dél-
előtt folyt  le. 

Az egyiket a helybeli ev. ref.  egyház elöl-
járósága, a másikat a város polgársága nevében 
ejr.v nebánv. taffiiál  áll A inl 

gatóságra. A Bzép egyházi ünnepélyt a „Hazád-
nak rendületlenül11 magasztos akkordjai rekesz-
tették be. 

Reggeli 8 óra után kezdtek gyülekezni a t i 
honvédek a közeli községekből s 9 óra fel 
mii- tekintélyes tömeg verődött belöldk össze 
a Kossuth szálloda előtt. Ugyan ide vonultak 
fel  léi tiz ntán a helybeli ipartestület és az 
iparos iljusági olvasó- és önképzőkör tagjai is 
az ipartestület gyönyörű nemzetiszínű zász-
lója alatt. 

Tiz órakor a helybeli zenekarok indulói 
melleti az öreg honvédek és kivonult testületek, 
valamint a hozzájuk csatlakozott polgárok a 
róni. kath. templomba vonultak, a hol Szi-
get b.v Gyula plébános ünnepies isteni tiszteletet 
és .Te Benm'-ol tartott. 

Isteni tisztelet után a városház előtti téren, 
a hova ekkorra tauáraik vezetése alatt a csik-
somlyói főgimnázium  és tsniló-képezde maga-
sabb osztályú növendékei is megérkeztek a pol-
gárság ünnepélyét a helybeli dalárda Doma-
nyinc/.  Péter vezetése alatt a himnusz két 
első strófájává  nyitolta meg. A napsugaras 
levegőben szétáradó hatalmas akkordok ünnepi 
hangulatban hozták az egész közönséget, mely-
nek férfi  tagjai levett kalappal hallgatták a ki-
váló szabatossággal előadott magasztos éneket. 

Ezután a városház erkélyéről Darvas 
Béla üdvözölte az intéző bizottság nevében az 
összegyűlt közönséget és a nagy idők öreg 
bajnokait egy rövid ebédre meginvitálva, az 
ünnepélyt meguyitotta. 

A következő pont Petőfi  „Talpra Ma-
eyai"-ja volt, melyet Orbán Mihály adott elő 
igen ügyesen és lendülettel. 

llotár  Béla vármegyei allevéltáros mon-
dotta el ezután lapunk mai számának tárczá-
jában közölt költői szárnyalása remek beszédét, 
melyet nagy figyelemmel  hallgatott & közönség 

Reggel fél  kilencz ólakor megszólaltak a 
reformátusok  harangjai, hogy a nagy nap em-
lékjelére szeutelt istentiszteletre gyűjtsék a 
hiveket. 

Az isteni tisztelet pontban 9 órakor vette 
kezdetét a szokásos invokáczióval, mely ulán 
az egész gyülekezet a nemzeti imát. a himnuszt 
énekelte. Rövid ima után Bitay Béla moudolt 
emelkedett szellemű, magasan szárnyaló lendü-
letes beszédet, melyben ama nevezetes már-
cziusi napon feltámadt  eszméket fejtegetve,  haza-
szeretetre intette és buzdította a halgatóságot. 
A nagy tudással kidolgozott és szónoki hévvel 
előadott remek beszéd nsgy hatással volt a ball-

- wrtgrtn TI uman OivrtaUSolt. 
Szintén nagy hatás,,' u , 

Gábor remek szavalata is. Ábrányi Viinif  T®' 
a haza ?" czimü kölleméuyél tolmácsolta mes-
teri előadásban. A gyönyörű költemény némely 
helyei könyeket csaltak a hallgatók szemébe s 
a lendületes és lelkes szavalást zugó éljenekkel 
és viharos tapsukkal hálálta meg a közönség 
a derék előadónak. 

N.igy figyelemben  és tetszésben részesült 
a Hajniul  Ignácz magvas és tartalmas beszéde 
is, melyet a nagy idők szemtanúihoz és része-
seihez: az öreg honvédekhez intézett. 

A szép beszédet követő éljenzések lecsilla-
pulla után a helybeli dalárda adta elő szépen 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 

XTTT. Leóhoz. 
Mint nagyhéten hivő, imádkozó nép 
A győzelmes húsvéti aaent napot. 
Epedve váriam éa is azt a perczet, 
Mikor lábaidhoz borulhatok. 
Vándor madárt ha melegebb hazába 
Da ösztöne az ősz hideg szakán, 
Vin engem la a vágy, vitt meaase délnek, 
Hogy lássalak bár egyszer, Szeotatyám I 

A gyermek álom egykor azt hivé, hogy 
Hatalmas ur vagy, hós királyi ág, 
Kinek egyetlen egy tekintetére 
Megmozdul, feltámad  a félvilág; 
Később — a férflazivben,  gondolatban, 
Midőn ábránd, a fény  már nem vakit, 
Köröskörül osak vész, s halomra dőlni 
Látják hitünknek szikla tornyait, — 
A régi kép megváltozott egészen, 
Megtört aggaalyán lett as alakod, 
Ki Bóma halmain kitárt karokkal 
Engesztel Isteni, égi haragot... 

S oh boldog érsés, — egyik sem talált rád 
Esek kösül mikor megláttalak, 
Nem aggastyán valál, nem bős király, de 
Egy földöntúli,  uj, csodás alak I — 
Kiben elvéss as ember észrevétlen, 
Hsemednek lángja égi, isteni, 
Ajkadon ős Idők próféta  lelke, 
Áhítat tudja eaak megérteni. 
Bár császárok palástja nem takar be. 
Földi hatalom trónját nem fogod, 
Alattvalóid áldosó bitétől 
Királyi fényben  uasik homlokod. 
Térdeidbe* hü néped vándor esre 
Vlgasst keresni éj-nap ugj tapad, 
Mlad hegytetőn a nyáj hü páasioráhos. 
Vihar ha Jön s tan fergeteg  azakad. 

Nincs kétely, osüggedéa arozod vonáain, 
Csak bizalom, szent, bátor öntudat, 
Mikéat a sarkosiliag sugár szemében, 
Ha a hajósnak útirányt mutat. 

Vatikánba fut  össae népek utja, 
A jobbágy szív hódolni tér ide, 
S mégis a lelkek legnagyobb urának 
Örök börtönben kell sinylődaie I 
Szabad napot Leó még lát-e egykor ; . . . 
Még leaz e ünnep, békeáldomáa V. , . 
De mit kérdem, — a pápa azenvedése 
Az egyháznak élet, feltámadás  I 
Katakombákban nyilt a hit virága, 
Lánczon fejlődtek  a martir karok, 
Mély börtönökből keltek hosazu útra 
A győzhetetlen eeamék, azent tanok. 
A asebb jövő Leónak börtöaében 
Már forr,  indul uj ssázadok sora.. . 
KrisstuB szava be zug a mesaziségbe : 
Pokol se győz aa egyházon soha I 
Gyulafehérvárt,  1008. mározius 1. 

Fejér Gerö. 

Alkalmi beszéd.*) 
Mikor a caókoaitó napsugár uj életet lehelve, 

lerántja uagy Pán arczárói a szemfedőt,  midőn 
a tél kíméletlen czenzurája felett  győzedelmes-
kedik a tavasz s feloldja  a patak ayelvét, midőn 
a mély hallgatás unott hármoniáját felváltja  a 
természet feltámadásánsk  hozsannája, te is mindig 
eljósz Márczius  Idusa.' Keserves nyomasztó 
századokban elbullámzott napok napja, bibliai 
nouţ nap, a magyar Jósadénak napja, mert mig 
a láng golyó felemelkedve  a hajnal róssás ujjal 
kösül kimért pályáját befutá,  mlg nem lepihent 
ss alkonyon, as alatt vivta kl a nemset hevülő 
lelke azt, mire egy uásad képtelen vala. Egy 

•) Irta és elmondotta 1901 márcziní 15-én, a 
eaikazeredal városi polgárság által rendezett Ünne-
pélyen Bothár Béla. 

nap müve volt a szentháromság: egyenlőség, 
testvériség,  szabadság!  Tudjátok-e mi a sza-
badság? Kincs, mit uem lehet megfizetni  küd-
sotsu aranynyal. Képzeljetek lelki szemeitek elé 
egy sötét, vak börtönt, mely undok férgek  bűz-
hödt tanyája, képzeljetek egy ártatlan rabot sá-
padt arczczal roskadozó Ingókkal, ki a porkoláb 
megszokott megjelenéséből sejti a napok járását, 
kezén sorvaszló bilincs, lelkén az emberi méltó-
ság iesujtása fölötti  fájdalom,  vaU.jábau uralkodik 
az égő remény, vágyódás az otthon iránt, oh de 
pálezát tör mindig fölötte,  a kérlelhetetlen rigo-
rizmus. Végre jöu a fehér  galamb, leomlik a bi-
lincs, énjét a megújhodó erő foglalja  el, ajkaia 
a panasz örömdallá lesz, ninca gát, nincs aka-
dály, mely a boldogulás felé  vezető uton meg 
uksdályosná. Ugy áll ei a nemzetekre is. A sza 
badság a nemzetek boldogulásának, fennmaradá 
aának sarkköve, bizonyítja ezt a világtörté-
nelmi  tradiczió. Márczius Idusa nemzeti boldo-
gulásunknak sarkköveit rakta le nekünk. Éppen 
ezért hallhatatlan emlékéről nem aöpörheti le a 
himpori mostoha kéz. Öri áll a luult! Benne fol 
támadás volt, egy elárvult nemzetnek reméuyt 
nyújtó feltámadása. 

Egv félszázaddal  oielőtt mi volt a magyar 
élete ? Élő halál 1 Siralmas börtön. Ajkunkon el 
fagyott  a szó, le volt nyűgözve a gondolat, a 
polgár cselekvési utján bilincseket zörgetett. Al-
kotmányosságunk romjain sz osztrák hidra verte 
fel  tanyáját, bogy vérünket az utolsó cseppig 
kiszipolyozza B mint proletárokat üslökünkön ra-
gadjon. Dombtetőink tornyaiba az osztrák kétfejű 
madár fészkelte  be magát, Metteralah gyalázatos 
rendszeréből bőven táplálkozva, bsgoly ssemekkel 
ránk vigyorgott éa meghozta a lélek harangot. 
Lélek harang és mégis élet. E néppel Isten ujja 
volt I A bllinosekbe vert nemset égő keservére 
.Harmatozd le nagy ég az igazat", leharmalozta 
as igasságot, a föld  megnyílva szülte a megvál 
tókat, a sssbaditókat I A népek Istene remény 
sugárt küldött. Pártfogás  támadt hsllhatatlan lel-

kében a csillag pálya felett  világalkotó éa romboló 
tekiutotével meggyőződött, hogy as osztrák osl-
uizinus Golgotliára kíséri legszentebb hitvallá-
sunkat. a szabadságot. Eljött a nap a lánglelkü 
Tyrteua napja. Petőfi  a magyar nemzet Jóasuéja 

egállilotia a napot as égen. Huszonnégy óra 
lefőzött  egy vajúdó századot. 

A harezok vérangyala tüzes arczulatával 
még a szürke távolban volt, ifjú  hév éa lelke-
sedéa közepette született meg a 12 poutbaa a 
megújhodó Magyarország alkotmányos életének 
alapprogrammja. Magyar hazánk azive a főváros 
feldobbBiit  a mintegy fóldrengéa  gyürüatette hul-
lámait Kárpátoktói az Adriáig. Ausztria elvete-
mült gyűlöletében, fortélyában  megedzett bilincs 
szétszakadt s börtönéből  szabadul  ki a nem-
zet sas lelke.  Önmagunk életéért az idegen 
uralom megvetéséért viharzottak el szabadság 
harczaink. Az eszme azép volt, az eszme magasz-
tos volt, az eszmét megölni nem lehetett. As 
imperátor diadalive ledől, a tribun szava puaz-
tába kiáltó szavakként elhangzik, de as eszmééi, 
emléke egy letűnt diosó múltnak, csirája egy 
hosszú jövőnek 1 A mi eszménk egy alkotmányos 
emberi jogokat tisztelő nemzet létkérdésében kul-
minált. Márczius tizenötödikén ezért volt a villám 
és később a menydörgés. 

A szellőm megunta a rideg ozeasura által 
alkotott zárkáját, átcaattogtak * gondolatok szár-
nyai a délibábos rónán a hófürtü  bérciekeu a 
pásztor ajka, a palota lakója, as ifjú,  a dérütött 
öreg a azebb jövó sejtelmével kiáltja a szózatot: 

„És ml mégislánczot hordunk, ide veled régi kardunk.U1 
Felzajong e tenger, a népek tengere I Ro-

dostó illatos síkjáról hasa jön Bákóesy lelke, a 
harezok vérangyala láng pallosával útirányt jelöl. 
Riadóról beszél as eoho, sst ringat a délibáb. As 
eke szarva nyugalomra tér, gasdájából hős less 
a vértanú. As anya örömkönyeit atrja, ha gyer-
meke Isten aaent lelkéért, a asabadságért h áboruba 
mehet. 



1 . szám. 

4* leik eseu • Szózatot, mivel • nép és minden 
izébea sikerllt ünnepély véget ért. 

Fél egy érakor a Koaauth-Szállá nagy 
termében a szeretet asztala várta az öreg hon 
védeket. Több, miat azáz agg barazos telepe-
dett le a (elterített aastalok körül, kik az egy. 
szerű, de ízletes ebédtől felfrissülve,  azon ígé-
rettel távoztak el Űrünkből, bogy a mig a jó 
Isten életüknek kedvez, minden esztendőben 
részt fognak  venni a márezias 16-iki ünnepélyen 

Caiksomlyón. 
Nemzeti ojjá ébredésünk 66 évfordulóját 

orsságaserte ünnepé avatta a hazafias  kegyelet 
melyMI féként  a nemset flatalsága  vette ki a 
maga részét, az eddig alig tapaszul! lelkesedés-
sel. A somlyói gimnázium és tsnitó-képzó ifjú 
sága Is fáklyái  gyújtott a nemzeti ideáloknak, 
hogy ne engedje kialudni sít a tfliet,  melyet 
állandóan ápolnia kell minden magyar embernek, 
mig diadalt nem 31 *s eszme a nemzet önállósága 
és önrendelkeséai jogának viasza szerzése és 
birtoklásában. 

Es aa eszme különösen a most lefolyt  ifjú-
sági ünnepélyek alkalmával taitott beasédekben 
domborodott ki élesebben, talán tulaágoa optimiz-
mussal még pedig azon politikai konstelláczlók 
hatása alatt, mely as utóbbi idében a képviseld 
hátban kifejezésre  jutott s melynek a fiatalság 
túlságos jelentóséget akar tulnjdonitani. 

Mindkét tanintézetben az ünnepély a már 
előzetesen ismertetett programmal Vasárnap dé-
lután 8—8 óra közöli óriáai részvét mellett 
és nagy lelkesedéssel tartatott meg a fenyóga-
lyakkal és Petőfi  arczképável diaziteit, e czélra 
kijelölt helyiségekben. 

Már V, három órakor a gyakorló iskola 
tágas terme annyira megteli ünneplő közönség-
gel, hogy a megjelenteknek eseknem fele  része 
künn szoruli. A műsor II pontból állott, válto-
zatos tartalommal, mit as ifjúság  a Himauizsial 
vesetett be. Fölöalegesnek tartjuk részletezni és 
külöa kiemelni as egyes előadásokat éa azoknak 
sikerét, mert agy az ének, mint a zene és sza-
valat résztelek miadeu kritikát klsáró magas szín-
vonalon mozogtak éa tanúságot szolgáltattak as 
értelmi képeaaég és a tekolksi ügyesség azon 
mértékéről, mely csakis a tanerők kválitásának 
és ügybutgóságának szolgálhat dieséretére. 

Hár elmúlt 4 óra, mikor a képezde ifjú-
sága előadásait befejezte  s sz ünnep folytatása 
a gimnáziumnál kezdetét vehette. Itt már any-
nyira zsúfolva  volt a tágas rajzterem, hogy a 
képesdei előadásokat végig hallgatóit közönségnek 
egy negyede sem juthatott a terembe. Nyitányul 
Domanyánez zenetanárnak egy zenedarabja szol-
gált, a mi frenetikus  lelaaést aratott a miért a 
szerző élénk éljenzésbeu részesült. Ugy itt a Pap 
Béla VHI-ad osztályos, mint a tanító képesdénél 
a Földes Zoltán VV-dik osztály ostanuló alkalmi 
• _ t . . • -MHPiM uiiIDBk 1.8 >«BUUllfe  SZratmoiT 
által arattak osztatlan tetszést és elismerést, nem 
maradlak esek mögött sem as éaek, sem a sza-
valat részletek, melyek szűnni nem akaró tapsokat 
provokáltak és valóságos élvetetet oyujtottak a 
hallgató közönségnek. 

A kellős stép ünnepélyt a Kossuth nóta 
tárta be, mit a fiatalság  még as utczán ia cso-
portokban lelkesedéssel énekelt. 

• Képviselőház ülései. A képviselő-
hás a mult héten is a szokott képet mutatta. 
Aa Idő nagyobb réaaét a katonai javallatok fog-

Mind egyesül a nemzetiségi bomlandó elem 
as osztrák gyűlölet kaján fortélyában. 

Csendes ősz less, 1848. szeptember 11 én a 
gyáva Jellasiob a vérstopó kamarilla biztatására 
áúépi a Drávát és a megújhodott Magyarország 
alkotmánya feleli  pálezát tör. 

Kikre egy asebb jövő sejtelmével tekintet-
tünk. azok akarnák saru oldozóvá tenni egy 
nemzetet. 

A .vitám et sangvinem* bére feledés! 
Átok, kik hivatva volnának velünk egy ha-

sáért küldeni, foszlányokká  tépék zászlóinkon az 
Isten anya képét. A kamarilla ördögi műveleteket 
végez. A félistenek,  kik fönséges  eszményt imád-
tak. bűnösök, hősi kor, láng sziv, mély érlelem, 
erős fajszerelet,  kitartás jellemezte a prófétákat) 
as erényeikért meglakolt a a bibliai Jób türelmea 
aégével betelt sziveket pribékek golyója, latrok 
bitófája  altatja el. Ámde a kihullott vér nem je-
leste a lankadás, a félelem  útját. Minden csepp 
vérből a honszerelem ujabb virága fakadt. 

Háború lett, világ bámulta háború . . . A 
honvéd nevet a világ istenítette. S mégis el-
bukánk I 

Blbukánk mert a történelmi tradiezió szé-
riát a költő szava igy teng: 

Hiába mind, a sziv legyen aczél, 
A kar legyen lesújtó égi láne 
Leonidáa elváraik, Győz Ephlaltes a czudar, bitang. 

Senkinek nincs joga önmaga relett ítélni. 
A világ Ítélőszéke nekünk juttatta as orosz-

lán dicsőségét. 
A Utáni haresok atán jött újra a temető. 
Egyaaer tavaaz lett. A pacsirta azabadaác-

ról énekelt . . . ^ 
A m é a z e t harmóniája megejtette a szi-

veket. A nemset és e király kibékült. Kölcsönős 
Maalmat helyeztek egymásba. Krót a hit. egyik 

£ 

lalták le, a többi réas pedig napirend előtti felázó 
lalásokkal, hássaabály vitákkal, interpelláeziókkal 
ée egy pár kérvény tárgyalásával lelt el. A ka 
tonal javaslatok tárgyalásában a mult héten csak 
ellenzéki szónokok vettek résat Papp Elek egy 
egéas ülést kitöltő beszédet mondott, a hadsere-
get bírálta, mely a bécsi bofburgbau  azületett éa 
liaaláu ositrákiiü. Határozatai javaslatot nynjt be 
as iránt, hogy a hadsereghez való ujonczjutalék 
kvótája Auaatria és Magyaroraiág között a né-
pesség arányának megfelelően  siámiltaasék ki és 
állapíttassák meg. Buzáth  Ferencz félóráig  be-
stéit a javaalat ellen a azután benyújtotta azt a 
határozati javaatatot, melyet Apponyi Albert gróf 
terjesztett elő ai 1889-diki véderő vita alkalmá 
val aton reményben, hogy e javaslatot ugy Ap-
ponyi Albert, valamint a volt nemzeti párt pártolni 
fogja.  Kecskemétby  Fereoot beszéde elején 
Pejérváry bárónak közjogi szereplését bírálgatta 
a végül batárpzati javaalatol nyújtott be a maxi-
mális hadilétszám megállapítására éa aa egy évea 
szolgálati idő behozatalára. Olay  Lajos meg vau 
róla győződve, hogy a kaionai javaalatok nem 
kerültek volna a ház elé, ha a szabadelvű párt 
nak az összetétele nem volna oly aserencsétlen. 
A javaslatot nem fogadja  el. Egry  Béla hatá-
rozati javaalatot nyújt be a tiszti azolgák intéz-
ményének ollörléao, Madarász Imro pedig a 
katonai javaalatok viaazavétele iránt. Makkav 
Zsigmond nem fogadja  el a javaslatokat, mert 
nem boldog a magyar, még mulatni ae lehel, 
meri &0 krajctár egy liter tiazta szestnek az 
adója. Vázsonyi  Vilmos szerint az obstrukc<ló 
ellen tiltakotni nem lehet, végre meg kell mu-
tatni aa ellenzéknek, hogy ha némely generális 
nak fixa  ideája van, arra nekünk nem kell inind 
járt milliókat elkölteni. Főrster  Oltó határozati 
javaslatot nyújt be, melyben kimutatást kér a 
kél évi szolgálat költségeiről. Bedöházy  Jáuos 
szerint Magyarország kétszer annyit költ el a 
véderóre, miut vasútra s etek a költségek soha 
sem térülnek meg. Határosat! javaalatol nyújt 
be, hogy a kormány készítsen kimulatásl a kö-
zös hadseregbon magyarul beatéló tisztekről 
Szederkényi  Nándor történelmi stempontból 
birálla a katonai javaslatokat s igen sok tanul-
mány alapján stólott a tárgyról. Határoiati ja-
vaalatot nyújtott be, hogy a magyar ezredek 
admiiiisztrátiv kezeléBe a houvédelmi miniszter 
hstáskörébe utasitassék. Kovács'  Gyula azintén 
határozati javaalatot adott be arra uézve, hogy 
a katonatisztek ia fizessenek  állami adót. Krasz-
nay Ferencz határozati javaalatot nyújt be az 
iránt, hogy válaatazon a hát egy 31 tagú bi-
zottságot. mely kntsssa, hogy at 1867. évi XII. 
t.-ciikkből mennyi valósult meg? 

= A képviselőt választók névjegy-
zékének kiigazítása. Az országgyűlési kép-
viselőt választók névjegyaéke évenkint a törvény-
ben megszabott halárídőkön belül kifguitandó 
!ÍÍÉ9VA.JDTOSIÖLSÍ-4Í>*Ponti vájasztmánv X liA 
T-Itr UÍMBBBtr ISffirTfcjf^  az mTéiltédesekét az 
1904. évi névjegyzék kiigasilására, s megalakí-
totta mindenek elölt az öaazeiró küldöttségeket 
még pedig: a.) a stentmárloni választó kerület 
réaaére; 1. a káazoni öt községbe András Lajos 
elnöklésével Pálffy  Audrás és Csobolh István; 
2. a kerület Nyergesen inneni községeibe Bartalis 
Agosl főszolgabíró  elnöklete alatt, Csisaér Károly 
éa Puskás Lajoa. b) A ateredai választó kerület 
részére: I. Madéfalva  és Caikaientmiklóstól le-
felé.  Szereda várost is ide értve Száutó József 
I. aljegyző elnöklete slatt: Balázsi Lajos és Tom-
pos Károly; 2. Miutazeut Szentlélek, Zsögöd, 
Szentkirály, Szentiinre, Szentsimon, és Csalóazeg 
köaaégekbo Dr. Bocskor Béla elnöklete alatt: 
Kovács Béla és Keck Ferenez. o. A karczfalvl 
választó kerület részére: 1. Csomafalva.  Újfalu, 
Tekeröpatak, Kilyénfalva,  Vasláb, kőzaégekbe 
ifj.  Dr. Tiltscher Ede elnöklete alatt: Ferenezi 
Albert és Zalureczki Bálint; 2. A kődön felüli 
hat községbe Bara Jánoa elnöklete alatt: Dániel 
Jósaef  éa Arpa Lajos; 8. Rákos, Oörőcsralva, 
Vaesárcsi, Szépviz, Szentmihály, és a 3 gyimesi 
községbe Fejér Sándor elnöklete alatt: Klein 
Adolf  éa Ruaz Sántha Jánoa. d. A gyergyóazent-
•niklósi választó kerület részére: 1. a tölgyesi 
járás községekbe ; Bogády Gyula elnöklete alatt: 
Nyerges Gyula és Urzioaiánu János. 2. a vá-
lasztó kerület többi községeibe: Dr. Láaár Já 
nos elnöklete alatt: Lörincz Vilmos és Pnskás 
Adolf  siemélyében. Utasíttattak pedig a küldött-
ségek. hogy a névjegyték ösazeirását oly időben 
kesdjék meg, hogy az legkésőbb ápril. hó 10 ig 
múlhatatlanul bcfejeiteasék.  A működés megkes-
dése az elnökök által legelébb 8 nappal azelőtt 
minden községben a lakosság köstudoinására lest 
hozandó. 
„.,, = A polgármesteri állás, A „Magyar 
Világ" czimU lapból olvassuk, hogy a közigaz 
gatéai biróaág a mult nyárou vároannkban történi 
polgármester válaaztást megsemmisítette és uj vá-
lasitáat rendelt el. 

= Dr. Györfiy  Oynlának, a ősik 
szentmár tonl vá lasz tókerüle t ujjon meg 
választott képviselőjének megbízó levelét a bás 
elaöke a folyó  hó 9 én tartott üléaébea mulatta 
be, a képviselőház állandó bitotlaága pedig a 
megbízó levelet f.  hó 11-én tartott ülésében vizs-
gálta meg és miutáu a megbízó levelet rendben 
találta, Qyérffy  Gynlát a kérvényezésre kiszabott 
30 nap fentartáaával,  Igazolt képviselőnek jelen-
tette kl. 

=Jnhklosztás kedvezményes áron. 
A székelyföldi  miniszteri megbltott közelebbről 
atriV értesítette a vármegyei gasd. egyesület 
elnökségét, hogy a juhtenyésztés fellendítése 
oséljából Qyergyóalfaluban  és annak környékén 

lakó kis gstdák között mintegy 800—1000 dsrab 
raezka fajta  juhot szándékozik kiosztani kedvez-
ményes áron s egyben felhívta  a gazdaaági egye-
sület elnökségét a asűkaéges Intézkedések meg-
tételére. A gazdasági egyesület elnöksége Gyergyó 
alfalu,  Csomafalva,  Újfalu  és Kilyénfalva  kis 
birtokossihoz a kővetkező felhívást  bocsátotta ki: 
Székelyföldi  kormánybistoa ur Ő méltósága a 
juhtenyésztés emelése érdekében, főldmivelésügyi 
m. kir. miuisater ur Ő nagyméltósága engedélye 
folytán,  a fenn  megnevezett községek kisbirto-
kosai közt raczka fajta  juhoknak kedvezményes 
áron leendő kiosztását vette tervbe s megbiton 
minket azzal, hogy e végből a szükséges lépé-
seket megtegyük. Ennek alapján felhívjuk  a fenn 
nevetett kötségek kisbirtokosait, hogy a kik a 
kiosztásban részeBedni akarnak, eziránti nyilat 
kosataikat saját községeik elöljáróságainál azonnal 
jelentsék be. Kiosztásra kerül ezultal a nevezett 
községekben 800 — 1000 drb hasaa vagy bárányos 
anya jiili, daraboukint 12 korona árban. A juhok 
ára kainatmentea három féléves  részletben fize-
tendő. És pedig az eUó részlet folyó  évi julius 
hi I ig, a második részlet 1904. év január hó 
I lg, a harmadik részlet 1004. évi julius hó 1 ig. 
A vételár visszaflzetéaéig  a jiihok az államkincs-
tár tulajdonát képezik, annyiban, hogy azokra 
marhalevelek ki uem állíthatók, azok engedély 
uélkül el nem idegeníthetők, ae le nem vághatók. 
Ilyen juhok csak azon kis gazdáknak adatnak, 
kik az átvett juhokért elvállalandó fizetéai  köte-
lezettségeiknek a közaég elöljáróság jótállása mel-
lett képesok is lesznek megfelelni.  Kin gazdáknak 
vétetnek, kik öO holdon alul birnak. Egy kis 
gazda aem vehet át többel 15 darabnál. Aa át 
vételre jelentkező kis gazdák közös megálla-
podással bejelenthetik a község elöljáróságánál 
azt is, hogy legközelebb hol kivánnák besze-
reztetni at átvenni azándékolt juhokat, sőt 
azok bevásárlásáuúl Ök vagy megbizottaik réazt 
is vehetnek. Bejelentéaek a fenu  nevezett köz-
ségek elöljáróságainál folyó  márcziua hó 30-ig 
elfogadtatnak.  Caikszereda, 1903. márotius 15-én, 
B e c z e Antal, alispán, eluök. Nagy Imre a. k.. 
kge. titkár. 

réssvénytársaaág igazgatósága felUgyelőblzott-
sága és ttaztíkara szomorú réssvéttel tudatja nagy 
Sándor ügyvéd urnák, a társaság alelnökének éa 
igazgatósági tagjának folyó  hó 14 én délelőtt II 
órakor tőrtént elhalálozását. IntézelUak egy pó-
tolhatatlan jellemű, egyik kiváló szorgalmú éa 
lelkiismeretes vezetőjét gyászolja sz elhunytban. 
Örőkálma legyen oseudea és nyugalma zavarta-
lan I Csikazereda, 1903. évi márczius bő 14 én. 

A közrészvét páratlan megnyilatkozásának 
tanúsága ésélő bizonysága azon sok koszorú,mely-
lyel a rokonok, barátok,ismerősük közhivatalok ra-
vatalátelhalmozták és azaz impozáns temetés mely-
hez hasonlót alig látottCsikszereda. Részt vett azon 
városunk és a közel vidik min len számot tevő 
osztálya s a köztiszteletet, melyben a megbol-
dogultnak állandóan része volt, fényesen  il-
lusztrálta azon óriási tömeg, mely a derék embert 
folyó  bó 16-án d. u. 3 órakor történt temetése 
alkalmával utolsó utján elkísérte. 

Nagy Sándor 
1842-leoa. 

Váro.-unk és az egész vidék közönsége 
megdöbbenéssel vette tudomásul a szomorú bírt, 
hogy Nagy Sándor csíkszeredai köz- és váltó 
ügyvéd pár napi rövid szenvedés után elha-
lálozott. 

Annál megdöbbentőbb, minél lesujtább volt 
e hir, mivel az élet javakorában levő derék 
férfit  alig tíz nappal azelőtt ott láttuk mindazon 
kötelességek biv és buzgó teljesítésében, rnind-
«CTFU niiawa sznrgannss erröraaottlairbetőllé-' 
sében, melyekre ugy is mint magán ember, ugy 
is mint a közélet egyik kimagasló alakja elhi-
válása volt. 

Egyike volt a legtevékenyebb ügyvédek 
nek. Virágzó irodáját bizalommal keresték föl 
a jogkereső emberek és az itt felhalmazodott 
terhes munka pontos és lelkiismeretes végzése 
mellett még mindig jutott elég ideje arra is, 
bogy a közélet és társadalom által reá ruhá-
zott kötelességeinek szjptén páratlan hűséggel 
és pontossággal megfeleljen. 

Nincsen közéletünk egy olyan tiszteletre 
méltó munkatere sem, a hol Nagy Sándort ott 
ne látták volna, mint a tehetséges, igazán mnnka 
biró és muukaszerető férfiak  példányképét. 

És ha a közélet terén véghez vitt mun-
kássága előtt tisztelettel hajlott meg mindenki, 
ezen tisztelet mindazoknak lelkében fokozódott, 
kik öt a családi élet terén is, mint gyengéd 
férjet,  gyermekeiért minden áldozatra kész csa-
ládfőt  ismerték. 

Nagy a veaztesége Nagy Sándor elhunytá-
val a társadalomnak, de hasonlithatlanul, na-
gyobb a családnak. Arra a fájdalomra,  melyet 
a család tagjai éreznek, csak a jó Istennek vég-
hetetlen kegyelme tud gyógyító irt nyújtani. 

A fájdalmas  ecetről a caalád a következő 
jelentést bocsüjLoita ki: Mély fájdalommal  tudat-
juk, hogy csikasentlélek—fi  tód i Nagy 8ándor, 
köz- éa váltóügyvéd, nyugalmatolt kir. törvény-
széki biró, a csikaoinlyói üzent Ferenczrondi zárda 
fóslndikusa,  Csikvármegye törvényhatósági és 
kőtigasgatási bizottságának tagja, Csíkszereda 
város tiszti ügyéaze, folyó  évi márcziua hó 14 én 
délelőtt 10 órakor életének 01 ik, boldog bázaa-
ságánsk 26-ik 'ívében as Urban elhunyt. Hűlt 
tetemei folyó  évi márczius bó 18-án délután 8 
órakor fognak  a csíkszeredai róm. kath. templom 
keritéaébeu, a róm. kath. egyház szertartása sze-
rint a földnek  átadatni, lelkéért pedig ss engesz-
telő szentmise-áldozat a csíkszeredai templomban 
folyó  hó 17-én délelőtt 10 órakor, a caiksomlyói 
Szent Fereuoz rendiek tárda templomában pedig 
folyó  hó ISlkáu délelőtt 10 órakor fog  bemutat-
tatni. A jó emlékezet virastazon hamvai feleit  I 
Csíkszereda, 1908. márcsins hó 14-én, özv. Nagy 
Ferenctné, mint édea anyja és gyermekei. Nagy 
Sándorné aa. Orbán Anna, mint az elhunyt öz-
vegye, Erzsike, Horváth Györgyné, Imre, Irénke, 
Mariaka, Etelka éa Margitka at elhunyt gyermekei. 
Horváth György, m. kir. houvédsiáiados mint 
veje. Ferrike és Ertsike, miut unokái. 

A helybeli takarékpénztár részvénytársaság 
igasgatósága alelnökének éa igazgatósági tagjá-
nak elhunytát a kővetkezőkben hozta a kösön-
ség tudomására: A csíkszeredai takarákpéastár 

A közigazgatási tisztviselők 
mozgalma. 

Az állami tisztviaelők fizetésének  rendezé-
séről a képviselőházhoz beterjesztett kormány-
javaslat a közigazgatási tisztviselőket is felrázta 
letargikus álmokból. 

Több mint 10 éve, hogy folytonos  kecseg-
tetésnek vannak az utóbbiak kitéve az államo-
sítás küszöbön lévő hangoztatásával, midőn ök 
is a megérdemlett fizetésjavitásbau  fognak  ré-
szesittetni, de ez a kecsegtetés biu ábrándnak 
bizonyult be s talán még ma is oly távol álla-
nak az államosítástól, mint ezelőtt 10 évvel 
voltak. 

Ennek tudatában ás azért is, mert elvi-
lázhatatlan, hogy a törvényhatósági tisztviselők 
manapság az alig számba vehető mnaiczipiális 
teendők mellett ép olyan, s5t még sokkal több 
féle  állami fuukeziókat  teljesítenek, mint akár 
melyik szakban működő állami tisztviselők a 
nélkül, bogy az előlépési viszonyok csak meg-
közelítőleg is rájuk nézve oly kedvezők volná-
nak, mint az állami alkalmazottakra nézve. 

Hont vármegye tisztikarának kezdemé-
nyezése folytán  tehát országos mozgalmat indí-
tottak fizetéseiknek  mihamarább s lehetőleg az 
állami tisztviselőkével egy idejUieg való rendez-
tetése iránt s az egyöntetűség czéljábál egy 
Budapesten e bó 25-én megtartandó elöárte-
kezlet, majd pedig egy általános koogresazus 
tartását tűzték ki. 

E tekintetben vármegyénk tisztikara e hó 
ll-én Becze Antal alispán ur elnöklete alatt 
tartott tanácskozást, melyen több tisztviselő 
vett részt és a mozgalomhoz való csatlakozás 
egyhangúlag kimondatott s egyúttal a főbb 
irányelvekre nézve megállapodás is történt. 

Â főbb  irányelvek, melyeket a tisztikar 
kifejezésre  kiván juttatni nagyjában ezek: 

a) a vármegyei alkalmazottak fizetésének 
és lakbérének országosan és egyöntetűen való 
rendezése oly módon, hogy a állami alkal-
mazottakkal ugyanazon fizetési  osztályba sorol-
tassanak és előléptetési viszonyaik azokéval tel-
jesen egyenlően szabályoztasssnak. 

b) korpótlék biztosítása az összes várme-
gyei alkalmazottakra nézve, akkor ha a meg-
állapított fizetési  osztály első fokozatában  már 
4—6 évet töltöttek, mert a vármegyei alkalma-
zottaknál a magasabb állásokba való emelkedés 
meg vau nehezítve; 

e) a tisztviselői jogokat és kötelességeket 
törvényesen és pontosan körülíró szolgálati 
pragmatika törvényhozási alkotása; 

d)  független  fegyelmi  bíróság; 
c) a nyngdij ügynek végleges szabályo-

zása a visszouoseág szemelőtt tartásával. 
Ezek és egyéb kívánalmak rendszeres ösz-

szeállitására az értekezlet egy szűkebb körű 
bizottságot küldött ki Becze Antal alispán el-
nöklete alatt Mihály Ferencz főjegyző,  Böjtby 
Endre árvaszéki elnök, Csiszér Imre 111-ad al-
jegyző, Fejér Sándor főszolgabíró  és Sánta Si-
mon megyei iktató személyében ;kijelölte illetve 
fölkérte  továbbá a tisztikar nebány tagját, ne-
vezetesen: 

Dr. Bocskor Béla tisztifigyészt,  Dr. Veress 
Sándor főorvost,  Dr. Lázár János és Bartalis 
Ágost főszolgabirákat  a Budapesten e hd 26-én 
tartandó országos előértekezleten vslá megjele 
nésre, mely értekezlet lesz hivatva főbb  voná-
sokban megállapítani a követelés részleteit, 
mely egy később tartandő országos kongresszus 
tárgyalásának s a képviselőház ás kormányhoz 
felterjesztendő  memorándumnak fogja  anyagát 
képezni. 

Az Erdélyi Róm. Kath. Irodalmi 
Társaság diszgyülése. 

Márczius bó 1-én délután 5 órakor a gyu-
lafehérvári  róm. kath. főgimnázium  azépen fel 
díszített tornacsarnokában fényes-jubiláris  ün-
nepély folyt  le, a melyet az erdélyi róm. kath 
Irodalmi Társulat XIIL Leó ö Szentsége 26 
éves pápaságának és saját 25 éves fennállásá-
nak alkalmából rendezett. Nagyszámú éa elő-
kelő közOnség jelent meg a diszgyülésen. Ott 
volt Gyulafehérvár  városának szlue java • a vá 
rosl társadálom számos előkelő embere ' disz». 
bölgyközOnaág. A megjelentek számát ötsaázr. 
lehet becsülni. - w a 

Az erdélyi püspököt négy tagbél állá 
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deputáczió bivta meg a közgyűlésre. A föpász-
tort ax egybegyűlt közönség viharos éljenzéssel 
fogadU,  a tárnulat elnöke üjfalusi  József  pedig 
rövid üdvözlő beszédet fotézeU  faozzá  a miolin 
kifejtvén  a díszközgyűlés czélját, a közgyűlést 
megnyitotta. 

A megnyitó után Bailó  Lázár kir. tör-
vényazíki biró tartott felolvastat  XIII. Leó 
szocziálpolitikájáról. Rámutatott azon nagy ve-
szedelmekre, a melyek az emberi társadalom 
szoeziális bajaiban rejlenek s kifejtette,  bogy a 
szentséges Atya, mint Krisztos utódja leghiva-
tottabb arra, bogy mély bölcsességével és nagy-
tekintélyével ezeken a bajokon segítsen. 

A szép és tartalmas felnivasás  nagy ba-
tist tett a hallgatókra, annak végeztével zngó 
tapsok bsngzottsk fel  s elnök ajánlatára a köz-
gyűlés elhatározta, hogy a felolvasás  a társulat 
jegyzökönyvében megörökíttessék. 

A „Pápai himnusz" következett ezután, 
melyet a papnövendékek adtak elő kiváló sza-
batossággsl. A szép dalt a közönség állva hall-
gatta végig és zajosan megtapsolta. 

Csendes várskozás közt előlépett most 
Fejér  Gerő dr. s mély érzelemmel és nagy 
lelkesedéssel elSadla ez alkalomra irt „XIII. 
Leóhoz" cz. költeményét. A mély gondolatok, 
a megkapó ellentétek: az ifjn  csodás tisztelete 
s sz érett férfi  észnek bódolata, a nagy fényű 
fejedelem,  a türelmes fogoly  és egy boldogahb 
hazából közénk leszállt ősz próféta;  azután 
meg a szép kidolgozás s ebbez a legtalálóbb 
művészi lelkes előadás impozáns és elragadó 
hatást keltettek az ünneplő közönségben, a 
mely a tetszés élénk szóbeli nyilatkozataival, 
üdvözléssel és tapsviharral adózott a már több-
ször ünnepelt költőnek. 

Közgyűlés elnök inpitványára a szép köl-
teménynek a társulat jegyzökönyvében való 
megörökítését határozta el, szerzőnek pedig 
jegyzőkönyvi elismerést mondott. 

Ezntán következett az ünnepély második 
része a társulat buszouötéves évfordulójának 
megünneplése. 

Az ünnepély ezen részét Üjfalusi  Józsel 
elnök bevezető beszéde után a papnövendékek 
énekkara nyitotta meg a „Teremtőhöz' cziinü 
műdal lendületes és igen sikerült előadásával. 

Az éneket követő tetszés nyilvánítások 
elhangzása után Kárpiss  János titkár olvasta 
fel  u társulat  busz éves  történetét.  Rámu-
tatott azon nehéz küzdelmekre, melyeket átélt, 
kimutatta azon eredményes munkásságot, me-
lyet megalakulása óta kifejteit.  A huszonöt év 
története alkalmas arra, hogy bátorítsa a tago-
kat a jelen  m béz viszonyok közölt s egyben 
lelkesítse a jövő munkájára. 

A gondosan összeállítóit értekezést nagy 
figyelemmel  hallgatták végig s felolvasót  lelke-
sen megéljenezték. 

A disz közgyűlést az erdélyi püspök zát ta 
be lelkes beszéddel, melyben köszönetet mon-
dott a társulat vezetőinek a szép ünnepélyért 
és a nagyszámú és előkelő közönségnek a szí-
ves megjelenésért. 

A főpásztor  zsjos megéljenzésével s dísz-
közgyűlés végett ért. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. Jl.-töl 
Nagy Gézának, a Béla névtelen jegyzőjé-

nek idejére vonatkozó okoskodásait és érveit, 
melyek mellett ö maga sem áll határozottan, 
azon észrevétellel kívánom itt kisérni, bogy az 
általa felhozott  adatok épen nem döntik meg 
Szabó Károly érveit, ki a névtelent  határozot-
tan első Béla király jegyzőjének állítja s az 
azonkorban élt egyik főpapot  véleményezi és 
hiszi a névtelen neve alatt rejleni, sőt megerő-
sítik Szabó állításait, midőn beismeri, hogy az 
általa teljesen ismert kor eseményeit sdja és 
irta le. Miről alább még többet. 

De Nagy Gézának azon állítását sem en-
gedhetjük meg, bogy a székelyek a magyarok-
kal jöttek volna be s a magyar fejedelmek 
helyezték volna őket ide a keleti batár őrize-
tére. Az általa felhozott  s az alábbiakban jel 
zelt adatok nem elégségesek arra, hogy a ve-
lünk született s vérünkben lévS öshsgyomá-
nyokkal szemben ellenkező meggyőződésre jut-
hatnánk. 

A székely eredet kutatását illetőleg két 
kérdés áll előttünk.- egyik a hunokkal  való 
kapcsolatnak,  másik pedig sz Erdélyben való 
tartózkodás idejének kérdése. 

Hunfalvi  hivatkozva az Attila halálaután száz 
évvel élő gotb Jornandesre,  ki a golbokéval 
megírván a honbirodalom bukását, hallgat ar-
ról, bogy a honok egy ivadéka az erdélyi he-
gyek közzé vonta volna meg magát, e hallgatás-
ból s hogy sem a longobárdok & gepidák, sem 
az avarok fellépésekor  az utugorok  és katu-
gorok  közötti barczokban mint szereplők nem 
említtetnek, azt következteti, bogy nem laktak 
akkor még Erdélyben. 

De ez nem bizonyítja azt, bogy itt nem 
lehettek volna, mert a hagyomány részlelesen-
leirja bogy a székelyek Attila, vagy Csaba né 
pének ivadékai, kik belbáborokat viselvén, le-
győzettek, menekültek, előbb a vbigle  mezőn 
tartózkodtak, azstán mai hazájokba leteleped-
tek a az oláhokkal viszonyban éltek, féllek  a 
nyugati nemzetektől s magokat nem honoknak 
vagy magyaroknak, banan nehogy felismerjék, 

miszerint azoknak utódai: Sikulusok,  saját 
nyelvükön Zekeinek  nevezték. 

Tehát félelmükben  megtagadván, hogy 
honok vagy magyarok, Székely néven senki 
sem ismervén őket, miéit ne élhették volna sz 
Olt, Maros és Küküllö fejei  körül megvonvs 
magukat, ama harczokat és századokat anélkül, 
bogy azokban részt vegyenek ? Tagy az avarok-
ban felismervén  faj-  és nyelvrokonaikat, a mint 
Ravennai Guidö geographus is — ki a 9-ik 
században élt és irt — kimondja az első és 
második Dáctióban,  mely Gepidiának  is ne-
veztetik, az avarokkal ők is nem szerepelnek-e, 
vagy az első és második Dácziában „Unok azaz 
Avarok laknak" megnevezés alatt nem éppen a 
székelyek értetnek-e? a mint azt Nagy János 
is állítja. 

Azt, bogy a székelyek mai hazájukban, 
vagy számuk kevés lévén, annak egy kis szög-
letecskéjében megvouva magukat, mint ma egy 
hegy tövében fekvő,  3000-nyi, vagy ha 1500-nyi 
lélekkel is biró község, nem élhették át ama 
századokat; tagadni oly kevésbé lehet, mint szt 
állítani, bogy sz általuk lakott helyeken ama 
századok folyamán  nem lakolt volna senki, vagy 
helyettük valamely más, előttük eddig ismt-retlen 
népcsoportocska lakolt. 

Más helyütt már hivatkoztam oly várromok 
és emlékekre, melyek a székelyeknek a magya-
rok bejövetele előtt itt átélt élelök jele gyanánt 
tekintbelők. 

Hunfalvi  megkísérli az összehasonlító nyel-
vészet tanúságait is segítségül hívni annak be-
bizonyítására, bogy a székelyek nem Attila hun 
ivadékai, hanem Szent László, vagy Kálmán idé-
jében Erdélybe betelepített határőrök. 

Hunfalvi  a székelyek nyelvét bárom szem-
pontból u. m.: a magyar tájszólások közötti 
helyének, hangtani s nyelvtani sajátságainak s 
azután a benne lévő idegen szók jellegének 
szempontjából vizsgálja meg s ezen szempontok 
megvizsgálásánál elismervén, bogy a székelyek 
és migyarok egy uyelvet, de nem egytéleképpen 
beszélték s mig ez azonos eredetre vall, addig 
azon elméletet állilja fel,  hogy a székelyek a 
magyaroktól az V-ik században elválván, szón 
időtől a közös nyelvnek külön eltérő fejlődése 
s e külön fejlődésnek  a tapasztalhatóknál kivá-
lóbb eredménye kellelt volna, hogy nyilvánuljon. 

(Folyt, köv.) 
KÜLÖNFÉLÉK. 

— Dr. Perjéssy Mihály, a helybeli kir. 
törvényszék volt kiváló elnöke, kinek lisztele-
tére a helybeli uri kaszinó folyó  hó 14 én este 
szintén hncsuvacsorát rendezett folyó  16-én az 
egy órai vonaltal utazott el Pozsonyba, uj á|. 
loinás helyére. A távozó elnököt ho9szu kocsi-
soron kiséilék ki a vasuli állomáshoz. 

— Esküvő. Révész Mór I. hó 17-én tar-
lotta esküvőjét Harmat Róza kisasszonynyal. 
Harmat Leó járás orvos nevelt leányával. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Tólh 
Béla debreczeni m. kir. vámgyakornokot a gyer-
gyólőlgyesi ut. kir. mellék vámhivatalban ellenőrré 
nevezte ki ideiglenes minőségbeu. 

— Uj ágyvéd. Dr. Czikó István ügy-
védjelölt, a fiatal  jogászok egyik köztiszteletben 
álló tagja a ntnlt héten állott Marosvásárhelyt 
az ügyvéd vizsgáló bizottság elölt, és szomba-
ton a vizsgálatot sikerrel bevégezvén, megsze-
rezte az ügyvédség gyakorlására szükséges dip-
lomát. Gratulálunk a sikerhez és szerencsét kí-
vánunk njhatáskörben való működéséhez. 

— Uj ügyvédi iroda. Dr. V a s s Lajos, 
ki az ügyvédi vizsgát közelebbről telte le a 
marosvásárhelyi vizsgálóbizottság előtt, ügyvédi 
irodáját S z é k e l y u d v a r h e l y e n , a székely 
egyleti takarékpénztár épületében folyó  hó 15-én 
megnyitotta. 

— Lapunk zártakor veszBziik a 
hírt, hogy M o l n á r Józsiás a kézdivá-
sárhelyi vidéki választókerület országgyű-
lési képviselője meghalt. 

— Gyászrovat E r ő s s Miklós föld-
birtokos, folyó  évi márc/ius bó 12 én d. u. a 
órakor élete ö5-ik, boldog házasságánsk 30-ik 
évében hirtelen jobblétre szenderült. A megbol-
dogultnak bűit tetemeit folyó  bó lő-én délelőtt 
10 órakor tették le a csikszentmiklósi róm. katb. 
templom kerítésében őrök nyugalomra. — I f  j. 
Gál A n t a l pénzügyigazgatósági szám tiszt, 
Gál Antal csikkarczfalvi  kántor fia  hosszas éa 
kines szenvedés után elhalálozott. Az alig 26 
éves iljn embert folyó  hó 17-én helyezték örök 
nyugalomra a csikkarczfalvi  temetőben. — 
D á v i d Károly, D á v i d Lajos helybeli polgár 
20 éves fia  folyó  bó 16-án délelőtt 10 órakor, 
rövid betegségeskedés után elhunyt. Folyó hó 
18-án délntán 3 órakor fogják  örök nyugalomra 
helyezni a csíkszeredai köztemetőben. 

— Aa 1803. évre szóló Csíkszeredai 
Képes nsptár öa/, engedménynyel mig s készlet 
tart, kapható lapunk kiadóhivatalában. 

— Társas utazások. Jörő hó elején, 
löbb nsgyon érdekes, s sz évszaknak megfelelő 
társss utazás fog  rendeztetni, és pedig: Kons-
tantinápoly  ba. bol a felette  látványos „Rámá-
zán"-ünnepélyek épen szon időben tartatnak 
meg : Madridba,  a nemzetközi orvos-kongresz 
sznsrs; az esztergomi főtisztelendő  Egyház-
megye védnöksége alatt Roméba,  melyet a je-
len, jubiláris szentesztendő és a társas utazás 
idejére eső bosvét finnepe,  a szokottnál és ér-
dekesebbé tesz és végre Nápolyba.  Ezen tár-

sas utazásokon való részvételre, e bé 30-ig, 
lehet jelentkezni, a brassói városi menetjegyiro-
dában, hol részletes ismertetők is ksphalók 
díjtalanul. 

— A húsvéti lelkigyakorlatoka oaik-
Eomlyói rk. tanítóképzőben a következő 
sorrendben végeztettek : Márczius 16-án : Déln-
tán 4 érakor ünnepélyes „Veni Saucte", tarta-
tott utána bevezető szent beszéd, litánia Jézu9 
szmt Bzivéről; áldás. Márczius 17-én és 18-án: 
Délelőtt '/28 órakor szent mise, utána első szent 
beszéd ; Délelőtt lO'/s órakor második szent be-
széd. Délntán 2','t  órakor harmadik szent be-
széd ; loreltói litánia, áldás; Délután 4'/i óra-
kor negyedik szent beszéd. Márczius 19-én: 
Délelőtt a B z e n t gyakorlatok olyan Borrendben 
fognak  végeztetni, mint az előző napokon. Dé-
lután 2 órakor szent beszéd, előkészület a szent 
gyónás I-d ; estig gyónás. Márczius 20-án: Dé 
lelőtt '/a7 órakor rövid szent beszéd, szent mise, 
közös szent áldozás, bucsu-imák ; Te Deum. 

— Mindenki tudja , liogy a Mauthner-
félo  impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést ailja, liogy konyhakerti magvaiból a leg 
jobb főzelék  éa zöldség torem és hogy virág-
maşvaibel fakad  a legszebb virág. — Szóval a 
Mau.iiuer féle  magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók. 

— Nyilvános nyugtatványosás. A 
folyó  hő 15-én rendezett ünnepély alkalmából 
az 1848—49-diki öreg honvédek megvendége-
lésére a következi k adakoztak : dr. Bocskor 
Béla 4 koronát, Csedó István 3 koronát, La-
katos Mihály, dr. Csiky József,  Hajnód Ignácz 
2- 2 koronát. Bartlia Ferencz, Balási Lajos, 
Hajnód József,  Péter István, Tuma Mátyás, 
Császár Nándor, Nagy Sándor, id. Dávid Ignácz, 
Dóczi János, György Ignácz, Ulier János, Csiby 
Pé er, Merza János, László György, Körösy 
(jéza, Ulier Jánosné, dr. Györgypál Domokos, 
Csedő András, Veress Lajos, dr. Daradics Félix, 
dr. Nsgy Béni, Bodor Ödön, dr. UjfalU9i  Jenő, 
Merza Rezső, Nadesán Joáchim, Kovács János. 
Helvig ti. János, Bollresz Ferencz, Tomka N., 
Molnár József,  Klein Zsigmond, N. N., Nagy 
(iyula, dr. Balló_ István, Jaucsó Islván, Pototzky 
Márton, Jakab Ödön, K. iBlván, Polotzky Kris-
tóf,  Szroboila József,  Dóczi József  1 — 1 kort. 
Barcsai Dénes 80 fillt,  Bariba József,  Jakab 
Lajos, Szabó Ferencz, Szabó Lajos, GO—60 fill. 
lUncz Lönncz, Dóczy Károly, Veress Elek, 
Italint Ferencz, Albert Balázs, Pototzky Péter, 
Bokross Enire, Kovács Zsigmond, Il.vés István, 
Saravio Ferencz, Szvoboda Miklós 50—50 filll. 
Málray lgn.Vc/, Beri N. ifi.  Hajnód Jáuos, Ka-
tona, Bakó János, Lajo9 Ignácz, Simó Ignácz. 
Murányi N. N. N , Szabó Jáuos 40 -40 fillért. 
S.mó ÍJ erő 32 fillért,  Simon Ádám 30 fillt,  N. 
N., Gál János, N. N.. Rardocz Mózes, N. N. 
20- 20 fillt,  Magyar Herm.mn 8 koronát, ösz-
szesm 71 koronát és 32 fillért.  Ezen összegből 
107 öreg honvéd részére szolyállak föl  egyszerű 
boros ebédel. Fogadják a nemes szivü adako-
zók a rendező bizottság őssziute köszönetét. 

— Nyilvános számadás és köszönet. 
Csikszépvizeu IU03. február  21-én, a Havi bol-
dogasszony-kápolna javítási czéljaira rendezett 
táiiL-zcBtély, egy u legjobban sikerült mulatságok 
közé tartozott, mely meghozta az anyagi eredméuyt 
is, 11 mennyiben összeB bevétel 308 kor. 98 fil-
lér volt. kiadás 122 kor. 76 till. a igy tiszia 
jövedelem a szent czélra 180 korona 22 fill. 
mely tiszta jövedelemhez nagybau hozzájárult 
a tetemes felűlHzolcs.  Felülfizettek  : Dr. Fejér 
Antal ügyvéd országgyűlési képviseld ur, 10 kor. 
Főt. Városi Uyula b. kor. özv. Driátkievisch Já-
uosué 4 kor. Krausz János 3 kor. 40 fillér,  An-
tal Domokos 3 kor. Főt. Kovács Mihály plébános 
2 korona 80 fillér.  2 - 2 koronát fizettek  Rácz 
Lajos, Miklós József,  Deák Elek. Bocskor Antal, 
Szász István, Szeboui Menyhért, Dr. ZakariáB lát-
ván, Száva Kajtánué, Főt. Faráé Simon Fejér 
János Mányn Rifei,  Bara János, Aponyi Károly, 
Fút. Kassai Lajos, Főt Kóródi Mihály, MeBkó 
Jakab, Fút. Jakab Lajos, I korona 50 fillért 
fizetett  Szabó Ferencz, I kor. 40 fillért  Szakács 
Balázs, 1 korona 20 fillért  fizetlek  : Antal (iyula, 
Foil Friuyes, Ősz Mihály, Főt, Rancz János, Főt. 
Lukács Vilmos, Inczo Délies, Qyörfí  Ferencz. 
80-80 fillért  fizettek  Miklós Gergely, Orkaláb 
János, Deák Véré, Itészeg Domokos, Péter Mó-
zes. Zakariás Gerő, Fejér Gyula. 1 — 1 koronát 
fizettek  : Caibi Tamás, Slhulinüller Autal, Bodó 
András, Iinro Ignácz, Albert Péter, Jancsó György, 
Darvaa Béla, Szentes Gergely, Botár József,  Oláh 
Klek. Zakariás Péternó, Dobál Anna, Szentpéteri 
Margit, Tamás JáuoB, Szebcni Péter, özv. Jakab 
JáiioBiié, Jakab Jáuos, Száva Kristóf,  Fejér Mik-
lós, Balázs Lajosné, Zakariás Lukács. Zakariás 
és J. Antal, Qréf  Andrúsné, Vitos Ferencz, Dá-
uiel József,  T. Körösi Géza, ifj,  özv. Gál And-
rásué, Szabó Lajos, Gál József,  Föl. Péter La-
jos, özv. Küsmödi Barabásné, Tamás Balázs. 
40—40 fillért  fizettek;  Lörlncz Mózes, Bartha 
Gergely, Sikkea Győző, öiv. Koncz Józsefué,  Csá-
szár Joákim. SZÓCB István, Biró Mátyás, Ambrus 
Ferencz. Sefler  Ede, Bartba Gyula, Tuma Má-
tyás, Kálnoky János, Sántlia István. Biró József, 
80 fillért  fizetett,  Mihály Mártou. 20—20 fillért 
fiiettek:  Péter Mózes, N. N., Ferenci Ignácz, 
Vlaszin János, Tamás István, Antal Dani, Kováos 
Ferencz. Fogadják a nemes szivü adakozók, a 
szent czélra tett adományaikért egyeu-egyenként, 
ugy a rendezőség, valamint a kápolna társulat 
tagjainak a leghálásabb köszönetét. 

LaptolajdoDoa: 
Q Y O R O Y J A K A B Ö B Ö K Ö S B . 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentpéter-egyh&z tulajdonát ké-

pező Bálványos-Nagybavas f.  é v i á p -
rilis 7-én d. e. 10 órától kexdődőleg 
tartandó nyilt árverésen három évre ha-
szonbérbe adatik. 

Az évi haszonbér kikiáltási ára 2000 
korona. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10'/«-át árverés bánatpénzül 
leteuni. 

A haszonbérlet feltételei  a plébánia 
hivatalnál minden nap megtekinthetők. 

Csiksomlyón, 1903. márcz. 10-én. 
Csiszér Pál, Kassai Lajos, 

fő  go mliiok. plébános. 

Sz. 11-238—1902. 
polg. 

Hirdetmény. 
Búzás. János és Csáki Elek által 

Csikszentiiiiliály község összes birtokossal 
ellen a község egész határának tagosítása 
iránt beadóit kérés tárgyalására Csikszent-
miliály község határához 1 0 0 3 . é v i 
április hó 23-ik napjának d. e. 
8 Ó r á j a kitüzelett, melyre az érdekelt 
birtokosok a 356 — 93. I. M. 1. rendelet 
41—47. §§-ba foglalt  következmények 
terhe alatt oly figyelmeztetéssel  idéztet-
nek, hogy meg nem jelent telek ugy te-
kintetnek mint a kik a tagosításba be-
leegyeznek. 

A kérés a csíkszeredai kir. törvény-
szék és Csikszentmiliály község elöljáró-
ságánál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csikszereda, 1902. deczember 16. 

Dr. Perjéssy, Elovlo, 

elnak. 1—3 jegyző. 
Sz. 192—903 

kr 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó 

Gyimesbükk, Gyiuiesfelső-  és Középlok 
községekből alakított gyimesi közegészség-
ügyi körben Gyimesbükk közaég szék-
hely lyel 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-
gyiniesi pályaorvosnak az Ajnádtól—Gyi-
mesig 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 kivUl kör-
orvos a védhimlő oltásért és ujraoltásért 
az országos érvényű dijakat felszámíthatja 
és a bíróságok felhívására  végzett szak-
értői működésekén a szabályszerű díjakat 
igényelheti, székhelyén a halöttkémléstés 
husszemlét a szabályszerű dijak mellett 
végezni B községeit havonkint kétszer be-
utazni tartozik. Körközségeinek szegényeit 
pedig ingyen köteles gyógykezelni. A ma-
gán látogatásokra felektől  iu vart követelhet 
Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint az 
1883. évi 1.t -cz. 9. §-a értelmében eddigi 
gyakorlatukat is igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüköt hozzám 1 9 0 3 . é v i 
márczius hó 31-ig nyújtsák be. A vá-
lasztás Gyimesbükkön 1903. év április 
4-én délután 1 órakor fog  megtartatni. 

Csikszereda, 1903. márczius hó 1-én, 
Fejér Sándor, 

8—3 főszolgabíró. 
270. szám. 
kj. 903. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező Csikmadaras ll-ik rész 
.Árpás' és „Súgó* erdőrészekben a nagy-
méltósága földmivelési  miniszter ur 
38856—901. számú rendeletével rendkí-
vüli kihasználásra engedélyezett összesen 
486-8 kat. holdon található 48140 köb-
méter fenyő  hassonfa  eladása czéljából 
folyó  év mározius hó 30-án Crik-



Márczius 18. C S I K 1 L A P O K 12. SE&m. 

dánfalva  község hivatalos házánál d e 
9 órakor nyilvános szó és zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

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

Árverezni kívánók erről azon felhí-
vással értesíttetnek, hogy az árverés meg-
kezdése előtt a kikiáltási ár lOVát az 
árverési bizottság elnökének kezéhez te 
gyék le. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el 
Az árverési éa szerződési feltételek 

megtekinthetők Caikdánfalva  kOzség há-
zánál és a járási erdőgondnoksági iroilábu 
a hol az erdő állapotára vonatkozó rész-
letes felvilágosítások  is megkaphatók. 

Csikdánfalván,  1903. év márczius 
bó 3-án. 
Antal Gergely s. k., Árpa Lajos *• k., 

lű. birtokossági elnOk. k. jegyző. 
3—8 

Sz. 903—903. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásában Csik-

szentmiklós, Borzsova és Delne községek 
bői Csikszentmiklós székhelylyel alakult 
kOrben a körjegyzői állás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, az 1886. évi XXII. 
t.-cz. 82. §-a értelmében arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1833. évi I. 
t.-cz. 6. §-ának megfelelőleg  felszerelt  és 
eddigi szolgálatukat is feltüntető  pályázati 
kérésüket hozzám legkésőbb az 1903. év 
márczius 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 éptllt 
és az igényeknek teljesen megtelelő ter-
mészetbeni lakás. 3. Irodai átalány 90 
korona 4. Magán munkálatokért a szabály-
rendeletileg megállapított dijak. 5. S vé-
gül mint kinevezendő állami anyakönyv-
vezetőnek évi 160 korona tiszteletdíj. 

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

Csikszereda, 1903. márczius hó 1-én. 
Fejér Sándor, 

3- 3 főszolgabíró. 

lás határidejéül Csikszentmárton község 
házához 1903. évi mározius hó 26-ik 
napjának d. e. 8 órája tűzetik ki 
s annak megtartásával Antalffy  Gábor 
kir. törvszéki biró bizafolt  meg. 

Ezen tárgyalásra az érdekelt birto-
kosok a 356—893 I. M. rendelet 41 — 47. 
§-aiban foglalt  következmények terhe 
alatt oly figyelmeztetéssel  idéztetnek meg, 
hogy a meg nem jelenők ugy fognak 
tekintetni, mint a kik a tagosításba bele-
egyeznek. 

A kérés alólirt kir. törvényszéknél 
és Csikszentmárton község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

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

Veress, 
jegyző. 

Dr. Perjéssy, 
i - a ctuök. 

Sz. 2317/903. 

Szám 6603/902. polg. 

Hirdetmény. 
Cáikszépviz község általános halárá-

nak tagositási iránli ügyében a kir. táb-
lánál) 2113/902. sz. a. kelt végzése kö-
vetkeztében a mérnök választásra és a 
költség előirányzat elkészítésére Antalffy 
Gábor kir. trvészéki bíró vezetésével tar-
tandó tárgyalásnak határidejéül 1903. 
évi márczius hó 20-ik napjának 
d. e. 9 Órája Csikszépviz község házá-
hoz kilüzetik, s arra az érdekelt birtoko-
sok a törvényes következmények terhe 
alatt megidéztetnek. 

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

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

Elovicz. 
JZÖ. 

Dr. Perjéssy, 
elnök. a—3 

Sz. 45—903. Polg. 

Hirdetmény. 
Becze Antal és társai által Csikszent-

márton község határának általános tago-
sítása iránt beadott kérés alapján a meg-
engedhetőség kérdésében tartandó tárgya-

Hirdetmény. 
Az arányosított csikmadarasi közhelyeket 

az általános helyszinelési állapot szerint fellüu-
telö Csikmadaras község 241., 31., 51., 235. 
számú telekiegyzőkönyvei arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579. számú szabályrende-
lethez képest átalakíttatnak és ezzel egyidejű 
leg mindazon ingatlanokra nézve, melyekre az 
1886 évi 29. l.-cz„ 1880. évi 38. t.-cz., 1891. 
évi 16 tezikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 29. 
tezikkben szabályozott eljárás a telekjegyző-
könyvi bejegyzések helyesbitésével kapcsolatosan 
foganalosiltatik. 

E czélból az átalaktási előmunkálat hite-
lesítése éa a helyszíni eljárás Csiktnadaras köz-
ségben 1903. évi május hó 4 én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítése, valamint általában 
helyszíni eljárás foganatosítása  végett fleező 

Béla kir. tszki biró és egy kezelő személyből 
álló bizottság küldetik ki. 

Ennél fogva  felhivatnak  : 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen, vagy meghatal-
mazott által jeleujenek meg és az uj telekkönyvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják be, mivel a régi telekjegy-
zőkönyv végleges átalakítása után a téves át-
vezetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemll har-
madik számú jegyzőkönyv irányában többé nem 
érvényesíthetik ; 

2. mindazok, kik a lelekjegyzőkönyvekben 
előforduló  liej> gyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldőtje előtt a kitűzött batái napon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek inog 
és az előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu-
tassák föl. 

3. mindazok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, felhívat-
nak, hogy az átírásra az 1886. évi 29. t.-rz. 
15-18. §§-ai, az 1889. évi 38. t.-cz. 6—7 és 
9. §-«i éltelmében szükséges adatokat megsze-
rezni tö:ekedjenek és azokkal igényeiket a ki-
küldőn előtt igazolják, avagy odnhassanak; 
miszerint az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a kiküldött eiött szóval 
ismerje el és a Inlajdonjog bekebelezésére en-
gedélyét nyilvánítsa, mivel különben jogaikat 
ezen az nton nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illeték kedvezményétől is 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.-
zett ingatlanok tulajdonosai utasíttatnak, hogy 
a bejegyzett jogoknak kitörlését kérelmezzék, 
illetőleg, hogy kitörlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött elölt jelenjenek meg, mert 
elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek. 

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

Geoző Béla, 
2—3 kir. tszéki biró. 

Mauthner-féle  Magvak 
kaphatók 

Nagy Gyulánál Csíkszeredában. 
Egy flu  (14—16 éves): 

t g L 3 a . - i a . 1 6 3 n . a L 3 s 
azonnal felvétetik 

Trohán József, 
fílszer-  és vasUzletében Caiksaeredában. 

mm  Kisküküllő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában 7_10 
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Mely BortaMra BMiytaii 
Síékelyksrsszturon. 

Ajánlja tiszta, finom  zamatu borsit, jutá-
nyos árakban. 

A közöuség Baját érdekét védi meg, ha 
innen szerzi be szükségletét. 

Forgalomban lévő borsi: 
1902. évi 

. . . . 1901. . 
1901. . 
1895. . 
1802. . 
1896. . 

Asztali 
Asztali . . . . 
Asztali (Szénaveréai) 
Finom asztali 
Pecsenye 
Schiller (piros) . . 
RáczűrmÖB (óborral feltöltve) 
Rózsamáli 1806. 
Rizling I. 1890. 
Rizling II. 1696. 
Leányka . 1890. 

40 fill. 
40 . 
48 . 
62 „ 
56 . 
52 , 
50 . 
64 . 
90 . 
72 . 
•20 . 

Életrevalóság, becsületbeli dolog inegbe-
oBülui, pártolni a nagy közönség érdekét 
szolgáló intézményeket, élhetetlenség, gyá-
moltalanság ellenkezőt cselekedni. s—5 
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Hói gallérok, kabátok és dlszkalapok 

Van szerencsém a n. é. közönség szí-
ves tudomására hozni, bogy üzletemet az 

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

A mélyen lisztéit közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú párlfogásukba  ajánlva, maradok 

kész szolgálattal 

Székclyhidy Sándor 
nüi és férfi  ilivatUzlete (Csíkszereda). 

49-M 
Üzletem a Hutter szállodával szemben! 

I 

ELADÓ 
12 szekér lónak való széna (sás) 
özv. Lázár Dénesnénél Csiktap-

loozán. 1-3 

Eladó 1000 drb. 
vasúti Talicska 

csikmadéfalvi  raktárból. 
50 drb. vételnél á 1 kor. 60 flll. 

100 „ „ 1 B — . 
14 napig, vasár- és ünnepnapok kivételével 

minden nap megtekinthetők. 

Figyelemre méltó! 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevőközönséget, miszerint 
a 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  jó paplanok — 
madraezok — ágy és asztalterítők, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takáoB — női köntös ke lmék; 
vsn továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindeuféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett havi részletfizetésre  is elárusítok. 
Ezekután tisztelettel kélem a nagybecsű 
vevő közönségei legyen teljes bizalommal 
iráutam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

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

1 0 - 2 0 

N t ő l l C s y ZM. 
Brassó, Kapu-utoia 62. 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát 

P O R S T F E R E N C Z 
férfi-  és női-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhivni 

P a e r a W e 

Több éven át szerzeit tapasztalatom és szakmámban való gyakorla-
tommnál fogva  azon helyzetben vagyok, hogy jutányos árak mellett 
is CSÍn és Ízlés tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték Bzerint: 

1 1 - 1 0 

uri-, női- és gyermek-czipőket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcsón vállalok. ==^= 

Üzlet megnyitás! 
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csikszentmártonon (a piaeztéren) a mai kor igényeinek teljesen 
megfelelőleg  berendezett 

FŰSZER- ÉS VASÜZLETET 
— nyitottam a mai napon. 

Üzletemet elsőrendű czégektől vett áruczikkekkel rendeztem be, H igy 
azon helyzetben vagyok, hogy jó minőségű fűszer  és vasnemüvel, azolid 
árban szolgálhatom ki a vevő közönséget. 

Üzletemet és magamat a ni. t. közönség szíves pártfogásába  ajánlva, 
maradtam Csikszentmártonon, 1903. márczius hó 18-án. 

kész szolgálattal 

J A K A B G T V L 4 . 

Nyomatott Caikaseredábaa, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




