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Egyúttal felkérjük  lapunk tisztelt meg-
rendelőit a hátralékos dijak beküldésére, 
— hogy tetemes kiadásaink fedezhetó'k  le-
gyenek. 

Csik-Szereda, 1892. szept. hó 25. 

A S z e r k e s z t ő és a 3CIad.ó. 

Szereda szolgabírói székhely. 
Jeleztük lapunknak legközelebbi számában, 

hogy Csik-Szereda képviselő-testülete többségé-
nek határozatát: hogy a város nagyközséggé 
alakuljon, a belügyminiszter megerősítette. 

A város tehát, ha ma tényleg még nem 
falu  is, már a legközelebbi időben azzá lesz, 
hiszen ez már legmagasabb fokban  is határo-
zattá emeltetett, s most már csak annyi van a 
vármegye törvényhatóságára bizva, hogy a köz-
séggé lett Csíkszeredát valamelyik s/.olgabirói 
járásba beossza. 

Az ujonan alakult falunak,  mint minden 
más községnek valamelyik járásba bc kell osz-
tatnia, ez bizonyos és elvitázhatlan dolog. — 
Hogy e beosztás miként fog  keresztülvitetni, 

hogy e kérdés miként fog  megoldatni, ahoz 
vrn néhány szavunk. 

Hallottunk beszélni, hogy irányadókörök-
ben a gondoikozás mód oda irányul, mikép 
Csik-Szereda a íelcsiki s/.olgabirói járásba osz-
tatnék be, de ugy és akként, hogy a fclcsiki 
Íőszolgabiró mellé még egy szolgabírói állás 
rendszeresítetnék s ez u'onnan rendszeresített 
szolgabiróságnak székhelyevé Csik-S/.creda köz 
ség tétetnék s az igy létesített szolgabírói „ki-
rendeltség" quasi teljesen önállóan intézné Csik-
Szeredában és az ehez meg beosztandó egy 
pár közvetlen szomszéd kö/.scgben a szolgabírói 
teendőket. 

Hát hiszen mi ezt a tervezetet teljesen 
helytelennek nem mondhatjuk, de helyesnek 
sem találjuk, mert hiszen a mai közigazgatási 
rendszer és beosztás mellett nem tudunk és 
nem hallottunk arra esetet, hogy egy szolgabíró, 
ki a járása főszolgabírójának  fennhatósága  cs 
lclügyclö ellenőrzése alá kell tartozzék, ezen 
fennhatóság  és felügyelő  ellenőrzés alól kira-
gadtassék a tervbe vett beosztás és illetve 
„kirendeltség" létesítése által. A mai törvények 
egy ilyen beosztásnak, ilyen különleges állapot-
nak megteremtését nem teszik lehetővé és meg-
engedhetővé, s már csak e/.crt sem tartjuk a 
tervet megvalósíthatónak ; de e mcliett czélszc-
rütlennck és a közigazgatás lolyamára nézve 
bénitó hatásúnak is jelentjük ki ezen ..kirendelt-
ség" létesítését már csak azon egyszerű okból 
's»î.hogy a mai viszonyok között el sem kép-
zelhető az, hogy egy tulajdonképeni főnöki  je-
lcggel és lelelősséggel nem biró, illetve ez utób-
bival meg nem terhelt szolgabíró, a tulajdon-
képi főnöki  jelcggcl és felelősséggel  (elruházott 
íőszolgabiró lennhatósága alól mintegy kira-
gadva, önállósittassék, de névlegesen nc legyen 
önálló. 

Ez nem volna egyéb, mint megteremtése 

egy olyan szolgabírói állásnak, melyben az illető 
szolgabíró, mig egyfelől  teljesen önállóan és 
saját felelősségére  működnék, addig másfelől 
egyes konkrét esetekben egyszerűen magától 
elodázhatna minden ielelósséget, kijelentvén 
egyszerűen, hogy ő csak a Íőszolgabiró mellé 
és alárendelt tisztviselő s igy a felelősség  tény-
leg az ő főnökét,  a lőszolgabirót terheli. 

Más innormális állapotok is keletkeznének 
c tervezett „kirendeltség" létesítéséből, és pedig 
oly nagy számban és annyira szembeötlők, hogy 
e lap keretén belül lel sem sorolhatók és nem 
jellemezhetők, de ezekre kiterjeszkedni nem is 
szükség, már magában a most (elhozott egyet-
len körülmény is elég arra, hogy a „kirendelt-
ség" létesítésére irányzott terv jogosan clejtcn-
dónck nevezhető legyen. Ali e helyen ki is 
nyilvánítjuk, hogy e tervet helytelennek és a 
törvény, valamint a közigazgatási rendszer el-
lenségének s ez okból valósithallannak is ta-
láljuk. 

Egy másik, sokkal helyesebb, mondhatjuk 
egyedül helyes tervről is hallottunk beszélni. 
E terv szerint is Csik Szereda a íelcsiki szolga-
bírói járásba osztatnék be és ezen másik terv 
szerint is a Íelcsiki íőszolgabiró mellé a jelenleg 
létező szolgabírói álláson kivül még egy szol-
gabírói állás rendszercsittetnck, dc meg volna 
ezen utóbbi és az előbbi tervezet között amaz 
ugyan lényeges és fontos  különbség, hogv a 
Íelcsiki járási szolgabiróság székhelye Csik S/ép-
vizről Csík Szcredába áthelyeztetnék. 

Mi nyiltar. és határozottan kimondjuk, 
hogy e tervezet minden izecskéjcben helyes és 
jó, minden izecskéjcben czcls/.erií cs ugy az 
igényeknek, valamint a közigazgatás menete 
által előtérbe nyomható követelményeknek is 
megfelelő. 

Hogy miért? Erre nézve ezer és ezer in-
dokot hozhntni fel,  melyeknek mindenike egy-

A „CSIKI LAPOK" TÂRCZAJA. 
REMÉNYTELEN.*) 

Beszélgetünk. Nyájas szavunkban 
Fölcsendül egy-egy érzelem. 
De meg van írva csillagunkban : 
Reménytelen. 

Mint szélfuvásra  lombtalan fa, 
Szavadra lelkem ugy remeg, 
8 kiszáll a múltba, átsuhanva 
Jelenemet. 

Ah, mint ez, oly merengő, szende 
Verőfény  járt az ablakon, 
Ilyen igéző naplemente 
Volt nyugaton. 

És Ő is éppen igy mosolygott 
E szép, bizalmas délután. 
S a lelkem épp így elborongott 
Egy kép után. 

Valami ugy intett vigyáznom, 
Mert én reám a sors irigy. 
Ah, igy kezdődött az én gyászom, 
Ah, éppen igyt 

Hiába küld a sors utamba, 
Szeretni többé nem merek. 
A régi szenvedések hamva 
Ma is meleg! 

•) Mutatvány Zempléni Árpád költeményeinek ír 
jMttaáMl 
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Levéltitok megsértése. 
Nem sokat hittem az asszonynépnek s csak 

a feleségemmel  szemben tettem kivételt, kiben fel-
tétlenül megbíztam. Meg voltam győződve, hogy 
nálamnál jobban még a papagáját sem szereti, pe 
dig azt ugyancsak imádta a uöi kebel egész me-
legével. Nagyon természetes, hogy családi boldog-
ságunkon egész évekig a legkisebb felhő  sem mu-
tatkozott és az uj ruhák kérdését is mindig közös 
egyetértéssel oldottuk meg, anélkül, hogy egyetlen-
egyszer „casus belli" támadt volna belőle. Csak a 
minap állott be némi változás ebben az idilli csend 
életben. A feleségem  úgyis egy napon azt a felfe-
dezést tette, hogy éu veszedelmesen hizom. 

Tartott szegény, hogy engem is el fog  érni 
a kövér emberek reudes sorsa és hogy hitvesi lel-
két váratlan gyászba fogom  borítani. Én teljeseu 
méltányoltam hü szivének marczangoló aggodalmait 
és késznek nyilatkoztam orvoshoz fordulni  a lap-
pangó veszély elhárítására. Az orvos komoly arcz-
czal hallgatta végig panaszkodásomat és tudo-
mányos vizsgálatot ejtett rajtam. A hosszú kopog-
tatásnak, nyomogatásnak vége az lett, hogy előt-
tam teljesen érthetetlen mükifejezések  kíséretében 
értésemre adta, hogy lépem balszárnyának alsó 
csúcsán elhájasodási tünetek mutatkoznak melyek 
esetleges komplikácziók beálltával korai sirba 
dönthetnek. Ez a diagnózis nagyon lehangolt és 
mikor az orvos vigasztalásomra a korán kelést és 
szabad levegőben való mozgást ajánlotta orvosszerül, 
végkép elszomorodtam. Már arra gondoltam nem 
volna e jobb lépelhájasodásban meghalni, mint meg -

zavartatni reggeli nyugalmamat és a tyúkokká 
egyidejűleg kelni. 

Hanem hát mégis erőt vett rajtam az élet-
kedv, a feleség  >mre gondolváu, kit liáuatos öz-
vegységre juttatnék és gyászfátyolának  előrevetett 
árnyéka annyira meghatott, hogy nem tudtam el-
leutállaui kiváuságának, mely az orvosi rendelés-
uek megfelelöleg  abban kulmiuált, hogy a szép 
reggeleket ne az ágyban töltsem, hanem tegyek 
ugyan e vezett egészségi sétákat a város mellett 
fekvő  forrásig,  melynek gyógyhatású vize a hízás 
veszedelmes következményeitől megszabadít. 

Mikor ezt az elhatározásomat a feleségemmel 
közöltem, akkora örömbe tört ki, hogy karhata-
lommal sem lehetett volua visszatartani attól, hogy 
nyakamba boruljon. Sirt és nevetett a meghatott-
ságtól és a leghizelgöbb dicséretekkel halmozott 
el engedékenységem miatt, hogy rábírhatott élelem 
megmentésére. 

Meg akartam mutatni, hogy dicséretét nem 
pazarolta érdemetlen férfiúra  és már a következő 
nap megkezdtem a kúrát, a midőn is kora reggel 
kiczainiuogtam a forráshoz.  Mikor aztán több órai 
séta után átázva és fáradtan  haza jöttem, szegény-
feleségem  maga elé czitált és végig mért szelíd 
ibolyakék szemeivel, hogy a kura hatását kémlelje. 
Ugy látszott, hogy teljesen meg volt elégedve ve-
lem, mert meleg kézszorítással gratulUL 

Ez az elismerés bámulatosan növelte önérze-
temet és mikor tapasztaltam, hogy reggeli sétáim 
nemcsak a soványodást, hanem feleségem  szerel-
mét is folyton  növelik, feltettem  magamban, hogy 
ismerőseim körében propagandát csinálok a reggeli 
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magában is elégséges arra, hogy a főszolgabíró-
ság székhelyének Csik-Szercdába áthozása meg-
okoltnak mondható legyen. 

Ez okok közül mi csak is egy párt aka-
nnk felemlíteni.  Ilyen például az, hogy Csik-
Szereda a benne elhelyezett mindenfele  ható-
ságok székhelye levén, mint ilyen mégis csak 
góczpontja a vármegye csiki részének s hogy 
éveken keresztül meg volt fosztva  a szolgabírói 
székhelytől, magában véve már a legvisszásabb 
dolgok£közc tartozott, dc e fonákság  nemileg 
helyre hozatott Csik-Szercdának eddigi ren-
dszett tanácsú városi minősége által, dc mi-
helyt ezen minősége megszűnt, egyetlen óráig 
sem odázható cl az, hogy a megye góc/pontja 
továbbra is meg Icgvcn fosztva  a szolgabírói 
hivataltól. 

Czélszerüségi szempontból tekintve a dol-
got, semmi sem létezik a mi Csik Szépviz mel-
lett és nem Csik-Szereda mellett szólana, hi-
szen ha csak a szolgabírói szék helynek a járás 
lakosai álta! megközelíthetőségét vesszük is, a 
serpenyő mérlege Csik-Szereda javára kell bil-
lenjen, mert az egész járásban nem létezik két 
községnél több, melynek Szcpviz jobban meg-
közelíthető lenne, mint Csik-S/crcda, de viszont 
Csik-Szereda a járás összes községei közül alig 
kettőnek kivételével valamennyi által sokszoro-
san inkább cs könnyebben elérhető, mint Szcp-
viz s igy már cz indokolttá teszi azt, liogy 
Szereda legyen a felcsiki  járás szolgabírói hiva-
talának székhelye. 

Ezeket cs sok más itt el nem mondhatott 
dolgokat figyelmébe  ajánlunk az intéző körök-
nek s kérjük, hogy a nagyközség érdekében 
oda igyekezzenek, mikép Csik-Szereda legyen 
szolgabírói székhely. 

Ezt is gazditilik érdekében. 
Tagadhatlan tény, hogy a népek életét in-

téző isteni gondviselés összes teremtményeinek 
életszükségleteiről gondoskodván, vármegyénket a 
földterület  kicsinységéhez képest különféle  s talán 
soha ki nem aknázható gazdag kincsekkel áldotta 
meg. Felismerték ezt már a hunnoktól visszama-
radt s itt a Maros és Olt lolyók feje  körül és te-
rein magukat meghúzó s az erdők rengetegeiben 
az áthatolhatlan bérezek között védelmet kereső és 
találó őseink. Felismerték a „nemzeti-' fejedelmek 
korszakában mikor majd minden 4-ik falubani 
vas-, réz-, ón-, higany-, eziist st.lt. bányászatot s 
majd földmüvelés,  állattenyésztés mellett kő-, edény-

sétáknak, melyek oly iirvedetes eredményeket szül-
tek nálam. 

Azonnal közöltem a dolgot az én l'ista bará-
tommal, a ki ugyan nem volt. nős, de mint kedves 
házi barátomat elö akartam készíteni a házas élei 
szokásaira és azokra a feladatokra,  a miket a hit-
vestársra való tekintettel a a férjeknek  némi áldo-
zatok árán is teljesít ni kell. 

Az én barátom t udom isul vel te a közlést és 
csak pár napi gondolkozást időt kért, hogy meg-
barátkozhassak a gondolattal. Azonban mikor 
láttam, bogy a kitűzött napok után sem nyilatko 
zott, feltettem  magamban, hogy legközelebb ismét 
felkeresem  lakásait és el se megyek onnan addig, 
mig ki nem jön velem élvezni a lriss reggeli levegőt. 

Amint egy reggelen házi barátom első eme-
leti lakása előtt megjelentem, legott a sarki hor-
dárral találkoztam, a ki egy levelkét szorongatott 
kezében, melyet l'ista barátomnak vitt. Akaratla-
nul rápillantottam a cziinre, melyen előttem isme-
retes tollvonásokat véltein észrevenni és felkértem 
a hordárt, hogy adná át nekem a levelet, majd 
magam kézbesítem a most még valószínűleg a pár-
nák között pihenő tulajdonosnak. 

Ilinél jobban néztem a czimbeliiket, annál 
ismeretesebbé vált előttem az írás és végre gyö 
keret vert bennem a meggyőződés, hogy e sorok 
mástól nem is eredhetnek, mint a feleségemtől. 
E gondolatnál olyan sajátságos érzés fogott,  el, 
hogy a czimről egészen megfeledkezve,  akkora 
mohósággal kezdtem felbontani  a kuvertet, mintha 
nekem szólt volna és elolvastam a levél tartalmát, 
mely ekép szólt: „Kedves Pistám! Végre sikerült 
rábírni az öreget a reggeli sétákra s most már 
bátran ellátogathatsz hozzám a reggeli órákban, 
miután hivatali elfoglaltságod  miatt napközben 
— fájdalom  — nem találkozhatunk. Sok fáradsá-
gomba került ugyan az öreg medvét megszokott 
puha ódujából ki mozgósítani, de örömest tettem, 
mert tudom, hogy jelenléted minden fáradságomat 
bőven kárpótolja. Ezer csókkal Kamilla." 

Kamilla az én feleségem  volt. A többit el 
sem mondom. 

és faipart  űztek s csak erdeink vadjait s a Ma-
ros, Olt folyók  és nagyobb patakok vizeit oksze-
rűbben és gyümölcsözőbben ki tudták használni. 
Ma ezen hajdan mivelt iparágokból sok szünetel 
vagy ha űzetik is, nein elég okszerűen, nem elég 
szakszerűen, nein a kor igényeinek és fejlődési 
viszonyoknak megfelelő  módon. Ugy tetszik ne-
künk, hogy népünk köziil azok is, kik még vala-
mely iparágat majd életszükségletből, majd kedv-
telésből miiveinek : csak a minél nagyobb anyagi 
hasznot, minél rövidebb utón való gazdagodást, 
urhatiiámságot űzik és keresik. A munka, melyet 
végeznek, felületes,  kevés szakértelmet, kevés 
odaadást, buzgalmat, lelkiismeretességet árul el. A 
kontár módra hiányosan látszatos és nem szolid-
ságra, tartósságra szánt, produktum nem áll kellő 
arányban a felszámított  és követelt anyag és mun-
kadíjjal. S ezt igen csekély és ritka kivétellel 
majd minden irányban boszoiikodva tapasztaljuk. 
Vagy mit jelent az, liogy ma az utolsó falusi  nap-
számostól IVI a nagyobb vállalatok vezetőiig kevés 
kivétellel mindenik csak arra számit, hogy a nap 
akárhogy leteljék, a munkabér busáson megfor-
duljon, az étel-ital gazdagon kijárjon, dehogy az-
tán a munka, a dolog is szolid, jó, lelkiismeretes, 
szorgalmas legyen, szolidon, megbízhatóan a mun-
kát adó és közjóiélnek is megfelelő  legyen : arra 
vajmi kevés gond és ügyelem fordiltatik.  Innen 
van aztán a megbízhat lanság, tengődés, a vissza-
esés, az elkedvellciiedés, a pangás a munkaadó és 
napszámos vagy munkás közötti lehangolt kedély-
állapot, boszankodás s némely dolgok és iparágak 
művelésének abban hagyása. 

IVdig, hogy mennyi évi százezereket, sőt 
milliókat érő kincs van, erdőségeinket, kő-, réz-, 
kőszén stb bányászatunkat nem is említve, csak 
ásványos savanyuvizeinkben é.s gazdag fürdőinkben 
legyen elég Borszékre s annak jövedelmére utal-
nunk. Vagy tán még oly kincsforrások  nem álla-
nak rendelkezésükre V Igen. Majd eljön a v asút, 
eljönnek pl erdőségeink kihasználására az idegen 
vállalkozók, mint már kezdtek jönni ; eljön egy 
idegen népség, orunk elöl lehalászsza kincseinknek 
zsírját széniünk láttára gazdag uraság, egy ide-
gen pénzaristokraczia lesz; mi pedig, ha lesz ked-
vünk neki olcsó pénzért napszámra vagy darab-
számra dolgozni, leszünk kincseink mellett egy 
napszámos, egy alárendelt szolgahad, szolganépség. 
Lesz két osztály, középosztály nélkül, ur és szolga. 

Ennek előjelei már ma a mi l'öldmivelési és 
állattenyésztési tengödésiink mellett tisztán látha-
tók. A mi földmiveléssel  foglalkozó  atyánkfiai  kö-
közül ma valahogy még csak azok élhetnek, kik-
nek annyi birtokocskájuk van, hogy azt magok a 
családok maguk erején cseléd és napszámos nél-
kül elkezelhetik. Ellenkező esetben igen gyakran 
rá kell űzetni. Ez baj. S ezen bajt sokszorosítja 
s a szegénység osztályát szaporítja azon körül-
mény, hogy a mi 20— :so holdas atyánkfiai  közül 
némelyek már urizálnak, restelik megfogni  az eke 
szarvát, kapát, kaszát, villát, gereblyét, restelik 
mellé állani kis gazdaságuknak ; s ugy az őszi ve-
tAs mán csak karácsony tájt, ha a bevétel és ki-
adás közötti különbséget számba veszik, arra éb-
rednek, hogy az egyensúlyt, egy-egy darabka föld 
vagy egy-egy pár marha árából lehet csak hely-
reá'litani. Igy a meglevő terhekhez nem kell csa-
pásos év, hogy 8-12 év alatt a krach beálljon az 
ilyen máshonnan jövedelemmel nein biró gazdák 
nál. S ebbeu igen nagy része van a cselédek és 
napszámosok Ielkiisiujretlenségének és megbízha-
tatlanságának, vagyis a gazdák, munkaadók, a 
cselédek és napszámosok közötti viszony rende-
zetlenségének. 

De a mi állattenyésztő atyánkliai e gazdasági 
ágban sem elég figyelmesek.  Egyesek semmi gon-
dot sem fordítanak  arra, hogy milyen tej adó és 
tenyészképes anyaállatokat tartanak. Néha se tej. 
se borjú s a kiadás és tartási költség mégis ép 
annyiba keriil, mint a legkitűnőbb fajtájú  állatoké. 
Sokan elég rohamosan akarnának egészen a kap-
zsiságig meggazdagodni, de éppen ez veszedelmük. 
Pedig sokkal jobb é.s gyümölcsözőbb lenne észszel, 
okkal, móddal, lelkiismeretes és becsületes mun-
kássággal, mint természetellenes kapzsisággal látni 
munkához. 

l iök iái lilán. 
Folyó évi október hó 22-én Gyergyó-Szent-

iniklóson a földmivelési  m. kir. miniszter ur által 
adományozott 120 forint  kiosztása czéljából 1 ó-
k i á l l i t á s rendeztetik. E kiállításra vonatkozó-
lag vármegyénk alispánja a következő hirdetményt 
bocsátotta ki: 

Csikvármegye alispánja — a vármegyei ló-
tenyésztő-bizottság elnökének átirata alapján — 
közhírré teszi, hogy földmivelésiigyi  m. kir. minisz-
ter ur ö nagyméltósága idei 20.07Ö, számú magas 
leiratával a csikmegyei lótenyésztés jutalmazására 
120 frtot  adományozott. Ezen összeg a bíráló-
bizottság tagjainak határozata alapján f.  évi okt. 
22-én Gyergyö-Szentniiklósoii tartandó lókiállitás 
alkalmával fog  szabályszerűen bélyegzett nyugta 
ellenében az alábbi díjtételek szerint a kiállítási 
helyen kiosztat ni. 

I. IVnyészkanczák szopócsikókkal: 1-sö dij 
20 frt,  2-ik dij 15 Irt, :J-ik dij 10 frt,  4 ik dij 
5 frt. 

II. Három éves kanczacsikók: 1-sö díj 15 
frt,  2-ik dij 10 frt,  ."-ik dij r> Irt, 4-ik dij 5 frt. 

III. Két, éves kancza- és lócsikók : 1-sö dij 
10 frt,  2 ik dij !i frt,  :i ik dij :i frt,  4 ik dij 2 frt. 

IV. Három éves lócsikók: 1-sö dij 10 frt, 
2-ik dij ö frt. 

A kiállításon megjelenhetik és részt vehet 
minden csikvármegyei lótenyésztő birtokos. A ki-
állilás, illetve, a jutalom dijak kios/lása alkalmával 
minden állal tulajdonos hiteles elöljárósági bizony-
lattal köteles igazolni, hogy az elővezetett állat 
tulajdona s az általa lelt tenyésztve. 

A meghatározott, dijléieleken kivül arany, 
ezüst és bronz, díszoklevelek adományozása is a 
bíráló-bizottság véleménye és határozatához képest 
javaslatba hozatik, illetve azoknak adományozása 
földmivelésiigyi  m. kir. miniszter urnái kéretni fog. 

Pénzbeli dijakban csakis földmives  tenyésztők 
részesülhetnek, miért is a vagyonosabb vagy ma-
gasabb társadalmi álláshoz s/.áinilható tenyésztők 
csupán díszokleveleket nyerhetnek. 

Csik-Szereda, ISII-», szeptember hó 25-én. 
IUr?c  Antal, 

alispán. 

i i rc v i ; í j  k x í ; s . 
Levél a szerkesztőhöz. 

Csik-S/cntiiiúrliHi 1 b'J2. október J. 
Szerkesztő ur ! 

Önök azt nem veszik észre „oda fenn"  ab-
ban a v á r o s b ó l lett, nagy faluban,  hogy 
ide lent Szentmártnnou lorog a világ. Belenyugod-
tak a végzet rendelkezéseiiií s ngy gondolkoznak, 
hogy minden ugy van jól a hogy van, vagyis a 
mint a magasabb hatalmak elrendelek s ilyen ma-
gas rendeletre egyszerre kiköltöznek a városból 
falura  lakni. Látnak hires szent Mihály napi or-
országos vásárt, melyben a zsidó svindlerségnek, 
hogy ue mondjam csalásnak — minden alakja meg-
jelenik, hogy gyönyörködtesse s ugy mellesleg 
mondva, hangos dobszó melleit kifosztogassa  ke-
serves munkával összegyiijtögetett lilléreiböl Szi-
kulia dicső népét 

Boldog állapot, mikor a vásáron egy forint-
ért szazat adnak az embernek, ha nyer s egy 
forintért  bicskát, bugyellárist, arany óralánczot, 
fülbevalót,  gyűrűt s Isten tudja még miket nem kap 
a jámbor góbé, ha nem oly együgyü, mint a ma-
darasi fazakas,  a ki miilön meglátta, hogy egy 
hitvány színes papir darabkáért, a gyémántos bicska, 
arany láncz, gyiirii, fülbevaló,  bugyelérison feliií 
még lo krt is szándékozik adni a zsidó : azt 
mondta, félek,  hogy megcsalódom, mert igen sok 
mindent akarnak adni, elteszem a forintomat.  S 
ugy telt, a mint, mondta a Hezitáló zsidó boszujára 
visszatette elővett forintját  zsebébe. Persze, hogy 
kinevette a plebs, mint kinevetnék az olyan vak-
merőt, a ki azt merné iudi.ványozni, liogy a csík-
szeredai mészáros a levágott marhát ne hurczolja 
befedetlen  nyitott targonczán véresen s a szekér-
ről a földig  lelógó állapotbau végig a város, par-
don, falu  közt, hanem takarja be valamivel, a mint 
más városokon is teszik ; vagy kinevetnék például 
a-í olyan embert, a ki elég bárgyú volna megüt-
közni azon, hogy a templom közelében, szomszéd-
ságában egy nem tudom mi czimen letelepedett 
Benjámin maradék korcsmájában tanyát vert a 
pinczérlányos erkölcsi élet és a pénzkeresetnek 
legkönnyebb módja, a házsárdjáték. Mindezek oly 
épületes szép dolgok, hogy ezeknél még a legújabb 
csíkszeredai mákvirág sem szebb. Csak azt nem 
tudom megmagyarázni magamnak, hogy mindezen 
gyönyörűségekből miért nem kér részt magának a 
hatóság is? 

Látja, édes szerkesztő ur, nálunk Szentmár-
tonban egészen más világ van, mint hajdanában. 
„Tempóra mutant,ur et nos ínutamur in illis," mit 
a kozmási legény a tánezban igy fordított  ma-
gyarra : „Ez a világ lajtorja, egyik felhág  s a más 
leszáll." A hold járása is változik időnkint s a 
világűrben gyakran látunk csillaghullást. A lehulló 
csillagot megsiratjuk, de a mint látjuk, hogy 
utána nem uiarad sötétség és rak éj, hanem ke* 
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lyette más jön tel az égre : oda fordítjuk  tekinte-
tünket, szivünkből üdvözöljük a jóleső tényt. 

Az alcsiki járás közigazgatásának egyik 
csillagát f.  hó 1-én bncsuztatnk el a tettek te-
réről. Nagy József  főszolgabíró  a kozmási legény 
lajtorjáján önakaratából leszállott és Székely Endre 
elkezdett a másik oldalon felhágni.  Mily szeren-
csés a ki végig felmehet  a lajtorja csúcsáig s az-
után onnan száll az egekbe, vagy ha visszakí-
vánkozik a földre  minden rázkódás és katasz-
trófa  nélkül képes leszállani. 

Folyó hó 1-én ezen lemenő és feltűnő 
két csillag üdvözlése végett gyűltünk volt 
össze a megyeház nagytermébe. De tudja Isten 
minő csodálatos esemény jöhetett közbe ?! A do-
log nem egészen ugy ütött ki, a mint a rendező 
bizottság elnöke, Solnay Sándor az általa szélkül-
dött iveken előre hirdette, t. i. a távozótól bu 
csnzunk s egyszersmind a feltűnőt  üdvözöljük. 
Felmenteni a hegyre jobban mondva a Benke-féle 
nagyterembe, hallgattam a távozó főszolgabíróra 
mondott szebbnél-szebb felköszöntöket,  a melyek 
éppen oly talpra esettek, kifogástalan  >k voltak, mint 
a mennyire kifogás  alá estek az 2 Írért feltálalt 
élvezhetlen ételek. 

Egész este váltam, mikor tüuik fel  az uj 
csillag, vagyis mikor jön eí az uj szolgabíró. De hi-
ába ! biz az nem jött. Meg kellett elégednem az-
zal, hogy a távozótól fájdalmas  szivvel búcsút 
vettem s az után a lehető legeligiakusabb hangu-
latban távoztam haza, hol — ugy siubroza legyen 
mondva — jól esett a vacsora. 

Az összejövetelen, mely Nagy J. volt. főszolga-
bírónál hivatalából való eltávozásakor búcsútisztele-
tét tette, ott voltak a régi fegyvertársak,  a községi 
elöljárók, bucsut vettek vezérüktől, de az uj ve-
zérnek nem esküdhettek hűséget, mert nem volt 
jelen. És a régi közkatonákon kivül mái senki 
nem volt jelen. 

Nem láttam egy felebbvaló  tisztet, sem és az 
alcsiki inteligencziát hiába kerestem. En nem tud-
tam magamnak megfejteni  ezeket. A közvélemény 
azonban minden tüneménynek magyarázatot igyek-
szik adni. Azt sutogta a liir, hogy Székely Kudre 
azért neui jelent meg a banketten, mert azt róla, 
nélküle s az ö előzetes beleegyezése nélkiil kez-
dették rendezni. És a Nagy József  búcsntisztele-
tén azért hiányzott az alcsiki intelligenczia, mert 
biz ö nem volt elégé pártatlan és humánus tiszt-
viselő s kedvelt ember a társadalomban. 

Nem tudom mi igaz mindezekből, szerkesztő 
uram ! En részemről nem csatlakozom a nép látszat 
ntán hozott ítéletéhez, nem is kutatom az okokat 
tovább. Teljesen privát dolog, hogy valaki mind-
járt, ha főszolgabíró  is, niegyen e valahová, vagy 
nem és miért? l'sakis az a megjegyzésem, hogy 
ilyen előzmények után Szentmártoiion s általában 
Alcsikon nem lesz egységes társadalmi élet, marad 
minden a mint volt s ugy látom, hogy a törléue 
lem logikája ez a legnaggobb tanítómester feladta 
tanítványainak az elvégezni valót s egy csomó 
ákumbákum közé oda irta: „Viszálykodás. Ma-
teria porro tactatur." 

Kívánom, hogy ne legyen igazam, adja Is-
ten, hogy az uj főszolgabíró  törölje le azt a sok 
ákumbákumot a szentmárt,oni fekete  tábláról s 
mint pártatlan tisztviselő teremtse meg az egysé-
ges társadalmat, hivatali pontosságban pedig ne 
legyen jobb, mint elődje. tícentmóitoni. 

Búcsú és plébános beiktatás. 
Csik-Szcntgjürgy, 1692 okt. 2. 

Tekint. Szerkesztő ur! A „Szép harmatu 
Szentgyörgy"-nek, mely név ma az ősi elnevezésű 
„Körisménylalva-1, „.lenölalva", „Itlkéttalva", „Böv 
bűzáju Kotormány" és „Bánkíalva" egyesült hit-
községeket szivére ölelve kifejezi,—  ma okt. 2 án 
megható kettős ünnepe vala. Ugyanis, nemcsak a 
letűnt századok viharaira emlékeztető, a törökök 
s más ellenségek fölött  kivívott győzelmek emlé-
kére alapított szent olvasó ünuepét ülte meg, ha-
nem egyúttal a sz. olvasó királynéjának védszár-
nyai alatt menyegzői ünnepet tartott, a boldog és 
nagyemlékű lelkipásztorai nyomába lépő méltó utód-
dal, uj plébánosával elválasztbatlan szellemi frigyre 
lépett. Nálunk csiki székelyeknél, valamint a bú-
csú, ugy a plébános beiktatási ünnepek nemcsak 
vallási, hiterkölcsi és egyházjogi szempontból, ha-
nem az ös pogány rabonbauságra vissza vezető 
történelmi mult emlékei, hagyományai és átörök-
lött jogszokásainál fogva  is egyúttal elválaszthat-
lanul vallási és nemzeti jellegtiek. Ez azok előtt, 
kik nemzeti életünk mu'.tját, s az idők folyamán 
velünk születve fejlődött  mozzanatait, egyházi és 
hazafias  nyiivánulásait figyelmükre  méltatták, nem 
szorul bővebb magyarázatokra. E vérünkké vált és 
csontunkká izmosodott kettős jelleg egyaránt nyil-
vánul a templomban, szószéken és a templomi szent 
ténykedéseket követő ágápékon. 

Erről meggyőződhetett ez alkalommal is bárki, 
ki akár az ünnepi sz. beszédet, melyet tt. liáduly 
ljajos mindszenti plébános, a családi boldogság 
alapfeltételeiről:  a szeretet-, hűség- és vallásos-
ságról tartott, meghallgatta, akár a vallásos és 
hazafias  irányú magas röptű beiktató beszédet, me-
Iptt It. ButÁa Mihály ker. l'őesperes ur végzett, 

figyelmére  méltatta, a akár a ft.  Markal.v Antal 
beiktatott plébános által elmondott, megható hit-
vallás és eskü szövegét, mely az embert egész lé-
nyében felöleli,  meghallgatta, akár a sz. mise alatt 
a karon Máriáról, a magyarok védasszonyáról és 
más alkamilag választékosan zengett, és elragadó 
énekek dallam és szövegében gyönyörűségét lelte, 
akár a beiktatott plébános által nem«s vendégé 
szeretetéből adott, több, mint f>0  terítékű gazdag 
ebéd alatt mondott hazafias  és elmés toasztokat 
szerencsés volt hallani. Jól is van ez igy. S ez a 
századok folyamán  Attila és Árpád sátorainak 
szokásaitól máig oly közkincsünkké, oly nemzeti 
örökségünkké lett, hogy a ki ezt kicsinylené vagy 
gunynyal illetné, valásos és hazafias  kegyeletünket 
sértené meg. 

Nem tagadhatjuk el, jól esett lelkünknek, 
hogy e járás, e kerületben ez alkalommal a jók 
lelkében egy régebb ido óta fá,óan  érzett, de re-
ménynyel tűrve táplált óhajt, egy eszmét láttunk 
megtestesülve, uj életre kelui. Mert hát ha igaz 
az, hogy „a szétbontó erőknek növekedése — mint 
Apponyi mondá — mindig jelensége az összetartó 
erök gyengülésének", akkor ugy hiszem meg áll 
az is, hogy: a szétbontó erőknek gyengülése min-
dig jelensége az összetartó erök növekedésének. 
Társas életre lévén teremtve, az összetartozandó-
ság eszméje és szükségessége velünk született. 
Kgészséges nemzeti, társadalmi és családi élet csak 
az összetartozó elemek együttes müködésébeu nyil-
vánulhat. 

E megható búcsú és beiktatási ünnepélyen 
képviselve, együtt vala az uj főszolgabíró  és ke-
rületi föesperes,  a világi elem, hivatali kar 
igen szép számban és a ker. papság 3 —4 kivéte-
lével, kiket a kozmási búcsú foglalt  le, teljes szám-
ban. — Igy volt ez a mi nemzeti életünkben egy 
évezreddel ezelőtt, igy kell lenni ezredek multán. 
Nekünk, számunkra nincsen más külön életmód 
áldjon vagy verjen sors keze, itt együtt élnünk 
kell. — SJgy nekünk sok hasonló búcsú ünnepélyt, 
hol béke barátság ölelkeznek s honnan szív és lélek 
feltídiillen  tér haza; a beiktatott plébános urnák a 
kötött szent frigyben  híveivel együtt hosszan tartó 
jólétet és boldogságot kíván Egy jelenről!. 

K I L O K F G L E K . 
— E'jegyzés Szentháromsági Szered ay 

Ferencz, in. kir. honvédhadnagy eljegyezte Huda-
pesten károly patyi és vasvári K á r o l y i Sándor 
és neje P a u 1 e r Gizella nagyműveltségű és bájos 
leányát: Margi t kisasszonyt. Gratulálunk ! 

— Áthelyezések. P e t r e s Domokost, a hely-
beli posta és távírda hivatalnál alkalmazott segéd-
tisztet hasonló minőségben Halázslalvára helyezték. 
Eltávozása folytán  a helybeli posta hivatal egy 
igyekvő, szorgalmas tisztviselőt vészit el. — Nagy 
Lajos megyei írnokot vármegyénk főispánja  a csik-
szentmártoni föszolgabiróságtól  a csikszépvizihez 
helyezte át. 

— Kinevezések Vármegyénk főispánja  Nagy 
Ferencz helyettes kiadót kiadóvá, B a 11 ó Gábor 
rendszeresített díjnokot írnokká, Nagy Sándor 
föszolgabirósági  díjnokot föszolgabirósági  írnokká 
nevezte ki és ez utóbbit szolgálattételre a csik-
szentmártoni főszolgabírói  hivalhoz osztotta be. 

— Távirati üdvözlet. A mint lapunkat Gyó-
szentmiklósról m. hő 29 éli értesítették : a csikme-
gyei honvédegyesület hazánk nagy fiát,  Kossuth 
Lajost születésnapjának kilenczvenedik évfordulója 
alkalmából hódolatteljes tisztelettel távirati uton 
üdvözölte. 

— Halálozások. Szab ő Miklós helybeli ke-
reskedőt súlyos csapás érte. Neje Szabó Miklósné, 
született Szultán Zsuzs ánna élete 46-ik, házassá-
gának negyedik évében ni. hó 2ö-án éjféli  1 óra-
kor kétheti szenvedés és a halotti szentségek 
áhítatos felvétele  után megszűnt élni. Temetése 
m. hó 30 án történt. Itt a háznál megtartott ha-
lotti szertartás után a drága halottat kocsira he-
lyezték és Csikszépvizre szállítván, az ottani köz-
temetőbe helyezték örök nyugalomra. A temetésen 
az ismerősök s jóbarátok igen nagyszámban jelen-
tek meg, jelentvén ez által, hogy a lesújtott férj  és 
szomorkodó rokonok fájdalmában  résztvevő sziv-
vel osztoznak. Az anyatölduek visszaadott kihűlt 
tetemek pihenjenek csendesen, a hátramaradottak 
égető fájdalmát  pedig enyhítse a minden sebet 
beheggesztö isteni kegyelem. — Száva Lukács csa-
ládját szintén szomorú veszteség érte apósának 
csiktaploczai M á n y a D á v i d birtokosnak elhuny-
tával, ki folyó  hó ;! án déli 12 ólakor élete G7-ik, 
özvegységének, 14-ik évében, két heti szenvedés s 
a halotti szentségek ájtatos felvétele  után, végel-
gyengülésben az Urban csendesen kimúlt. A csa 
Iádhoz tartozók a gondos édesapát cs szerető nagy-
apát, polgártársai 3 ismerősei pedig egy jó barátot 
vesztettek el benne. Az elhunyt földi  részei folyó 
hó 5-én d. u. 3 órakor fognak  Usiktaploczán a róm. 
kath. szertartás szerint az anyaföldnek  visszaadatni; 
leikéért pedig az engesztelő szent mise-áldozaí 
folyó  hó 6-án A e. 9 órakor fog  az Egek Urának 
bemutatattui. Nyugodjék békében. 

— Szerencsétlen kimenetelű lövöldözés. Iga-
zán szomorú és rendőrségünk szeinfülességét  nein 
a legjobb színben feltüntető  esemény történt m. 
hó '29-én a sokadalom alkalmával a késő esti 
órákban városunk egyik föutczáján  : a várfelé  ve-
zető uton. László Béla, ki a helybeli építészeti 
hivatalnál, mint díjnok volt alkalmazva, azon nap 
délutánján több fiatal  barátja társaságában mu-
latott a Rosdás M. vendéglőjében, hol zeneszó-
mellett nagymennyiségben fogyasztották  a hegy 
levét s igy a hangulat oly magas (okra emelke-
dett s különösen ő azon állapotba jutott, melyben 
alig tud számot adni bárki is magának arról, a 
mit cselekszik, innen aztán 0 óra utáu az egész 
társaság felkerekítvén,  L. B. már a vendéglő ka-
pujában túlságos jókedvének és örömének revol-
verlövésekkel adott kifejezést  s már ezek közül is 
egyik egy, a vásárról hazatérő szent imrei embert 
talált, a golyó azonban az illetőnek nyakkendőjé-
ben fenakadván  csak csekély sérülést okozott. A 
lövöldözésre a társak L. B.-töl elmaradoztak s ö 
egyedül folytatta  ut,ját a vár felé.  A polgári le-
ányiskola körhyékéu az uton két szolgálóval talál-
kozott, kikkel minden valószínűség szerint incsel-
kedni kezdett. A leányok közül egyik elmenekült, 
a má9ik azonban sserencsétlensegére ott maradi 
s huzalkodás közben Lászlófi  előrántotta revolve-
rét s leányra három lövést intézett, melyek közíil 
egyik mellén, a másik válla alatt, a harmadik 
nyakán sebesítette meg. A megrémült leány futni 
kezdett, mire Lászlófi  negyedszer is reá lőtt, ez 
utóbbi lövés azonban nem talált. A sebesült cse-
lédet még azon este a kórházba szállították, a 
lövöldöző fiatal  ember pedig néhány útjába eső 
korcsmát még felkeresve  csak az éjtéli órákban 
tért haza s mint a ki dolgát a legjobban végezte 
nyugalomra hajtotta fejét.  Misnap reggel a csen-
dőrök ágyából költötték fel  s lakásáról kisérték 
kihallgatás végett a csendőr laktanyába s innen 
a helybeli kir. törvényszékhez, hol vizsgálati fog-
ságba helyezték. Hogy rendőrségünk inelégében 
nein értésült n dologról, azon nem csodálkozunk, 
mert már hozzá vagyunk szokva. Iiogy az ilyesmik 
a rendőrségnek legkésőbben szoktak tudomására 
j ütni. De valóban bámulatos előttünk, hogy azok 
közül, kik a lövéseket hallották, senki sem kísér-
tette meg a bekövetkezhető szerencsétlenség meg-
akadályozása czéljából a lövöldöző részeg fiatal 
embert lefegyverezni,  vagy, hogy nem akadt valaki, 
ki a rendőröket figyelmeztette  volna a lövöldözésre. 
Hibásak azonban Lászlófi  azon barátai is, kik vele 
mnlattak, inert ezek miután tudták, hogy fegyver 
van nála, ennek elvétele állal megakadályozhat ták 
volua, oly tény elkövetésében, mely a szerencsét-
len fiatal  emert a börtönbe, egy ártatlan leányt, 
pedig a kórházba juttatott. A megsebesített leány 
állapota — miut halljuk — súlyos ugyau, de nein 
életveszélyes. 

— Tanítónői állás. Molnár Flóra kisasszonyt 
a helybeli elemi iskola ejyik tanítónőjét a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter a györgyfalvi 
állami népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. 
Az iskolaszék f.  hó 1-én tartott ülésében elhatá-
rozta, hogy a Molnár Flóra eltávozásával megüre-
sedett második tanítónői állásra 300 frt  fizetés, 
öl) frt  lakbéi- és 10 frt  failletmény  élvezete mel-
lett a pályázatot kiírja. Pályázati határidő f.  évi 
október áó-ike, mely napig a kellően felszerelt 
pályázatok a', iskol iszék el.iö'iségé tez beküldendők. 
Az állás betöltéséig az 1., II. osztály vezetésével 
is L a k a t o s Mihályné lett megbízva az isko-
laszék által. 

— Értesiti8. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara köztudomásra hozza, hogy a m. kir. 
államvasu'ak igazgatósága általános használatra 
oly szesz és ásványolaj küldemények számára; 
melynek szállítása t a r t á n y k o c s i k b a u esz-
közlendö — egyes menetekre — korlátolt szám, 
ban tartott fenn  tartány-kocsikat oly gyárosok 
vagy iparosok részére, a kik ezek felett  egyálta-
lában nem rendelkeznek, de ily kocsikat szállít-
mányaik továbbítása czéljából esetröl-esetre ig inybe 
venni kívánnak. E tartány-kocsik használata f  j';-
beu külön bér nem fi/.eten.lö.  A megrendelés a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara terü-
letéről a m. kir. államvasutak kolozsvár i ü z-
l e tveze töségéné l eszközlendö, melynél a 
kocsik használatára vonatkozó közelebbi feltételek 
is megszerezhetők. 
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Erteiltfi. 
Nyilvános számadás és köszönet. 

A magyar szent korona oi.,zágai „vörös ke-
reszt" egylete gyergyószentmiklósi fiókegyletének 
választmánya a gyergyóremetei tíí/.károsultákat 
segélyezendő, előlegesen saját pénztárából 30 fo-
rintot juttatott a főszolgabíró  útján a nevezett 
szerencsétleneknek; — egyszersmind elhatározván, 
hogy még egy nagyobbszerii mulatságot rendez 
azon károsultak javára, oly kikötés mellett, mi-
szerint az estélynek egész tiszta jövedelme kizá-
rólag és osztatlauul a szóban levő segélyezésre 
adassék. 

F.unek folytán  a fiók-egylet  \álasztmánya, 
több felkért  lelkes hölgy és ur szives közreműkö-
dése mellett, Kedves Tainásné és Benedek György 
elnöklete alatt rendezöbizottsággá alakult és a 
Laurenczy-féle  termekben ^vasárnap, szeptember 
hó 4-én egy közvacsorával egybekötött tánczmu-
latságot rendezett, s ennek összes bevétele .'508 
frt  90 krt s kiadása 45 frt.  i>7 krt tett, ugy hogy 
a rendező bizottság 2(>:> frt  2;i kr tiszta jövedel-
met adott saját kiküldöttei által a gyergyóreme-
tei községelöljáróságnak át a tűzkárosultak kö-
zötti kiosztás végett. 

Ezen estély beléptidija személyenként 50 kr 
volt. —Felülíizetlek: Gyergyó-Ditróban: Dr. Me-
zei Géza, Szathmáry János, Zakariás Jánosné 
1—1 frtot.  Bajkó József,  Császár Antal, Csihi 
Lajosné, Fülöp Istvánné, Jakab Péter, Kemény 
Antal, Kopacz Géza, Kóródi Miklós. Miklós Ist 
ván, Puskás Gábor, Száva István, Tályán Miklós, 
Vendl Aladár 50—50 krt. Barabás Rajmond 40 
krt. Fülöp József  10 krt. — Gyergyó-Kemetén : 
Dobribán Lukács 50 krt. — Szárhegyen: Both 
Ferencz, Ferencz Márton, Mardirosz Kristóf,  dr. 
Szini János, Vákár László 1 — 1 frtot.  Bajkó Mó-
ricz, Balázs Ferencz, Nagy Imréué, Székely Já-
nosné 50—50 krt. Kémenes Sándor 1 frt  50 krt. 
— Újfaluban:  Csergő Gyula, Jánossy János. Mol-
nár János 1 — 1 frtot.  — Alfaluban  : Avéd János-
né, Gál Ignácz, Kiss Gergely, Lörincz Vilmos, Zo-
rnora Dániel, dr. Török János, N. N. 1—l frtot. 
Géringer Ferencz, Imecs János, László.Ferenczné 
50—50 krt. —_ Csomafalván  : Köllö Ignácz 1 frtot-. 
Özv. Ágoston Agostonné, Halló János 50—50 krt. 
— Kilyénfalvában:  Benkő Pál 1 frtot.  Csíkszere-
dai Benedek Istvánné 50 krt. — Tekeröpatakon: 
Máté Péter 1 frtot.  Pál Gergelyné, Puskás Lajos 
50—50 krt. — Gyergyószentmiklóson: Lázár 
Menyhért 4 frtot.  Balázs Mihályné, dr. Fejér Dá-
vid, Ferenczy Károly, Korzitska Antalné, Kricsa 
Zoltán 1 — 1 frtot.  Benedek György, Cziffra  János, 
dr. Dobribán Antal, Farkas Imre, Görög Joáckim, 
Kánya Gyula, Lázár Stefi,  Lázár Viktor, dr. Szent-
péteri Kristóf,  llzoni Temesvári Gergely, Vákár 
Lukács, Wetterstein Mór 5<) —50 krt. 

(Folyt, kiiv.) 

ges lépéseket meg fogja  tenni. Ez figygyel  kap-
csolatosan elhatározta, miszerint a kereskedelem-
ügyi miniszter úrhoz kérés intéztessék az iránt is, 
hogy Parajdon távirdahivatalt engedélyezzen. 

M e r z a Kristóf  gyergyószentmiklósi kamarai 
kültagnak az iránti javaslatát, hogy a gyergyó-
szentmiklósi postahivatal továbbra is állami kezelés 
ben hagyassék, a kamara magáévá tette s e tárgy-
ban a kereskedelmi miniszterhez indokolt felter-
jesztést intéz. 

Felolvastatott a kereskedelemügyi miniszter 
leirata, melyben közölte a kamarával, hogy a 
székely ipar fejlesztése  érdekében i p a r f e j l e s z 
f ő b i z o t t s á g o k a t  létesit, 

A kamara ezen ülésből az iparfejlesztő-bi-
zottságba Csikmegye részére Györgyjakab Mártont 
és Deér Venczelt választotta be tagokul. 

A gyűlésen tárgyalás alá kerülvén a szé-
ke lyfö ld i  v a s u t a k kérdése is, Réthy De-
zső titkár ez ügyben terjedelmes emlékiratot ter-
jesztett a kamara elé, mely különösen hangsú-
lyozza annak szükségét, hogy a székelyföldi  vas-
úthálózatot egységes terv szerint építsék ki. 

Kívánatosnak jelzi az emlékirat, hogy az 
állam építse ki a t ö l g y e s i , g y i m e s i és 
s o ó s m e z ö i s z or o s o k o ii á t t e r v e z e t t 
c s a t l a k o z ó v a s u t a k a t . A teljes ülés egy-
hangúlag magáévá tette az emlékiratban foglaltakat. 

A törvényhatósági ipartanácsba a kamara 
az 1893. évre megválasztotta: Csikmegye részére 
rendes tagokul Deér Venczel, Györgyjakab Már-
ton, póltagoknl Trolián Mihály és Hary Géza kül-
tagokat. 

A kamara végül K é t li y Dozsöt titkári állá-
ban, a melyet eddig is teljes megelégedésre töltött 
be, véglegesítette. r. I. 

-<íV kis lutri ivú.zá,sa 
Hrilnii, 1892. szeptember iu. 

Sz. 239—1892. 
PAlyázati hirdetmény. 

Csikvármegye kászon-alcsiki járásbán 
kebelezett Csik-Szentimre, Szent-Simon és 
Csatószeg körközségekben Csik-Szentsimon 
székhelylyel a körjegyzői állás halálozás 
következtében üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázatot nyitok s felhívom  mindazo-
kat, kik azt elnyerni óhajtják, az 1883. 
évi I. tcz. 5 ik §-a értelmében felszerelt  pá-
lyázati kéréseiket folyó  évi október 
hó 2 2 - i g hozzám annál bizonyosabban 
adják be, mivel később beérkező pályázatok 
tekintetbe vétetni nem fognak. 

A fennirt  körjegyzői javadalmazás áll 
évi 400 frt  fizetés,  50 frt  lakpénz, 27 frt 
irodai és 32 frt  úti átalányból, és azonkívül 

niagáninunkálkoilásért szabály rendeletileg 
megállapított dijakból. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabirósága. 
Csikszentinárton, 1802. szeptember hó 

16-án. 
Székely Endre, 

(2 - 3) főszolgabíró. 

32 33. 75 5. 68. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é.s I P A R . 
I p a r k a m a r a i g y ű l é s . 

Maros-Vásárhely, 18<J J. szepL 22. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-

mara három havi szünet utáu f.  hó 2l-én tartott 
ismét teljes ülést. 

Első helyen a Lukács Béla leirata olvasta-
tott fel,  melyben miniszterré történt kinevezteté-
sét a kamara tudomására hozta. Az elnök jelen-
tette,.hogy Lukács Béla kereskedelemügyi minisz-
ter ur ö nagyméltóságát kinezeztetése alkalmából 
az elnökség a kamara nevében táviratban is és 
külön felterjesztésben  is üdvözölte. 

A Baross Gábor emlékének emelendő szobor 
létesitése tárgyában a hazai kamarák által tar-
tandó értekezleten magát képviseltetni fogja. 

Az elnök bejelentette, hogy a kereskedelem-
ügyi miniszter ur a kamara javaslatára Marosvá-
sárhelyt kapcsolatosan a székelyföldi  iparmuzeum-
mal egy fa-  és f émipa r i  s z a k i s k o l a fel-
á l l í t á s á t ö s s z e k ö t v e t é l i ép í tő é s 
a g y a g i p a r i tanfolyam  okai, Székelyud-
varhelyen pedig egy k ö- és a g y a g i p a r i 
s z a k i s k o l a felállítását  elhatározván, ezen in-
tézetek szervezése a miniszter ur rendelete alap-
ján immár folyamatban  is van. A kamara e fon-
tos iparintézetek létesítését örömmel vette tudo-
másul. 

R é t h y Dezső a kamara titkára a nyári 
hónapok alatt beutazván a kamara kerületét, e 
tanulmány útjáról egy terjedelmes jelentésben 
számolt be a kamarának. 

R e i 11 e r József  parajdi gyufagyáros  czég 
megkeresésére a czélszerübb postai összeköttetés 
létesítése tárgyában a kamara elhatározta, hogy 
kolozsvári m. kir. postaigazgatóságnál a szüksé-

A LEGÚJABB ES LEGOLCSOBB 
POUTIKAl KS KlV.tl.\ZI>AS.\(;i  NAPILAP A 

Magyar Újság. 
l.aptillajiloiKM : 

Or. FENYVESSY FERENC orsz. Képviselő. 
ELÖFrZKTKSI ÁRAK: 

1 hóra 1 frt,  'U évre 3 frt,  ',-j évre 6 frt, 
1 évre 12 írt. 

Egy szám ára 3 kr.  ridékeii  -f  kr. 
A „Magyar Újság" kiadóhivatala egész éves 
és féléves  előfizetőinek  azt az állandó ked-
vezményt nyújtja, hogy a „Magyar Újság11 

VALAMENNYI SORSJEGYEIRE 
melyek Magyarország és Ausztria összes, 
törvényesen engedélyezett sorsjegyeinek két 

csoportjából állanak 
és a magyar leszámítoló és pénzváltó bank-
nál letétbe helyeztettek, játszanak és éven-

ként és csoportonként 65, 
tehát 130 húzásban részesülnek s csoporton-

ként 3 és 1 tehát összesen 
7 uiillió nyereményre játszanak. 

A „MAtiYAI! 1 JSÁ<;" rendesen Ifi  oldalnyi 
terjedelemben, de gyakran 10 - 1'4 oldalon jelenik lueg, 
és a rendes gazdag rovatokon kivül állandóan kél ve-

zérczikket, két táívza és ismeretterjesztő ezikket éa 
k é t k i t v L n ő r e g r é n y t k ö z ö l . 

melyek közill az ' , éves előli/.eiők 1 kötetet, a ';'« 
éves cló'li/.etők á kötetet és az egész éves előfizetők  4 

kötetet kapnak, miután a lap'ban kízílt regényele 
külön kötet alakjában is megjelennek. 
Mutatványszámokat kívánatra ingyen killd a 

„ZMZ-A-GrST-^iS T T T S ^ G - " 
kiadóhivatala, 

(4—4) Budapest IV. Gránátos-utcia L 
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Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1892. 


