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,U)ármu§  Üzenetülify. 
— Jütt egy szél ii v• ujjat felől:  a for-

r;i<l;»l< un szele. Besiivültött a szegények kuny-
linilm s megrázta a hatalmasok palotáinak 
büszke oszlopait. Belczúgott a királyok fü-
lélje s a koronák inogni kezdettek a fölkent 
tejeken s megtanultak reszketni a k i r á-
l y o k ! Csudameséket suttogott a nép fü-
lébe a szabadság tündéi-országáról s a nép 
szive megreszketett az ürömtől. Fölrázta az 
alvókat dermedt álmukból, erőt öntött a kis-
hitűek szivébe s vakmerőkké tette a bát-
rakat. 

Villáinterhes felhők  rohantak előtte s 
beborították az eget Európa felett. 

Végre kitört a vihar s végig zúgott az 
orsiágon. Ledöntötte a korhadt fákat,  me-
lyek elvonták a szabadság napfényét  a nép-
jog elnyomott virágai elől; rést ütött az 
önkény, a zsarnoki hatalom bástyáin, a hol 
börtönbe volt zárva a szabad lelkiismeret; 
felforgatta  a conservativ épületeket s azok 
lakói kényszerültek meghajolni előtte. 

Olcsó lett az emberi élet, mert a sza-
badságért folyt  a vér. 

1848 egy uj korszak Európa életében. 
A plujnyx madár meggyujtotta önmaga előtt 
a tüzet s njjásziiletve repült ki a tisztitó 
lángok közül. 

A nemzetek szivében felébredt  a poli-
tikai iintiid.it s megszületett az ifjú  Európa. 

A népeket futótűz  gyanánt lepte ineg 
a lelkesedés : küzdeni a .szabadság, egyen-
lőség és testvériség magasztos eszméiért. 

A nyugati szél élesztette ezt. a tíízet, 
mely áldozati tüz volt a szabadság Istené-
nek oltárán. 

A Parisból kiugrott szikra átcsapott 
Német-és Olaszországba, behatolt Ausztriába, 
lángba borította Magyarországot, mámorba 
merítvén a szabadság édességétől megittasult 
lelkeket. 

Csodálatos korszak! Méltó az utódok 
bámulatára s méltó, hogy napjai ünnepna-
pok legyenek. 

Csak 4;í éve s mégis hihetetlen, álom-
nak is tündéries és meseszerű. Inery akad-

o j 
tak férliak,  kik erősek és bátrak voltak 
küzdeni eszméért, szent lelkesedéssel, önzet-
lenül. 

A magyar nemzet ezeréves életének 
leggyönyörűbb hőskölteménye a szabadság-
harca ! Nagy idők voltak azok nagy em-
berekkel ! Az egy czélért eggyüttes erővel 
kUzdő nemzet lelkesedéseinek csodás eposza, 
melyben megujjultak Zrínyi hős küzdelme 
Rákóczi harezai. 

Csak ugy termett akkor a vitéz, a bá-
tor, a hős. Teremtette az idő, a kor. — A 
szabadság Istene adott vezért is, kit a ma-
gyar nemzet legszentebb Iliiével, szive-lelke 
meggyőződésével Halott követni. Adott benne 
egy oly liaznlit, ki a hatalom legmagasabb 
polczán, a népszerűség zenitjén sem szédült 
el egy pillanatra se, mert megmentette et-
től önzetlen, tiszta hazaszeretete. — Adott 
benne az Isten egy olyan embert, kiért a 
bálványozásig tudott rajongani a magyar, 
— kinek szavára az itjn odahagyott szülőt, 
szeretöt, az apa odahagyott gyermeket; — 
kinek szavára seregek ál!; k elő luuv'.ra 
készen. 

Nein mondom ki volt ez az ember, 
megsúgja azt a szive minden magyarnak. 

Hisz" róla áhnod|a, hogy itthon, 
van ; érte sir, ha felébred,  hogy bizony 
nincs itthon, líóla szól a hazahívó nóta ka-
szapengés mellett, a csöndes falusi  házikók-
ban ; őt illeti az első felköszöntés,  ha poha-
rat emel a magyar ember. 

Ne szégyeneljük híve lenni a szám-
űzöttnek s megvallani neki szivünk legmé-
lyebb odaadásával: „benned bízunk uram, 
mert te mutattad meg nekünk az ígéret föld-

jét, te mutattad meg, hogy milyen volt a 
f  ii g g e 11 e n M a g y a r o r s z á g ! u 

A szabadság fényes  napja ránk is ki-
sütött, volt egyszer, ragyogott is minden.— 
Kikelet, volt, a fák  zöldeltek, a virágok il-
latoztak. 

Ez volt a 48-iki tavasz. 
De jött az északi szél — az orosz inva 

sio — fagyasztó  hideggel, halált, pusztulást 
hozva magával. A fák  levelei elsárgultan 
hullottak le, a virágok elhervadtak s követ-
kezett egy hosszú tél a nemzet életében : az 
abszolút-korszak, az 5ö-es évek. 

Jött megint egy tavasz, de nem verő-
fényes,  mint az 18 48-iki, hanem amolyan 
esős, ködös, a mitől nem éled, hanem ál-
mosodik az ember. A megifjult  pliőnyx ma-
dárnak leszegték szárnyait s azt mondták, 
hogy majd megnő az magától. Elni hagy-
ták ugyan, de többé már nem repülhetett. 

Ez volt 1867. 
Azóta egyre jobban nyesegetik a tol-

lait 9 ez: a ma! 
Hth.  J. 

l ' o l i l i k a i mozgalmak. 
A képviselőházból. Márczius 7-én a képvise-

lOliáz.iak igr.i .̂iw.r.-tes ülése volt, ekkor nyúj-
totta be S z a p á r y Gyula gr. miniszterelnök „A 
közigazgatás és az önkormányzat rendezéséről a 
vármegyékben" szóló tvjavaslatot, s kérte a há-
zat, hogy azt előzetes tárgyalás végett utasítsa a 
közigazgatási bizottsághoz. — H o l l ó Lajos hoz-
zájárul ugyan a miniszterelnök indítványához, de 
azt akarja, hogy a tvjav. előzetesen a törvható-
ságokkal közöltessék s a bizottság május l-ig ne 
kezdje ineg a tárgyalást. S z á p á r i gróf  Holló 
indítványát mellőztetni kívánja. A Holló inódosit-
ványa mellett szólottak H el fi  Ignácz és P e r -
ez e 1 Miklós, ellene A s b ó t h János és D o m a-
h i d y István, mire a ház a miniszterelnök előter-
jesztése értelmében határozott. — A márcz. 10-iki 
ülésben az elnöki bejelentések után a honvédség 
tartalékkészletének kiegészítéséről és a hadsereg 
és honvédség egyéneinek ellátásáról szóló törvény 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
M a í C z i u s , l ' u 

Köszönll-k ünnep! 
Kbred.í tavasznak legszebb ünnepe 
K-iredö tavasznak, viliadásnak. 
Alvó évszázadoknak reggele! 
A mely elölt ím meghatottan állnak 
Az ujabb, dicstelen kor gyermeki, 
Magyar szívből felszálló  szent imának, 
Magyar vérrel megszentelt áldozásnak 
Kmíékdalút, ódáját zengeni. 

Köszönt lek ünnep ! 
Magyar szabadság dicső hajnala ! 
A melynek első lángoló nyilától 
lîomokba dölt az éjek halmaza; 
Ks a kelő nap fényes  csarnokából 
Kgy istenarczu ifjú  lépe ki; — 
„Szabadság!" — köszönték nagy riadással. 
Földet rendítő zengő kiáltással 
A rab nemzetnek fölkelt  ezrei. 

Köszöntlek ünnep! 
A melyen legnagyobb volt nemzetem, 
Mert századoknak romhalmára lépve, 
Büszkén tekintett át az egeken. 
S mig homlokán az Isten csókja érte, 
Szivében Árpád vére lángra kel; 
Bilincseit kezéről mind letépte, 
Kardot ragadva esküdött az égre, 
Hogy a hazáért küzd és hal, ha kell. 
Köszöntlek ünnep! 

_ Te szent óriásoknak fényszaka, 

Miliőket, egyszer szült csak ez a föld, 
Mint üstököst a sötét éjszaka. 
Az egyik liarczi lanttal üdvözölt 
S meg is halt érted ifjan  a csatán. 
A másik lelkét hintve szét, 
Hullát bejárva buzdítón beszélt. — 
Hazátlan ez most, kívül a hónán. 
köszöni lik ünnep ! 
Köszöni a késő, meddő kor fia! 
Ks nliaroilu.il könynyel ákb>zik. 
jlcrl faj  kialvó lángod látnia ! 
Mi voltál akkor, dics-- nemzetem, 
S mi vagy most ? árva népe teniiazádnak. 
Atgyull-e vájjon fásult  sziveden 
Mégegyszer úgy a haza-v.erelein? 
Lesz-e még üuuepe a magyar szabadságnak ? 

Gárdonyi  Gr:a. 

A Tisegíftdi  £©í»et<3B 
lOírge: Ar' . ir . ) 

Görgei Artúrról ujabban sokat írnak a szabad-
ságharcznnk történetével és e dicső küzdelem hős 
emlékeivel foglalkozók.  De mindaz, a mit róla ol-
vashatuuk, csak a történeti múltról lebbenti föl  a 
fátylat,  Görgei mostani életét azouban meg nem 
világítja. Pedig akármit gondoljon is az ember 
Görgeiröl, az az egy kétségtelen, hogy felette  ér-
dekes belepillantani ennek a sötét alaknak a lelki 
világába. Hisz alig van a földön  halandó, akinek 
sorsa meginditóbb lehetne az övénél. 

Ua igaz, hogy elárulta a hazát, bizonyára 
nincs egy nyugodt pillanata ; izzó vánkosra hajtja 
fejét  és lélekzetét éjjel-nappal lidéreznyomás foj-

logatja. De ha nein igaz ez a rettenetes vád — 
akkor még kétségbeejtőbb lehet tehetetlenül néz-
nie, hogyan sütik hősi homlokára a szégyen bé-
lyegét! A hazaárulás gyalázatos bűnének vádja 
alatt ártatlanul görnyedni és érezui, hiába való 
minden védekezés : nem tudok ennél nagyobb szen-
vedést képzelni a földön  t 

Görgei Artúr tehát mindenképp érdekes 
egyéniség az ö vigasztalan magányában, akár 
ellenséges indulattal, akár tragikai részvéttel néz-
zük öt. 

Ezért nukor a mult nyarat Visegrádon töl-
töttem, hogy Mátyás királyról készült drámai tri-
lógiám hangulatához egy kis történeti levegőt 
szívjak, — az idők árjában sivár, kegyeletien 
modern kiránduló helylyé csiszolt Visegrádon, Má-
tyás király várának romjai után szemem akarat* 
lanul is a mult egy másik romját: Görgei Artúr 
aliikját kereste. 

De bizony Görgey Artúr alakja éppenséggel 
neiu rom ; söt inkább galambősz fejével,  könnyed 
járásával, szigorú életrendjével inkább emlékeztet 
egy életerős amerikai farmerre,  mint a világosi 
katasztrófa  szomorú hősére. 

Olyan a visegrádi remete valóban, mint egy 
nagy energiájú öreg gyarmatos, a ki az őserdők 
konok talaját vas akarattal döngeti, ostromolja, 
hogy — lépésről-lépésre haladva — termő, áldást* 
hozó kerti földdé  alakithassa. 

Visegrádi ház i kőrOl, a Salamon tornya 
alatt, már csaknem minden árnyékos hely a Gör-

Lapunk jeleu számúhoz egy fél  iv melléklet van csatolva. 



Márczius 18. C8IKI LAPOK 12. afini. 
némely szakaszainak módosításáról szóló javasla-
tokat tárgyalták és fogadták  el. — Uárcz. 11-én 
a képviselőház rövid ülést tartott, melyen az előző 
Ölésben tárgyalt javaslatokat fogadták  el harmadik 
olvasásban. Ezntán elnök a főrendiház  átiratait 
terjesztette be. — Miután a főrendiház  a kis-
dedóvó javaslaton lényegesebb módosításokat tett, 
azt a közoktatásügyi bizottsághoz utasították. — 
Márczius 12-én déli 12 órakor a képvház rövid 
Illést tartott, melyen az illető bizottságok előadói 
beterjesztették a bizottságok jelentéseit a főrendi-
ház által a kisdedóvásról, a beteg munkások se-
gélyezéséről és a vasárnapi munkasziinetröl szóló 
javaslatokon tett módosításokról. A ház a bizott-
ságok ajánlatára a módosításokhoz hozzájárult. 
— Ezntán 8 z á p á r y Gyula miniszterelnök kérte 
a házat, hogy üléseit április hó 13-áig napolja el. 
A ház a miniszterelnök indítványát elfogadta  — 
mire elnök a gyűlést berekeszti s zajos éljenzések 
közt boldog ünnepeket kiván a képviselőknek. 

A főrendiházból.  Márczius 9-én a főrendiház 
Vay Miklós báró elnöklete alatt Ülést tartott — 
melyen tárgyalás alá került a k i s d e d óv ás -
ról szóló tvjavaslat. Az általános vitát S c li I a u c li 
Lőrincz nagyváradi püspök kezdette meg s a ja-
vaslatot általánosságban elfogadta,  csak némely 
pontja ellen emelvén egyes kifogásokat.  Utánna 
T e u t s c h György szász, V á n c s a Mihály, R o-
m á ii Miron, M e t i a n n János és M i h á l y i 
Viktor oláh főpapok  beszéltek e javaslat ellen. — 
Erre a főrendiház  a javaslatot némely, a közok-
tatásügyi miniszter által is helyeselt, módosítások-
kal általánosságban és részleteiben is elfogadta;. 
— Márcz. 10-én a főrendiház  a vasárnapi munka-
szünetről szóló javaslatot tárgyalta le és fogadta  el. 

L E Y £ L £ Z É S . 
Gyergyó-Szentmiklós, 1891. márczius I I. 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 
Gyergyószentmiklóson mintegy tiz év óta 

fennáll  a „Polgári Olvasókör", melynek eddig nagy 
számban a helybeli kereskedők is tagjai voltak. 
Az év elején ezek a polgári olvasókört megszün-
tetni akarván, helyébe kereskedői kört állítottak. 
Azonban többen nem pártolták ezen eszmét, s a 
polgári olvasókör fenntartását  határozták el. E 
végből aláírási ivet indítottak meg s százan felül 
jelentkeztek a tagok; igy a kereskedők elszaka-
dásával is biztosítva van az olvasókör jövője. 

Az aláirt tagok f.  hó 11-én tekintélyes szám-
mal gyűlést tartottak, melynek lefolyását  röviden 
a kővetkezőkben foglalom  össze. Eránosz Bogdán 
gyógyszerész, ki megbízásból a gyűlést összehívta, 
meleg szavakban üdvözölvén a nagyszámban meg-
jelent tagokat, korelnök és jegyző választására 
hívta fel  a gyűlést. — Korelnökül Blága Imre, 
jegyzőfii  pedig Orel Dezső választattak meg. — 
Ezntán a kör tisztviselőinek választását ejtette 
meg a gyűlés, melynek eredménye a következő : 
elnökül főt.  Ferenczy Károly, titkárul Nyerges 
Gynla, pénztárnokul Eránosz Miklós, gazdául 
Bajna András választattak meg 16 választmányi 
taggal kapcsolatban. A megválasztott elnök meg-
jelenvén a gyűlésben, igen szép és hangulatteljes 
elnöki beszédet mondott. (Sajnáljuk, hogy e szép 
beszédet térszfike  miatt nem adhatjuk. Szerk.) 

geié. Ott él, ott bolyong, ott kertészkedik mélán, 
katonás egyszerűséggel. Korán reggel kél, theát 
iszik, s aztán lemegy a kerbe s írt, nyeseget, fúr, 
farag,  öntöz ; csaknem mindig hajadonfővel  jár, a 
nap barnára perzseli arcza bőrét. 

Dohányozni rendesen nem szokott, szeszes 
italt ritkán iszik. — Magyar lapot keveset járat 
néhány angol és franczia  folyóirat  s mindössze 4 
magyar újság: s ez Görgei szellemi szórakoztatója. 
Könyvet sem sokat olvas; könyvtára igen sze-
gényes. 

A múltról, a szabadságharczról Görgei jófor-
mán sohse beszél, Kossuth Lajos nevét nagyon rit-
kán ejti ki. De ha nyilatkozik, mindig kritika 
nélkül, föltétlen  elismeréssel emlékezik meg róla. 

Egyszer hallottam, hogy valaki szóba hozta 
előtte Kossuthot. Görgei ránézett a beszélőre, egy 
ideig habozott, aztán sóhajtva, halk hangon, a 
szomorúság bizonyos árnyalatával mondá: 

— A tragédiában a részvét örök hódolata 
jutott neki. 

Társaságba Görgei nem igen jár; — idejét 
többnyire zárt körben, családjával, rokonaival, 
benső barátaival tölti. Idegent alig fogad.  Éven-
kint egyszer külföldre  utazik. Klagenfurtban  sok-
szor megfordul.  Mondják, hogy tábornoki nyugdi-
ját is ott veszi föl.  Nyugtáján a visegrádi plébá-
nos aláírásával igazolja, hogy él. Görgei mindig 
személyesen viszi el nyugtáját a plébániára s az 
okiratnak csak azt a felét  mutatja, a hol a ple* 
bános nevét aláírja; a másik fele  be van hajtva. 

Az eszmékben gazdag és leikés hangon el-
mondott elnöki beszéd felgyújtotta  a kedélyeket s 
az általános lelkesedés úgy a beszédközben, mint 
a végén élénkén nyilvánult. Igy tehát a „Polgári 
Olvasókör" továbbra is élni fog  és pedig nem 
azért, hogy az elpártolt tagok kőre ellen demon-
stráljon, hanem: megmutassa, hogy nem a czim-
ben van a haladás és siker biztositéka, hanem az 
intéző egyének energiájában és képességében, s 
liogy rátermett emberek, — tartsa bárki más a 
kör czimét ki nem elégitőnek — áldásosán fogják 
ezt gyümölcsöztetni s akarat és talentum szerény 
czég alatt is akár csudákat is tud mivehii. 

A gyűlés a kör további ügyeit a választ-
mányra bízván, végül  köszönetet mondott azon 
tagoknak, kik az olvasókör fennmaradása  körül 
buzgólkodtak, névszerint: Eránosz Bogdán, Erá-
nosz Miklós, Uimánczy Vert-in, Lengyel Gergely 
és Dobribán János uraknak. 

Mult hetünk történetében még egy másik 
feljegyzésre  méltó társadalmi mozgalomról is meg 
kell emlékeznem. A hogy tudjuk, Juhász Károly 
urnák volt az az eszméje, hogy a gyergyószent-
miklósi kertészetkedvelö gazdák egy kört alakít-
sanak. Az eszme ma már testet öltött s „Kerté-
szetkedvelök köre" czim alatt liusz tag 1891. 
márczius 8 án tartott értekezleten önkéntes társa-
sággá alakult 1891. január l-ig terjedő időre és 
kötelezettséggel. 

Czélja: évi I frt  díj lefizetésével  néhány 
kertészeti lap és könyv megrendelése, járatása s 
ezekből a kertészeti ismeretek elméiéti gyarapítása ; 
továbbá a kör egyes tagjai kertjeinek, virágtele-
peiuek a tulajdonos meghívására, évközben 1 vagy 
2-szer teendő meglátogatása által a kertészet 
gyakorlati elsajátítása ; efelöli  barátságos nézetek, 
tapasztalatok egymásközötti megbeszélésével, — 
egyes, még Gyergyóban ismeretlen vagy el nem 
terjedt hasznos és e vidék égalja s kertészeti vi-
szonyainak megfelelő  növények, szükséges uj ker-
tészeti eszközök beszerzése és tenyésztésével a 
test és lélekre nemesítő és üdítően ható kerté-
szetnek e városban előmozdítása, rendszeres kul-
tiválására törekvés. 

A kör elnöke Orel Máté, jegyzője és pénz-
tárnoka pedig Juhász Károly. 

A kör tagjai áprilistól kezdvé minden hó l . 
és 3. vasárnapjának esti óráiban a kaszinó ter-
meiben összegyűlnek értekezletre. 

A tagok közül valamelyik kertjében neveze-
tesebb műveleteket végeztet, s ha ezen műveletek 
a kertészeti ismeretek gyarapítására czélszerüek, 
a tagok tudomására hozatik, kik az illető kertbe 
vagy telepre elmennek s ott nézeteiket egymással 
a legnagyobb jóakarattal közlik. 

Most, midőn a gazdasági kérdés oly égetővé 
vált, örömmel üdvözölhetjük az ilyen irányú egye-
sülést s óhajtandó, hogy e kör is állandó legyen 
évről-évre fokozódjék  terjedelemben. 

II.  L. 

Görgei fölötte  tartózkodó, csaknem bizalmat-
lan és rideg. Pedig a hó alatt vulkán forrong.  — 
Görgei lelkében folyvást  kegyetlen sorsa fölött  té-
pelődik, mondhatni halálosan fáj  neki, hogy oly 
sokan tartják hazaárulónak, és hogy ez ellen a 
vak ítélet ellen hasztalan küzd a történeti művek 
és polémiák egész sora. 

Hogy mily érzékeny sebeket rejteget Görgei 
a nyugodt, méltóságos külső alatt, erre nézve há-
rom érdekes megfigyelést  tettem. 

Egyszer, a visegrádi propeller, közlekedés-
megnyitó ünnepén, második szomszédja voltam a 
lakomán, melyen ő is megjelent. A czigány épp a 
mi hótunk Jiegett állt. A hangulat nagyon száraz, 
í&nya: volt. Ekkor én — minden szándékosság 
nélküi — oda szóltam a czigánynak, hogy húzza 
a Kossuth-nótát. 

Az ismert dallam első hangjaira a társaság 
flliszterei  izgatottan mozogtak, attól tartva, hogy 
Görgei ott hagyja a lakomát. Görgei meg sem 
moczczant, kissé elhalványult, letette a kés és 
villát és szótlanul maga elé meredve, hallgatta a 
nótát. Aztán hirtelen fölemelte  asztalkendőjét és 
úgy tett, mintha izzadt homlokát törölué. De én 
jól láttam: egy titkos könycseppet törült ki sze-
méből. 

Máskor meg egy ösmert tudós pattaotá föl 
a jégburkot Görgei szivéről. Kedélyes poharazás 
közben, melynek Görgei csak csöndes nézője volt, 
a tudós odalépett hozzá és poharát feléje  emelve, 
szólt : 

Móreziua 15-ike Gslkuereeábaa. 

A csikmegyei 1848—49-beli honvédegylet 
évi rendes közgyűlését — igen helyesen e — ne-
vezetes napon szokta megtartani s igy itt nálunk 
a szabadság, egyenlőség és testvérség e páratlan 
napjának megünneplése az 5reg honvédek közgyű-
lésével össze van forrva. 

Ok voltak a kezdeményezők, e nagy napot, 
— mely már országszerte pártkülöbség nélkül 
nemzeti ünnepé vált — szerény egyszerűségben 
ők kezdték megünnepelni. A jó példa vonzs a mai 
ünnepélyen már — melytől eddig talán politikai 
okúkból tartózkodtak — az intelligens osztályból 
is többen vettek részt és az ünnepély fényét  és 
magasztosságát az ezen alkalommal előszőr meg-
jelent hölgyközönség is nagyban nevelte. 
Az ünnepély lefolyását  a következőkben adjuk: 

Délelőtt fél  10 órakor a tekintélyes szám-
ban megjelent öreg honvédek a 5 zászlóalj hí-
ven megőrzött zászlójok alatt zeneszó mellett 
a helybeli róm. k&tli. templomba vonultak hála-
adó istentiszteletre. A szent misét ez alkalommal 
a csíkszeredai dalegylet közreműködésével Balázs 
Ignácz segédlelkész szolgáltatta. 

A templomból a menet ékes rendben, a Rá-
kócziindnló hangjai mellett a „Csillag" nagyter-
mébe vonult, a hol az ünnepély második része 
folyt.  le. Miután a szép számú közönség a |terem-
beu helyet foglalt  a csíkszeredai dalegylet a „Hym-
nus~ gyönyürü eléneklésével megfelelő  hangulatot 
keltve a magasztos ünnepélyhez, azt megnyitotta. 

Erre Benedek István az 1848—49-beli hon-
vé iegyesület derék elnöke nyitotta meg rövid, de 
velős szavakban a gyűlést s nyomban reá felol-
vasta ünnepi beszédét, melyet kivonatban az aláb-
biakban közlünk : 

Tisztelt közgyűlés ! 
Kedves honvéd bajtársak! 

Nekünk, mint öreg honvédeknek aggkorunk-
nál togva ma-holnap csak az imádság jut osztály-
részünkül ; imádságainkat lengje át a tiszta ha-
zafi  szívből eredő hálaadás, mert a mindenek ura 
megengedte érnünk e napot, melyért <!2 évvel ez 
előtt mindeniiuket áldoztuk, melyért a hazának 
annyi jeles fia  vérzett el a harc/téren és annyi, 
sok az elsők közül a vesztőhelyen. És íme mi 
ma már nemcsak hajnalát, de fényes  napját is 
szemlélhetjük a mai nagy időnek melyre alkotmá-
nyunk szimbóluma felírva.és  politikai bitvallásunk 
fektetve  van. 

Régi elődeink a honfoglaló  Árpád kormánya 
alatt a szabadságra már meg voltak érve és olyan 
törvényeket hoztuk, melyekből ina is tanulhatnánk. 
Olyau törvényeket, melyek a fejedelmet  a népet 
egyaránt kötelezik. 

A keresztényvallás felvétele  után Magyar-
ország, mint alkotmányos ország s a magyar nép, 
mint szabadságszerető nép a nyugoti Európa előtt 
mindig tiszteletben állott. 

Magyarországon a magyar nép többször volt 
leszorítva az alkotmányosság teréről, de hála a né-
pek gondviselő atyjának — mindig voltak és lesz-

— Tábornok ur, szabad koczintani ? 
Görgei félt,  ránézett a tudósra és halkan 

reszkető, keserű hangon mondá: 
— Egy honárulóval? 
Hallottam ezt a hangot és összerázkódtam. 

Megdöbbentett az a mély bánat, az a végtelen 
elkeseredés, mely panaszosan fölsírt  belőle. 

A harmadik eset is jellemző. 
A Mátyás-forrás  völgyében Mátyás-korabeli 

palota romjaira bukkantak. A műemlékek orszá-
gos bizottsága nevében egy régiségtudós vezette 
az ásatásokat. Mikor elkészült a mnnkával, le-
fotografálta  a romokat. A jelenvoltak közül töb-
beket fölszólított,  hogy üljenek le a szétszórt kö-
vekre. 

Görgei szintén ott volt, és az udvarias tudós 
őt külön megkérte, hogy vegyüljön ő is a cso-
portba. 

Görgei tétovázva nézett majd a tudósra, 
majd a közönségre, mely a köveken elhelyezke-
dett. És ez a nyughatatlan aggódó tekintet azt 
látszott kérdezni, hogy az idegenek közül nem 
ugrik-e föl  valaki, ba Görgei leül ? 

Végre azonban mégis rádölt egy kópárkányra. 
De mig a tudós a fotográfiái  készüléket igaz-

gatta, azalatt Görgei észrevétlenül félrefordította 
az arczát, ügy hogy a képen semmit se láthatni 
belőle. . 

Vájjon mit érezhetett a büszke, uagyratörö 
Görgei a néma resignáczió e pillanatába? 

B. 6>. 
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nek hivatott a nemzeti genins által ihletett férfiak, 
]úk a magyar nemzétben a szabadság iránti fo-
gékonyságot, az alkotmányos élet iránti hitet 
ápolták, fejlesztették. 

Az 1847-ik év második felében  a szellemi 
és alkotmányosság iránti érzéketlenségből feléb-
redt Európa s a magyar nép is megértette a kor 
intő szózatát s eljöttnek látta az időt, hogy vissza 
foglalhatja  azon alkotmányos tért, melyről 3 szá-
zad előtt leszoríttatott. 

És 1848 március 15-ike — melynek évfor-
dulóját ma ünnepeljék — vér nélkül, csupán po-
litikai küzdelmek árán meghozta a 3 századig 
ueiu élvezett alkotmányos élet alapjait. 

Az elért eredményt azonban nem élvezhette 
békében, a reakczió felütötte  hydra fejét,  a nem-
zeti féltékenység  elhintette átkos magvait s rövid 
időn lángba borult az egész ország. 

A magyar nép igaza, jogai védelmére fegy-
vert vett kezébe, vészkiáltás hangzott át a hazán 
s t vészkiáltást mi, székelyek is meghallottuk s 
a zsengekoru ifjútól  a deres fejű  60 évesig men-
tünk uda, hol a honszeretet vérrozsákat terem. 

Nem szólok a szabadságharcz alatt átélt 
szenvedésekről, csak annyit mondok, hogy áldjuk 
sorsunkat, mert olyan korban születtünk midőn 
hazánknak használni tudtunk. Erre büszkék lehe-
lünk s e büszkeségünket emelni fogja  ez után is, 
ha a haza törvényeit tiszteletben tartjuk. Éljen a 
haza! Éljen a király! 

Erre a dalkar adott elő kiváló tetszéssel fo-
gadott hazafias  darabot. 
D 

Kz után Bedő Sándor gymnasiumi tanuló 
szavalta el Márton Dávid „Márczius 15 ike" czi-
mü szép költeményét. 

Most Imets F. Jákó olvasta fel  a titkári 
jelentést, a melyből az egyesület ténykedése és 
mult évi élete megítélhető. E jelentésből adjnk a 
következőket: 

Az egyesület választmánya tartott 14 ülést 
és ezeken intézte el az egyesület ügyeit. 

A mult évben kiadatott G28 igazolvány, be-
adtak 220 kérelmet, melyekből felteijesztett  az 
egyesület választmánya 140 kérelmet az országos 
hovédsegélyző bizottsághoz. 

Az augusztus 24-én tartott rendkívüli ülés-
ben elhatároztatott, hogy az aradi vértanuk szob-
rának leleplezése alkalmával az egyesület is kép 
viseltetni fogja  magát, ha ngyan akadnak vállal-
kozók, kik a fáradságos  útat saját költségükön 
hajlandók megtenni. 

Az egylet kepviselését: Benedek István el-
nök, Salamon Károly, Császár Antal és Márton 
János honvédtisztek vállalták magukra, kik a ke-
gyeletes ünnepélyen meg is jelentek. 

Ugyanők helyezték el a szoborra a csikme-
gyei nők gyűjtéséből vásárolt szép ezüst koszorút. 
Itt a titkári jelentés felemlíti  azon honleányok 
neveit, kik a szükséges összeg , összegyűjtésében 
leginkább buzgólkodtak. Ezek : Éltes Elekné, Ked-
ves Tamásné,, Nagy Sáudorné, Élthes Jakabné, 
Szász Lajosné, Hary Gézáné, Adorján Imréné, özv. 
Lakatos Jánosné, Szász lgnáczné, Merza Kristóf-
né, Lázár Zakiné, Ferenczi Györgyné, Mihály Já-
nosné, Táschek Gyuláné, Mélik Istvánné, Csergő 
Gyuláné és Gál lgnáczné. 

Az egyesület tagjai segélyképpen évenkint 
mintegy 15 ezer forintot  kapnak, a mi, tekintve, 
hogy az egész orsz. segély 180 ezer frt,  elég je-
lentékeny összeg. 

Ez után megemlékezik a jelentés Körmendy 
Lajos járásorvos elhunytáról, ki a szabadságharcz 
alatt, mint ezredorvos működött. Derék bajtársuk 
koporsójára koszorút helyeztek a választmány 
lngjai s temetésén testületileg jelentek meg. 

A titkári jelentés letárgyalása utan K o t r ó 
•Márton VIII. gymn. oszt. tanuló szavalta Imets F. 
•lúkó gymu. igazgató ez alkalomra irt „Gál Sán-
dor" i' .imfl  szép költeményét. *) 

Ez után Benedek István elnök olvasta fel 
liaricz István44) honvédszázados életrajzát, ki a 
Uö-ik honvéd-zászlóalj] lobogóját megmentette s 
az utókor számára megőrizte. 

Végül elnök a gyűlést és ünnepélyt egy 
emelkedett szellemű lendületes beszéddel bezárta. 

H z i n h & z. 
is) Egyike volta társulat legjobb előadásai-

nak a kedden (márcz. 10-én) szinrehozott „Riclie-
lieu első párbaja" czimü, Bayard és Dumanoir 
Által irt 3 felvonásos  vígjáték, melyet T ó v ö l g y i 
Vitiílyos Margit választott jutalomjatékául. Tóvöl-
gyi Margit a gyermek és ifjú  kor határán álló s 
hol egyik, hol másikban csapongó fiatal  herceget 
kifliin';  ábrázolásban mutatta be. Élénk, természe-
tes játékával mindegyre viharos tapsokra ragadta 
a szépszámú közönséget. Az előadás sikerét jelen-
tékenyen elősegítették : T. Dobai Erzsi (Noailles 
berezegné), Mezei (Bellechse báró), Tóvölgyi (Ma-
tignon lovag), Cs. Mari (Nocé kisasszony), s kü-
lönösen Molnár Gizella, ki ma valóban elemében 
•olt s a kereskedőnéből lett esetlen bárónét pom-
Páaan alakította. 

*) A költeményt lapunk jövő számában közöljük. — 
'*) Uad a „Csíki Lapok" 1890. évi aognaztu» ăo-lki számát 

Szerdán (márcz. 11.) kevés számú közönség 
előtt a nTttndérhaju cz. 3 felvonásos  bohózat ke-
rült színre. 

Pénteken (márcz. 13.) Szatmári Zsuzsa ju-
talmául Csepregi Ferencz „Piros bugyelláris"-a 
adatott Szathmári Zsuzsa minden igyekezete da-
czára, népszinmü-énekes hiján, kevéssé sikerült 
előadásban. Előadás köeben érdekes intermezzo 
történt. Midőn Peták Jáius a ládából kiakarta 
venni az 500 frtot,ja  ládát sehogy sem tudta ki-
nyitni. Az összes szereplök el voltak képpedve, 
a súgó már csengetett, liogy le kell ereszteni a 
függönyt  — de Mezeit találékonysága most sem 
hagyta cserbe, nem tudván kivenni M pénzt, elvitle 
ládástól együtt, s igy megmentette a — hazát. 

(mr) Márczius lö-én (vasárnap) a színház-
ban disz előadás volt e kegyeletes nap einlekére. 
Az előadás előtt Mezei Kálmán, a társulat kiváló 
tehetségű tagja szavalta el Petőfi  Sándor „Már-
czius 15. ' cz. hangulatteljes költeményét, ezután 
a társulat személyzete énekelte el a -Szózatot". 
Szilire került ez alkalommal Jókai Mór „Az aradi 
hősnők" ezimii vígjátéka nálunk először. A szép 
számú közönség a s z e r z ő n e v e és a darai) 
czime után ítélve — szép reménynyel nézett az 
előadás elé, de —• sajnos — e reményében nagyon 
is csalódott, inert ..Az aradi hősnők'' egyike a 
leggyarlóbb sziuit emlékeknek, minők valaha a 
magyar színpadon napvilágot láttak. Csodálkozunk 
hogy egy Jókai Mór, a ki a regényirodalom terén 
a „koszorús költő*' jelzőt vívta ki magának — 
egy ilyen gyenge férezmüvet  produkált a színpad 
számára. Igen, mert e darabnak — leszámítva a 
szegedi Péróra vonatkozó kis részt, — sem tör-
téneti becse, sem alapos meséje, sem irodalmi ér-
tékkel bíró szép nyelvezete nincs, szóval lári-fári 
az egész darab. A szereplők minden igyekezetük 
daczára sem tudták a darabot élvezhetővé tenni 
s igy a darab nálunk tökéleteseu megbukott és 
csakis a jövő század közepe felé  adható ismét 
elő, addig csak pihenjen az — „Arany ember" 
mellett. 

(s) Hétfőn  (márcz. l'i.) a gyermekek örö-
mére a csíkszeredai városi leányiskola 6 növendé-
kének közreműködésével „Hóíejérke vagy a hét 
törpe" került színre igen szépszámú közönség 
előtt. A hét törpe, nevezetesen Puloczky Ilona, 
Csiszér Giza, Pap Mariska, Tordai Vidorka Éltes 
Margit, Keresztély Olga és Szabó Irma kedvesen, 
ügyesen és élénken játsztak. Természetes, hogy a 
nagyok, T. Margit (Hót. lieike), T. Dobai JM-ZSÍ 
(a királynő), Mezei (a miniszter) stb. sem marad-
rak liátra. A közönség — különösen az apróbbak 
— megelégedve távoztak. 

K t L Ó J i r E L É t f . 
— Kiadó kérelme. Lapunk kiadója tisztelet-

tel felkéri  a t. előfizetőket,  hogy hátrálékos dijai-
kat minélelőbb beküldeni szíveskedjenek. Kiadó 
legnagyobb készséggel mindent megtesz, hogy a 
közönség igényei kielégíttessenek, czélját azonban 
csak úgy érheti el, ha a t. előfizetők  is eleget 
tesznek kötelezettségüknek. 

— Fillérestóly. A csíkszeredai kisdedóvó-
egyesület f.  hó 14-én rendezett fillérestélye  szép 
számú intelligens közönséget gyűjtött a „Csillag" 
termébe. A műsor elején Borbát Pál csíkszeredai 
ret', körlelkész tartott kiváló szépségű felolvasást 
a Családról. Ezután Bogády Etuska, László Ilonka, 
Kővári Margit, Lárencz Laczi gyönyörködtették a 
közönséget „Senki sincs honn, minden szabad" 
czimü vígjáték ügyes, élénk előadásával. — Erre 
Nagy Gyula, a tőle már megszokott précziz elő-
adásban mutatott be népdalokat, gordonkán. — 
Végre Nagy S. Erzsike szavalt kiváló szabatos-
sággal. A műsor miuden pontját a közönség za 
josau megéljenezte. A műsor lejárta után táncz 
következett, mely jól benyúlt nz éjjeli órákba. A 
fillérestély  anyagilag is jól sikerült s 20 frtot  jö-
vedelmezett az egyesületnek. (A kimutatást jövő 
számunkban közöljük). 

— Jutalomjáték. Az itten időző színtársulat 
egyik jeles férfi  tagjának, Mezei Kálmánnak folyó 
hó 20-án lesz jutalomjátéka. — Ezen alkalommal 
színre fog  kerülni Tóth Kálmánnak „Dobó Kati-
cza" czimü látványos és mulatságos népszínműve, 
melyben „Homonnai" egyike a jutalmazandó legjobb 
szerepeinek. Mezei Kálmán tanult, törekvő színész, 
minden szerepén, melyben eddig bemutatta nia^'át, 
meglátszott az előkészület és a gondos tanulmány. 
Hogy a társulat sikerült előadásokat is produkált, 
abban neki jelentékeny része van. A pártfogást 
kiválóan megérdemli. Jutalomjátékára felhívjuk  a 
közönség figyelmét  s a jutalmazandót melegen 
ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— Időjárás. A hosszas és szigorú tél után 
végre-valahara nekünk csíkiaknak is van remé-
nyünk, hogy kitavaszodunk. Az egyenlitő felé  ro-
hamosan közelítő nap már mutogatja erejét. — A 
derült égboltról sütő napsugarak hatása folytán  a 
hó — a mint itt szokták mondani — „rothadni" 
kezd; az utakról már eltakarodott, a mezőkön és 

hegyeken vékonyodik — s ha az idő igyfkitart 
legalább két hétig, alig 1' sz hírmondója a kemény 
télnek. 

— Színtársulatunk még csak néhány előadást 
rendez városunkbau. l'to'só és búcsáelőadás va-
sárnap f.  hó 22-én lesz, színre kerül a „Könyv-
tárnok" cz. kitűnő franczia  vígjáték. Ez előadás 
egyszersmind Z o l t á n Gyula igazgató j u t a-
lo m j á t ék a Ieend. A legmelegebben ajánljuk a 
jutalmazandót a közönség pártfogásába,  — inert 
Zoltán Gyula ezt méltán megérdemli, miut színész, 
s miut igazgató egyaránt. 

— Halálozás. A köztiszteletben álló Gözsy-
családot súlyos veszteség érte. Gözsy Julcsa, Ba-
ranyai Vipl" Józsefné  f.  hó 13-án Brassóban el-
liuuyt, Az ismerősök nagy-részvéttel vannak a 
esalád gyásza iránt. — Özv. T ó d o r Józsefné 
szül. kézdivásárhelyi Kovács Rozália f.  hó 9-én 
Gyulafehérvárt  elhunyt. Nyugodjanak békében ! 

— A tótok nálunk. A helyben állomásozó 
honvédzászlóaljhoz betanítás, végett egy század tót 
ujoni'zot hoztak. Ez nálunk — hol eleven tótot 
egy-egy drótos zatyali személyében csak néhanap-
ján látunk — ritkaság számba megy. Az újdonsült 
honvédeket dühös tót káplárok abrichtolják s igy 
van alkalmunk i kes ló:uy.?lvii bakaiilládságot hal-
lani itt a székelyföld  kellős közepén. 

— Fogorvosi műterem. Dr. Veress Sándor 
orvostudor Gyergyószentmiklóson egy, a kor kí-
vánalmainak minden tekintetben megfelelő  fogor-
vosi műtermet rendezett be. Megyénk közönsége 
már régóta érezte hiányát ezen intézménynek s 
annak felállításával  Dr. Veress Sándor csak a 
közohajtásnak telt eleget. A nálunk uj intézményt 
melegen ajánljuk az illetők figyelmébe. 

— Műkedvelői előadás. A székelyudvarhelyi 
műkedvelőn az odavaló r. katli. elemi iskolák tan-
eszközeinek gyarapítására színielőadást rendeztek. 
Ez alkalommal szinrehozták Csiky Gergelynek 
„Proletárok" cz. vígjátékát. 

— Márc ius 15-ére vonatkozó és szerkesztő-
ségünkhez beküldött több közleményt térszűke 
miatt lapunk jövő számában fogunk  adni. 

— „Magyar Hírlap." Ily cziintnel március hónap 21-én 
tţj politikai napi lap indul meg Budapesten Felelős szerkesz-
tője llorvátb Uyula, főmunkatársa  Mikszáth Kálmán, mind-
ketten országgyűlési képviselők. A „Magjar Hírlap" a aza-
badelviiség szolgálatában fog  állani, s a kiegyezési alapnak 
le»z őszinte liive. de mert az éppen azért minden oly t&rek. 
vésnek föltétlen  és kerlelhctlen ellensége, mely akár álloyali-
tűs, akár kouHikmsoktól való félelemből  szerzett jogaink ér-
vényesítésétől tai to/.kodi«, vagy a kiegyezési törvény által érin-
tetlenül liagyott jogkoriiukőn csorbát enged ejtetni. A „Ma-
gvai' llirlap- ot sem sziupathiák, sem auüpatliiák nem vezér-
lik és teljes független  orgánum lesz Ennyit röviden kiemelve 
a .,Mag\ar Hírlap • politikai programújából hangsúlyoznánk 
kell meg, hogy az uj lap minden tekintetben a legmagasabb 
zsurnalisztikái szint onalon fog  állani. Belső dolgozótársai, 
külniunkatársai és levelezői az njságirói és i.ói kar legki-
válóbb tagjaiból állanak. Helyettes szerkesztő F e n y ő Sán-
dor lesz. A „Magyar Hírlap" naponkint legkevesebb két 
teljes ivnyi terjedelemben fog  megjelenni s miután előfizetési 
ára egy hónapra csak cgt torint .0 kr., a legolcsóbb nagy 
napi lap A lap pontos szétküldéséről a kiadóhivatal (Bada-
pest, Gránátos-u. 10) intézkedik. 

— Hol is milyen magot vegyünk? Ez a kérdés, mely 
a veiéi idejének közeledtével minden tavaszszal ujra-inpgujra 
felmerül,  nem kis gondot okoz a gazdáknak és kertészeknek, 
a kik ocsút vetni és gazt aratni nem akarnak. TmljuU, hogy 
szívesen veszik ilyenkor a jó tanácsot, ha megbízható oldal-
ról kapják Hát mi uagyuu is szívesen és meggyőződ éjből 
felhívjuk  a gazda- és kertészközönség ügyeimét egy ilyen 
megbízható mnacsadóra, uiimleu . irányban való tájékoztatóra, 
midőn tudatjuk, hogy Mauthner Ödüu budapesti magkereskedő 
legújabb nagy árjegyzéke megjelent Euben megtalálja azt, 
a mire szüksége van, de nem egyszerűen a neveket felsorolva, 
— hanem éppen azért nevezhetjük tanácsadónak és tájékoz-
tatónak, — mert minden növényfajnak  megtalálja benne rO-
vid ismertetését, tenyésztési módját s azt, hogy milyen talaj-
ban, milyen viszonyok közt és .uilyen mivelési mód mellett 
tenyészik legbiztosabban? K legújabb árjegyzék is, mely 160 
nagy negyedrét oldallap gazdagon illusztrálva jelent meg és 
kívánatra ingyen és bérmentve küldetik meg, azt mutatja, 
hogy a rendkívül lelkiismeretes magyar czég tulajdonosa va-
lóban sem fáradságot,  sem áldozatot nem kiméi, a midőn a 
gazdaközóuség érdekeit szolgálhatja s azért ujolag melegen 
ajánljuk szíves figyelembe. 

— Sajtóhiba. Mult számunkban a gyergyószentmlklősl 
kereskedői kór gy üléséről szóló közleményünkbe tévedésből 
azon sajtóhiba csúszott he, hogy hoszantó nyilatkozat helyett 
borzasztó nyilatkozatot szedett ki a betűszedő, mit most ki-
igazítunk. 

É B T E » I T Ó . 
— N y i l v á n o s s z á m i d á a . A £ hó 16-án 

tartott gyermekeloailúsra a szegényebb sorsn leányiskolái per-
mekek részére jegyek szerzése végeit adakoztak Eltei Elek-
né, Dr. Molnár József,  Molnár Józsefné,  Erőss Elek, Nagy 
.Sáiulorné. licc/.e Antalné 50 - 50 krt; Augelesku Györgyné 
00 kr ; Kőváry Lászlnné, Romfeld  Félixné, Pap Domokoané 
l»r. F e j e m é 30 -30 krt; Arnd Érnőné, T. Nagyné, N. N., 
Benedek Istvánné, Ducha, I»r. lietegli, Veress Lajos, Nagy, 
llary Géza, Gál József  -JO-ÍO krt, összesen 6'frt  80 kr. Ezen 
összegből vétet tt 45 szegény leányka számára 15 kros belépő 
jegy. Fogadják a ncuies szivii adakozók a gyermekek nevében 
a tanítónők őszinte küszountét 

S z e r k e s z t ő i "CLzesaetelc: 
— V. M. u u k , Az ilyen későn érkező corrcclióból 

némelyek személyeskedést olvashatnának ki s e miatt közlé-
sét nem tartjuk czélszcrUnek. Különben is a közügy ily sze-
rény inagaszulástól mítsem szenved. — Ha helyreigazításra 
csakugyan szükség van : akkor azt legjobb lenne az illetS 
egyesület valamelyik gyillésén megejteni. 

— Tisztelőnknek, Tessék figyelmesen  megolvasni la-
punknak febr.  11-iki számát, abban arról a mulatságról már 
van emlités téve. Az ilyen tudósításoknak csak akkor van 
értelmök, ha idején küldetnek be. Ez már idegét multa, — 
Továbbá azt is tudomására hozzuk, hogy névtelenül vagy ál-
név alatt beküldött czikket egyáltalán nem közlünk. Ha va-
laki tőlünk bizalmat kivin, attól mi is annyit elvárunk, hogy 
nevét legalább a szerkesztőség előtt ismertesse meg. 
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.A. M e l u t r i m i z á e a 
Szeben, 1091. márczius 11. 

80. 69. 12. 53. 51. 
Sz. 39—1891. 

Árlejtési hirdetmény. 
A gyeigyótölgyesi r. kath. hitközség 

egy teljesen uj iskolát szándékozván épít-
tetni, alulírott közhírré teszi, hogy az épí-
tés kiadása a költségvetésileg megállapított 
6016 frt  74  kr kikiáltási ár mellett szóbeli 
árlejtés utján íolyó márczius hó 31-én 
d. u. 3 órakor a gyergyó-tölgyesi lóm. katli. 
lelkészi lakban fog  eszközöltetni. 

Áriejteni szándékozók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10 százalékát biztosítékul az ár-
lejtés megkezdése előtt a kiküldött bizottság 
kezéhez lefizetni. 

írásbeli, 50 kros bélyeg- és bánatpénz-
zel ellátott, zárt ajánlatok (offert)  elfogad-
tatnak. 

Tudomásul megjegyeztetik, hogy a fen-
tebbi összegbe nem foglalt,  de költségveté-
sileg 2122 frt  55 krban megállapított kő, 
tégla és az ácsmunkához szUkséges faanya-
gok a hitközség által fognak  természetben, 
az építés színhelyén, vállalkozónak kiszol-
gáltatni. 

Miről vállalkozni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az épitendő 
iskolára vonatkozó terv, költségvetés és az 
árlejtés többi feltételei  alólirottnál megte-
kinthetők. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1891. márczius 12. 
BALOGH LAJOS, 

r. kaik. lelkész. 

5 Tekepálya 70 frt. 
C. Csukás tó 40 frt. 

Válalkozni kívánók kötelesek mire ár-
verezi, i akarnak, annak 10°/o-át az árvere-
zés megkezdése előtt letenni. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,  ha 
azok addig pénztárnok Vájna Tamás úrhoz 
Csíkszeredába megklüdetnek, — vagy az 
árverezés megkezdése előtt letétetnek, ha 
ahhoz a 10ö/o-ent csatolva lesz. 

A feltételek  addig is Vajna Tamás ur-
nái Csíkszeredában megtekinthetők. 

Csiktiisnádfiirdőn,  Í8!)l. márczius 1 én. 
JMETS F .JÁKÓ, 

(•-'—3) li. igazgató. 

Hl 

Árverési hirdetmény. 
A Tusnádfürdői  szövetkezet 'gazgató-

sága által folyó  évi ápri l is ö-éu reggeli 
10 Órakor Csiktusnád fürdőn,  a llárom-
huszárhoz czimzett vendéglőben (3) három 
évre közárverésen haszonbérbe ki fognak 
adatni. 

K i k i á l t á s i á r: 

1. A fürdő  . 3000 frt. 
2. Fedett sétány vendéglője 1000~ frt. 
3. Czukrászda 200 frt. 
4. Vámszedés 150 frt. 

íi a 

Csikmadarason néhai GÁL EUZSE-
BET hagyatékát képező 1. rendsz. 2 hold 
722 Q ü l területü belsőség, csinos lakház 
és gazdasági épületekkel, igeil kedvező 
feltételek  mellett 

ţ m)il\ámi cladé. 

Értekezhetni Csíkszeredában Gal Jó-
zsef  kereskedőnél. (3—3) 

Sz. 7i)ó—1891. 

fályáiaU  liirdéifiénij. 

Csikmegye kászonalcsiki járásában ke-
belezett Csiktusnád, Lázárfalva  és Verebes 
kürközségekben Csiktusnád székhelyei a 

I r o r ] e g ^ r z ő i 

állás halálozás következtében üresedésbe 
jővén, ezen állomásnak betöltésére ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll évi 
400 frt  fizetés  szabad lakás Ili Irt irodai 
átalány a hivatalos utazásokért megállapí-
tott fuvar  és uapidijjak és a magán inim-
k álatokért szabály rendeletileg n i egá 1 la pí tol t 
munkadíjakból. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen 

állást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi 
XXII. t. cz. 74-ik illetve 1883. évi I. t. e. 
ti. §-a értelmében felszerelt  kérvényeiket f. 
évi márczius hó 30-ig hozzám annál bizo-
nyosabban adják be, minthogy a később 
beérkező kérvények figyelembe  vétetni nem 
fognak. 

A kászonalcsiki járás főszolgabirájátől. 
Csik-Szentinárton, 1891. február  28. 

(3—3) NAGY JÓZSEF, 
föszolgabiró. 

•xxxxxxxxxxxxxxxx* 
X X 
x Tisztelettel tudatom a nagyérd. kö- )j( 
X közönséggel, hogy X 
X foljTó  évi márczius havában J 
* G Y E G Y Ó - S Z E N T M I K L Ó S O N X 
^ a mai kor követelményeinek megfe-  ^ 
^ lelőleg felszerelt  ^ ^ 

* FOGORVOSI MŰTERMET ^ 
^ ( 2 - 5 ) rendeztem be. ^ 
X Gyergyószentmiklós, 1891. 
X l>i*. Vere»» Mánder, ^ 

egyetemes orvos-iiulur, csiktusnádi fíirdőorvos  fogorvos.  X 

•xxxxxxxxxxxxxxxxt 
A l i i «At lit^atlt lAf  «li «llflâarff  ili w wi«li A 
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MAGYAR HÍRLAP 
POLITIKAI N A P I L A P 

t e l j e s e n f ü g g e t l e n  p r o g r a n i m 
SZERKESZTI: FŐMUNKATÁRS: 

I 
orsz. képv. 

A 

orsz. képv. 
Helyettes szerkesztő: F E I Í l O SÁ9ÍDOR. 

A „Magyar Ilii-lap" belső dolgozótársai, küluuinkatársai és levelezői az írói kar legkiválóbb tagjaiból állanak. 

A „Magyar Hirlap" előfizetési ára: Z Z ^ t l Z t t Z ^ Z Z . 
A „Blsgyar Hirlap" elfflizetffinck  lapunkat márczius 31-től Aprilin l - i g i n g y e n küldjük. 

Előfizetések  a „M a g y a r H i r l a p " kiadóhivatalához; 

I V . , fjránálcpulcza  W.  éiái& alá tyildendvl\. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891. 



Melléklet a „Caiki Lapok" 1891- évCmárczins 18-iki (12-ik) számához. 

Márezins 15. 
A szabadság napját ânnepelni 
Összejöttünk, lelkes magyarok! 
A nagy eszmét látom szárnyra kelni, 
Mely fölöttünk  csillagul ragyog. 
Sziveinkben márczius virága, 
A szabadság emléke virul, 
Koszorút fonván  áldott hazánkra 
A dicsőség vérrózsáibúi. 

A kik a szent harcz tüzében égtek, 
Most könnyekkel áldoznak csupán, 
S könnyezésük az új nemzedéknek 
Szép szivárvány elszállt vész után. 
Agg szemeknek méla csillogása 
Mult fényétől  reszkető tükör 
Ott a nemzet liüs titáni láza, 
Mely csodás tettekben égre tör. 

Nézd borongó, bádgyadt nemzedékem, 
A magasban tündöklő napot! 
A magyar nép egy nap ihletében 
Századokra méltót alkotott. 
Uékót vert a tél szellemre, kézre, 
Törpe lét tengett a hó alatt, 
De tavasz lett egy varázsütésre 
S óriást szfllt  minden pillanat. 

Földön, égen, szívben, gondolatban 
A tavasz ragyogva tört elő, 
A dicső nap lángján halhatatlan 
Alkotásra ébredt száz erő. 
S verőfényben  ringatá a szellő 
Budapest zászlós utczáin át 
A szabadság fájának  legelső 
Levelét: Petőfi  szent dalát. 

Talpra magyar! egy ország imája; 
S a rajongók lángoló hada, 
Mely visszhangot zúg bátran reája, 
Nem tömeg már. — a nemzet maga ! 
Millió szárny emel egy nagy eszmét, 
Egy érzésben egy szív nemzetünk ; 
Eskü harsan, a zsarnokság vesztét 
/engve: ..líabuk tovább nem leszünk!" 

.S a szabadság napját ünnepelve, 
Évről-évre újra zeng a dal; 
Forr a szív és lángra gyúl az elme 
És az ünnep egy-egy diadal. 
Béke csöndjén, munka hétköznapján 
Jelszó és ígéret ünnepünk, 
Hogy — reánk vad ellenség rohanván — 
E nap ismét fegyvert  ád nekünk. 

Mert e márczius-nap halhatatlan, 
S inig magyar lesz mindig élni fog; 
KI a győztes nemzet-akaratban, 
Hősök harczi kedvében lobog. 
A magyar hazát akárki bántsa, 
Szabadságunk őre fenn  viraszt, 
S ha veszély jön: márczius varázsa 
Hoz megint ránk oly dicső tavsszt! 

limlnyátiszky  Gyula. 

E G Y L E T I É L E T . 
A magyar országos honvédsegélyző egylet 

alapszabályai. 
Az egylet czime és czélja. 

1 Az egylet czime: „ O r s z á g o s h on-
v é d s e g é l y z ő e g y l e t ' " 

Az egylet czélja: Az 1848—49. évi had-
járatban rokkanttá lett vagyontalan és munka-
képtelen honvédek és az ekkor elesett, vagy 
rokkantságuk következtében később elhalt honvé-
dek vagyontalan és munkaképtelen özvegyeinek 

'-'élyezése. 
Czélja továbbá azon honvédeknek, vagy öz-

gyeknek és árváknak, a kik nyugdíjazásra mi-
uösitve nincsenek, de balesetek, hosszas beteges-
kedés, vagy más váratlan esemény által rögtöni 
segélyzésre szorultak, egyszer s mindenkorra se-
gélyt gyűjteni. 

2. §. Szervezet. 
Az egyletnek tagja lebet mindenki, ki a ki-

tűzött czél eléréséhez bármily összeggel járuL 
3. §. Az egylet ügyeit intézi : 

a) a közgyűlés, melyben szavazattal bír min-
den oly tag, ki egyszer s mindenkorra legalább 

frt  tőkét alapított, vagy tíz év tartamára éven-
kint magát 5 frt  befizetésére  kötelezte ; 

b) a felfigyelő  bizottság, mely az elnökből, 
alelnökből és nyolcz tagból áll. 

Az elnököt, alelnököt és négy tagot a közgyü-
J» általános szavazattöbbséggel választja meg — 
köt tagot a kormány nevez ki az 184&—>49. évi 

honvédek sorából; két tagot pedig az országos 
honvédegylet központi bizottsága választ. 

4. §. A közgyűlés rendszerint évenkint egy-
szer B u d a p e s t e n 15 nappal előzetesen 
az elnök, illetőleg alelnök hírlapok utján hivja 
össze. — 

6. §. A közgyűlés határozat-képességére 20 
tag jelenléte kívántatik meg. 

6. §. A felügyelőbizottság  ügyrendjét maga 
állapítja meg, mely a ni. kir miniszterelnök jóvá-
hagyása után lép életbe. 

7. §. A felügyelőbizottság  az egylet végre-
hajtó közege mely az alapszabályok értelmében ke-
zeli az egylet vagyonát és hajtja végre a közgyűlés 
határozatait. 

8. A segédszemélyzet tagjainak számát, 
munkakörét és fizetését  a felűgyelőbizottság  ha-
tározza meg. 

9. ţj. A felügyelübizottság  a julius hó 1-től 
augusztus hó 15-éig terjedő idő kivitelével, rend 
szerint havoukint két ülést tart. Szükségesetében 
azonban az eluök, ugy alelnök rendkivüli ülést 
hivathat össze. 

10. Érvényes határozathozatalra az elnö-
kön, vagy alelnökön kivül a feliigyelöbizottság  3 
tagjáuak jelenléte kívántatik meg. 

11. ij- Az elnök, alelnök és a feliigyelöbizott-
ság tagjai ilij nélkül működnek. 

12. §. Az alaptöke beszerzése és kezelése. 
Az egylet alaptökéjét képezik : 
a) azon pénzösszegek, melyek önkéntes ado-

mányokból gyűlnek össze; 
b) azon pénzösszeg, melyet az országgyűlés 

évenkint az 1848—49. évi honvédek segélyzésére 
szavaz meg. 

Az a) alatti pénzösszeg kamatai és az ország-
gyűlés által megszavazott pénzösszeg képezi azon 
forrást,  melyből az 1-sö ij-ban körülirt honvédek 
segélyeztetnek. 

13. 5ţ. Az egylet e.zéljára elfogadtatnak: 
a) egyszer s mindenkorra készpénzben, vagy 

bármi inás értékben beüzetett tőkék; 
b) időhöz kötött évi járadékok. 
14. Száz forintnyi,  vagy annál nagyobb 

tőkeösszegek, ha betáblazás által, vagy egyéb mó-
don kellőleg biztosíttatnak, évi »i ".„ fizetése  mel-
lett az aláírónál meghagyatnak. 

15. Az aláírások és befizetések  hírlapok 
útján fognak  kihirdettetui és nyugtatványoztatni. 

1(>. A készpénzben vagy értékpapírokban be-
fizetett  tőkevagyon a magyar állam által biztosí-
tott kamatozó-papírokba helyeztetik el. 

A tőkevagyonuak csakis jövedelme és az 
évi adományok fordíthatók  a kitűzött czélra. 

De ha a szükség parancsolná a tökébö1 is 
lehet a segélyzést előlegként teljesíteni. Ily töke-
apasztáshoz azonban mindenkor a m. kir. minisz-
terelnök előleges engedélye szükséges. 

A tőke felhasználásából  eredő hiány az évi 
jövedelemből helyrepótolandó. 

17. §. Az egylet vagyonát a magyar földhi-
telintézet kezeli, mely az egyleti pénztár által tel-
jesítendő fizetésekre  szükséges összegeket a fel-
ügyelőbizottság elnökének, a m. kir. miniszterel-
nök által jóváhagyott utalványozására, ennek ren-
delkezésére bocsátja. 

18. §. Az 1848—49. évi honvédek segélye-
zése történhetik: 

a) nyugdíjazás; 
b) negyedévenkinti segélyezés ; 
c) rendkivüli, 50 frtot  meghaladó segély ; 
d) egyszer s mindenkorra auandó segély 

alakjában. 
19. §. Nyttgdyazandó az, a ki bebizonyítja, 

hogy 1848—49-ben honvéd volt; ha: 
a) a hadjárat alatti megsebesülése által ke-

reset képtelenné vált, vagy a 65 éves életkort 
túlhaladta, vagy a 05 éves életkor elérése előtt is 
szeme világát elvesztette, vagy nyomorék. Ezen 
kellékeken felül 

b) ha vagyontalan. 
Az özvegyek, kik bizonyítják: 
a) hogy elhalálozott férjük  1848—49. évi 

honvéd volt; 
b) hogy 1849. évi augusztus hó 31. napja, 

ha péterváradi kapituláns 1849. évi szeptember 
hó 20. napja, lia komáromi kapituláns 1849. évi 
október hó 3. napja előtt ment férjhez; 

c) hogy férjét  haláláig nem hagyta el; 
d) hogy vagyontalan és 
d) hogy keresetképtelen. 

Évi nyugdijjárandóság : 
1. ezredes 441 frt;  2. alezredes 357 frt;  3. 

őrnagy 315 frt;  4. százados frt;  5. főhadnagy 
242 frt;  6. hadnagy 237 frt;  7. őrmester 54 frt; 
8. tizedes 28 frt;  9. köz vitéz 18 frt. 

20. §. Segélyezések. Negyedévi segélyben 
részesíthetők: orvosok, állatorvosok, élelmezési 
tisztek, ha kétségtelenül bebizonyítják, hogy működő 
hadcsapatoknál voltak beosztva és ha egyébként a 
19. §-ban körülírt feltételek  náluk is fenforognak. 

Rendkivüli, 50 trtot meghaladó segély csak 
rendkivüli figyelmet  érdemlő esetekben nyújtható 
és esetről-esetre a in. kir miniszterelnöknek be-
jelentendő és annak előzetes hozzájárulása kiké-
rendő. — 

Segély esetenkint azon 1848 -49. évi honvé-
deknek, vagy özvegyeknek és árváknak adhaté, 

a kik a nyugdíjazásra minősítve még nincsenek, 
de baleset, hosszabb betegeskedés, vagy más vá-
ratban esemény által a rögtöni segélyzésre szorultak. 

21. §. Temetkezési költségekre segélyt nyqjt 
az egylet 1848—49. évi honvédeknek és azok 
özvegyeinek haláluk esetén; úgyszintén ad ezeknek 
egyes esetekben utazási segélyt, ha a szándékolt 
utazás szükséges voltát kellőleg okadatolják; és 
pedig temetkezési segélyt közvitéznek és altiszt 
15 frtig;  főtisztnek  25 frtig;  törzstisztnek 40 
frtig.  — 

Utazási költségekre: közvitéznek és altiszt-
nek 2 frtig;  főtisztnek  5 frtig;  törzstisztnek 10 
frtig.  — 

22. §. A jogosultak élethosszáiglan, vagy 
addig részesülnek segélyben, mig bármi uton va-
gyonhoz, vagy oly jövedelemforráshoz  nem jutnak, 
melynek folytán  a további segélyzés megszűnik. 

23. §. A 19—20. §§-okban meghatározott 
segélyezendők közül azok, kik a cs. és kir. hadse-
regben maguk, illetőleg férjük  tiszti állása után 
Ö felsége  kegyelméből ellátást nyernek, csak any-
nyiban tarthatnak igényt az egylet segélyzésére, 
a mennyiben azon ellátás nem felelne  meg azon 
összegnek, mely az egylet által a velük, illetőleg 
férjükkel  a honvédségnél egy rangban állottaknak 
az egylet által nyujtatik. 

24. §. Az előbbi § alkalmazandó mindazokra, 
a kik bármely más alapból nyernek segélyezést. 

25. §. Ha a segélyzendők száma annyira 
megfogy,  liogy az egylet egész jövedelme a jelen-
alapszabályok értelmében többé nem vétethetnék 
igénybe, vagy ha az egylet pénzereje oly magasra 
emelkedik, hogy az 1. §-ban felsorolt  segélyzés 
után az egylet jövedelméből ínég feleslegek  is ma-
radnának fel,  csak oly vagyontalan és munkakép-
telen honvédek segélyezésére fordítandók,  kik nem 
az 1848—49. évi hadjárat, de azután lettek munks>> 
képtelenekké. 

A még ezenfelül  netalán fenmaradó  összegek 
a 31. §-ban kitett czél szemelőtt tartásával a fel-
ügy előbizottság előterjesztése folytán  a közgyűlés 
határoz. — 

26. §. A felűgyelőbizottság  évenkint költség-
vetést készit s azt jóváhagyás végett a m. kir. 
miniszterelnökhöz terjeszti. Ugyané bizottság éven-
kint kimutatást és rendes számadást készít, me-
lyet az állami számvevőszék átvizsgálása ntán a , 
közgyűlés elé terjeszt. 

27. §. Az évenkinti bevételekről és kiadá-
sokról szóló kimutatásokat egy, e czélra kiküldött 
bizottság vizsgálja át, mely bizottság egyszersmint 
a rovancsolást is teljesíti. 

28. §. Az évi eredmény a közgyűlés után 
a hivatalos lap utján feeudö  közzé. 

29. §. Az egylet pecsétje: Magyarország czi-
mere ezen körirattal „Országos honvédsegélyző 
egylet." — 

30. §. Az egylet tartama: 
Az egylet jelen szabályok értelmében mind-

addig folytatja  működését, mig kitűzött czéljának 
megtelelő segélyt igénylök létezni fognak. 

31. §. Ha már segélyzésért egy éven át egy 
jogosult sem jelentkezik: egy, e czélra különösen 
összehívott közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
mindazok, kik a jelen szabályok értelmében se-
gélyre jogos igényt tartnak, a hivatalos hírlapban 
megjelenendő harmadszori hirdetés napjától egy 
év alatt az Országos honvédsegélyző egylet tel-
űgyelőbizottságánál élőszóval vagy írásban jelent-
kezzenek. — 

Ha ezen egy év lefolyása  alatt többé egy 
jogosult sem jelentkezik : közgyűlés hívandó ösz-
sze, mely a leszámolást a felűgyelőbizottság  kö-
telességévé teszi. 

A felszámolás  teljesítése után egy rendkívü-
li közgyűlés hívandó össze, mely az egylet felosz-
lását szavazattöbbséggel határozatilag kimondja és 
ezen határozatát a hivatalos lapban háromizben 
közzé teszi. 

32. §. Az előbbi szakaszban a jelen alapsza-
bályok illető §§-ra hivatkozással a közgyűlés ha-
tárnapja 15 nappal előbb hírlapok utján kihirde-
tendő. Ezen közgyűlésen csak azok, vagy azok-
nak törvényes utódai bírnak szavazattal, kik leg-
alább 50 forint  tőkét alapítottak. 

33. §. Ötven forintnál  nagyobb alapítvány 
után .minden további 100 forint  egy-egy szava-
zatra jogosít. 

34. §. Ezen közgyűlésen az alapítók, vagy 
törvényes utódaik szavazataikat meghatalmazott 
által is gyakorolhatják. Érvényes határozathoza-
talra 20 tag jelenléte szükséges. 

35. §. Ha bármely közgyűlés az előbb meg-
határozott feltételek  meg nem tartása folytán  nem 
volt határozatképes, 15 nap múlva uj közgyűlés 
lesz tartandó, mely — tekintetnélkttl a jelenlevők 
számára — szavazattöbbséggel végérvényesen ha-
tároz. 

36. §. Ha az utolsó közgyűlés jogérvényas és 
kellőleg kihirdetett határozattal az egylet felosz-
tását kimondja, az egylet fennmaradt  egész va-
gyona a m. kir. honvédség czé^aira lesz fordíttató. 
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1 BT. §. Ali ügjiluUlM benyújtandó kérvények 
éf'iisekraetttidéfcrtibélyegnientetek. 
-k r <38c Szett áh^őabályok a m. kir. belfigy-
irtatetmnana^'litfamozág  végett bemutatandók. 
:;ir. Ke(fc  .fludapé8ten  1890. márczias 26-án tartott 
MözgyfflésblL  ! 
J  (ftriijűiMAtodw,  Harkányi  Frigyet, 
«"'^jflStffatyzty'  az egylet elnöke. 

Mjf^jfcc  y z é a. Az országos honvédMgélyezésre 
teMtfcézó*'legföbbi  alapszabályokat honvédb ĵ társaim ér-
Afcébifa'klM  lejelentésemmel közlőm, hogy ezután is hon-
védflgyeiokrc  vonatkozó minden közlemények és értesítések 
a! ai)t3ri Lapok'-ban, mint részünkre is hivatalos közlöny-

megjelennL. B e n e d e k István. 

ry\t 
•I  ! 
J-

€ 8 A B I O K . 
A tanári életból. 

Van-e ember, kaszt, társaság, nép és nemzet 
a ftldön,  melynek ne volna valami félsz-e  ? Nincs. Ha 
valaki tnd, úgy engedelmet kérek, hogy születtem. 

A római gyermek réme Hannibal volt; is-
meretes a „Hannibal ante portás" közmondás, 
melyet bár még tanítjuk a latin nyelvet, mégis a 
magyar ember Agy forditott:  ha nincs bál, alszik 
a portás; hátha még azt is eltörlik, minő or- azaz 
forditm&ny  kerül ki. 

A görög nebuló sírását Hector árnyéka fojtá 
el, (ma egy-egy ártatlan cerberus illetéktelen ke-
resztneve) nálunk pedig a kéményseprő suppleálja 
e nagy hősök ijjesztő szerepét; manóval vitetik, 
ördöggel visszasehozatják. 

Hát a deák ? Nem druckol jobban az érett-
ségitől, mint az a miniszter, melynek költségve-
tési bárczáját csipkedik a népnek (!) hálás ellen-
felei. 

A temetőpásztor az ősz és tavasz zimankós 
idejének uralása felett  kesereg; a Koch-féle  lim-
fától  reagáló tüdő birtokosa pedig nem kiván 
szentgyörgynapozni nála. 

Az orvos diplomáját látja veszni egy szeren-
csétlen diagnózisban ; a tanács nem örvend a sze-
rencsének, ha főispáni  látogatást érez. 

A congroát váró papra né/.ve a püspökjárás 
„adtál nram esőt"-téle és a protectiós bíró jobban 
fél  a gyilkosság végtárgyalásától, mint a deli-
quens stb. stb. 

Hát a professzor  mitől fél?  Minden reggel 
felakasztja  magát, — pardon becsenget a pedellus, 
aztán felkapaszkodnak  valahogy a tantermekbe, 
elmondják a hasznos tudnivalókat, számon is kérik. 

Mérgelődnek és türelmeskednek; képzeteket 
öntenek az ifjúságba,  vágyakat termelnek, szóval 
egy nyitott lélektan napi teendőjük, mint egy hon-
védminiszteri működés. 

Majd declinálnak, néha objective is az apróbb 
nemzedéknél, mert hát ez a legczélravezetőbb dis-
ciplina még ma is, aztán a törvény is talán ide 
ezéloz a nulla dies sine lineával. 

i Tehát az iskola belélete zavartalanul lejt 
tolta paragrafusokkal  szabályozott, szegedi parthoz 
hasonló erősségű medrében egyszer csak be-
toppan a tanári szobába egy lyukasórás collega. 

Olyan büszke léptekkel méri a szobát, mintha 
a -(testi tornacsarnokban tanulta volna az einz-
zweit. 

W Jön a második, harmadik és még legfeljebb 
sz^ödik, tovább nem: mert a legtöbb testület 
rokonszenvez az aradi vértanukkal, mintha csak 
a z . ^ t v ö s híres mondása (quem dii .) után 
alksliftk  volna meg. 

Elhozták-e a postát, még nincs levél, 
m^fifittcs  öreg ? hol késik, be ólomlábon jár, pen-
zionálni kellene már, hát én azért adok havonként 
3 trinkgeldet stb. Egyszerre beszél mind 
M~JKA 

-jIosb Jó reggelt, jó napot, a kiket illet, — oh 
ez-tp&Jta, ez bagatell. 

— Hát te mit csinálsz? — kérdé az egyik 
a lţlk*ri|tfs  collegától. 

-«Tus«olvasok tudományos folyóiratokat. 
— Hát azt minek? tedd le, itt az „Egyet-

értipft'tymlfo  most kezdett nj regényt, igen élve-
zett&jf'^l&b  más nem olvashatja, mert rá van 
irvájnogy csakis az „Egyetértésinekfordították. 
Ez U>bj>etd|ţop érni annál a szellemi szárazságnál. 

msiMlSÍort nem érek rá vagy öt napig, egy 
kis ri&floarim^os  tájékozást kell szereznem. . . . 

*jalS8l-H idillik az ajtó s bebakik rajta a pe-
delTlfi}  ?IWan hónalján egy nyaláb régiséggel és 

Íevéllel (rendesen simpla), hivatalos 
d y | | csak akkor vár a tanár, ha se-

géljSP^ib^Mb. álmodott (Ritkán vannak ilyen 
•vloaJilnti set 

álmai.) Leteszi az asztalra, elökapaija nyilat-
kozásra hajlandó kabátja zsebéből (az iskolának 
nincs uniformisa)  a hetvenes fordítással  egy idős 
kirezelt pápaszemét, hivatalos stellnngba vágja 
magát (illő tempore, baka is volt) és fanyar  képpel 
jelenti alásan, hogy megjött a — főigazgató. 

— Itt van, itt — mondá a lyukasórás col-
lega, s erre egyet facsart  bajszán s még mohób-
ban kezdett olvasni. 

— Az nem leheti — kiáltá a többi — jöt-
tének szele szokott lenni, maga öreg nagyralátó 
— és az egész gondolkozóba esett. 

— Már én oly igazán láttam, még pedig ocu-
lárral, bár nem köszöntem, hogy ő ült az omni-
buszban, mint egy állami professor.  Ha nem ugy 
van, inkább rakjak pléhfedelet  télvíz idején. 

Erre csengetnek (hosszabban, mint máskor), 
összejön az egész, nem kérnek újságot, sem táv-
iratot, ennél is gyorsabban jött a főigazgató.  Van 
riadalom, inagábaszállás, himezés-hámozás, orr-
dörzsölés, könyvforgatás,  osztálykönyvféle  ablak-
betevés, miért? Mert itt a főigazgató,  még pedig 
hívatlanul, váratlanul csapott be, mint téli időben 
a menykö, az aratásra a jég,— hetes és királyra 
az ász. 

És a 13 tizennégy felé  fut;  hiába a Kout-
féle  30 nemesi számig hosszú még a számsor. 

Mi lesz most? Az antikfilelog  előveszi Ho-
méroszt és komolyan kezd elmélkedni léte fölött, 
mert hát meghalt Schlemann, ki Tróját fölfedezte; 
most azzal együtt azt is meg lehet dönteni. Csak 
tagadni kell, mindjárt híres ember le^s, meg tu-
dóstársasági tag. Előveszi aztán az agyafúrt  an-
tihelléneknek annyira kedves (?) Grammatika-asz-
szonyt (éppen annyi kivetni való van benne), — 
megnézi buleyot (gyengébbek kedvéért) — mellyel 
szokták bosszantani tanításkor diákjaink a gefrei-
ter-madameot — vájjon tisztatörzsü-e ? A szemé-
lyes névmás hol simnl és miféle  strófa  azaz ana-
strofa  stb. 

A terményrajzoncz télire eltett cserebogár 
szárnyat mikroskopizál, hogy tudjon a tanuló is 
compot helyett ilyet készíteni, ha beütne egy mar-
havész Románia felül  (Disznóvész már volt Szer-
bia felöl.);  vagy ha mozgósításhoz több kétszer-
sültre volna szükség, lévén a szemléltetés legfőbb 
paed. követelmény szakmája módszerének. 

A történelméncz türelmetlenül forgatja  forrás-
munkáját, vájjon csakugyan jövő évben lesz 400a-
dos jubileuma Amerika fölfedezésének,  s ha igaz-
nak találta, lázasan kap az „Egyetértés" távirata 
után, megtudni az indiánok harczi esélyét, lévén 
ez is börze, jó figyelmezni.  Aztán mert anyagilag 
is elérte a non plus ultrát, a jó théinákat meg 
elharácsolták az akadémikusok, nincs egyéb hátra, 
mint megirui a rézbőrűek monográfiáját;  Vadölő. 
Cserkésző, Hosszupuska stb. elég jó források,  meg 
a yanke jól fizet. 

A távhangony (telefon)  stb.-ouy nagymestere 
villamos influenzát  fejleszt,  gondolván, hogy ha a 
farkast  szőrével, ugy bizonnyára ezzel is meglehet 
gátolni a divatos orrszaft  tömeges zónázását. 

A németsógor szörnyen panaszkodik, hogy a 
siculus fejébe  nem fér  a derdiedász. 

— Nem bizon — mond a magyar irodaimász 
— mert én hazafias  szempontból tanítom tárgyam. 

A matyimókus nyugodt, mert ott a szorzó 
tábla minden irka hátán; aztán ha Eyklédes óta 
nein változott, a főigazgató  sem tudja abban ki-
fogásolni. 

A kátésprofessor  meg nagyot nevet a mar-
kába, oda se hederít a studiumnak, ügy okoskod-
ván, hogy a szentírás, a hagyományok, meg a jó-
zan ész kisegítik. Különben is nála úgy se hospi-
tálhat, mert a főigazgató  az állam hivatalos kö-
zege, az állam pedig most legújabban bizouyitá 
be, hogy nincs vallása; minek akkor ellenőrizni a 
vallástanitást. 

Hát a t. külső hivatalos személyzet mit 
csinál ? 

Lévén e sorban első a pedellus, — mert ö 
fogadja  először a főigazgatót  — «gy filologiai  mú-
zeumba való csákánynyal igyekszik folytonosság-
hiányt ütni a jég hátán, de csakis a vendégnek; 
professzorok  megszokták (szokás pedig második 
természet); diáknak sem, hiszen azok hamar földet 
érnek. 

Azt&n letörli az iroda százados porát (egy 
műemlékkel kevesebb), kisepri a sok tudományos 
szivarvéget (szívhatnak belőle okos dolgot az ifjak 
is), elteszi a fotógénes  fiaskót  (tele van), nehogy 
d. e. gyanúra adjon okot; kitisztítja a szótáros 

polczokat, melyeknek aljából elővarázsol Sagy-egy 
örőknyugalomdijjas békát, s azt nagybőlcsen a 
szertárnak ajándékozza kitömés végett, azon hiú-
ságtól vezetve, hogy a főigazgató  látván tudomány-
kedvelését, pártolni fogja  segélykérését és majd 
neve ott fog  fungálni  a nagylelkű Maecenások 
sorai közt az évvégi Értesítőben. 

Igy rendbeszedvén mindent, elindult megtudni, 
hogy csakugyan Ő az? 

Azalatt a testület teljes, várja, élén az igaz-
gató keztyűben; a többi ijjedtében a boltban fe-
lejté. 

Az öreg pedig fut  tetőtől-talpig kipucczolva; 
bár 17° R. meleg van a C. alatt, mégis bajusza 
hatalmas tiszaujlaki cseppeket izzad. 

Útjában belebotlik egy állami professzorba. 
Állj meg, én megkérdem tőle — gondolja 

magában — nagysás urnák szólítom, mert több 
fizetése  van . 

Leveszi kalapját és olyan pofonomiával,  mint 
egy ájtatos táltosé, Imigyen szól: Engedelmet in-
stáltok, bátorkodom merészkedni, a főnagysás  ur 
itt van-e? 

— Maga hogy mer az űton megtámadni, — 
maga szolga . . 

— Igenis alázatos szolgája . . 
— Magával én szóba se állok — s azzal 

ott hagyá. 
De az öreg mintha lélektant tanitott volna 

valamikor, észrevette, hogy az arcz oly nyugodt, 
mint egy nyári ég, melyen bárányfelhő  játszik a 
napsugárral. 

Nyugodtan lépdelt vissza tehát s az irodába 
toppanva, az egész neki esett. 

— Itt van, itt van-e? szóljon hamar. 
Az ostrom miatt az öreg alig tudá kinyögni, 

hogy nem 0 volt. 
— Na vén csacsi — mondák uni sono. 
— Engedelmet instállok, én már öreg vagyok 

— mcradá derülten. 
És nyomba beállott az apostolok oszlása, — 

lehullott a malomkő, mely a kebleket nyomá. 
Az iroda tiszta lett, a jégbe lépcső vágva, 

gyakorlatok jóelöre kijavítva. 
Az állami professzor  továbbra is nyelhette a 

nyársat, — a másikuak vigaszul pedig valahogyan 
csak juttatott egy pohár sörre valót a fundus 
studiosus. 

Az öreg pedig megtanulta, hogy ágens is le-
het, nemcsak főigazgató  cylinderben, szemüveggel. 

És igy a csíki kollegák nyugodtan fillérezhet-
nek, mert nem ardet ucalegon. Embery Árpád. 

A konkurenczia vagy a két borbély. 
Hol történt bizonyosan nem tudom. Nagyon 

könnyen megtörténhetett Borszéken, hol a bor-
bélyok örökös veszekedésben élnek. Egy fürdő-
időszakban két vetélkedő borbély ugyanegy utcá-
ban bérelt üzleti helyiséget. A felső  borbélynak 
nagyszerűen inent, a vendégek egymás kezébe ad-
ták a kilincset. Pompásan is élt, evett-ivott bürger 
módra, szívta a jó virgóniákat s kollegyája orra 
alá csak amúgy eregette a finom  füstöt.  Ez ter-
mészetesen bosszantotta a kollegyát, kinek ezu-
dar rosszul ment. Furfanghoz  folyamodott,  a mi-
ben nem szűkölködött. A felső  borbély ugyanis 
fejének  díszére, siinu hajfürteire  nagy gondot szo-
kott fordítani.  Minden művészetét kimerítve, nyírta, 
simította haját a legdivatosabban mindennap — s 
belé téve a szép fejér  fésűt,  Jtiállott az ajtóba, 
mutogatva magát a járókelőknek. Az alsó borbély 
kapta magát s jó garádicsosan nyírta le saját ha-
ját. Egy vendég véletlenül betévedt üzletébe s 
nyírás közben észreveszi a borbély éktelen fejét 
s igy szól hozzá: 

— Ugyan bizony miért nem hord oly sza-
bályosan nyírt és simára fésült  hajat, mint a felső 
borbély ? Ilyen garádicsos haj nem válik dicsősé-
gére. 

— Jól tudora én azt — viszonzá a borbély 
— de ez nem az én szégyenem, hanem a kollegáé. 

— Hogy-hogy ? 
— Hát úgy kéremalásan, hogy a borbélyok 

nem szokták maguk-magukat nyírni, s mi ketten 
egyeztünk meg, hogy egymás haját gondozzuk. 
Igy az én művészetem látszik az ő fején,  az ő 
kontárkodása az én fejemen. 

A fürdövendékek  ezt aztán szájról szájra 
adták — s a két borbély sorsában nagy változás 
állott be. A vendégek mind az alsó borbélyhoz, 
pártoltak a felsőtől,  ki az egész idény alatt törte 
a fejét,  hogy mi lehet oka e fordulatnak  ? 


