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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS A 

, C r S I K I L A P O K " 
1892-ik évi negyedik évfolyamára. 

Az uj évvel lapunk negyedik évfolyamának  pályafutását  kezdi meg. 
Ha visszapillantunk a „CSÍKI LAPOK" három éves múltjára, elmondhatjuk szerénytelenség nélkül, hogy e rövid mult jogot 

ad lapunknak a további existencziára, a további életre, mert időnket, rövid  etetünk  idejét  nem azzal  töltöttük,  hogy csupán eletünket  tengessük  t 
de ott,  hol kellett  és  jónak látszott,  valóbm cselekedtünk  is, — mir pedig a munkásságban Mit/itt életnek további időkre is létjogosultsága van. 

A „CSÍKI LAPOK" azon keretben, melyben mozognia szabad v <!t, hlroai óv alatt felölelte  minlizt, mi egy kisebb, politi-
kával nem foglalkozó  és kiválóan inkább csak helyi érdekli lapnak munkássága körébe tartozik, folytonosan  törekedve arra, hogy a 
napi kérdések a „CSÍKI LAPOK" hasábjain megvitatva legyenek. 

És midőn folytonosan  arra törekedtünk, hogy egy helyi érdekli, időszaki lapnak hivatásához mérten a vármegye közgazdasági 
és társadalmi kérdései és eseményei lapunk hasábjain megvitathassanak, illr ve visszatiikröztessenek ; e törekvésünkben az önálló, semmi 
által nem befolyásolt  gondolkozásmód s csupán a közjónak előmozdításáén s nem az önös érdekek legyezgetésére irányított szándék 
vezérelt. — 

Munkásságunkat — mint mondánk — főleg  és első sorban a közvetlen ér.lekii, toh.it helyi viszonyok megbirálása, ezen viszo-
nyoknak megjavítását eszközölhető módok kutatása, közgazdasági és társadalmi életünk nutaláni ferdeségeinek,  hiányainak kimutatása s 
ezzel egyidejűleg ezen ferdeségek  kiegyenlítésére alkalmis e-tzközök fölfedez-se  képjztc, — szí val három éves multunk alatt a legőszin-
tébb, legodaadóbb jószándékkal mindig igyekeztünk rámutatni a mit rossznak, vagy helytelennek ismertünk s rámutatni az eszközökre, 
melyekkel a rosszat és helytelent megszüntetni hittük. 

A „CSÍKI LAPOK" minden egyes számában a közvetlen minket érdeklő kérdésekkel és eseményekkel foglalkoztunk  s folyto-
nosan tartózkodtunk attól, hogy olvasóink elé tálaljunk a napi sajtó által bővebben és mindenesetre hivatottabbau is megvitatott és 
ismertetett és világra szóló kérdéseket, illetve eseményeket, mert tudatával birtunk annak, hogy az ilyen országos és világra szóló dolgok 
nem egy vidéki lapnak keretébe illenek s hogy ezeket olvasóink nem a „Csiki Lapok11 -búi, nem a vidéki sajtóból óhajtják megismerni 
és ismerik is valóban, hanem ismerik a mindent felölelő  nnpi sajtóból; inibol kifolyólag  mindig  tartózkodtunk  attól  az ollózást  rendszertől, 
melylyel  akárhány más vidéki  hirlap  s napisajtó  által  megvitatott  kérdéseket  és  ismertM  eseményeket  olvasói  elé  tálalja,  nem gondolván  másra, mint 
csak arra, hogy hasábjai teleirassanak. 

A „CSÍKI LAPOK" összes hasábjain, a vezérczikktől kezdve a 'legkisebu újdonságig, mindenkor ."̂ ak olyan dolgokat igye-
kezett olvasói elé vinni, a melyekről tudta, hogy e dolgokról beszélve, nem a napi sajtó tárgyait ismétli, de egyenesen közvetlent, tisz-
tán helyi érdektlt s igy nem unalmast közöl. 

Elmondhatjuk, hogy a „CSÍKI LAPOK"-ban három éven át túlnyomóan a megyei, vidéki és községi életnek fázisaival  fog-
lalkoztunk; megyénknek és városunknak közgazdasági, ipari, kereskedelmi s társadalmi érdekeit tárgyaltuk s midőn ezt a legjobban 
tenni igyekeztünk, nem engedtünk semmi önös befolyásnak  teret, nem hízelkedtünk .senkinek, hanem egyenesen a közjóra irányoztuk 
tekintetünket és soha egyetlen pillanatnyi időre sem tévesztettük el azt a czélt, melyet a „CSÍKI LAPOK" legelső számában közzétett, 
programmunkban magunk elé tííztlink. 

Ennek köszönhetjük — megvagyunk győződve — ama nagybecsű és vidéki lapoknál szokatlannak mondható, kiváló pártolást, 
melyben a „CSÍKI LAPOK"-nak három év lefolyása  alatt szakadatlanul részesülni szerencséje volt; ennek köszönhetjük amaz elismerést, 
melyet a „CSÍKI LAPOK" szelleméről, irányáról a legtöbb helyen hallottunk, mely elismerésre büszkék lehatiink, büszkén hivatkozha-
tunk anélkül, hogy u hivatkozás által dicsekvőknek tüntet nők fel  magunkat. 

Eme pártolás, ezen elismerés csekély viszonzásául tettük azt, hogy folytonos  és mind nagyobb-nagyobb anyagi áldozatok árán 
több izben mellékleteket adtunk lapunk rendes számai mellett, hogy ennek szíík kerete miatt a gyakran összetorlódott napi eseménye-
ket elavultan közölni, a sokszor felhalmozott  kérdéseket elkésetten mígvitatni ne kénytelenittessünk. 

Eme pártolás, ezen elismerés csekély viszonzásául tettük azt, hogy a tárczarovatuukban adott szórakoztató részen kivül tetemes 
költség árán a legközelebb lefolyt  harmadik évíoly am alatt külön regény mellékletet is nyujtottuk t. olvasóinknak. 

Eme pártolás, ezen elismerés csekély viszonzásául határoztuk el magunkat, hogy az 1892-ik évi negyedik évfolyama  alatt a 
„CSÍKI LAPOK" minden egyes számához 
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czimü rendkívüli szépirodalmi mellékletet ny aj tank t. olvasóinknak, melyben a magyar hírlapirodalom legkiválóbb alakjainak 
szellemi munkáit nyerik olvasóink. 

Mai számunkhoz is már mellékeltük az „EGY HÉT" szépirodalmi mellékletet, melynek dús tartalmához mindig hasonlót ad 
a „CSÍKI LAPOK" minden száma. J 

Es bár ezzel aránytalanul növekszik is a lapunk kiadásához megkívántató költség, a „C3IKI LAPOK" előfizetési  árát 
csekély 80 krajezár összeggel emeljük csakis, jól tudván azt, hogy t. olvasóközönségünk átlátja, mikép ez áremelést az anyagi lét-
fentartás  teszi szükségessé. 

Midőn még egyszer és ismételten kijelentenek, hogy teljesen független,  az igazat mindenkivel szemben bátran kimondó, 
a hazafiúi  érzést és gondolatot tolmácsoló és társadalmnnk minden osztályát bátran védelmező hirlap maradunk, — 
midőn komolyan igérnők, hogy szerkesztőségünk eddigi erőit mindig és mindig csak izmosabbá tenni ezután is egyik legfőbb  törekvé-
sünk leend, ezúttal i'ij előfizetést  nyitunk a 
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örök czéljuk felé,  a jóllét, művelődés és ha-
ladás réveibe, melyek örökösök, változhat-
lanok és végtelenek, s melyekhez, mint ilye-
nekhez kell simulni a változó eszméknek és 
magának a mulandóságnak alávetett embe-
riségnek is. Ezen eszmék pedig az igazság 
eszméi, mely örök éa változhatlan, mint, an-
nak központja és forrása  : Isten. 

A nemzetiségek eszméjére mondá Eöt-
vös : „Olyanná lesz az ember, a minővé 
nevelik. Ha magyarrá neveljük, magyar lesz 
belőle, ha németnek, német válik belőle. 
Ha örökké beszélünk neki a prédesztináczió-
ról az életben, az irodalomban, ha tagadjuk 
az erkölcsi világrendet, ha tagadjuk az eti-
kai elvek változhatlan magasztosságát: h i-
t e t l e n f a t a l i s t a  leszen belőle, a ki 
előtt persze a kereszténység csak muló 
eszme." 

Minden eszme tehát, mely az igazságot 
nélkülözi, mely nem Istenből, mint központ-
ból indul ki és hozzá nem vezet vissza, — 
véges, változó s nem vezethet a nemzetek 
közjóllétére. 

Lapunk az eszmék harczában kitűzött 
zászlójára már 3 év előtt ezen szavakban : 
„Isten, k i r á l y , h a z a " felirta  a válto-
zatlan és örök eszmék jelszavát, mely jelszó 
alatt ama, eszmékért tovább küzdve, bizton 
reméljük az igazság diadalát ; s e remény-
kedéssel lelkünkben kivánunk olvasóinknak 
is boldog í'ij évet! (F.) 

Az én ingatag községen . 
(>ycrgyÓ9zentmikIós, 1891. december 2G. 

(*) (íyergyószentmiklós közéleti és tár-
sadalmi viszonyaira nézve az előhaladottabb 
községek közé tartozik; népessége megha-
ladja a 6 ezeret s egy nagy vidéknek szel-
lemi és anyagi súlypontja ide eaik. Szük-
sége volna tehát, hogy községi közigazga-
tása biztos és határozott alapon nyugodjék. 

Azonban hamarjában nem tudnám meg 
mondani, hogy aránylag rövid idő alatt há-
nyadszor változtatják meg az alapot, a köz-
ségi szabályrendeletünket ? E tekintetben 
mondom én községemet ingatagnak. 

Majd egy-egy uj tisztviselői állást szer-
veznek, majd egyet kétfelé  vágnak, majd 
kettőből csodásnak vélt tudománynyal szi-
ámi ikret csinálnak, hogy egynek legyen 
két feje,  négy keze és négy lába, de csak 
egy gyomra. 

Községi elöljáróságunknak csak a főbb-
jeiről szólván, volt régebben biró, albiró, 

rendőrbiztos, nem emlitve az állandó jegy. 
zőt. Aztán ezen állásokból lett kétszerennyi. 
Megszaporították a pénztárnokkal, ínásod-
jegyzővel, hogy ugymondjam, másodrend-
rendőrbiztossal, másodadószedővel, nyilván-
tartóval stb. Azután ezt megsokalván, egyes 
főbb  állásokat egyesitettek s a főbiró  lett 
rendőrbiztos is, az albiró pedig pénztárnok 
is. Most pedig njra szétbontják ezeket s a 
lomtárba lett köpenyeget újra előveszik, rá-
adják a községre s községünk újra a hosszú 
köpenyekben fog  járni, melyben eddig bo-
torkázott s ineg-megbotlott. 

Minden községi választás egy-egy u j 
szabályrendeletet hoz magával, majd a kép-
viselőtestület inicziátivájából, majd a megye 
parancsából, mely maga ugyan bort iszik, 
de hűségesen vizet prédikál a tékozlóknak 
hitt gyermekeknek. Nagyon gyakran pedig 
azért változtatják a szabályrendeletet, hogy 
a választásokat domináló családok, rokon-
ságok szövetkezelének, ennek az éhes szörny-
nek, konezot vessenek oda. Elég baj az, 
hogy e szörnyet községünknek is táplálnia 
kell. Eltanultuk mi is ezt, a példa ragadós. 
S a mi járja a megyékben, miért ne járná 
a községekben ? 

Ki ne ismerné a megyei életben a csa-
ládok, a rokonok szövetkezéseit, egyezke-
déseit, a klikkek areopágját. ? Teljes fény-
korát éli már a községekben is. 

így aztán a községi szabályrendelet 
nagyon sokszor rossznak bizonyul s nagyon 
s(»kszor változtatni kell ezen —s az önkor-
mányzat mégis árnyékélet, a közérdek pe-
dig felbomlik  az egyesek érdekeire a leg-
több községben, talán széjjel ez országban. 

A baj tehát nemcsak izolált, hanem 
általános kórtünetekben fordul  elő s ezért a 
községi közigazgatás országszerte orvoslást 
követel. 

S ezen orvoslást két tényezőtől kell 
várnunk : az országos törvciiyti'íl és a köz-
ségi önkormányzat munkájára hivatott tár-
sadalomtól. 

Általában nagy baja a községek köz-
igazgatásának, hogy a mostani községi tör-
vény nagyon inpraktikus. Ebben az egye-
temes elvi szempontok az uralkodók s nem 
számol le a különböző község-individuálitá-
sokkal. Nincs tekintettel arra, hogy a 6 —10 
ezer lakosságú községekben a polgáriasult-
ság magasabb foka  magasabb igényeket tá-
maszt a közkormányzattal szemben. Az ilyen 
községekben is csak éppen úgy, mint a 
havasi falvakban  egyenlő mérték alá állitja 
minősítés tekintetében a községi elöljárót. 

I. acám. a 
f 

B o l d o g a j é v e t ! 
Habár senkinek sem áll hatalmában az 

idők örök folyamát  csak egy pillanatra is 
meg&llitani, megakasztani, mégis az emberi 
gondolkodásmód a végtelent a végesség ha-
tárai közé iparkodván szorítani s végessé-
géhez képest annak mértékét megszabni: 
egyes határpontokat állapított meg, melyek-
ről mint egy magas hegycsúcsról hátra és 
előre tekintve mérlegeli a multat és jövőt. 
Nó és miért ne ? Hisz, ha a földgolyó  hosz-
szusági és szélességi köreinek közeit a 
nemzetek, népek önhazájuk, vármegyéjük, 
községük számára területenként kimérve, 
határkövekkel szokták ellátni, miért ne le-
hetne az idők végtelen folyamából  nemzetek, 
népek viszonylagos életidejében egyes ha-
tárpontokat kitűzni ? Ez csak a mi véges-
ségünkre mutat, mely az idők örökfolyaniát 
nem akasztja, nem zavarja meg. 

íme, az idők végtelenségét mérő óriási 
klepszidrán* ismét lepergett annyi homok, a 
mennyi az uj határkövet, az uj évet jelenti. 
S a mig ez a határkő keresztény számítás 
szerint az 1892-ik, addig a mi hirlapi mun-
kásságunknak, a „Csiki Lapok" életének 
csak negyedik új határköve. Ez még egy 
fövényszemefsemjalkot  az idők végtelensé-
géből, de reánk, véges emberekre nézve, 
elég kezdetnek ahhoz, hogy az eszmék és 
elvek mai harczában, a nemzeti közjóllét és 
igazság eszméinek már eddig is folytatott 
megvitatásában közvetlenségünket továbbra 
is szem előtt tartva, tovább harczoljunk. 

Mint a múltnak megvoltak, úgy a je-
lennek is megvannak a maga igaz és téves 
eszméi, s ha ezek folytonos  küzdelmében 
néha az igazság elnyomatni is látszik : meg 
lehetUnk győződve, hogy az igazság előbb-
utóbb felülkerekedik  és kivívja magának az 
őt megillető helyet. De akik az eszmék idő-
leges harczát figyelműkre  szokták méltatni, 
azok előtt ismeretes az is, hogy minden kor-
nak megvoltak a maga uralkodó és külön-
leges mozgató eszméi is. 

És a századok eszméinek tusájában, 
melyet a magyar szellem tiz évszázadon át 
vivott, alig jutott nehezebb osztályrész, mint 
a minőt — a jelen század uralkodó eszméi 
okoztak. 

A fel  és alá bukó, lejárt és lejárandó 
eszmék harczából, melyet a magyar szellem 
ezer éven át megvívott, ránk nézve tanul-
ságul az tűnik ki, hogy csak azon eszmék 
mozgatják a világot, az emberiséget, a nem-
zeteket, a társadalmat és egyeseket kitűzött 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
* 

Miért vagyok még most is nfttlen  ? 
Valamikor én is megakartam nősülni, és ki-

szemeltem magamnak egy csinos barna leányt ibo-
lyakék szemmel, mert azt hallottam, liogy a kék 
szemekben vissza tükröződik a lélek mennyei 
jósága. 

A leánynak sok pénze volt, nekem pedig 
nagyon kevés, annyira, hogy még a virágcsokro-
kat is hitelbe kellett vásárolnom, melyeket az 
imádottnak reggelenként egy-egy szerelmes levél 
kíséretében hordárom által küldözgettem lakására. 

Az eljegyzési ünnepélyt valahogy csak ki-
hoztam, mert a szabónál még volt hitelem, az el-
maradhatlan lakezipőt pedig egyik barátomtól vet-
tem kölcsön, kinek hálám fejében  megígértem, hogy 
házibaráttá avatom. 

Végre elérkezett a rég óhajtott esküvő napja. 
Egész éjjel nem hunytam le szememet, akkora iz-
gatottsággal tekintettem a kitűzött óra elé. Nem 
csekély dolog végkép elbúcsúzni a legényélettöl, 
mely annyi gyönyört rejt magában és belépni egy 
világba, melyet csak mások tükrében látnnk. — 
Eszembe jutottak ifjúkori  emlékeim, az eltűnt örö-
mök és átszenvedett fájdalmak  és kimondhatatlan 
érzet fogja  el lelkemet, mely át volt szőve az égő 
vágytól minél előbb eloszlatni a bizonytalanság 
engő ködét, mely homályba ejti lépésemet. 

Annyira el voltam foglalva  ezekkel a töp-
rengésekkel, hogy az esküvő prózai körülményei-
ről egészen megfeledkeztem  és csak akkor vettem 
észre vőlegényi toálettem fogyatékait,  mikor az 
érkező násznép kocsirobogása már fölhallatszott  a 
harmadik emeleten levő hónapos szobámba. 

Sokért nem adtam volna, ha e pillanatban 
valamely emberséges uzsorás szerencséltetett volna 
becses látogatásával. Azonban hiába remélltem, 
mert azok a vérszopó pióczák kerülik a valódi 
szorultságot, és a hol komoly veszedelem fenyeget, 
ott nem lehet számítani segítségükre. 

Mégegyszer szigorú vizsgálat alá fogtam  toá-
letteraet és úgy találtam, hogy a czipőm hütelenül 
felmondta  a szolgálatot, és hogy a tátongó foly-
tonosságok az oltár elé lépés ellen kirivó módon 
protestáltak. 

Itt- gyors segély szükséges — gondolám — 
és siettem keresni egy olyan czipészt, a ki még 
nem dolgozott nekem hitelbe. 

Bosszú keresés után végre ráakadtam egyre. 
A derék iparos nagy örömmel fogadott,  és mikor 
azt kérdezem tőle, hogy van-e bizalma hozzám egy 
pár lakkezipö erejéig, alázatos hangon válaszolá, 
hogy csak parancsoljak, majd elküldi segédjével a 
lakásomra. 

Teljesen megnyugvással tértem haza és azt 
a rendeletet adtam ki a gazdasszonyomnak, hogy 
az érkező czipészsegédet fejedelmi  fogadtatásban 
részesítse. 

Én aztán visszavonultam a szobámba és öl-
tözködni kezdtem. Már minden rendben volt és 

k 
csa a czipő hiányzott a teljes boldogsághoz. — 
Hiába vártam, nem jött senki. A gonosz suszter 
alkalmasint felültetett.  Kezdék izzadni félelmem-
ben és már a régi czipőmhöz akartam folyamodni, 
midőn gazdasszonyom sáppadtan jelenté, hogy ü 
a czipőt javitás végett átadta egy ismeretlen le-
génynek, ki az imént itt járt. 

— Szerencsétlen asszony — kiálték kétség-
beesetten — mit csinált, hiszen az nem volt czi-
pészsegéd, hanem koldus! 

A gazdasszonyom erre a szóra hangos si-
koltásra fakadt  és még nekem kellett őt csitita-
nom, nehogy a szomszédok a szokatlan zajra ösz-
szefussanak. 

így tehát az esküvőre természetesen el nem 
mehettem; de mé* levelet sem küldhettem elma-
radásom kimagyarázására, mert az igazi okot be-
vallani röstelltem, ürügyet használni pedig tiltotta 
férfiasságom. 

A menyasszonyom szégyenében még az nap 
elutazott nagynénjéhez a harmadik vármegyébe; 
én pedig fölkerestem  ügyvédemet, hogy pert in-
dítson a suszter ellen az e l m a r a d t haszon 
megtérítése miatt. 

Ügyvédem azonban nem igen biztatúlag nyi-
latkozott az ügyről, mert — miként mondá — 
hogy meg nem nősültem csak e lmaradt kár , 
nem pedig e l m a r a d t h a s z o n — és ebben az 
én ügyvédemnek csakugyan igaza is lehet. 

B. E. 
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A törvénynek pedig gondoskodnia kel-
lene, hogy nagyobb községekben a válasz-
tás sorompói csak azok előtt nyíljanak fel, 
kik a tisztviselői állásra megfelelő  képessé-
get mutatnak ki. Döntsön az iskolai bizo-
nyítvány vagy a szerzett gyakorlati isme-
ret. Szabályozni kellene tehát anyagi és 
szellemi erejök s közigazgatási igényeik 
természetes mérve szerint, s a közigazgatásra 
képtelen elemeket felszabadítani,  sőt vissza-
tartani a közkormányzat íunkcziójától. 

Társadalmi szempontból pedig általában 
azt tapasztaljuk, hogy a nép nagy zömé-
nek lassú társadalmi haladása nem tartott 
lépést politikai intézményeink fejlődésével. 
Holott pedig a nép nagyobb zöme domi-
nálja a községi elöljáróságot s bizonyos te-
kintetben a községi képviselőséget. 

Minden nagyobb községben pedig van 
a társadalomnak olyan rétege, mely maga-
sabb értelmiségénél fogva  hivatva volna a 
községi szolgálatra, de vagy nincs benne 
erre nmbiczió, vagy ha némely községben 
az ambiczió ezen osztálynál is jelentkeznék, 
elnyomja a tömeg. 

A községi szabályrendeletek mindun-
talan való változtatása- s módosításával nem 
érjük el czélunkat, mert végre is a szabály-
rendelet élettelen keret, melybe életet, erőt 
a végrehajtó közegek lehelhetnek. 

A jó községi önkormányzatra nevelni 
kell a társadalmat s a képviselőtestület adjon 
kifejezést  annak, hogy elsőbbséget biztosit 
azon pályázóknak, kik magasabb iskolázott-
ságot, vagy megfelelő  gyakorlati képességet 
tudnak felmutatni.  Az a község, mely oly 
sok gondot és költséget fordit  iskoláira, 
mint az én községem, kimondhatja s utasi-
tásul adhatja a kandidáló bizottságnak, hogy 
a pályázók iskolai bizonyítványait vegye 
kellőleg figyelembe. 

Társadalmi értelmiségünkben pedig le-
gyen több ambiczió s kötelességtiulás köz-
remunkálni erejéhez képest a községi köz-
igazgatásban ; mert az adminisztráczió csak 
olyan, a milyen a belefekteti  értelmi és er-
kölcsi munkaerő. 

D r . Torok Albert udvarhely me-
gye i l'ói»pán beiktatása. 

Székeljudvarliely, lâOl. ücczcmbcr 20. 

A régi falapán. 
Szokatlan élénkség uralkodik Udvarhely ut-

czáin, dis/.efc  fogatok  robogása tölti be a léget, 
lobogódiszt öltenek az épületek, egyforma  ölöm 
ül az emberek arczán. 

S ezen ünnepi hangulat akkordjaiba saját-
szeiüleg vegyül egy-egy társzekérnek komoly dö-
czögése; puszta, elhagyatott és hangtalan külsőt 
mutat az a palota, melynek kapuján kigördül az 
a nehézkes jármű. 

S miért oly csendes, néma ? Mert kihalt az 
élet, gazdája olaszteleki birtokára vonult hosszas, 
érdemekben megszült pályája után nyugovóra. 

Ha valamikor, ugy most valóban érvényesült 
a franc/iák  „mort le roi, vive le roiu közmondása. 

Köztudomásu dolog ugyanis, hogy id. Daniel 
Gábor főispánt  a Szent-István-rend kis keresztjé-
vel nyugalmazták saját kérésére. 

Ü is osztozott azon érdemes hazafiak  sorsá-
ban, kik ha hosszas i.iei kötelmek terhe alatt meg-
gyengültek s a kormány hatalmának minden te-
kintetben megfelelni  nem képesek, nyugdíjazásukat 
kérik. 

Mert hiába, a kormány életét a választások 
biztosítják s a kormány akaratának közvetlenül 
végrehajtó közegei a főispánok,  a kikre nehéz fel-
adat vár a küszöbön álló választási mozgalmakban. 

S ha Nestor. a maeoni költő édesszavu lo-
vagja, ki három emberkort ért, s az emberkor 
átlagos középmértéke 30 év, tiszteletet érdemel; 
ha hosszn tapasztalat érlelte nézeteit meghallgatta 
minden honfi  az agorán: úgy az. ki egy egész 
emberkoron át bölcs mérséklettel állott a közügy 
szolgálatában, kell hogy méltatással, a megye há-
lás köszöntésével találkozzék a nyilvánosság te-
rén is. 

Daniel G. pedig mint Udvarhelymegye ucolsó I 
főkirálybirája  és első főispánja,  31 évig állott a 
megye élén s hogy a világ előtt is port verni 
szokott események nem zajlódtak le az adminisz-
tratív dolgok belső életében : éppen ugy szólnak 
bölcs mérséklete, mint tapintatos politikához értő 
fenkölt  gondolkozása mellett. 

Tiszteletet parancsoló egyéni tulajdonságai s 
mégis a pedáns modortól ment arisztokratikus ma-
gatartása lehetővé tették azt, hogy hosszas főis-
páni uralkodása alatt a képviselőválasztási vellei-
tások alig fordultak  elő. 

Megtudott alkudni a körülményekkel, vagy 
olyan jelöltet protegált, kinek saját nimbusza alap-
ján is biztos a győzelme, vagy pedig paktált az 
erőse.bb ellenséggel, egy-egy kerületet (eladván 
annak. 

Kulturális mozgalmaknál mindig első helyen 
állt s jótékony alapítványok őrzik nem a megye 
3 főiskolájánál. 

2ö éves jubileuma alkalmából a királyi kegy 
a Lipót-renddel dekorálta s azonkívül tagja a 
főrendiháznak  is. 

Távozása leginkább fájhat  az unitárizmusnak, 
melynek főgondnoka,  s mint ilyen, annak érdekeit 
támogatta, a többi felekezet  jogainak csorbítása 
nélkül. 

A megye közönsége csendesen vett búcsút 
közbecsülésben álló főispánjától,  ki értesülvén a 
mozgalmakról, mellőzni kivánt minden kukulori-
umot, mely szerinte csak könnyeket csalna ki. 

Élvezze a jól kiérdemelt nyugalmat ad mul-
tos annosl 

Az uj főispán. 
Elterjedvén a főispán  lemondásának liire, 

megindultak megyeszerte a találgatások, anélkül 
azonban, hogy a megyei közönség legnagyobb s 
javarészének ne lett volna határozott és arra egye-
dül hivatott és jogos jelöltje. Némelyek ifj.  Daniel 
Gábort, a város orsz. képviselőjét emlegették, de 
familiaris  okok miatt ez a kombináczió megszűnt. 

Egy küldöttségről is beszéltek, mely a bel-
ügyminiszternél Szentkirályi Árpád képviselőnek, 
mint unitáriusnak kiuevezését kérelmezte volna. 

Majd komolyan szóba jött Török Albert ki-
nevezése, de a mely csak ideiglenes lesz, a vég-
legesítés a választások lejárta után a illetve a 
választások sikerétől lesz függővé  téve. 

Török Albert neszét vévén ennek a kicsi-
nyítő, hosszas és tevékeny megyei szolgálat után 
uszályhordozó kitüntetésnek, hallani sem akart róla. 

Kimondta nyíltan, férfiasan  s teljes önérzet-
tel, hogyha a kormány föltétlen  bizalma feléje 
fordul,  úgy meghajlik a felsőbbség  elismerésével 
szemben, de sem múltját, sem egyéniségét, sem 
érdemeit a választási kockázatoknak kitenni nem 
akarja. 

A belügyminiszter megérté a közvéleményt, 
s a megye osztatlan örömére sietett kinevezni — 
véglegesen. 

És a közönség szívesen szavaz elismerést a 
minisztérium ezen helyes eljárásáért, melynek alap-
ján inás politikai elv életjelei tünedeznek fel,  sza-
kit a nepotizmus hagyományos szellemével s meg-
dönti azt a hosszas uzurpáczió folytán  szinte tör-
vénynyé vált eljárást, melynél fogva  a főispáni 
székbe csak „születni", de magát felküzdeni  nem 
lehet. 

Jobbat, méltóbbat nem is nevezhetett ki, 
mert benne először is egy biztos megválasztások 
felett  álló „nemzeti" képviselőt nyert meg; másod-
szor Török Albert — tekintettel azon erős küz-
delmekre, melyekre a kormány az ország minden 
irányában számithat — energikus képessége, a 
nép és polgárok közti páratlan populáritásánál 
fogva  hatalmas faktora  lesz a miniszteri utasítá-
soknak anélkül, hogy a szolgalelküségnek csak árnya 
is érintené, vagy érintette voln'*. 

Hiszen nyílt dolog volt, hogy a lejárandó 
cziklus választásakor az oklándi kerületet paktum 
alapján feladták  az ellenzéknek s midőn a sza-
badelvű jelölt győzelme már-már biztos volt Tö-
rök Albert támogatta az ellenzéket, az adott szó 
szentsége ^lapján. 

Harmadszor, szerencsés a kormány válasz-
tása, mert a hivatalok ex oőo vagy hallgatuak, 
vagy a kormányt támogatják, ott korteskedni nem 
kell; Török Albert azonban mondhatnám a „pol-
gárság" főispánja,  azé a polgárságé, mely tüzöu-

vizen hive, bámulója, — a mi nagy kontingens 
egy esetleg nagy küzdelemben. 

De eltekintve mindezen, a kormány által elő 
irt képesítéstől, dr. Török Albert kitűnő jogász, 
hosszas gyakorlata van e téren, s előkelő család 
ivadéka, már pedig ezek alkotják meg a főispáni 
rátermettség szentháromságát. 

Továbbá kitűnő szónok s előzékeny, a kö-
zönséget érdeklő mozgalmakért mindenkor lelke-
sülni tudó férfiú,  mely tulajdonok mindenkor biz-
tosítják bárkinek is a nép pártatlan rokonszenvét. 

Sokan azok közül, — kik összebúgva a ki-
nevezés fölött,  rosszul palástolt tervük bukása 
folytán  nemtetszéseknek adnak kifejezést  — sze-
relik basáskodásnak titulázni főispáni  hivatalát, 
lingy a görbe paragrafusok  kiegyenesednek s ma-
gyarófapálczává  lesznek vagyis „Türük"világ lesz. 

pedig kiknek az ü egyéniségét és hivatalos 
rigorozitását hosszas alispánsága alatt volt alkal-
muk tapasztalnia— egészen máskép nyilatkoznak. 

Nyilatkozatában többszőr hangsulyozá, hogy 
állása nagyobbult, hatásköre tágult, felelőssége  sú-
lyosbodott, de azért egyénisége nem változott, s 
éppen azért erős hitünk s meggyőződésünk szerint 
sokai: kárürvendezésére nem fog  kancsukával ér-
vényt szerezni a ráruházott foutos  feladatoknak. 

Kaptunk, szóval, egy köztünk élt, nőtt és 
terebélyes fává  megizmosodott karaktert, a mely 
régi individuálitásával, hivatalos erélyével a szé-
kely nemzeti áspirácziók tekintélyes zászlóvivője 
lesz uj hivatalának magas állásában. 

A közgyűlés. 
Udvarhelymegye törvényhatósága deczeniber 

hó 22-én rendkívüli közgyűlés hívott össze, mely-
nek tárgysorozatában a kimagasló poutot az új 
főispán  beiktatása képezé. 

A közgyűlést Kénosy Réla főjegyző,  mini. 
alispánhelyettes, nyitotta meg, üdvözölvén a jel<-:i-
voltakat. 

Majd Ugrón János első aljegyző felolvasta  a 
lelépett főispán  búcsúlevelét, melyben röviden vá-
zolva hosszú szolgálatát, meleg hangon vesz bú-
csút s mond köszönetet a tisztikarnak a múltban 
tiuiuMtolt jóakaró támogatásért. 

A közgyűlés a leiratot éljenzéssel fogadván, 
a jegyzőkönyvben való megörökítését éljenzés közt 
elhatározta. 

Majd az uj főispáni  kinevezést tartalmazó 
belügyminiszteri leirat felolvasása  után egy kül-
döttség élén megjelent viharos éljenzések közt az 
uj főispán,  ki férfiasan,  bátran, katonás hangon 
az ünnepélyes esküt nyomban le is tette. 

Az eskü elhangzása után Ugrón János üd-
vözölte főispáni  székében egy igazán gyönyörű 
beszéddel. 

A hatás tetőpontját a beszéd azon részében 
érte el, mely az igazi nemes demokratikus elvek 
fejtegetésével  foglalkozott. 

A beszéd nagy hatást ért el, közgyűlés min-
den tagjában pedig teljesen megérett az a gondo-
lat, hogy az igy megürült alispáni állásra méltóbb, 
tehetségesebb és nemes becsvágygyal teltebb más 
erőt állítni nem lehet, mint Ugrón Jánost. 

A nagy éljenzéssel fogadott  panegyrikon 
után dr. Török Albert tartotta székfoglalóját,  fel-
ölelve állása szituácziójának minden fázisát,  azzal 
a szónoki styllal, mely dikezióit mindenkor jelle-
mezte. 

Végül pedig élvén uj állásának jogával, Ug-
rón Jánost kinevezte tiszteletbeli főjegyzővé. 

Azután általános éljenzés között vonult hi-
vatalos szobájába, hol a küldöttségeket fogadta. 

Első helyen ment a katli. papság, vezetve 
Jung Cseke Lajos apát által s azután a többi kül-
döttségek: összesen 28. 

A díszebéd. 
Az uj főispán  d. u. 2 órakor — alkalmas 

helyiség hiányában — 3 helyen instelláczionális 
ebédet adott. 

A Snapek-vendéglőben "volt a zöme a városi 
és vidéki notabilitásoknak. 

Az első köszöntöt a főispán  mondá a koro-
nás királyra. Sándor Mózes tanfelügyelő  a főis-
pánra, ki a törvényhatóságra emelte poharát; — 
Jung-Cseke apát a kormányra, Szentkirályi Árpád 
képviselő az összes papságra, Kéri Gyula főisp. 
titkár igen szépen a hadseregre; Drágán őrnagy 
a megyére, Otrobán dr. a főispánra  és igy tovább. 

O t t " Folytatás a mellékleten. 



Január . CSÍKI LAPOK. 
(A „Vállalkozók Lapja" és annak német kia-

dása a „Der Baunnternehmerund Lieferant")  czimü 
Budapesten megjelenő szaklapok 1892. jann&r hó 
elsejével fennállásuk  XIII-ik évfolyamába  lépnek. 
Ezen lapokban közölve vannak a vasúti, vízsza-
bályozási, magas építkezési szakba vágó vállalti 
hirek, műszaki állások betöltésére, nemkülönben, 
közsz&llitAsok, bérletek és eladásokra vonatkozó 
hirdetmények. — Ajánljak e lapokat a vállalko-
zók, mérnökök, építészek, építőmesterek, szállítók 
gyárosok és nagyiparosok figyelmébe.  — Előfize-
tési díj egy negyed évre 3 frt.  Előfizetni  lehet 
minden kir. postahivatalnál és a kiadóhivatalban 
Budapest, Lipót-utcza 2. szám alatt. 

— A> „Ország-Vllág* karácsony fája.  Az 
„Ország-Világ" szerkesztője, Benedek Elek, ki 
tavaly karácsonykor száz lapszerkesztő arczképét 
és dolgozatát adta ki egy rendkívül diszesz szám-
ban, az idén is kelemes meglepetésben részesí-
tette olvasóit. Az e héten megjelent ünnepi szám-
ban ngyanis a Petőfi-társaság  tagjainak arczképét, 
azok dolgozatát s nevük aláírásának hasonmását 
közli, ezenkívül több érdekes Petötireliquiát, ne-
vezetesen Petőfi  leghitelesebb arczképét a Petöti-
társaság ereklyegyüjteményéből, Petőfiné  arczké-
pét Roskovics rajzában, mely a színes borítékot 
díszíti, Petőfi  egy költeményét (a költő keze írá-
sa), Petőliué nyilatkozatát, melyben kijelenti az 
egyház előtt, hogy férje  minden kétséget kizárólag 
meghalt. A Petöfitársaságnak  csaknem minden 
tagjától van é r d e k e s n é l é r d e k e s e b b 
dolgozat: novella, tárcza, visszaemlékezés, költe-
mény, aforizma  stb, de e mellett a 40 oldalra 
terjedő szánba a Petőfitársaság  tagjain kivül még 
több jeles író adott dolgozatott. Képek tekinteté-
ben is igen becses e szám. Mintegy tizenöt ma-
gyar művész festményének  találjuk sikerült má-
solatát, s műmellékletül Benczúr Gyula „ XIV. 
Ldúos ős Dabarry grófnő"  czimü bájos festményé-
nek Kozmata által készített fény  nyom atu máso-
lata van csatolva, az Ország-Világ kétszeres nagy-
ságában. A rendkívül becses számot ingyen kaj-
lák az njévkor belépő előfizetők,  a kik ingyen 
kapják^meg az ez évi hat műmellékletet is. Az 
„Ország-Világ" újévtől kezdve állandóan díszes 
borítékban jelen meg, mindazonáltal két forint-
tal olcsóbb lesz az előfizetési  ára, mint eddig volt, 
vagyis egész évre 8 frt,  félévre  4 Irt, negyedévre 
2 frt,  egy hóra 70 kr. Mint az e heti szám jelen-
ti, njévkor Beníczkyné, Bajza Lenkétől kezdődik 
regény .Delila" cziminel és ugyanakkor egy olasz 
regény is a népszerű olasz regényirónőtől: Sedao 
Matildtól. Olvasóinknak melegen ajánljuk a kitű-
nően szerkesztett képes lapot, melynek népszerű-
ségét kölönösen emelik Székely Huszár heti tár-
czái isi 

— Napi lapjaink közt valóban legtöbbre vitte 
a Pesti Hirlap. Munkatársainak névsorában a leg-
jobb neveket egyesíti; napjaink két legjelesebb 
irója: Jókai Mór és Mikszáth Kálmán rendes 
dolgozó társai; tartalma leggazdagabb (ma már 
naponkint 20, s vasárnapokon oldalon jelenik 
meg); előfizetőinek  rendkívüli kedvezményeket 
nyújt, mit egy más lap sem s az ára mégis igen 
mérsékeltnek modható. (Egy bóra 1 frt  20 kr, ne-
gyedévre 3 frt  50 kr.) Legfőbb  rendkívüli ked-
vezménye a Pesti Hirlap nagy képes Naptára, me-
lyet éppen most karácsonyi ajándékai kap minden 
előfizető,  sőt megkaphatják azok is, a kik csak 
Hjévkor fizetnek  elő, mint eddig más lapot járató, 
uj előfizetők,  a Pesti Hírlapra. Ha meggondoljuk, 
bogy a Naptár, mely gazdag szépirodalmi részen 
és vagy ötven képen kivül a legteljesebb naptári 
szöveget és tudnivalókat tartalmazza, egész éven 
át haszonnal forgatható  könyv: ugy be kell is-
mernünk, hogy a Pesti Hirlap karácsonyi ajándéka 
felülmúl  minden egyéb rendkívüli karácsonyi mel-
lékletet. Hogy a Pesti Hirlap egyébként is a leg-
változatosabb tartalmú, élénk, kedélyderitő olvas-
mányokban bővelkedő, leggazdagabb hir- és távi-
ratrovattal dicsekedhető újság : azt rendkívüli el-
terjedsége mellett fölösleges  bizonyítgatni. Csak 
azt kívánjuk még megjegyezni, hogy — mint a 
szerkesztőség velünk közli — újév után ismét Jó-
kaitól fog  a Pesti Hirlap regényt közölni. Mikszáth 
Kálmántól pedig lehetőleg még ez évben kezd 
meg egy nagyobb elbeszélést. Ajánljuk hát t. 
olvasóink figyelmébe. 

— A „Budapesti Hírlap," e jelesen szerkesz-
tett és nagy elterjedésnek örvendő fővárosi  napi-
lap .Előfizetési  fölhívás"  át veszik jelen számunk-
kal olvasóink. Ajánljuk szíves figyelmükbe. 

Csíkszeredai piaezi árjegyzék. 
— Csíkszereda deczember 30. — 

Bum tiszta hektoliterenként 7 frt  60 kr.^Kuza k0zci>us 6 frt 
80 kr. Rozs 5 frt  80 kr. Árpa 4 frt  60 kr. Törokbuza b Irt 40 
kr. Zab 2 frt  25 kr. Borsó 10 frt.  — kr. Lencse 15 frt.  Fu-
unlykm 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammonként) 32 kr. Sertéshús 40 kr. Ifar-
bécshus 24 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  60 kr, 
Hzéna mm. 3 Irt — kr. Ókdr párja 280 frt  — kr. Tehén 
párja 140 frt  — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — Irt 40 
krTOxifa  kbm. (I méter) trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
60 kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr. Csirke pária 
60 kr. 10 tojás 26 kr. 
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I s i s l u t r i la/vizása 
Brünn, 1891. deţember 23. 
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Azon reményben, hogy a n. é. közönségnek szolgálatot * 
teszek, raktárra hozattam 

* E 

új S ingw-wiogt 
melyeket útazó-ügynökök rendesen 70-80 írtért 

szoktak eladni, 
náltaw  3 2 f o r i n - t  az ám; % 

t o v á b b á 

tűzmentes pénzszekrényeket 
különösen községek és magán-egyének részére is bámulatos 

olcsón közvetitek. 
Teljes tisztelettel: W 

h (2-0) vegyes kereskedő 
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Politikai napilapot rövid időn még nem karolt fel  annyira a 
közönség, mint a 

M A G Y A R H Í R L A P O T I 
mely ez óv áprilisében megindulva, már is mindenki tudja, 

hogy a 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 

MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 
MAGYAR 

MAGYAR 
MAGYAJt 
MAGYAR 
MAGYAR 

HIRLAP 
HIRLAP 
HÍRLAP 
HÍRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HÍRLAP 
HIRLAP 

HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 

HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 
HIRLAP 

a legtartalmasabb, legterjedelmesebb, teljesen független  magyar napilap. A 
a valódi szabadelvűséiért kiizd és a 
semmi önző czélokat se szolgál, eszközeiben mindig tiszta, a miért is a 
minden sorában megbízható és föltétlenül  hiteles. A 
naponként 1(5, 24, vagy 32 oldalon jeWik meg. Hetenként a 
egy irodalmi, egy tanügyi éa egy mezőgazdasági mellékletet ad. A 
10 aranyos havi pályadijat tűzött ki újdonságra, továbbá a 
50 aranyat tűzött ki tárczára, 100 aranyat pedig novellára. Csak a 
előfizetői  részesülnek abban a kedvezményben, hogy a „Kis Világ" czimü heti 

képes gyermek melléklapot megkaphatják. A 
karácsonyra nagy meglepetést forral  előfizetői  számára, de a 
eme rendkívüli kedvezményeken kivül is figyelmet  érdemel, mert a 
vezérczikkeivel, közgazdasági rovatával egy lap se versenyezhet, a 
táviratai, értesülései, újdonságai mindig a legújabbak, a 
rendelkezvén a legtöbb s ligjelesebb bel- és külmnnkatársakkal. A 
már deczember hónapban megkezdi Csiky Gergelynek közvetlenül elhunyta 

előtt irt nagy regényét e czimen: „A, válóper után-'. Ezenkívül a 
ínég e hónapban egy érdekfeszítő  franczia  regényt is megkezd. A 
főszerkesztője  Horváth Gyula. A 
11 szerkesztője Fen/3 Sándor. A 
eluíuetüsi ára l li ira liizlnz InrJva Bu lapesten, vagy vidékre küldve, bélyeg-

mentesen 1 frt  20 kr., — negyedévre 3 frt  50 kr., — félévre  7 frt,  egész 
évre 14 forint. 

1 - 2 

A „Magyar Hirlap" kiadóhivatala, 
IV. Gránátos-utcza 16. 

ti «o «-» «I 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Caik-Szereda. 1891. 



Melléklet a ,CSÍKI LAPOK" 1892. évi jannAr hó 1-ei (1-sfl)  számához. 

A második asztal a Központi vendéglőben 
volt a vidék számára, hol Pálfy  Ferencz ügyvéd 
volt a házigazda. 

A harmadik a legkedélyesebb vala, hol a 
városi polgárság gyűlt össze Pap-Zakor jónevii és 
ízletes konyhájáról híres kis vendéglőjében. 

Itt a házigazdai szerepet Ugrón István vitte. 
Kívüle még dr. Kassay Albert és Bedö Ferencz 
mondottak szép köszöntőket. 

A szokásos hivatalos pohárköszöntések mind-
három helyen egyformán  történtek és a menü is 
egyforma  vala. 

A főispán  az ebédek tartama alatt rendre, 
mindenik helyet meglátogatta és szebbnél-szebb 
pohárköszöntöket mondott és kapott. 

Különösen kiemelendő a „vidék" nek mon-
dott pohárköszöntő, mely szónoki formákkal  sza-
bályszerűen átgondolt és teljesen rhetorikai tö-
kélyre emelkedett beszéd volt. 

A szomszédmegyék főispánjait  sajnálattal 
nem láthattak körünkben. 

Megjelentek azonban a képviselők mind, u. 
m. Tibád Antal, László Mihály, ifj.  Daniel Gábor 
és Szentkirályi Árpád. 

A plakát. 
Szürkületre hajolván az idő, mindenki a pla-

kátra gondolt, melyben valóságos tyrtaeusi riadó 
gyanánt van felhiva  a polgárság a közöröm külső 
jeleinek nyilvánítására; szép és a székely nép ős-
idejére emlékeztető manifesztum  ez; hadd állja-
nak szószerint itt: 

POLGÁRTÁRSAKl 
Midőn szeretett főispánunknak,  Vargyasi 

Méltóságos Daniel Gábov uvnak főispáni  állásáról 
történt lemondása köztudomásra jutott: megdöb-
benéssel, kinos aggodalommal, a remény és félelem 
gyötrő bizonytalanságának érzetével tekintettünk 
a jövő elé ! 

Mert féltünk  az idegen, az ismeretlen ura-
lomtól ! 

De midőn megjött a hir, liogy 0 császári 
apostoli királyi felsége  vármegyénk főispánjává 
méltóságos dr. Törők Albert urat, szeretett alis-
pánunkat, vármegyénk büszkeségét legkegyelme-
sebben kinevezni méltóztatott: magasztos öröm, 
szent lelkesedés raga Ita meg mindnyájunk szivét, 
oszlatta el aggodalmainkat! 

Polgártársak! 1891. évi deczember hó 22-
ike legyen vái nx gyénknek és városunknak ünnepe! 

Zárjátok be e napon műhelyeiteket! Hagy-
játok félbe  a munkát, hogy méltóan ünnepelhessé-
tek a munka diadalát! 

Jertek velünk üdvözölni azt a férfit,  ki vár-
megyénknek, városunknak 16 hosszú és küzdelem 
Hjes éven át legfáradtbatlanabh,  legönzetlenebb 
munkása volt! 

1891. évi deczember 22 ike nevezetes nap 
lesz várni"gyénk és városunk történetében! 

Ezen a napon foglalja  el hivatalosan szere-
tett főispánunk,  Méltóságos dr. Török Albert Ud-
varhely vármegye főispáni  székét. 

Keményeink teljesülésének iimmpe lesz e nap. 
Féllünk az idegentől I Mert büszke a szé-

kely s csak székelyt ismer el urául! Ki vér a 
vérünkből, csont a csontunkból! Ki ismeri bajain-
kat, érzi szükségeinket! Részi vesz bánatunkban, 
osztozik örömeinkben! 

Polgártársak! Székelyek! Atyánkfiai!  Leng-
jen e napon nemzeti zászló házaitok ormán ! Dö-
rögjenek az ágyuk, zúgjon a zene, lelkesült öröm 
dobogtassa sziveinket! 

S ha alkonyatra hajlik a nap, gyúljon fel 
ablakaiukban a mécsvilágok ezre; fáklyáink  fénye 
verje el az éjt! Őrtűz lobogjon a vén Budvár fe-
lett. Hogy századok ülte sírjaik öléből a Rabon-
bánok lelkei kiszállva,, áldást kérjenek örömünne-
pünkre ! 

A rendező bizottság. 
A ftklyászene. 

Hat óra volt már, midőn az ágynszó az ebéd 
végét jelzé és a fáklyászenére  való előkészületre 
jelt adott. 

Talpon volt az egész város, kigyúltak a mé-
csek, lámpák és gyertyák az összes városi épüle-
tek ablakaiban és a Barátok-teréről hatalmas tűz-
árként egy 200 fáklyából  álló tömeg éljenezve 
megindult s szabályos négyszögben a megyeháza 
előtt állást foglalt. 

Az első beszédet Soó Gáspár gimnáziumi 
tanár mondotta a megye részéről, politikai hig-
gadtsággal, teljes önérzettel vázolván a főispán 
működését. 

Utánna a polgári dalkör énekelvén egy igen 
szép dalt, beszélni kezdett a város részéről Soly-
mosi Endre koll. tanár, — mely szószerint igy 
hangzik: 

Méltóságos főispán  ur! 
Udvarhely város polgársága is eljött, örömét 

fejezni  ki a fölött,  hogy Méltóságodnak megyénk 
főispánjává  történt kineveztetésével -. a t e h e t-
s é g, munka és j e 11 e m lett elismerve, meg-
jutalmazva. 

E kinevezéssel városunk miudeu lakójának 
óhaja teljesült. 

Városi állapotaink égető volta, e téren mél-
tóságod egyéniségének nélkülözhetlensége, a két 
körülmény összetalálkozása az, mi a sziveket föl-
emelő, biztató s megnyugtató érzéssel tölti el. 

Méltóságod érdemeiről, — melyek méltósá-
god egyéniségének erkölcsi súlyát adták — szé 
gyenleném a hízelgők nyelvével s/.óhni, szólok a 
Koránnal: ,.száz esztendeig dicsérnél, sr.áz eszten-
deig gyaláznál, ugy is Mohamed maradnék." 

Engedje meg méltóságod, hogy — míg a 
megye a múltra tekintett, — mi város, a jelenre 
nézhessünk, hogy tehetségeiből, munkásságából 
s figyelméből  annál többet kérjünk. Okunk: a 
a magasabb gazdasági és szellemi munka orga-
numa nem a megye és lakossága, hanem a város 
és polgársága. 

Minden állam emelkedését a városi elem 
eszközölte, ők voltak a hatalmas kulturai ténye-
zők, a nemzet életében a mozgató aktív elein, a 
szabadság s nemzet ideáljainak képviselői. 

Az anyagi és szellemi miveltség fejlődése, 
csak a városokban és városok által lelíetséges. 

Az egészséges fejlődés  alapfeltétele,  hogy — 
anyagi és szellemi összhangban legyenek. 

A székelyföldnek  nincs egyetlen városa, hol 
e téren oly aránytalanság s szélsőség volna, mint 
városunkban. 

Ötezer lakosú városunkban a szellemi mi-
veltségre előkészítő 8 iskola mellett nincs egyet-
len iskola, intézmény, mely a gazdasági mivelt-
ségre készítene elő. Eddigi kormányközegeink, 
képviselőink, társadalmunk egyformán,  közönyö-
sen vették e város gazdasági, ipari érdekeit. Pe-
dig az Üzleti élet, az anyagi érdekek harcza, ép 
ugy kell, hogy érdekelje a szellemi élet munká-
sait, mint a mily jól kell ismernie a gazdának, 
iparosnak és kereskedőnek a szellemi mozgalmak 
irányát s hatását a gazdasági életre 

A természettudományok nagy haladása, s ez 
ismereteknek iparra alkalmazása, mind több kö-
vetelményt szab az iparosok képzettségéhez. 

A jelenkor ipara a tudománynyal szövetke-
zett, bizonyos tekintetben tudomány. 

! A c/.éhrendszert 1860-ban uj ipartörvény, 
| ezt 18í2-ben a szabad ipari rendszer váltotta.; 
| azok ma is élnek foszlányokban,  ez nem lett ko-

molyan végrehajtva, annál kevésbbé megmagya-
| rázva. A szabad ipari rendszer előnyei ismeret-
I lenek maradtak ; hibái — fogyatkozásai  előtérbe 
j lépve, üzleti szédelgést, a töke veszedelmes ver-
j senyét s kis iparosaink elbukását eredményezték. 
! A könnyű és olcsó közlekedés behozta váro-
| sunkba a fejlettebb  ipartermékeket, fejletlen  ipará 

városunk el nem zárkozhatolt, azzal szemben a 
versenyt kénytelen volt elfogadni  s elmaradottsá-
gát drágán megfizetni. 

Városunkban a fogyasztók  számban nőnek, 
a termelők esnek. Anyagilag esik mind a kettő. 

Kis iparosaink egyrésze hivatalszolga, cseléd 
lett, egyrésze Romániába vándorolt családostól, 
egyrésze elzüllött, a kisebb rész küzd a megélhe-
tésért. 

Mig a többi székely városok: Marosvásár-
hely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kézdivásár-
hely — még Hosszufalu  is, — az állam és társa-
dalomtól segittetve, a gazdasági — ipari érdeke-
ket előmozdító intézményeket: — iparkamara, 
ipartestület, ipái-szövetkezet, iparbazár, polgáris-
kola, faragászati  iskola, ipariskola, szövődé, ipar-
kiállítás stb-t nyertek; addig székely anyaváro-
sunkban semmi névvel nevezendő ilyenszerü 
mozzanat nem történt. 

Kérjük Méltóságodat, vesse figyelmét  és ke-
zét e sebre s gyógyítsa meg: a munkás osztály 
értelmi fokának  emelése, hivatásukra való előké-
szítés, ipartestület, iparszövetkezet alakítása, he-
lyi iparkiállitás s mindenek fölött  tanműhelyekkel 
fölszerelt  ipariskola fölállítása  által. 

Városunk egy másik foglalkozása  a társa-
dalmi élet bénasága. Megélénkülését s hivatásszerű 
irányba való terelését Méltóságodtól várja. 

A jó irányba vezetett társadalom egészsé-
gesebb és boldogitóbb munkát végez, mint az 
állam. 

Az emberiség szellemi és anyagi jóllétének 
kifejlődésében  nagyobb sora volt a társadalomnak, 
mint a kormányoknak. 

Boliócz sipkás, idegen jellegű befolyás  által 
megrontott társadalmi irányzat, aláássa az állam-
eszmét, harezot izen a magyar kulturális és ma-
gasabb nemzeti érdekeknek. 

A legnagyobb magyar, gróf  Széchenyi mondá : 
„a fiuk  az apák erényeiben tanulják a halhatat-
lanságot." Méltóságodnak egyik előde a legmaga-
sabb fokú  eszmény — Isten — szolgálatára e 
városban templomot épített: épitse Méltóságod a 
polgári jóllét előállítandó anyagából e várost olyan 
templommá, mely méltókép tudja szolgálni ezt az 
eszményt: Haza! 

Polgártársak! Hogy kéréseink teljesülhesse-
nek, egy szívvel, lélekkel kiáltsuk, hogy szeretett 
főispánunk,  Dr. Török Albert ö méltósága sokáig 
éljen! ! 

A főispán  mindkettőre azután válaszolt, szé-
pen, meggyőzöleg, lelkesen és szónoki hévvel. 

S ha még hozzáteszem, hogy másnap az 
öröm hatása alatt László Mihályt városi és Tibád 
Antalt a havasalji kerület képviselőjévé jelölte az 
általános közbizalom: Udvarhdyuiegyének, elmond-
hatom ilyen ünnepe nem akad egyhamar. 

* 
• * 

Adja az ég, hogy Török Albert szeretett fő-
ispánunk nemes program injához hiven töltse be 
magas hivatását. 

Vivat, floreat,  crescat! 
Emberi/  Arpáil. 

L E V E L E Z É S . 
O lT7"aeól£öri i s S z g - ^ r ü l é s . 

Csik-Szentgyörgy, 1891. docz. 27. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Több alkalommal tapasztalván, hogy becses 
lapja hasábjain szívesen ad helyet a vármegyénk 
területén történő kultur mozgalmakról szóló tudó-
sításoknak : én is bátorságot veszek magamnak, 
hogy szerény olvasókörünk életének egyik jelen-
tős momentumáról a „Csiki Lapok" szokott ro-
vatában megemlékezzem. 

A csikszentgyörgy-bánk falvi  olvasókör (hogy 
mindenek kielégiuessenek : a teljes czimet has/. 
nálom) ez évi deczember hó 23-án tartolta 
évi rendiis közgyűlését, melynek lefolyásáról  a 
következőket hozom az érdeklődő közönség tudo-
mására : 

A megejtett tisztujitásnál elnök lelt: Tom-
pos János ; titkár : Márton Károly ; könyvtárunk 
Btke József;  pénztárnok: Pongrácz Mih.üy ; 
ellenőr: Györgypál János; választmányi tagok 
András Adám, Baka József,  Bakó György, Balá-
zsi Sáudor, Csaló Ferencz, Gergely Péter, Hodor 
András, Koronka Sándor, Markaly Antal, Márton 
Gábor, Márton Zakariás, Székely Károly, Pál Jó-
zsef,  Tompos Pál. 

Az 1892. évre olvasókörünk részére a kö-
vetkező hírlapok és folyó  iratok rendellettek meg 
Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Vasárnapi Újság, 
Csiki Lapok, Mátyás Diák, Erdélyi Gazda és Fa-
lusi Gazda. Ezeken kivül Tompos Mátyás kaáli 
plébános kürüuk részére saját költségén a „Ké-
pes Családi Lapokat" rendelte meg. 

A lefolyt  évben a kör részére adakoztak 
Tompos János, Baczony István, Péter János, Un-
dor András, Bede József,  Pál József  könyveket; 
Márton Károly egy térképet, Gergely Péter, Szé-
kely Károly és Péter János pénzt s végül Bene-
dek Manó, Gál György, Györpál János, Márton 
Zakariás, Bakó György, Kabdebó Péter és Soós 
Lajos fát  és deszkát. Az ajándékozott deszkákból 
egyik jóravaló iparosunk szintén ajándékképpen 
egy csinos könyvszekrényt fog  készíteni. 

Nem tartom feleslegesnek  fölemlíteni,  hogy 
közgyűlésünk a nemes szivü adakozóknak leghá-
lásabb köszönetét fejezte  ki. 

Márton  Károly. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog újévet. A beálló újév alkalmából 

lapunk t. előfizetőinek,  olvasóinak és barátjainak 
erőt, egészséget és megelégedést kívánunk. 

— Kérelem az olvasókhoz. Tisztelettel kér-
jük mindazokat, kik lapunkat jövőre nézve meg-
tartani nem akarják, szíveskedjenek ezen számot 
visszaküldeni, mert azokat, kik e számot megtart-
ják, kiadóhivatalunk a rendes előfizetők  közé 
fogja  jegyezni. 

— Adakozás a madéfalvi  emiikalap javára. Dr. 
Molnár Károly városi főorvos  a nevezett czélra 
lapunk kiadóhivatalához egy forintot  küldött. 
Eddigi gyűjtésünk főösszege:  73 frt  91 kr. 

— Esküvő. Léczfalvi  Gyárfás  László a hely-
beli királyi törvényszék elnöke e hó 27-én vezette 
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oltárhoz Marosvásárhelyen Szabó Jáoos m. kir. 
honvéd ezredes bájos leányát: Zsuzsikát. Az es-
kflrési  szertartást fényes  násznép jelenlétében Ko-
vács Ferencz marosvásárhelyi apát-plebános vé-
gezte. Tartós boldogságot kívánunk. 

— Eljegyzés. Városunk jeles képzettségű de-
rék kapitánya, Szász Lajos mult bó 27-én tar-
totta eljegyzését Gyószentmiklóson Blága Berta 
kisasszonynyal, Blága Imrének, a gyergyószent-
miklósi „Hitelintézet" igazgatójának szép és szel-
lemdus leányával. Szerencsét kívánunk ^a szép 
frigyhez. 

— A kegyelet. Csikmegye törvényhatósága 
szép jelét adta azon kegyeletnek, melylyel jelesei 
iránt viseltetik. Ezelőtt évekkel elhatározta a tör-
vényhatóság, hogy Mikó Antal Csikszék főtisztjé-
nek és Lázár Dénes Csikmegye főispánjának  arcz-
képét a megyei tanácskozó teremben helyezi el s 
arczképeiket lefesteti.  Az arczképek a napokban 
érkeztek meg Barabás festőművészünk  műtermé-
ből. Mindkét kép a legszebb kivitelben s a meg-
szólamlásig hiven talált képmásban tünteti fel  a 
két jeles férfiút.  A képek a megyeház nagyter-
mének falait,  mint méltó emlékek fogják  díszíteni 
s hirdetni a vármegye két férfiának  erényeit. 

— Jönnek a színészek. A mint egy kezünk-
hez került s z i n i j e l e n t é s b ő l olvassuk, ja-
nuár első felében  csikszépvizi Kovács Jenő szín-
igazgató fogja  jól szervezett színtársulatával vá-
rosunkat meglátogatni. Egyelőre csak 12 előadás-
ra nyit bérletet. Sok njdonság előadását helyezi 
kilátásba. Ha mindazt beváltja a mit jelentésében 
ígér, akkor ki fogja  érdemelni a közönség párt-
fogását. 

— Választási mozgalmak városunkban. A 
48-as párt szervezkedése czéljából megyénkben 
levő elvbarátaihoz a következő felhívást  bocsá-
totta ki: Tiszt elt polgártárs ! Van szerencsénk a 
csikmegyei 48-as párt szervezése érdekében egy 
Csik-Szeredában) 181)2. évi január 3-án délután 3 
órakor a „Csillag" vendéglő nagytermében tartan-
dó gyűlésre hazafias  tisztelettel, azon kérelemmel 
meghívni, hogy ezen meghívást ismerősei körében 
és községe lakóival is közölni szíveskedjék. Csík-
szeredán, 1891. decz. 24. Ifj.  Molnár József  s. 
k. Csedő István s. k. Dr. Csiky József  s. k. Már-
ton Dávid s. k. Pál István s. k. Dr. Bocskor Béla 
s. k. Dr. Molnár László s. k. Kovács Ferencz s. 
k. Ifj.  Eröss Antal s. k. Dávid Lajos s. k. Szöcs 
Ignácz s. k. 

— A tanítók összeírása. A vallás közokta-
tásügyi miniszter utasítván a tanfelügyelöket,  hogy 
az összes tanítókat vegyék számba, mert ki kell 
vetni a tanítói nyugdíj- és gyámalapot megillető 
járulékokat. 

— Mulatságok a madefalvi  emlék-alap javára. 
A lapunkban már többször jelzett mozgalom ugy 
látszik, hogy több helyen visszhangra talált. Ezt 
bizonyítják a szerkesztőségükhöz beküldött meg-
hívók, melyeket az ügy érdekében szószerint köz-
Ifink.  — A madefalvi  vértanuk emlék-alapja ja-
vára C s i k-K a r c z f a l v á n  18 'j2.  évi ja-
n u á r hó 10-én a községháza nagytermében 
R a n c z János csikkarczfalvi  plébános elnöksége 
alatt megalakult bizottság által zártkörű táncz-
estélylyel egybekötött ünnepély rendeztetik a kö-
vetkező műsorral: Nyi tány. — I s t e n áld 
meg a magyar t . — S icu l i c id ium. Sza-
valja : Paláncz Sándor. — R a m a g e d' O i s e-
a u x. Zongorán hegedükiserettel előadják : Dr. 
Szabóné és Németh Gy. — F e l o l v a s á s Tart-
ja : Rancz János. — A v i h a r b a n . Férfi-né-
gyes. — Népda lok . Énekli.- Gál Antal. — 
V i t é z J ó n á s . Szavalja: Németh Gy. — Nép-
dal egyve leg , férfi-négyes.  — Mtyhhú.  Be-
nedek Jstvánné és Élthes Jakabné rendezők 1892. 
é v j a n u á r hó 9-án C s í k s z e r e d á b a n a 
.Csillag11 vendéglő nagytermében a m a d é f a l v i 
s z o b o r k ö l t s é g e i n e k g a r a p i t á s á r a 
házias tánczestélyt rendeznek » következő mű-
sorral : B u k o w. Szavalja: Élthes Jakabné. 
B a r á t s á g b ó l . Vígjáték 1 felvonásban.  Szemé 
lyek: Bensőn, ügyvéd — P é t e r Árpád. Carry, 
neje — Nagy Krisztina. Southdoven Proster — 
B al I 6 Gábor. Lucy, neje — Gál Lenke. Me-
dith. Bensőn segédje — B e d ö Sándor. N é p d a-
1 o k. Zongorakiséret mellett előadja: Gál Margit. 

— Betörés. A mint lapnnkat értesítik, a 
csikszentmártoni plébános lakásába vakmerő tet-
tesek betörtek. Mindent össze-vissza hánytak és 

felkutattak,  miután azonban az ohajtott pénzt 
nem találták meg: üres kézzel eltávoztak. 

— Fajul a jó szokás. A nagy költő jegyezte 
fel  rólunk székelyekről: „Nem fajult  el még a szé-
kely vér, melynek minden csöppje drága gyöngyöt 
ér." Ezt joggal írhatta a székelyről, mert sok szép 
tulajdonságai és szokásai által ily megörökítésre 
érdemes volt. Eme régi szép szokásai közül való 
a kaláka is, melylyel a gazdaemberek egymáson 
s szegényebb embertársukon segítettek. Régebben 
a kalákának egészen ünnepi jellege volt, mert ezt 
a nép a közönséges szokásokon felül  a magasabb 
erények sorába emelte s ily alkalommal örömes-
tebb és serényebben dolgoztak, mint a napszám-
ért. De ezen specziális szokásnak az ujabb idő — 
úgy látszik — nem kedvez, mert a itt-ott fajulni 
kezd, mint a hogy legutóbb Gyergyó Szentmikló-
son szemtanúi voltunk. Hogy ki szólította fel  az 
atyafiakat  fahordáskalakára,  elhallgatom ; elég az 
hozza, hogy sokan gyűltek össze s szekerekke 
kimentek a Putnára, honnan boronákat kellett 
hazaszállítani. Ilyenkor, mint illik a kalákásokat, 
szívességük viszonzásául étellel, itallal el szok-
ták látni. Kalákásaink is bőven részesültek ebben 
s a szekerek niegrakodása után kiinti a Putuán 
jól éltek. Volt a kalákások között egy Bl. A. nevű 
székely gazda, ki különösen kitűnt a többi közül 
s azzal biztatta társait, hogy az ő szekerére rak-
janak fel  menti"! többet, mert jó erős lovai van-
nak. Az áldomás után vígan jöttek haza felé  ka-
lákásaink s a kalákát egybehívó gazda odahaza 
már várta őket; jöttükre kinyittatta a kaput s 
szolgája a kapuból integetett s kiáltozott a kalá-
kásoknak, hogy arra térjenek. Elől jött az előbb 
emiitett jó lovas kalákás, ki ügyet se vetett a 
szolga intéseire; rikoltozására pedig azt felelte  :1 
„Hadd el! ezt most egy k'csi ideig haza viszem" 
s mokáuyai közé csapván, elvágtatott. Nem tudom 
jól láttunk-e, vagy a ködös homály megcsalta sze-
meiuket ? de úgy látszott, mintha a többinek is, 
— vagy talán csak az állatoknak — hajlandósá-
guk lett volna az elsőt követni; no, de azért 
mégis betértek s megbotránkozással hajtogatták 
fejőket  a gazda előtt, hogy Bl. ugyan csúffá  tette 
nemcsak a ga«dit, liiu *:ii őlcet is. A dolog most 
a község biráján vk okoz fejtörést,  mert panasz 
emeltetett nála. Nehéz lesz biz az ítélet, mert a 
panasz nem mindennapi, és ámbátor tiz prokátor 
minden írást széjjel tur is ; ilyen ügyről, furcsa 
perről mit sem szól a corpusz jurisz. De talán 
mégis csak visszakerülnek a meg is bélyegezett 
tőkék s a kaláka becsiilele meg lesz mentve,; 
csak az marad fenn  tanúságai, hogy az áldomás 
a kalákának se elején, se közepén, hanem csak 
a legvégén legyen. 

— Szinészet. Gyergyószenlmiklósou Tóvöl-
gyi Vitályos Béla társulata meglehetős pártfogás 
mellett larija előadásait, 20-án Bercsényinek szép 
mulattató énekes bohózata: „Két huszár és egy 
bakancsos. — 22-én Uajz Ödön és neje jutalom-
játékául „Kgy férj  vétke", vígjáték és „Egy nő 
vétke", dráma kerültek színre. Ez estén a kö-
zönség majdnem teljesen megtöltötte a szín-
kört s a tagok jó játékukért sok tapsot kaptak. 
— 23 , 24- és 25 én nem volt előadás. — 
2i", án délután félhelyárakkal  előadták „Csizma-
dia mint kisértet." Este másodszor került színre 
a „Fene leányok" czimü mulattató éuekes bohózat 
nagy közönséggel. A társulat január 15-ig ma-
rad itt. 

— Választási mozgalmak az erdélyi részek-
ben. M a r o s v á s á r h e l y első kerületében az 
eddigi képviselőt: Lukács Béla államtitkárt lépte-
tik lel jövőre is. Lukács Béla a jelöltséget elfo-
gadta. — Küküllömegyében a b a 1 a v á s á r i ke-
rületben B e t h l e n Gábor gróf  fog  fellépni  nem-
zeti párti programmal. D i c s ö s z e n t m á r t o -
n o n a kerület intelligencziája H o r v á t h Mi-
hályt, a volt főispánt  fogja  kandidálni. — Nagy-
e n y e d e n a polgárság D á r d a y Sándor mostani 
képviselővel szemben 8 p 1 é n y i Henrik bárót 
lépteti fel  képviselő-jelöltül. 

— Az indiai asszony bosszúja. A Köln Ztg. 
indiai levelezője. a női boszunak szörnyű példá-
ját említi legújabb levelében, Mahmud klián ghu-
lisztáni főúr  Mekkába indáit két feleségével:  Aya-
mával és Khairnasával. Ugy volt, hogy az asszo-
nyok elkísérik Karacsi kikötő városig s onnan 
visszafordulnak.  Mahmud khán útközben elpáholta 
valami csekélység miatt a fiatalabbik  feleségét,  a 

Irt éves Ayamát. A keleti asszonyok zúgolódás 
nélkül szokták eltűrni paranesolójuk zsarnokságát, 
de a szép Ayama most az egyszer bosszút foga-
dott. Az asszonyok pár hét múlva visszatértek 
Ghulisztánba, s a khán hollétéről oly zavaros dol-
gokot mondottak, hogy mindjárt gyanúba fogták 
őket. El is indult egy nagyobb csapat, hogy meg-
keresse a khánt s rá is akadt egy rengeteg er-
dőben. Még élt, de testén alig volt már hns. A 
feleségei  elkábították valami itallal, aztán hozzá-
kötözték egy fához,  otthagyván a hangyák prédá-
jául, a melyek egészen lerágták húsát. ̂ Hogy 
bogaraknak kedvesebb eledelül szolgáljon, be-
kenték a testét ezukornád nedvével. A szegény 
khán borzasztó kínokat szenvedhetett. Mindvégig 
eszén volt s ugy kellett néznie, liogyau rágódnak 
rajta a haugyák. Feleségeit örökös rabságra ilé'-
ték, de mindketten fölakasztották  magukat a bőr 
tön ben. 

— Mirákulum. Abból a községből, hol a 
fénylő  nap csak 10 órakor emelkedik a láthatár 
fölé  s már délután két órakor nyugvóra tér, ar-
ról értesitik lapunkat, h»gy ottan a napokban egy 
8 lábu, két törzsű, két farkú,  de csak egy fejii 
bárányka jött a világra. A jámbor juh, mely e 
deformus  szülöttet produkálta, életével adózott s 
a sok mindennel ellátott bárányka is csak tudó-
sitónk félliter  spiritusábau rémítgeti az embereket. 
Az a község a hol a nap csak 4 óráig süt: Me-
naság, a tudósító pedig Xántus F. odavaló tauitó. 

— Az Athenaeum kézi Lexikona. A tudomá-
nyok encziklopédiája különös tekintettel Magyar-
országra. Szakférfinak  közreműködésével szerkes'.ü 
Dr. Acsády Ignácz. Budapest, 1891. Ö t ö d i k 
fűzet.  A nagy fénynyel  kiáliitott vállalat ez ujabb 
füzetét  két igen értékes műmelléklet díszíti. Az 
egyik Délamerika nagy kelt is lapra terjedő sziues 
térképe a legujabb adatok alapján, a másik az 
iparos növények cziniii kettős tábla, számos kép-
pel. A szövegben a B betű folytatását  vesszük s 
a Bauer— Biocheuiia közötti anyag van nagy ala-
possággal, világos, népszerű előadásban s folyto-
nos tekintettel hazai viszonyainkra feldolgozva.  A 
csaknem kétezer hosszabb-rövidebb r.zikk az em-
beri ismeret miuden ágára kiterjed, de különösen 
gazdagon van benne képviselve az életrajzi, föld-
rajzi, történelmi, irodalmi, műszaki orvosi és ter-
mészettudományi szak. — A sok nagyobb czikk 
közt kiváló figyelmet  érdemel a Belvíz, Bélyeg. 
Benczések, Bessemeraczél, Beszéd (élettani és iro-
dalmi), Beszély, Betegápolás, Betegség, Betegse-
gélyzö pénztárak, Betegszállítás, Betét (telek-
könyvi), Bethlen család, Beton, Betyárok, Biblia, 
Bibornok, Binar-Ylegyásza hegyseg stb., melyek 
mindegyike egy egy kikerekített tanulmány — 
s egy egész könyv velejét, leglényegesebb tartal-
mát foglalja  össze a tudomány legujabb haladásai 
számbavételével. A nyomdailag is igen szépeu ki-
állított fűzet  ára 30 kr. Az egész vállalat 40 fű-
zetben, egyenkint 3 ívnyi tartalommal két heten-
ként jelenik meg. A legczélszerübb 10 füzetre  3 
frttal  előfizetni,  mely összeg az Athauaeuin kiadó-
hivatalához Budapestre (Ferencziek-Tere), vagy 
valamely hazai könyvkereskedéshez küldendő. 

— A ditferituz  gyojyitása. Az üszkös torok -
gyík, mely difteritisz  néven rettegteti a világot, 
sok fejtörést  okozott már tudósoknak és működő 
orvosoknak, meri, valóságos jóltevöje lenne az em-
beriségnek, ki biztosan megküzdhetne vele. Szo-
morú valóság. I.ogy ez idoszerint biztosan gyó-
gyítani nem tu íjak. De az is kétségtelen, hogy 
vaunak szerek, vannak elbánások, melyek esetről-
esetre beválnak ás sikerrel kecsegtetnek. Ily gyó-
gyító módra hivja föl  az orvosok tigyelmét a Gyó-
gyászat legujabb számában egyszerre két orvos is, 
u. m. Klein Eberhard dr. iionvéd ezredorvos és 
Moskovitz Ignácz dr. Azt ajánlják, hogy a szürke 
kénesös-kenócsöt bőségesen kell a nyaitra kenui, 
a két fül  tövétől az állig s közönséges zsíros vat-
tával vagy gutap irtával és száraz ruliával kell be-
kötözni. E mellett Kleiu E dr. negyedóránként 
meszes vizet itat, félóránkint  be is leheltet a 
beteggel, papiros tölcsért t.:ve a melegített me-
szes viz fölé.  A beteg ereje fentartására  erős bor-
vagy konyakot kell a beteggel itatni. 

— Szerk. üzenetek. (*) „Az én ingatag köz-
ségem" czimü czikkéböl a személyes vonatkozásu-
akat, valamint azokat is kihagytuk, melyek a tár-
sadalmi osztályok között részrehajlónak látszó 
megkülönböztetést teszuek. Nem czélunk, de sőt 
programmunkkal ellentétes volua a pártoskodást 
szítani. — Ibolya  húgom. Karácsonyi számunkba 
nem szoríthattuk be, noha egy kis átdolgozással 
be vált volna, minthogy pedig alkalmi volt, csak 
jövő karácsonykor adbatnók, akkorra azonban „az 
én kis húgom" még jobbat fog  beküldeni. 


