
XXX. évfolyam. Csíkszereda, 1918. február  20. 8. szám. 

C S Í K I l a p o k 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vak ár L. könyv- ós papirkereskedése Csikszereda, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
ralamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

- Telefon  hívószám 20. = 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA 
Előfizetési  ár: Egész évre 16 kor. (Külföldre  20 K) 

Félévre 8 kor. Negyedévre 4 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

A kepe állami megváltása. 
Györffy  Gyula parlamenti beszéde. 

Csikszereda, február  18. 
Györffy  Gyula dr., a karczfalvi  kerü-

let országgyűlési képviselője a mult 
héten a képviselőházban hatalmas be-
szédben indokolta meg az erdélyrészi 
kepeszolgáltatás állami megváltása tár-
gyában előterjesztendő törvényjavasla-
tot. A képviselőház egyhangúlag ki-
mondotta, hogy az indítványt tárgyalás 
alá óhajtja venni s miután Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter is az indítvánnyal szemben kedvező 
álláspontra helyezkedett, minden remény 
megvan, hogy a Székelyföld  e régi pa-
nasza rövidesen és gyökeresen orvosol-
tatni fog  és az állam leveszi a nép 
vállára nehezedő terhet. 

Györffy  nagyszerű beszédét közér-
dekű voltáért az alábbiakban szószerint 
közöljük : 

T. képviselőház! A kepe megváltása tár-
gyában még a mult év junius 18 án bejegy-
zett indítványomat a t. háztól nyert engedély 
alapján bátor leszek megokolni. 

Mielőtt az indokolásra áttérnék, meg kell 
állapitanom, hogy indítványom tárgya a kepe, 
mely nem egyéb, mint a hívek részéről telje-
sített szolgáltatás, melynek rendeltetése az 
egyházi személyek ellátásáról gondoskodni. 
Az egyházi szolgáltatásoknak ez a szokatlan 
formája  alig ismeretes a t. képviselőház előtt 
és azért érthető, hogy e kérdésnek az állami 
és nemzeti életre gyakorolt döntő fontossága 
soha és senki által mérlegelés tárgyává nem 
tétetett. Reám hárul a feladat,  hogy e kérdést 
minden oldaláról és tartalmát illetőleg ugy 
megvilágítsam, hogy a t ház azt teljesen meg-
ismerve, annak sorsa felett  nyomban határoz-
hasson is. 

Meg kell vallanom, hogy érezvén saját 
gyengeségemet a nagy feladattal  szemben, bi-
zonyos aggodalom fog  el, midőn e feladatra 
vállalkozom, de megnyugtat az a tudat, hogy 
a komoly adatok oly halmaza,' a súlyos érvek 
oly tömege áll rendelkezésre, hogy azok egy-
szerű felsorolása  magábanvéve is elégséges 
arra, hogy a t. képviselőház e kérdést azon-
nal és kedvezően eldönthesse. 

Mindenekelőtt indokolásom rendjén ki kell 
mutatnom, hogy a kepe megváltása az állam-
nak olyan kötelezettsége, mely az unió törvé-
nyében gyökerezik és amelyet pozitív törvé-
nyek állapítanak meg. Magyarhon és Erdély 
között az uniót Magyarországon az 1848: VII. 
t.-cz , Erdélyben az 1848:1. t.-cz. mondotta ki. 

A valósághoz hiven nyomban meg kell 
állapítanom azt a tényt is, hogy Erdély részé-
ről az egyesülésnek az volt a természetes 
előfeltétele,  hogy Erdélynek Bok századon át 
kifejlődött  és meggyökeresedett különleges 
intézményei, melyek azonban az anyaország 
előtt ismeretlenek voltak, az egyesülés által 
ne csorbbittassanak és a jövőben ÍB respek-
táltassanak. Magyarország Erdélynek ezen ter 
mészetes igényét nemcsak elismerte, de az 
1848: VII. t.-cikkben az unió kimondásakor 
ezt az igényt a jövendőre való biztosítás gya-
nánt törvénybe is iktatta, midőn kimondta 5. 

§-ában, hogy (olvassa): „Magyarhon Erdély 
mindazon törvényeit és szabadBágait, melyek 
amellett, hogy a teljes egyesülést nem aka-
dályozzák, a jogegyenlőségnek kedvezők, el-
fogadni  és fentartani  kész". 

A törvényben foglalt  emez ünnepélyes nyi-
latkozat képezte alapját annak, hogy Erdély 
az egyesülést a maga részéről örömmel és 
megnyugvással iktatta törvénybe az 1848: I. 
törvénycikkben. Természetes, hogy addig is, 
mig az egyesülés a közös törvényhozásban 
megvalósulhatott, a magyarországi törvény-
hozás munkáját nem szüntethette be. Sőt éppen 
ezen időre esik a két ország közös törvény-
hozásának összealkotására vonatkozó és más 
hasonló organÍ2atórius és a demokratikus át-
alakulást szolgáló egyéb törvények meghoza-
tala is. Ezeknek a törvényeknek hatálya Er-
délyre nem volt kiterjeszthető, minthogy azok 
meghozatalában akkor Erdély még nem vett 
részt. Ezek hatálya csak ugy volt kiterjeszt-
hető, ha megfelelő  és hasonló törvényeket 
hoz Erdély törvényhozása is. Igy történt, hogy 
az unió törvényét is Erdély külön törvényben 
mondotta ki. ; 

Különösen ezen törvAtyiek közé tartozott 
a többek között a papi tizedről szóló 1848: 
XIII. t.-cz. is, amelyben az egyházi rend 
Magyarországon a papi tizedről kártalanítás 
nélkül és önként lemondott, amiből természe-
tesen folyik  a törvényhozásnak az a kötele-
zettsége, hogy mindazokat a lelkészeket, akik 
a papi tizedből nyerték addig ellátásukat, ezen 
lemondás folytán  az állam illő kártalanításban 
részesítse. 

Természetes, hogy a magyarországi tör-
vényhozás, midőn ezt a törvényt megalkotta, 
a kepét mint ilyent külön nem említette fel, 
még pedig két oknál fogva.  Először azért, 
mert a kepe fogalma  és ennek a szolgáltatás-
nak tormészete is egyáltalában ismeretlen volt, 
másodszor azért, mert ennélfogva  azt sem 
tudhatta, hogy Erdélyben a székelységnél tized 
egjáltalában nem létezett. De tekintettel arra, 
hogy ez a törvénycikk eltörölni kivánta mind-
azokat a terheket ÓB szolgáltatásokat, amelyek 
az egyházi személyek ellátása tekintetében a 
híveket terhelték, természetes és világos, hogy 
ebbe a magyarországi törvénybe is bele kell 
érteni, hogy a kepe, amely a hívekre nézve 
a tizeddel azonos egyházi szolgáltatási teher, 
megváltottnak tekintessék. 

Az erdélyi törvényhozás azonban tisztában 
volt azzal, hogy nálunk a kepe képezi a papi 
tizeddel azonos természetű szolgáltatást s ezért 
az erdélyi törvényhozás, midőn az 1848: XIII. 
t.-cikket, a papi tized megváltásáról szóló tör-
vényt, törvénykönyvbe iktatta, támaszkodva a 
magyar törvényhozásnak azoo ünnepélyes nyi-
latkozatára, hogy Erdélynek különleges, Magyar-
ország egyenlőségével és szabadságával nem 
ellentétes intézményei fentartandók  és respek-
tálandók és tekintettel arra, hogy az erdélyi 
törvényhozás is tudta, hogy nem célzatosság-
ból maradt ki a kepe fogalma  a XIII. t.-cikk-
ből; ennélfogva  az unió törvényének 5. §-ában 
foglalt  ünnepélyes nyilatkozatra támaszkodva, 
a magyar törvényhozásnak ebbeli mulasztását 
az erdélyi pótolta, kimondván az 1848: VI. 
törvénycikkében, mely a papi tized törvényé-
nek felel  meg, .hogy a dézsmák általános el-
törlése nyomán életmódja szükséges mennyi-
ségétől elesett minden más egyházi szemé-
lyek is illő kepe nélkül ne maradjanak, afelől 
a minisztérium addig Is, mig a közös törvény-

hozás a magyarországi folyó  1848. évi XX. 
t.-cz. 3. §-a nyomán intézkedik, az illető ható-
ságok közvetítésével haladéktalanul intézkedik'. 

Ahhoz egyetlen szó sem fér,  hogy az ezen 
törvényhozáson ugy Erdélyben mint Magyar-
országon hozott összes törvenyek, ugy a magyar-
országiak, mint az erdélyiek, Magyar országot 
feltótlenül  kötelezik, annál inkább, mert hiszen 
Erdélyt Magyarország külömben is ünnepélye-
sen biztosította erről, vagyis elfogadta  azt a 
feltételt,  hogy a hasonló intézményeket, ame-
lyek nem ellenkeznek a jogegyenlőséggel és 
nem akadályozzák az egyesülést, a maga ré-
széről Erdélynek ezen különleges intézményeit 
fentartani  és respektálni kész. Tehát a magyar 
törvényhozás kettős irányban és két törvény 
által van kötelezve éB világos, hogy a kepe 
is, mint a papi tizeddel azonos Bzolgáltatás, 
állami megváltás tárgyát képezte. (Helyeslés 
a szélsóbaloldalon.) 

Polónyi Géza: Régi sebe Erdélynek, ezt 
orvosolni kell 1 

Barta Ödön: Az ország egységéből folyik  I 
Györffy  Gyula: Most még csak azt a tételt 

kell megvilágítanom — nehogy félreértés  le-
gyen és abból külömbözo álláspontok legye-
nek deriválhatók — hogy Erdélyben a kepe 
mellett is tényleg volt papi tized, amely azon-
ban részben sem azonos a magyarországi papi 
tizeddel. Erdélyben kétféle  tized volt; a kepén 
kivül kétféle  egyházi szolgáltatás van; mind 
a kettő szintén tized név alatt szerepel. Pl. 
volt egy magyarföldi  dézsma, vagyis az, amely 
a vármegyékben érvényes és a szászföldi 
dézsma. A magyarföldi  dézsma azonban kincs-
tárivá lett, mert szekularizáltatott. Szekula-
rizálta ezt a dézsmát, melyet épp ugy, mint 
a magyarországi dézsmát, az országos törvény 
— az erdélyi püspökség és a kolosmonestori 
apátság részére instituáltatott. Ezt a dézsmát 
az 1556-ik évi szászBebesi országgyűlés, amely 
kimondta, hogy ez az állam tulajdonába fog 
átmenni, szekularizálta, kivéve azokat a he-
lyeket, ahol ezen papi tizedből az illető lel-
kész bizonyos ellátást nyer, mert ezekre nézve 
a szászsebesi törvény kimondotta, hogy ezek-
nél a papi tized továbbra is meghagyandó. 

Igy történt, hogy Erdélyben a protestáns 
lelkészek is tizedjövedelemhez jutottak, mert 
ezen lelkészek előbb katholikusok voltak; a 
fennmaradó  dézsma pedig a kincstár birtoká-
ban arra rendeltetett, hogy bérbe adassék az 
egyes földesuraknak,  akik ezt bírták. Ez a 
bérlethasznositás oly általánossá lett, hogy 
végre a Diploma Leopoldiana elrendelte, hogy 
ezentúl ezen kincstári dézsmák állandóan és 
minden egyes esetben a földesuraknak  adas-
sanak ki a szokásos bérért. Igy jutottak Er-
délyben a protestáns lelkészek és földesurai 
is papi tized birtokába. Ez volt a magyarföldi-
a vármegyei dézsma Erdélyben. Ezekből lát 
ható, hogy ez a dézsma sem azonos — és 
megváltás tárgyát sem képezhette soha — a 
magyarországi papi tizeddel. 

Ezzel szemben áll a szászföldi  dézsma. A 
szászföldi  dézsma teljesen ellentétben van a 
papi tizeddel és tökéletesen azonos a székely-
földi  kepével. Ugyanis mikor a szászokat II. 
András Erdélyben letelepitette, a részükre 
1224-ben kiadott kiváltság-levelében feljogosí-
totta őket arra, hogy Baját egyházközségeiket 
maguk szervezzék, ezekben a lelkészeket, ta-
nítókat stb. maguk választhassák és ezek el-
látásáról maguk gondoskodhassanak, vagyis 
kifejezetten  dézsmát szedhessenek. Ez a dézBma 
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tehát Bemmiben sem azonos az országos tör-
vények által statuált dézBmával, amely a ptts-
pököknek a lelkéBzek ellátása céljából enge-
délyeztetett az ország által, azonfelUl  még 
arra ÍB kötelezte őket, hogy abból az ország 
részére bandériumokat tartsanak fenn.  Ez tehát 
egy jogosítvány. 

A szászok dézsmája azonban a kiváltság-
levél értelmében nem volt semmi más, mint 
a király által engedélyezett önmegadóztatás, 
amelyet ók szedhettek be és fordíthattak  Baját 
céljaikra. Honnan vette II. András, hogy ilyen 
kiváltságban réozesitse a Bzászokat ? Mert 
hiszen a magyar országos törvények értelmé-
ben, minthogy a szászok részére a szabadság 
biztosittatott, országos törvénnyel rájuk dézB-
mát nem is lehetett volna kiróni. A dézsma 
úrbéri tartozás lévén, a szászok részére biz-
tosított Bzabadsággal ellentétben lett volna. 
Viszont a püspököt sem kényszerithették arra, 
— a szászok akkor katolikusok voltak, — 
hogy az egyházakat ellássa a saját magáéból, 
mert hisz erre fedezete  sem volt. A király 
sem adhatott az egyházak részére ellátást. 
Kénytelen volt tehát olyan módhoz folyamodni, 
amelylyel a szászok ezen igényét ki lehetett 
elégíteni. 

Ez a mód kézenfekvő  volt. A szomszéd-
ságban élő székelyeknél látta az egyházak 
ellátásának a kepe formájában,  vagyis az ön-
megadóztatás révén történő biztosítását. II. 
András tehát a székely kepe-szolgáltatást 
vette mintául és az egyházközségek Bzerve-
zését, választását és ellátását illetőleg privi-
légiumában teljesen a székelyföldi  állapotokat 
tartotta szem előtt. Hogy az Andreanum pri-
vilégium kepe helyett dézsmát emlit, ez egé-
szen természetes. Először a királyi iroda nem 
tudhatta, hogy Erdélyben ennek az egyházi 
szolgáltatásnak mi a neve, de meg a kuriális 
stílussal is ellenkezett volna, hogy az ország-
ban megszokott „tized" helyébe a „kepe" fo-
galmát iktassák be a szászok részére. Lénye-
géből azonban megállapítható, hogy a szászok 
részére engedélyezett tized sem egyéb egy-
szerű önmegadóztatápnál egyházi célokra. 

Ezek után röviden ismertetnem kell magát 
a kepét, annak behajtási éB beszolgáltatási 
módját. Meg vagyok győződve, mindenki meg 
fog  borzadni, ha látja, hogy ez a súlyos teher 
mit jelent. Ugyanis a kepe az egyházközség 
és a javadalmae közötti szerződéses megál-
lapodás szerinti szolgáltatást, amely eredetét 
onnan veszi, hogy a székelyek, mikor a ke-
reszténységet felvették,  saját szabadságukról 

még egyházi téren sem mondtak le egy pil-
lanatra sem. Ősidőktől fogva  a szabadság bir-
tokában lévén, személyenként is mind neme-
sek voltak, amit nemcsak a Werbőczyanum 
Tripartítum és Erdély szakadatlan törvényei 
bizonyitauak, hanem maguk a Habsburgház-
beli királyok is elismerték, hogy „Siculi in 
communi omnes sint nobiles." 

Ezen egyéni szabadságjoggal éltek a szé-
kelyek mindig s ennélfogva  a kereszténység 
felvételekor  is érvényesítették ezt a szabad-
ságot az egyházzal szemben, midőn saját pap-
jaikat maguk akarták választani, ugy amint 
összeB tisztségeiket is, szemben királyokkal 
és fejedelmekkel  is maguk választották. Saját 
hadrendjüket maguk állapították meg, a ma-
guk embereit tették be, s ebből kifolyólag  azt 
sem tűrhették, hogy azok közé, akiknek ellá-
tásáról ők saját maguk gondoskodtak, más 
nevezhessen ki vagy helyezhessen át valakit. 

Ez volt a kepe s az egyházi személyek el-
látási módjának ősforrása  is, amelyet később 
maguk a protestánsok is igy tartottak meg, 
ugy hogy ma Erdélyben az összes magyar 
felekezetek  kizárólag a kepetartozással tart-
ják fenn  egyházaikat és iskoláikat. 

A kepe tehát, mint mondtam, egyéni szol-
gáltatás, amelyet a szabad székely önmagára 
vetett ki, nem lévén sem robotra, sem más 
uri szolgáltatásra különben sem kötelezve. 

A kepetartozás tartalma pedig az, hogy 
minden önálló gazda, akinek földjén  12 ka-
longya, vagyis kereszt gabona terem, 
(Mozgás balfelől.) 

Szabó István : Somogyban is ugy mondják. 
Györffy  Gyula: . . — minden kalongyá-

ban van 26 kéve — ebből hat kalongyát, te-
hát a felét  köteles az egyháziaknak átszol-
gáltatni. Akinek pedig hat kalongyája terem, 
abból hármat köteles az egyháziak részére 
átadni. Megjegyzem még, hogy a 12 kalongyá-
ból átengedendő hat kalongya is megoszlik 
ugy, hogy három kalongya őszi, három kalongya 
tavaszi. Ez a határ lefelé.  Felfelé  pedig nincs 
meghatározva a határ, vagyis nem emelke-
dett a teher, . 

Szabó István: Régi magyar szokás! 
Györffy  Gyula: . . hanem azon felül  is 

mindenki, ha mindjárt ezer kalongyája terem 
is, az csak tizenkét kalongyáBnak számit és 
ebből is csak hat kalongyát köteles az egy-
háziak részére átadni. 

Ehhez járult, hogy akinek semminemű ga-
bonája nem termett, hanem munkás, vagy 

ilyesféle  volt de önálló családfő,  az pénz-
belileg volt, köteles az egyháziakkal szemben 
tartozását teljeBiteni s ezek voltak az u. D. 
oszporások. Ezeknek volt éB van ma is egy 
más kötelezettségük is. Mert megjegyzem, 
hogy ez ma is épp ugy fennáll,  mint ezer év 
előtt. T. i. a gazdák, akik fogattal  is bírtak, 
kötelesek voltak és kötelesek ma is ezenfelül 
egy terű fát,  vagyis egy fuvar,  egy rakomány 
fát,  évenkint a papnak beszolgáltatni. Ez a 
szó, hogy terű, megterheltetést jelent. (Hall-
juk I Halljuk I) S ezt a terű fát  azután az osz-
porások tartoztak a pap számára felvágni. 

Ha ezt átméltóztatnak gondolni, akkor azt 
fogják  velem együtt találni, hogy nem volt 
és nincs a világon ehhez hasonló megterhel-
tetós, mely egy népet ennyire sújtana. (Ugy 
vani a baloldalon.) Addig, amig ez a nemes 
székelység saját szabadságában és privilégi-
umaiban megmaradhatott 1848-ig, amig őt 
uem terhelte semmi állami teher, sót a kato-
nai kötelezettség sem volt általános, mert 
családonként volt köteles csak egy katonát 
adni, addig a Székelyföld  e teher mellett is 
boldogult, jólétnek örvendett és ezt a terhet 
az egyháziakkal szemben szívesen is viselte. 
(Mozgás a középen. Halljuk 1 Halljuk I balfelől.) 
Ezen időben — méltóztassék megnézni — a 
Székelyföldön  az analfabéták  száma nem üti 
meg az 5%-ot, ellenben 50°/o-ot tesz ki a 
középiskolát végzettek száma és megérthető, 
ha minden szék legalább egy középiskolát 
tartott fenn,  néhol kettőt, sőt hármat is és 
megérthető, hogy 1848 előtt a székely közsé-
gekben a paplakok, tanitói lakok, és az isko-
lák szolid, szép épületek voltak.. 

De folytatom  a kepe ismertetését. Ez a 
kepe tehát ilyen rémességében csak azáltal 
nyer némi korrektivumot, hogy évenként vet-
tetik ki és pedig a plébános es az egyház-
községitagok részvételével, akik összeülvén. 

Polónyi Géza: Szóval nincs canonica visi-
tatió I 

Györffy  Gyula: Sohase is volt, . . . meg 
nézik, hogy ki a birtokos, — mert hiszen 
évről-évre változtak a birtokosviszonyok — és 
ennek alapján azt, aki kiesett a termésből 
vagyis nem volt már földje,  törölni kellett, 
viszont aki földet  szerzett és uj családot ala-
pított, azt be kellett sorozni. Ezt évről-évre 
ugy hívták és hívják ma is, hogy rektifikáczió. 
Ezen rektitikácziónál természetesen az egy-
házi férfiú  vagyis a plébános saját hiveivel 
került szembe azóta, mióta a kepetartozás 
terhesebbé vált. Hiszen igy a javadalmasnak 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Mindenütt rossz, de legjobb a fronton. 
Bukovina, 1918. január. 

Mostanában gyakorta érkezik levelem a 
boldog hazában lévő ismerőseimtől, bajtársaim-
tól. Eddig egyik Bem irt, mostanában minde-
nik felkeres.  Bár foglalkozásuk  is különböző, 
lakóhelyük is más-más, mégis, valamennyinek 
az irása abban kulminál, különben lássunk 
csak egypár levelet: 

Kedves Vitézlő Barátom, 
amióta kinn vagy a fronton:  többször fel-

kerestelek soraimmal, hiszen meg sem állhat-
tam volna a minden oldalról megtámadott 
édes hazáért mindenkor oly hevesen dobogó 
szivemmel, hogy érintkezésbe ne legyek leg-
alább Bzellemileg a drága honért a dicsőséges 
harcmezőn talán nem kevesebbet szenvedő is-
merős testvérekkel, mint mi idehaza, az elrek-
virált, hadikölcaönzött, ellenség végigtaposott, 
össze-vissza mizériáit, agyonpótsorozott, meg-
jegyrendszerezett békés frontmögén. 

Ugy látszik azonban, hogy addig cenzurál-
ják a leveleket, amig mindent kicenzurálnak 
belőlük, végre is tűzgyújtónak használják fel 
és ennél fogva  nem kaphatod meg, mert — 
hogy nem válaszolsz soha. 

Jelen soraimban arról kívánlak értesíteni 
kedves Vitézem, hogy, miután negyedfél  esz-
tendő óta árván kinlódom, ácsorgok-fázom, 
éhesen-j egy re várok, nem kapok setnmit-sirok, 
felemelendő  fizetésből  tengődöm, háborús pót-
díjjal gyötrődöm, közélelmezésbe izzadok, hadi-
jelentésen — saját tudósítómtól — lrgnlok, 

miniszterválBágba belegabajodok, választójog-
várásba megbolondulok, békekivánságba majd 
meghalok: szent meggyőződésem fennen  lobog-
tatásáért, hogy itthon hasznosabb szolgája va-
gyok hazámnak, mint odakinn, most annyira 
elfogott  a Bzentláz, annyira erőt vett rajtam a 
gondolat, hogy beöltözzem, felvirágozzanak, 
kimenjek, bős legyek, miszerint szándékomat 
tett, valóságos külső nyilt cselekvés fogja  kö-
vetni: önként beállok katonának. 

Ez nagy szó, nemes tett, kedves Barátom, 
a hadakozás utolsó fázisában,  amikor már so-
kan számlálgatják a napokat: hátha-hátha, 
idehaza pedig verejtékesen drukkolnak a nem 
tudom hányadik pótsorozáson: csak most ne, 
csak most ne, addig én, aki eddig — néha 
existenciám kockáztatásával, máskor takarék-
pénzem feláldozásával,  nem egyszer a közön-
ségesek gúnyjának közepette: hűen és álha-
tatosan kitartottam — itthon maradtam és dol-
goztam a köznek, a közért, azok helyett is, 
akik az itthoni nagy és fontos  feladatok  elől 
élénk sietséggel mentek ki a sokkal könnyebb 
és nem mindig oly hitvány kötelesség mezejére, 
mint idehaza, a mienk. 

Tudatában voltam a feltétlenül  hazafias 
missziónak, amelyet betöltenem kell és hogy 
ezt teljesíthessem: nem riadtam vissza semmi-
nemű megakadályozásától sem annak, hogy 
fontos  pozíciómtól megfosszanak,  ide ahhoz 
nem értőt állítsanak, mig engem esetleg kivi-
gyenek a frontra,  amikor itt fejthetem  és fej-
tettem ki igazi, megfizethetetlen,  de Bzegénye-
sen honorált munkásságot. De előttem — a 
haza mindenek előtt. Nem toltam előtérbe 
önző érdekeimet, csak a köz, csak a Bzent 
hivatás mindig és mindenütt. 

Most azonban nem hágy nyugton fellázadt 
kedélyhangulatom. A frontmögén  már minden 
emberfelettit  megtettem, többet, mint amit a 
megtámadtatott haza egy fiától  megkívánhat, 
ám most kikerget, odaüz vérem Közétek. Ta-
lán azért, hogy, miután emitt oly dicsősége-
sen viselkedtem: amott sem dicstelenebb részt 
szerezhessek magamnak a boldog béke elő-
készítésében. Elvégre vagyok olyan ember, 
hogy két keresztet is elbírok és hadd lássa 
az ántánt, hogy van még lelkes dalia e ha-
zában. 

Megyek. Most még csak arra kérlek ked-
ves Vitézem, irj gyorsan, de azonnal is ráérsz, 
hogy miként kerülhetnék ki a legesleggyor-
sabban a frontra?  Tudod: nem akarok ide-
haza a kaszárnyákbba szédelegni és ingyen 
fogyasztani  a drága menázsit. Értelmetlenség 
volna a póttestnél lógni. Elvégre is intellligens 
ember vagyok és lőni még mindig tudok, hi-
Rzen emlékezhetsz: nem egyszer lőttünk együtt. 
Te tudod praxisból, hogy miként lehet kike-
rülni express a frontra,  természetesen Hozzá-
tok, Közétek, a régi cimborák közé, kérlek 
tehát irj egy pár módszert nekem. 

Válaszodat mielőbb, de lehetőleg még előbb 
ird meg, mert nyugtalanul várja az itthoni 
küzdésben megérett, de a hazáért mindenben 
réeztvenni óhajtó máris hős barátod: 

Izé, 1918. január közepe, 
Gyula. 

Mi az? Hogy a negyedfél  éveB .Gyula" 
katona akar lenni, froDtra  kiván jönni? Igaz. 
hogy csak hozzánk, közénk, de azt sem hi-
szem el. Ea hogy szaval 1 Hogy ö többször Irt 
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már a javadalom érdekében ia kötelessége 
volt minél magasabbra taksálni azt a jövedel-
met, ha nem is saját érdekében. Viszont a 
kepézónek érdekében állott minél kevesebb 
kepét szolgáltatni. 

De még az a baj is volt a kepézéssel, — 
1848 előttről nem szólok — azóta, amióta ez 
terhessé vált, hogy, minthogy akkor is nagy 
teher volt ez a szolgáltatás, bármily méltá-
nyosan igyekezett is a pap és e rektifikáló 
bizottság eljárni, mégis terhes maradt és ter-
hes különösen ma. Ennélfogva  a javadalmas 
még a megállapított kepéjét is nagyon gyar 
lón kapta meg, mert az a kepéző, kinek nagy 
teher volt ez, megtette azt, hogy a legsilá-
nyabb termését szállította be, vagy pedig 
otthon már ki is verte a kévéket, ugy hogy 
csak a fele  maradt meg a javadalmasnak. De 
ez még mindig tűrhető volt, amíg az erdők 
elarányositva nem lettek. 

Az erdők elarányositása előtt azok közbir-
tokot képeztek, tehát semminemű nehézséget 
nem okozott'a székely gazdának kimenni a 
közbirtokos erdőbe, levágni egy terű fával 
többet s azt azután a télen, am kor egyéb 
dolga ugy sem volt, befuvarozta  a papnak 
s ő azt ingyen felvágatbatta,  mert ott voltak 
az oszporások, az egyházközség tagjai. De ma 
az arányositási törvény után az egyeseknek 
az erdőből járó illetményének megállapítása 
után az erdőből többé nem vághat annyit, 
amennyi neki,tetszik, hanem annyit, amennyi 
őt megilleti. És némely gazdának annyi illet-
ménye sincs a közösből, hogy saját faszűk-
ségletét ki tudná elégiteni, vagy ha van is, 
kevés van olyan, aki ezenfelül  még a pap 
részére is egy terţi fát  szolgáltatni tud 

S mi az eredmény? Az, hogy ő kénytelen 
ezen terüfát,  ha pénzért ís, megvásárolni, hogy 
a papnak beszolgáltassa. A javadalmasnak 
pedig, tekintettel általános elszegényedésre, 
amely a Székelyföldet  az unió óta éri, még 
oszporása sem igein van, mert azoknak nagy 
része már Amerikában kereste meg a kenye-
rét, ugy hogy maga a javadalmas is rettentő 
kárt szenved, mert azt a fát,  amelyet azelőtt 
ingyen vágtak fel,  imost drága napszám mellett 
maga kénytelen félvágni. 

Mo3t méltóztassék elképzelni annak a szé-
kelységnek a helyzetét, amely 1848 ban sza-
badsághoz nem juţott, csak a szabadságról, a 
privilégiumról mondott le, amely egy talpa-
latnyi földdel  sem lett gazdagabb, mert nem 
volt jobbágya, nála nem váltottak meg sem-
mit; amely az állami terhektől teljesen men-

már nekem, csak clcenzurálták. Ahogy ő irtl 
Ha nem ismerném; missziónáriusnak nézném 
az elcsevegett missiói működése után. Hogy ő 
a közre való tekintettel dekkolt minden kelle-
metlensége ellenéré otthon. Szegény köz! De 
most fellobogott  benne a szenttüz, most ö n -
kén t mundérba akar bújni. Kijönni, harcolni, 
hős lenni, a Gyula? Hogy higyjem, hogy 
higyjem ? . . . 

Ezen tépelődtem, oszt' újra jött egy levél. 
Otthon szolgáló bajtársam írja ilyeténképpen. 

Kedves Bajtárs, 
ezelőtt is, de különösen az utóbbi időben 

gyakran írogattam iNeked, hiszen nem érez-
ném magamat jól, ba frontunkon  lévő s velem 
együtt küzdő társaimat fel  nem keresném egy 
pár sorra), hiszen tudom: ti is szenvedtek, 
nélkülöztök, néha talán többet, mint mi. Min-
dig értesítettelek az itteni borzalmas viszo-
nyokról, hogy amíg lehet: maradj kinn, a fron-
ton. De ugy látszik, hogy a leveleket is rek-
virálják már, mert választ még sohasem kap-
tam, pedig, bosy nem írtál volna: az lehetet-
len, hiszen annyit unatkoztok odakinn, ugy-e? 

Most pedig értesítelek, kedves Bajtárs, hogy 
párhavi itthonszolgálat után újra kifok  menni 
a frontra,  jóllehet első harctéri szolgálatomkor 
szerzett betegségemből nem gyógyultam még 
ki, ennélfogva  sejtheted, hogy nem parancsra 
megyek, hanem: önként ielentkezem. Ritka-
ság ez a háború negyedik évében, mi? De 
megteszem. Megcselekszem pedig azért, mert 
— jó dolgom van ugyan itthon: szeret a kör-
nyezetem, meg vannak elégedve a feljebb-
valóim, pompásan telik az idő — valami erős 
vágy «arkal, tüzel, hegy kimenjek újra, ott 

tes volt, anyagilag szabadon és gazdagon fej-
lődhetett és amely az unió után megkapta az 
összes állami terheket, megkapta a kulturális 
és községi terheket. Ilyen terheltetéssel és 
jobbágyföld,  földtöbblet  nélkül ennek a kepe-
szolgáltatás terhének rettenetességét tovább 
ecsetelnem felesleges.  S ha meggondolja még 
a t. képviselőház azt is, hogy ez a nép ugy 
a papi tizednek és a szászok tizedének, mint 
az urbériségnek megváltásában épp ugy részt-
vett, mint bárki is ebben az országban, parti-
czipált ezen megváltásokban: akkor a magyar 
törvényhozás lelkiismeretességére appellálok, 
vájjon szabad volt-e eddig is tűrni, hogy az 
állam a kepemegváltás törvényben biztosított 
kötelezettségét ne teljesítse. 

Polóoyi Géza: Nagyon sürgős dolog. 
Győrffy  Gyula: Számtalan Bebtől vérzik 

Erdély magyarsága, a székelység. De egyet-
len seb sem olyan súlyos, olyan veszélyes, 
mint ez a seb, amelyet orvosolni nemcsak tör-
vényes kötelessége a magyar törvényhozásnak, 
hanem becsületbeli és erkölcsi kötelessége is. 
(Igaz! Ugy van 1 balfelől.)  Mert hiszen azt, 
hogy ez a tartozás megváltassék, mi már az 
1848 iki egyesülés előfeltételeként  kötöttük ki, 
de azóta soha végre nem hajtották. Ez Er-
délyre nézve annál fájdalmasabb,  mert azt 
kelletttapasztalnunk, hogy Magyarország összes 
gazdasági fejlődése  az erdélyi magyarságot, 
a székelységet megkímélte, oda nem tudott 
eljutni, csak terheiben, csak áldozataiban. 
(Igaz 1 Ugy van! balfelől.)  S meg kellett ér-
nünk azt, hogy most is, ebben a világháború-
ban mi vettük ki a legkeservesebb részt, en-
nek a népnek kellett menekülnie, ennek a 
népnek kellett tűzhelyét otthagynia . . . 

Polcnyi Géza: Az első mozgósításból egy 
ember sem jött vissza. 

Győrffy  Gyula: . . s ez a nép a vissza-
menetel után is még mindig sínylődik azon 
rettentő csapások után, amelyek menekülése 
folytán  rázudultak. 

Bátor vagyok ezek után azt a kérdést in-
tézni, hogy vájjon ez a nép ezt a kepetarto-
zását, ma különösen, tudja-e egyáltalában tel-
jesíteni? S ha nem tudja teljesíteni, mi a 
felelet  arra, hogy vájjon annak a népnek 
pásztorai, lelkészei, tanítói stb. tudják-e és 
miből tovább fentartani  magukat, hogy most 
százezerszer súlyosabb kötelességeiket a nép-
pel és az állammal szemben teljesíthessék ? 
(Igaz! Ugy van! balfelől.) 

S vájjon Bzabad-e kitenni annak ugy a 
javadalmast, mint a népet, hogy egymással 

legyek ismét a dicsőség ama mezején, a halál 
kapujában. 

Nem azért, hogy hŐ3Í halott legyek, hanem 
hogy hazahozzuk azt a zászlót, amelyért ma-
gam is annyit szenvedtem, küzdöttem és hogy 
mielőtt hazahoznók ujabb győzelmi bokrétát 
kössünk fel  rája. 

Nem dicsekvésképpen irom meg sorsomnak 
önnön akaratomból való megváltoztatását, ha-
nem azért, mert tanácsot kérek Tőled, hogy 
miképpen járjak el, hogy azonnal, menetszá-
zadba való beosztás nélkül indulhassak a 
frontra,  oda hozzátok, az ezredhez, a régi jó-
cimborák közé, mert más helyen, idegenek kö-
zött nem birnám ki. Te régi frontgyerek  vagy, 
tudnod kell mikép cselekedjem, hogy célomat 
elérjem. Annyival is inkább ügyesen kell ren-
deznem a dolgot, mert Itthoni szerepemben a 
tökéletességet illetőleg pótolhatatlan vagyok, 
melynél fogva  parancsnokom minden áron igyek-
szik visszatartani, miként annyiszor tette már, 
valahányszor kiBzándékoztam menni a frontra. 

Mert sejtheted kedves Pajtás, hogy több-
ször Bzerettem vón kimenni Hozzátok, de nem 
engedtek Boha. Ugyan itthoni szolgálatom fon-
tosságának tudatában voltam és vagyok, nem 
is az itteni nehéz munka alól akartam meg-
szökni soha, hiszen előttem — első a haza, 
hanem csak azért, hogy a rövidlátóknak ne 
járjon a szájuk. Most azonban lángtól lobogó 
lelkemnek nem tudok ellentállni, ha törik, ha 
szakad: el-kimennem kell Közétek I 

Válaszodat a lehető leggyorsabban küld 
el, már kezdheted irni, mert remegő szívvel 
várja azt a Te mindenkor kész bajtársad: 

Itt helyben, 1918. január dereka, 
t Ödön. 

szemben anyagi kérdés miatt gyilkoB ellenség-
ként álljanak? (Igaz! Ugy vanl balfelől.)  Kü-
lönösen akkor, amikor Erdély rekonstrukezióját 
hangoztatjuk minduntalan s mikor az erdélyi 
magyarság, a székelység nélkül nincs mit Er-
délyben rekonstruálni, Erdély protestáns, uni-
tárius és katholikus papsága és tanítósága 
nélkül pedig nincs kivel rekonstruálni! (Ugy 
vani a baloldalon.) 

Sümegi Vilmos: A napszámos többet keres. 
Győrffy  Gyula: És még egyetlen adat arra, 

hogy kidomborodjék a megváltás mulasztásá-
nak teljes igazságtalansága éB jogtalanBága: 
a Bzászföld  kepemegváltásának kérdéBe. Azt 
már voltam bátor említeni, bogy a Bzászföld 
tizede sem azonos a magyarországival, hanem 
teljesen azonos természetű a kepével éB mé-
gis mi történt ? Az 1848: XIII. t.-cz., vagyis 
a tizedkártalanitás 1856 ban a szászokkal 
szemben egész gyorsan foganatosíttatott.  (Moz-
gáB a baloldalon.) 

Sümegi Vilmos : Majd azoknak nem adnak. 
Mindent kapnak, a szászok és oláhok. 

Győrffy  Gyula: Nem akarom most azt pa-
naszolni, hogy pl. a kártalanítás rendjén ked-
vezésben részesültek, mert többet kaptak-e 
címen, mint amennyi talán őket megillette 
volna, de én ezt nem irigylem tőlük. Csodá-
latos dolog azonban, hogy az a kormány, 
amely 1856-ban sietett a szászokra nézve a 
kártalanítást végrehajtani, a székelyekről egyál-
talán megfeletkezett.  (Mozgás a baloldalon.) 

Barta Ödön: Ha a dátumot nézzük, akkor 
nem csodálatos. 

Győrffy  Gyula: Ha pedig nem csodálatos, 
akkor most is és a jövőre nézve is nagy ta-
nulság kell, hogy számunkra legyen. A szé-
kelyekről természetcsen az a kormány nem 
gondoskodott, de ha nem csodálatos, hogy a 
Bach-kormány a szászok tizedét megváltotta, 
ellenben a székelyekről nem gondoskodott, 
annál érthetetlenebb az, hogy 1848, illetve 
1867 óta egyetlen egy magyar kormánynak és 
a törvényhozásnak sem jutott eszébe — ha 
nem is azért, hogy az 1848. évi XIII. t.-czik-
ket végrehajtsa, de már azért is, mert a szé-
kelyek szomszédságában élő szászok kepéje 
államilag megváltatott, — mondom soha nem 
jutott eszébe, hogy ez a kepe a székelyeknél 
is megváltassék. 

Pedig odalenn emiatt a helyzet rég tűr-
hetetlen. — A székelység legjobbjai rég 
belátták, hogy ez az állapot tarthatatlan ugy 
erkölcsi, mint gazdasági szempontból. 

Hm. Ödön is irt nekem ? Mondjuk, hogy irt, 
de nem láttam a leveleit. Hogy néha többet 
szenvedünk, mint Ö. És unatkozunk. Ahogy ő 
azt elképzeli ! Hogy ki fog  jönni. Pár havi 
szolgálat után. Csekély 20 hónap óta van ott-
hon. Harctéren szerzett betegségéből még nem 
gyógyult ki. Az semmi. Magam még bele se' 
estem. Most kerülget, de ha civil leszek, akkor 
rögvest előáll. 

Halál kapu. Győzelmi zászló. Mi lelte eze-
ket a fronttól  féőket  egyszerre? Igaz, hogy 
ide óhajtanak jönni a rémséges-rémitóen-rette-
netes muszka frontra  — naná, majd Talján-
országba mennek! — de még itt ÍB fordulhat 
a kocka. Es mehetünk még Jeruzsálembe is, 
ott pedig újra csak : „indoritis-frontális".  Mi 
lesz akkor? 

Töprengtem önállóan ezen, később töpren-
gésemet áttettem bajtársaimhoz; akik meg az 
ő töprengéseikkel gyarapították az enyémet, 
mert közülük is kapott egyik-másik az enyé-
mekhez hasonló levelet. Megrögzött Gyulák-
tól, egy pár Ödöntől. Mindnyájan töpreng-
tünk. Már megakartuk kérdezni Borszem Jan-
kót, hogy mire véljük e szokatlan jelenséget, 
mire beront egy, a szabadságáról hamarább 
visszaérkezett bajtársunk, ki is a következő-
ket mesélte el: 

— Haza ne merjen menni, akinek az élete 
kedves! 

— No, miért, talán csak nem ? 
— De bizony. Kiütött a forradalom,  az 

össze-visszaság, a létbáboru, az éhenhalás 1 Az 
első magyar általános titkos községenkénti — 
sztrájk. Az elvtársak mindenütt Borakoznak, 
kettősrendekre szakadoznak és menetel vég-
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Próbálkoztak az egyházközségek azzal, hogy 

saját erejükből váltsák meg a tartozást, ehhez 
azonban nincs kellő erejük. Próbálkoztak ugy, 
hogy a politikai község szerződést kötött a 
pappal, amely Bzerint a 7 politikai község 
fizeti  az ő járandóságát, közös megállapodás 
Bzerinti kepeváltságát. Ez sem vezetett célhoz, 
mert a politikai községnek e határozata a köz-
Bégnek e határozata a köztörvény értelmében 
csak 6 évre terjedóleg vállalhat kötelezettsé-
get, — tovább nem B igy minden 6-ik évben 
újra kezdődik a kellemetlenség. 

De a községeknek a közbirtokok felosztása 
folytán  ninca jövedelmük B igy ók sem vállal-
kozhattak, mert pótadót kellett volna fizetni, 
ha ezt a megoldást választják. Az erdélyi 
római katholikus státus és annak igazán apos-
toli püspöke, de elődje is, állandóan foglal-
koztak a kepe megváltása kérdésével. Végre 
eljutottunk ahhoz, hogy gondolom, az 1913-iki 
státus-gyülésen igénytelenségem indítványára 
kimondtuk azt is, hogy most már nemcsak 
nekünk katholikusok magunknak, hanem a 
protestáns felekezetekkel  karöltve kell köve-
telnünk a törvényhozástól a kepe állami meg-
váltását. 

A protestáns felekezetek  is örömmel ra-
gadták meg az alkalmat, hogy e téren együtt 
müködjünk. Akkor egy memorandum is jutott 
az akkori miniszterelnökhöz, gróf  Tisza Ist-
vánhoz, amely memorandum a kérdést telje-
sen feltárta  és ha a háború közbe nem jön, 
meg vagyok győződve, hogy már akkor a tör-
vényhozás ezt a megváltást el is határozta 
volna. 

Tovább nem kivájnom a t. házat fárasztani. 
Azt hiszem, méltóztattak belátni, hogy a ma-
gyar törvényhozásnak indítványom elfogadása 
olyan kötelessége, (Igaz I Ugy van ! a balolda-
lon.) amelynél kevesebbet e pillanatban nem 
is tehet. (Helyeslés.) Ez nemcsak a törvényes-
ség, hanem a nemzeti becsület kérdése is és 
akkor kérjük ennek a tartozásnak a lerovását, 
mikor 6gy világ tudja, hogy tényleg nagyon 
rá vagyunk szorulva, hogy ezen követelésünk-
höz hozzájussunk. 

Kérem indítványom elfogadását.  (Eiénk 
helyeslés és tapB a bal- és a szélsőbaloldalon.) 

Elnök: A vallás-és közoktatásügyi minisz-
ter ur kíván szólni. 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi minister : T. képviselőház ! (Halljuk I 
Halljuk!) Legyen szabad a kormánynak állás-
pontját ezzel a kérdéssel szemben röviden 
ismertetnem. 

A kormány arra kéri a t házat, hogy mél-
tóztassék GyőrfTy  Gyula t. képviselő ur indít-
ványának napirendre tűzését elhatározni, (He-
lyeslés.) fentartja  azonban magának, hogy a 
napirendre tűzés időpontjára nézve indítványt 
tegyen. Ezzel a kérdóBsel a kormány és neve-
zetesen én, miután az az én tárczám körébe 
tartozik, behatóan foglalkozom,  amint már fog-
lalkoztam korábbi miniszterségem alatt is és 
talán csak hivatalból való távozásom okozta, 
hogy megoldást nem nyert. Ismétlem tehát, a 
kormány fentartja  magának, hogy az indítvány 
napirendre tűzésének időpontja tárgyában akkor 
tegyen javaslatot, mikor a megoldásra nézve 
konkrét javaslattal fog  a ház elé léphetni. 
(Élénk helyeslés.) 

Elnök : Vitának helye nem lévén, a ház-
szabályok 193. §-a alapján kérdem a t. házat, 
tárgyalás alá kívánja-e venni Györffy  Gyula 
képviselő ur imént megindokolt indítványát, 
igen vagy nem'? (Igen !) 

Gondolom, kimondhatom a határozatot, 
hogy a ház Györffy  Gyula képviselő ur indít-
ványát tárgyalás alá kívánja venni. (Helyeslés.) 

Sümegi Vilmos: Egyhangúlag! 

Egy észrevétel. 
A „Csiki Lapok" folyó  évi 7-ik szá-

mában: „A kormány közigazgatási pro-
grammja" cimen egy cikk jelent meg, 
melyben többek közt a következő fog-
laltatik, midőn a cikkiró állást foglal  az 
uj kormányprogram azon része ellen, 
hogy a közigazgatásba megfelelő  erők 
vétessenek át az ügyvédi karból: A 
közigazgatás a merő tárgyilagosság, a 
közjó szolgálata; az ügyvéd, ezzel ellen-
tétben, eddig a megtestesített szubjek-
tivitás volt, a ki kénytelen volt sokszor 
a közjó ellen fordult  ügyfelének  lelki 
világába beleélni magát és mindent 
ebből a szempontból tekinteni. A köz-
igazgatás a teljes önzetlenség, amely 
szerzetesi szegénységre kárhoztatja szol-
gáit; a volt ügyvédet pedig egész 
eddigi élete a józan ö n z é s felé  vonja. 

Cikkiró végül leszűri azon vélemé-
nyét, hogy egyes kivételektől eltekintve 
az ügyvédekből jó közigazgatási tiszt-
viselő soha nem lesz. 

nélkül a tömeg. Ha csak menetelne ! A nép 
felvonul,  elvonul, bevonul, kivonul, levonul; 
szónokol, kér, követel, kiabál, ordít 

— Villamosok nem járnak, a konflisok 
alusznak, a gyárak piheunek, nyomdában a 
körforgógép  nem forog,  ám minden fő-  és mel 
léktéren nyüzsögnek a géppuskák — a la 
Trockij — az utcákon hemzsegnek a katonák, 
villamosok helyett a rendőrök tipornak le. A 
kegyelmesek otthon csücsülnek, fogvacogva 
fogadnak  és Ígérnek, ígérnek, ígérnek . . . 

— Közben a tömeg egy kicsit dühös lesz, 
neki megy a fal. . .  pardon: a kirakatoknak, 
erre a katonák neki vágnak a gyuláknak, de 
a gyulánék rárontanak a vitézekre — lévén 
ők a vitézebbek — kotkodácsolni kezd a gép-
puska, roham erre, szaladás arra, felbuknak, 
lebuknak, neki esnek, szétesnek, de senki sem 
hagyja magát. Őrült zsivaj, zenebona, csete-
páté, veszekedés, verekedés támad a: ,Nyomd 
meg a gombot" hazafias  induló melódiájára, 
míglen fut,  aki csak futni  tud, de csakis arra, 
amerre tud. 

— Nevezetesebb frontok  a Hinterlandban: 
a pesti front,  a prágai, hogy papiros hiány 
miatt a szegedit és a többit ne is említsem. 
E frontokon  belül vannak kisebbek is, ahol 
tulajdonképpen hősi halált lehet szenvedni, 
ezek: az Andrássy-uti frontszakasz,  a közélel-
mezési front,  színházi pénztár- és egyéb ácsor-
gási front,  ahol egyszerűen agyonnyomnak; 
villamoskocsi front,  mert, amikor járnak, akkor 
automatice a kerekek alá kerülsz élénk bi-
zonyságául a kalanznők mellport adó képes-
ségének ; záróra front,  mert záróráig annyit 
magadba öntesz a háborús kotyvalékból, hogy 
bőslesen meggebbedsz; a sötétség front,  ahol 

ugy muland ki a sokcsatás vitéz, hogy a 
lámpaoszlopot nemhogy hordárnak, de egyál-
talán nem nézi, mert nem látja, ergó: neki-
megy, nagyot koppan, azután elhallgat. És 
igy tovább. 

— Hogy pedig a csaták minél nagyobb 
mérvűek legyenek, a pesti és más hazai fron-
ton csehek képviselik a militarizmust és ma-
gyarok a civilistákat, mig a prágai fronton 
éppen ellenkezőképpen. Ahogy ezek simogat-
ják egymást I Most bezzeg nem tartja fel  man-
csóit a cseh, mert akkor amúgy gyökerestől 
levágják, igy legalább csak a fejét  kólintják 
meg, nehogy sántitással szimulálja a beteget. 
Elvégre itt az ideje, hogy a csehek is hadi-
tapasztalatokat gyűjtsenek. 

Szóval háború van odahaza. Többféle.  Sok-
féle.  Hát ezért akarnak önként jelentkezni és 
azonnal kijönni az urakl A Gyula, meg az 
Ödön. A gyulák meg az ödönök. Tán még a 
gyulánék is kijönnének, de még nem állítta-
tott fel  az első magyar női zászlóalj. Ezért 
írnak most, ezért csaptak fel  hősöknek, ezért 
hagyják oda az otthoni dicsőséges missziót! 

Ugy látszik mindenütt rossz, de legjobb a 
fronton. 

Fazekas  Bertalan. 

Előfizetőinkhez.  Kérjük előfizetőinket,  hogy 
a hótrálékos előfizetési  dijakat hozzánk posta-
fordultával  beküldeni szíveskedjenek, mert ellen-
kező esetben kénytelenek leszünk a Csiki La-
pokat beszüntetni és a háttálékos dijakat birói 
uton felhajtani. 

fiz  észrevétel nem akar polémia 
lenni, de „vádbeszéd" sem, maradjon 
szerény észrevételnek. 

N—o cikkiró — nem állitom, hogy 
Tisza István gróf  azon parlamenti be-
szédjének hatása alatt irta cikkét, mely-
ben a kormány programmját bírálva, 
kifogást  tett, hogy a közigazgatásba az 
ügyvédi kar élni nem tudó tagjai vé-
tessenek át, — hanem állitom, hogy 
súlyos és egyoldalú bírálatot mondott. 
Nézzük át a múltból és jelenből azon 
kiváló közigazgatási tisztviselők hosszú, 
de hosszú névsorát, kiket az ügyvédi 
kar adott a magyar közigazgatásnak. 
Nem egyes kivételekről van szó. A 18-as 
előtti időkben az ügyvédi diploma szinte 
lépcsőfok  volt a közigazgatáshoz. A 
68-as idők után egész légiója a kiváló 
ügyvédeknek lépett át hol az újonnan 
szervezett birói intézménybe, hol a köz-
igazgatásba. 

Magyarország nem egy főszolgabi-
rája, polgármestere, nem egy alispánja 
tekinthetett vissza ügyvédi pályájára 
önérzettel s ép oly jó közigazgatási 
tisztviselő lett belőle. A vármegyei 
adminisztráció vagy mondjuk ellenőrizés 
élén ma is hány ügyvédből lett főispán 
van? Melyikről állíthatjuk azt, hogy a 
„józan önzés" felé  halad ? 

De ne menjünk nagyon messze, ma-
radjunk vármegyénkben a példák kere-
sésénél. Becze Antal a megye kiváló 
alispánja az ügyvédkedés teréről élete 
delén lépett a közigazgatás terére, hol 
elévülhetetlen érdemeket szerzett s mint 
vaskezü alispán volt ismeretes, mely 
vonásánál csak puritánsága volt nagyobb. 
De nincs-e ma is megyénkben ügyvéd-
ből lett jó községi jegyző ? 

Ha már a közigazgatás magasabb 
tisztviselői közt oly sürün találtatik 
ügyvédből iett tisztviselő, miért ne le-
hetne ügyvédből az uj községi körzet 
főnöke,  az alsóbb fokon,  éppen olyan 
kifogástalan  ? 

Ha a tervezeit uj községi körzet 
főnöksége  elől az ügyvédi kart elzárni 
kell, más indokból kell tenni azt, talán 
lehet ilyen más indok — de nem a 
cikkiró által felhozottakból,  melyek 
közt nem utolsó azon súlyos kijelentés, 
hogy „az ügyvéd lelki világában nincs 
meg az a tartalom, amely őt közigaz-
gatási szolgálatra alkalmassá tenné". 

Dr. Nagy  Jenő. 

a magyar íl. 
Az országos jegyzési eredmény hivatalosan 

mindezideig nem publikáltatott. A beavatottak 
szerint azonban ezúttal több mint három mil-
liárdot eredményezett a hetedik magyar hadi-
kölcsön. 

E meglepően szép eredmény létrehozásá-
ban kétségkívül nagy szerepet játszott a ked-
vező harctéri helyzet, valamint a jegyzés tar-
tama alatt megkezdett külön orosz béketár-
gyalások eshetősége. Bizalommal és reménnyel 
eltelve néztünk a külön béketárgyalások elé, 
hittük és reméltük: egy külön orosz béke ha-
marosan meg fogja  hozni a várva-várt általános 
békét. 

Az országosan elért szép eredményből ki-
vette vármegyénk lakóssága is az őt megillető 
részt. A helyes szervezéssel megindított akció, 
a nép széles rétegének fölös  pénzét állította 
a hadikölcsön szolgálatába. Mig a múltban a 
vármegye lakósságának hazafias  áldozatkész-
sége folytán  összegyűlt jegyzések a szó leg-
teljesebb értelmében szétforgácsolódtak,  kez-
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deményező lépés hiányában azok mind a vár-
megye területén kivQl székelő idegen pénzin-
tézetekhez jutottak, addig ezúttal a jegyzések 
koncentrálásával egy átekinthető, összefoglaló 
képét nyertük annak, hogy ki és mily mérték-
ben tett eleget ezen elengedhetlen hazafias 
kötelességnek. 

Akciómnál a lokál patriotizmus elve lebe-
gett szemeim előtt. Tudom, hogy a várme-
gyénk területén kivttl székelő pénzintézetek az 
általuk elért eredményt, mint vármegyéjük la-
kosságának áldozatkészségét tüntetik fel,  tel-
jesen elhallgatva azt, hogy összeredtnényük-
ben benfoglaltatik  Csikvártnegye lakosságának 
is jelentékeny összegű jegyzése. Amidőn szer-
vezési körutamra elindultam, biztam a jóin-
dulatú megértésben. A sajátos székely faji  jel-
leg és szeretet mellett számitottam arra, hogy 
a vármegye minden egyes tényezője felvilágo-
sítás után kizárólag a vármegyei alapítású és 
igy helyi érdekeket szolgáló pénzintézeteket 
fogja  támogatni. 

Bár hivó szavamra a megértők lelkes tá-
bora csatlakozott körém, s kezdeményező lé-
pésem egy tiszteletreméltó gárdát sorakozta-
tott, a kitűzött célt a maga egészében el nem 
érhettem. 

Az erők lehető koncentrálása, az együttes 
aktivitás azonban igy is megtermettc gyümöl-
csét. A minden szépért és jóért lelkesedni 
tudó jegyzői kar, a papi- és tanítótestület te-
kintélyesebb része őrömmel tette magáévá a 
vármegve talajából kinőtt és gyökereit kizáró-
lag itt szerte-széjjel ágaztatott Csíkszeredai Ta-
karékpénztár jóindulatu támogatását s igy ezer 
és ezer kisebb tételből gyűlt össze az a jelen-
tős 6 és fél  millió korona jegyzés, mit inté-
zetünk a hetedik magyar hadikölcsönnél pro-
dukált. 

A pénzelmélet kérdésével s a jelenlegi nagy 
bankjegy infláció  következményeivel tisztában 
lévén, saját jól felfogott  érdekünkben szeretném 
a hadikölcsön jegyzés sikerét minél hatható-
sabban előmozdítani, de eredményt minden 
eiőfeszités  és agilitás mellett, is csak egy lel-
kes megértő gárda jóindulatu támogatásával 
érhettem el. 

Mielőtt munkatársaim érdemeit emelném 
ki, kötelességszerüleg dr. Tolnay Lajos főispán 
ur őméltóságának jóindulatu támogatásáról kell 
megemlékezzek Állásánál fogva  mint fontos 
államérdekeket szolgáló pénzügyi müveletet 
teljes erejéből támogatta, a szokásos sablonos 
érdeklődéstől eltérően a jegyzés egész tartama 
alatt az eseményeket éber figyelemmel  kisérte 
s igen tekintélyes összeget köszönhet az állam-
hatalom annak a párját ritkító agilitásának, 
amely rövid működése alatt is mindenben jel-
lemezte munkásságát. 

Munkatársaink közül páratlan eredményes 
munkásságot fejtett  ki Sztankó Zoltán m. kir. 
erdömérnök ur, ki a reális közbirtokossági 
jegyzésekkel nemcsak növelte a közbirtokos-
ságok vagyonát, hanem nagyban előmozdította 
a hadikölcsön fényes  sikerét is. Hasonló szel-
lemben működött közre Rákossy István csik-
szentmártoni erdőmérnök is. 

Munkatársaink igazi zömét a jegyzői kar 
képezte. Bár a jelenlegi abnormis állapotok 
miatt közigazgatási és egyéb közélelmezési 
munkálatokkal eléggé agyon vannak terhelve, 
ennek dacára csekély kivétellel mind igen szép 
eredményt értek el, sőt egyik-másik igazán 
tanújelét adta annak, hogy az állam pénzügyi 
műveleteinél is bizalommal támaszkodhat ki-
próbált munkásságukra. Örülök igazán elmond-
hatni, hogy az államot, mint gépezetet fűtik, 
hajtják, olajozzák, hogy végeredményében ki-
termelhetők legyenek azok a hatalmas erőté-
nyezők, amelyek e világháború eredményes 
befejezéséhez  szükségeltetnek. 

Igy a rendelkezésemre álló adatok szerint 
a jegyzői kar pusztán a lakosságnál össze-
gyűjtött jegyzésekből, 1126 tételben 923.500 
korona jegyzést gyűjtött, mely tételszám és 
és összeg fényes  tanúbizonyságot tesz amellett, 
hogy e testület minő eredményes munkássá-
got fejtett  ki. A jegyzői karból, kizárólag a 
lakósság között eszközölt gyűjtésből összeg-
szerüleg a legszebb eredményt Miklós Hugó 
szépvizi, Balázs Dénes gyimesközéploki és 
Kovács Gábor gyimesbükki községi jegyző 
érték el, míg tételszám szerint Székely Miklós 

csikmenasági, Laczkó I s tván csikrákosi 
és Kovács Gábor gyimesbükki jegyzők végez-
ték a legfáradságosabb  munkát. Előbbiek ösz-
szeg szerint egyenkint 70.000 koronán felüli 
jegyzést produkáltak, míg utóbbiak ugyancsak 
egyenként 70—80 tételből hordották össze 
jegyzéseiket. 

A tanítótestület ha nem is azzal a nagy 
számmal, de szintén tevékeny részt vett a 
gyűjtésben. Ezek közül Tódor István csikcsa-
tószegi kántor-tanitó érte el a legszebb ered-
ményt, ki fáradságos  házról-házra való járká-
lással egymagában 50,000 koronán felüli  jegy-
zést produkált 73 fételben. 

Sajnos helyszűke miatt nem említhetem 
meg mind névszerint munkatársaimat, de nem 
kevesebb hálával és elismeréssel adózom tisz-
teletreméltó munkásságuk iránt. Ha ezúttal 
nem is értek el mindannyian kimagasló ered-
ményt, de hiszem és remélem, hogy a kezdet 
nehézségeit leküzdve a legközelebbi hadiköl-
csönnél fokozott  erővel és ambícióval fogják 
ez ügyet szolgálni. 

Balogh  Géza,  bankigazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
= Tolnay főispán  marad. We-

kerle kormányalakításával kapcsolatban 
jó ideig bizonytalanságban volt a vár-
megye közönsége Tolnay Lajos főispán 
személyét illetőleg. A fővárosi  sajtóban 
pozitiv formában  olvastuk lemondását, 
ez azonban nem bizonyult valónak. — 
Tolnay főispán  belépett az uj pártba és 
ugy a belügyminiszter, mint több igen 
magas, köztük kivételes állású közéleti 
tényező nyomatékos kérésére megtar-
totta állását. Ez elhatározásra azok az 
előtte illetékes tényezők által felhozott 
súlyos érvek birták rá, melyek Csik-
vármegye rekonstrukciója érdekében 
megmaradását követelték és amelyek 
mellett a politikai érdekek eltörpültek. 
E vármegyének alkotó munkára és erős 
kézre van szüksége, hogy aromán be-
törés és a háború okozta mély sebeket 
meggyógyítsa, a pusztulás helyén épít-
sen és a normális gazdasági életet helyre-
állítsa. Tolnay Lajos dr. e képességek 
kel rendelkezik. Erős kézzel vezeti a 
közigazgatást, kezdeményezni és alkotni 
képes. A főispáni  tradíciókkal szemben 
a munka embere, kire e vármegyében 
rendkívül súlyos feladatok  várnak. El-
határozását megnyugvással vettük tu-
domásul, mert elhatározásával a reá 
bízott és reá váró feladatokat  vállalta. 
Kezdettől fogva  a szociális munka em 
bérét láttuk és megbecsültük benne. 
Kiváló képességeit készséggel elis-
merve, módot és alkalmat kell adjon e 
vármegye, bogy programmját megváló 
sitsa. Elhatározására kétségtelenül be-
folyással  volt az a támogatás, melyet 
eddigi eredményes működéséhez a vár-
megye közönsége nyújtott. Ez a támo-
gatás záloga annak, hogy a munka és 
alkotás jegyében megkezdett működése 
le fogja  győzni az akadályokat és a 
sokat szenvedett vármegyére jobb na-
pok fognak  virradni. 

— A főispán  Rohr tábornagynál. Várme-
gyénk főispánja,  dr. Tolnay Lajos, abból az 
alkalomból, hogy a király báró Rohr vezér-
ezredest tábornagygyá nevezte ki, Rohr tábor-
nagynál látogatást tett, hogy a maga és a 
vármegye jó kivánatait tolmácsolja. 

— Katonai előléptetés. A király csikszent-
királyi Balogh Imre századost, Balogh Ferenc 
ezredes fiát,  őrnagygyá léptette elő. Balogh 
őrnagy jelenleg Belgrádon, a keleti hadsereg-
hez beosztva teljesít szolgálatot. 

— Mfivészestély  a Vígadóban. A kitűnő 
műsorhoz méltóan nagyszámú közönség jelent 
meg a mult héten a dentai báró Rohr Ferenc 
tábornagy, hadseregparancsnok védnöksége 
alatt, jótékonycélra rendezett müvészestélyen 
a Vigadóban. A műsor minden tekintetben be-
váltotta a hozzá fűzött  legfelcsigázottabb  vá-
rakozásokat is. Különösen viharos sikere volt 
Fischer Bettynek, áz ismert bécsi dívának, aki 
finom  énektudásával és előadó művészetével 
magával ragadta a közönséget. Zilahy Gyula, 
a budapesti Nemzeti színház egykori népszerű 
siheder szinésze és a debreczeni színtársulat 
volt direktora verseket mondott el nagy ha-
tással, Graf  Pál főhadnagy  dalokat énekelt, 
Répái főhadnagy  zenekar kísérettel gordonkán 
játszott, Casty, a jónevü bécsi illuzionista pe-
dig pompás mutatványaival szórakoztatta a kö-
zönséget. Nagy sikere volt dr. Waldstein had-
bíró századosnak, akinek művészi zongora-
játéka a műsor egyik legkimagaslóbb színvo-
nalú száma volt és egészen külön kell meg-
emlékeznünk a 82-ik gyalogezred nagyszerű 
zenekaráról, amely megtisztult zenei élvezetet 
szerzett a tapsokban nem fukarkodó  közön-
ségnek. 

— Orvosi ügy. Dr. Harmat Leo közkórházi 
főorvos,  hosszas szabadságáról gyógyultan 
hazaérkezvén, orvosi gyakorlatát megkezdte. 

— Konyhakerti magvak. A ki konyhaker-
tészettel foglalkozik,  bizonyára megnyugvással 
veszi tudomásul, hogy valamennyi konyhakerti 
veteménymag a legkiválóbb minőségben és 
minden mennyiségben már beszerezhető, két-
három fajta  kivételével, Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében, Budapesten. 

— Doktorrá avatás. Lázár Péter közigaz-
gatási gyakornok, tartalékos főhadnagyot  a 
Ferencz József  tudományegyetemen az állam-
tudományok tudorává avatták fel. 

— Házasság. Apaji Ernyey Árpád és néhai 
Tegyei Tegyey Luisa fia  Imre, 1918. évi feb-
ruár hó 9-én tartotta esküvőjét a gyergyószent-
miklósi róm. kath. plébánia templomban eger-
vári Deér Kálmán és felesége  Lengyel Katalin 
leányával Ladislaával. 

— Áthelyezett tanítónők. Györgyné Za-
kariás Anna gyergyóremetei áll. elemi iskolai 
tanítónő Kolozsvárra áthelyeztetvén, helyébe 
Puntschertné Erdőssy Sarolta csikszentdomo-
kosi áll. tanítónő neveztetett ki. 

— Köszönetnyilvánítás. Sztankó Zoltán m. 
kir. erdőgondnok a csíkszeredai napközi ott-
hon részére egy öl tűzifát  adományozott. A 
nemes adományért az otthon vezetősége ez 
uton fejezi  ki hálás köszönetét. 

— Kitüntetés. A király Zombory László 
dr.-nak, a királyné legfőbb  védnöksége alatt 
álló »Pro Transylvánia« Országos Bizottság 
ügyvezető igazgatójának a háború alatt kifej-
tett buzgó és eredményes működésének elis-
meréséül a II. oszt. polgári hadi érdemkeresz-
tet adományozta. Zombory dr. volt annak ide-
jén az oláh betörés miatt hontalanná lett szé-
kelység felsegitésére  alakult Országos Bizott-
ság megszervezője és főleg  az ő fáradhatatlan 
munkásságának az eredménye, hogy az Orszá-
gos Segitő Bizottság rövid idő alatt nagy-
mérvű segítségben részesíthette az Erdélybe 
visszatérő menekülteket. 

— Követésreméltó példa. Csikdánfalva 
község érdemes képviselőtestülete folyó  hő 
8-án tartott gyűlésében elhatározta, hogy a 
háborúban elesett dánfalvi  hősöknek szép már-
ványemléket fog  az «Erzsébet királyné* em-
léke mellé felállíttatni.  A márványkőbe min-
den egyes hősnek a nevét aranybetüvel fogja 
belevésetni, hogy lássa az utókor, mit érde-
melnek azok, kik életüket és vérüket a drága 
haza megmentéséért áldozzák fel.  E célra a 
képviselőtestület tagjai 20—50 koronáig tettek 
ajánlatot, a többi szükséges pénzt közadako-
zás* és jótékonycélu előadásokból fogja  elő-
teremteni a tanítók közreműködésével. 

— Vendéglő bérbeadás. A magyar királyi 
államvasutak Madéfalva  állomásán berendezett 
vendéglői üzlet 1918. évi jnnius hó 1-től szá-
mítandó öt évre bérbeadandó. Az erre vonat-
kozó részletes feltételek  megtudhatók a kolozs-
vári üzletvezetőségnél, vagy a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamaránál. 
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— • káraegélyek Uflietéae.  • vármegye több 
részében bizonyos izgatottságot keltett, hogy a bel-
ügyminisztérium a mult héten számos károsaltnak 
kársegélyeket utalt ki. Ezek a kiutalások igen sok 
helyen azt a hitet keltették, hogy az általános kár-
segélyek kiutalása késedelmet szenved. (Ttánna jár-
tunk a dolognak és azt a felvilágosítást  nyertük, 
hogy egyes károsultak segélyeket már hónapokkal 
előbb kaptak, most pedig azok a károsultak kapták 
meg kársegélyeiket, akik a mult év őszén kérést ad-
tak be és azt a bizottság letárgyalta. Ezeknek is 
csak egyrésze kapta meg a káraegélyt mig a föbbi 
a legközelebbi időben kapja kézhez. A hivatalból ja-
vasolt kársegélyek megállapításán értesülésünk sze-
rint Széli József  kormánybiztos nagy személyzettel 
dolgozik, azonban a munkálatok sok időt vesznek 
igénybe. Tévedés azonban azt hinni, hogy a kárse-
gélyek kiutalása sokáig késhetik. A munkálatok be-
fejezés  előtt állanak és nemsokára utalványozás vé-
gett felterjesztetnek  a belügyminisztériumba. Minden 
remény megvan arra, hogy a kársegélyek a tavasz 
folyamán  kivétel nélkül kiutaltatnak. További érte-
sülésünk szerint vannak olyan kiutalások is, igy pél-
dául a Csiky Sándor gyergyószentmiklósi lakósé, 
akik a belügyminisztériumtól közvetlenül kérték kár 
segélyeiket. Ezeknek ügyében sem a főispán,  sem a 
helyi közigazgatási hatóságok véleményt nem adtak. 

— Közélelmezési biztos vármegyénkben. In-
czédy-Joksmann Nándor marosvásárhelyi főispánt 
Csik-, Háromszék-, Brassó-, Udvarhelv-, Kis- és 
Nagyküküllő-, Marostordavármegyék és Marosvásár-
hely város közélelmezési biztosává nevezték ki. 

— Az árvizsgáló bizottság megalakítása. Az 
Országos Közélelmezési Hivatal vezető miniszter 
Csikvármegye területére az árvizsgáló bizottság el-
nökévé Szabó György gyergyói kerületi föesperest, 
elnökhelyettessé Schuster Olivér kir. tanácsos, kir. 
pénzügyigazgatót kinevezte. 

— A Központi Sajtóvállalat R. T., mely 
keresztény magyar sajtó megteremtésére van 
alakulóban, munkatársunk értesülése szerint 
már közel jár a második millióhoz. Ugy lát-
szik, eszmél már a keresztény Magyarország. 
Hiszen, elvégre csak örvendezni lehet — jó 
lélekkel — annak, hogy az ultrapolitikus nem-
zetet legalább egy eszme képes egy táborba 
tömöríteni, hogy abban a táborban gróf  és 
napszámos, hivatalnok és főldmives,  gyáros és 
munkás — marakodás nélkül — megférjen. 
Ugy bizony, megférjen  és egymás jogos érde-
keinek szemmeltartásával dolgozzék a saját 
javán — nem irigyeltetve a tagtársaktót, ha-
nem együtt, egymásért, vállvetve dolgozván. 
Tudomásunk szerint a Központi Sajtóvállalat 
Rt. részvényjegyzései érdekében vármegyénk-
ben is foly  a cserldes, zajtalan agitálás. Újból 
felhívjuk  olvasóközönségünk figyelmét  az üd-
vös akciói a. Egy í részvény 25 K, beruházási 
illetékkel együtt 26 K. Rendkívül csekély és 
a külföldön  hasonló intézményeknél igen be-
vált jegyzésmód, melynek eredménye nem is 
szabad, hogy csalalkozást keltsen, ha komolyan 
vesszük keresztény mivoltunkat. 

— Lemondás. Csergő Gábor vármegyei 
allevéltárnok állásáról, melyet el sem foglalt, 
lemondott. Értesülésünk szerint Tamás Lázár 
dr. nem régen megválasztott szolgabíró állá-
sáról legközelebb szintén lemond. Csergő állása 
közelebbről, Tamás Lázár állása pedig a má-
jusi közgyűlésen betöltetik. Betöltés alá kerül 
még két közigazgatási gyakornoki állás is. 

— A károsultik segítése. Tudvalevő, hogy 
a belügyminisztei Tolnay Lajos dr. főispán  ké-
résére csikvármegyei károsultaknak 100.000 ko-
rona értékű kályhákat és üvegablakokat enge-
délyezett a hadikárokba betudandólag. A kály-
hákat és üvegablakokat nagy fáradsággal  a 
főispán  beszerezte, ide szállíttatta és kiosz-
tatta károsultak kjözött. Előterjesztésére most 
a belügyminisztei hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiosztott kályhák] és ablaküvegek ne tudassa-
nak be a hadikárókba, hanem azok minden kö-
telelezettség nélk il kapottaknak tekintessenek. 

— A postaszolgálat rendje. A m. kir. 
posta és távírda vezérigazgatóság a helybeli 
posta- és távírda livatal szolgálati idő korláto-
zását folyó  hó 21-án tul a fűtési  idény tarta-
mára meghosszabbította. Postaküldemények 
felvételi  és kiadási ideje hétköznap 8—12 és 
2—4-ig; vasár- :s ünnepnap pedig 8—11-ig. 
Táviratok reggel 8-tól este 9-ig vétetnek fel  és 
lesznek kézbesítve. 

— A Faun. Lovászy Károly szerkesztésé-
ben megjelent g izdag irodalmi tartalommal és 
feltünéskeltően  riüvészi illustrációkkal A Faun 
február  elsejei száma. Az irodalmi részben 
Szép Ernő, a mü részi rajzok közt Bayros márki 
vezet és a lap telistele van sok szatirikus 
aprósággal. 

Eladó hagyma. 
Cim a „Csiki Lapok" kiadóhivatalában. 

LEGÚJABB 
Küszöbön az orosz békekötés. 
A németek óriási zsákmánya. 

Budapest, február  21. 
Hivatalosan jelentik: Az orosz népbiztosok ta-

nácsa egyhangúlag elhatározta, hogy a központi ha-
talmak Brestlitovszkban tett békefeltételeit  minden 
fentartás  nélkül elfogadják.  A béke megkötése mi-
hamarabb várhutó. 

A németek előnyomulása |az egész arcvonalon 
tovább tart. Eddigi zsákmány több parancsnokló tá-
bornok, 425 tiszt, 10.000 orosz fogoly,  1353 ágyú, 120 
gépfegyver,  5000 automobil és más szállitási eszköz, 
1000 vasúti kocsi és rengeteg más zsákmány. 

B. 
Szerkesztői üzenetek. 

Á. Nem közölhető. 

'VIZSGÁKRA 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

B u d a P ^ i n ^ 

Haszonbérbe kiadó 
a Csikszentkirály község határán levő 
42 hold terjedelmű tagositott birtok, a 
hozzátartozó legeltetési és fajzási  joggal 
és 4 hold erdei kaszálóval. Országút 
mellett fekszik.  A 42 holdban 17 hold 
kaszáló. Értekezhetni Csikszentkirályon 
a községi jegyzőnél és Dózsa Ferenc 
kir. ítélőtáblai bírónál Kolozsvárt, Schlltz 
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Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Vásár helyre ás tekintse meg 

SZÉKELY és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlők, uri es haloszobák, szalonok, vas- ás 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
h.talmas választókban, jutányos árak mellett. 
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Szám: 221—1918. 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a Csikszentgyörgy és Bánk-
falva  községek tulajdonát képező 2. 
összeirási szám alatt levő korcsmahÁz 
összes mellékhelyiségeivel és mellék-
épületeivel együtt folyó  évi február 
hó 28-án délelőtt 9 órakor a csik-
szentgyörgyi jegyzői irodán megtartandó 
nyilvános árverésen egymásután követ-
kező hat évre bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 200 korona. 
Az árverési feltételek  a csikszent-

györgyi jegyzői irodán a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszentgyörgyön, 1918. évi feb-
ruár hó 12 én. 

Csikszentgyörgy részéről: 
Miklós János, 

k. biró. 

Puskás Lajos, 
k. jegyző. 

Csikbánifalya  részéről: 
Bálint Ferencz, 

k. biró. 
Potyó Antal, 

k. jegyző. 
Szám: 222—1918. 

Hirdetmény. 
Alulirott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy Csikszentgyörgy köz-
ség vadászterülete és halásztertllete a 
csikszentgyörgyi jegyzői irodán megtar-
tandó nyilvános árverésen folyó  évi 
február  hó 28-án délelőtt 10 óra-
k o r egymásután következő hat évre a 
legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár a vadászterületre 20 ko 
rona, a halászterületre 10 korona. 

Az árverési feltételek  a jegyzői iro-
dán a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csikszentgyörgyön, 1918. évi feb-
ruár hó 12-én. 

A községi elöljáróság: 
Puskás Lajos, Miklós János, 

k. jegyző. k. biró. 

Eladó ház 
Csíkszeredában, Mikó utca 15. sz. 
alatti, mely áll 5 szép szobából, 

ÜZLETHELYISÉGNEK 
is könnyen átalakítható, kitűnő 
forgalmi  hely. Bővebbet lapunk 

kiadóhivatalában. 3 -

S Z E S Z E S I T A L O K : 
Cognac és különböző likőrök kaphatók 

o l 
likőrgyárában, Brassó. 
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I B O R , Qagybai) eladó! 
* Szöllösi Samunál, Székelyudvarhelyt. • • • 
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Vyomatott Vákár L. könyvnyomdában, Catkaieredábim. 




