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lehet más, minthogy ÍV székely népmozgalom .íz 
ország belsejébe teleltessék, ;i hol ii munkás-
hiány nagy vidékeken megvan, s a hol a mun-
káskéz ép oly l)ö keresetet találhat, mint Oláh-
országban, iv nélkül, hogy önállóságát, s nemzeti 
önérzetét adná érte cserébe, a hol nem alázzák 
meg. s nem nézik le foglalkozásáért  és nemzeti-
ségéért, de a hol éppen azért, mert székelyek, 
kivételes figyelemben  és jó bánásmódban része-
sülnek. A székely névnek magyarországi váro-
sokban jó liirc van, s a magyarországi még az 
olyan apró székelyeket is, mint a milyenek most 
hozzájuk mesterséget tanulni mennek, örömmel 
látja és bámulja, hogy hát igy néz ki a székely, 
hogy ilyen az a székely, a melynek minden kis 
csöppje drága gyöngyöt ér. Azokat a székely gye-
rekeket, kik közelebb elmentek, mindenütt tüntető 
szivélvességgel fogadták.  Klcjiikbe mentek a vas-
úti állomásukhoz, s megvendégelték őket, azután 
meg buzditó-beszédeket intéztek hozzájuk. 

No és hogyha pár ezer székely gyerek bol-
dogulni fog  e városokban, hogyha azoknak egy 
nagyiésze ott idővel önállósítja magát és lete-
lepszik, ugyanannyi vonzóerőt fognak  képezni az 
itthonmaradt, szegénységgel kiizdf)  székelységnek 
arra, hogy utjokat magyarországi földiéi  felé 
vegyék, mert azok majd szereznek ott nekik is 
munkát, még inkább, mint az Oláhországba tele-
pült atyafiak.  A kik pedig hazatérnek, azok két-
séget kizárólag alapos szakképzettségükkel csak 
emelni es fejleszteni  fogják  a székely ipart, a 
melyre ez jól reá fér.  Ezek után csak rövid iilö 
kérdése lehet az is, hogy a székely leányoknak 
nagyinérvben növekedő vándorlása is beleié té-
rüljön, a hol erkölcsiségük kevésbbé van veszé-
lyeztetve, s a hol — különösen az alföldi  váró 
sokban — az életrevaló, ügyes székely leányok 
jó szerencséket is csinálhatnak, ha ott férjhez 
akarnak menni. 

Szóval az ut megvan nyitva a székelység 
szegény elemeinek a boldogulásra, a mely útnak 
az egyengetésén hazafias  ke>,ek lelkesedéssel 
munkálkodnak. 

Azokban a városokban, melyek a székely 
tclepitésiv kiszemelteitek, az érdekelt közönség 
készséggel karolta föl  az ügyet, s a társkainarák 
és ipartestületek előzékenyen nyújtanak segéd-
kezet a marosvásárhelyi iparkamarának. S min-
den egves városban akadt egy-^ét ember, a ki 
a betelepített székely gyerekek fölött  az állandó 
felügyeletet  és ellenőrzést magára vállalta. Szé-
kesfővárosunkban,  Budapesten Borszéky Soma 
nyugalmazott miniszteri „osztálytanácsos csinál 
propagandát az ügynek. 0 fogadja  a Budapestre 
érkező székely fiukat,  viszi ei mesterükhöz és 
jár el atyailag minden egyes gyereknek apró-

cseprő dolgaiban. Ott hát biztos felügyelet  alatt 
vannak a fiuk,  inert Borszéky maga egyik leg-
lelkesebb apostola a telepítésnek, kinek közre-
működése nagyban elősegítette az i'mynelT^'oi s 
kifejlődését.  — Es vannak barátaink Aradon, Sze-
geden, Kassán, Debreezenben, Mískolezon, Csa-
bán és mindazon városokban, a melyekben fiukat 
elhelyeztünk, vagy elhelyezni szándékoztunk. 

De szervezetlen még az ügy a székely vi-
dékeken. A főispánok  és alispánok lelkesen és 
kitartással vezetik az ügyet már egy pár év óta. 
De a nagy ezél fontossága  még nem hatotta át 
kellően a társadalmat, holott annak közreműkö-
dése múlhatatlanul szükséges. Kell, hogy a tár-
sadalom minden rétegét áthassa az előttünk fekvő 
ezél. s hogy a munkában minden arravaló té-
nyező részt vegyen, hogy segédkezet nyújtsanak 
a községek és városok népszerű férfiai  a vezető-
egyéneknek és a kamarának. 

A terv az nj szervezetre nézve már készen 
van, s esak miniszteri jóváhagyásra vár. Eszerint 
a székely megyék kisebb kerületekre osztatnak, 
s a főispánok  és iparfejlesztő-bizottságok  közre-
működésével minden egyes kerület központján 
működő bizottságok szerveztetnek. E bizottságok 
kerületének minden egyes községében megbízott 
közegei lesznek, kik a megfelelt)  útmutatás sze-
lint a folyamodó  fiuktól  az okmányokat beszedik 
és meghatározott id'»ig. évenként kétszer — 
a központnak beszolgáltatják. A központ a folya-
modványodat lajstromba vezeti, s kétszer éven-
ként e iaj.-tromokat a kamarához beküldi. A ka-
mara kiküldöttje szintén kétszer egy- évben sóira 
meglátogatja a bizottságokat, s ott az egybe-
hívott fiukat  kikérdezvén ipari hajlamaik felől,  s 
megadván ugyanakkor a szülőknek a kellő fel-
világosításokat, a bizottság tanácsa alapján és 
segédkezésével beosztja a megfelelő  mestersé-
gekre. Ennek megtörténte után pár héttel a fink 
— minden évben április és szeptember hó kö-
zepén — mestereikhez elvitetnek. A fiuk  elindí-
tását a központi bizottságok eszközlik. Ok oszt-
ják ki a kamara által megküldött vasúti szabad-
jegyeket és péiubeli segélyeket. 

Erre a szervezetre azért van szükség, mert 
eddig is gyakran megtörtént, hogy a beosztott 
fiuknak  esak egy része ment el mesteréhez, s igy 
az a mester, a ki várta tanonczát, felültetve 

j érezte magát, s a kamarát okozta a gyerek el-
maradásáért. De szükség van a szervezkedésre 

lázért is, mert a kamara nem ismervén szemé-
1 Ívesen a fiukat,  s képességükre és fizikai  fejlett-
ségükre vonatkozólag megfelelő  tájékozást nem 
nyerhetvén, gyakran tévesen osztotta be őket a 
mesterségekre, t. i. a ki jó lett volna kovácsnak, 
kerekesnek, asztalosnak vagy ácsnak, adta sza-

Székely gyerekek telepítése. 
L u k á c s B é l a volt kereskedelemügyi 

minisztertől eredt az eszme, hogy a székely ki-
vándorlás ellensúlyozására a szegénysorsu szé-
kely szülök gyermekei magyarországi városokba 
telepíttessenek, s ott az állam támogatása mellett 
jóravaló iparosokká kiképeztessenek. Kezdetben 
esak a m. kir. államvasutak gépgyáraiban helyez-
tettek el a négy székely vármegyéből megfelelő 
arányban gyerekek. Minthogy azonban a fiuk  oly 
nagy számmal jelentkeztek, hogy valamennyit az 
állami gyárak be nem fogadhatták,  a volt mi-
niszter ugy segített a dolgon, hogy magán- és 
részvénytársasági gyárakban is helyet szerzett 
többeknek. A jelentkezők azonban igy sem ta-
lálhattak valamennyien elhelyezést, s ez adta 
ineg végre azt az eszmét, hogy a székely gye-
rekek nagyobb tömegei fejlettebb  ipariiző vá-
rosok jobb iparosaihoz adassanak ki.tanonezokul. 

Ez utóbbi feladat  végzésével a miniszter a 
marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamarát 
bízta meg. Kezdetben nehezen ment a dolog, 
mert a székely gyerekek legnagyobb része gyá-
rakba kívánkozott, s a magánipari műhelyekben 
való elhelyezéstől idegenkedett. Sok fáradtságba 
került, mig a kamara az egyes szülőket meg-
győzhette arról, hogy a inagáníparosoknál ki-
képzett fiúnak  elvé re több tere nyílhat az élet-
ben képességének és igyekezetének érvényesí-
tésére, a mennyiben itt önálló emberré küzdheti 
föl  magát, s mint ilyennek, függetlensége  mellett 
nyitva áll az ut a tekintély, s a vagyoni jólét 
megszerzésére, mig ellenben a gyárakban képzett 
fiuk  csaknem egész életükön át utalva vannak a 
gyárak szolgálatában maradni. 

Ez az akadály azonban most már jórészben 
le van küzdve. A székely fink  kedvvel mennek 
magániparosokhoz is tanonczokul, miután a ko-
rábban elhelyezettek tanúságot nyújtottak arra 
nézve, hogy kiképzésükre és nevelésükre itt is 
kellő gond és figyelem  van fordítva.  A kamara 
ezek után nagyobb tömegekben viszi a gyer-
mekeket a fejlettebb  városokba. Október hó ele-
jén SO székely fiút  helyezett el és ugyané hó 
végén még 50—CO gyereket fog  betelepíteni. A 
jövő évben inár százával indítja őket a jövendő-
jüket biztosító útra; és igy fog  ez immár évről-
évre menni, míg a székelyek saját hazájukat 
megismerik, s megélhetésük eszközeit idehaza 
föllelik.  Es kitartással vezetni fogja  a kamara 
az akeziót addig, mig az évszázadok óta. fajunk 
gyöngítésére, erkölcseink megrontására, tekin-
télyünk aláásására tartó székely kivándorlás a 
legszűkebb határok kü.íé szorittatik. 

Mert ez akczió czélja végeredményében nem 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJAT 
A czigányfenyő  eredete. 

(Fol)t. és vége.) 

Dancsuj Miklós születési előjogánál fogva 
szegkovács és muzsikus czigány volt, de mert e 
két foglalkozás  háládatlan kenyéradónak mutatko-
zott, azokkal csak faczérkodott,  s azoknak tisztes 
firmája  alatt hivatalszerQen űzte a tyúk-, liba-, 
sertés-, birka-, ló-, tinó-, esetleg pénz- s több e 
féle  lábas jószágnak örökáron való elidegenítését. 
Kvalifikált  csirkefogónak  ismerte őt az egész vár-
megye, s ö az is volt. Lopni jól tudott. Kúszni, 
futni,  harapni, bicskázni nem volt párjp; egy-
forma  szakértelemmel Uite a lovat és a börtönt. 

A D agy bíró által ujabban összeszerkesztett 
kupaktanácsba Dancsuj Miklós hivatalos volt. 

— Mikii — szólította meg a biró dédelgető 
nevén, — Miki 1 te loptál 1 

— Én nem, tekénes biró ur 1 
— Miklósi hallgass, mert megcsaplak. Te 

zsenge fiatalságodtól  fogva  sok mindenfélét  össze-
vissza loptál, — azt vélem, még sekrestyét is ra-
boltál. — Régen elkészfiltél  te az akasztófára,  de 
ngy látszik, hogy őszent felsége  nagy dolgok ke-
resztülvitelére tartott fenn  tégedet. Most itt az al-
kalom, mert a dolog igy áll: — s elmondta a 
történteket. Asütáo pedig: 

— Miki fiam!  tudnál te még egyszer lopni, 
lopni tisztességből, hivatalból, községed megbízá-
sából? Mikiké! tudnál-e a esik országrészi fenyő-
fák  alól két zsák fenyő-almát  lopni ? 

Miklós furcsa  grimAszokat csinált (azt hi-
szem, czigányul mosolygott), láb- és vállmozgatá-
sával némán okvetetlenkedett, de nem válaszolt. 

Ráállott aztán a tanács. 
— Dancsuj Miklós ! Miki! Miklós! adunk 

minden zsákért 6 rhénes forintokat. 
Erre keveset engedett a torzképekből, de 

nem nyilatkozott. Mikor azonban a napireudretérés 
után a község rovására megivott egy kupa pá-
linkát, megadta magát, s elérzékenyedve borult a 
biró nyakába. 

— Tekénes biró ur! Ha a falu  boldogsága 
ugy kívánja, ellopom én még a Krisztus köpö-
nyegét is. 

A fenyőfának  nagyon sok fajtája  Tan még 
itt nálunk is. Van fehérfenyő,  veresfenyő,  varju-
fenyő,  ostorfenyő,  törpe fenyő,  lucsfenyő  stb. 
Ezek közönséges fák.  Legkártékonyabb a boróka 
fenyő.  Nem azért, mert belőle főzik  a nagypiar.zu 
fenyővizet,  hanem azért, mert a kisüstös gazdát 
megcsípi a flnáncz,  s a tréfára  elúszik az ára két 
diszké tehénnek. Leghasznosabb a lázfenyő.  Mig 
a fehérfenyő  ág-bogas, a veresfenyő  laza szer-
kezetű, a varjufenyő  törik, Diát a pozdorja, az 

ostorfenyő  szintén körbe hegyesedik, a törpe 
fenyő  mpg éppen használhatatlan, addig a láz-
frnycí  magasra felnő,  mint a czedrua, egyenes és 
sugár, mint a gyertya, szijjas, mint a cserefa;  — 
a lázfenyő  mindennemű építkezéshez, minden bútor 
feldolgozáshoz  a legalkalmasabb. Nem is nő hir-
telen, mint a többi fenyő,  de ezen képességeit 
századok nevelik ; évenként csak fél  czentiméternyit 
nő, s a lázfenyőt  az emberek mindig egyforma 
nagynak ismerik. 

A lázfenyőnek  legspecziálisabb fajtája  a Hó-
gödörben terem, a Mádéfalvi  határban. Dancsuj 
Miklós ezt nagyon jól tudta. 

Csend volt. A szellő is elhűlt, az itt min-
denkori inenydörgés sem zavarta a táj költői nyu-
galmát; csak a távoli Hargitáról hallatszott egy 
mélabús kürtszó, melyet költője fölébredt  bu- és 
szerelemvágyának csititására szerkesztett össze 
egész értelmetlenül. Melléje kíséretül — szintén 
távolról — heverésző juhnyáj kolompjai későre 
konogtak, negyedóránként az ügyelő monyator kö-
zéjük rikkantott, nem is annyira az ólálkodó far-
kasokkal riogatva, miut önmagát bátorítva. A kö-
zelben — a süketfajdoknak  szerelmi szárnycsatto-
gása, huző szalonkák hurrogása, császármadarak 
fisztula  hangja — és egyéb semmi. Aztán az is 
elmarad, mikorra elöjön és éjjeli kalaudjára indul 
a hegyek olígárchája, a bozontos medve, 
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hónuk, s viszont a ki szabónak, czipésznek lett 
volna alkalmas, adta kovácsnak, hol a pörölyt 
nem birt a, a varrótűvel azonban helyesen bánt 
volna el. 

Továbbá szükséges a szervezkedés ínég 
azért is, hogy « székelységnek épp azon elemei 
részesittessenek ii szóhanlévő jótéteményben, a 
kik segítség hiányában csak Oláhoi-szágban kap-
hatnak' menedéket. K részben a községekben meg-
bízott közegeknek lenne feladatuk  éberül Közre-
munkálni. 

lís még sok minden körülmény jöhet szá-
mitásba az ügy fejlesztésénél,  a melyeknek figye-
lembevétele és okosan való felhasználása  a vál-
lalkozó tényezők ügyességétől és ezéltwlatos 
munkásságától függ. 

.Szebb, iidviist'lib akeziót ennél a székely-
földön"  A közelebbi időkben nem kezdeményeztek. 
Megkísértették ugvan a székelység kivándorlá-
sának megakadályozását, de eredmény nélkül. 
Köteteket írtak össze e kérdésről. A székely mű-
velődési- és közgazdasági-egyesületet is jó rész-
ben ez a kérdés teremtette meg, eredményt 
azonban e részben vajmi keveset ért el. Az 
E.MKE feladatának  egyik sarkalatos pontját szin-
tén e kérdés képezte, de megfelelő  sikert ez sem 
ért el. Most megindult csendesen, minden zaj 
nélkül ez az ujabb akezió, s a kamara kitartó 
vezetése mellett pár év alatt meglepő eredmé-
nyeket ért el, úgyannyira, hogy most már alapos 
a remény arra nézve, hogyha ezt az aki-ziót 
szorgalommal és odaadással folytatják,  tíz év 
múlva nem lesz szükség beavatkozásra, mert a 
székelység, ha hazáját ömaga megismerte, vagy 
példák után meggyőződött arról, hogy idehaza is 
boldogulhat, önkéntesen fogja  útját befelé  irá-
nyítani. 

Az ügy most már kifejlődött,  nagyra nőtt. 
Elmondtam róla egyet-mást azért, hogy a szé-
kelység érdekelt kóréi gondolkozhassanak fölötte 
és a ki a népét szereti, a kiben hazafias  és 
humánus érzés lakik, sorakozzék az akezió 
zászlója alá. 

László  Gyula. 

Csík megye közigazgatási bizott-
ság Üléséről. 

Csíkszereda, október 12. 
A megyei közigazgatási bizottság havi ren-

des ülését főispán  ur távolléte miatt Becze Antal 
alispán nr elnöklete alatt ma tartotta meg, kevés 
számú tagok jelenlétében. 

A szakelőadó jelentések inkább az ügyfor-
galom ismertetésére szorítkozván, az ülésen elő-
adott folyóügyeket  ismertetjük a következőkben: 

Belügyminiszternek abbéli leirata, hogy a 
„közrez" tetői cseudörségi őrsnek a putnai út-
vonalra való áthelyezését nem engedélyezhette, 
tndomásul vétetett. 

Bocskor Kálmán kézdivásárhelyi alügyésznek 
a közigazgatási bizottságba az ügyész akadályoz-
tatása esetén póttagul lett kinevezését tudató 
igazságügyminiszteri rendelet örvendetesen vétetett 
tndomásul. 

A megye alispánjának előterjesztésére a tör-
vényhatósági ipartanácsba 1897-re szeredai Nagy 

Gyula és Dávid Péter rendes-, Szabó Miklós és 
Dóczi János pedig póttagokul megválasztattak. 

A marosvásárhelyi anyakönyvi felügyelő  ja-
vaslata folytán  a rákosi anyakönyvi kerületbe 
Csedö Domokos anyakönyvvezetőnek és Fodor 
Mihály helyettesnek, nemkülönben Kászon-Ujfaluba 
Gsiszér Károly helyettes jegyző anyakönyvveze-
tőnek kinevezésre ajánltalott a belügyminiszternél. 

Péli Lajos gyimes-felsőloki  és Kaminczky 
József  balánbányai anyakönyvvezetők tisztelet-
díjaiknak felemelése  iránt beadott kérésük párto-
lólag a belügyminisztériumhoz felterjesztetni  hatá-
roztattak, valamint Birla József  szentmártoni és 
Kovács János szeredai anyakönyvvezetőknek egy-
egy segédmunkás kirendelése iránt beadott folya-
modványuk i«. 

Kristó Lázár és társai szentkirályi lakosoknak 
a vasút mentén párhuzamos ut kiépittelése iránti 
kérésük kereskedelmi miniszter úrhoz felküldetni 
határoztatolt. 

Márton Anna megyei polgári leányiskolái ta-
nítónő az iskolaszék előterjesztésére állásában vég-
]°gesittetett. 

Tudomásul vétetett a kir. tanfelügyelő  abbéli 
jelentése, hogy a Tölgyes- és Borszék községekben 
az ezredéves ünnepélyek alkalmával létesített ál-
lami elemi iskolákhoz és pedig előbbihez Úrik An-
tal, utóbbihoz pedig Wild Károly okleveles tanitók 
lettek kinevezve, s a borszéki iskola egyelőre két 
tanerővel október hó 4-én ünnepélyesen meg is 
nyittatott. 

Végül Nagy József  bizottsági tag azon indít-
ványa folytán,  miszerint tekintettel arra, hogy a 
Se psiszentgyörgy—csíkszeredai vasutvonalat a fenn-
álló szerződés szerint a kormány csak jövő év 
ápril 30-án tartoznék átvenni, s igy a majdnem 
kész vasút forgalmát  fél  évig lenne kénytelen a 
vái megye nélkülözni; tekintettel továbbá arra, 
hogy ugy Háromszékmegye közigigazgatási bizott-
sága, mint a marosvásárhelyi iparkamara már meg-
tette a lépéseket a vasútnak mielőbbi átvétele és 
megnyitása iráut; a közigazgatási bizottság a 
maga részéről is feliratilag  kérje meg kereskedelmi 
miniszter ur önagyméltóságát a forgalomnak  jövő 
november hó közepe táján való megnyitására, — 
a bizottság a felirat  küldését egyhangúlag elha-
tározta. 

Egyéb fontos  tárgyak hiányában a gyűlés 
fél  12 órakor véget ért. 

A megyei törvényhatósági bizott-
ság üléséről. 

Cs.-Szereda, okt. 15. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága ma 

két ülést tartott, t. i. egy rendkívülit és egy ren-
dest. Az elsőn sk egyedüli tárgyát az országgyűlést 
feloszlató  s az uj képviselő-választásokat elrendelő 
királyi leirat képezte, mely 9 órakor tartatott 
meg; a rendes őszi közgyűlés pedig 10 órakor 
vette kezdetét. 

Mikó Bálint főispán  ö méltósága már a rend-
kívüli gyűlés megkezdése eljtt egy bizottság által 
a tanácskozási terembe meghívatván, elnöki szé-
két elfoglalta,  mire Mihály Fereiicz főjegyző  c.|. 
vasta fel  a királyi leiratot, mit a közgyűlés állva 
hallgatott meg és vett tudomásul. 

Az ezután megtartott rendes közgyűlés főbb 
tárgyai közül kiemeljük a következőket. 

A megye alispánja terjedelmes jelentésben 
számolt be a megyei közigazgatás ügyforgalmáról 
és a közállapotokról, mit a közgyűlés éljenzéssel 
vett tudomásul s Molnár József  volt. képviselő i i-
ditványára a tisztviselők által kifejteit  munkás-
ságért ezeknek elismerését nyilvánította. 

A vallás- és közoktatási miniszter megkere-
sése folytán  a törvény hatóság kimondotta, hogy ;.z 
általa építtetett kiállítási s/.ékelyház berendezési 
tárgyai a bábalakokkal együtt örökemlékezelü ado-
mányképpen a magyar nemzeti muzeum néprajzi 
osztályának gazdagitására átadassanak. 

Azon alkalomból, hogy Madár Imre volt fő-
jegyző nyugdíjazásánál a belügyminiszter nevezeit 
tisztviselő részér? kiszámított időből 8 hónapot és 
10 napot mint nem teljes évet törölni rendelte; a 
törvényhatóság feliratilag  megkeresni határozta 
nevezett miniszter urat rendeletének hatályon kí-
vül helyezésére, mivel a nyugdijalapot az érdekelt 
közigazgatási tisztviselők nagy áldozattal legna-
gyobb részben saját pénzűkből teremtvén meg, a 
méltányossággal össze nem egyeztethető a terhes 
közszolgálatban eltöltött idő beszámításának bánni 
okból való ellenzése. 

A megyei igazoló választmány által a legtöbb 
adólfizetö  törvényhatósági tagokról 1897-re ösz-
szeállitott névjegyzék tudomásul vétetett, s a vá-
lasztott tagok közül az év folytán  elhaltak helyei-
nek betöltése szempontjából a remetei, tekerőzi-
taki, laploczai és vánlolfalvi  kerületekben megej-
tendő uj választások napját november hó lé ikére 
tűzte ki. 

Lönliart Ferencz jerdélyi róm. katli. püspök 
megkeresése folytán  a csiksomlyói főgimnáziumnál 
jelentkezett tanulók nagyszáma miatt beállított 
első párhuzamos osztály költségeit, illetve az e 
czélból alkalmazott két uj tanár egyikének fizeté-
sét a havasok jövedelméből a közgyűlés megsza-
vazta még pedig egyelőre az 189G'7. iskolai év 
tartalmára oly kikötéssel, hogy a mennyiben a 
párhuzamos osztály állandósittatnék, a szóbanforgó 
tanári javadalmazd-; hordozására csak ugy lesz 
hajlandó, ha az elvállalt súlyos teher ellenében a 
viszonosság és méltányosság elvének megfelelőleg 
az erdélyi róin. katli. státus által egy tanárnak 
szabad választási joga a törvényhatóság számára 
átengedtetik és biztosíttatik. 

Ezután a törvényhatósági bizottság kebelé-
ből évenkint kiküldeni szokott bizottságok tagjai 
választattak meg közfelkiáltással  és pedig: a) a 
megyei igazoló választmányba : Nagy Sándor, Györfy 
Ignácz, Bartalis Ágoston, Kovács István, dr. t'siky 
József,  töispán ur által pedig kijelöltettek : dr. 
Molnár József,  Szántó József,  T. Nagy Imre és 
dr. Fejér Antal, b) az árvaszéki ülnökök mellé 
döntő szavazattal biró tagokul: Nagy Sándor, dr. 
Fejér Antal; c) árvaszéki >'!ni k helyettesül: Szé-
kely Károly árvaszéki ülnök : d) tiszliügyész he-
lyettesül : ilr. Csiky Józset ügyvéd; e) a szereda-
városi képviseleti tagok választására elnökül: Be-
cze Antal alispán; f)  a szeredai és gy.-szentmik-
lósi lóavató bizottságok elnökeiül : Szeredába Lá-
zár Domokos, Gy.-Szcntmi&lósra szárhegyi Nagy 

És még egy ember, ki egy jókora szikláról 
leugrik. 

— Hoppá! itt vagyok. Jujujuj! mennyi van! 
egy fenyőalma,  két fenyőalma,  . három csa-
lóka, . . . négy csalóka sok csalóka! 
A zsák mindjárt teli van. . . Brr! A medve öli 
az ökröt, jó volna elkergetni róla, s az egyik 
ezombját elvinni, de most bides azs ekerhus, — 
nem kell! . . . Egy csálóka, két csálóka, . . . 
zsuport! meglét a zsák, utcsu kifelé! 

— Halt! megállj! — kiáltott most Dancsuj 
Miklósra egy dörgedelmes hang. — Mit loptál ? 
Mit viszsz ? Tedd le a zsákot 1 

Dancsuj Miklós hátranézett. Csákánynyal ke-
iében egy öles férfi  bujt ki a fák  közül, kivel 
összetűzés esetén nagyon egyenetlen harczot vív-
hatott volna. Azért minden bölcsebb megfontolás 
•élkül hátraszólt: 

— Ha besilni akarzs velem, gyere a házsam-
boz. Azzal a két zsákot vállára kapva, megfuta-
modott kifelé  a hegynek, a Hógödör feje  felé.  Az 
ismeretlen alak utána. 

— Te tolvaj, add vissza az aranyamat, adok 
belőle egy kupát! 

A czigány nem figyelt  rá, talán nem is hal-
lott; hanem csak futott  eszeveszetten. Gyors lá-
bai voltak, hogy még a két zsákkal vállán is meg-
•lőzte a másik, nehezebb embert. Ezt valami is-
•eretlen ösztön sarkalta, hogy erőfeazitóiiel  is 

mindenütt nyomában járjon. A mint a Csompóról 
lejtőre kezdettek futni,  s már jól beszaladtak az 
oláhfalvi  határba, lassanként fogyni  kezdett az ttl-
dőző és üldözött közötti tér. Az üldözőnek hossza 
lábai felülpótolták  nehézkességét. Közben az egyik 
zsák kioldott a czigáuy vállán, s a mint futott,  a 
fenyőtobozok  szép sorjában p jtyogtak el utána. A 
zsák végre teljesen megürült, de a czigányon ezzel 
sem lön segítve. Két és félórai  futás  után, mikor 
már a Nagyerdő útjához közeledtek, a czigány 
nem látott más menekedést, a megmaradt zsákot 
is eldobta. 

— Nese! vessen meg a beled I De oszt&n 
ne fnss  utánam, mert ugy sem érs el — aztán 
visszanyert erővel futott  tovább a poros országúton. 

Az üldöző a zsákhoz futott,  s a kéjnek egy 
leirhatlan nemével ragadta meg azt. Majd felemelte, 
akkor egy kínos idegrángás vonult át arczán. — 
Azután feloldva  a zsákot és testében megkövülve 
babrált a fenyőtobozok  között — Csíknak legna-
gyobb aranykeresője — Anyám Jóska. 

— Azt hittem, megtalálta az aranyal*) — 
szakgata a futástól  lihegvén. 

*) Madéfalrán  és környékén hajdaniban ezt a nótát 
dndollák: 

„MadéíalTa drága kincse 
Hóg&dOrbe el van rrftve, 
Vidd el Itten azt a havat, 
Hogy kapjuk meg az aranyat." 

lat • bluDfoT  UiMtet wkat keresték. 

Aztán felállott,  s a mint a sápadt holdnál 
még sápadtabb arczczal végig merengett a Nagy-
erdő utján, nagyon szánandó alak volt. 

A czigány által elhullatott fenyőtobozokből 
illővel s/.ép fenyőerdő  cseperedett fel.  A Nagyerdő 
utján azóta sok ember járt idegen és nem idegen 
és mindenkinek feltűnt,  hogy mit kereshet az a 
szép sor fenyő  ott a leveles fák  között. Akadtak 
olyanok is, kik nem elégedtek meg a feltűnéssel, 
hanem kérdezősködtek annak eredete után. Igy 
jött a dolog napvilágra — valószínűleg a czigány 
utján — s azt az erdőt elnevezték „Czigány fe-
nyődnek. 

A „Czigányfenyő  eredete" aztán világgá ment, 
8 nagyon sokat difámálták  vele a jó bögözieket. 
De mint mindennek, ugy ennek is lejárt az ideje. 
Én ezelőtt 7 esztendővel hallottam, s mivel szülő 
megyénknek minden hasonló históriáját felakarom 
eleveníteni, ezt se engedém veszendőbe, bár meg-
vagyok győződve, hogy személybiztonságom e miatt 
veszélyeztetve leszen. Már mindegy! Megjegyzem 
azonban — vigasztalásul a bögözieknek — hogy 
ha a küszöbön lévő képviselőválasztáskor az el-
lenzék mellett illendően kardoskodnak, Bőgöz köz-
ség nevét kigomizom, s mást írok be. 

Dobos András. 
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Imre; g) a lótenyésztési bizottság elnökéül fölké-
retet: Mikó Bálint főispán,  li) a kör- és községi 
j e g y z ő k nyugdíj választmányába Lázár Domokos, 
Nagy Sándor; i) az 1896. évi községi számadások-
nak a helyszínén való megvizsgáltatására elnökül 
kiküldettek: Csobot István, András Lajos, Pálfy 
AirlnK Bardocz István, Beke Mihály, Albert Bé-
iiiiui), T. Nagy Imre, Márton Ferencz, Nagy Jó-
z s e f , Koncz István, dr. Molnár László, Gál György, 
( z i k ó János, Szántó József,  Nagy Sándor, Barta-
lis Ágost, Szász Károly, Sántha Simon, Fejér Sán-
dor, Kiss Dénes, dr. Zakariás István, Györffy  Ig-
nácz, Csiszér Pető, Murányi Kálmán, Császár Nán-
dor, Balázs Dénes, Dájbukát Jakab, Rancz János, 
Ágoston József,  László Ferencz, Bara János, Dá-
niel József,  dr. Fejér Antal, Zakariás Zaki, Száva 
Kristóf,  dr. Szentpéteri Kristóf,  dr. Tiltscber Ede, 
Bajkó Péter, Nagy Imre szárhegyi, Lőrincz Vil-
mos, Simon Balázs, Császár József,  Ferenczy Ká-
roly, Nagy Tamás, Fülöp József,  Lázár Menyhért, 
Köllő János, Ferenczy István, Lázár János, Káb-
debó Vidor; j) végül a közigazgatási bizottságba 
titkos szavazattal: Nagy Sándor, Nagy József,  Lá-
zár Domokos, Lázár Menyhért és dr. Tiltscber Ede. 

A vármegyei közigazgatás, árva- és gyám-
hatósági szükségletekről 1697. évre szerkesztett 
költségvetés 56S26 frt.  szükséglettel és K6.326 frt 
fe.lezettel,  mely 500 frt  hiányt mutat fel,  elfo-
gadtatott. 

Elintézést nyertek ezen kiviil a községek 
1897. évi költségvetései, mult évi számadásai s 
más községi ügyek, melyek után a gyűlés déli 12 
órakor véget ért s a tagok jónagy része főispán 
ur lakására távozott ebédre. 

Választási mozgalom megyénkben. 
Közeledvén a választás határnapja, az egyes 

kerületekben a választási mozgalmak teljes erűvel 
megindultak, s mindenik jelölt igyekszik zászlóját 
diadalra juttatni. 

A csíkszeredai választó-kerület szabadelvű-
párti képviselő-jelöltje : dr. Egyed? Arthur már több 
mint egy hét óta időzik a kerületben, mely idő 
alatt minden községben a választóknak bemutatta 
magát, s általában mindenütt lelkesült fogadtatásban 
részesült. Programmbeszédjének megtartására három 
lielyet tűzött ki, s azt Csik-Szeredában, Zsögöd, 
Szent-Leiek, Mindszent, Taplocza, Szent-Miklós, Delne, 
l'áll'alvn, Csomortán, Csobotfalva,  Várdotfalva  és 
Csik-Szereda város csaknem teljes számú választói-
nak jelenlétében a „Csillagu-vendégló nagytermében 
vasárnap tartotta meg. Midőn a jelölt Baktsi Gáspár 
pártelnökkel a vendéglő elótt megjelent, a 7—800 
fóré  tehctó választó-polgárság zajos éljenzéssel fo 
gudta, s midén a teremben felállított  emelvényen 
megjelent, az éljenzések újra ki-kitörtek. 

Mielőtt a jelölt prograniinbeszédéliez fogott 
volna, Baktsi Gáspár lépett az emelvényre, s aján-
lotta a jelöltet a választók jóakaratú pártfogásába, 
tahiló vonásokban ecsetelvén a jelenleg inüködó 
pártok irányeszméit, s azon okokat, melyek a csik-
megyei szabadelvű-pártot arra indították, hogy mind 
a négy kerületben jelöltet állítson, s azoknak meg-
választására teljes eróvel buzgólkodjék. 

A beszédet a választó-polgárság zajos tet-
széssel fogadta,  mire dr. Egyed< Arthur emelkedett 
fel,  s kezdette meg részletes programmbeszédét, 
kijelertve mindenekelőtt, hogy tóle nagy hangzású 
ígéreteket, melyeknek beváltását amúgy sem esz-
közölhetné. — a válaszó-közönség ne várjon, ha-
nem igenis megválasztatása esetén kötelezi magát 
arra, hogy ugy a vármegye, mint az egyes vá-
lasztók érdekeinek és magánügyeinek mindig meleg 
pártolója és előmozdítója lesz. Ezután áttért az 
egyes függő-  és megoldásra viró kérdésekre, neve-
zetesen a quotára, adóreformra,  a közigazgatás álla-
mosítására, a gazdasági, ipari politikára, s a hitel-
szövetkezetek kérdésére, s kijelentette, hogy a 
quola felemeléséhez  szavazatárai  hozzá nem 
járul;  a kisiparosok és gazdák anyagi helyzetén 
az állam által szervezendő hitel-szövetkezetekkel 
való segélyezésnek egész lélekkel támogatója lesz; 
törekedni fog  arra, bogy az erdő-törvénynek a bír-
ságolást és kártérítést oly szigorú mérvben meg-
Bzabó intézkedései megváltoztassanak és mérsékel-
tessenek : a közigazgatás államosításának, s a tiszt-
viselők anyagi helyzete javításának pártolója lesz; 
támogatni fogja  a gazdák érdekeit az idegen ter-
mények, nevezetesen az orosz buza behozatalának 
korlátozása iránt megindítandó mozgalomnál, vala-
mint rajta lesz, hogy a kereskedelmi miniszter által 
a székely fiuknak  iparos pályákon államilag való ki-
képeztetése iránt megindított akczió minél nagyobb 
mérveket öltsön, mely kijelentéseket a hallgatóság 
gyakori élénk helyesléssel fogadta,  s midőn beszédét 
a haza és király éltetésével befejezte,  a választók 
zajos éljenzésben törtek ki. Programmbeszédét 10-én 
Madéfalváu  és 20-án Szent-Imrén mondotta el, hol 
szintén köztetszésben részesült. 

A karczfalvi  választó-kerületnek szabadelvű-
párti jelöltje : dr. Bocskor Béla megyei tiszti ügyész 
a kerülethez tartozó Szépviz, Szent-Mihály, Göröcs-
falva,  Vacsárosí, Rákos és Madaras községeken át 
mintegy 30 kocsi választó kíséretében f.  hó J4-én 
Karczfalvára  érkezett programmbeszédének megtar- , 
tása végett — A kerület székhelyén Mihály István 
IBldUrtokos veodógueretó. hásáhoi szállott be a 

jelölt, B megérkezése után néhány perczezel az 
összesereglett nagyszámú választók Fejér Sándor 
pártelnök indítványára, egy László Ferencz posta-
mester és birtokos elnöklete alatti 15 tagn küldött-
séget menesztettek a jelöltért, hogy programm-
beszédének elmondására felkérjék. 

E meghívás folytán  a jelölt a községházánál 
megjelenve, annak balkonjáu helyet foglalt,  s mint-
egy háromnegyed óráig tartó beszédébeu a nép-
képviseleti rendszernek és ezzel járó alkotmányos 
jogoknak rövid ismertetése után szólott a népkép-
viselő valódi hivatásáról, feladatáról  és kötelessé-
géről, s kifejtve  azt, hogy ezeknek megfelelni,  s a 
haza, a vármegye és a választókerület jólétét és 
elóhaladását elűsegiteni csakis a tömör és egységes 
szabadelvü-pártou látja lehetségesnek, magát a ne-
vezett párt hívének vallotta. — A többször éljen-
zések által k Í B é r t programmbeszéd után Bartalis 
Ágoston, mint e kerület szülöttje mondott köszö-
netet a jelöltnek inegjelenóseért, s lelkes szavakban 
felhívta  a választókat, hogy a jelölt köré, mint Csik-
megye szülöttje, s igy a csíki érdekek legjobb is-
merője köré tömörüljenek, figyelmen  kívül hagyva 
az idegen jelöltet, ki nem ismeri e népnek buját, 
bánatát, s nem is tudja, hogy mi fáj  neki és hol 
kell segíteni. 

Folyó ló 10-án a kerületi pártelnök, továbbá 
Kováts Péter, Szekeres Péter, (íidró István, Gidró 
Ignácz és Bartalis József  tekintélyes felcsiki  székely 
birtokosok kíséretében n gyergyói községekben je-
lent meg a jelölt, s itt délelőtt Csomafalván,  dél-
után pedig Újfaluban,  Kilyénfalváu  és Tekerőpa-
takon tartotta meg programmbeszédét. — Különösen 
Újfaluban  volt impozáns a jelölt fogadtatása,  hol 
mintegy 32U választó várta a Csomafalváról  Portik 
Lajos, Köllő Ignácz, Sata Miklós és több más szé-
kely földbirtokos  által kisért jelöltet. — Itt a prog-
rammbeszéd után Elekes Józsa Márton székely bir-
tokos, törvényhatósági bizottsági tag mondott köszö-
netet a jelöltnek és a választók nevében hivat-
kozással arra, hogy a közBég és lakosai már eddig 
is több, a községre és lakosaira nézve valóságos 
életkérdést képező ügyben a jelöltbe, mint ügyvé-
dükbe, bizalmukat helyezték, s biztosította, hogy 
tőrhetlen ragaszkodással ragaszkodnak személyéhez 
és a párthoz, melyhez tartozik. 

Mindezekből láthatólag daczára annak, hogy a 
kerületben lévő plébánosok legnagyobb része alat-
tomban és a káplánok serege nyíltan is az Ugro-
uista elvekkel vegyes néppárti Városy Gyula mel-
lett agitáluak, dr. Bocskor Béla győzelméhez kétség 
nem férjet. 

Hasonlóképpen az alcsiki-kerület szabadelvű-
párti jelöltje : dr. Gyórffy  Gyula a mult héten utazta 
be kerületének községeit részint beszámolva a múlt-
ban kifejtett  tevékenységéről, részint jelezve a jö-
vőben követendő magatartását, s uj pártállásának 
okait. A mindenki által szeretett és tisztelt képviselő 
mindenhol lelkes fogadtatásban  részesült. — 

Intézkedés a képviselő-választások iránt 
A megyei központi-választmány folyó  hó Ift-án 

tartott ülésében határozott a küszöbön álló ország-
gyűlési képviselők megválasztására nézve és a vá-
lasztás határnapját mind a négy kerületet illetőleg 
folyó  október hó 29-ére tűzte ki, a a választást-
kiildöttségeket, s a községek szavazási sorrendjét a 
következőleg állapította meg: 

I. A gyergyószentmiklósi választó-kerületben 
az első küldöttségnél választási- és szavazntszedó 
küldöttségi elnökül: Mihály Ferencz, jegyző Császár 
József:  a második küldöttségnél elnök: Nagy Ta-
más, jegyző dr. Színi János, helyettes elnökök : dr. 
Tiltscher Ede és Puskás József,  helyettes jegyzők : 
Csergő Gyula és Gál Miklós. 

A községek kövotkező sorrend szeriut szavaz-
nak és pedig: 

Az I -só küldöttségnél: 
Gycrgyó Szent-Miklós, Ditró, Várhegy, Sala-

más, Borszék, Bélbor és Holló. 
A 2-ik küldöttségnél: 
Szárhegy, Alfalu,  Remete, Tölgyes, Zsedány-

patak, Békás és Domuk. 
II. A csikkarczfalvi  választó-kerületben: az 

1-ső küldöttségnél választási- és szavazatszedó kül-
döttségi elnök: T. Nagy Imre, jegyző Dániel Jó-
zsef  ; a 2-ik küldöttségnél elnök : László Ferencz, 
jegyző Ágoston József,  helyettes elnökök: Minér 
Albert és Bartalis Ágost, helyettes jegyzők : Székely 
András és Koncz József. 

A községek a következő sorrend Bzerint sza-
vaznak és pedig: 

Az 1-só küldöttségnél: 
Karczfalva,  Szent-Tamás, Madaras, Szépviz, 

Göröcsfalva,  Szent-Mihály, Kilyéufalva,  Gyergyó-
Tekerőpatak és Csomafalva. 

A 2-ik küldöttségnél: 
Jenőfalva,  Szent-Domokos, Balánbánya, Dán-

falva,  Rákos, Vacsárcsi, Gyimes-Középlok, Felsőlok, 
Bükk, Vasláb és Gyergyó-Ujfalu. 

III. A csíkszeredai választó-kerületben az 1-só 
küldöttségnél választási- és egyúttal szavazatszedő 
küldöttségi elnök: Bőjthy Endre, jegyző Balázs 
Dénes; a 2-ik küldöttségnél elnök: Bites Elek, 
jegyző Balázsi Lajos, helyettes elnökök: Lázár Do-
mokos és Czikó Bándor, helyettea jegyzők: Kiss 
Dénes és Albert Bálfiám. 

A községek a következő sorrend szeriut sza-
vaznak és pedig: 

Az 1-ső küldötteégnél : 
Csik-Szereda, Várdotfalva,  Csobotfalva  Zsögöd, 

Szentkirály, Mindszent, Pálfalvn,  Borzsova és Madé-
falva. 

A 2-ik küldöttségnél: 
Taplocza, Csomorláu, Szent-Lélek, Csicsó, 

Delne, Csik-Szent-Miklós, Szent-Imre, Szent-Simon és 
Csatószcg. 

IV. A csikszeutmártoni választó-kerületben az 
1-ső küldöttséguél választási- és szavazatszedő kül-
döttségi elnök : Nagy József,  jegyző Csobot István, 
a 2-ik küldöttségnél elnök : Szántó József,  jegyző 
Pálfi  András; helyettes elnökök : Bogádi Gyula és 
András Lajos, helyettes jegyzők: Bodó József  és 
Ferenezi Uóla. 

A községek a következő sorrend szeriut sza-
vaznak és pedig: 

Az 1-só küldöttségnél: 
Csík-Szent-Márton, Bánkfalva,  Lázárfalva,  Koz-

más, Menaság, K.-Újfalu  és K.-Feltiz. 
A 2-ik küldöttségnél: 
Csekefnlva,  Szentgyörgy, Verebes, Tusnád, 

Kászon-Jakabfalva,  K.-Impér és K.-Altíz. 
Ezen határozatnak hirdetmény alakjában Csik-

Szereda város és az összes községekben való kihir-
detése eliemleltetett azon meghagyással, hogy a 
városi tanács és n községek elöljárói kötelesek azt 
a választás elótt legalább bárom nappal hatóságuk 
területén a legszélesebb kórben közzétenni ; a vá-
lasztás napján pedig a választók személyazonossá-
gának ellenőrzése végett a választás helyén való 
megjelenésro két elóljárósúgi tagot kirendelni és 
azoknak az országgyűlési képviselő-választóknak a 
községek birtokában lévő 1890. évi névjegyzékét 
kezére adni. 

Meghívó. 
A „csíki lóm. kath. tanítóegyesület" kászon-

alcsiki járásköre rendes őszi gyűlését f.  évi októ-
ber hó 22-én délelőtt 9 órakor kezdődőleg Kászon-
Ujfaluban  az iskola helyiségében tartja meg, melyre 
a rendes és pártoló tagok, valamint a tanügybará-
tok is tisztelettel meghívatnak. 

A g y ű l é s t á r g y a i : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult gyűlés jegyzőkényvének felolva-

sása és hitelesítés». 
3. Gyakorlati előadások. Tartják: Csoboth 

Istyán helyb. tanító V-ik oszt. tanulóival a termé-
szetrajzból ; Szabó Mihály szintén helyb. tanító 
U-ik oszt. tanonczaival a számtanból. 

4. A gyakorlati tanitátok módszertani meg-
birálása, 

5. Emlékbeszéd Síékely Ignácz volt szent-
imrei kántortanító felett.  Tartja: Gergely Józseí 
szentsimoni kántortanító. 

6. Baka János szentmártoui kántor-tanító 
jelentése a Budapesten 189C-ik év julius 6-6-án 
tartott katli. tanítók első orsz. nagy gyűléséről. 

7. Tódor István csatószegi kántor-tanitó .je-
lenlése a magyarországi lóin. katk. tanítók segély-
alapja központi bizottságának 1896. évi augusztus 
hó 16-án Budapesten tartott közgyűléséről. 

8. Elnöki jelentések. 
9. Kajcra József  egyl. jegyzőnek Kis-Kapusra 

áll. tauitővá történt kineveztetése alkalmával meg-
üresedett jegyzőségre a választás megejtése. 

10. A kath. tanitók segélyalapjába, valamint 
a könyvtár részére az 1896-ik évre a tagságdijak 
beszedése. 

11. A jövő gyűlés helyének meghatározása. 
12. Indítványok. 
Csík-Szentgyörgyön, 189G. okt. 17-én. 

Baka József, 
elaSk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetések. Ő császári és apostoli 

királyi felsége  az ezredéves országos kiállítás szer-
vezése és rendezése körűi szerzett kiváló érdemek 
méltánylásnál e hó 14-én igen sok előkelő egyént 
tűutetett ki érdemjelekkel, s ezek között áll gyó-
csomafalvi  származású Köl'ö Miklós, budapesti je-
les szobrászunk is, kire vármegyénk büszkeséggel 
tekinthet. Ő Felsége részére a koronás arany ér-
demkeresztet adományozta. 

— Áthelyezés. Az ígazságQgyminiszter 
W e t t e n s t e i n Mór csíkszeredai kir. járásbiró-
sági aljegyzőt az itteni kir. tőrvényszékhez és 
W e l l m a n Samu kir. töivényszéki aljegyzőt az 
említett járásbírósághoz helyezte át. 

— Helyettesítés. Székely Endre csikszeut-
mártoni főszolgabírónak  egészségi okból & heti 
időre történt szabadságolása folytan,  a megszapo-
rodott hivatali teendők elláthatása szempontjából 
a főszolgabírói  teendőkkel a szabadságolás tartal-
mára Szántó József  megyei elsó aljegyző bíza-
tott meg. 

— Csik-Szereda város polgármestere 
Csedő István váratlanul lemondott állásáról. — 
Hogy mi késztette a polgármester urat arra. 
hogy oly hirtelen mogvatyék állásától, act leg-
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többen politikai okok befolyásának  tulajilonitjál;, 
mert egyéb okkal ezidöszerint alig lehetne indo-
kolni. A polgármester helyettesítése tárgyában 
f.  hó líl-én délután Iíeezu Antal alispán elnö! -
sége alatt ülésezett a városi képviselő-testület, 
melynek folytán  a polgármesteri teendők ellá-
tásával Kovács .lános rendőrkapitány mint lu -
lyettes polgármester megbízatott. A gyűlésen 
dr. Csiky .lózsef  szólalt f'eí,  s indítványozta, ho: v 
a lemondást ne fogadja  el a képviseló-testüli i. 
mire dr. Filep Sándor, Hartalis Ágost ó.- Bőjtl.y 
Endre nyilatkoztak az elfogadás  mellett. A sze-
mélyesen jelenvolt polgármester akkor sein vonla 
vissza lemondását, iniko, arra az elirikló a!ispi'.:i 
felszóllalásában  mintegy tért adott. Igy a kép-
viselő-testület szavazattöbbséggel ;i lemondást el-
fogadta.  s elnöklő alispán a lelépett polgárim." 
térnek a képviselő-testület nevében köszönetei 
szavazott eddigi szolgálataiért. 

— Uj jótékonyintézet vármegyénk-
ben. Ö Felsége -2~> éves uralkodói jubileuma alkal-
mából a fölsőbb  és legfelsőbb  körök a jubileum em-
lékére egy jótékony és hazafias  intézetet alapította!:, 
melynek neve „Első Hiztositó Intézet Katonai Szol-
gálat Esetére" <"> fensége  .lőzsef  főherczei'  védnöi.-
sége alatt. Az intézet lehetővé kívánja tenni, ho::,y 
a szülők és gyámok serdülő fiainak,  illetve gyáinoli-
jaiknak a tényleges katonai szolgálat költségcinek 
fedezésére,  vagy be nem soroztatás esetén — a ta-
nulmányok befejezése,  esetleg valamely polgári élet-
pálya megálapilhatása czélj-ihól igen csekély dijliz.-
tés mellett annak idejére scgi'-lytiíkéket biztosíthas-
sanak. £ hazafias  ezél () Felsége leghatályosabh 
erkölcsi és anyagi táuiogatásahaii részesült s egy-
ideüleg az intézet védnökéül .lőzsef  főberezeg  ő fen-
sége neveztetett ki, inig az intézet tényleges veze-
tése az ország néhány tekintélyesebb főurának  u. 
m.: Báró Xikolics I-'edor, <:róJ' Kszterházy Miklós, 
gróf  Andrássy Géza, Ilollan Krnó altábornagy stb. 

stb. kezeibe tétetett le. Az intézet ffivezetése  Bu-
dapesten vau és eddig polgári tisztviselőkkel eszkö-
zöltette a tagfelvételekot,  de mert ezek a katonai 
szolgálatban járatlanságuk miatt a czélnak ineg nem 
füleltek,  legfelsőbb  helyen elhatároztatott, hogy az 
intézet kiilvezetói a nyugalmazott ós tartalékos tisz-
tek állományából választassanak ki. vagyis az inté-
zet a csendórségi keretek mintájára katonai alapou 
szerveztessék. A szervezés keresztülvitelével Erdély 
ós Magyarország területérc küsmödi és bözüdnjfalvi 
Kovács Perencz nyug. m. kir. csendórszázados — 
mint vezérfolügyolő  bízatott meg; ki is az intézet 
vezetőséget megyénk területére már szervezte is 
oly képpen, az intézet vezetését Nagy Imre 
nyug. cs. és kir. huszárhadnagy, s Szárhogyi bir-
tokos kezeibe tetto le. A vezetőség székhelye 
Csik-Szeredában lesz, miről t. olvasóinkat ós 
a vármegyo közönségét oly megjegyzéssel érte-
sítjük, hogy azon s z ü l ő k és gyámok, kik 
serdülő fiaik,  vagy gyámoltjnik javára e jótékony 
és hazafias  intézetbe belépni óhajtanak, Nagy Imre 
hadnagy úrhoz, esetleg helyettesséhez (Jözsy Árpád 
ítyógyszerósz úrhoz szíveskedjenek fordulni,  kiknél 
a gyógytár épületében lévő irodahelységben egyut-
tul részletes tájékozást is nyerhetnek a tagsági di-
jak és felvétel  mőilozatairól. — A biztosítási ter-
vezetek egyelőre lapunk kiadóhivatalában megte-
kinthetők. 

— Tüzeset Csik-Szeredában. Folyó hó 
IC-án reggel 8 órakor csiktaploczai Száva Lakács 
birtokosnak Csik-Szeredában a „GálovicsMéle há-
zának udvarkertjében lévő csűre valószínűleg is-
meretleu tettes által végrehajtott gyújtás folytán 
kigyuladt, s a nélkül, hogy a tüzet megoltani si-
került volna a csűr a benne volt nagymennyiségű 
lakarmánynyal és boros hordókkal együtt teljesen 
elhamvadt. Szerencsére teljes szélcsend volt s mert 
különben is közel épületek nem lévén, a tűz tovább 
nem terjedhetett. 

— Elszállt a fecske,  el a gólya, itt 
az ősz! Valóban bármilyen szép napokat élűnk, 
mégis rohamosan haladunk a tél felé.  S ilyenkor 
áldás egy jó könyv, egy jó újság. A .Képes Csa-
ládi Lapok" már 18 óv óla rászolgál arra, hogy a 
kandalló pattogó tüzénél kedvvel olvassuk, mert a 
jó irók egész serege írja e lapba a regényeket, el-
beszéléseket, rajzokat, humoreszkeket, költeményeket 
és divatlapja, mint kiilön melléklet, hasznos szolgá-
latot tesz a hölgyeknek. A .Képes Családi Lapok" 
jósága, tartalmasága daczára olcsó ujnág is. Előfize-
tési ára egész évre fi  frt,  félévre  3 frt,  negyedévre 
1 frt  50 kr. Megrendelhető kiadóhivatalában Buda-
pest, Vadász-utcza 14. számú saját házában. 

— Fontos. Mint értesülünk egy kiváló fő-
városi bankintézet kiterjedt sorsjegy-üzletét váro-
sunkra is kiakarjn terjeszteni és e czélból kiváló 
erőket keres, figyelmeztetjük  tollát t. olvasóinkat a 
lapunk mai számában megjelent hirdetésre. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- cs LAPTDLAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

S Y I L T T É » . * ) 
Székesfehérvárra  való elköltözésünk alkal-

mával ez uton mondunk szíves bncsnt kedves ba-
rátainknak és ismerőseinknek. 

Csik-Szereda. 1896. október 20. 
Strausz  Győző  és  neje. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal • Sserft-

K é p v i s e l ő s é g e k 
és 

ü g y n ö k s é g e k 
törvényesen megengedett 

SORSJEGYEKNEK 
h a v i r é s z l e t f i z e t é s r e 

való eladására 
betölthetők egy elsőrangú bankháznál 
(részvénytársaság) magas jutalék Is 

flZUm  mellett. 
Ajánlatok „ K i v á l ó eríi"  jelige alatt 

ECKSTEIN BERNÁT 
hirdetési irodájába 1—3 

Budapest, Fürdö-utcza 4. sz. intézendük. 

KÁDÁR GYULA 
szab. gyors-lóheremagfejtő  gépgyára 

B í a g y - V á r a d o n . 

Tekintettel a mai lölieremag-fejtók  czél-
szeriitleuségére, felhívom  a ti. érd. aazda-
küzünsóg b. figyelmét  az általam feltalált  és 
szabadalmazott 

gyors 

libere- és luczernamagfejtő 
gépem versenyképességére. 

Czélszeriisitett fej  tőmnél szükségtelen a gu-
bózáü, mivel a dobra illeszthető hetiucr minl-
két munkát egyszerre végzi. Munkaképessé*.-)! 
a fejtőnek  meglopó és szavatolok érette, hof.y 
bármely herefejtö  ellenében kétszer annyi 
tiszta inagot fejtek.  Miről a birtokoinbau lev i, 
de helyszűke miatt nem közölhető elismerő-
levelek tanúskodnak. 

A készülék ára felszerelve  "70 ©. é l t . 
f o r i n t ,  a mi arán\iiva a többihez, és szá, 
mitva a munkaerőt, mit ez igénybe vcs/,-
csekélységuek mondható. 

A megrendülésnél a doh hossza és kör-
mérete megjelölendő, továbbá tudnom kell, 
hogy a cséplódobon hány vorőlécz (sin) van. 

Magamat a nagyérdemű guzduküzünség b. 
figyelmébe  ajánlva, vagyok 

teljes tisztelettel : 
KÁDÁR GYULA, 

géplakatos-mester. | 
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Sz. 3152—1896. 

Árverési hirdetmény. 
O a i l z - 2 v C a d . s u r a s község közbirtokos-

ságának tulajdonát képező és Csik-Madaras If-ik 
határi-észben fekvő  „Aszó" és „Karmatura" nevű 
erdőrészekben a csíkszeredai m. kir. Erdöhivatal 
által megejtett felvétel-  és becslés szerint a követ-
kező hangszer- és kereskedelmi czélokra alkalmas 
tatömeg eladása szándékoltatik. 

1. „Aszóban" mintegy 450 kat. hold terü-
letei), becslés, törzsenkénti kiszámlálás és bemérés 
utján íuellmagasságban a 40 cmt. átmérőjű és 
azonfelül  találtatott összesen 21,952 drb 110,827 
köbmétert tevő l'enyöfa-törzs  47,300 forint  becs-
értékbeu. 

2. „Karmaturában" mintegy 1135 kat. hold 
területen, becslés, törzsenkénti kiszámlálás és be-
mérés utján a 40 cmtr. és annál nagyobb mell-
magassági átmérővel biró törzs találtatott 54,208 
drb, 210,843 köbméter bruttó és 127,519 köb-
méter nettó haszon fatömeggel  56,000 frt  becs-
értékben. 

{ Mindkét erdő eladása zárt írásbeli-, s egy-
úttal szóbeli árverés mellett fog  történni és pedig 
Cíik-MiuiatHs község hivatalos házánál az 1896. 
óvi november 21-én délelőtt 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitüntetett 
becsértéknek 10 százaléka bánatpénzül leteendő, 
még pedig a zárt ajáulatot tevők által az árverés 
megkezdésére kitűzött határidő előtt  a község 
elöljárósága, — a szóbelileg árverezni szándékozók 
átáll pedig az árverés mfgnyitása  után a bizottság 
kezéhez. 

Részletes teltételek megtekinthetők alattirt 
főszolgabírónál  és Csik-Madaras községházánál; 
az erdőkre vonatkozó bővebb felvilágosításokat 
pedig a csíkszeredai m. kir. erdőbivatal adja meg. 

Végül megeniüttetik, hogy ha .Aszó" nevtt 
erdőrész re az átverés eredményre nem vezetne, 
ugy a jelzett napon és helyen a szabadkézből! 
eladás is megkísérelletik. 

Felu-i ki szolgabiróság. 
Csik-Szeredán, 1896. október 3-án. 
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főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult br&SSÓi 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részére kizárólagosan 

K E R E S Z T E M 6 E B Ö 
czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 
8--1« Tisztelettel 

Brassói portland-ozement gyár 
Angells, Hock, Kngler és PaulBraui. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Gjörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




