
I. évfolyam. Csik-Szereda, 1894. szt 1. . szám 
XV*—  Wí 
' Szerkesztőségi Iroda 

Ceik-Szereda 
Györgyjakab  Márton  \ 

könyvkereskedése 
hnt 

lap szellemi részét illető 
közlemények, 

«löflxatóii  pénisk 4* hir-
dettük ktlldsniök. 

KéfX 

( M I LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ES SZÉPIRODALMI HETILAP. 

Tv/TTT-TDE^T S Z E I S I D 

asaf-
$ EHflzetisi  ár: % 

Kgdsz ívre 4 Irt 
(Kiilfrtldrc)  6 IrL 

Félévre . S fit 
Negyedévre . 1 frt 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatna-
Uélycgilijért külön minden 

beiktatásnil 30 kr. 
Nyílttéri czikkek 

* soronként 10 krért kőzöl-, 
§ tntnek. (Ş 
7Xs«l V&K 

Felelős szerkesztő: Dr . B o c s k o r B é l a , 
FŐMUNKATÁRSAK:  H o c h s c h i l d L a j o s ciyerryóban. 

Kiadó és laptulajdonos: O - y ö r g - y j a l £ a " b ^ £ á . r t o a a -
Molnár Ákos a központban. Vitos Mózes Alcsikon. 

A tűzrendészetről. 
A gyakori tüzesetek, melyek majd itt. 

majd amott hamvasztják el az emberek 
fáradságos  munkájának gyümölcseit. aktu-
álissá teszik n tüzrendörsóg kérdését. Kö-
telességünk foglalkozni  ezzel a kénléssel 
már csak azért is, hogy vármegyénk in-
téző köreit a tűzrendészet egyik-másik 
hiányaira figyelmeztessük. 

Tapasztalatok bizonyítják, hogy a tel-
jes erőre kapott vészszel szemben az em-
beri erő tehetetlenül áll. de tapasztalat 
bizonyítja azt is, hogy a tíiz lokalizálása 
legtöbbnyire az emberi erő rendezetlen-
ségén. a tűzoltók készületlenségén múlik 
el. Igy pl. Csik-Szereda városban van ön-
kénytes tüzoltó-testület. alapszabályokkal, 
parancsnoksággal és teljes felszereléssel. 
De ennek a tűzoltóságnak egyik súlyos 
betegsége az. liogy igen kevés taggal 
rendelkezik s igy nagyobb erélyt már esak 
számbeli gyengeségénél fogva  sem tud 
kifejteni.  Másik betegsége pétiig az. hogy 
az alapszabályok rendelkezései nem tar-
tatnak be sem a gyakorlatok tartására 
nézve, sem a tagok egyéb kötelességeire 
nézve? Egy évben egyszer gyakorlatot 
tartnak s ezzel minden kötelezettségüket 
lerótták. De nézzük meg, liogy a lakosság 
általában mennyire tartja be a .saját maga 
vagyonbiztonsága végett elöirtszabályokat. 

Minden községi lakosnak kötelessé-
gévé van téve. liogy udvarait és gazda-
sági épületei közt nagyobb mennyiségi) 
vizet tartson készletben, bogy azzal gyulás 
esetén a tűz kitörését meggátolni lehessen. 

De bizony a lakosság könyelmüsé-
gében megfeledkezik  az irott szabályról 
s legtöbbnyire estik akkor jut eszébe a 
hatóság parancsa, mikor már feje  fölött 
ég a ház. Az elöljáróságok pedig igen ke-
veset gondolnak a végrehajtással, mintha 
bizony az nekik nem is állana köteles-
ségükben. 

Tiltva van a széna-, szalma-, fa  kaza-
loknak és más gyúlékony anyagoknak az 
épületek közé helyezése. Es mégis mit 
látunk falvainkon  ? Azt hogy minden gazda 
udvarán, csűre, háza mellett ott ékeskedik 
az erdőtörvény előtti régi jóidökböl ha-
gyományos szokásként fennmaradt  u. n.: 
.vágott fa -  máglyába rakva, ott dísze-
legnek a széna és szalma nsztagok az 
istálló és esür előtt és a hatóság emberei 
nem háborgatják. 

Ez nincs rendjén, inert tűz esetén a 
szalma, széna és száraz fa  valósággal hor-
dozójává válik a vésznek, majd itt, majd 
amott gyújt és ez által a lokalizálást teljes 
lehetetlenné teszi. 

Az épületeknek szal nafödéllel  való 
ellátása tiltva van, sőt a meglévő szalma-
födelek  lebontása is mint tudjuk 
el van rendelve. Ennek daczára tudunk 
községet, hol a tiszta újonnan szalmával 
fedett  csűr az országút közelében ékeskedik. 

Tiltva van égő szivarral, pipával, gyer-
tyával a gazdasági épületek közt járni. 
És mégis a legtöbb tüzeset 
folytán,  vigyázatlanságból keletkezik. 

dokolt és jogos, hogy a kóbor, sátoros 
ezigányok a községek nyomás határain, 
hol rendes nyaraló tanyákat szoktak verni, 
meg ne türessenek. 

Távoltól sem állítjuk, liogy ezen elő-
sorolt és más hatósági intézkedések végre-
hajtásával minden vész el van hántva, 
mert hiszen mindnyájan Isten kezében va-
gyunk, de annyit bátran elmondhatunk, 
hogy lui a hatóság szigorúan megteszi kö-
telességét a fennálló  intézkedések végre-
hajtása iránt és a lakosság a saját jól 
felfogott  érdekében megteszi mindazt, a 
mit saját és embertársai vagyonbiztonsága 
végett meg kell tennie, akkor remélhetőleg 
ritkábban üt be a katasztrófa  és a káro-
sodás jelentékenyen kisebb fog  lenni. 

Azért kérjük hatóságainkat, hogy kü-
lönösen most — takarodás idején, a 
tűzrendörsé *;-e fordítsanak  minél több 
figyelmet. 

4 ctiiki va*iil, mini tengeri kigy6. 
Igazán sajátságosan v.-igyunk a csiki vasút-

tal, a mely már négy év óta a csiki közgazdasági 
• let napi rendjén van. S mintha az ördögök űz-
nék játékukat a csiki emberrel, különösön pedig 
a csiki gazdával, a hány hónapja volt e négy esz-
tendőnek, ugyanannyi variáczióban merüli fel  a vasút 
mikénti létezi lé.sének kérdése. A legsajátságosabb 
azonban :iz, hogy a megye minden szemforgatás-
sal szemben a hallgató szerepét viszi. 

Kleintp Ugrón Gábor engedményes kérelmére 
nagy billióval kineveztünk egy va*uii bizottságot, 
mely összeii't s nyomhan javaslatba is hozta a tör-
vényhatósági kö/gyQlésnek, hogy a vasút lélesité-

De volt eset már arra is, hogy a 9(S |.e M a v a z z o n n i P g a megye léi millió forintot. 
tüzeset a kóbor ezigányok szándékos gylá-
togatásából eredt. Ennélfogva  teljesen in-

Az összeget sokan túlságosnak találták, «.le kor-
mányzó köreink azzal a fenséges  nyugalommal osz. 

A. „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az orvos ur házasodik. 

— Római történet. — 
(Folyt.) 

A felesége  kötögetett és tnbákolt. Ha együtt 
volt a két öreg, sokszor felsóhajtottak;  ezerszer 
elismételték, hogy: bimbó korában kell leszakítani 
a virágot, az első kérőnek oda kell adni a leányt. * 

Az évek mnltak, Tullia öregedett, fonnyadt, 
mint őszszel a kökény és csodák csodája, végre 
az ő szive is megmozdult! Vágyott szeretni; de 
ki nézett volna most már reá ? Megtépett galamb-
nak nehezen akad párja! 

Egyszer a „Trilla" czimü újság utolsó olda-
lán egy. hirdetést olvasott az öreg Tullius Fuscus; 
a hirdetés igy hangzott: 

„Egy nagy praxisa orvos falusi  leányt óhajt 
nőül venni. Igénye kevés, szerelme sok! Arczké-
pek Hic, hec, hoc névre a kiadóhivatalba kül-
dendők.14 

A szülök, mintha egyet gondoltak volna, ösz-
szenéztek: Cziczám 1 — szélt Fascns — el kellene 
küldeni a Tullia arczképét, hátha, mégis hátha. . . 

— El bizony, mondá az öreg asszony, — 
de ki szeretne belé, ha a mostanit meglátja? 

— Sebaj lelkem elküldjük a régit, a szépet. 

A mint mondták ugy cselekedtek és meg is gedett a lüle, kijelentette, hogy ö nem ad a külső 
volt a kellő eredménye; mm harmadnap múlva szépségre semmit, neki első a belső, a lelki báj. 
már jött a levél az orvostól, mely igy hangzott: Erre a kijelentésre Tullius Fuscus megszo-

Szivem és gyűrűin a leányé; holnap a va- "totta a kezét, Fuscusné pedig homlokon csókolta 
leendő vejét. suthoz kocsit kérek : 

Dr. Hospes Vulpes. 
Nagy volt az öröm a terellai házban. A szo-

bákat kimeszelték ; a bérest felöltöztették  inasru-
hába, a tanyához vezető útra fűzfavesszőből  dia-
dalkaput csináltak, az igáslovakat kinevezték pa-
rádésnak és várták, szivszakadva várták az orvost, 
a vőlegényt. 

— Bizony jó lesz az I — sóhajtá Fuscusné — 
Tullia ngy is gyenge, ideges; legalább tudós, okos 
ember férje  lesz, a ki tud reá vigyázni és gond-
ját viseli. 

— Várt leány várat nyer — mormogá az 
öreg ur — lám, ki hitte volna ; lám hogy mégis 
csak jó vége lesz 1 Jajj esak vissza ne retiráljon I 

Ezer gond és aggodalom között lesték a 
római orvost. 

Déli 12 órakor végre begördült a kapun a 
kocsi. Kissé alacsony, kissé poczakos ember szált 
ki abból. Orrát megcsípte a dér, vastag tarkája 
kidagadt; de azért megjárt; rokonszenves, izgé-
kony, mozgékony legényke volt, tul a harminezon, 
közel a negyvenhez. 

Mikor Tulliát meglátta, nagyot nézett, d.e 
nem szólt semmit j sőt délután, mikor már mele-

Majd később a házigazda és a derék Hospes 
Vulpes kimentek a gazdaságba széjjelnézni. 

Az orvosnak tetszet a berendezés, de meg-
jegyezte, hogy szerinte a merinói birkánál sokkal 
gyapjasabb a brunduziumi juh; a persa lovaknál 
kitartóbbak a tarentumi paripák és a hispániai 
malaczoknál hamarább hiznak a gotli stílben épült 
sertések. 

— Brávó — kiáltott a boldog Fuscns — 
hiszen ez a derék ember nemcsak a betegségek-
hez és a medicinákhoz ért, hanem kitűnő gazda, 
valóságos szakember és nemzetgazdász. Vacsorára 
pompás cziprusi nektárt boztak; abból a régi 
olajszínű, tüzes italból, mely megaczélozza az 
idegeket; szikrákat szór a vérbe, lángot gyújt a 
szivbe. 

Nem csoda, ba ettől a nektártól kedvet ka-
pott a társaság és Fuscns felköszöntötte  leendő 
vejét; Hospes Vulpes pedig fenékig  ürítette az 
anyósa, meg a menyasszonya egészségére a poha-
rat; sőt éjféltájban  anynjira kedvre derült a tár-
saság, hogy az orvos tánezra perdült leendő anyó-
sával, az öreg ur pedig a saját leányát ngratta. 

Oh, minek is ugratta 1 Ha ilyet nem csinál, 
nem esik meg a baj, de biztny igy megesett. A 
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A tűzrendészetről. 
A gyakori tüzesetek, melyek majd itt. 

majd amott hamvasztják el az emberek 
fáradságos  munkájának gyümölcseit, aktu-
álissá teszik a tüzrendőrség kérdését. Kö-
telességünk foglalkozni  ezzel a kérdéssel 
már esak azért is, hogy vármegyénk in-
téző köreit a tűzrendészet egyik-másik 
hiányaira figyelmeztessük. 

Tapasztalatok bizonyítják, liogy a tel-
jes erőre kapott vészszel szemben az em-
beri erő tehetetlenül áll, de tapasztalat 
bizonyítja azt is, hogy a fiiz  lokalizálása 
legtöbbnyii'o az emberi erő rendezetlen-
ségén, a tűzoltók készületleiiségéii múlik 
el. Igy pl. Csik-Szereda városban van ön-
kény tes tüzoltó-testület, alapszabályokkal, 
parancsnoksággal és teljes felszereléssel. 
De ennek a tűzoltóságnak egyik súlyos 
betegsége az, hogy igen kevés taggal 
rendelkezik s igy nagyobb erélyt már csak 
számbeli gyengeségénél fogva  sem tud 
kifejteni.  Másik betegsége pedig az. hogy 
az alapszabályok rendelkezései nem tar-
tatnak be sein a gyakorlatok tartására 
nézve, sem a tagok egyéb kötelességeire 
nézve? Egy évben egyszer gyakorlatot 
tartnak s ezzel minden kötelezettségüket 
lerótták. De nézziik meg, hogy a lakosság 
általában mennyire tartja be a saját maga 
vagyonbiztonsága végett előirt szabályokat. 

Minden községi lakosnak kötelessé-
gévé van téve. hogy udvaráu és gazda-
sági épületei közt nagyobb mennyiségű 
vizet tartson készletben, hogy azzal gyulás 
esetén a tüz kitörését meggátolni lehessen. 

De bizony a lakosság könyelmüsé-
gében megfeledkezik  az irott szabályról 
s legtöbbnyire csak akkor jut eszébe a 
hatóság parancsa, mikor már feje  fölött 
ég a ház. Az elöljáróságok pedig igen ke-
veset gondolnak a végrehajtással, mintha 
bizony az nekik nem is állana köteles-
ségükben. 

Tiltva van a széna-, szalma-, fa  kaza-
loknak és más gyúlékony anyagoknak az 
épületek közé helyezése. És mégis mit 
látunk tálvainkon ? Azt hogy minden gazda 
udvarán, estire, háza mellett ott éheskedik 
az erdőtörvény előtti légi jóídőkből ha-
gyományos szokásként fennmaradt  u. n.: 
.vágott fa"  máglyába rakva, ott dísze-
legnek a széna és szalma asztagok az 
istálló és csűr előtt és a hatóság emberei 
nem háborgatják. 

Ez nincs rendjén, mert tiiz esetén a 
szalma, széna és száraz fa  valósággal hor-
dozójává válik a vésznek, majd itt, majd 
amott gyújt és ez által a lokalizálást teljes 
lehetetlenné teszi. 

Az épületeknek szal ímfödéllel  való 
ellátása tiltva van, sőt a meglévő szalma-
födelek  lebontása is mint tudjuk 
el van rendelve. Ennek daczára tudunk 
községet, hol a tiszta újonnan szalmával 
fedett  csűr az országút közelében ékeskedik. 

Tiltva van égő szivarral, pipával, gyer-
tyával a gazdasági épületek közt járni. 
És mégis a legtöbb tüzeset égő szivar 
folytán,  vigyázatlanságból keletkezik. 

dokolt és jogos, hogy a kóbor, sátoros 
czigányok a községek nyomás határain, 
hol rendes nyaraló tanyákat szoktak verni, 
meg ne türessenek. 

Távolról sem állitjuk, hogy ezen elő-
sorolt és más hatósági intézkedések végre-
hajtásával minden vész el van hárítva, 
mert hiszen mindnyájan Isten kezében va-
gyunk, de annyit bátran elmondhatunk, 
hogy ha a hatóság szigorúan megteszi kö-
telességét a fennálló  intézkedések végre-
hajtása iránt és a lakosság a saját jól 
felfogott  érdekében megteszi mindazt, a 
mit saját és embertársai vagyonbiztonsága 
végett meg kell tennie, akkor remélhetőleg 
ritkábban üt be a katasztrófa  és a káro-
sodás jelentékenyen kisebb fog  lenni. 

Azért kérjük hatóságainkat, hogy kü-
lönösen most — takarodás idején, a 
tüzrenilörsé ';re fordítsanak  minél több 
figyelmet. 

A c s i k i v a s u l , m i n i t e n g e r i k í g y ó . 
Igazán sajátságosan vagyunk a csiki vasút-

tal, a mely már négy év óla a csiki közgazdasági 
• let napi rendjén vau. S minllia az ördögök űz-
nék játékukat a cíiki emberrel, különösön pedig 
a csiki gazdával, a liány hónapja volt e négy esz-
tendőnek, ugyanannyi variáczióban merüli fel  a vasút 
mikénti létesítésének kérdése. A legsajátságosabb 
azonban az, hogy a megye minden szemforgatás-
sal szemben a hallgató szerepét viszi. 

Eleinte Ugrón Gábor engedményes kérelmére 
nagy hiihóval kineveztünk egy vasúti bizottságot, 
mely összeii't s nyotnhan javaslatba is hozta a tör-
vényhatósági közgyűlésnek, hogy a vasút létesité-

De volt eset már arra is, hogy a 8 ( S r t ( s z a v a 7 j z 0 n m eg a megye tél millió forintot. 
tüzeset a kóbor czigányok szándékos gyuj-
togatásából eredt. Ennélfogva  teljesen in-

Az összeget sokan túlságosnak talállák, de kor-
mányzó köreink azzal a fenséges  nyugalommal osz. 

A. „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az orvos ur házasodik. 

— Kómái történet. — 
(Folyt.) 

A felesége  kötögetett és tubákolt. Ha együtt 
volt a két öreg, sokszor felsóhajtottak  ; ezerszer 
elismételték, hogy: bimbó korában kell leszakítani 
a virágot, az első kérőnek oda kell adni a leányt. 

Az évek multak, Tullia öregedett, fonnyadt, 
mint őszszel a kökény és csodák csodája, végre 
az ő szive is megmozdult! Vágyott szeretni; de 
ki nézett volna most már reá ? Megtépeti galamb-
nak nehezen akad párja! 

Egyszer a „Trilla" czimű újság utolsó olda-
lán egy. hirdetést olvasott az öreg Tullius Fuscus; 
a hirdetés igy hangzott: 

„Egy nagy praxisn orvos falusi  leányt óhajt 
nőül venni. Igénye kevés, szerelme sok! Arczké-
pek Hic, hec, hoc névre a kiadóhivatalba kül-
dendőké 

A szülők, mintha egyet gondoltak volna, ösz-
szenéztek: Cziczám 1 — szólt Fuscus — el kellene 
küldeni a Tnllia arczképét, hátha, mégis hátha. . . 

— £1 bizony, mondá az öreg asszony, — 
de ki szeretne belé, ha a mostanit meglátja? 

— Sebaj lelkem elküldjük a régit, a szépet. 

A mint mondták ugy cselekedtek és meg is vedelt, a lüle, kijelentette, hogy ő nem ad a külső 
volt a kellő eredménye; mert harmadnap múlva szépségre semmit, neki első a belső, a lelki báj. 
már jött a levél az orvostól, mely igy hangzott: 

Szivem és gyűrűm a leányé; holnap a va-
súthoz kocsit kérek : 

Dr. Hospes Vulpes. 
Nagy volt az öröm a terellai házban. A szo-

bákat kimeszelték ; a bérest felöltöztették  inasru-
hába, a tanyához vezető útra fűzfavesszőből  dia-
dalkaput csináltak, az igáslovakat kinevezték pa-
rádésnak és várták, szivszakadva várták az orvost, 
a vőlegényt. 

— Bizony jó lesz az 1 — sóhajtá Fuscusné — 
Tullia ugy is gyenge, ideges; legalább tudós, okos 
ember férje  lesz, a ki tud reá vigyázni és gond-
ját viseli. 

— Várt leány várat nyer — mormogá az 
öreg ur — lám, ki hitte volna; lám hogy mégis 
csak jó vége lesz I Jajj csak vissza ne retiráljon 1 

Ezer gond és aggodalom között lesték a 
római orvost. 

Déli 12 órakor végre begördült a kapun a 
kocsi. Kissé alacsony, kissé poczakos ember szált 
ki abból. Orrát megcsípte a dér, vastag tarkója 
kidagadt; de azért megjárt; rokonszenves, izgé-
kony, mozgékony legényke volt, tul a harminezon, 
közel a negyvenhez. 

Mikor Tulliát meglátta, nagyot nézett, de 
nem szólt semmit j sőt délaláu, mikor már mele-

Erre a kijelentésre Tullius Fuscus megszo-
rította a kezét, Fuscusné pedig homlokon csókolta 
leendő vejét. 

Majd később a házigazda és a derék Hospes 
Vulpes kimentek a gazdaságba széjjelnézni. 

Az orvosnak tetszet a berendezés, de meg-
jegyezte, hogy szerinte a merinói birkánál sokkal 
gyapjasabb a brunduziumi juh; a persa lovaknál 
kitarlóbbak a tarentumi paripák és a hispániai 
malaczoknál hamarább híznak a goth stílben épült 
sertések. 

— Brávó — kiáltott a boldog Fuscus — 
hiszen ez a derék ember nemcsak a betegségek-
hez és a medicinákhoz ért, hanem kilűnő gazda, 
valóságos szakember és nemztlgazdász. Vacsorára 
pompás cziprusi nektárt hoztak; abból a régi 
olajszínű, tüzes italból, mely megaczélozza az 
idegeket; szikrákat szór a vérbe, lángot gyújt a 
szivbe. 

Nem csoda, ha ettől a nektártól kedvet ka-
pott a társaság és Fuscus felköszöntölte  leendő 
vejét; Hospes Vulpes pedig fenékig  ürítette az 
anyósa, meg a menyasszonya egészségére a poha-
rat; sőt éjféltájban  anynyira kedvre derűit a tár-
saság, hogy az orvos tánezra perdült leendő anyó-
sával, az öreg ur pedig a saját leányát ugratta. 

Oh, minek is ugratta! Ha ilyet uem csinál, 
uem esik meg a baj, de bizony igy megesett. A 
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atták el az egyesek aggodalmait, mely csak a 
biztos tudomásnak tulajdona. Annyira hirdették fő-
embereink akkor a vasút azonnaii létesítését, hogy 
a megszavazott összegből nyomban 25 ezer forin-
tot ki is adtank, még is azon biztatás mellett, hogy 
egy év múlva megkapjuk törzsrészvényekben e 25 
ezer forintnak  értékét. 

Hosszú vajúdás és néma csend következett 
ez ntán közel két évig. Mindazok, kik jobb érték-
kel akarták a természet áldását értékesíteni, a 
mi csak vasút mellett lehetséges, türelmetlenkedni 
kezdettek, sőt magok a megye vezérlő emberei is 
magánúton belefáradottnak  látszottak az abban 
való reményben, bogy a felülről  jött biztatásoknak 
hinni lehetne. Ilyen kétségbeesésünkben jött a 
nemzetközi szerződés Komániával, mely a gyimesi 
csatlakozást Magyarországra nézve kötelezőnek 
mondotta ki. Egyik nagy fejű  emberünk vas logi-
kája meg is találta erre a formulát,  hogy mikép 
juthassunk vasúthoz és még is a megye ne hozzon 
közvetlen nagy áldozatot. A kiadott jelszó után 
általánosan elfogadták  a következőleg felállított 
logikai tételt: a magyar állam magára vállalta a 
kötelezettséget, hogy Romániával a gyimesi csat-
lakozást létesíteni fogja;  ámde miután Gyimesről 
a magyar államvasutak fő  vonalához csak Csik-
megyén keresztül lehet jutni, kétségtelen, hogy a 
magyar állam nemzetközi kötelezettségének eleget 
kell, hogy tegyen, ha mindjárt a megye egy kraj-
czár szubvencziót sem szavaz meg. 

Talán az egy főispán  kivételével mindenki 
bitt ez álláspont jóságában és helyességében. Hogy 
miért bittünk ebben, annak okát egyikünk sem ke-
reste, főleg  miután ez álláspontot megyénk legna-
gyobb logiknsa röppentette ki; már pedig nálunk 
a fő  érdem nem annyira a kritika, mint inkább a 
jó példának bekötött szemmel való követése. Ezen 
reményteljes álláspont elfoglalása  közben jött, 
mint egy bomba, a kereskedelmi miniszternek meg-
hívása, mely a fóispánuukat  és alispánunkat Bu-
dapestre vivé, hogy részt vegyenek a székely vasút 
érdekében összehívott anketben. E tanácskozmány 
lefolyásáról  hivatalos értesítést sehol sem olvas-
tunk, hanem annyi bizonyos, hogy ugy a főispá-
nunk, mint az alispánunk a legszebb ujabb remé-
nyekkel öntözgelték a vasút után már régen epe-
kedő, de hervadásnak induló vágyainkat. Persze 
az ujabb reményeknek is meg kellett adni az árát. 
Épen most két éve annak, hogy valószínűleg e 
vasnti anketirozás eredményekéin egyszerre az 

A ki njból csalódott, az megint csak a me-
gye volt, mert 2 év ismét eltelt és egy pár mér-
nök kivételével semmit sem láttunk ezen a földön, 
a mi a vasút építéséhez szükséges. A nyár elején 
azonban ujabb villámszikra czikáztatta át kiapad-
hatatlan reménységtől dagadó keblünket. Hivatalos 
és félhivatalos  lapok örömmel hangoztatták a ke-
reskedelmi miniszternők azon elhatározását, hogy 
a székely vasút hálózatot egyszerre akarja kiépí-
teni s e miatt 25 millió forint  erejéig szerződést 
is kötött két nagy pénzintézettel. Mikor azonban 
az országgyűlést berekesztették, mielőtt a minisz-
ter a vonatkozó javaslatot előterjesztette volna, 
lapunk aggodalmát fejezte  ki az irányba, hogy ez 
ujabb tervezet létesülni fog.  Félünk, hogy aggo-
dalmunk közeledik megvalósulása felé.  A „Magyar-
ország" ugyanis, mely pedig a legjobban értesült 
híreket szokta közölni, a napokban hozta meg azt 
a hirt, bogy a két pénzintézet kijelentette a ke-
reskedelmi miniszternek, hogy a székely vasút 
financzirozására  már nem reflektál,  miután az ön-
álló magyar gőzhajózási vállalat ügye kútba esett. 

A mi vasutnnk ügye tehAt megint megakadt. 
Akárhogy is szépítgessék is a kormány diadal sze-
kerét taszitó emberek, az az egy bizonyos, hogy 
nem a szakminiszter jóakaratán, hanem a minisz-
tertanács érdeklődés hiányán alszik el a csiki vasút. 
Mert sein az állami építkezést meg nem szavazni, 
sem a viezinális vasúti törvényben megállapított 
állami segélynél a terep nehéz viszonyai által mél 
tón igényelt nagyobb állami szubvencziót nem adni, 
ez magyarul megmondva nem jelent egyebet, mint 
bogy a minisztertanács a székely vasút létesítését 
sem egyik, sem másik formában  nem akarja, vagy leg 
alább is huzza-halasztja. A megye ezt az állapotot 
tovább nem tűrheti; a sok várakozás után kell, hogy 
követelöleg lépjen fel.  Lám a szászok csak azért, 
mert az oláh agitátorokkal szemben, vagy velők 
együtt nem zúgolódtak, hanem némán viselkedtek, 
e némaságnak is megkövetelték az árát, s ugy 
tudjuk, hogy a Nagy-Szeben - Vöröstornyi vasút 
iránt már minden előkészítő lépés meg van téve, 
s alig ha az őszre meg nem kezdik az építkezést. 

Ha tehát ebben az országban minden kis 
országrésznek, minden kis fajcsoportnak  még van 
a kormány és. állam által oda adott koncz, egye-
dül a Székelyföld  legyen az, mely legutoljára kap 
mindent: holott első sorban épen a mostani nehéz 
nemzetiségi viszonyok között kellene e népet gaz 
daságilag és kulturailag megerősíteni. Mai korsza-

lett az egész megyének ujabb álláspontja, bogy kunkban nincsen nagyobb fajpusztitó  állapot, mint 
ha vasntat akarunk, akkor legalább is 700,000! a szegénység s a székely népet abban az irtózatos 
forintot  kell megszavaznunk. A megye egy pár j szegénységben továbbra is tartani, melyben min-
aggodalmaskodó hang kivételével öröm ujongással i denkitöl elhagyatva és senkitől sein segítve már 
hozta meg ezen áldozatot. Hogyne mikor számtani évtizedek óta van, a legnagyobb hazaellenes bűn 
biztossággal lelt kilátásba helyezve az építkezés-1 volna. Pedig e szegénységből kiemelni van mód. 
nek azonnali megkezdése. IA természetnek különböző kincsei vannak ellie-

barmadik fordulónál  kificzaniodott  a bokája : Fus- maga csillagszemeit kenegetni kell ungvenlum 
cusné asszonynak pedig nyilalni kezdett az oldala praecipitatis rubrummal. 
és ugy köhögött, mint egy szicziliai kecske. 

Hiába, nem öreg embernek való már a beje-
buja ! Node sebaj, itt van az orvos ; meggyógyítja 
az még a halottat is. 

Hospes Vulpes először szabadkozott, hogy ö 
gyakorlatlan kezdő ember ; meg most egy kicsit 
mustos is, de nem volt mentség, meg kellett kez-
deni a gyógykezelést. 

Jól van na! Hát Isten neki — igy szólt — 
azntán felgyürkőzve  hozzá látott a munkához. 

Először is a Tullius Fuscus lábát vizsgálta 
meg és kijelentette, hogy : „ a patán felül,  csügben 
van a baj ; de lehet rajta segíteni ; mindenekelőtt 
pedig tályoggyükeret kell hur.ni a szenvedő férfin 
szügyébe." 

— Megbolondult az ur ? Kérdé Tullius Fuscus; 
hiszen nem vagyok én ló. 

— Csitt! kiáltá a tudós doktor, azt én tudom, 
mit kell CMiiálni. 

Azután az öreg asszonyhoz ment; nyakát 
megsimogatta és fületövén  a pulzust megtapogatva 
kijelenté, hogy ő nagysága kehes. 

— Én, kehes? 
— Igen kehes, de a torkát be kell kötni 

szénamurvával és holnap nem szabad neki za-
bot adni. 

A két beteget elöntötte az epe, szegény 
Tullia kezeit tördelve állt vőlegénye mellett; de 
az tovább folytatta  : kisasszony ! Maga bokros • a 

Na már ezt nem állotta tovább az öreg 
Fuscus ; kiugrott az ágyból és rárikoltott a részeg 
emberre: hát hallja az ur; miféle  orvos maga? 

— Miféle  orvos vagyok ? Hát baromorvos. 
Oh Jupiter! Sikoltott Tullius Fuscusné, mi-

csoda szégyen, micsoda gyalázat ! 
Erre a kiáltásra felébredt  az önérzet a dok-

tor urban és igy szólt: hát miféle  szégyen, miféle 
gyalázat van abban, bogy én most az egyszer állat 
orvos létemre embereket gyógyítottam, hát az 
ember orvosok hányszor gyógyítanak az én pa-
czienseiin közzé illő lágyfejü,  nagyfülü  halandókat ? 

Az öreg Tullius Fuscus arcza kiderült ettől 
a jóízű mondástól, csitítgatni kezdte a feleségét 
is. Tetszett neki, ez az ember és ugy vette észre, 
bogy a leányának mégjobban tetszett.; fordított 
tehát egyet a dolgon és igy szólt: Hospes Vulpes 1 
esküdj meg a báziistenekre, hogy szereted az én 
leányomat. 

— Esküszöm I 
— Esküdj meg arra is, hogy nem fogsz  ki-

rúgni a hámból se csára, se hajszra. 
— Esküszöm ! 
Na, hogyha megesküdtél, akkor küldjetek be 

Rómába a czigányokért meg az augorokért; áldoz-
zatok fel  kilencz pulykát, hat kappant; holnap-
után pedig tartsuk meg a lakadalmat; hadd szól-
jon a muzsika és hadd folyék  a bor Tereilátói 
Aquincumig! Uvaasy  Andor. 

lyezve földjében,  azt csak kiaknázni, felhasználni 
kell. De mindez csak ugy lehetséges, ha a vasút 
az egész Székelyföldet  behálózza és igy úgyszólván 
minden völgynek meglesz a maga aranybányája. 
Követeljük is tehát az erre vezető eszköznek, a 
vasútnak létesítését s részünkről reméljük is, hogy 
az augusztusi töi vényhatósági közgyűlés, ugy a 
kormány, mint az országgyűlés előtt kifejezést  fog 
adni a megye ezen hangulatónak és követelésének. 

* 

A P a II y - m i s e . 
— 1844-1894. — 

Az erdélymegyei katholikusoknak a f.  1894. 
évi julius hó 2ö-án szép és megható ünnepe vala. 
Szerény, zajtalan, csendes visszavonultságban, belső 
meghatottsággal és mélyen átérzett igazi ünnep, 
melyen az erdélyi részek nemes lelkű főpásztora, 
nagyméltóságú és főtisztelendő  L ön h á r t Ferencz 
kegyelmes szivü atyánk ötven éves áldozári jubi-
leumát ünnepeié azon „drága nap" emlékére, me-
lyen „1844 julius 28-án áldozárrá lett felszentelte-
tése" után a „nagyági templomban első szent mise-
áldozatát" a Mindenhatónak bemutatá. 

Habár a kegyelmes atya igy szól ez alka-
lomból kelt körlevelében : „Én az emlékezetes na-
pot egész csendben akarom és fogom  is megtar-
tani ; testi gyengeségem különben sem engedi meg, 
hogy a csendesség korlátain tul emelkedjem, kül-
döttségeket fogadjak  és ünnepélyt tartsak ; én a 
ti irániam való szivességtektől, testvéri és fiai  sze-
retetetektől csak azt kérem, bogy napi szene mi-
sétekben, imátokban rólam kegyesen megemlékez-
zetek, minden egyéb ünnepi nyilvánulást pedig 
mellőzni szíveskedjetek." 

Mégis a hála és gyermeki kegyelet érzelmei 
mind a vidéken a bérezés kis hon minden tájain, 
az irt napon, azt megelőzőleg és azután csaknem 
minden templomban felhangzottak  a „Te Deum" 
mélyen átérzett hálaadó hangjaiban és jövőre nj 
kegyelemért leesdö ima szavaiban a jóságos meny-
nyei Atyához, hogy valamint a lefolyt  ötven évi 
hosszú idő alatt testi és lelki jótéteményekkel el-
halmozva „neki lélekben és igazságban" segített 
szolgálni, ugy adja meg neki szent kegyelmét élete 
további napjaira is, hogy „biven és lelkiismerete-
sen teljesíthessen minden jószándéku feltételét", 
melyek az ön és rábizottak örök üdve tekinteté-
ből rá várnak. 

S az nem is lehete másként, emberi lényisé-
gün.kben van, liogy midőn az angyalszivü Atya a 
sziv legbensőbb érzelmeivel eltelten Isten jósága 
előtt porba omolva igy szól: „Most, midőn életem 
vége felé  közeledem és oly élénken áll szemem 
elölt, mily mulandó minden: é l e t , e g é s z s é g , 
s z e r e n c s e , m é l t ó s á g és k i n c s ; minthogy 
pedig most inkább mint valaha érzein saját gyen-
geségemet, azért kérlek titeket atyámfiai  a mi 
Urunk Jézus Krisztus által és a szent lélektől valá 
szeretetre, hogy velem egyesiivén igyekezeteteket, 
a ti érettem Istenhez való imádságaitokban segít-
setek": Akkor ugyazon Szentlélektől való szeretet 
a bizalom és lelki összeköttetés rokon hangján 
meg ne nyilatkozzék. 

De eltekintve az ünneplő főpásztor  és nyáj, 
az atya és gyermekei közötli lelki viszony és ro-
konságtól, mi e pillanatban és e téren is köteles-
séget vélünk teljesíteni, midőn hangot adunk há-
lánk és kegyeletünknek azon jubiláló Atya iránt, 
kinek élete főeszméje  a népnevelést, nemzeti kul-
turát szívvel, lélekkel és anyagi áldozataival elő-
segíteni, fejleszteni,  s ki oly fejedelmi  bőkezűség-
gel járult vármegyénk területén is egyes községek 
iskoláinak, népnevelési s más kultur ügyeinek 
emeléséhez és felvirágoztatásához,  s őszinte lélek-
kel csatlakozva ezek imái és jókivánataival kí-
vánjuk, hogy a jóságos mennyei atya a sznt Chri-
sostommal „mind halálig b u z g ó s á g o t éa bá-
t o r s á g o t mutatni", igyekvő és „buzgó törek-
vésű föpásztort  az öregséggel járó keserves ^meg-
látogatások között" kegyelmének ajándékaival be-
töltve és megerősítve, még sokáig kormányozhassa 
a rábízott népet az üdv utján a szent hitben, re-
ményben és szeretetben ! 

F ü r d ő l l e v é l . 
Anna-bálok. 

C s i k-T u s n á d, jul. 30. 
Megtörtént az idén is, mint a tavaly, meg 

azelőtt mindpn év fürdő  szezonjában, a mulatságok 
királynéja: az Anna-bál! Különbség csak az, bogy 
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svsly kétszerannyí publikum szorongott a Vali-
déiban ókori táncztermében, mint az idén, egyéb-
ként pedig por és gőz, az a rendesrn megszokott 
volt. Jól esnék irni valamit rólatok is, ti löldi 
csillagok s lebelne is sokat híres szenipárjailokról, 
csengő kaczajotokról s őzi snhanásotokról elfecsegni; 
meglehetne súgni félhalkan,  bogy senki meg ne 
hallja, hogy bájos lényetek egy pár férfi  szivébe 
mélyebben belevésődött, s a tusnádi koronás fenyők 
zúgása, a nagy halastó habjainak locsogása nem 
egy erős kebel gyönge sóhajainak volt másnap 
visszhangja, de mindez sehogy sem illik bele a 
keretbe, kirí onnan, a keret ócska, nem felel  meg 
a mai kornak, — Anna-bál — te fényes  nyári 
királyné, részvényesek zsebébe dugott s ott fele-
dett kincs bocsáss meg, hogy rólad nem irok ugy, 
mint szeretnék, haladt a kor, a fürdő  élet pazar 
kényelmet kiván; Tusnád, kies, dus, gazdag, min-
dennel megáldott fürdőnk,  a mit a természet szépei 
adhat, az emberi mü gyarlósága téged visszavet a 
haladó fürdők  mögé, Vandelbanod ócska, a fényes 
Anna-bál nem trónolhat többé benned! 

G y.-B o r s z é k, jul. 26. 
Feledhetetlen az estély, melyet a borszéki 

fürdő-  és üzletigazgatósága szerzett a f.  hó 25-én 
rendezett „Anna-bál* által. 

A kaszinó nagyterme zsnfolásig  megtelt tán-
czolni vágyó fiatalsággal,  olt volt a türdövendégek 
legnagyobb része s mert régen nem volt annyi 
szép és csinos leány Borszéken, mint van a jeleni 
szezon alalt; nem csoda, ha Therpsikose imádására 
nem csak fiatal  emberek, hanem ősz férfiak  is se-
regeltek. 

A négyeseket 36 — 40 pár tánczolta s mind 
végig általános jókedv uralkodott. 

Jól sikerült és fényes  volt az estély ugy er-
kölcsi, mint anyagi tekintetben, a mit főképen 
Kőllő János igazgató, dr. Szilvássy fürdöorvos  és 
Lázár Gergely urak fáradozásainak  lehet kö-
szönni. 

Az összes bevétel 107 frt  volt, kiadás pedig 
6G frt  70 kr. A lis/.ta jövedelem 40 frt  30 kr, 
melyből 20 frt  30 kr a lövétei tüzkárosullaknak, 
20 frt  pedig a helybeli szegéuysorsu tanulók fel-
segélyezésére adatik. 

T A N Ü G Y . 
A csiksomlvói róm. kath. főgimnázium  értesítője 

1893/4 tanévről. 
— Közli Hindi Vazul igazgalú. — 

Cs i k-T u s n á d, jul. 26. 
Ezen főgimnáziumnak  értesítői általán, mint 

a mostani is, nemcsak a tanügyvitel, statisztika s 
egyéb szakismertetések s utasítások igazán szak-
szerű feltárásában  állítják elünkbe az intézet hü 
képét, de sőt évről-évre oly jeles értekezésekkel s 
tanulmányokkal vannak ga/.dag;tva, melyek a tan-
iljjy barátain kivül még másoknak is figyelmét  és 
érdeklődését méltán kiérdemlik. 

A „Csiki Lapok" hasábjai eddig is rendelke-
zésre állottak ez intézetüuk egyes mozzanatai köz 
lésére; s igy, hiszem, hogy a mult tanévi értesítő 
rövid ismertetésére jelenleg is helyet kapok. 

Igazgató bevezetőül a c s i k s o m l y ó i róm. 
k a t h . f ő g i m n á z i u m b a n  fennálló  „Mária 
Társulat" eredetét, szervezetét, szabályait, törvé-
nyeit, rend- és szertartásait, czélját, szellemét, régi 
illemszabályait és 1G3 éves történetét 29 lapon 
oly gondosan és tapintatosan fejtelte  ki, hogy a 
mig az intézet összes növendékeivel e Társulatot, 
mint a vallás erkölcsi élet dus gyümölcseit termő 
kertet alaposan megismerteti s megkedvelteti, ad-
dig a Társulat régi tagjaiban részint a kegyeletet, 
részint a társulatnak szellemét s tevékenységét is 
fölébreszti  s ujéletre buzdítja, sőt azokat is, kik 
az intézményt eddig nem ismerték, annak párto-
lására ösztönzi. Ezekért szükséges volna annak 
széles körben — a lapok utján is — terjesztése. 

„A lefolyt  tanév történetéhez az adatok" fel-
sorolását „a tanév tartama" megjegyzése mellett, 
nagyon helyesen „a vallás-erkölcsi állapot" jelzé-
sével kezdi, mely szerint a szeptember három első 
napján beirt 258 rendes tanuló szept. 4 én „Veni 
Sancte" és a f e g y e l m i  s z a b á l y o k felolva-
sása ntán megkezdett tanév folytán  — a téli hó-
napokon kivül — minden nap szent misét s ün-
nep- és vasárnapokon azt megelőzőleg „Exhorta-
tiol" hallgatott; háromszor gyónt és áldozott, és 
pedig húsvétkor szent gyakorlatok mellett; a kör-
menetekben, szt. Antal 9 keddi búcsújában s a 
MAria-társulat Ünnepeiben a „vallásos buzgóság ösz-
szes gyakorlataiban, a tanári testület felügyelete 
s példaadó vezetése alalt vett részt." 

A valóban tapintatos igazgató mellett a ta-
nárilestül et felügyeletes  példaadó vezetése B ügy-

buzgalma szülte bizonyára azon szép eredményt, 
miszerint az összes ifjúság  magaviseletében 37 sza-
bályszerű melleit — azon alól egy sem esvén — 
214 nyert j ó osztályzatot, valamint azt is, hogy a 
tantárgyakban az egészből csak 27-nek van né-
melyekből elégtelen előmenetele, a többi elégséges, 
jó és jeles között oszlott fel;  úgyszintén azt is, 
hogy az érettségi vizsgálatot — 3 az összig visz-
szautasiltatván — 3 egyszerűen, 5 jól s 1 jelesen 
állotta ki. S természetesen ugyancsak eredménye 
az intézet népesedése, kivált azon általános elé-
gültség és méltánylás is, mely ugy a szülök, mint 
az értelmiség és közönség részéről méltán övezi e 
testületet, az intézetet élén a kiváló érdemű igaz-
gatóval, a minek itt is örömest adunk kifejést. 

Hasonlóan kedvező volt az egészségügy is, 
annyira, hogy ámbár a vidéken több községben 
fordultak  elő járványok, a gimnázium ifjúsága  érin-
tetlen maradt, mi főleg  annak köszönhető, bogy 
az if|uság  kevés kivétellel a szeminárium és inter-
nátusban nyert szállást és ellátást, hol az egész-
ségi viszonyok könnyen ellenőrizhetők. Ugyancsak 
megnyugtató az erkölcsi és tanulásbeli elöhaladás 
is s ezeknek együttes kedvező eredménye, gazda-
gon jutalmazza, Csikmegye és a kath. statnsnak 
közelebbről ezekre fordított  gondos, üdvös áldo-
zatait. 

Az iskolai ünnepélyek közül, kivált a gimn. 
védszentjéuek szt. Katalinnak istentisztelet és „mű-
vészien sikerült" szini előadással tartott megün-
neplése, valamint a kir. főigazgató  és a kath. sta-
tus előadójának hivatalos látogatása s beható vizs-
gálata is buzdító hatású volt — erélyes tevékeny-
ségre. 

A „fontosabb  rendeletek s átiratok" kivonata, 
melyből 97 püspöki, 20 főigazgatói  s 3 megyei, 
jól kitárja az ügyvitel külalakját. 

A „tanári testülel" az üresedésben volt 1 
szék betöltésével 14 személyben teljessé van fej-
lesztve, annál inkább, mert már csak 1 van h. s 
1 rendkívüli tanár, a többi rendes. 

A „bevégzett tananyag" nagyon bövséges, 
melynek rendes tárgyaihoz, mint rendkívüliek az 
az ének, zene és franczia  nyelv soroztattak. Csík-
megyénk azon nemes áldozatkészsége által, hogy 
nemcsak az internátus szükségleteire adott évi 370 
frtot,  de még ezen tárgyak tanárának is éveken 
át 400 frtot.  Az egyesek tan- és nevelésügyének 
széleskörű segélyezése melleit, ezen intézeti köz-
segély igazolja főleg  a nevelési alap jövedelmének 
helyes kiosztását. 

Az „írásbeli lételek" oly gondosan vannak 
beosztva, hogy azokban a hazafias,  történelmi, föld-,  i 
nép- s természetrajzi, természettani, nyelv- és meny-
nyiségtani, irodalmi, szónoki, költészeti s közmű-
velődési fejlesztés  vegyesen lörlénik, nagyon he-
lyesen a vallási és erkölcsi neveléssel. 

Az „Önképzőkör" Kassai Lajos tanár veze-
táse mellett 13 rendes- és 1 diszgyülést tartva, 
erélyesen működött, inint az év folytán  beadott 
33 próza s 22 verses dolgozat és 3 pályamű s 
mindezek bírálata s a szavalatokból kitűnik. 

A tanszerek : tanári, ifjúsági  s kölcsön köuyv-
tárak és szertárak, mind adományozás, mind vétel 
utján szépen gyarapodtak. Az ajándékozók között 
főleg  hála illeti: Fraknói Vilmos, Imets F. JAkó 
kanonok, dr. Györlfy  Gyula orsz. képviselő, Bajkó 
Péter százados, dr. Filep Sándor j. orvos, Korber 
Imre tanár, Szabó Ferencz német eleméri plébános 
stb, és Bándi Vazul ig. tanár urakat. 

Többféle  segélyezésekből részesült 44, külön-
böző jutalmakat nyert 35, a finöveldében,  a szemi-
náriumban nyilvános és magán alapítványon teljes 
ellátást élvezett 50, fizetésért  28, szolgálatért 5. 
Az internátusban hasonló benlakást, fűtést,  világí-
tást, kiszolgálást és gondos felügyeletet  kapott 85 
tarisuyás s 10 servitor, künn kézi ösztöndíjban ré-
szesült 9 és szülőknél volt 66 ifjú,  összesen 252, 
kik egész tanév végéig maradtak. 

A gimnáziumi kölcsönkönyvtár pénzkészlete 
733 frt  61 kr, összes könyvállománya 3110 kötet. 

A meteorologiai észleleteket az igazgató ve-
zette, ki jövőre a szabályszerű leirás, ujraoltás, 
alapítvány vagy fizetéssel,  vagy az internátusba 
felvétel  és a tandíjfizetés,  vagy tandijmentességi 
szabályzat közlése s ezek iránti kellő „Figyelmez-
tetőül" zárja be ez „Értesilő"-t. Én pedig továbbra 
is áldáskivánattal ezen áttekintést. 

Koncz  István, 
pleblpoi. 

K Ű L Ö l V F É I i É K . 
— Kinevezések. A m. kir. igazságügy minisz-

ter B e d ö Gyula helybeli törvényszéki írnokot a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbírósághoz segédte-
lekkönyvvezetővé nevezte ki. — Az erd. róm. kath. 
püspök állal K o v á c s János áldozár és tanár-
jelölt a székelyudvarhelyi főgimnáziumhoz  tanárrá 
s egyszersmind fiuöveldei  aligazgatóvá, E r ő s s 
József  áld. és tanárjelölt a gyulafehérvári  főgim-
náziumhoz tanárrá. B a l á z s Ignácz m.-selyei lel-
kész Küküllő-Keményfalvára,  K o v á c s János ze-
talaki s.-lelkész Mezö-Selyére lelkészekké nevez-
tetlek ki. 

— A gyergyószentmiklósi mandátum. Legkö-
zelebb újra megürül egy választókerület mandá-
tuma. Mint a — Magyarország irja — M i k ó 
Árpádot, a gyergyószentmiklósi kerület kormány-
párti képviselőjét, már augusztus hó végén kine-
vezik Udvarhelyvármegye főispánjává.  Kerűlelében 
már is több képviselőjelöltet emlegetnek, A válasz-
tók többségének azonban az az óhaja, hogy a 
kerület uj képviselője B o c s k o r Béla ügyvéd 
legyen, 48 as és függetlenségi  programmal. 

— Tüz. Julius hó 29-én, vasárnap délután 5 
óra után városunk ünneplő közönségét tűzi lárma 
riasztotta fel.  Becze Antal alispán istállója — még 
eddig meg nem állapított ok folytán  — kigyuladt 
és teljesen leégett. A tüz oly gyorsan harapozott 
el, hogy az istálló padlásán elhelyezett 14 szekér 
szénával együtt az istálóba bekötött 2 ló is ben-
pusztult. A vész helyén rövid idő alatt nagy kö-
zönség gyűlt egybe, az oltási muukálatokban de-
rekasan részt vettek a helybeli tűzoltók, honvéd-
ség és a város polgárai közül igen sokan. A mű-
veletek azonban csak a vészthozó elem lokálizálá-
sára szorítkoztak, mivel a gyorsan terjedő belső 
tüzlől lángba borull épületet megmenteni nem le-
hetett. A szélcsendes idő az oltók kezére dolgozott 
s ekjét velie a nagyobb veszedelemnek, a mely 
szeles időben a nagy vízhiány mellett könnyen be-
kövelkezhelett volna. 

— A városi tanács figyelmébe.  A polgármes-
ter kezdeményezése folytán  ősszetánczoU uj lám-
pák, melyeknek annak idején a város kicsinyje és 
nagyja egyaránt örvendett, nem a legczélszerübb 
módon vannak elhelyezve, a mit bizonyít az alább 
a következő esemény. Julius hó 24-én éjjel, ugy 
léi 11 óra illán a templomfelé  vezető uton egyik 
ulczat lámpa, mely egy faház  oldalára közvetlen 
a deszka Mél mellé volt felillesztve,  begyuladt, 
a tartányt a felhevült  petroleumgázak széthányták 
s a tartányban levő összes petróleum meunyiség 
lobogó lánggal égni kezdett. A vészes elein már-
már a fedélzetre  is átcsapott volna, ha utja vélet-
lenül arra nem viszi, a helybeli zenekarvezetőjét, 
a színházból hazatérő Miillert, ki a Morfeus  kar-
jaiban pihenő háziakat fellármázta  s a közben a 
veszedelmes lámpát esernyőjével leűlötte s ezzel 
elejét vetts egy nagyobb szerencsétlenségnek, mely 
az akkor uralgott száraz időben könnyen bekövet-
kezhetett volna. A város területén még több ilyen 
czélszerütlenül elhelyezett lámpa van, ezeket kü-
lönösen ajánljuk a városi tanács figyelmébe. 

— Primiczia. Nagyou örvendetes ünnepély 
volt. Csik-Taploczán folyó  évi julius hó 29-én, 
ugyanis ezen napon mutatta be első szent ínise-
áldozatát Lajos Balázs uj áldozár. Nagyszámú hivő 
közöuség töltötte be a templomot, hogy tanuja le-
gyen, mily áhítattal esdi le egy uj pap a jó Isten-

• I. I At- A.itt, jIa naliúv náluií id nek megszentelő kegyelmét szép, de nehéz pályája 
kezdetén. Manuduktor Murányi Kálmán felcsiki 
főesperes  volt; szónok ltancz János nagy boldog -
asszonyi plébános és oltáranya dr. Kercea Deme-
terné ö nagysága. Mise után az oltáranya vendég-
szerető házánál már ötven terilékü dúsan meg-
rakott asztal várt a meghívottakra. Ebéd alatt a 
harmadik fogásnál  a pi imincziáus rövid, de jól át-
gondolt beszédben köszöntötte fel  szeretve tisz-
telt főpásztorunkat,  majd a manuduktort, a szó-
nokát és az oltáranyát. Az uj áldozárt a manu-
duktor köszöntötte, mig Rancz János plébános a 
primicziánsnak édes anyját Kbéd alatt a zenészek 
szép népdalokkal gyönyörködtette a vendégeket, 
ebéd után pedig tánczra perdült a fiatalság  e vi-
lágos virradtig mulatott a legvígabb kedélylyel. 
Adja Isten, hogy az uj áldozár egyházának, hazá-
jának és a társadalom jóllétének előmozdítására 
sokáig éljen 1 

— Hat villám által sújtott ember. Folyó hő 
26-án délután vihar vonult el a Hargita telelt. A 
taploczai határban az úgynevezett Vitos-kaszálóján 
Gál István taploczai lakos feleségével,  továbbá Ká-
roly nevü fiával  s annak nejével és 3 gyermeké-
vel széna készítéssel foglalkozott.  A mint észre-
vették a közelgő erős időt, s rendeket apró bog-
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lyákba gyűjtötték s midőn az öreg cseppek hul-
lani kezdtek, az asszonyok és gyermekek egy te-
hér fenyő  alá telepedtek, az öreg Gál István pe-
dig egy. az előbbitől 50 lépésre álló veres fenyő 
alá húzódott meg, tüzet rakott, pipára gyújtott s 
nyugodtan várta a fergeteg  elvonulását. Kis ido 
múlva az öreg mellé gyűltek a fia  és a szomszé-
dos kaszálókról Kopacz József,  Gergely Antal, 
Gergely József  és Salamou József,  az utóbbi állva 
maradt, a többiek pedig a tüz köré, a földre  te 
lepedtek. Az eső esett, a folyton  erősbülő menny-
dörgés a vihar közeledtét jelezte. Kopacz József 
beszélgetés közben felemlítette,  hogy 10 eszten-
dővel ezelőtt épen ezen időtájban szintén nagy vi-
har volt s az istennyila is leütött s szekerüknek, 
mely alatt apjával együtt a vihar elöl menedéket 
kerestek, rúdját szillánkokká forgácsolta.  Alig vé-
gezte be elbészélését — egy vakító villámlás, egy 
nagy dördülés — s a lábán álló Salamon József 
a fa  alól kivettetett, a többiek pedig eszméletlenül 
terültek el a földön,  a lecsapó villáin ugyanis Sa-
lamon Józsefnek  a lábát, a földön  heverő 5 em-
bernek pedig a fejét  érte. A közelben levő mezei 
munkások a szerencsétlenség láttára a villámsuj-
tottakhoz siettek, felélénkítették,  szekerekre rak-
ták és hazaszállították őket s ma már daczára a 
szenvedett sérüléseknek, mindnyájan jól érzik ma-
gukat. 

— A Hollóban letartóztatott tanárjelölt, Bran-
din Miklós (nem pedig Brenzeu, mint más lapok 
nevezik) bukaresti tanárjelölt — mint megírtuk -
kihallgattatásakor azt vétette jegyzőkönyvbe, hogy 
a letartóztatás kellemetlenségei daczára srm áll 
el eredeti szándékától, hanem egyelőre a hollói 
biró eszteiiáján savókurát fog  használni, azután 
pedig Borszékbe megy. Azonban mihelyt vissza-
nyerte szabadságát, azonnal szekérre iilt és visz-
szament Romániába. A bíróság a vizsgálatkor semmi 
gyanúsat sem talált ugyan nála ; azért Tölgyesen, 
bol az ottani oláh tanítóval való viselkedését job-
ban megfigyelhették,  azon határozott meggyőződés-
ben vannak, hogy a tanárjelöltet nem az es/tena, 
hisz ilyen a romániai részen is bőven van, hanem 
titkos agitácziónális szándék liozla Hollóba az olá-
hok közé. S ha a csendőrök vele és a hollói bí-
róval szemben nem lesznek oly előzékenyek, ak-
kor bizonyosan kaphattak volna nála kompromit-
táló iratokat. A esendőtök ugyanis Kozsokár Já-
nos bírónál megjelenvén s midiin ez tagadta az 
idegen ott létét, visszamentek a « klmnyire fekvő 
Tölgyesre újból is megkérdezendő a fuvarost,  hogy 

C S I K I L A P O K . 

(Szelted) 4 sz. Csilláé Hona, magánzó, (Szeged) 1 
sz Máyer (iyulu és neje bankliivatalnok, (Budapest) 
•> sz Máyer (iizella, magánzó, (Budapest) 1 sz. 
Báuer Ottó, in. kir. vámtiszt, (Budapest) 1 sz. S. 
Kozenbaiim, kereskedő. (Bukarest) í. sz. Imets K 
.lákó, kanonok, (Gyulafehérvár)  1 sz. Mntlnld Binder, 
gvó<rvszerésj:iié, ((íiurgevó) l> sz. Burosnyai Daniel, 
iiíiyvéd. (Brassó) 7 sz. l'upp Loránd, jogász, (Buda-
pest) 1 sz. Hentlialer György, jogász, (Budapest) 
| sz. Özv. Csiszér Albertné, birtokos, (Maros-Vásár-
hely) 4 sz. L. Uitai Sándor és neje Krdödi Ida, min. 
biv., (Budapest) 7 sz. Moseu Fermo, kereskedő, 
(Bukarest) "> sz. Moreno Lskenásy, kereskedő, (Bu-
karest) l sz. Kliás Mieíáiii, kereskedő, (Calarási) « 
sz, Cecilie Steinhart, hivatalnoknő, (Brassó) 3 sz. 
Elekes Béla, kir. törvényszéki biró, (k.-Vásárhely) 
<t sz. Fejér Károly, kir. járásbiró, (K.-Vásárhely) 
Ti sz. Indre Demeterné, földbirtokos,  (Törökfalva) 
1 sz. Indre Béla, földbirtokos,  (Nagy-Somkut) 1 sz. 
Kútz Ilona, földbirtokosné,  (Törökfalva)  1 sz. Bede 
József  és neje, kereskedő, (Brassó) 3 sz. I)r. Alexsi 
(iyörsy és neje, kel. akad. keresk. tanár, (Buda-
pest) "j sz. Kónya Károly és családja, gyógyszerész, 
(.lássy) fi  sz. Seliniidt Vilmos, testőr százados, (Bées) 
1 sz. Haltaik Krzsébet, magánzó, (Budapest) 3 sz. 
Betsei Bernátli, kereskedő, (Szeded) I sz. Sz. Szabó 
Kerencz, kereskedő, (Szentes) I sz. Móritz .Mader, 
(Szeged) I sz. Titta Stoieescn. Titta Marié, birtokos, 
(Bukarest) '2  sz. Anna Kumpelmáyer, nevelőnő. 
(Bukarest) 1 sz. Alexánder Loneseu, magánzó, (Bu-
karest) 1 sz. Ágnes Kerencz. magánzó, (Bukarest) 
I sz. Simon Albertné, földbirtokosné,  (Segesvár) 
") sz. .Inlins Salamon, kereskedő. (Bukarest) 1 sz. 
Leo Eltinger. orvos, ('lalaez) "J sz. liiza Kttinger, 
orvos neje. ((ialaez) I sz. U. Stiirni, magánzó. (Bu-
karest) I sz. Kal'ael Cappon. magánzó. ((iiurgevő) 
:i sz. Seváslía Sineseo. birtokos, (i'loesl) 'J sz. Straus 
l'eienezné, kereskedőné. (Vajda-llunvad) I sz. K. 
I.ukás. inéruökiié. (Ilrailla) I sz. Márkovits .lános. 
iigvvéd, (Erzsébetváros) :> sz. Ifj.  Mihály László, 
szigorló orvos. (Kolozsvár) 1 sz. Vincentí Lajos, kir. 
aljárásbiró. (Nagy-Env ed) 1 sz. Átutazók 3:t személy. 
Szeinélvszáin összege Mis. 

31. szám. 

gott kővel leendő kirakását 647 frt  28 kr 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemlitett  munkálat foganatositá-
sának biztosítása ezéljából az 1894. évi 
augusztus lió 15 ik napjának <1. e. 10 
órájára a vármegyei alispáni hivatal helyi-
ségében tartandó zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elvál-
lalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után számítandó s a részletes feltételekben 
előirt 5%-nyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat kitűzött nap déli 10 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igyekez-
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a ne-
vezett alispáni hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. 

Csik Szereda, 1894. évi julius hó 23-án. 
Becze Antal, 

alispún. 

Pályázat. 
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Gyakorlott könyvvezető, 
ki egyszersmind magyar, német levelező s 

csakugyan a bírónál tett-e le az oláh fiatal  ein-1 pénzintézeti ügyekben is jártas, szerény fel-
ini nőségben bert és a tölgyesi tanitót. Mialatt, tehát a csend 

őrök ezt az utat megtették, amazok időt nyerhet-
tek az esetleg gyanus dolgok megsemmisítésére. 
Az igazságügyi minisztérium a mult. hét végén 
csakugyan leiratot intézett a gyergyószentmiklósi 
járásbírósághoz, melyben jelentés tételt kér aftelől,  « K 
bogy mi volt a letartóztatás oka s mennyiben áll | nem vállal 
jelenleg az ügy ? Az oláh tanárjelöltre nézve az 
ügy a legjobban áll; mert ha csakugyan izgatni 
jött ide, mi a gyanus hírben álló oiáh tanitó és 
hollói bíróval való manipulácziójából feltehető, 
akkor most oda ha/a jókat nevethet a markába, 
hogy ügyesen kisiklott a magyarok kezéből. Kü-
lönben ebben az esetben se lehet bánni, hogy ép 
bőrrel elmenekült.; inert nekünk eleg az, ha ide-
gen mételyektől megvédjük az ország nyukalmát. 

— Boszuállás. Kari Antal nevii legény szolga 
volt 3 évig Gyergyó-Szentmiklósoii egy jó módú 
székely gazdánál, kinek leányával ott léte alatt 
szerelmi viszonyt kötött s feleségül  is akarta venni, 
mibe azonban a leány szülei nem egyeztek bele s 
leányukat K. S. özvegy emberhez adták. A legény 
a kikosaraztatást nem tűrte csendesen s többször 
fenyegette  is vetélytársát. A inalt héten éjjel K. 
S. künn volt az ökreivel a kaszállón; ő negyed-
magával egy pajtában hált, szekere és ökrei pedig 
kissé távolabb voltak. Hajnalban felkelvén,  az ök-
reit megfojtva,  a szekerét pedig egészen össze-
vagdalva találta. A megejtett vizsgálatból az tünt 
ki, hogy az ökröket istránggal fojtották  meg. E 
tettel a boszus legényt gyanúsítják annál inkább, 
mert a megelőző szombaton Tölgyesről, bol szol-
gálatban volt, eltávozott s azután a gyergyószent-
miklósi határban látták buvokálni. A csendőrök 
felkutatására  indultak, eddig azonban még nem 
tndták kézre keríteni. 

— Felvétetik tanulónak egy 
2—3 gimnáziumot végzett, s z o l i d 
é s jó m a g a v i s e l e t ű fiu.  Hol? 
Megmondja a kiadóhivatal. 

tételek mellett hasonló minőségben állást 
változtatni óhajt. Jelenleg egy fűrész-telepen 
van alkalmazásban. Czim a kiadóhivatalban. 

•1 -8 

A gycrg\ ótíjfalvi  róni. kath. segódkán-
tor-tanitói állasra pályázat hirdettetik. Jö-
vedelem : 1. Kepe e.ziinen a hitközségtől 60 
kalangya rozs és ugyanannyi zab. 2. Osz-
porából ;;."> frt.  3 40 — 4;"> terű bükkfa.  4. 
A templom pénztárából havi részletekben 
96 frt.  f>  Stolálml mintegy 30 frt.  6. Szent 
mise-alapiiványból 3 Irt. — Külön udvaron 
tisztességes 2 szoba és konyhából álló la-
kás egy kis veteményes kerttel és gazda-
sági épületek kel. Kötelesség: az önálló ta-
nításon kiviil a sekrestyési teendők és a tem-
plom tisztántartása. Pályázati határidő tart 
aug. lö-ig bezárólag, a mely időtartam alatti 
személyes megjelenés előnynyel bir. A pá-
lyázati folyamodványok  kellőleg felszerelve 
a kitűzött, időig alattirtliez beküldendők. 

rovat alalt megjelentekért semmi felelősségei 
a Szerit. 

Egy 2 3 gimnáziumot végzett, 
jó házból való fiu 

felvétetik  Gál József  kereskedésében. 

Kelt Gyergyi 
8-ikán. 

3 3 

-Ujfalóban,  1894. julius 

Molnár János, 
plébános, iskolaszéki elnök. 

Sz. 1449 — 1894. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatósági bizott-

sága folyó  évi 507. bgy. számú határoza-
tával a vármegyeház pincze falainak  fara-

OOOOOOOOOOOIOOIOOIOOOOOOOOOOO 
o A Brassói Portland-Czement Gyár o 
O Br as só (Erdély) ajánlja legkitűnőbb 0 
O O 
O P o r t l a n d . -
8 C z e r r ^ e a ^ - t j é t 
O felelősség  mellett folyton  egyenlő és 
§ teljesen megbízható minőségben bár-
Omely 
O 3 

O 
§ Csik-Szeredában kapható: 
g A L B E R T B A L Á Z S u r n f i l . 
Q 2:! - 30 

IOO.OOK 

vasúti állomáshoz szállítva, 
legolcsóbb árban. 

Fürdővendégek névjegyzéke . 
Csik-Tusnád. 

Henriette VÍKIRT, kereskedő, (Bukarest) I sze-
mély. Deák Albertné, bánya igazgatónő, (Köpeez) 
2 sz. Luerv Anna, magánzó, (Bukarest) -2 sz. L 
Klepper, (Tekutsi) '2 sz. Kis Arnold, nagykereskedő 
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0 i g y c u a J s ? 
1 Igyunk „Érmelléki"-t!! 
X 1886 — 87-es saját termésű, kitűnően kezelt érmelléki (.Székelyhíd, Hihar-
¥ megye) ó boraimat és bakator boraimat megvételre ajánlom a tisztelt borfo-
J ţ gyasztó közönség szives figyelmébe, 
X Nemcsak a bor kitűnő minősége, hanem a mellett olcsósága miatt is 
X versenyezhetek bármilyen borral szemben. 

Bormustrát kívánatra ingyen s bérmentve küldök. Bői-megrendeléseket 
100 litertől feljebb  elfogadok,  s utánvét mellett a hordó visszavételével pon-
tosan szállítok. 

Á R A K : 
Egy liectoliter 1886. évi Érmelléki ó bor 25 frt. 

1 n « u n bakator 3.ri fit. 
A megrendeléseket kérem czimemre Csik-Szeredába küldeni. 

Molnár Ákos. 

Nyomatott Csik-Swredábu 1894. a laptulajdeaos és kiadó Gjörgyjakab MArto« könyvnyomdád 




