
vAnyára elhatároztatik, hogy a közgyűlés ezen határo-
zatiról miniszteri biztos J a g o c s i P é t e r f f y J ó 
z s e f  ur értesíttessék. 

Inditványoztatott, hogy szász kir. kereskedelmi 
tanácsos, a szász király Albert, a francia  becsületrend 
és a es. kir. vaskorona-rond lovagja, Chemnitzben lakó 
Z i m m e r m a n n János hazánkfia,  ki a székely házi 
ipar körűi oly sok érdemet szerzett s a fonóda  felál-
lításához 12,000 márkánál nagyobb összeggel járult, 
Szentgyörgy város díszpolgárává választassék. Az in-
dítvány egyhangúlag lelkesedéssel fogadtatott  cl s Pé-
terffy  József  min. biztos ur felkéretett,  ezt illetőnek 
tudomására hozni. 

Több tárgy nem lévón, a gyűlés véget ért. 

A tűzoltó-egylet közgyűlése. 
Tűzoltó-egyletünk vasárnap, rnárc. 25 én délelőtt 

artotta közgyűlését. 
Főparancsnok K e l e m e n L a j o s ur a gyű-

lést lelkes beszéddel nyitotta meg, melyben elöadá, 
hogy ez egylet Szentgyörgy hazafias  polgárai áldozat-
készsége s az egyleti tagok buzgó közreműködése 
folytán  tetemes, több ezerre menő vagyonnal rendel-
kezik s most bizton lehet rttr.éleni, hogy ez egylet, 
mely oly élénk részvét és érdeklődésre talált e vá-
ros minden rendű és rangú lakóinál, fennállása  telje-
sen biztosítottnak tekinthető s reményleni lehet, hogy 
a Királyhágón inneni egyletek egyik legéletrevalóbb 
egylete leend. 

Elnök felhívja  K o v á c s Bálint szertárnok urat 
a számadás előterjesztésére. A számadás megvizsgálá-
sára egy 6 tagu bizottság küldetett ki. Elnök: Mol-
n á r S á m u e l , tagok : G y á r f á s  Lajos, V e c B e y 
Róbert, S ü k ö s d Tamás, C s á s z á r DomokoB, 
S c h w a r z Frigyes, E bizottság felhivatott  munká-
latát az april 8-án tartandó közgyűlés elé terjeszteni. 

Az egylet, mint a felolvasott  kimutatásból öröm-
mel győződtünk meg — tűzoltói szerelvényekkel jól 
el van látva — a még hiányzó szerelvények apránként 
beszereztetni fognak, 

Olvastatott a Királyhágón inneni tűzoltó-szövet-
ség átirata, melyben az egylet a iolyó év május hava 
20 — 22-ik napjain Szebenben tartandó tűzoltói szövetség 
11. közgyűlésére meghivatik s felkéretik  az egylet e 
szövetségbe belépni. A szövetségbe lépés elhatározta-
tott s az igazgatóság megbízatott 2 tag választására, 
kik az egyletet e gyűlésen képviseljék. 

A. „Székely-kivándoriasról". 
(A székely niivtlödési és közgazdasági egylet évkönyvéből.) 

(Vége.) 
A székely leányok átalában igen ügyesek és ki-

tartók a munkában; kelendőségük ennélfogvan  bizonyos, 
csak hogy egyszer ismerve legyenek, kivált a főváros-
ban, hol oly mindennapi a panasz a követelő, megt' 
hatlau cselédek miatt. 

Lehetne még azzal is teuni valamit a csakugyan 
szolgálatra szorult székely nőcselédek erkölcsi sülye-
dése ellen, hogy a népoktatási törvény értelmében a 
leánynövendékek G —12 éves korukban az iskolába 
való pontos járásra szorittasanok s ott vallási, erkölcsi 
érzésűk kifejtésére  s megszilárdítására több gond for-
dittassék, mint eddig. 

Férfi-cseléd  aránylag kevés megy ki a székely-
földről  s nincs oly veszélynek kitéve, mint a nőcseléd. 

A végleges, vagy valódi kivándorláshoz számit 
hatjuk először is az 1764-től 1848 lg fennállott  székely 
szélbeli katonaság terhei s az akkor mindenható ka-
tonatisztek üldözései elől Moldvába s Oláhországba 
nieuekülteket; de ezek kiköltözése tömeges kivándor-
lássá nem válhatott, mivel a jassyi és bukureBti ügy-
nökségek s azok mellé állandóan épen e célból ren-
delt altisztek nagyon vigyáztak az ily szökevényekre s 
ha csak nyomába jöhettek, visszaküldették őket ha-
zájukba. 

Az 50 es években, a gyűlölt absolutismus ideje 
alatt megint többen menekültek ki évenként a kato-
nai szolgálat elől, azonban fele  az ily menekülteknek 
is visszakerült később erőizak által vagy önként. 

A kivándorlás az emiitett okból most már meg-
lehetősen megszűnt, csak ritkán lehet hallani egy-egy 
hasonló esetet. Az alkotmányos idő, s különösen a 
magyar honvédség felállítása  óta nem oly rettegett 
dolog a katonáskodás, kivált, hogy a rendes katona-
ságnál a fegyelmi  eljárás is humanusabbá lett. 

Nagyobb fontosságú  most az úgynevezett székely 
iparosok (kovács, asztalos, cipész, szabó, stb.), uiég 
pedig leginkább felszabadult  fiatal  iparoB legények 
kivándorlása, kik jó üzlet reményében mennek Bu-
kurestbe s más romániai városokba. Tapasztalat sze-
rint a székely iparos átalában több ügyességgel s na-
gyobb kitartással bírván a romániai benszülött iparo-
soknál, amazok künn rendesen jó életmódhoz jutnak, 
<-U véglegesen meg ttlepszenek, családot alapitnak, 
de utódaik lassanként eloláüosodnak s a magyarságra 
nézve elveszuek. Ritka eset, hogy az ilyen kivándorolt 
székely iparosok közül egy-egy hazakerüljön. Arra 
azonban gyakoribb az eset, hogy künn megtelepedett 
székely iparosok gyermekeiket taníttatni a hazába 
visszaküldik. 

A székelykiváüdorlásiiak ez utóbbi ueme a leg 
sajnálatra méltóbb s nemzeti és nemzetgazdasági te-
kintetben ebben van a legnagyobb veszteség, mert es 
által a magyarságnak épen a még mindig elég gyenge 
iparos osztálya fogy,  melynek erősödését országszerte 
óhajtanunk kell már csak a hazai iparosság gyarapo-
dása végett is, különösen pedig akkor, ha látjuk, hogy 
ntíg sxékely iparosaink keletre vándorolnak ki, addig 

nyugatról hozzánk idegen iparosok települnek be év-
ről évre. 

A székely iparosok kivándorlásának meggátlására, 
illetőleg azoknak az ország belsejébe terelésére nézve 
tehát megint üdvös intézkedéseket tehetne a székely 
egyesület azáltal különösen, hogy belföldi  városok 
hatóságaival érintkezésbe lépve, oly székely iparosok-
nak, kik otthon foglalkozást  nem kapnak, elhelyezését 
a különböző belföldi  városokban eszközölné. 

Erre s a fennebb  emiitett székely leánycseléd 
kivándorlásának megakadályozására felhasználhatók 
lennének mindazon alapok jövedelmei is, melyek a 
Kralováriszky alaphoz haBonló célból tétettek s jelen-
leg a Magy. Tud. Akadémia kezelése alatt vannak. 

A végleges kivándorlást szaporítják még némely 
kalandos kóbor természetű emberek, szerencse hajb'á-
szok is, kiknek távozása nem volt kár, csak annyiban 
sajnálatra méltó, mert — a mint Koós Ferenc kir. 
tanfelügyelő  és sok ideig bukuresti lakós mondja — 
ezek gyakran hoznak Bzenyet külföldön  a magyar be-
csületre B köcülök nem egy vállalkozik pénzért aljas 
megbízatásokra, inolyektől jellemes ember elfordul. 
Fájdalom, ily hitvány kinövései minden nemzetnek 
vannak. Az ily nyomorultak szaporodását gátolni a 
népnevelés b társadalmi humánizmuB által lehet, — a 
megrögzötteket a megvetés éB igazság keze van hi-
vatva sújtani. 

A Szentiványi Gyula, Háromszék főispánja  által 
közölt pontos kimutatás szerint, Háromszékről egy 
évre szóló útlevéllel kiment 1874-ben 3177 egyen, 5 — 
15 napra szóló útlevéllel pedig kiment 1207 egyén, 
tubát egy év alatt a Moldva oláhországba kimenő szá-
ma 4384 volt. A kővetkező 1875. évben egy évi út-
levéllel 2174, öt—tizenöt napi útlevéllel 995, összesen 
3169 egyén ment ki. Ezeknek egyharmada kereskedési 
célból ment ki, kik vissza is jöttek ; több egyharmadá-
nál napszámos munkát keresett s kevés kivétellel ezek 
is visszajöttek; egy pár száz cseléd ment ki s csak 
részben jött vissza; végre körülbelől százra tehető 
azok száma, kiket szerencsehajhászat s kalaudos ter-
mészet vitt ki. 

A többi székelymegyékből nincsenek ily részi 
tes adataink. Csikszék főispánja  azt mondja, „hogy 
1875-ben hivatalosan összeiratta a közelebbről kiváo-
doroltak számát s ugy találta, hogy nz 1874. év alatt 
5 járásból egyetlen végleges kiköltözés sem mutatko-
zott, a gyergyó-Bzentmiklósi járásból egy özvegy asz 
szouy és egy családapa nejével és 3 leányával, a töl-
gyesi járásból két székely és 8 román költözött ki. 
Legtöbben a szentmártoni járásból távoztak el, azok 
számát azonban biztosan tudni nem lehet, hogy az 
útlevéllel és annélkűl kivándoroltak közül hányan te-
lepedtek le Moldva-Oláhországban s hányan tértek 
azóta vissza ; de a künmaradtak száma nagyra itt sem 
tehető. 

Napszám s munkakeresésre kivált tavasszal innen 
is sokan mennek ki, de ezek legkésőbb ősízel visz-

hanem a nagy-enyedi, tordai, kolozsvári gymnasiumok 
is tele vannak székely fiukkal,  akik-jj tanulmányaikat 
bevégezvén, mint tanitók, tanárok, papok, tiszttartók, 
ügyvédek, tisztviselők, birák, részben a székelyföldön 
kivül eső megyékben s városokban telepszenek le. 

Ez által a székelység saját területéről évenként 
jelentékeny értelmi contingenst vészit el; de ez nem 
baj, mert általok erősödik a magyarság oiy vidékeken, 
a hol arra szűkség van. Az erdélyi megyékben gyé-
ron lakó magyarság századokon keresztül az ily mó-
don kiszármazott székely értelmiség által nyert uj meg 
uj erőt. Némely pontokon talán nem volna már ma-
gyar az emiitett székelyforrás  nélkül. Az eierekre 
menő ilyen kiszarmazott családokban különben is meg-
maradt nemzedékről nemzedékre n székely származás 
tudata s rendszerint büszke önérzettel emlegetik szé 
kuly eredetűket s folyvást  érdekkel viseltetnek a szé-
kelység s székely iigyek iránt. 

Egyébaránt, hogy a fentebb  jelzett székely-kiváu-
dorlás és clszármazás nem veszélyezteti a székelység 
életét, bizonyítja az is, hogy a statisztikai kimutatások 
szerint a saékelynép száma növekszik. Meg kell azon-
bán tennünk mindent, hogy véreink közül lehetőleg 
egy se vesszen el. 

Buzogány Áron. 

A Dániel Gábor főispántól  nyert hivatalos ada-
tok szerint Udvarhelyszékből állandóan távol van 83 
egyén, ideiglenesen útlevél nélkül 69 egyén, és részint 
ideiglenesen 76 egyén. A távollevők egyrésze munka-
keresés vagy kereskedés végett távozván el, rövid idő 
alatt visszatér; az állandóan távol levők vagy üzletet 
folytatnak,  vagy szolgálatban vannak, vagy házasságot 
kötöttek B künn családot alapítottak, vagy Romániából 
a kelet távolabbi részeibe húzódtak. Főispán urnák 
tudomása van egy Cairoban férjhez  ment homorod 
karácsonfalvi  székely nőről, és egy vnrgyasi nőről, ki 
Bukurestben egy francia  pékhez ment térjhez, később 
pedig Konstantinápolyban nyitottak üzletet. 

Maros- és Aranyosszékek ben nem igen van nyo-
ma a kivándorlásnak, szolgálni a leányok innen is el-
járnak távolabbi városokba, de külföldre  nem. Innen 
munkakeresésre is kevesebben járnak ki az erdélyi 
megyékbe. 

A fennebbiekből  anynyi kitűnik, hogy a valódi 
székely-kivándorlás nem oly nagy mérvű, mint sokan 
híresztelték ; a miatt tehát a székelység pusztulását 
félteni  nem lehet. Azonban habár kevés számmal, de 
évenként mégis szivárognak keletfelé.  Ez is bizonyos. 
És ez elég ok arra, hogy e magában ugyan jelenték-
telen kivándorlás meggátolhatása felől  is gondolkoz-
zunk s tegyünk meg, a mit lehet. 

Még nagyobb fontosságot  tulaj donitok azonban 
annak, hogy a munkakeresésre s napszámra kijáró 
jelentékeny székely munkaerő uj foglalkozások  s uj 
életmód nyitása által otthon, vagy legalább a hazában 
tartassák, — valamint a szolgálni kijáró székely leá-
nyok is reájok nézve elönyösebb irányba tereltesse.nek 
s lehetőleg más foglalkozásra  szoktassanak. 

Hogy miket lehetne s kellene e tekintetben tenni, 
erre nézve részletesebb javaslatokba itt nem ereszke-
dem, tudván, hogy a székely egyesület komolyan fog-
lalkozik e tárgygyal a nem kétlena, hogy fog  üdvös 
módokat találni a fenforgó  kérdésekre. Ez erkölcsi 
kötelessége s egyszersmind az elérendő sikerdk után 
egyik büszkesége leend a székely egyesületnek. 

A székely kivándorlás akadályozásában anynyit 
buzgólkodott Koós Ferenc terjedelmes javaslatait is, 
az azokhoz csatolt 334 darab levéllel együtt, — ugy 
szintén az erdélyi gazdasági egyesület s a kolozsvári 
iparkamara javaslatait is további tárgyalásra épen az 
előbb emiitett okból a Székely egyesület közp. választ-
mánya tartotta fenn.  Most tehát ezek ismertetésébe 
sem bocsátkozom. 

Végre megemlitendőnek tartom még a székely-
elvándorlásnak egy sajátságos nemét, az úgynevezett 
intelligentia-vesztést. Ugyauis a székelység aránylag 
nagy számmal tanittatja gyermekeit az elemi iskolá-
kon tul is; nem csak a székelyföldi  középtanodák, 

M e g h í v á s . 
A tűzoltó egylet tagjai felkéretnek év folyó 

ápril 8-án tartandó tűzoltói gyűlésen megjelenni. 
T á r g y : 

A számadások megvizsgálására kiküldött hat 
tagu bizottság jelentése. 

Az igazgatóság. 

Meghívás. 
A sepsi-sztgyörgyi „Székely-Mikó-tanoda" méltó-

ságos és nagytiszteletü elöljáróságának folyó  hó 7 én f>. 
szám alatt hozott határozata folytán  — nevezett tano-
dánk sürgős teendői okából — április hó 9-ik nap-
ján d. e. 10 órakor Sepsi-Szentgyörgyön, a tanoda 
nagytermében commuuitás-gyUlése fog  tartatni. 

Ezen gyűlésnek főbb  tárgyai: 
a) A tanodai mélt. és t. t. elöljáróság által fel-

kért bizottság előterjesztése az építési alapok, eszkö-
zölt kölcsöoők állapotáról, s lehető részletes jelentés 
és javaslattétel a továbbiakra nézve ; ebből kifolyólag 

b) a tanodjti uj épület teljes berendezésére, 
c) a felülköltött  összeg s még kiadni kellető 

pénzmeunyiség fedezésére  irányulandó intézkedés; — 
és végre 

d) lehető iuditványok, főkép  a tanoda érdekében 
Írásban beadható javaslatok tárgyalása. 

Ezen gyűlésre a Rikán belőli communitás összes 
t. tagjait tisztelettel meghívom. 

K . - A l b is , 1877. március 19. 
Szini János, 

a communitás elnöke. 

L e g 11 j a b b. 
Konstantinápoly, márc. 24. A montenegróiak ma 

ismét értekezletet tartanak Safvet  basánál. A porta 
folyton  elveti Niksics és Kucsi kerületek átengedője 
iráuti követelést, azonban a többi követelést neveze-
tesen a Bojána hajózhatását engedélyezi. A m int ma-
gró'ak vonakodnak Niksics és Kucsiról lemondani. — 
Kabuli basa meghalt. — Ghika szabadtággal Buku 
restbe utazott. 

London, márc. 21. A reggeli lapok igen kedve-
zőtlenül nyilatkoznak a helyzetről, a legtöbb kétségbe 
vonja a békés megoldást. — A „Times" mig nem 
adja fel  á reményt, hogy további alkudozások mellett 
Anglia és Oroszország közt egyetértés jöhet létre, 
megjegyzi azonban, hogy a kilátások erre nem ked-
vezők. — Lord Beakonsfield  ás a legtöbb miniater a 
húsvéti ünnepekre elhagyják Londont. 

Szentpétervár, márc. 24. A „Journal Péterabo-
urg" az orosz hadsereg demobilisatiójának kérdéséről 
szólva megjegyzi ; a hadsereg mobilizátiója csak azon 
esetre rendeltetett ol, hogyha Európa a keresztyének 
eorsa iránt nem érdeklődnék ; a mobilisatíó további 
fennmaradásának  oka ép ugy meg volt a kouferentia 
után, mint előtte s a különbség csak az, hogy az orosz 
hadsereg novemberben az orojz programmért, január 
óta pedig az összes hatalmak programmjáért van hi-
vatva akcióba lépni. 

V E G Y E S -
— Biztos forrásból  értesülve, örömmel tudat-

juk olvasóinkkal, hogy a magyar egyházi szónoklat 
nagy mesterét, főtiszteletű  Nagy Péter püspök urat 
ismét lesz szerencsénk meghallgathatni. Ugyanis fút. 
püspök ur Ígéretet tett a tanodai elöljáróságnak, hogy 
a „Székely Mikó-tanodának" september elején tartan-
dó felszeutrtléii  ünnepélyére személyesen le fog  jőni. 
— Iston tartsa meg drága életét ét egészségét, hogy 
nagybecsű igéretét beválthassa!! 

— Tttz. Pénteken este 8 óra után Boros János 
helybeli lakos telkén egy csűr leégett. Tűzoltóink a 
tüzet, mielőtt tovább terjedhetett volna, gyorsan elol-
tották. — 

— Lehrer cukrász cukrászatát teljesen beren-
dezte, tekeasztallal látta el — húsvéti gyönyörű aján-
dékokat hozatott, melyek gyermekek »záuaára legked-


