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ELŐFIZETÉSI FLL1LIYÁS A 

„ C S I K I L A P O K " 
1892-ik évi negyedi:; évfolyamára. 

Az uj évvel lapunk negyedik évfolyamának  pályalutását kezd meg. 
Ha visszapillantunk a „CSIKI LAPOK" liároni éves múltjára elm milliatjnk szerénytelenség nélkiil, hogy e rövid mult jogot 

ad lapunknak a további existencziára, a további életre, mert időnket, /'}  úd  éld-ünk  íU}</!  mm asul M'tMi'c,  híji/  aup ín életünket  tengessük, 
de  olt,  hol kellett  és jónak látszott,  valóban cselekedtünk  is. — már pedig a niiuikássá^lvui töltött életnek további időkre is létjogosultsága van . 

A „CSIKI LAPOK" azon keretben, melyben mozognia szabad volt, három év alatt felülelte  mindazt, mi egy kisebb, politi-
kával nem foglalkozó  és kiválóan inkább csuk helyi érdekű lapnak mu kássága körébe tartozik, folytonosan  törekedve arra, hogy a 
napi kérdések a „CSIKI LAPOK" hasábjain megvitatva legyenek. 

Es midőn folytonosan  arra törekedtünk, hogy egy helyi érdél ü, időszaki lapnak hivatásához mérten a vármegye közgazdasági 
és társadalmi kérdései és eseményei lapunk hasábjain megvitattassanak, illetve visszatiikröztessenek ; e törekvésünkben az önálló, semmi 
által nem befolyásolt  gondolkozásmód s csupán a közjónak előmozditá iára s nem az önös érdekek legyezgetésére irányitott szándék 
vezérelt. — 

Munkásságunkat — mint mondánk — főleg  és első sorban a k izvetlen érdekű, tehát helyi viszonyok megbirálása, ezen viszo-
nyoknak megjavítását eszközölhető módok kutatása, közgazdasági és tár. ulalini életűnk nutaláni ferdeségeinek,  hiányainak kimutatása s 
ezzel egyidejűleg ezen ferdeségek  kiegyenlítésére alkalmas eszközök fölfe  lezé.se képezte, — szóval három éves multunk alatt a legőszin-
tébb, legodaadóbb jószándékkal mindig igyekeztünk rámutatni a mit rossmak, vagy helytelennek ismertünk s rámutatni az eszközökre, 
melyekkel a rosszat és helytelent megszűntetni hittük. 

A „CSÍKI LAPOK" minden egyes szániában a közvetlen mii. cet érdeklő' kérdésekkel és eseményekkel foglalkoztunk  s folyto-
nosan tartózkodtunk attól, hogy olvasóink elé tálalj link a napi sajtó ; Ital bővebben és mindenesetre hivatottabban is megvitatott és 
ismertetett és világra szóló kérdéseket, illetve eseményeket, mert tudata \ il birtunk annak, liogy az ilyen országos és világra szóló dolgok 
nem cgy vidéki lapnak keretébe illenek s liogy ezeket olvasóink nem „Csiki Lapok"-ból, nem a vidéki sajtóból óhajtják megismerni 
és isinerik is valóban, hanem ismerik a mindent felölelő  napi sajtóin'»! ; iibó'1 kifolyólag  m'uulig  tartózkodtunk  attól  az ollázáií  rendszertől, 
melylyel  akárhány  más vidéki  hirlap s napisajtó által  itwyrituhM  kérdéseket  és ismertM  élményeket  olrvsöi élé tálalja,  nem gondolván  másra, mint 
csak arra, hogy hasábjai teleírassanak. 

A „CSIKI LAPOK" összes hasábjain, a vczerczikktől yke/.M^i a legkisebb újdonságig, mindenkor csak olyan dolgokat igye-
kezett olvasói elé vinni, a melyekről tudta, liogy e dolgokról beszélve, nem a napi sújtó tárgyait ismétli, de egyenesen' köz\\.!>lent, Â®-' 
tán helyi érdekűt s igy nem unalmast közöl. 

Elmondhatjuk, hogy a „CSIKI LAi'OK^-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 „CSIKI LAPOK" legelső számában közzétett 
programniunkban magunk elé tűztünk. 

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

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

Eme pártolás, ezen elismerés csekély viszonzásául tettük azt, hogy a tárezarovatunkban adott szórakoztató részen kivill tetemes 
költség árán a legközelebb lefolyt  harmadik évfolyam  alatt külön regénymellékletet is nyujtottuk t. olvasóinknak. 

Eme pártolás, ezen elismerés csekély viszonzásául határoztuk el magunkat, liogy az 1892-ik évi negyedik évfolyama  alatt a 
„CSIKI LAPOK" minden egyes számához 

Q- "X" H: E T" 
cziniii 1'cndkivüli szépirodalmi mellékletet nyiljtuilk t. olvasóinknak, melyben a magyar hirlapirodalom legkiválóbb alakjainak 
szellemi munkáit nyerik olvasóink. 

Mai számunkhoz is már mellékeltük az „KGY HÉT" szépirodalmi mellékletet, melynek dús tarialmához mindig hasonlót ad 
a „CSIKI LAPOK" minden száma. 

És bár ezzel aránytalanul növekszik is a lapunk kiadásához megkívántató költség, a „CSIKI 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 kijelentenök, hogy teljesen f ü g g e t l e n ,  a z i g a z a t mindenkivel szemben bátran kimondó, 
a hazafiúi  érzést és gondolatot tolmácsoló és társadalmunk minden osztályát bátran védelmező hirlap maradunk, — 
midőn komolyan igérnők, hogy szerkesztőségünk, eldigi erőit mindig és mindig csak izmosabbá tenni ezután is egyik legfőbb  törekvé-
sünk leend, ezúttal új előfizetést  nyitunk a 

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

E T i Ő F I Z E T É N I F E L T É T E L E K : 
Egész évre 4 frt  80 kr. (Külföldre  6 frt.)  ||| Fél évre 2 frt  40 kr. ||| Negyed évre l frt  20 kr. 

Egyes szám ára ÍO krajezár. 
Előfizethetni:  Csíkszeredában GYÖRGYJAKAB MÁRTON könyvkereskedésében, Gycrgyószentiuiklóson KRICSA PÉTER 

könyv- és papir-üzletében. 
Dr. BOCSKOR BÉLA, GYÖRGYJAKAB MÁRTON, 

felelős  szerkesztő. kiadó laptulajdonos. 
Jelen számunk 14 oldalra terjed. 
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e u a i é n y e . 
(V.) Minden nagyságnak alapja és esz-

köze az egység eszméjében van letéve. — 
Azért a nemzetek életében nem is lehet na-
gyobb horderejű eszme az egység eszméjé-
nél. Plutárk „isteni ösztönnek" nevezi azt. 
De aa egység eszméje valóban isteni, mely 
magától istentől ered. Mig a világnemzetek 
egységének, ösazatartozandóságának eszméje 
a kereszténység isteni intézményében, a hit 
egységében összegyűjtött nemzetek gyüleke-
zésében nyer kifejezést:  addig a nemzetisé-
gek egységét ezen szavakban: s z e n t a h a z a 
szoktuk visszaadni. Polybius Róma klllter-
jedését bámulva a római birodalom egysé-
gét politikai elmeéllel igy fejezi  ki : „Az 
események a világot egy bizonyos egységre 
vezetik, a szerencse csak egy oldalra hajlik 
g ez — a földkerekség!"  Cicero már sejti, 
hogy az isteni Gondviselés keze csodás előre 
látással vezeté a pogány nemzeteket a ró-
mai társadalom külső természeti egységébe, 
a hitbeli egység isteni eszméjének könnyebb 
megtestesitéséhez vagyis a kereszténység be-
vezetéséhez. 

S valóban, amint az első karácsonykor 
Betlehem az emberré lett Istennek a betle-
hemi jászolban történt megjelenése által a 
nemzetek első feloszlásától  Krisztus eljöve-
teléig az egységre várakozó emberiség be-
teljesült reményének központja lett: úgy a 
pogány római birodalom külső természeti 
egységéből, a nemzetek epedése szerint meg-
valósult egység isteni eszméjéhez átgyúrt 
keresztény Rómában, mint Arisztides mondá: 
a világ központján, a jégtengertől kezdve 
egészen le a Csendes Oczeán partjáig az 
egységnek hangján a világ összes nemzetei-
hez szó) az egység megtestesült eszméjének 
képviselője, szellemi fensőbbségének  és jog-
hatóságának gyakorlója, a betlehemi szülött-
nek utódja, a kereszténységnek fejedelme. 

Midőn az egység isteni eszméje — 
mely után még a hatalmas római pogány 
csiszárok is az emberi kebelbe oltott „isteni 
ösztön"-nél fogva  remegve és reszketve epe-
kedtek — megtestesülve megjelent: az akkori 
Róma s vele a pogány világ éppen az er-
kölcsi sülyedésnek legeslegmélyebb fokára 
esett, s az emberi gőg nagyzás a hatalom és 
nagyságnak tetőpontján állott 

— • — — — — — —  — — 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A z a p a i a z i v . 

Antal Márton uramat már kora gyermekko-
romban ismertem. Közvetlenül a szomszédságban 
lakott. Igazi magyar ember, jó hazafi,  de a mi az 
én szemeimben szeretetreméltóvá tette az, bogy 
kiváló apa volt. Gyermekeiért nemcsak éjjel-nap-
pal véres verejtékkel dolgozott, de egyik-másiknak 
jólétéért életét is készséggel áldozta volna. 

Kicsi hentes boltjába még a középtermetű 
ember is csak meghajolva mehetett be. Két kraj-
czárkáért árulta a töpörtyűt, szalonnát, zsiradé-
kot és holmi disznóságokat. Bizony gonddal, ne-
héz kflzkődéssel  kaparhatta össze a forintokat. 

Házában még nagy ünnepnapokon is ritkán 
került pecsenye az asztalra. Erősen fogához  verte 
a garast. Két tál ételnél, de az jó és Ízletes volt, 
sohasem főzetett  többet. 

A felesége,  a derék Bézi mama, nem hiában 
élt Antal Márton urammal harmincz álló eszten-
deig egy kenyeren és egy fedél  alatt, de szájaize 
szerint főzött  és gazdálkodott! És mégis mind a 
ketten szép gömbölyűvé bíztak. A megelégedés, a 
becsület és becsttltetés, az egymás iránti tartós 
vonzalom tette őket piros-pozsgássá. 

És 
még egy. Sok örömet láttak gyermeke-

ikben. Nem egy unokát ringattak térdeiken. Az 
egyik leányt, az első szülöttet, a pöszi Zsuzsikát 
feleségfli  vette egy derék géplakatos, kinek mindig 
volt tisztességes ^keresete és mivel az ember 
nem volt préda, sem iszákos, rövid esztendők 
alatt vagyonkát szereztek. 

A második .gyerek" szabó lett. Megnősült 

Éppen a pogány nagyzás és önisteni-
tés vala a nemzetek azon átka, melyből, 
ha Isten föl  nem emeli a emberiséget, ön-
bűnében és gőgjében megfulad  és elvész. 

Azért mondá sz. Ágoston: „Te pedig 
Istenem! megint összeszedtél s megóvtál a 
szétbomlástól. Igenis csak az örök alkotó 
Isten alakitliatá ujjá a végbomlásnak indult 
emberiséget, midőn hozzája megalázza magát 
Isten, és magával s magában fölemeli,  üd-
vözíti azt a megtestesült isteni bölcseaég." 
Az egység isteni eszméje, melyet az ördögi 
gőg és szenvedélyek tűze az emberiség keb-
léből kiégetett, csak úgy születhetett meg 
a földön,  hogy az isteni alázat az emberi 
gőgöt kiemelte erkölcsi sülyedéséből és ha-
lálából: az isteni bölcseség az emberi önis-
tenitést és nagyzást kiragadta kárhozatos 
hóbortjából és az emberiségben megbomlott 
egységet helyreállította. 

Ebben láthatjuk a karácsonyi szellem-
nek politikai átnézetét, midőn t i. a „kará-
csonynak keresztény tana, szelleme odatartja, 
ellenébe veti az emberi nagyzásnak az is-
teni alázatot, a szeretetet, a békét" s ezzel 
a nemzeteket az egység isteni eszméjében 
való egyesülésre ösztönzi. 

íme tehát a karácsony kiválóan a po-
litikai békének, a kölcsönös szeretet által 
melengetett egység és összetartozandóság 
főilnnepe  éppúgy, mint a családi békének 
és szeretetnek. Kzzel a béke és szeretetben 
a karácsony egységesítő eszméje a nemzetek 
politikai, társadalmi és családi életének irá-
nyitójává lett. 

Ma a modern állam a pogány államok 
mintájára szintén az egység eszméjét egész 
az önistenitésig iparkodik önmagában meg-
testesíteni. De a karácsony keresztény tana 
és szelleme elébe tárja, hogy a nagyzás és 
gőg Roha sem fog  a/, isteni alázat és egység 
fölött  diadalt illni. „A te királyiszéked Is-
ten ! örökké áll, a világi hatalom elmúlik." 

Egy kiváló lllambölcsész mondá a nem-
zetiségek aspiráczióiról: „A nemzeteket egy 
sors tudtokon kivül bevezeti a világba és 
a legtöbb esetben akaratjuk ellenére is me-
gint a színpadról elvezeti. Az önkénytesség 
csakis egy külső látszat, a mely födi  azt, 
a mi előre elhatározva volt. Ezen egy ha-
landó sem változtat." 

és Istennek segítségével jól ment dolga. Ennek a 
gyermeknek már gyerekei is voltak. Nem egyszer 
játszott velők az öreg Antal Márton buvósdit és 
lefutót.  A „vakarcs" az utolsó fiu.  a fővárosban 
élt. Énekes volt a lelkem a színháznál és tömén-
telen pénzt kapott fizetésűi.  Erre a fiúra  volt a 
két öreg legbüszkébb. Erről beszéltek legtöbbet 
maguk közt, a szomszédokkal s minden isme-
rőssel. 

Tejbe-vajba fürösztötték  azt,, ki a Sanyiról 
hírt hozott. Pedig minden héten kaptak tőle leve-
let. Azt irta, hogy fainul  megy a djlga, a mágnás 
gyerekekkel per-tes-tu poharat iszik, a honatyák-
kal pedig komázik, közönséges emberekkel már 
csak lóhátról beszél. Pénze van'annyi, mint nyáron a 
konkoly. Küldött is az öregeknek minden levélben 
egy-egy ropogos ötöst. 

Zvoruikné, a szomszédban lakó özvegy, a 
minap az ország szivében járt. Ügyes-bajos dolga 
akadt ott. Öröksége miatt ment. Igy beszélte a 
szomszédoknak nagy titokban. Ráfért  volna sze-
gény jámborra. Alig tudott megélni. A péktől 
kezdve az utolsó suszterig mindenkinek tartozott. 

Fel is ment, vissza is jött, de bizony pénz-
magot nem hozott. Sok huzavonással élnek a tör-
vény urai. Temérdek sok emeletet kellett megjár-
nia, sok házba benyitni, hajlongani, köszöngetni 
és utoljára azzal eresztették haza, hogy majd ér-
tesitik az űgy állásáról. 

Újra kellett a kíizködést kezdeni. 
De mégsem .egészen hiában járt a főváros-

ban. Megnézte a muzeumot, Jó Isten! mennyi 
csodát látott ott. Olyan arany boglárokat, gyé-
mántos öveket, briliánt nyakékeket, hogy szeme-
szája elállt. Ment a lónélküli vasúton is. Sőt még 
a szinházba is járt. Egy rokona van a szinhá2' 

Azért a nemzetek őseivel, az angyalok-
kal zengjük mi a karácsony felséges  ünne-
pén : Dicsőség a magasságban Istennek és 
a földön  békesség a jóakaratú embereknek. 

E g y k i a d i a d a l . 
Lapunk legközelebbi számában czikket 

közöltünk a megyei havasi javak igazgató-
jának mekkora időre leendő alkalmaztatása 
tárgyában. 

E czikkünkben röviden megemlítettük 
két különböző nézetnek érveit, de egyiket 
sem fogadva  el, egy különleges harmadikat 
ajánlottuk a vármegye figyelmébe. 

Ma már örömmel konstatálhatjuk, hogy 
a mi felfogásunkat  a törvényhatósági bizott-
ság többsége magáévá tette. — Ma már 
szabályrendeletileg meg van állapítva, hogy 
a megyei havasi javaknak igazgatója 5 évről 
5 évre választandó. 

Es ezen ténykörülmény nem arravaló, 
hogy alkalmat nyújtson nekünk arra, mi-
kép elégülten hivatkozhassunk felvetett  esz-
ménknek a többség által történt elfogadá-
sára, hiszen ez csak mellékes és számba nem 
jövő dolog, — hanem arra való ezen tény-
körülmény, hogy végre valahára legyen 
egyszer már alkalmunk azt is konstatálni, 
miszerint van önállósága is megyénk tör-
vényható iági bizottsági tagjainak, vagy leg-
alább is a tagok nagyobb számának. 

Megelőző időkben ugyanis ahhoz vol-
tunk szokva, hogy a legtöbb Ugy, akár 
mennyire nem tetszett is a bizottság na-
gyobb számú tagjainak, — ugy ment ke-
resztül a megyegyiilésekeii, a mint azt egyes 
hangadók óhajtották; — elégséges volt ez 
ügyekhez, liogy a hangadók jóknak és he-
lyeseknek tudják, vagy csak higyjék is, mert 
azok, kik ellenkező tudatban éltek és ellen-
kezőt hittek, legnagyobbrészt csak ezzel 
maradtak. Behúzták szépen magukat egy 
sarokba és nem igen bátorkodnak ellenkező 
nézetüknek sem kifejezést  adni, annálke-
vésbbé a hangadók ellen szavazni. 

Ma már úgylátszik ennek az állapot-
nak vármegyénkben is vége kezd lenni. — 
Ma már nemcsak a fülekig  jutnak el a 
meggyőző hangon kiejtett szavak és érvek, 
melyek egyik-másik szónok által ez, vagy 
amaz ügyben kimondatnak, de behatolnak 
az elmékbe és szivekbe is és előáll a teg-

nál, ki mindennap helyreigazítja a városokat, -. 
templomokat, erdőket, — és az adott neki egy 
bementi jegyet. 

Milyen pompa, uram, Jézu<! Csapa fény 
mindent Soka sem látott ily csudát! 

Igy beszélte Csorba Ádámnénak, ki még azon 
nyomban visszamondta Antal Márton uramnak. A 
piaczi drágaságról, a hfts  hamis mértékéről, meg a 
szűcs csalafintaságáról,  erre ráterelődött a beszéd. 

Antal Márton melegében elmondta a hallot-
takat élete párjának és alig várták, hogy Zvor-
uikné a boltba jöjjön. Mert rég időktől fogva  „apró" 
szükségleteit náluk vásárolta. Nem egy forintocs-
kájá volt már a rováson. De most nem az adósság 
miatt várták. 

Csorba Ádámné lyságolása után nagyon szó 
rakozott lett az öreg. A ki sonkát kért: az virs-
lit kapott; egy cselédleánynak pedig szalonna he-
lyett füstölt  nyelvet dugott a kosarába. 

Még az ajtóba is kiált, lesni-várni Zvornikné 
jöttét. 

Végre nagysokára feltűnt  a szemláthatáron. 
Csendesen a bolt felé  tipegett. Apai szive nagyot 
dobbant és a ránezos képű anyókát ebben az ál-
lapotban valóságos angyalnak nézte. 

Hamarjában beszólt az anyjuknak is. 
— Jöa Zvornikné l — mondta örömmel. 
A Rézi mama éppen kenyeret dagasztott, 

de bizony most nem bánta, ha el is kél a tésztája, 
kendőt dobott magára és az ura háta mögé állt. 

— Szerencsés jó reggelt kívánok, Antal 
Márton uram! — szólt nagy alázatosan az 
anyóka. 

— Magának is hasonlót kívánok, Zvornikné 
asszonyom, — viszonzá barátságosan a hentes.— 
Mi tetszik? 
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napi eredmény; előáll az, hogy a többség 
a saját magára nézve hasznosabbnak és 
jobbnak ismert dolgot emeli határozattá, 
nem pedig azt, mit a hangadók találnak jónak. 

Megtörtént tegnap az, hogy az állandó 
választmánynak javaslatával szemben, mely 
szerint a megyei havasi javak igazgatója 
életfogytiglan  lett volna választandó, ér-
vényre emeltetett az 5 évről 5 évre szóló 
választás rendszere. 

És ez nagyon jól van igy. S midőn 
e feletti  örömünknek nyiltan is kifejezést 
adni sietünk, nem mulasztjuk el azt is ki-
jelenteni, hogy örömünk nem volna teljes, 
ha már most jó eleve nem tudnók, mikép 
a tegnapi eredmény nem a sokak által lé-
tezőnek gondolt mindenáron ellenzékieske-
désnek volt eredménye, hanem egyedül 
azon erőnek, mely vármegyénk férfiúiban 
ott, hol kellett és komoly szükség volt rá, 
soha Bem hiányzott s ha némelykor nem 
jelentkezett is, ennek nem a közügyek iránti 
közönyösség volt oka. 

Nem is szabad Csikvármegye fiainak 
közömbösöknek lenniök a köznek érdekei 
iránt s főleg  nem szabad a meggyőződést 
mellékes érdekeknek és tekinteteknek alá-
rendelni, és még inkább nem szabad az, 
hogy akaratunkat, nézetünket és meggyő-
ződésünket télre tegyük csupán azért, mi-
vel bizonyos embereknek és bizonyos cso-
portoknak más akarata, más nézete és más 
meggyőződése van. De viszont az sem le-
end megengedhető, hogy valamely dolgot 
már csak azért is ellenezzünk, mert bizo-
nyos körök, bizonyos hangadók ezt akarják. 

Tehát mindenkor mindent csupán az 
eszméért és meggyőződésért és soha semmit, 
annál kevésbé az eszmét és meggyőződést 
a személyekért s ha mindenkor ehhez tartjuk 
magunkat, soha nem tévesztjük ezt szemünk 
elől: be fog  következni az önmagunkkal 
való megelégedettség kellemes érzete és ez 
még többet ér, mint egy kis diadalérzet, 
pedig hát azt senki sem fogja  elvitatni, hogy 
a tegnapi eredmény legalábbis -egy k4 * 
d i a d a l . 

A ki sgazdák érdekében . 
II. 

Igy minden tag megszokja a rendet, pontos-
ságot, mert hetenkiot mindig kell fizetni  üzletré-
szébe, ha jogait elveszíteni nem akaija s ezért 

— Budapesten jártam és . 
— Tudom, tu.lom. 
— Az örökségem miatt mentem, de bizony 

hiába. Kevés az egész, «le rajtam nagyot lendítene. 
— Nem baj Zvornikné, nem baj, — szólt 

jószivttleg Antal Márton. 
— Dehogy nem. Baj biz'a! Már erősen szá-

mítottam rá. Tele vagyok adóssággal. Itt öt pi-
czula, ott hat piczula. Csak egy pár forintocskára 
rug az egész, de az is uagy pénz, ha nincs, — 
sopánkodott az öreg asszony. 

— Én szívesen adok, a mi szükséges. Maga 
becsületes asszony, és tudom megadja egyszer. 

— De meg ám, lelkem. Száradjon a lelkem, 
ha másnak egy krajezárját is kívánom. 

— Hát mit adjak ? 
— Egy kis kolbászka kellene nekem. Csak 

néhány krajezár ám. 
— Mdok lelkem, adok ízibe Hát Budapes-

ten járlV 
— Jtt én. 

izépül-épül az a Pest úgy-e? 
\ )e mennyire, jó Isten, de mennyire! 

— Tlát hol járt Zvornikné, beszélje el nekünk. 
— Hű! sok helyütt, lelkem. £1 se lehet azt 

egy szuszra mondani. 
— De mégis hol ? — kíváncsiskodott Antal 

uram. 
— A muzeumban, a városligetbe, meg a 

színházban is, — tette hozzá nagy lélekzettel. 
— A színházban? 
— Biz' ott ám, — mondta uagy hangon 

Zvornikné. 
— Aztán melyikbe volt? A népszínházba? 

a nemzetibe, vagy az operaházban? 
— Bizony a/.t nem tudnám megmondani. 

Mindig furt  csak énekeltek. A fiát  is láttam. 
— No, valahára, — szólt halkan és meg-

könnyebbülten a két öreg. 
Menten megösmertem. Szép hangja van 

im annak a fiúnak.  Én jó magasan ültem és oda 
is felhallatszott,  — mondta az anyóka. Hát ka-
pok kolbászt? 

félreteszi  mindig nélkülözhető garasait, hogy kö-
telezettségének saját érdekében eleget tegyen. — 
Lassanként természetévé válik a munka, takaré-
kosság és egész lénye átalakul. Tudja, hogy bár-
mily kis összeget elhelyezhet hasznosan ; ennek 
folytán  azt ahelyett, hogy mint most teszi, elpré-
dálná, beteszi oda, hol még ily kicsiséget is elfo-
gadnak, sőt fizetnek  utána. — Ma a kis hdverö 
tőkék elkallódnak s ezer szerencse, ha nem pálin-
kára kelnek el, hogy ezáltal az erkölcsi romlás, 
renyheség és munkátlansági hajlam pénzen vásá-
rol tassék meg. 

Abban áll a hitelszövetkezetek kiszámithat-
lan becse, hogy nemcsak ártalmatlan és gyors se-
gélyt nyújtanak a 'nyomorban levőknek, hanem, 
hogy a rend, takarékosság, kötelességteljesítés és 
becsület érzéseit csepegtetik a tagokba, mert a 
ki neiu ilyen: kizárják kebelükből s ezáltal nem-
csak anyagilag sújtják, ham m a falu  elitélésének 
is kiszolgáltatják, mint olyan embert, kínéin méltó 
arra, liogy szövetkezeti tag legyen. 

Nemcsak hogy nem törekednek nyerészke-
désre a hitelszövetkezetek, de söt azt teljesen ki-
zárják prograinmjukból, mint olyant, mely maga-
sabb erkölcsi czéljaikkal ellenkezik. 

Másik nagy előnyük, liogy tagjaikuak min-
den héten rendesen — vasárnap délután — össze 
kell jönni közgyűlésre és ennek betartása is oly 
szigorúan megköveteltetik, hogy a több ízben el-
maradók kizáratnak. 

A gyűlésen összejőve a község tisztességes 
eleme egymással, e gyakori érintkezés, közös ér-
dekek, egyenlő szövetkezeti jogok csak növelik 
kölcsönös bizalmukat, vonzódásukat, szeretetüket, 
s lehetővé teszik a közhasznú dolgok több oldal-
róli megvitatását. Megbeszélhetők lesznek a gazda-
ember mellékkereseti forrásai,  minők a baromte 
nyésztés, gyümölcstermelés, méhészét, házi szövő-
és fonó-ipar  és az illető vidék netaláni más, kínál-
kozó jövedelemforrásai,  melyekért egyesült erővel, 
egyesitett tőkével hasznosan tehetnek kezdemé-
nyező lépéseket, Egyesülhetnek vizenyős helyek 
lecsapolására, száraz helyek csatornázására, vagy 
eszközölhetik bizonyos s/.iikségleteknok közös be-
vásárlását, hogy igy olcsóbban jobb czikkekliez 
jussanak. 

De liogy á liep ne legyen kiszolgáltatva tu-
datlan vagy önző emberek vezetésének, kik vagy 
ii'-m érhetnek el semmit, vagy pedig csak saját 
hasznukat tekintik : e mozgalom élére a papoknak 
kell állani, kik a fedhetlen  jellemet, s a beléjük 
helyezett általános bizalmat egyesitik Igyekezze-
nek ök kivívni érdemeik által a vezérlő szerepet 

— Adom lelkem, adom, — felelte  Antal 
Márton és leakasztotta a hosszú kolbászt a szög-
ről és vékony pengéjű kését odaillesztette. — 
Mennyit kér? 

— Hát . . három garasárut, — s/.ól sze-
pegve Zvornikné. 

— Aztán tetszett magának a fiam  éneke ? 
— kérdezte az apa és a kolbász végére illesztett 
kés kissé odább csúszott, 

— Olyan visszafogott  lélekzettel hallgattam, 
mint a tiszteletes urat a szószékről. 

— Mit énekelt ? 
— Valami szomorú nótát, de azt olyan szé-

pen csinálta, hogy köny gyiiit öreg szemeimbe, — 
mondta és vágyó pillantást vetett a tőkére tett 
kolbászra a hitelező. 

— Az igaz, hogy szépen tudja a módját, — 
szólt örömmámorban úszva az apa és a kés egy 
hüvelyknyivel tovább ..csúszott. 

— Mikor elvégezte a nótáját, még az urak 
meg is tapsolták. Tudja, a kik olyan rekeszfélé-
ben ültek. De meg is érdemelte. Már a ruhájáért 
is. Csillogott azon lelkem, az arany és ezüst. 

— S ő aztán mit csinált? — kérdezte az 
öreg, az anyóka szavait lesve-várva, mialatt a 
kés a kolbász közepéig ért. 

— Hogy mit csinált ? Azt is megmondom. Il-
lően meghajtotta magát és elment. De azon nyom-
ban visszajött, mert szörnyű módon kiáltottak 
utáuha. És mikor visszajött, egy szivvel, egy száj-
jal azt kiáltották: Éljen Antal Sándor 1 

Az öreg hentes háta mögött csendes zoko-
gás hallaszott. Az anya érzése adott hangot. Az 
anya szive nagyot dobbant. Boldogságában tenye-
rébe temette arczát. 

— Igy kiáltották? Jól hallotta? 
— Egészen jól. Hál' Istennek még nem va-

gyok süket, — szólt méltatlankodva Zvornikné. 
— No hát ha jól hallotta, — viszonozta erő-

sen elérzékenyülve Antal Márton, — itt az egész 
kolbász. Vigye haza Zvornikné, és fogyassza  el a 
fiam  egészségeért. Miskolczi/  Henrik. 

s ha mindenik megteszi kötelességét: egy oly ha-
talmas községi hitelszövetkezet-hálózat fog  léte-
sülni, mely a mi népünket is oda emeli, hol álla-
nak a szerencsésebb nyugat kisbirtokosai; pap-
jaink pedig, kik ezt kivivták — ki fogják  vele 
nemcsak a jelen, de a jövő uemzedékek háláját is 
vívni. 

Azonban a czél bár nagyon meg lenne kö-
zelítve a községekben külön, izoláltan működő 
hitelszövetkezetek által is; végkép csak azáltal 
érhető el, ha a sok külön szövetkezet összhangzó 
organizmust képez, egy nagyobb, erősebb szövet-
kezet támogatása, útmutatása mellett. 

Ez okból szükséges lenne, hogy a mint a 
pestmegyei községi hitelszövetkezetek egy központi 
hitelszövetkezet által gyámolittatnak, úgy a most 
létrejövök is egyesüljenek egymással közös műkö-
désre egy központi hitelszövetkezet kebelében. — 
Ezért helyes volna, ha az egyházmegyék, espe-
rességek előbb elhatároznák, hogy -községeikben 
községi hitelszövetkezeteket létesítenek s azután 
felkérnék  az egyházkerületi tanács, illetve a káp-
talan, támogatását, hogy az egy központi hitel-
szövetkezetet alkosson, melynek tagjai .lennének 
részvényeik folytán  a községi hitelszövetkezetek 
valamennyien, s lehetne tagja az egyházkerületen 
— püspöki megyén — uiint alapitón kivül bármely 
más alapító is. 

Az egyházkerületek, — püspöki megyék — 
támogatása mellett a községi hitelszövetkezetek 
mind megizmosodnának, és ha az egyházkerületek, 
illetve püspöki megyék az erkölcsi _ támogatáson 
kivül anyagilag is segélyeznék a szövetkezeteket 
heverő tőkéiknek, kötvényeiknek náluk való elhe-
lyezése által, nemcsak a földmives  uép vagyoni 
és morális fejlődését  mozditanák elő, hanem még 
maguknak is szereznének hasznot, inert kötvényeik 
azon kamatokon kivül, miket eddig gyümölcsöztek, 
ezen elhelyezés által még bizonyos százalékot jö-
vedelmezhetnének is. 

Vagy ha egy központi hitelszövetkezetnek ily 
alapokon való megalkotása nem vihető keresztül, 
az igazgató-tanácsot, illetve káptalant arra kell 
kérni, liogy valamely szolid alapokon nyugvó na-
gyobb banknál eszközölje ki, hogy ez a községi 
hitelszövetkezetek egyesítése áital központi hitel 
szövetkezet gyanánt egy külön osztályt nyisson a 
maga kebelében, melynek szintén lehetne bárki 
alapító tagja. Nagyban biztosítaná a sikert, ha az 
illető bank törvényes alapokon, kellő biztosíték 
mellett, a községi hitelszövetkezeteket a váltó-
kölcsön kedvezményében részesítené s a hitelnyi-
táson kivül kieszközölné azt is, hogy az ott mű-
ködő hivatalnokok mérsékelt díjazás melleit ko-
ronként megvizsgálják a községi hitelszövetkeze-
tek ügy- és számvitelét — s az ezeknél működő 
tisztviselőknek útmutatással szolgáljanak, tanácsot 
adjanak. 

A központi hitelszövetkezet megalkotása kö-
rül, bármelyik expedienst fogadja  el kiindulási 
alapként az igazgató-tanács, illetve mégyés püs-
pökség, megmarad egy nagyfontosságú  feladata  a 
községi hiselszövetkezetek kezdeményezésére vo-
natkozólag is az egyházkerület igazgatóságának. 

A papok neki vannak alárendelve, tőle függ-
nek, ráhallgatnak és ha saját maguktól nem is 
tennék meg a lépéseket szövetkezetek alakítására 
vagy azért, mert nem lennének meggyőződve azok 
horderejéről, vagy mert egyéb okok kárhoztatnák 
tétlenségre — ha felettes  hatóságuk által szólittat-
nának fel  a kezdeményezésre — kéte'yeik el-
oszolnának és a cselekvés terére lépne valamennyi. 

Ezért lenne feltétlenül  szükséges, hogy az 
egyházkerületi kormányzó hatóságok felekezeti 
különbség nélkül felszólítsák  a papjaikat, tanítói-
kat, gondnokaikat, hogy a szövetkezetek létesíté-
sére vegyék igénybe a községben birt befolyásu-
kat s tegyenek meg azért mindent, a mit erejük 
bír, módjuk megenged. 

Az egyház az a szervezet, melynek min-
den kis faluban  értelmes, müveit, jellemes kö-
zegei vannak, kikre ezen tulajdenságaiknál fogva 
biztosan lehetne bízni az ügyet. Tagjai behálóz-
zák az ország legutolsó zugát; eszök s erkölcseik 
folytán  legtöbbet ők tehetnek a nép érdekében s 
egész bizalommal az csakis iráutuk viseltetik. 

Az államtól, megyétől nem lehet várni ez 
ügy sikeres felkarolását,  mert bár tisztviselői neki 
is vannak mindenütt, ezek legtöbbszőr egy külön -
pgf-  Folytatás a mellékleten. 

{ p l 
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érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alnl is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csikszentmártonon 1891. évideczember 
hó 17-én., 

B o c s k o r X j á i s z l ó -
bir. végrehajtó. 

Szám 684—1891. vh. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1773—1885. 
2437—1886. számn végzése által Lőrintz Fe-
rencz csíkszeredai lakos és Csik-dánfalva  község 
végrehajtatok javára csikdánfalvi  Szöts István el-
len 31 frt,  80 frt  tőke és járulékai erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
le és felülfoglalt  és 339 frt  50 krra becsült 2 
ló, 3 drb szarvasmarha, hámszer, szekerek, eke-
szer, 11 terű széna, 1 fejér  hizó sertés, 15 ka-
langya zab, 15 kalangya rozs, bútorok és egy 
posztófelsőböl  álló ingóságok nyilvános árverés 
útján eladatnak. 

Mely árverésnek az 3842—1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a.lielyszinén, vagyis Csik-
Dántalván Szőts István lakásán leendő eszközlé-
sére 1892. évi január hó 5-ik napján délelőtti 10 
órája határidőül tűzetik ki, — és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. éviLX. tcz. 107. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ábaa megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csikszeredán, 1891. évi deczember hó 18. 
0-os.d.os l e t v á m , 

kir. bir. végrehajtó. 
Sz. 4188—1891. tlkkvi. - = = = 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy 
csikszentmártoni lakos Sulnay Sándor ügyvédm-k 
önkéntes árverés kérési ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. já-
rásbíróság) területén levő, Gyergyó-Reinete község 
határán fekvő,  a gyergyóremetei 1628-ik sztjkv-
hen .A. f  13H.U, 13835. hrsz. a 2194. sztjkvben 
A f  14209-14211. hrsz, a 2218. sztjkvben Af 
14270, a 2202, sztjkvben A f  14196— 14206.hrsz. 
a 2012. sztjvben A f  14271. hrsz. a 2122. sztjkben 
A f  15092. hrsz. a 2123 sztjkvben A f  15093. 
hrsz. és a 2124. sztjkvben A f  15094. hrsz alatt 
foglalt  ingatlanokból Solnay Sándort illető tulaj-
donjárandóságukra a más társtulajdonosok jogai-
nak épentartása mellett 491 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
január hó 28 ik napján d. e. 9 órakor Gyergyó-
Várhegy község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvaidékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX.  tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállituttl szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, miut 
telekkönyvi hatósagtól. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi nov. 
hó 25-ik napján. 

Z ü ö l l ő XexLdcz, kir. aljbiró. 

2707. szám. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy a helybeli központi 
iskolai épületben levő állványokkal felszerelt  bolt-
helyiség, raktár, pincze és a padlás egyrésze az 
1891. deczember 31-én d. e. 9 órakor megtartandó 
zárt ajánlati tárgyalás utján haszonbérbe adatik. 

A haszonbér kezdődik 18Ü2. január 1-én 
és tart 1897. ápril 23-ig. 

Évi bér: kikiáltási ára 160 frt,  melynek 
10 '/•-* bánatpénzül beteendö. 

Szabályszerűen felszerelt  ajánló levelek az 
emiitett nap d. e. <J óráig az elöljárósághoz be-
adandók, mert a későbben érkezettek nem fogad-
tatnak el. 

A feltételi  pontok többi része a hivatalos 
6rák alatt betekinthető. 

Gyó-bítró, 1891. deczember 20. 
Az elöljáróság: 

Csiby János Fülöp István 
biró. jegyző. 

Politikai napilapot rövid időn még nem karolt fel  annyira a 
közönség, mint a 

I M Á Q Y Á E H Í R L A P O T 
mely ez év ftprilisöben  megindulva, már is mindenki tudja, 
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a legtartalmasabb, legterjedelm isább, teljesen fii^.lieii  magyar napilap. A 
a valódi szabadelvűséiért küzd és a 
s 'inini önző czélokat se szolgál, eszközei ben mindig tiszta, a miért is a 
minden sorában megbízható éi föltétlenül  hiteles. A 
naponként 16, 24, vagy 32 oldalon jeWik m Hetenként a 
egy irodalmi, egy tanügyi é3 egy mozigazdasági mslléklstst ad. A 
10 aranyos havi pályadijat tűzött ki újdonságra továbbá a 
60 aranyat tűzött ki tárczára, 100 aranyat pedig novellára. Csak a 
előfizetői  részesülnek abban a kedvezményben, hogy a „Eis Vilá»u czimü heti 

képes gyermek meliéklapot megkaphatják.- A- / 
karácsüuyra nagy meglepetést forral  előfizetői  számára, de a 
eme rendkívüli jcedvezményeken 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 külmunkatár sakkal. A 
már deczember hónapban megkezdi Csiky Gergelynek közvetlenül elhunyta 

előtt irt nagy regényét e czimen: „A válóper után". Ezenkívül a 
még e hónapban egy érdekfeszítő  franczia  regényt is megkezd. A 
főszerkesztő  je Horváth Gyula. A 
li. szerkesztője Fenyő Sándor. A 
elöfizetesi  ára 1 hóra házhoz hor.lva Budapesten, vagy vidékre küldve, bélyeg-

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

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

Ny. Györgyjakab Márton gyorsssjtóján Csik-Szereda. 1891, 


