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LAPOK P O L I T I K A I H E T I L A P 
Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 

S z e r k e s z t ő s é g é s Uinc l t ' ih ivntn l : M e g j e l e n i k n 1;i[i FELF.l.ÖB BZBBKUBZTÖ : N y í l t t é r i ox l lc lce lc Előfizetési  ár: GyOigjjakab Márton könyvkereskedése, hová 
a lap szellemi részét illeti» minden közlemény, 
valamint hirdetések s el£fizetési  dijak is küldendők. 

2»£in.d.em. S z e r d á n . 
Kéziratok neui adatnak vissza. 

Dr. F E J É R ANTAL, 
ÜGYVÉD. 

soronként 2 0 krért közöltetnek. 
Egyes lap ára 10 kr. 

Egész évre 4 frt.  (Külföldre)  6 írt. Fél-
évre 2 írt. Negyedévre 1 frt. 

Hirdetési dijaka legolcsóbban számíttatnak. 

A „Csiki Lapok" mélyen tisztelt olvasóihoz!! 
A „Csiki Lapok" szerkesztését 1899. év január 1-sejévei átvettem. 
Midőn e feladatra  vállalkozom, mellőzhetetlen szükségnek tartom, hogy ugy a lap politikai irányáról, — mint az általam követni szándékolt 

eszmék és vezérelvekről — ai olvasó közönséget tájékoztassam. 
Eddigi nyilvános szereplésem, s 17 évi tapasztalatom csak egy ösvényt jelöl meg, melyen ezután is haladhatok mint ember, mint társadalmi 

individuum s ez: — az országos szabadelvüség ösvénye. 
17 évi tapasztal&t nem sok az igaz, de szerény nézetem szerint mindenesetre elég arra, hogy az eszme megerősödjék; a gondolat kristálizá-

lódjék és határozott formát  öltiön. 
Nem akarom azoi okokat felsorolni  — hisz e sorokkal ezúttal ugy is inkább csak tájékoztatni, mint meggyőzni akarok — a melyek engem arra 

ösztönöznek, hogy ezen a megkezdett uton haladjak tovább, de még is jeleznem kell, hogy azon eszmék — melyek a haza bölcse Deák Ferencz elméjében 
gyúltak lángra, melyeket az ő bölcsesége, önzetlen hazaszeretete, s az Ö soha és senki által kétségbe nem vont hazafisága  teremtett meg élnek bennem 
is a hogy — soha sem személyi, sem anyagi érdekből — eddigi politikai pártállásomtól, az általam helyesnek tartott eszméktől egy perczig sem tántorodtam el, mert én 
helyesnek, határozottan és feltétlenül  helyesnek tartom azon politikai irányzatot, melyet a Deák Ferencz nyomdokain haladó szabadelvű párt és szabadelvű kormány követ. -

És ez nem phrásie tisztelt uraim! hanem igaz, tiszta meggyőződés, mely alapját találja azon óriási haladásban, politikai, törvénykezési, társadalmi 
és közgazdasági fejlődésben,  melyet az ország a szabadelvű párt és kormányának uralma alatt elért. 

Nem lesz tehát senkire nézve meglepő, mikor kijelentem, hogy a „Csiki Lapokat" is jövőre ezen párt szellemében fogom  szerkeszteni mindaddig, 
mig én ennek eszméit, törekvését jóknak a haza javára előnyösöknek, Üdvösöknek fogom  tudni. 

G mellett azonban, ha talán egyik-másik olvasónk nézeteinket egy- és más kérdésben nem osztaná, mindig örömest s készséggel engedek tért egy objektív 
vitának, mig ellenben személyeskedésre s piszkolodásokra mégazon czikkek sem tarthatnak közlésre számot, melyek az én illetve pártom álláspontjának védelmét czélozzák. 

„Szabadelvüség"! ez lesz jövőre a „Csiki Lapok" politikai programmja. 
Nem lépünk fel  nagy igényekkel, nem tartunk számot országos elismerésre és méltatásra, de igyekezni fogunk  a mi szerény szUkkörU Csiki 

viszonyainknak teljes mértékben megfelelni;  igyekezni fogunk  a mi kissebb hazánkban a politikai téren irányt jelölni, egyetértést és békét biztosítani, 
mert a czél éppen az, hogy a „Csiki Lapok" mint eddig, ugy ezután is első sorban minden tekintetben Csikmegye érdekeit szolgálják. Csikmegye érdekeit a 
helyes politikai irány megállapítása, de Csikmegye érdekaif  a társadalmi s közgazdasági helyzet javítása, fejlesztése  végett is. 

Uj irányt, óriási lépést jelez e lap életében az, hogy CaikvAtmeftye  hivatalos  közlöny**',  lett. 
Maga a czim jelzi azon roppant fontosságot,  mely ezzel kapcsolatban van. 
A megye belső életéről e lap többé nem privát értesüléseket, egyesek egyéni meggyőződéseit fogja  nyilvánosságra hozni, hanem teljes hitelű tudósításokat, 

melyek illetékes forrásból  erednek s hogy ezek szerint azok mindig és mindenkor közérdeket fognak  képezni a mi törvényhatósági életünkben, azt nem kell 
hosszasabban fejtegetnem! 

Vármegyei kérdéseiben is e lap hasábjait csak oly közleményeknek nyitjuk meg, melyek a közérdek előmozdítását czélozván, objektíve, személyes-
kedéstől menten tárgyalják a közélet eseményeit. 

Mint a vármegye hi/atalos lapja, e czimen „Hivatalos  rész"  uj rovatot fogok  nyitni, hol megjelennek mindazon kormány-és vármegyei rendeletek 
tudni valók, a melyeket a megyei hatóság jónak és szükségesnek lát nyilvánosságra s az érdekelteknek tudomására hozni 

Úgyszólván nélkülözhetetlen lesz e lap a vármegye minden lakójára nézve, de nevezetesen nélkülözhetetlen lesz azoknak, kik részint hivatalos' 
állásuknál (szolgabiróságok; jegyzők; elöljáróságok) részint nyilvános szereplésüknél fogva  utalva vannak arra, hogy a megyei és kormányrendeletek minden 
neméről ideje korán s megbízható alakban értesülést nyerjenek. 

Szolgálni fogja  e lap Csikmegye társadalmi s közgazdasági életét is, mert egyenergikus, egészséges áramlat elérkeztét várva kell várnunk, s ezen 
áram ugy látszik fejlődésben  van. X csiki vasútnak régebbi, s a romániai vasút jövő évre remélhető megnyitása; a szászrégeni vonal kiépítése mind oly momen-
tumok, melyek jótékony hatásukat, egy friss  gazdasági s kereskedelmi élet kifejlését  biütositják Magyarország e félreeső  vármegyéje részére. S hogy ezen 
áramlat helyes irányba tereitessék s mihamarább kifejlesztessen,  munkálkodni fogunk  szóval, tettel, de munkálkodni fcgunk  írásban e lapok hasábjain. 

Felveszem programmomba Csikmegye nevelés-ügye s társadalmi életének ismertetését s lehető fejlesztését  is. 
Politikai, — megyei, — s közgazdasági komoly czikkek sorában bizonyára szívesen fogja  látni az olvasó közönség, ha egy-egy aktuális, társas 

életünkre vonatkozó közlemény is megjelenik, mely ha könnyebb zsánerű dolog les? is, a frivolitás  mélyébe alászállani soha sem fog. 
Ügyelni s különös gondot fogok  fordítani,  a hir- és tárcza rovatra is, hogy a lap némi szórakoztatásul is szolgáljon s a mindnyájunkat érdeklő 

eseményekről megbízható tudósításodat hozzon-
Czélom elérésére a munkatársaknak oly gárdáját sikerült megnyernem, kiknek neve, eddigi működése garanczia fog  lenni, hogy nem csak a pusz-

tában elhangzó szavak, melyeket fennebb  előadtam, hanem komoly törekvés, melynek elérésére igyekezni fogok  s melyben támogatásra s segítségre körülöttem 
oly egyének csoportosulnak, kiket többé-kevésbbé ugyanazon eszme, ugyanazon czél lelkesít. 

A hol oly sok mélyen gondolkozó hazafias  lelkesedésü ember munkálkodik vállvetve a kitűzőt czél megvalósításán, s ha a megye közönsége jóakaratú 
pártfogásában,  elismerésében fogja  ezen törekvést részesíteni, ott eredmény lesz, eredménynek lenni kell 

Az olvasó közönség tájékoztatása végett alább közlöm a „Csiki Lapok" munkatársainak névsorát, a kik erkölcsiés szellemi támogatásukat 
megígérni szívesek voltak, u. m: 

Dr. Balló  István  főgymn.  tanár,  Csik-Somlyón. 
Baktsi  Gáspár kir.  közjegyző,  Csik-Szereda. 
Bartba Ignácz  ügyvéd, 
Bartali8  Ágoston  főszolgabíró,  Csik-Szentmárton. 
Becze Imre  megyei aljegyző,  Csik-Szereda. 
Dr. Bocskor Béla  tiszti  ügyész,  Csik-Szereda. 
Borsay Mór  tvszéki  aljegyző,  „ „ 
Csedő  István  ügyvéd,  „ „ 
Dr. Csiky  József  ügyvéd,  „ „ 
Dobos András  tvszéki  aljegyző,  Fehértemplom. 
Dr. Egyedi  Artbur  országgyűlési  képviselő,  Budapest. 
Dr. Fejér  Dávid  orvos Gyergyó-Szentmikós. 
Fejér  Sándor  főszolgabíró,  Csik-Szereda. 
Gajári  Ödön országgyűlési  képviselő,  Budapest. 
Kelemen  Elek  Gyergyó-Szentmiklós. 
Dr. Künnle  Tivadar  ügyvéd,  Sepsi-Szentgyörgy. 

László  Gyula  iparkamarai  ll-od  titkár,  M.-Vásárhely. 
Lakatos Mihály  gazd.  isk. tanár Csik-Szereda. 
Lázár Menyhért  orsz. gyűl.  képviselő,  Budapest. 
Lázár János  főszolgabíró,  Gyergyó-Tölgyes. 
Mihály  Ferencz  megyei főjegyző,  Csik-Szereda. 
lfj.  Molnár  József  ügyvéd,  „ „ 
T.  Nagy  Imre  gazd.  isk. igazgató  „ „ 
Nagy  Sándor  ügyvéd,  „ „ 
Dr. Orbán Gyula  orvos, Halas. 
Péterfí  Tamás,  M.-Vásárhely. 
Szántó  Sámuel  ügyvéd-jelölt,  Csik-Szereda. 
Sántha  Simon megyei igtató,  „ „ 
Dr. Tiltscher  Ede  ügyvéd,  Gyergyó-Szentmiklós. 
Torma  Miklós  Szolnokdobokamegye  alispánja,  Deés. 
Vértes  Lajos polg.  isk. igazgató,  Gyergyó-Ditró. 
Dr. Werner  Gyula  országgyűlési  képviselő,  Budapest. 

Dr. Fejér  Antal, 
ügyvéd 

a „Csiki  Lapok'  felelős  szerkesztője. 
i p U S k B U l fél  l v s a a l l é l E l a t t t s a i to lvsu 
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— Ai 1886 év deo*. 28-éu megtartott. hajtás ellen » legvehemensebben tiltakoztak a 
törvényhatósági kö^Blé. leblyWrt. a r é » . e , e . m08t s ' S ^ S S u S T ^ 
tudósítást t olvasóink e lap mái helyén veszít !h o?y 8 vegpibajtasolcat aitaianossagoan 
E helyen asonban kötelességünk a gyűlés egyik 
neveietes pontjánál elbaogiott bellidet kQlSnSsen 
la feljegy  erai. Ugyanié, midin u orssággyaiési 
obstrukozió megssüntetését csélió osoográdi átiretra 
szerkesztett állandó válasstmánji korrekt hatá-
roiati javaslat felolvastatott,  nálunk ia történt el 
ellen egyetlen-egy feluólaláa  s ennek rendjén 
egy indítvány, hogy a csongrádi átirat felett  a 
a kölgyiiléi térjen napi rendre. Aionbao a kSi-
gy&iée ax állandó válaattmány véleményét majd-
nem egyhangúlag elfogadta  és határosattá emelte, 
melyben a felirat  küldése is benne foglaltatik. 
Ezen határosat ily mérvQ meghozatalában n orosz-
lán rési megyénk Alispáqja Beoze Antal urnák 
a javára Írandó, a ki az A tiszta és egészséges 
jogi felfogásával  megtartott szép beszéde által 
kimulatta, hogy mily Káros az országra és az al 
kotmányra nézve a törvényhozás működésének 
megakadályozására irányuló obstrukcziénális tü 
rekvés. Hogy mekkora hatást gyakorolt Beeze 
A utal alispáu nagy tudással elmondott jelzett be-
széde, mutatja as, hogy ennek elhangzása után 
nem akadt egyetlen bizottsági tag Bem, a ki a 
válasrra vállalkozott volna. 

= A kolouvár i Bem-Ünnep. Kará-
csony elsé napján leplezték le azt az emléktáblát, 
melyet Bem tábornok Kolozsvárra történt diadal 
mas bevonulása emlékére Bem egykori szállására 
a város házával átellenben levő gróf  Teleki Do-
mokos házába épittetett a Kolozsvári Országos 
Történelmi Ereklyemuzeum, Egyesület. Az ünnepen 
jeleu voltak: gróf  Béidi Ákos fóispán,  Szvacsina 
Géza polgárm. Végh Bertalan 1848/49-e* ezredes. 
Horváth Ignácz Mátyás-huszár alezredes, Szigeti 
Miklós 48-as Aruagy a vörössapkáa zászlóaljnál, 
Hatala Péter 48-as tüzér, egyetemi tanár Buda-
pestről. a Kolozsvári és Kolozsmegyei Honvéd-
egyesület 48-as zászló alatt és több ezerre menő 
néptömeg. Bzabé Sámuel honvéd-egyesületi 
eluök Bem egykori lakása erkélyéről üdvözölte a 
közönséget, ezután Deáky Albert, a Múzeum elnöke 
ajánlotta Kolozsvár város figyelmébe  és gombaiba 
a táblát. Kolozsvár város nevében dr. Esterházy 
László fójegyzó  szép beszédben köszönte meg az 
ereklyemuzeumnak gondoskodását és felkérte  a 
bás örököseit, bogy Ariszék meg az emléktáblát, 
DörgA éljenzés kisérte a fójegyzó  szavait, 
melyek után a Teleky-osalád egyik jelenlevő kép-
viselője, gömrAi gróf  Teleki László erre ünnepélyes 
Ígéretet tett. — Ezután Csorna Zsigmond egyetemi 
hallgató ssavalta el Petőfinek  „Négy nap dörgött 
az ágyú" ciimU versét. Az ünnepet Hajcsányi 
Gyula egyetemi hallgató szónoklata zárta be. 

= A kvóta. Miután a kvóta bizottságok 
annyi tárgyalás daczára sem tudtunk megálla-
podásra jutni a közös kiadásokhoz való hozzá-
járulás arányára nézve, Ó felségének  a király-
nak joga lépett előtérbe s a Kvótára nézve 
ugy döntött, hogy az 1899-iki egész évre az 
eddigi állapot tartassák fen.  Tehát az arány 
marad a régi s igy Magyarország 30, Auszt-
ria pedig 70°/o-knl fog  a jövó évben is, a kö-
zös kiadásokhoz hozzájárulni. 

= Ab adó végrehajtásokat felfüg 
gesztették. Egyik ^alkotmányellenesebb 
dolognak hirdették ellenzeki részről az adóknak 
a behajtását azon esetre, ha az országgyűlés 
a felhatalmazást  nem szavazza meg. Az adóbe-

-„» - . be-
szüntette. ^pénzügyminiszter ezen mindenfelé 
örömmel fofpdott  rendelete Így szól: 

Körrendelet 
valamennyi pinx^ylga^jvlda&gjialc ^é» • fővárosi 

Utasítom a Czimet,°tioţy jelen rendeletem 
Tételétől további intézkedésig a közadók mód-
jára beszerzendő kincstári követeléseknek és 
egyéb tartozásoknak v é g r e h a j t á s u t ján 
való behítj t á sá t egész á l ta lános-
ságban s z ü n t e s s e be. Ehhez képest 
rendelem, hogy sem a főszolgabíróknak,  Bem 
azok segédeinek utielólegeket ne utalványozzon, 
valamint az állani végrehajtókat további intéz-
kedésemig behajtással ne foglalkoztassa. 

Budapest, 1898. deczember 29. 
LnJráos, s. k. 

A törvényen kivUli állapot az adó fizető 
polgárok részérv meghozta azt, a mire a leg-
rendezettebb parlamenti viszonyok között is 
hiába sóvárognak. 

Tirvéiyei kivtL 
A feltartozhatlanul  haladó idő megli zta 

végre a törvényen kívüli állapotot, ac ellenzéki 
pártok obBtrukcziója megtermelte gyümölcsét a 
most már hiába szabadkoznak az ellenzéki pár-
tok vezérei, hiába tóinak minden felelősséget 
a többségre, a közvéleményt nem fogják  meg-
téveszteni, nert mindenki előtt világos és tudva 
van, hogy ha az alkotmányon sérelem történik 
kiket kell ts kiket lehet azért felelőssé  tenni. 

VilágM és tudva van, hogy tu ellenzéki pár-
tok csupán csak a kormány s különösen annak 
feje  iránti személyes gyűlöletből miként fecsé-
relték el as időt hónapokon keresztit! haszon-
talan vitatkozásokra, hogy megakadályozzák a 
felbatalmuis  és a kiegyezési  próvizorium 
megszava^sát. 

Világos és tudva van ugyancsak az is, 
hogy mily hatalmasan nyilatkozott meg az or-
szág közvéleményé az ellenzék ezen viselke-
dése ellen s milyen nagy mértékben elitélte azt. 

Ezekkel szemben tehát hiába hajtogatják, 
hogy obstrukezió nem volt s hiába fenyegetőz-
nek, hogy még csak ezután fognak  obstruálni 
mert ugy a kormány, mint a mellette szilárdan 
álló többség tudni fogja  kötelességét s fog  mó-
dot és alkalmat találni, hogy az országttgyeit 
a rendes kerékvágásba visszavezesse. 

A költségvetési törvény nincs ugyan meg-
szavazva,. azért azonban az adókra vonatkozó 
pénzügyi törvények ereje és hatálya egy csöp-
pet sem gyengült meg s azért ezeket a törvé-
nyeket nÉeg-kell tartani. 

A bélyeg törvény meghatározza, hogy 
milyen beadványra milyen belyeget kell tenni. 
A ki a bírósághoz beadványt intéz, köteles arra 
bélyeget tenni s ki ezt elmulasztja, azt jogo-
san leletezik meg, mert az ezekrol intézkedő 
törvény hatálya most sem sziint meg. Igaz 
ugyan, logy a lelet összegének végrehajtási 
uton vató felszedése  lehetetlené van téve, de 
mihelyt a költségvetési törvényt megszavaz-
zák, eniek sem áll utjábau semmi. 

A törvény meg határozza azt is, hogy 
melyik szeszgyár mennyi szeszt főzhet,  s a ki 
ezen a határon túllép, azt most is megfogják 
büntetni, csak hogy a mennyiben pénzről van 
szó, ez; egyelőre nem lehet rajta közigazgatási 
uton felhajtani. 

Egyszóval a költségvetési törvény hiánya 
csak ast jelenti, hogy az adókat stb. végre-
hajtás utján behajtani egy ideig nem fogják, 

Folytatta a 

1889. 
Az uj év küszObén minden ember 

Önkénytelenül íb vissza tekint a lefolyt 
év eseményeire. 

Koronás fők;  — as államok sor-
sának intézésére kijelölt férfiak  és fak-
torok, valamint családfők  egyszóval min-
denki visszaidézi emlékébe azon örfim-
teljeB vagy szomorú perczeket melyek-
nek a letűnt évben a Gondviselés ki-
fürkészhetetlen  intézkedése folytán  Bor-
sosa volt. 

Aggódva tekintQnk a bizonytalan 
jövóbe, hiszen kitudná előre megmon-
dani azt, hogy a sors könyvébe mi van 
megírva? ki tud belátni a jövóbe. hogy 
ez mit rejt magában? 

Heg kell nyugodnunk tehát azon 
változhatlan helyzeten, hogy nekünk a 
titkos jövó felett  csak gondolkoznunk, 
csak aggódnunk lehet. 

Azonban mégis vannak esetek, 
melyekben az ember saját sorsának, 
baját ügyeinek intézésére, tevékenysé-
gének irányítására befolyást  gyakorol-
hat — illetve tevékenységét, cseleke-
deteit sajátlagos elhatározásából irányi-
tólag érvényesítheti, de csak azon ügyek-
ben, melyek a Mindenható parancsa sze-
rint az ember szabad akaratának elha-
tározása és intézkedései alá vannak 
utalva s ezen esetekben minden ember 
a saját sorsának a kovácsa. 

A lefolyt  év Magyarország történe-
tében nem fog  a szerencsés évek közé 
Boroztatni, mert ugy az általános politi-
kai, mint a társadalmi életben oly meg-
lepetések, hogy, ugy mondjuk szomorú-
ságok érték a magyar nemzetet, melyek 
miatt az 1898-ik évet — ha lehetne — 
kitörülnók az évek sorozatából. 

Elveszitette Magyarország az ó 
védö-őrzö angyalát — el azt a jóságos 
„Erzsébet'et", kinek halála felett  a 
nemzet egy szivdobbanásban kesergett, 
a kit sirattunk és siratni fogunk  örökké. 

Aggódtunk a vagyon — polgári 
állás, — és munka egyenlőség tanait 
hirdető azon fészkelödések  felett,  melye-
ket csakis a társadalmi élet rákfenéinek 
lehet nevezni, de a melyek e haza föld-
jében termő talajra nem találtak s nem 
is találhatnak, mig a mostani s ehhez 
hasonló gondolkozású kormányférfiak 
kezében lesz a jogi és politikai felelős-
ség melletti közhatalom. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Képek a kaszárnyából 

i mittr mi i oijier. 
A .suszter* meg a .snajder" irigyelt 

emberek a századnál, de egyszersmind kevés a 
tekintélyök. 

Méltán is irigyelheti a többi boldogtalan 
infaaterista,  mert ók nem rukkolnak, csak dél-
után. A susztert, meg a snájdert ugyanis a 
regruta kiképzés keserves 8 hete után bete-
szik a „kompani-snajdereiba" a hol aztán a 
suszter meg a Bnájder olyan arany életet foly-
tatnak, hogy nem cserélnének a brigádérossal 
sem. Nagy ritkán esik meg, hogy kirukkoltatják 
őket. Inspiczirnngok nagyszabású manóverek 
alkalmával, a mikor is aztán az elczivilesedett 
fehérarezbórü  katonák elrontják a legsikerül-
tebb fegyverfogásokat  s több mint bizonyos, 
hogy mikor a rukkolások „piece de resis-
tance'-ja, az ünnepélyes defilirung  megy végbe 
a generális szine előtt, a suszter meg a snáj-
der okvetetlenül kidugják a fejüket  a nyílegye-
nes sorból, vagy visszamaradnak egy féllépés-
sel 8 igy tönkre teszik a .richtungot", a miért 
aztán hiába izzad cziánkálit dühében a kapi-
tány ur, a csúfság  csak megesett s a generális 
ur fejét  csóválva feddi  meg a kapitányt a 
legénység .hiányos kiképzése' miatt A susz-
ter meg snájder kihúznak ezért 6—6 óra va-
sat. Ilyen formán  a suszter, meg a snţjder, a 
mikor az ő kirukkolásokat avizálják, már el-
vannak készülve, hogy nem uszszák meg szá-
razon az .Ubungot". 

Közgazdaságilag sem zártuk le va-
lami nagy örömmel a mult év mérlegét, 
mert az államot fenntartó  elem -a tulaj-
donképpeni birtokosság nem kapta meg 
azon eredményt, melyet munkálkodása 
után várt s a mely az előbbi terméket-
len évek számát egygyet csak szapo-
rította. 

Mindez nem volt elég, hanem 
jött a széthúzás, az egyenetlenség, az 
áldatlan, személyi harcz a Nemzet szi-
vében : a képviselő házban; abban a 
házban, a mely alkotmányunknak egyik 
faktora,  a mely a magyar alkotmányos-
ságnak disze és büszkesége. 

Bizony szomorú volt látni, hogy a 
törvényhozó testület nem tudta meg-
alkotni azon törvényeket, melyekre Ma-
gyarországnak ugy alkotmányjogi, mint 
jogfolytonossági  és közgazdasági szem-
pontból 1898. deczember 31-ére oly na-
gyon szüksége lett volna. 

Szomorú volt látni, miként sikerült 
néhány honatyának puszta személyi gyű-
lölség és torzsalkodás alapján az ország-
gyűlés és kormány jóra törekvő mun-
káját megakadályozni a helyett, hogy 
kötelességeiket az érdemleges tárgya 
lások keretében a törvények megalko-
tása által teljesítették vjloa. 

Hasonló parlamentális eseményektől 
az Isten mentsen meg ez évben és jö-
vőre pedig legyen e házában boldogság 
és öröm, szűnjék meg minden személyi 
harcz és gyűlölködés, a hon atyák 
munkálkodjanak, érdemlegesen vitat-
kozzanak és alkossanak törvényeket, 
melyekkel hazánk alkotmányának mind-
annyi védbástyát emeljenek; adjanak jó 
példát és intsenek arra, hogy a folytonos 
egymás elleni áskálódás, jogosulatlan 
egyéni ámbiczió a Magyar nemzetet és 
alkotmányt tönkre, — mig ellenben a 
lelkiismeretes s a közjóra irányuló 
együttes munka teljesítése azt boldoggá, 
hatalmassá, fényessé  teszi. 

Újév . Al elkövetkezett uj esztendó al-
kalmával megragadjuk az alkalmat, hogy lapunk 
olvasóinak szerencsés, boldog uj esztendót kíván-
junk. Az uj év mi ránk is sok változást hozott 
be. Eltekintve a szerkesztőség változásától a lap 
nagyobb alakban természetesen megfeleli  bóvebb 
tartalommal jelenik meg ; a mai naptól kezdódólog 
betffii  is szebbek, kiállítása csinosabb lett. Kérjük 
olvasóinkat, bogy lapunkat mint eddig ugy ez-
után is az 186b évben pártfogásukba  s jóaka-
ratokba részesíteni szíveskedjenek. 

A suszter képtelen , Richtungot" tartani, 
a snájder meg nem képes a „schultertet" 
forschriftosan  csinálni. 

Hogy mi az a „richtung" meg a ,scul-
tert*, azt persze czivil embernek nehéz meg-
magyarázni. 

A richtung például az, a mi — nincs. 
Tulajdonképen az volna, hogy mikor 25, meg 
több katona áll egy sorban, hát sarkuk is egy 
vonalban legyen, a bakkancsuk hegye is, a 
válluk is. meg a sapkaszélük is „elvágjon", 
így talán a sajnálatraméltó, szegény czivilész 
is képes lesz felfogni,  hogy mi az a „richtung" 
és miért nem létezik „richtung" ? Mert az em-
beri test se nem koczka, se nem tyúktojás, 
hogy egyforma  legyen. 

A czingár infánterisat  Knobl például pisze, 
; de nagy lába van, mig corporal Weiszról azt 

iija a .personal beschreibung", hogy „Nase 
groes; Statur dick*. 

Már most szeretném látui azt a generá-
list, a mék ezt a két embert richtungba âlliţja. 
Persze ezt egyik sem tudná, de hát követelni, 
az egészen más. Követelni minden feljebbvaló 
követeli az alantabb állótól, hogy mikor be-

; adja a jelentést, legyen .richtung". Természe-
tes, hogy nincs s ilyenkor azt mondja a kapi-
tány a hadnagynak: 

— Egyáltalán nem tudom, mivel foglal-
koztatja a hadnagy ur délután a legénységet? 
A kiképzés mizerábilis, a disciplin fenomenális, 

> szóval a század kolosszális, milyen rossz 1 Je-
gyezze meg magának, hadnagy ur stb.. . . 

A hadnagy ur az őrmesternek: 
— Őrmester, miért nem marad otthon 

fogpiszkálót  faragni?!  Minek eszi a zupát, ha 
még „richtungot" se tud csinálni"?! 

Az őrmester a káplárnak: 
Kend marrhaü!... 
A káplár nem szól semmit, csak képen 

teremti az infanteriszt  Knoblt, hogy az eget is 
bőgőnek nézné, ha muzsikalis ember volna. 

Szóval az őrmester káromkodik, a káp-
lár pofozódik,  a hadnagy meg észre vesz miu-
den hibát s hull a pofon,  izzad az ttstök s 
pattog a káromkodás a századnál. 

Hát ez a „richtung"! 
Hogy mi a „schultert" az persze nehéz 

megint megmagyarázni. Ez az volna, hogy a 
katona vállára kapja fegyverét.  Ezen látszó-
lag egyszerű művelet azonban bámulatosan 
komplikálttá válik az „Exercier Reglement* 
idevonatkozó utasításai folytán. 

Az igazi „schultert* ugyanis nem olyan 
„schultert", hogy a baka nagy lomhán vállára 
hajţja a puskát, mint a zsidó a nyulbőrt Az 
igazi schultert egységes mozdulat, három erő-
sen kifejtett  taktussal B kemény testtartással. 

Ennek a három taktusnak egy azon mi-
nutumban kell megtörténni, a .schultert" kom-
mandó elhangzik. Persze, hogy elkésik há-
rom—négy. 

A suszter, meg a snájder köztük van. 
Hogy a suszter meg a snájder ügyetlen-

sége mennyire köztudomásu dolog a Bzázadnál, 
az kitűnik abból, hogy valahányszor nagyon 
rosszul talál menni egy-egy fegyverfogás,  a 
kapitány ur a nélkül, hogy előkeresné a sor-
ból a hibázókat, lekiílt a lóról: 

, -. — Suszter, snájder! Hat óra vas !. 

Ha ilyenkor aztán az őrmester jelenteni 
bátorkodik: 

— Kapitány urnák alázatosan jelentem, 
a susteráj nem rukkolt ma; a kapitány el-
utasitólag legyint a kardijával: 

— Az mindegy, ha itt volnának, ugy se 
tudnik! 

Ilyenképen kerül néha a suszter meg a 
snájder váratlanul krédóba. 

Egyébként a suszternek meg a snájder-
nek jó dolguk van. 

A mig a legénység a rukkolásho* készü-
lődik, a suszter kalapál izgatottan, a snájder 
meg zakatoltatja a gépet rettenetesen. A vi-
lágért se néznének fel  a sürgős munkától, leg-
feljebb  az őrmesternek jelzik, hogy rendkívül 
sok a munka, nem győzik. 

A mint aztán a regiment utolsó abthei-
limgja is kimasirozik a kaszárnya udvarán, a 
aaájder sutba dobja a rongyos bakanadrágokat 
és végig nyúlik a strózsákon. 

A suszter is félre  teszi a munkát csak 
» kalapács marad a kezében. Avval szeret 
gesztikulálni. Legjobb izü diszkurzusait félbe 
szakítaná, ha a kalapácsot elvennék a kezé-
ből. Azzal ad nyomatékot minden szavának. 

A snájderájba aztán betéved a napos 
káplár is és aztán délig, mig a század beruk-
kol, elkomázzák as időt 

A Buaiter érdekes dolgokról mesél. 
Egy üveges tótról, a ki egyszer az ő 

falujokban  volt, aztán viabe ölte ott magát 
mert elvesztette az Uvegvágóját a Idbe gyé-
mánt volt Hát oszt megkerült harmadnap as 
üvegvágó. A suszter kis öcscse találta meg 
a réten. 
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Előfizetési  felhívás. 
A .Csíki Lapok" 18i9-ik év el«ő év-

negyedére előfizetést  nyit az eddigi elő-
fizetési  árak mellet t : 

Egész é v r e . . 8 korona (4 ht . ) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Kttl idldre: 12 koron» (6 írt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátralékban vannak, hogy a h á t r a l é k o s 
összegeket kiadóhivatalaikhoz (Györjry-
jakab Márton könyvkereskedése) beküldeni 
szíveskedjenek. ' 

A. „ C s l ^ i XjapcOs" 
kladójL 

K f i l i O S F É t Ü H . 
— Személyi hírek. A mint az első ol-

dalon közölt munkatársak névsorából látható, 
szerencsések voltunk még megnyerni munka-
társak gyanánt dr. Egyedi Arthiir, Gajári Ödön, 
ilr. Wemer Gyula oreziiggyüléai l;épviseló ura-
kat Budpestről; továbbá Becste Imre megyei 
aljegyző urat. 

— Kinevezések a honvóisegnól. Ja-
nuár hó 1-ével a honvédség tartdékában lévő 
tiszthelyettesek, valamint volt ejjévi önkénte-
sek közül tömegesen nevezetţ ti ö felsége 
tiszteket. Ezek között látjuk Bio.e Imre csik-
megyei aljegyzőt lapunk munkatársát, m j n t 
tartalékos honvéd tisztjelöltet, a ki hadnagy 
gyá neveztetett ki. Gratulálunk. 

— Újévi tisztelgés. A varmegyei köz-
ponti közigazgatás és Szeredaváros tisztikara újév 
napján testületileg tisztelgett a ineg;e alispánjá-
nál lliliály Ferencz főjegyző  vezetéké alatt. A fő-
jegyző beszéde első részében foglalliozolt  a mos 
taui politikai helyzet sivárságával B kiemelte, hogy 
annak hátrányait leginkább érzik a cözigazgatási 
tisztviselők, kiknek a megélhetés ^ekintetébeni 
jogos igéuyeik kielégitéae szenvedi a miatt a 
legnagyobb hátrányt. Beszéde máeodjt részében 
igaz lelkesedéssel fejtette  ki a tisztikar tántorit-
hatlan bizalmát és ragaszkodását az Uispán sze-
mélye iránt, kérve ót, hogy jövőre ii ugyauazon 
hajlamát a tisztikarról szemben íeujtartani szí-
veskedjék. Az elhangzott s/é£ üdvözjő beszédre 
a tisztikar lelkes éljenzése hangzat ţ fél,  minek 
csillapultával alispán ur előre bucsitva, hogy az 
újévi gratulaciiék régi taráti és cukládias színe-
zetét az ujabb időben magasabb körökben politi-
kai nyilatkozatokra is szokták felhasiiálni,  mitől 
azonban a maga részéről eznttal eltér, — meleg-
szavakban köszönte meg a tisztikar rés:éről kifeje-
zett jókívánságokat s biztosította váltczhatlan ba-
rátságos jó indulatáról a jövőre nézve is. A tiez-' 
kar megbízásából Mikó Bálint főispán  irat alispán 
és főjegyző  nrak üdvözölték zsögödi lakásán B 
fejezték  ki szerencse kivánatukat a maguk és tisz-
tikar nevében. A kir. lörvényszékntl Gyárfás 
László elnök betegsége miatt ez idéi az újévi 
tisztelgések elmaradlak. 

— Uj aliapán. Udvarhely megye főispánja 
Gróf  Haller János a Jakab Gyula lyugdijba 
menésével üresedésbe jött alispáni székben 
helyetes alispánkép Gróf  Lázár Adán főjegy-

zőt Ültette bele. Gróf  Lázár Ádám decz. 29-iki 
rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag Udvarhely-
megye alispánjává választatott meg. Örömmel 
gratulálunk Gróf  Haller János főispán  ur ez 
előrelátó komoly eljárásának és a vármegye 
törvényhatósága szerencsés választásának, mi-
vel az iţ| alispán urban a vármegye törvény-
hatósága egy munkás, szorgalmas és jól kikép-
zett erőt és egy nemesen gondolkozni szokott 
férfiút  nyert. 

— Jó Fülöp. Az oltáregylet szokásos 
évi mulatsága iránt ez idén is igen nagy az 
érdeklődés. Az estélyt műkedvelői előadás fogja 
bevezetni. Csiky Gergely ismert kitűnő vígjá-
téka a jó Fülöp kerül színre, mely igen élve-
zetes estét fog  a közönségnek szerezni a mint 
mi a rendező hölgyek routinját ismerjük s a 
szereplők névsorából meggyőződést Bzereztünk. 
Természetes, hogy az előadást táncz fogja  kö-
vetni és pedig valószínűleg kivilágos kivirrad-
tig. Az előadás s estély f.  é. január 7-én fog 
megtartatni s a színlapok már ki íb vannak 
bocsátva, melyből a nevezetesebb részeket mi 
is itt közöljük. A jó Fülöp. Vígjáték 3fel-
vonásban. Irta Csiky Gergely. Személyek: 
Hernádi Fülöp — Kiszner Ödön, Góth Má-
tyás — Pototzky Pál, Matild, Klára, leá-
nyai Szatmári Sárika, Kozma Viktória, Vathay 
Béla, Matild férje  — Vass Lajos, Ottil, Béla 
nővére — Pototzky Antalné, Várdai Ottó — Gö-
zsi Péter, Adél, neje — Szász Jólán, Déri An-
dor — Csibertics Imre, Adolf,  inas — . * , 
Marcsa, szobaleány — Szathmári Olga. Tör-
ténik ez első felvonás  Góth nyaralójában, a 
főváros  közelében ; a második Vathay Béla fő-
városi lakásán: a harmadik egy hazai fürdő-
helyen. Helyárak: Oldalszék 1 frt.  Körszék a 
két első sorban 1 frt,  a 8-ik, 4-ik és ö-ik sor-
ban HÜ kr. Állóhely 50 kr. Katonáknak és ta-
nulóknak állóhely 30 kr. Gyermekjegy 80 kr. 
Karzat 20 kr. Jegyeket az előadás estéjén <> 
órától a színház helyiségében, előlegesen pedig 
Györgyjakab Márton ur könyvkereskedésében 
lehet váltani. Ugyanitt eszközölhetők az elő-
jegyzések is, a melyek csak 5-én estig érvé-
nyesek. Az elóadás kezdete 7 órakor 

— Halálozások. Csik-Várdotfalva,  Cso-
botfalva,  Csomortán, Pálfalva  községek körjegyzője 
Becze Ferencz a mult év utolsó napján hosszas 
betegeskedés után elhalálozott. A testileg gyenge 
és félszeg  körjegyző bár betegeskedése a nyár 
elején kezdődött, a legnagyobb megerőltetés mel-
lett egész a halála előtti napokig igyekezett hi-
vatalos teendőit végezni s ebben senki segítségére 
nem volt. Az élethez való minden ragaszkodása 
mellett tüdőbaja végkép kimerítette azonban min 
den erejét s a gyógyíthatatlan kórnak élete, java 
korában áldozatul esett. Temetése a kör községei 
lakósságáuak nagy részvéte mellett január 2-án 
történt meg Özvegy :dósebb O e r i n g e r Fe-
renezné csikbánkfalvi  Keresztes Veronika folyó 
évi deczember hó 23 án délelőtti fél  « órakor, 

| életének 7A-ik évében a haldoklók szentségének 
! áhítatos felvétele  után megszűnt élni. A drága 
| halott hűlt tetemét e hó 25-én délután fél  két 
órakor helyezték a gy-alfalvi  róui. kath sírkert-
ben örök nyugalomra, nagy részvét mellett. Nyu-
godjék békében! 

— Szabályrendelet jóváhagyásának 
megtagadása. A vármegye közönsége által 
a kötelező tüzkárbiztositás életbe léptetése, s 
e czélra a megyében egy társulat szervezése 
iránt szerkesztett szabályrendelet jóváhagyását 
a belügyminiszter a megye közönsége ismételt 
fölirata  daczára is megtagadta. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
gyergyó-szentmiklósi Kricsa Lukács, székes fő-
vÁroBi számtiszt vezeték nevének .Kricsfalvi'-
ra kért változtatását engedélyezte. 

— Koroaolyasaeson. Hölgyek sikon-
gatáaa, urak kaczagása jelenti, hogy megnyílt 
a jégpálya a Molnár és Gözsy féle  kaszálón, 
melyre a mellette elfolyó  patakból vezették 
rá a vizet, mesterségesen idézvén elő azt, a 
miben más városok a természet adományaiból 
részésülnek. Valóságos népvándorlás indul meg 
ebéd utánonként a kis zug utcza felé,  amely 
a korcsolyatérhez vezet s megkezdődik a csa-
pózás, malmozás, vasutazás s hangos lesz a 
környék. Elismeréssel kell megemlékeznünk az 
idei jégről. A mai rövid ideig még volt, nagy 
gondozásra mutatott s a gazda dicsérete hal-
latszik mindenfelé.  S ó bizony ezt megérdemli 
önzetlenségeért is, mert ő maga nem korcsolyás. 
Vasárnap, újév napján délután óriási költség-
gel s berendezéssel pazar fényű  kivilágítás volt 
egész esti 5 óráig. A czigányzene hangjai mel-
lett korcsolyázó párok négyest jártak, verse-
nyeztek, kergetőztek s egyszerre felgyúlnak 
az óriási luszterek. A pavillonon vagy 6, a jég 
határain körül vagy 20—25, szóval nagyon sok 
gyertya elégett, míg a félhomályban  tovasikló 
párok és magánosok olyan sajátságos fényben 
tűntek fel,  mintha kisértetek lettek volna, kik 
szédítő gyorsasággal járták éjjeli tánezukat. A 
kivilágítás ugy lehet gyakorta ismétlődni fog. 

— Jurista bál. A csikmegyei juristák 
körében mozgalom indult meg egy egész Csik-
megyére kiterjedő „Jurista bál" rendezése 
iránt, mely ugy látszik, az idei farsangnak 
kiemelkedő pontját fogja  képazni. A bál elnöke 
Mikó Bálint főispán,  alelnökökül Gyárfás  László 
kir, törvényszéki elnök, Becze Antal alispán, 
Élthes Zsigmond táblabíró és Lázár Menyhért 
országgyűlési képviselő kéretnek föl.  Mint ren-
dezők részt vesznek benne a csiki jogász vi-
lág nagyobb része. A bál febr.  4-re terveztetik 
s a madéfalvi  emlék alap javára, mivel annak 
költsége még máig sem telt ki egészen a be-
folyt  összegekből. Az igazán fényesnek  ígér-
kező mulatság iránt megyeBzerte igen nagy 
az érdeklődés, idősebb juristák szájából hal-
lottuk elhangzani a buzditó szavakat: fiatal-
ság, a mi bálunk, aztán fényes  legyen. S az 
ifjabb  nemzedék vállvetve, igyekezik, hegy ezen 
eredeti eszmét diadalra, segítse s a; öregek 
beléjük vetett bizalmának megfelelten. 

— Fánkestély. A vasánupi Fánkes-
tély, mint mindig, ugy most is igen szép tár-
sasági vonzott a Csillagba, AZ érdeklődést 
fokozta,  hogy a 100 drb fáné  közül egyikbe 
egy darab aranyat sütöttek bele és nagy volt 
a kíváncsiság, ki lesz az a szerencsés, a ki-
nek az aranyos fánk  jut. Egyszer-egyszer ugyan 
felhangzott  az öröm Káltás s az arany csen-
gése, de a másik pörezhen mindjárt leleplez-
ték, hogy az bizony a saját tárczájából került 
ki. Végre nagy riadallal — 50 drb fánk  árán — 
Berczelly főhadnagy  vitte el a pálmát s illetve 
találta meg az 5 frankos  aranyat egy fánk 
belsejében. Aztán folyt  a mulatság éjfélig, 
mikor a társaság oszladozni kezdett. 

— Tudja ken' — mondja a suszter — 
csak egy szemernyi kis fehér  kő volt a vé-
gibe, a ki ugy vágta az üveget, mint a bicska a 
vajat. Aszonta a jegyző, hogy megér száz frtot. 

A snájder azt mondja rá: 
— Avvót a! Gyémánt. 
A napos mindjárt emlékszik egy zsidóra, 

a kit az utczán látott a mult heti vasárkor, 
annak az ujján is olyan gyűrű lehetett vagy 
hat, mert nagyon ragyogott. 

A snájder azt mondja rá : 
— Fene egye meg a zsidóját! 
A zsidót aztán elszidják vagy egy fél-

óráig. A zsidókról a .zupásokra* kerül a Bor. 
A „zupások" alatt értetnek mindazon katonai 
személyek, a kik hivatásszerüleg űzik a kato-
naságot, tehát a manipulás őrmestertől fel-
felé  a táborszernagy ó exczellencziájáig. 

— A mi kapitányunk komisz ember — 
mondja a suszter — egyet lódítva a kalapá-
cson — Boh'se ad „rútot*, azt szeretné, ha 
a katona „haptákba" jönne a világra. 

— Bezzeg ha ö se lovon ülne, haiiem 
együtt szorulna velünk a glédába, tudom nem 
kiabálna mindig „stramm*, keményebben. Köny-
nyü neki, nehéz a szegény embernek, véleke-
ilék a snájder. 

A suszter csak beszél: 
— Csak azt nem tudom, hogy kék el-

csapni a manóvert ? Már megpróbáltam maró-
dit jelenteni, aszontam az ezredorvos urnák, 
hogy nagyon dobog a szívem, aszonta, hogy 
dobog kendnek a feje  lágya. Hát oszt nen| 
mertem tovább izélni, mert aszonta, majd adl 
ü nekem szimulálást. Azt mondta szimulálok.] 
Pedig szimulál a fene.  Azt se tudom, mi az II 

A napoo todni véli. | 

— A szimulálás az, a mikor valaki olyat 
mond magáról, a mi nem igaz. Azért ha a 
maródi viziten szimulál valaki, ugy kihúz 7 
nap „ajnczelnt", mint a pinty. 

— Hát csak jó vóna pedig, ha ki lehetne 
bújni alóla. A manóver után oszt haza menni. 
Tudom istenem nem hordom többet senki te-
hene fiát,  csak egyszer hosszú szabadságot 
jelentsek a reporton. 

— Hallotta kend — újságolta a snájder, 
hogy a mi kis hadnagyunk hosszú szabad-
sága megy V 

— Mén az esze kendnek szabadságra, 
vagy talán el is ment — hát nem tudja kend, 
hogy a hadnagy ur Scheer a katona isko-
lába volt a a ki onnan kijön, annak szolgálni 
kell vagy nyolez évig, nem léphet addig ki, 
szólt fölénynyel  a napos káplár. 

— Hát mán káplár ur én jobban tudom, 
mert hogy a hadnagy ur is ugy akar kilépni, 
hogy szimulál, neki is dobog nagyon a szive. 

A suszter ravaszul mosolyog. Dobog azért 
a szép kis barnáért ott a nagy házba. Szép 
egy fehir  cseléd ! Tegnap ÍB vele sétált a had-
nagy ţur! 

— Hát oszt azért dobog a szive? 
— Azért ám, mert ha katonatiszt meg 

akar házasodni, hát 30,000 forintot  kell neki 
letenni, a kit ugy hinak, hogy kóczió. 

— Cz . ez cz sok pizl 
álmélkodik a suszter. 

— Hát oszt azir dobog a hadnagy ur 
ssive, hogy kiszuperálják?! 

Tovább is fűznék  a szót, de e pillanat-
ban kardcsörtetés hallatszik az ajtóban. A susz-
ter, snájder Ijedten kapnak munkához. A susz-

ter irgalmatlanul kalapál egy bőrdarabot, a 
snájder egymáshoz varrja egy nadrágnak a 
két szárát ijedtében s e közben belép a had-
nagy ur Scheer. 

Csak mosolyog egyet zavarukon, nem 
szól semmit, körülnéz, kimegy. 

— Bizonyosan sikerűit mán neki valami, 
azért nem törődik velünk. Tudom máskor rap-
portra stimmolt volna bennünket a kamázásért. 
Czibil ő mán, lélekzik fel  a snájder. 

— Lám ezt meghagyják maródinak, en-
gem nem,, pedig tudom, ennek Bincs több bţja, 
mint nekem l . . . . 

Megemlékeznek a Jóska sógor esetéről is. 
A Jóska sógor jelenleg vason csücsül az 

egyesben, mert beleköpött a köpóládába. A 
köpóláda ugyaniB katonáéknál nem arra szol-
gál. A köpőláda itt szobadísz, melyet az .or-
bajtosok* tiszta poronddal teletöltenek, a po-
rondba aztán a kis dobos kötelessége körmével 
czirádákat rajzolni. A kis czigánydobos olyan 
tökélyre vitte már e művészetet, hogy a homokba 
rajzolt czirádákkal bizonyára elismerő okleve-
let kapna valamely ornamentikái kiállításon. 

Hát ebbe köpött bele a Jóska. Azért 
csukták be a Jóskát. Sajnálkoznak a Jóskán. 

Ezenközben azonban .Gewehr herauszt" 
kiáltanak a vártán. A kaszárnya visszhangos 
kapuja alatt pereg a kis dob. A napos káplár 
megigazgatja magát és kimegy a .gangra' 
várni a századot, a mint Illik. A suszter meg 
a snájder pedig pokoli kalapálást s zakatolást 
visznek végbe, míg a század berukkol s jelen-
tik az őrmester urnák, hogy annyi a dolog, 
hogy jó volna talán elengedni nekik a dél-
ntAnl lrirntkoltat. 

— Egyházi zene. A 'gyergyó-szentmik-
lósi Hilária daloskör Kricsa Péter karnagy ve-
zénylete alatt karácsony napján az örmény 
szert templomban a Weber D-dur karácsonyi 
miséjét és több alkalmi énekrészekbt — utóbbi-
akat orgona kiséret mellett — énekelte ma-
gasztos előadással, mely nemcsak a hívőknek 
de a zeneértőknek is épülésére, gyönyörűsé-
gére szolgált. 

— a miniszter elismerése. Gyergyó-
szentmiklósi gazdasági tudósító Deér Venczel 
ur a fóldmivelésügyi  m. kir. minisztertől 72008. 
BZ. a, a következő elismerést kapta: E folyó 
év Tekintetesaéged gazdasági tudósítói minő-
ségében teljesített munkásságának 24-ik évét 
fejezi  be, bizonyságát nyújtva annak, hogy 
hazánk földmivelési  ügye önzetlen és buzgó 
egyének munkásságában tovább fejlődésére 
nézve, biztosítékkal bir. Tekintetességed gaz-
dasági tudósítói működése mezőgazdaságunk 
föllendülésének  korszakával esik Ö B B Z O s igy 
az elért siker érileméből Tekintetességedet is 
rész illeti meg. Fogadja ezen hosszú idfin  át 
teljesített közhasznú munkásságáért őszinte 
köszönetem kifejezését  s engedje reménylenem, 
hogy a vezetésem alatt álló minisztériumot, 
feladatának  teljesítésében ezentúl sem szűnik 
meg támogatni. Budapesten, 1898. évi decz. 
hó 10-én. Darányi. 

— Tűs. Csík-Szépvizen az elmúlt héten 
nagy tűzeset történt volt a Szánni g örökösök-
nek és Domokos István örököseinek gazdasági 
épületei égtek el. A tiiz állítólag gyujtogatás-
ból támadott, sőt mint értesülünk a csendőr-
ség a gyujtogatót már le is tartóztatta. 

— A. szentkirályi saép molnámé 
esete eldőlt a marosvásárhelyi kir. táblán. A 
tábla nem látta bebizonyítottalak, hogy az 
aBBzony férjét  mégmérgezte, megváltoztatta 
a csik-szeredai kir. törvényszék ítéletét, mely 
köztudomásúlag életfogytiglani  fegyházról  szól 
s a molnárnét a vád és következményei alól 
teljeBen felmentette.  Illetékes körök érdekkel 
várják ez ügyben a Curiának végérvényes 
megnyilatkozását. 

— Mérték gyanánt használt edé-
nyek hitelesítésének felfüggesztése.  A 
.kereskedelmi miniszter a mult v̂beti Jtüutatt 
azon rendeletének hatályát, melylyéía vendég-
lók, korcsmák s egyéb nyilvános helyeken ki-
mérésre és mérték gyanánt használt palrezkok 
és poharak korona bélyeggel való kötelező 
használatát 1899 január hó l-étól megkezdóleg 
állapította meg, a jövő évi julius hó első nap-
jáig közbejött akadályok miatt felfüggesztette, 
illetve annak végrehajtását a jelzett időig 
elhalasztotta. 

— Madaras t csendélet. Karácsony har-
madik Gnnepén László Kovács János házánál tár-
saság volt. Ott volt a többek között Csáki Imre, 
Outrán Márton s ez utóbbinak édes anyja László 
Jánoané is, kik ugy lehet jókora adagot vehettek 
be a pálinkából, mert folyton  inerkedtek egy-
mással s különösen <Jtarán látván, hogy a pálinka 
fogyatékán  van, anyjára támadt, hogy hozasson 
még. S midőn ez nem akart, fejszét  ragadott. 
Csáki az öreg asszony segítségére sietett, de vesz-
tére, mert a felbőszült  Outrán ugy vágta vállába, 
a fejszét,  hogy menten összeroskadt. Felgyógyu-
lásához kevés a remény. Outrán a tett elkövetése 
után azökési kísérletet tett, de a csendőrség nya-
kon csípte a letartóztatta. 

— Kriványit elfogtak.  Közel félesz-
tendeje mult annak, hogy az aradi 30,000 frtos 
sikkasztás napfényre  került s a sikkasztó péns-
tárost még mindig nem sikerűit megcsípni. 
Végre a mult év utolsó napján — újévi aján-
dékul — kapta az aradi rendőrség a bécsitől 
a következő sürgönyt: Krivány János árva-
széki pénztárnokot ma itt Sauter név alatt 
Bzegényen elfogták  és a tartományi törvény-
széknek átadták. — Rendőrfőnök.  S most ki-
sült minden. A tusnádi híres villa tulajdonosa 
bejárta Európát, volt Hamburgban, Berlinben, 
Drezdában, Olaszországban, mig végre pénze 
elfogyván  Bécsbe kerül, hol szegényesen ten-
gette életét. Elfogatása  is véletlen volt. Mintegy 
45 frot  és egy revolvert találtak nála. Öngyil-
kos akart lenni, do a hatóság keze gyorsab-
ban járt 

— Halálos végű véres verekedés. 
Juhász András, Juhász János B még egy nagy 
csoport madéfalvi  legény Zöld József  korcs-
májába mentek mulatozni, miközben egy más 
csoporttal találkoztak, kik között volt Ölti 
Ferencz is. A két csapat úgyis régi ellensé-
geskedésben élvén egymással czivakodást kez-
dett, mely azonban egy alkalommal semmi 
komolyabb következményekkel nem járt. Csak-
hogy a dolognak folyatása  is volt. Juháss 
András Juhász, János 'Ugyanis az elért siker-
rel nem elégedtek mşg hanem a haza felé 
tartó Olti Ferenczet megtámadván egy darab 
fával  oly csapást mértek fejére,  hogy az esz-
méletét vesztve maradt a küzdelem terén s 
kapott sebe következtében 1898 decz. 27-én 
meghalt. A megindult nyomozás Juhász And-
rás és János személyében kiderítette a tette-
seket, kiket a csendőrség le is tartóztatott s 
bekísért a csik-szeredai fogházba.  A vizsgálat 
folyik. 
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— Kirakat tolvajok. Btais jfondel  wik-
gyimeii kereskedő kirakata nem hasonlítható a 
vicii utoiai (illetek kirakataihoz • mégis ai ott 
naponkint látható pánitárciák, tükrük, lakatok 
megragadták Albert Márton éa Bilibók BurMk 
figyelmét  a ai éjuaka leplét felhaasnálva.  Uf» 
aiitették • fatáblát  a a kirakatbél több csekélyebb 
értékű holmit elemeltek. De rţjta veaztettek. Mert 
a csendőrség csakhamar nyakon caipte éket, kik 
elétt tettünket beismerték s ai ellopott tárgya-
kat visaiaszolgáltatták. — Qyimea-Középlokon a 
Bükkhavas patakán Tanké György hosszabb távolléte 
alatt ismeretlen tettes behatolt B a ládát feltörve 
9 írt készpénzt ellopott. A csendőrük a tettest 
Sáry György 23 éve* legény személyében kide-
rítették. ki tettét a bosiuvágygyal indokolta. Kisült 
ez alkalommal róla, hogy Tankétél egy más al-
kalommal ellopott 20 írt tettese is é volt, mely-
lyel annak idején Bodor Erzsébet volt gyanúsítva. 

— Olvasóköri gyűlés. A caik-szeot-
györgyi olvasókor, 1698. decz, 27-én tartotta meg 
közgyűlését. A gyűlést Panajott Ferencz elnök 
megnyitván, olvastatott a titkári jelentés, melyben 
egyebek közt fel  lett emlitve, hogy az olvasókör, 
önvédelmi harczunk 60 éves évfordulója  alkal-
mával márczius lű-én érdekes programmal haza-
fias  Bzép ünnepélyt rendezett és egy hónapig 
nemzeti szinti lobogót tűzött ki. Mikor pedig di-
cséiitt Erzsébet királyné rémeB halálának bire 
rázta meg az országot szintén egy hónapig gyász-
lobogót tűzött ki, s igy a két községben az is-
kolák mellett a kór szokott fontosabb  események 
alkalmával hazafias  érzelmeinek jelekben is ki-
fejezést  adni. A pénztári számadás 10« frt  73 
kr. pénztári maradékkal, valamint a népkönyvtár 
Demeter Berta és Hodor Jakab vizsgálóbizottsági 
tagok jelentése alapján 261 drb könyvvel rend-
ben találtatott. Tompos János pedig a „Falu Rossza* 
czimü népszínmű elóadása alkalmával általa ke-
zelt bevételekről lesz jelentést. Összes bevétel 
62 frt  21 kr. Ez alkalommal felfilflzettek:  Imre 
Károly 1 frt  50 krt. N. N. 1 frt  10 krt. Madár 
Imre, Potoczki András, Todor Miklós 1—1 frtot. 
László Mari 00 krt. Gagyi Dénes 80 krt. Gondos 
Imre, Benke Gyula, X N. 60-00 krt. Czikó Sán-
dor, Gondos látván 50—50 krt. Magyary Károly 
az olvasókör részére 2 frtot,  és az olvasókör ke-
zelése a)á 5 frtot  tett le, a mihez Márton Zakar 
még 1 frttal  járult. Az olvasókör jegyzőkönyvi 
köszönetét fejezte  ki ugy a felülftzetAknek,  va-
lamint az előadás szép sikeréért az összes szerep-
lőkkel szemben. Köszönetét nyilvánította még 
Madár Antaluak 22 év folyam  természettudományi 
könyvért, Márfon  Károlynénak szlnpadiruhák és 
és zászlokészitéséért, Puskás Lajos és Füstös Sán-
dornak sziupadi díszletek festéséért  és Tompos 
Jánosnak sziupadi deBzkák ajáudékozásáért. A köz-
gyűlés a volt tisztikart a melynek elnöke Pana-
jott Ferencz, jegyzője Márton Károly, könyvtár-
noka Füstös Sándor, pénztáruoka Beke József, 
ellenőre Tompos Pál, újból megválasztotta. 

— Erős sovinista agy a, de derék ma-
gyar ember Szalay Farkas honfitársunk,  ki fel-
buzdulva a Kiondykében hirtelen meggazdago-
dott aranyásók sikerein, maga is elindnlt az 
arany termő, bé és jégboritotta, távol Észak-
Amerikába. Hogy azonban hazájától távol is ki-
fejezést  adjon magyar érzelmeinek még itthon 
ellátta magát megfelelő  ruházattal, fegyverrel, 
szerszámokkal, söt tekintettel a Kiondykében 
áralkudé rengeteg drágaságra, még élelmi sze-
rekkel is, melyek között élelmi é* gyógyszer 
gyanánt, néhány toczat négycsillagos Esterházy 
cognac foglalt  el tekintélyes helyet. Igaz ugyan, 
hogy mint Szalay írja, nagy beviteli vánint n?.ed 
tek be rajta partra szállásakor,de majd megfize 
tik neki a klondykeiek minden cseiipci aiany-
nyal; már jnnlig ha ez tény, akkor Szalay uram 
akár egy csákányvágást se tegyen, mert ma-
gából a vele vitt Esterházy cognacUAI is meg-
gazdagodhat. A mit tiszta szívből kívánónk 
is neki. 

C H A R K O K . 
M i l y e n l e s z 1898? 

Miilön az üres Szilveszter az iiló véghe-
tetlen síljália hanyatló ú-esztemlöre ráveti az 
utolsó lupát földet  s miilön ugyanezen pillanat-
ban megszületik az uj i-szteinló: ezen határ-
ponton snvár̂ ú szívvel fordulunk  :iz ismeretlen 
felé,  vizssalu szemünk kíváncsian igyekszik át-
hatolni az azt liorit" siirii fátyolon,  ile egészen 
hifiin,  inert emberi erö, foltíi  hatalom azt lol-
Milienteni teljesen képtelen s igy lehetetlen 
•.n> s tuilni. hoiiy mit reji méhében, hogy örömet 
lio'.-e vajry nyomorúságot s melyikből jut ki 
nasryoM» mértékben kinek-kinek az osztály-
része V 

Ks ez talán jól is van igy, hiszen a jó 
é- kellemes mindig elég korán van, midőn 
megérkezik, a bekövetkezendő szomorúságon 
pétiig azután is elég ic'.ónk van bánkódni. 

Vannak azomban olyan dolgok, melyek 
a természet ülök tőrvényein alapulnak, s me 
Iveket az emberi tudomány aok ezer évekre 
képes előre megállapítani. Első sorban ezek 
közül akarjuk elmondani azokat, melyek az 
18íW-dik esztendőre vonatkoznak. 

A húsvét ünnepe az 18!C.)-ilik esztendőben 
április másouikára esik, e miatt a farsang  egyike 
jesz a legrövidebbeknek csupán 39 napig fog 

tartani, a aok leánnyal megáldott apákra nézve 
azonban ez is elég hosszú, külömben is a mit 
nem végezhetnek el a rendes farsangon  azt 
el fogják  végezni a Zöld farsangon. 

Lesz a jövö évben 3 napfogyatkozás  és 
2 holdfogyatkozás.  Ezek közlil nálunk egy 
részleges nap fogyatkozást  lehet szemlélni ju-
nius hó 8-án és egy részleges hold fogyatko-
zást deczember 17-en természetesen ha az idő-
járás megengedi. 

A tavasz kezdete márczius 20-án esti 8 
óra 48 perezre esik, ez a tavaszi nap éj egyen-
lőség idő szaka, mikor a nappal és az éjjel is 
pontosan 12 órából úll. Nyár kezdete junius 
21-én délután 4 óra 45 perez. Ekkor vaji a 
leghosszabb nap, nálunk 15 óra 58 perez. Ősz-
kezdete szeptember 23-án reggel 7 óra 30 percz-
kor, tél kezdete pedig deczember 22-én reggel 
1 óra 56 perczkor, ekkkor van a legrövidebb 
nap. nálunk 8 óra 22 perez. 

Az uj esztendő vasárnappal kezdődött s 
ugyan azzal védződik ezen esztendőben 53 va-
sárnapot ériink, ezen kivUl van még <>8 ünnep-
nap s igy összesen 121 vórösbetiis nap, tehát 
az esztendőnek majdnem egy harmad része 
ünneppel telik el. 

Ezek azon dolgok a melyeket biztosan 
tudunk s a melyek valósággal igy is fognak 
történni. Kevésbbé biztos azonban az időjárás 
melyet egyéb iránt a 100 esztendős kalandáriom 
szintén egész esztendőre előir. 

Január kezdete hideg, kevés hóval; fi-tól 
12-dikig havazás, a hónap vége felé  erős fagy 
és hideg. 

Február első napjaiban szél és hó, azu-
tán 8-dikig mérsékelt hideg, később zivataros 
esős, a hónap vége ismét mérsékelt hideg. 

Márczius első nyolez napjára télies időt 
, 12-dikén enyhülni kezd s 28-ig változó 

idő járás. Ettől kezdve a hó végéig enyhe napok. 
Igy lesz ez áprilisben is egész 6-ig. 

A szép időt később meleg eső váltja fel.  a 
hónap közepén tul szeles, hűvös idő lesz egész 
24-ig. Innen kezdve a hó végéig szép idő. 

Május széllel, esővel kezdődik, később 
hűvösre változik, a hónap közepén tul 24-ig 
enyhébb, azután ismét derült hűvös idő. 

Junius meleg esőt hoz, de csakhamar 
kiderül s jó meleg lesz egész 10-ig, azután 
szeles, borult, változó idő sok esővel, a hó 
végén ismét kiderül. 

Julius első harmadában meleg zápor esők. 
23-tól derült szép meleg napok lesznek. 

Augusztus eleje esős, borult, .izután zi-
vatarok és meleg napok váltogatják egymást. 

Szeptember derUlt meleg napokkal kez-
dődik, a mit esős idő vált fel,  a hónap köze-
pén es vége felé  szép idő, mely 27-tól* újra 
esősre változik. 

Oktiber hűvös idővel köszönt be, 5-től 
12-ig szép őszi idő. 15-tól 17-ig fagyos,  szeles, 
innen kezehe borult, esős. 2ü-dikán tul hó, köd. 
hideg. 

A mit ortóber elkezdett, azt folytatja 
november, vége felé  sok esővel és hóval. 

Deczember (leje esős. borús, azután hó 
és hideg, a karácsony nagy hóval és erős hi-
deggel kedveskedik. 

Az újesztendő uríJkodó plánétája Vénusz, 
az ég legszebb csillaga, a melyet közöuséges 
néven, mint vacsora csillant, vagy liajnal csil-
lagot ismerünk. 

A régibb időben az uralkodó plánetáknak 
nagy befolyást  tulajdonítottak, ma inár elihen 
nem igen hisznek az emberek, mindazonáltal 
kuriózum képpen felemlítjük,  hogy azon évek. 
melyek Vénusz felügyelete  alatt végzik pálya-! 
futásukat  inkább esőre, mint szárazsásra haj-! 
landók, általában azonban az időjárást meleg-
nek lehet tekinteni, igy mondja ezt a UX) esz-

tendős naptár. 
Az idő járást az esztendő első felére 

megjósolja Falb Rudolf  a vihar próféta  is s 
az ö jóslata is mnjdnem megegyezik a fentebb 
elósorolttal. Nevezetesebbek az ó kritikus nap-
jai. melyeken nagy förgeteg,  földrengés,  gáz-
robbanás. s más borzalmas dolgok történnek. 
Ilyen kritikus nap szerinte épen 23. les/., me-
lyek közül elsórendüek : január 12, febr.  10, 
márez. 11, ápril. 10, augusztus 21, julius 22, 
szetember 19. október 18 : másodrendűek: 
február  25, márez. 27, április 25. május !1 és 
25. junius 23. szeptember 5, november 3 és 

deczember 3: harmadrenilüek: január 2<>, 
junius 8, augusztus 27, julius 7 és deezemtier 27. 

Babilás. 

Egy vagy több évre 

h&szosbérbe ftdő 
Zsögőd fürdőn  a vendéglő 

esetleg az egész fürdő  üzlet teljes 
felszereléssel. 

Értekezhetni Kertész István-
nál Csik-Szeredában. 2-8 

B o r t "Wtk 
asztali-, pecsenye-, csemege-bort, 
cognaoot, idei kis üstos szilvóriumot, 
fenyóvizet  eredeti tisztaságban, felelős-
ség mellett nagyban és kicsinyben, mér-
sékelt árban ajánljuk. 
Árjegyzéket kívánatra, bérmentve ktlld. 

Székely-Reresztur, 1898. decz. 18. 
Székely-Borkereskedés Rész-

it - v é n y - T á r s a s á g . 

Sz. 6021—1899. 
k i . 

Pályázati hirdetmény. 
A esik-miniezenti kffijegyzői  körben, 

Csik-Zsögöd község székhelylyel, évi 240 
frt  fizetéssel  ujoran rendszeresített segéd-
jegyzői Állásra pályázatot hirdetek, s fel-
hívom m i n d a z o k a t , kik ezen állást elnyerni 
óhajt ják, hogy detkorukat és eddigi szol-
gálatukat igazoU okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket hozzám az 1899. év 
január 15-éig a»nál bizonyosabban adják 
be, mert a késSbb érkezőket figyelembe 
venni nem fegtni. 

A válaBztá» az 1899. év január hó 
20-án d. e . 8 órakor Csik-Zstigöd köz-
ség házánál fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1898. deczember 15-én. 
Fejér Sándor, 

2—3 főszolgabíró. 

• 
• 
• 
• 

K O R C S O L Y A K 
mindenféle  kivitelben. 

I s a p l i a t á 

T R O H Á N J Ó Z S E F 
vas,- fiiszer,-  és érczáru üzletében. 

Csik-Szeredában, piaezsor. 

S z e r l s e s x t ö i " ü z e n e t e i t . 
K. M. Volt egy szegény asszony. Sajnáljuk dr kölH'inénvckct csak alkulínilüg s akkor is u kgrii-kálili 1'Si'tWn közlünk. B. küldeményének lcliitt hasznát iioiu vehetjük Prózát Ifértlnk. 
M. A. Kolouvár. Kcnti Ozvuetiink öuuvk 

szól, bármily csinosuk legyenek is költeményei. Niues 
ugyan kizárva, hogy később egyet kicsípünk belőle, 
de csak alkoinilug. mint mutatványt önnek sajtó uliitt 
lévő füzetéből.  Prózát miudig szívesen és ürömmel 

HsdéftlTi.  A beküldött karácsonyi tárcza n 
karácsonyi számból lekésvén, immár idejét multa. 
Mást kérünk! 

KIADÓ LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Balánbánya közelében az ut mel-
lett ászokra rakva 60 drb aszta-
losnak való szép bükkfa  eladó. 
Értekezhetni Oyergyó-Szentmik-
1ÓBOD Oziffra  Mihálynál. 

Előfizetési 
A 

felhívás 

„lipes Családi Lapok" 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. 

A „Képes Családi Lapok" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, 
hogy ifja  és öreg külön g együttvéve élvezettel olvashatja. 

A „Képes Családi Lapok" minden évben négy külön beköthető regényt 
ad ingyenes mellékletül előfizetőinek. 

A „Képes Családi Lapok" boritéka szellemes és szórakoztató csevegé-
sek, illetve kérdések és feleletek  tárháza és igy az előfizetők  díjtalanul közölhetik 
gondolataikat az „Előfizetők  postájá'-ban. 

A „Képes Családi Lapok" előfizetni  ára a „Hölgyek Lapja" czimü 
divatlappal és a külön beköthető „Regénymelléklet"-tel együtt: 

Egész évre 6 frt  — kr. 
Félévre . 3 frt  — kr. 
Negyedévre 1 frt  50 kr. 

A „Képes Családi Lapok" annak, a ki az előfizetési  összeget é* azon-
kívül még 80 kr csomagolási ós postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül 
még külön 4 legnjabb regényt kül ingyen és bérmentve. 

A „Képes Családi Lapok" mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld 
mindazoknak, a kik eziránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak. 

IÁDI LAPOK" kiadóhivatala 
adAsz-utoza 14 (Saját háziban.) 4 - 5 

A „ KEPES CSALA1 
Budapest, V., Vi 

Nyriratctt Oik-Szeredáhan. n lnptulnjilnnos fa  kiadó Györgyjakab Márton kitnyvnyomtliijáhan 1899. 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 4-iki 1-ső számához. 
de semmiesetre sem jelenti azt, hogy a kor-1 
raányzás, közigazgatás és a. többi állami gé-
pezet kereke megakad s hegy éz által egy 
ideális törvényen kivUli állapot fog  elóállani, 
mert ezután is menni fog  minden ugy mint 
eddig, a mig a törvényhozás a hátramaradt 
javaslatokat törvényerőre juttatja. 

Az államnak nagy segélyforrásai  vannak 
melyekből magát és kiadásait akadálytalanul 
fenntarthatja  és fedezheti  s így ha fináoczialis 
és közgazdasági tekintetbe némi hátránnyal is 
fog  járni, de semmi esetre se>n lesz olyan a 
mely helyre hozhatlan lenne. 

De végre is szó, a mi szó, ezen kényszer 
állapotot is az ellenzék teremtette, melynek 
daczára mi bizunk a kormány belátásában s 
megvagyunk győződve, hogy ugy fogja  az ügye-
ket intézni, hogy a rendkiviili állapot minél 
kevesebb káros következményekkel jáijon, de 
egyszersmind bizunk abban is, hogy a tör-
vényhozás összes elemei keresni és megtalálni 
fogják  a kibontakozás módját s rajta lesznek, 
hogy az alkotmányon, e legféltettebb  kincsün-
kön sérelem ne essék. 

A t P é n y l a t ^ t ö p i M 
Csik-Szereda, deczember 29. 

A lehanyatlott 1898. évi utolsó közgyű-
lését vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
ma tartotta meg Mikó Bálint főispán  ur elnök-
lete alatt. 

A bizottság tagjait nem nagyon érdekelte 
— a mint látszott — a gyűlés, noha a törvény-
hatóság kebléből alakítani kelletett bizotságok 
megválasztása és Csongrádmegyének az ország-
gyűlési obstrukczió megfékezése  ellenni hiressé 
vált felirata  napirenden volt, — mert az öt-
venet is a megjelentek száma alig multa felül. 
Maga a gyűlés is igen rövid és zajtalan le-
folyású  volt ámbár kéféle  bizottságnak tit-
kos szavazat utján való megalakítása egy félórát 
igénybe vett 

Főispán ur ö méltósága az előzetesen ki-
küldött meghivó bizottság élén d. e. 10 óra-
kor a tanácskozási terembeu megjelenvén, 
éljenzéssel fogadtatott  s miután a gyüléBt rö-
viden megnyitotta, az előkészített tárgyak fel-
olvasása vette kezdetét, melyek közül a ne-
vezetesebbeknek mikénti elintézését a követ-
kezőkben reprodukálhatjuk. 

A belügyminiszter abbeli leirata folytán, 
melylyel a megye közönségének a főszámvevő 
mellé beosztott számtisztnek alszámvevő czim-
mel és önálló munkakörrel való ellátása iránti 
fölteijesztése  javáhagyást nem nyert, a bizott-
ság kimondotta, hogy az eddigi számtiszti ál-
lást beszünteti s helyébe egy alszámveói állást 
rendszeresít annak eddigi illetményei terhére 
s a megyei szabályrendeletet ehez képest 
módosítja. 

Ezután a törvényhatósági bizottságból 
kiküldendő különféle  bizottságok tagjainak meg-
választása vétetett el ós mindenek előtt a köz-
igazgatási bizottságból ez évben kilépő 5 tag, 
valamint a törvényhatósági tagok sorából ki-
maradt Bándi Vazul főgimnáziumi  igazgató 
helyébe szükséges egy tag, továbbá a központi 
választmány tagjainak titkos szavazat utján 
való megválaazthatására egy szavazat-szedő 
bizottság küldetett ki, mely bizottság tagjaiul 
Nagy Józef  elnöklete alatt Bálint Lajos lelkész 
és Kovács János rendőrkapitány kérettek föl. 

A legott megejtett választás eredménye 
szerint a közigazgatási  bizottság  tagjaiul 
legtöbb szavazattal megválasztattak-. Lázár 
Domokos, Lázár Menyhért, Nagy Sándor, Nagy 
József  eddigi és Bartha Ignácz ügyvéd s Rancz 
János karczfalvi  plébános uj tagok. 

Ugyancsak titkos szavazattal a központi 
választmányba be választattak: András Lajos, 
iÍJ. Csoboth István. Lázár Domokos. T. Nagy 
Imre, László Kerencz, Mihály Ferencz, dr. Lá-
zár János, dr. Fejér Antal, Fejér Sándor, 
BaktBi Gáspár, Vértes Lţjos, ifj.  dr. Tiltscher 
Ede, Ferenczi István, dr. Szini János, Bójthy 
Endre, Lázár Menyhért, Nagy József,  Szántó 
József,  Czikó Sándor, dr. Bocskor Béla, Nagy 
Tamás, Bogády Gyula, Simon Balázs, Bara 
János, Szathmári János is Bartalis Ágost. 

Közfelkiáltás  utján megválasztattak to-
vábbá: 

A megye igazoló  választmányába: 
Nagy Sándor, Györffy  Ignácz, Becze Imre, 
Kovács István, dr. Csiki József,  — főispán  ur 
által ugyanoda kineveztettek: elnökül, Mihály 
Ferenci, tagokul, Szántó József,  T. Nagy Imre, 
dr. Fejér Antal. 

A megyei illaadó  választmányba,  mely-
nek elnöke a főispán,  beválasztattak: Becze 
Antal, Mihály Ferencz, Czikó Sándor, Nagy 
Sándor, dr. Csiki József,  Lázár Domokos, Ko-
•fca  Utván, dr. Bibri János, T. Nagy Imre, 

Lázár ;Menyhért, Bogády Gyula, Rancz János, 
Nagy József,  dr. Filep Sándor, ifj.  Molnár 
József,  Györffy  Ignácz, Szántó József,  Bőjthy 
Endre, Baktsi Gáspár, Becze Imre, Sántha 
Simon, dr. Fejér Antal, dr. Bocskor Béla, 
Bartha Ignácz, Murányi Kálmán, Nagy Imre 
szárhegyi, Szathmári János, Simon Balázs, 
Papp Domokos, dr. Veress Sándor. 

Az állandó  bíráló  vállasztmányba: 
Bójthy Endre, Lázár Domokos, Czikó Sándor, 
Bogády Gyula és ifj.  Molnár József. 

A megyei közegészségügyi  bizottságba: 
Bójthy Endre, dr. Bocskor Béla, Györffy  Ig-
nácz, Mihály Ferencz, Sántha Simon, Bartalis 
Ágost, Fejér Sándor, Kovács István, Nagy 
Sándor, Szántó JózBef.  Ezen bizottságnak hi-
vatalból tagjai: Dr. Veress Sándor főorvos, 
Múhfay  Sándor, dr. Dobribán Antal, dr. Har-
matit Leó, dr. Bardocz Gyula járásorvosok, 
továbbá dr. Filep Sándor korház orvos, Ke-
resztes Antal és Székely Károly állatorvosok. 

Az árvaszéki  ülnökök  mellé  döntő  sza-
vazattal  biró tagokai  kiküldettek: Nagy Sán-
dor és Fejér Antal. 

Árvaszéki  elnök  helyettesnek  a jövő 
évre kijelöltetett Székely Károly árvaszéki 
ülnök. 

Tisztügyészi  helyettesül  kiktildetetett 
dr. Csiky József  Ügyvéd. 

Csik-Szereda város területére a válasz-
tások  vezetésére megbízást nyert Becze An-
tal alispán s akadályoztatása esetére Mihály 
Ferencz főjegyző. 

A Csik-Szereda és Gy.-Szentmiklós szék-
helyei szervezett lóavató bizottságok  elnö-
keiül  megbízattok: Szeredára Lázár Domo-
kos, Gy.-Szentmiklósra szárhegyi Nagy Intre. 

A megyei lótenyésztési  bizottság  elnöki 
tisztének  végzésére fölkéretett  Mikó Bálint 
főispán  ur, ki egyúttal tagjait is kinevezendi. 

A kör-  és községi  jegyzők  nyugdij-
választmányába  a törvényhatóság által kikül-
döttek: Lázár Domokos, Nagy Sándor és Be-
cze Imre, 5 tagot pedig a nyugdijszabály ér-
telmében a megye alispánja a jegyzői karból 
választat. 

A megyei tiszti  váluszimányba Éltes 
Elek kimaradt bizottsági tag helyébe beválasz-
tatott Nagy Sándor. 

A megyei földmives  felsőnép-  és polg. 
leányiskola  bték  tagjaiul  kijelöltettek: Becze 
Antal, Mihály Ferencz, Bőjthy Endre, Lázár 
Domokos, dr. Veress Sándor, dr. Bocskor 
Béla, Nagy Sándor, Nagy Imre, Györffy  Ignácz, 
dr. Fejér Antal, Dájbukát Jakab. 

A gy.-szentmiklósi polgári flu  és leány-
iskola, továbbá az alfalvi  gazdasági felsó  nép-
iskola iskolaszéke  illetve gondnokságához: 
a gy.-szentmiklósi főszolgabíró  s akadályozta-
tása esetére a szolgabíró küldetett ki. 

A megyei közkórházi  bizottságba: 
Bőjthy Endre, dr. Molnár József,  dr. Veress 
Sándor, Nagy Sándor, Székely Károly, Dáj-
bukát Jakab, Szabó Antal, Czikó Sándor, Ko-
vács István, Bogádi Gyula, dr. Filep Sándor. 

A megyei jegyzői  szigorló  bizottságba 
beválasztattak: Szántó József,  dr. Fejér Antal, 
a jegyző karból pedig két rendes és egy pót-
tagot az alispán van hivatva választatni. 

Ezeken kivül a megye valamennyi köz-
ségeibe az 1898. évi számadások megvizsgál-
tatására elnökök küldettek ki. 

Tárgyalás alá vétetett azután a helybeli 
honvéd állomás parancsnoksúg megkeresése, 
melyben fölkéretett  a vármegye közönsége 
hogy a megyeház és erdóhivatal telkén át a 
honvédségi barakkhoz és gyakorló térhez gya-
korolt közlekedés akadályainak végleges meg-
szüntetése czéljából a vármegye a várkastély 
körüli gazdasági tagból a honvédségi gyakorló-
térért és az erdóhivatal által használt telek 
hátsó részéni honvédségi barakk helyéért tel-
jesen egyenlő térfogatú  olyan telket bocsásson 
rendelkezésére cserébe, mely a gyakorlóterek 
minden követelményeinek megfelel. 

A bizottság azon indokból, hogy a már is 
kellemetlenné vált súrlódások elenyésztesse-
nek s a honvédségnek egy könnyen megköze-
líthető gyakorlótér biztosíttassák, ajánlatot tett 
az iránt, hogy a honvéd kincstárnak a várkas-
tély északi és déli sánczainak egyenes vona-
lai között eső területet, be az azt körítő pa-
lánkig és a vasúti töltésig 7 hold, 520 nsz. öl 
klteijedésben át ad cserében a lő- és gya-
korló tér egész területéért s a honvédségi ba-
rakkot akár arra, akár várkastély körüli ki-
jelölődő térre átköltözteti, ha ebbéli költségei-
nek részbeni kárpótlásául a barakk telke in-

gyenesen átbocsáttatik, miért is aztán a telek-
könyvi átírással járó munkálatokat és költsé-
geket is átvállalja. 

A váimegye tulajdonát képező havasi 
javak 1899. évi költségelőirányzata 57,298 frt 
23 kr fedezet,  25,505 frt  60 kr szükséglet és 
31,792 frt  57 kr fölösleggel  elfogadtatott. 

A bélbori rom kath. kápolna felállításá-
hoz a megye erdőségeiből kért 35—40 drb 
deszkának való fa  adományozása megtagadta-
tott azért, mivel a törvényhatóság azon czélra 
már 190 drb épület- és 1500 drb zsindel hasí-
tásra szükségelt fát  egyszer adományozott. 

Szárhegyi Brassai Lajos vasúti tisztképző 
tanfolyamhallgató,  tölgyesi Dániel István, Szt-
raártoni Albert Péter, szeredai Welmann Géza 
és alfalvi  Gál Gergely joghallgatók által a 
nevelési alapból kért segély az 5-ös bizottság 
javaslatának elfogadása  mellett megtagadtatott, 
részint a kérések hiányos felszerelése,  legfó-
kép pedig annak indokából, hogy ugy a neve-
lési, mint a lóbeszerzési alapból segélyezésre 
előirányzott összegek már felhasználtattak,  más-
felől  pedig szemelőtt kellett tartani a pályá-
zati hirdetményben is kifejezésre  juttatott azon-
elvi megálapodást, hogy a határidón kivül 
beérkezett kérelmek már hivatalból visszauta-
sitandók. 

A csik-somlyói rom kntli. tanító képézde 
igazgatójának abbéli kérésére, hogy az intézet 
kiépítési és berendezési költségére a várme-
gye nevelési alapjából 7000 frt  segély adomá-
nyoztassék, — a törvényhatósági bizottság 
szemelótt tartva a tanító képezdéhez fUzödő  fon-
tos nevelésügyi érdekeket, de egyúttal számot 
vetve saját erejével is, a kért 7000 frt  segélyt 
nem tartotta megadhatónak; azonban az inté-
zet támogatására évi 300 frt  segélyt felsőbb 
jóváhagyás remén; ében megszavazott s annak 
a következő évekre való fentartását  is kilátásba 
helyezte mindaddig, míg azt a megyei havasok 
jövedelme a rendszeresítve lévó kiadások ve-
szélyeztetése nélkül megbírja. 

Ezután Csongrád vármegyének az ország-
gyűlési obstrukczió megszüntetése iránt a kép-
viselőházhoz intézett s pártolás végett vár-
megyénknek is megküldött ismert fúlirata  ke-
rült tárgyalás alá, mire nézve az állandó vá-
lasztmány azt javasolta, hogy tekintettel arra 
miszerint az országgyűlés képviselő házában 
3 hónap óta mindig folyó  áldatlan vita egy-
felől  a parlamentarizmust fenyegeti  veszélylyel, 
más felöl  az ország legfontosabb  ügyeinek 
alkotmányos utonvaló letárgyalását lehetetlenné 
teszi, sőt magát az alkotmányt is válságba 
sodorja, eltekintve a pártpolitikától, kizárólag 
CBak a koczkán lévó nagy országos érdekeket 
tartva szemelótt: mondja ki a közgyűlés, hogy 
a tanácskozások nyugodt és normális rendjé-
nek helyreállítása és az országosan nyilvá-
nuló hazafiúi  aggodalom eloszlatása érdekében 
a képviselőházhoz hason szellemű feliratot 
intéz. 

A javaslat ellen egyedül Csedó István 
Ügyvéd, mint a cBik-megyei függetlenségi  párt 
egyik vezér egyénisége jelentkezett szólásra, 
s kiemelvén azt, hogy ámbár a javaslat nem 
a kormánynak akar bizalmat szavazni s igy e 
részben az kifogás  alá nem eshetnék, de te-
kintve hogy a küzdelem a Deák Ferencz által 
megalkotott 1867 évi XII törvényczikkben a 
nemzet részére biztosított jogok védelmére 
irányul (melynek pedig megbontására éppen a 
függetlenségi  párt törekedik) az átirat egysze-
rűen vétesék tudomásul. 

Erre Becze Antal alispán ur emelkedett 
fel,  éB viharos tetszéB és helyeslések mellett 
mutatott rá az ellenzéki pártok által három 
hónapon át folytatott  meddő és teljesen iga-
zolatlan személyeB liarczra s az orazág pén-
zeinek oknélküli elfeesérlésére  és ajánlotta a 
javaslat elfogadását. 

Mire elnöklő főispán  ur a kérdést szava-
zásra bocsátván, a közgyűlés 4—5 tag kivéte-
lével a javaslatot határozottá emelte, s ezzel 
még vagy 9 vármegyének hason irányú meg-
keresése nyert elintézést. 

Ugyancsak felirattal  támogatni határoz-
tatott Csanád vármegyének a munkásnép vi-
szonyaira való tekintettel az augusztus havá-
ban tartatni szokott katonai fegyvergyakorla-
tok abbanhagyása iránt a honvédelemi és föld-
mivelésUgyi miniszterekhez, valamint a kép-
viselőházhoz érkezett felirata  is. 

A Szeredában létesíteni tervelt járvány-
kórház felépítéséhez  a tartalék alapban meg-
lévő 888 frt  kiegészitésekép 4757 frt  épitési 

költség a megyei havasok jövedelméből meg" 
szavaztatott. 

Ezeken kivül több községi és magánügy 
nyert minden felszólalás  nélkül gyorselintt»zést 
s a gyűlés '/> 12 órakor véget ért. 

A székely vasút hatása Borszék- és Tölgyesre. 
Tölgyes, 1899. január 1. 

Törvénykönyveinkben legelőször 1836-ban 
történik említés a vasútról. A székely körvasút 
tehát a vasúti törvénynek 60-ik évfordulójára 
esik. A magyar vasutak történetében e tény 
bizonyára ki fog  emelkedni. Örömmel üdvö-
zöljük a kormánynak e nevezetes lépését, mert 
különösen Gyergyóra uj korszak felhasadását 
hirdeti. Oly megváltás lesz ez reánk nézve, 
mint a lelánczolt Promethenszre Héraklész meg-
jelenése. 

Hisz eddig a világ alig tud rólunk vala-
mit, a Teremtő keze ugy elrejtett beunünket 
a havasok közé. 

Ha az utas a Hargitán van, a hegycsú-
csok sorfala,  a fenyvesek  árja könnyen azt 
hitetik el vele, hogy ott már véget ér a ma-
gyal- lakta föld.  Pedig csalódik, mert a hegy-
lánczok keblében egy szép és érdekes vidék 
tárul eléje, melynek népe szintén az édesanya 
nyelvét beszéli; ismerős dal üti meg fülét  s 
az ó szivének a dobogását érzi itt is. 

Van egy régi iskolai könyv, a Hármas 
kis tükör. Ez arra tanít, hogy senki addig más 
országba ne menjen, mig a magáét be nem 
utazta s egészen meg nem ismerte. Bölcs ok-
tatás ez azoknak, kik magyarok akarnak lenni. 

Ugy, de hazánk keleti részébe a könnyű 
utazás a legnagyobb baj. Messzebb van Gyergyó 
az anyaországtól, mint Svájc és Svédhon. 

Stephenson gőzparipája már Amerika bö-
lényeit üldözi; a sötét Afrikában  villog tüzes 
szeme; Ázsia sivatagjain száguld; csak a mi 
fenyveseinken  és szikláinkon nem tört át 

A vasúton nemcsak málhákat lehet szál-
lítani, hanem eszmét, érzületet is. A magyar 
vasutakon a magyar nemzeti eszmék is át-
szállnak egyik helyről a másikra. A székely 
ősi erényt, hazaszeretetet a vasúttal bele le-
hetne oltani a szász és oláh vidékekbe. 

Horvátországban is a magyar államhoz 
való köteléket nem annyira történeti, állam-
jogi viszonya, mint inkább a magyar állam 
vasútja tartja fenn.  Itt a mi magyar vonás 
látható, azt a vasút hozta létre, a melylyel 
bárhova be lehet vezetni a magyar vérforgást. 
A Székelyföld  is csak jó vasúti politikával fe-
lelhet meg azon missziónak, melyre el van 
hivatva. 

A vasút az ó hatalmas varázsvesszőjé-
vel feltárja  az elrejtett kincseket s felfakasztja 
a jólét forrássait. 

Kincsünk nekünk ÍB van, mást nem em-
lítve, Borszí ket emeljük ki. Csak egy Borszé-
ket adott a Gondviselés a földnek  s ezt Gyer-
gyónak ajándékozá. Istentől áldott hely ez hol 
a föld  méhe oly pazarul osztja életadó kin-
cseit, mint a körülvevő ős fenyvesek  az ozon-
dus levegőt. 

Egy-egy kiváló fürdó,  ásványvíz-forrás 
minő áldás magára a vidékre ÍB, arról hango-
san beszél Németország és Ausztria fürdő-  és 
ásványvíz statisztikája. 

Ma még azonban az erdélyi fürdők  messze 
mögötte állnak értékesítés szempontjából a kül-
földi  fürdőknek. 

Noha ezek a fürdők  megfelelnek  a kí-
vánalmaknak ép ugy, mint az osztrák és né-
mel fürdők,  mégsem dicsekedhetnek kelló lá-
togatottsággal. Maga a magyar közönség sem 
élvezi jótevő erejöket. 

Borszék előbbre vitelét lehetővé fogja 
tenni a székely körvasút̂  s ma még el se tud-
juk képzelni azt a haladást, melyet e drága' 
kincsünkre fog  deríteni. 

Borszék vezetősége pedig nem nézi össze-
tett kézzel a vasút közeledését Derekasan 
hozzá lát, hogy mindennel rendben találja; sok 
iţjitâst, javítást kezdett, hogy a fürdőnek  tel-
jes legyen a vonzóereje. 

Ha Borszékbe megyünk. Tölgyest mind-
anyiBzor meglátogatjuk; azért ha Borszékről 
szólunk, alig lehetne Tölgyest elhallgatni. Össze-
kötik e kettőt a természet szépségei is. Bor-
szék kezdoponţja, mint egy előcsarnoka a töl-
gyesi Bzorosnak, mely mint «nunniiir füzéréhez 
tartozó táj oda vonzza a fürdóvendégeket  ki-
rándulásukban; de azonfelül  egyike a Kárpá-
tok lebilincselő szorossainak. Lehetetlen, hogy 
a vándor viasza ne tétjén e szoros kâ tujAhó 
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a szép halába, mikor mennyi mosolygó halom, 
hegy és lengő fenyvea  csalogatja. Es mégis 
vannak, kik e szép szorosan át örökre elhagy-
ják haz&jokat Azt hiszem, hogy csak a legna-
gyobb nyomor üldözheti óket Fájdalom I a szé-
kely knnyhója, sok bţjnak és nyomornak a 
tanyája. Tölgyes forgalma  Bokát fog  e bajon 
segíteni. 

Örömmel láthatjuk, hogy Tölgyes is több 
derék székely családdal fűződik  a magyar 
nemzethez. De hiaz, Tölgyesnek őslakóinak szé-
kelyeknek kellett lenniök. Az oláhok későbbi 
telepítések s mint fel  van jegyezve, e század 
elején települtek oda. Mádé, Glod, Dormitáru 
moldvai községekből, hol az otthon szenvedett 
zsarnokságot nem tndták tiirni. Itt egyenlő 
jogokat élveznek most, vajha e szabadság ha-
zafiságra  hangolná őket 

Tölgyesnek egész Oyergyó fölött  sok ter-
mészeti előnye van. Levegője jóval enyhébb, 
földje  termékenyebb s kereskedelemre a leg-
alkalmasabb pont. 

Kereskedelme számottevő a külkereske-
delemben is és hivatva van a jövőben az eddi-
ginél jóval nagyobb szerepre; azért fejlődése 
méltán megérdemli, hogy tárgya legyen az 
általános figyelemnek  s a kormány vasúti po-
litikájának, 

Tölgyes ma már'azon* fokon  áll, hogy 
a megyében pénzforgalom  tekintetében első 
hely illeti meg. Péntekpatakán, Záczán a Tö-
rök család nagyszerű faUzletei  s az ezekhez 
sorakozó más üzletek aránylag igen nagy for-
galmat biztosítanak. Péntekpatakán egy év 
alatt egy falu  keletkezett, hol 3—400 székely 
munkás dolgozik. E hely jelentőségét és for-
galmát nagyban emelik továbbá a megye ha-
.vaa birtokai, valamint, Qyergyó-Szentmiklós, 
Ditró, Tekerőpatak stb. nagy értéket képviselő 
erdőségei, melyekben a vállalatok állandóan 
munkát adnak a székely embernek. 

Jól tudjuk, hogy a kereskedelemnek nagy 
befolyása  van a vidék jólétére, a lakosság 
fenntartására  és erősbödésére. E tekintetben 
Tölgyes jelentékenyen közreműködik Gyergyó 
közgazdasági fejlődésében;  azért a közérdek 
megköveteli, hogy e községet minél szoro-
sabbra fűzzék  Gyergyóval. Ezt teljesítik a már 
kiépült jó utak; de legjobban az oldaná meg, 
ha a keleti vasutaknak a tölgyesi szoroson át 
szintén lenne csatlakozásuk. Az 1870-es évek 
elején ezt fel  is vették tervbe s Odesszával 
való összeköttetést itt jelölték ki B hisszük, 
hogy el jönnek azok a kedvező körülmények, 
a mikor e terv ismét napirendre kerül s Töl-
gyes elfogja  nyerni megérdemelt jelentőségét. 

—s. 

ÍM  a „Székeli Oklevéltár" VM kötetei 
A Csikvármegye költségén kiadott „Székely 

oklevéltár* előszava megjelent. Azt hisszük, szol-
gálatot fogunk  tenni vele olvasóinknak, ha a 
szerkesztőnek dr. Szadeczky Lajosnak eien eló-
uavát lapunk hasábjain közrebocsájtjuk, mivel 
megyénk költségén megjelent ezen munka első 
sorban is minket, Csikmegyeieket érdekelhet. Az 
Ai előszó a következőleg hangzik ? 

Midőn a mait év folyamán  a Székely  Ok-
levéltár  Vl-ik kötetét kiadtak, „egyelőre utolsó 
kötet*-nek mondottak azt, mert a székely törté-
nelmi bizottság alapja annyira leapadt a hat kö-
tet kiadásával, hogy nem lehetett reményünk 
annak a terhére több kötet kiadásához. 

Ámde a múltjára méltán bfiszke  székelység 
áldozatkészsége csakhamar segélyünkre sietett 
Caikvármegye  részéről, megszavazván egy ujabb 
kötet kiadási költségét, agy, hogy egy év mnltán 
Ismét tţjabb, gasdag tartalma kötettel kedvesked-
hetfink  a székelyek története iránt érdeklődő kö-
zönségnek. 

A ssékely történelmi bisottság ugyani* f.  é. 
febr,  21-én kelt átiratában megkereste Csikvár-
megyét,  hogy adna ki egy kötetet a Székely 
Oklevél tárból: s a vármegye erre hazafias  kész-
séggel vállalkozott 

így lát napvilágot a Székely Oklevéltár 
Vn-lk kötete, a mely közel 400 okiratot tartal-
maz, m. e. negyedrészében kivonatosan. A kivo-
natok kfllsöleg  is meg vannak különböztetve, azzal, 
hogy apróbb betűkkel, tömörebben vannak nyo-
matva, a mivel sok hely megtakarítást értőnk el 
s többet adhattnnk a megsaabott terjedelmen, 
mintha a kivonatok is mind nagy betűkkel sze-
dettek volna. A gu berni ami rendeleteket közel 
egyken idAMl (pl. egy esztendő keretében) egy 
crim és szám alá foglaltuk  a tömörség s köny-
ayebben áttekinthetőség kedvéért. 

Kor tekintetében ez a kötet szorosan osat-
lakozik a megelőző a Vl-ik kötethez; 1706-on 
kezdődik és teljed 1760-ig. 

Ea a koránk egyik legválságosabb s leg-
kevésbé ismert kora Erdély s a ssékelység tör-
ténetéaek. 

A gabeninm korának első félszázada  ez, 
melyben azok a mélyrehaté átaliknlások mentek 

végbe, melyek a fejedelmi  kor megszBatével Er-
dély közéletét, államrendjét, intézményeit, adózási 
viszonyait, honvédelmét, társadalmi életét s rész-
ben vallását átalakították. 

Ennek a történeti „metamorphosis"-nak 
a ssékelyaégre vonatkozó része nyer okleveles 
megvilágítást aSzékely OklevéltárVil ik kötete által. 

Tartalmáról a következőkben kivánunk tá-
jékostatást nyújtani. 

A gaberniumí kor első évtizedének legtöbb 
baja volt az Erdélybe bekvártélyozott állandó 
német katonasággal, a melynek ellátása súlyos 
terhet rovott a lakosságra, a mit még tetézett s 
katonaság erószskus hazása-vooása, féktolenke-
dése, napirenden lévő kihágása. 

A katonatartás  volt fóbaja  ebben az idő-
ben a magát önkéntes adózás alá vetett székely-
ségnek is. A katonaságot téli szállásra (néha nyárra 
is) beszállásolták a falvakba  a a népnek kellett 
ellátni őket szállással, élelemmel, közszolgálattal, 
Az élelmi szereknek természetben való szolgál-
tatását (a .naturale* kot) beszámították ugyan 
az adóba, de meuuyi bajjal, visszaéléssel, s kárral 
járt ez, matatják ez oklevelek. 

Az országgyűlés megszavazta az adót a ka-
tonatartásra, pénzben és terményekben (buza, zab, 
széna, bus); ezeket felosztották  a vármegyékre, 
székely és szász székekre, ezek a falvakra  s az 
egyes lakosokra. 

Országos fóintézője  volt ennek a katonai 
adóbehajtásnak és katona-élelmezésnek a „ föoom-
missariua',  a ki alá a vármegyékben és székek-
ben felügyelőket  (inspeotor) rendeltek s ezen 
kívül minden téli szállás állomáson (station) is 
volt felügyelő  biztos (conimísssrius). a kik a fóoom-
missariust minden két hétben tudósították .a sta-
tiók és panaszok állapotjáról. A kivetett termény-
adó (buza, hus, zab és széna) gondozására s a 
statiókban való pontos kiszolgáltatására a vár-
megyék és székek még külön „administrator 
oommissarius'-okat  is állítottak (1608-tól), a 
kik a fóoommissariastól  kiadott utasítások és ren-
deletek szerint intézték az ügyeket, látták el a 
katonákat s védelmezték a szegénységet. 

Ezeknek a katonatartási Intézkedéseknek 
nótáival nyílik meg ez a kötet. (Az inspeotorok 
utasítása A katonatartás rendszabálya Kir. „regu-
lamentum* a katonák ellátásáról s „az excessu-
sokról és erószakoz húzás-vonásról". A guber-
álom utasítása a katonatartásról - Az állomási biz-
tosok utasítása stb) 

Mindezek az intézkedések, királyi, ország-
gyűlési, guberuiumi, katonai és polgári fócommis-
sariusi rendeletek, utasítások nem akadályozták 
meg azt, hogy visszaéléaek, kihágáaok ne történ-
jenek s a nép keserves panaszokat ne halloson 
a katonaság zsarolása ellen Qyergyószék panaszai 
a székely főtisztek  felirata  a gubürniumhoz, csíki 
panaszok, a felesi  ki sérelmek mutatják, hogy a 
baj általános és a teher már-már elviselhetetlen 
volt. A katonatartás „ utolsó elfogyásra  juttatta 
boldogtalan  székeinket"  írják a főtisztek  a 
guberninmak 1608-ban s kérnek az adókivetésnél 
méltányosabb éa kedvezőbb arányt. A gubernium 
válaszában elismeri, hogy csakugyan „feljebb 
terheltetett  erejénél  az elmúlt  zűrzavaros 
üdőben  a nemes székely  na tio",  de a súlyos 
adózási viszonyok továbbra Is fenmaradtak. 

A székelység annál méltóbban panassolkod-
hatott, mert adózása önkéntes volt s daczára an-
nak az összeg fokozatosan  emelkedett. A székely 
székek követei nem késnek ez ellen protestálni 
1701-ben as országgyűlés alkalmával. 

A katonaság kihágásainak megvizsgálására 
bizottságot is küldenek ki 1701—1702, a mely 
tisztében eljárván, összeírják a panaszokat Csík-
szék falvaiban  1701. elején, Qyergyó-széken 1702 
végén. A felügyelő  biztosok is qj utasításokat 
kapnak 1702-ben; de a kihágások és sérelmek 
nem szűnnek meg. Csík, Qyergyó és Káazonszék 
1703-ban hosszasan számlálja elő a rendkívüli 
uolgálmányokat, melyekkel a véghelyekre szállott 
katonaság óket megterhelte. 

Ilyen viszonyok 'között találta a Rákóozi 
forradalom  a Székelyföldet  a mely méltó elke-
seredésében seregestül csatlakozott a „pro liber-
tate" kibontott zászlók alá, bár egyrésze az ural-
kodó ház iránt hűségben marad és buzgólkodott. 
A Rákóczi forradalomban  a székelyek megtartására 
számos oklevél vet világot e kötetben. A neve-
zetesebbek: Teleki Mihály, Thorooskai István, 
Andrássl István, gr. Forgáoh Simon, Pekri Ló-
rincz levelei, Csikszék végzései a haza védelmé-
ről 1707-ből; a kibujdosott udvarhelyszéki kuru-
ezok névsora; Cslkszéknek s külön Cserey Mi-
hálynak a történetirónak a Moldvába kibujdosott 
kuruezokat visszahívó levele (1710—U-ból.) 

1711-ben a sérelmeket „királyi deputatio* 
próbálja orvosolni, több jó Indulattal, mint ered-
ménynyel. Udvarhelyszék a meggy esi országgyű-
lésre is beterjeszti javaslatait és kívánalmait 1711-
ben; de a régi nóta mindig uj marad. 1716-ben 
a székely nemzet a főkormányszékhez  benyújtott 
kérvényében ismét osak „súlyos adózásának köny-
nyebbségit* kéri, „mivel már nagy terbviselésök 
mlá szintén elnyomorottak*, hiaz régebben tized-
részét hordozták az ország adójának, most immár 
ötödrészével terheltettek. 

Pár év múlva njabb csapás sújtotta Erdélyt 
s benne a Székelyföldet;  szárazság,  éhínség 
és pestis. 1717-ben éa 1718-ban hallatlan sza-
razság  pusztította el a növényietet a apasztotta 
H a vizeket, s a terméketlenség következtében 
olyan inség keletkezett, a minőt 1608 óta nem 
élt át Erdély. A nép a legnyomorúságosabb táp-
•serekkel tengette életét; „labodamaggal, gala-
gonyával, vadról»» jryflmítlcMvel,  vadslmávnl, 

eozetnek megtört vadalmának törkölyivel, bükk-
és tölgymakkal, nádgyűkérrel. bükkfának  a hajá, 
val, nyírfának  fűrész  muutikájával (porával), ma-
gyaré és egyébb fának  rügyeivel, türökbuza csut-
kájával, megdöglött marhának, lónak éa kanczának 
busával, megperkelt bocskorbörnek ételivel és 
egyéb irtóztató eledelekkel,* még holttestek evé-
sétől sem riadtak vissza. 

Némelyeket a kétségbeesés világba űzött, 
sokan öngyilkosokká lettek s a rettenetes ínséget 
betetőzte az 1710-ben kiütött pestis, mely néhol 
(pl. Csíkban) az elnyomorodott lakosságnak közel 
felét  kipnaztitotta. 

Erről a rettenetes, istenítéletről számtalau 
oklevél szól kötetünkben: kormányszéki rendele-
tek, jelentések as inségról és pestisről. Csikszék 
falvai  lakosairól szám szerinti kimutatás is szél, 
hogy hánysm haltak meg és maradtak életben. 
(A pestisben meghaltak száma Csík és Qyergyó-
ban 11,348. az életben maradiaké 14,488 volt 
1620 elején.) 

Ilyen viszonyok között egymást érik a 
székeknek segítségért esdő folyamodásai  az in-
ség és a kösterbek enyhítése czéljából s a kor-
mányszék reudeletei az óvó rendszabályokról stb. 

E szomorú korszak után jellemző Udvar-
helyszéknek statisztikai táblázata lakosairól, ter-
mesztményeiról stb. 1720-ból. 

A sérelmek és panaszok az 1720-as évek-
ben, megcsappannak, de egészen el nem némul-
nak. Udvarhely 1720-ban, Csik-Gyergyé-Kászon 
172&-ben sérelmei orvoslása végett fordul  a kor-
mányszékez, Csik elszegényedésének okait tárja 
fel  1726-ban. Az adóügy ia mindegyre kÍBért s 
1730-ból érdekes memorandum tárja fel  a szé-
kelyek viszonylagos azegénységét a magyar éa 
azáss nemzettel azemben, egy másik pedig na 
gyon szépen jellemzi a székelység jogi, anyagi, 
szellemi és erkölcsi viszonyait. 

Az 1730-as években ismét előtérbe nyomul-
nak a katonatartás terhei, a katonák kihágásai 
és a lakosság sérelmei, panaszai. 

Az elégedetlenség közepette egy pillanatra 
feltűnik  Rákóczi József  alakja, a ki ellen királyi 
rendelet kelt 1788-ban, avele összeköttetés gya-
núja miatt előkelő erdélyi urak kerülnek fog-
ságba, a mint kitűnt, ártatlanul. 

Az 1740-es évek folyamán  a székekre ki-
rovott hadi contingens szervezésével foglalkozik 
több oklevél, mintegy átmenetként az Idegen zsol-
doB katonaság rendszeréről a nemsokára szerve-
zendő székely határőrséghez, melynek nagyér-
dekü okiratait már csak a következő kötet fogja 
tartalmazni, ha erre találkozand kiadó. 

Messze vezetne ez általános érdekű orszá-
gos ügyek aotáí mellett azokat la réazleteznünk, 
melyek a jogfejlődésre,  gasdasági életre, adóü-
gyekre, magánosok dolga'ra vonatkoznak. A nagy 
keretben foglalt  képhez ezek adják meg a szín-
árnyalatot, melyekben a culturhistória is bőséges 
anyagot fog  találni. 

Még Bem mellőzhetem kiemelni a követ-
kezőket : 

A székely jogszokások  fejlődését  megvi-
lágítja a XVIII. sz. elejéről származó: „A szé-
kelyeknek szokott törvényekről való artioulusnak 
megigazitása*, a osikszéki orsz. követeknek adott 
utasítás 1728-ból és 1720-ból, Udvarhelyszék 
jogszolgáltatási törvényei 1740-ból, Csikszék pro-
testácziója a fókirálybiró  választásában a régi 
törvényes szokás megtartása érdekében 1742-ben. 

Vallás-erkölcsi  szabályok  hozatnak 
1710-ben az Istenkáromlók ellen, 1717-ben Már-
tonfl  püspök az egyházi ügyeket szabályozza a 
az erkölostelen és rósz szokások (köztük a hús-
véti öntözködéB, népiesen ,vizbevetés")  ellen 
büntetéseket szab. 1720-ban a főkormányszék 
rendeli el. bogy a „szitkozódás, káromkodás, tor-
bézlás, muzsikálás és táncsolások* mindenütt meg 
tiltassanak. 1726-ban Csikszék szabályozza az 
egyházi és vallás-erklöosi ügyeket 

Egy sereg oklevél a székelyföldi  sóbányák 
ügyével (a székely székek által árendált parajéi-
val), a székelyek ingyen só jogával (szabad-só, 
nemes-só) stb. foglalkozik. 

Nebány oklevél manapság már nem létező 
csíki vashámorokról  (Uadarason és Dánfalván) 
emlékezik. 

Az egyes történeti személyekre vonatkozók 
közül kiemelem, hogy Cserei  Mihálynak  a 
történetírónak is van itt néhány érdekes levele: 
jobbágyokra vonatkozó, a Moldvába kihojdosott 
kuruezokat visszaédesgető; ezek közt volt test-
véröoscse Cserei János, a ki notáztatott,) birtokát 
Cserei Mihály kapta adományul, de ó aztán viaz-
zzabocsátotta öcsose kezébe. Másokról beszéljen a 
„Név  és helymutató'. 

Azzal a reménységgel és meggyőződéssel 
bocsátjuk ki e kötetet, bogy az első sorbau a 
székelység, de általában hazánk mait százada 
elaő felének  történetét, (melynek réazletei oly ke-
véssé ismeretesek) nagybecsű adalékokkal fogja 
gazdagítani. 

Őszinte köszönet és bála illeti meg Csík-
vármegyét hogy ennek kiadására meghozván ha-
zafias  áldozatát lehetővé tette kttikiucsosé válását 
Nemcsak saját dicsőséges multának, de egyszers-
mind a hazai történetírásnak tett eszel elévülhe-
tetlen szolgálatot Miké Bálint főispán,  Beeze 
Antal alispán urak, a a vármegye intéző férflal 
fogadják  hálás köszönetünket az ősök szelleme 
iránt tanusitott nemes kegyeletükért 

Kelt Kolozsvárt 1606 nov. 26-án. 
A székely történeti bisottság lg. választ-

mánya ülése alkalmából: 
Dr. SzAtlpcrkv  Ld lOft 

I B O D A I i O M . 
A kbddeal törnek vallásáról ia müvelt-

ségéről szól a Nagy Képes Világtörténet 6. és G. 
füzete.  Csedálatos egy vallás ez, lsten-dynastiák so-
rozata az égtől a földig,  mint egy visszájára kezdett 
Bábel-torony. Egy hatalmas éa erős isten, a fő  kö-
zöttük, „a ki csak a jót rendeli az emberek számára*. 
A neve Merudog, A a közbenjáró Isten és az emberek 
között. A kháld Megváltó. Az ő tiszteletére farurta 
e nép csodálatos szobrait, melyek kivétel nélkfll  éles 

Er o f i l b a n  á l l a n a k , a k é t l á b m e r e v e n e g y m á s e l é l é p , 
á t u k o n Í j é s t e g e z , — o l y k o r s z á r n y , — n s g v , k i -

t e r j e s z t e t t , h a t a l m a s t o l l a k b ó l v a l ó s z á r n y a v á l l u k o n . 
E z e k a g é n i u s z o k , s p o g á n y k o r j ó t é k o n y a n g y a l a i 
T e s t ü k ö n a n a t ó m i a i t a n u l m á n y t t e t t a m ű v é s z . C s u p a 
i z o m m i n d . m i n t h a m e g n y ú z t á k v o l n a m i n d e t . E f u r c s a 
I s t e n e k d i c s ő s é g é t z e n g i k a z e l s ő é k i r a t o s v é s e t e k , 
a z 6 f e n s é g ü k e t  d i c s é r i k a k h á l d z s o l t á r o k , a s z o b -
r a i k a v a l l á s o s n é p k é p z e l e t l e g a l s ó m e g v i U a n á a á t 
ő r z i k , e m l é k e i t e g y é r d e k e s k u l t u r á n a k , m e l y e b b e n 
a z á l l a p o t á b a n 2 2 3 0 - i g t a r t o t t — a m i I d ő s z á m í t á -
s u n k e l ő t t . 

E csodálatos korszakról Ír e 2 füzet,  s az irást 
pompás képek magyarázzák, az uj-kori tudós állításait 
os-kori művészek müveivel igazolja; ezek az özönvíz 
előtti művészek az ős-bohémek a maguk merev éa 
kezdetleges alakjaikkal nem is állna» valami Igen 
távol az uj irányokat kereső modern művészettől; 
ott az iilakuló, emitt az ujraalakuló műrészét áll 
előttünk. - A Nagy Képes Világtörténet egy füzete 
30 kr. Kapható minden nazal könyvkereskedésben. 

A pillangó azfiletéenapj  a. Ezelőtt egy évvel 
született meg a Pillangó, ez a kitűnő társutalmi és 
művészeti élezlap, a mely remek illusztráczióival és 
nemes humorával a legrövidebb idő alatt kiérdemelte 
a magyar Fliegende Blütter elnevezését. Újévkor 
lesz a második születésnapja a Pillangónak és ebből 
az alkalomból a magyar irodalom legjelesebb mun-
kásai : költők, irók, elbeszélők, publiczisták stb, gyö-
nyörű munkákkal kerestek föl  a Pillangót, a melynek 
újévi száma, mint egy értékes albuma a modern 
magyar irodalomnak, remek kivitelben fogja  hozni 
a szellemesebbnél szellemesebb adományokat. A Pil-
langó újévi számára inár mostan hivjuk föl  a közön-
ség figyelmét. 

Szeredai élet. 
Holdfogyatkozíts. 

Deczember 27-én holdfogyatkozás  lesz. Könnyű 
volt ezt Önöknek mondani. Oh! de mi nehéz vala 
az én sorsom. Mint a vércse csapott le rám 27-én 
felelős  szerkesztőm : 

— Önnek meg kell irni a ma éjjeli holdfogyat-
kozást ! 

— De édes szerkesztő ur, hogy tudjam én azt, 
mikor józan állapotban soha sem láttam még a csil-
lagokat. Járásukról, állásukról még csak következő 
értesüléseim vannak: Páros csillag az ég alján . . . . 
Hét csillagból áll a gönczöl szekere . . . . Csak egy 
csillag ragyog fenn  az égen ha akarja azer-
kesztő ur, ezeket elhuzatom inkább Palival Tn»gtn«b > 

— Lári fári,  én Önnek ígértem nagy fizetést  s 
ön Írni fog,  punktum. 

— Hisz ígérhetne a szerkesztő ur kétszer any-
nyít, lévén a megadományozás a tényleges állapottal 
szemben a tagadás álláspontján nyugovó. 

- - No látja! 
S azzal otthagyott. Én is nagy szomorúan bal-

lagtam haza s megkezdtem az előkészületeket. Min-
denekelőtt tanácskozásokat tartottam több szakte-
kintélylyel, kik az éjszaka különböző stádiumaiban 
gyakorta látják az eget még olykor is csillagoson, 
mikor — egy csillag sem ragyog fenn  az égen. Ezen 
tanácskozás eredményekép kölcsön kértem egy ba-
rátom színházi látcsövét. Azt mondta nem adja egy 
félvilágért  sem. Odaígértem hát érte Martonfalvát 
meg öt forintot.  Akkor ideadta. Martonfalvát  rögtön 
meg is mutattam neki, az öt forinttal  ellenben adósa 
maradok az emberi kor legvégső határáig. 

Kölcsön akartam kérni egy csillag vizsgáló 
tornyot is, de ebbeli megkeresésemre a város érdemes 
polgármestere kijelentette, hogy csillagvizsgáló to-
rony nincs, ellenben deficzit  van elég. Köszönöm, az 
van nekem is! 

Hallottam gyerek koromban, hogy a fogyat-
kozásnál — már nem tudom nap-e vagy hold — k0ny-
nyen megvakulhat az ember. Hogy ezt elkerüljem, 
belevettem magam a kaszinó termeibe. A rossz nyel-
vek ugyan azt fogják  bizonyosan állítani, hogy in-
kább a kaszinó jó bora volt rám vonzó, h»tAa«m| mint 
a incgvakulástól való félelem,  de hát mit törődöm 
én a rossz nyelvekkel. Én nem hiszem »nn>lr a j i 
bornak a hatását, pedig hej sokat tudna beszélni. 
Lesz idő talán a mikor azokat is elő fogom  adni 
illusztrálásául annak, mily csúnya a pletykálkodás. 

Leültem egy asztal mellé a hogy ne unjam 
magam, rendeltem egy üveg bort. Óriási volt bennem 
az érdeklődés e ritka éji tünemény iránt. As első 
3—4 pohárnál, mikor az ablakon kitekintettem, még 
gyönyörűen ragyogtak a csillagok. Minden pohár 
után s minden kitekintés után ragyogóbb lett az ég-
bolt, midőn egyezerre — a harmadik liter bekebele-
zésihez fogván  hozzá — csodálatos éji tünemény 
ragadta meg figyelmemet. 

A Venus szerelmesen simult hozzá Marshoz 
csókjaival nyaldosván körűi annak foltoktól  sötétlő 
arczát. Ekkor egy iszonyatos dörgés h»lUt««ifc  Ju-
piter villámló haraggal csap le a szerelmes párra s 
erre — elsötétül minden. 

. * . 
Mikor magamhoz tértem s körülnéztem, a föl-

dön találtam magam, mellettem a szék, asztal fel-
borulva hevert. 

A kaszinó szolgája meg épen az eltört üvegek 
árát számítgatta s nagy szemeket meresztett, mikor 
a történteket elmeséltem nekL 

A gazember azt állltá, hogy ő ia fenn  volt, 
de nem látott semmit. Nálam Is valószínűleg a bor 
hatása okozta a látományt, a dörgést pedig a szék, 
asztal felborulása,  Üvegek összetörése képezte. Kost 
már fizessem  meg az árát t . . . . 

* . * 

Szerkesztő ur, ne hlgyjen neki 1 


