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A  nemzet ünnepe. 
— 1b95. auguiztu* SO-lk». — 

Innen-onnan kilenczszáz éve annak, hogy 
íviivcszter pápa követei elludultak a messze ua> 
rmisligetek Ilonából, HZ ahruzzok aljából, S ka-
ás/nkiól rengő rónaiágok hónába, Pannónia feje-
ilsliiii sarja, Vajk vezér megkoronázására. 

A keletről betört harczlas népfaj,  melynek 
letyverét Európa rettegte, e tény által léteit nyert 
egy ezredéves állam jövendőjének. Ez ezredéves 
állam mi vagyunk, a kik évről évre megünnepel-
jük az Árpádok uralkodásának e legkimagaslóbb 
korszakát. 

A középkor történelme tanúskodik arról, 
hogy Magyarországot az a Vajk teremtette meg* 
a ki fejet  hajtva a kereszténység kóditó tanai 
előtt, pogáuy népét példájának kövelésére bírta, 
István nevet vett fel,  megnyerte a mindenható pá' 
pák támogatását éa nagyhatalmi állást szerzett a 
honfoglalóknak. 

Magyarországot az a szelíd, jólelkű, Igaiiá 
gos, bölcs elcő magyar király teremtette mfg,  i 
kit az Európa hatalmasságain uralkodó tgyliáz 
kiliintetőleg szentté avatott. 

Azokban az időkben a királyi koróda nem 
az volt a nemzeteknek, a mi ma. Mentő horgonya 
volt mindeu népfajnak,  mely hosszú uralkodás után 
vágyott. Az Árpádok messzetörö politikája a ke< 
reménység meghonosításában rejlett. Klütlük ál-
lott a középkor legnagyobb hadvezérének, Attila 
hun királynak példája, a ki korlátlan ura volt 
Don-tói a Volgáig lakozó nápekuek, birodalma 
Európa egykariuadréazét foglalta  magában sbekö-
\ elkezelt halála ugy szétoszlatta a hatalmas hun 
birodalmat, hogy ma még csak hírmondó sem ma 
radt belőle. 

Így tfintek  el nyomtalanul az alánok, i 
l.iugobárdok, a gepidák s Attila korának harczias 
népfajai,  tisztán csak azért, mert hódító hadve-
zérei terjeszkedésükben a korszellemmel megal 
kudni nem tudtak, h ó d i t o 11 a k, de nem: a 1 a 
P i t o 11 a k! 

Ez a példa birta arra az Árpádokat, Istvánt 
és fejedelmi  utódait, hogy a folytonos  terjeszkedés 
helyett erős a lapnak szervezését tűzték ki 
czélul egy hatalmas jövőjtt állam megalapítására, 
a melyet társul ismerjenek a nyugat hatalmas ál-
lamai. Az orgonahang, a tömjénfüst,  a szent jobb 
kéz kürttlhordozása, a czelebráló püspökök hálatelt 
reszkető hangja, a diszszázadok fegyvereinek  dö-
reje, az ágyuzugás, az aagusztus 20-iki emez ün-
nepi hangulat mind ama Vajknak szól, a ki pogány 
magyar vezéritől egy szentté avatott hatalmas ki-
rálylyá emelk«d«U, a ki fejedellni  pálczájával el-
hárított rólunk, egy, a hunokhoz hasonló szomorn 
•orsót és a kereszt segítségével megvetette alapját 
a magyar alkotmánynak. Tehát inig Árpád elfog-
lalt egy területet, ama területen István egy vi-
rágzó hazát alapított. 

Méltán ünnepeljük tehát annak a napnak'az 
évfordulóját,  a mely napon István fején  fekettft 
a magyar szent koronát 

Ez m szentképekkel zománczozott kis arany 
kalap évszázadokon át jó 6J balsorsunk osztályosa 
lett, volt nemzeti büszkeségünk nem egyszer, de 
volt iszonya testvérkarczok okozója is. A kik ezt 
egyszer feltették,  azoknak kezébe tették milliók 
sorsát. Igen sok érdemtelen utód viselte szent 
István korongját, hogy nyűge lett az a szolgaságba 
sülyedt magyar népnek. Ámde azent és drága az 
nekünk, mert nem időszakokat, hanem egy dicső-
séges mait, a honalapítás korszakának nagy em-
lékét képviseli. 

Aagusztus 90-lka azon nap, a melyen meg-
emlékezünk hálánk ereklyéiről s hála imát rebe-
günk a mindeoségbez, hogy a hon, melyet szent 
István alapitolt, dl éa nem fog  meghalni soha! 

F S I d a II k . 
0y.-Szentmiklós, aug. 10. 

A nnmzetgazdaságtauban négy rendszer emel 
tedik kl; u. m. a kereskedelmi, östermelésí, a 
HüAbad ipar és a szocziálizmus rendszer. Ezeket 
ujabban bizonyos elkülönítéssel kultiválják s kiilön-
(Ulön teszik meg a nemzeti boldogulás s vagyo-
nosodás fonásaivá. 

A kereskedelmi rendszer hívei azt vallják, 
hogy vagyonosaágunk, jólétünk a készpénzen sar 
kallik; ezzel szemben pedig az ősterraelési rend-
szer azt tanitja, hogy a népek vagyonossá̂ » nem 
a készpénzben, hanem minden anyagi javak ő* 
forrásában,  a földben  áll. A n.-inzetí jövedelemnek 
ez a sajálképeni forrása,  tiszta jövedelmet csak 
ez eredményez a a földművelők  teszik az igazi 
proliik tiv osztályt A szabad ipar elmélete szerint 
pedig tem a föld,  sem & pénz magokban véve nem 
tellHtik a javakat, hanem általában mindazon dol-
gok, melyeknek értékük van, azaz bizonyos szük 
Kéglitek kielégítésére szolgálnak. Igy egy áruczikk 
dprn olyannyira része a nemzeti vagyonnak, mint 
az arany, buza, fa  stb. A szocziálisták pedig mind* 
ezek föld  A munkát állítják s a javaknak ős for-
rásául axt hiszik és arra törekszenek, hogy a 
munkíltlftk  a tőke, a föld  s az áruczikk felett, 
uralnia biztosítva legyen. 

Az élet maga ellent mond e tanok elkülöni-
térinek. A milyen hármoniku* fejlődése  van az 
életnek, oly összhangot kíván hozni az említett 
tényezőkbe Is. A nemzeti éKbeo a kerttkedeiem-
ipar, földmivelés  és a munka olyanok, mint a pál-
mák, melyek csak akkor hoznak dna gyümölcsöt, 
ha egymás mellett nőnek. 

Ma már nem járhatunk a régi iskolába s 
nem vallhatjuk igaznak azt a tételt, mely Magyar 
országon főként  ma is az uralkodó tan, hogy csak 
a föld  az igazi vagyon. Azért nem az, mert az 
elemek hatalmáuak van alávetve és ha nekik tet-
szik, hogy mezőinket megsemmisítsék, akkor sze-
gények vagyunk egy esztendőre. Az emberi törek-
vésnek az egész világon az a főczélja,  hogy sza-
badítsuk fel  magunkat a természeti erőknek, ha 
nem is hatása, de legalább a szeszélyei alól. Ne 
keressük tehát anyagi jóvoltunk legfőbb  forrását 
még mindig csak a földben,  hanem saját teremtő 
tehetségünkben, a melyet nem dönthet meg az idő-
járás változékonysága. 

(jíondoljnk csak el, mi lenne velünk akkor, 
ha nem kedvezett volna Magyarországnak az idő 
s vad burján verné fel  a földet,  mely élelmet, ke-
nyeret fakaszt  ölében ? Valamint minden embernek 
n?y kell élnie és dolgoznia, hogy uiiudig maradjon 
a nem várt fordulatok  órájára egy bizonyos tar-
talék, azonképen egy országnak is minden beren 
dezésében. egész szervezetében és főképen  anyagi 
háztartásában teremtenie és gyűjtenie kell oly tar» 
talékot, mely a szükség perczében asztalát ellátja. 
A mai állapot mellett hazánk nem számíthat ily 
tartalékra s azért háztartása ingatag és bizony-
talan. 

Emlékezzük ráaza az idei tavaszra, mely 
jó hosszú szárazságot hozott. A kikelet idején nem 
volt az égnek részvevő köuye, a mely megöntözte 
volna Magyarország földjét.  Mindenki aggodalom-
mal tekintett a jövőbe; ily nagy aggodalomnak 
nem kellene támadnia azon nemzetnél, mely életét 
és megélhetését nem bizza hatalmán kivül álló 
erőkre, hanem önmaga segít a természetnek, ha 
a természet cserbenhagyja. Az idő jóra fordult, 
aggodalmunkat eloszlatta, biztosította egy évre 
életünket; de az idei tavasz is hátra hagyta azt 
az intést, hogy mig egy kézzel földjeinket  ápoljuk 
s szakszerűen gondozzuk, a másik kézzel teremt-
sünk ipart és kereskedelmet. Ezzel nem azt akar 
juk mondani, hogy egy és ugyanazon személyben 

földet  is miveljünk, kereskedők, vagy iparosok is 
legyünk; mert ez az üdvös munkamegosztás ellen 
volna; hanem legyen hazánkban jó földmivelés, 
fejlett  ipar és kereskedelem s legyenek a szoczi-
álizmus tévtanaitól megtisztult derék munkásaink. 

Azt. mondjuk, legyen szakszerű íöldmivelé-
sünk. F-1 -kintetben biz' még nagyon közel vágynak 
az ős állapot mesgyéihez. Szebenben egy szegszárdi 
földbirtokossal  beszéltem, ki elmondta, hogy Ott 
nálnk, a jö bor vidékén, az idén viréle csoda tör-
tént. A filloxéra  már nemcsak panbt, hanem sok 
helym pusztai in. A parlagon bevert filloxérás  tő-
kék kihajtottak s dna termést ígérnek, a minőre 
a legvénebbek sem emlékeznek. Mily szerencsések 
tehát azok a szőlőbirtokosok, kik nem szántották 
fel  szőllóiket s nem verték magokat nagy költê  
kezéshe uj tőkék beszerzése áltat Ez a kir öröm-
deritö tartalma mellett elszomorithat bennünket, 
hogy nálunk vannak emberek, vannak vidékek, 
kik és a melyek a csodáktól várják a magyar bor-
termés regenerálását akkor, mikor Francziaország 
a maga szorgalmával és leleményességével már oj 
és virágzó kulturát teremtett. 

M íveljük a földet  okszeiüen, de segítsünk a 
természetnek saját tehetségünkkel is; építsünk jó 
műhelyeket A napsugár érleljen kalászt; de as 
esetleges elemi csaptaikat, a természet mostoha-
ságát nézhesse nyugton Magyarország népe as 
ipar házaibaa, a melyekben a jólét aka«tálytalana> 
teremthet jó és nász időben egyaránt Szeressük 
és kedveljük meg az ipart, ez a legbiztosabb me-
nedékhely a föld  és a természet moetofcaaága  «Kt* 
Gyergyóra áll ez különösen, hol az ipar terén Hl»'" 
erővel többet produkálhatunk, mint a mezei gaz. 
dóságban. K vidék, mely magában egy kis Svájca 
egyenesen az iparra van predesztinálva s mégis ide-
genkedünk e pályától, talán le is nézzük azt az 
osztályt, s ennek műhelyét, a melynek bölcsőjében 
jobb jövőnket ringatnunk kell, hogy ez ép testtel 
és lélekkel nőjjön fel  s tegye Gyergyót boldoggá 
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A m. kir. belügyminiszter f.  hó 10-én nevest* 
ki közigazgatási bizottságunk ajánlatára az anya-
könyvvezetőket. Ezen anyakönyvvezetők a nada-
rasi és rákosi kivételével valamennyien fel  vannak 
ruházva a házassági ügyekben való anyakönyvvé-
zetés, illetve a házasságkötés körüli közremüködéa 
jogával is. Bélbor községet elszigetelt fekvése 
miatt más anyakönyvi kerülethez csatolni nem le-
hetvén, önálló anyakönyvi kerületté meghagyatott 
s az állás pályázat atján fog  betöltetni, további 
a mindszenti és kozmási kerületekben alkalmas 
anyakönyvvezető nem találtatván, előbbibe 300 frt 
tiszteletdíjjal pályázat utján fog  az anyakönyvve-
zető kineveztetni, Kozmás község pedig a belügy-
miniszter által a szent inártoni és Lázárfalva  a 
tusnádi kerülethez csatoltatott 

A kinevezett anyakőuyvvezetök neve otáo 
zárjelben feltüntetett  kerület azon szomszéd anya-
könyvi kerület neve, melyre nézve ezen kinevezett 
anyakönyvvezető, az ottani anyakönyvvezető saját 
személyére, házastáraára, gyermekeire vagy szü-
lőire vonatkozó anyakönyvi teendők végzésével van 
megbízva, vagyis a zárjelben feltüntetett  község 
is ugyanazon kerülethez tartozik, a ott is a kine-
vezett anyakönyvvezető vagy helyettese végzi as 
anyakönyvi teendőket Az anyakönyvvezetői helyet-
tesek jelzésére a k betűt használjak. 

Ai anyakönyvi kerületek száma s az azokba 
kinevezett rendes és helyettes anyakönyvvezetők 
nevei a kővetkezők: 

1. A csíkszeredai kerületbe (Zsögöd) anya-
könyvvezető Kovács János rendőrkapitány, b. Ba-
lázsi Lajos vát'Oll jegyző; 8. a szentdomokoziba 
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Diniéi József  jzö, h. László Ferencz postamester; 
3 a baláobányaiba Veaezel Károly közs. biró, b. 
Kámeniczki József  közs. esküdt; 4. a madarasiba 
Dombi János birt., h. legifj.  Antal János, közsági 
esküdt (a házassági anyakönyvvezetésével a dán-
falvi  van megbízva); 5. a taploczaiba Balázs Dé-
nes, h. Pál István közs. esküdt; 6. a csicsóiba 
Tompos Károly körjző, b. Becze Barta; 7. a mind-
szenti (Szentlélek) betöltetlen; 8. a madéfalviba 
Császár Nándor közs. tanitó, b. László Dénes bir-
tokos ; 9. a dánfalviba  Székely András közs. biró, 
h. Antal Gergely közs. tanácsos; 10. a szentta-
mása Ágoston József  krjzö, h. Ádám Péler közs. 
tanácsos; 11. a szépvizibe Kein Adolf  krjző, b. 
Biró Antal közs. biró; 12. a szentmibályiba Minier 
Albert birtokos, h. Koncz József  közs. esküdt; 
13. a gyimesbükkibe Rusz S. János krjzö, b. Sá-
rosi Károly albiró; 14. a várdotfalviba  (Csomortán, 
Csobotfalva)  Becze Ferencz krjzö, b. Bakó Elek 
kOzs. tanácsos; 15. a delneibe (Pálfalva)  László 
Péter közs. tanitó, h. Salamon István közs. esküdt; 
16. a csikszentmiklósiba (Borzsova) Kiss Dénes 
krjzö, h. Kovács Simon közs. biró; 17. a gyimes-
közőplokiba (Felsülök) Péli Lajos tanitó, li. Ferencz 
Mihály aljzö; 18. a rákosíba Fodor István köza. 
biró, h. Csűrös Ferencz krjző (Göröcsfalva,  Va-
csárcsi), a házassági anyakönyv vezetésével a ma 
défalvi  van megbízva; 19. a karczfalviba  (Jenő-
falva)  Lázár Dénes krjzö, h. Szopos Ferencz közs. 
biró; 20. a k.-ujfalviba  Böjthy Károly krjzö, h. 
Ilyés Ádám közs. biró; 21. a jakabfalviba  Csutak 
Károly közs. biró, h. Tódorán András közs. esk.j 
22. a menaságiba Ferenczy Ignácz birt., h. Csedő 
János hely. biró; 23 a szentimreibe Jakab Fe-
rencz albiró, h. Csató József  közs. tanácsos; 24. 
a szentkirályiba Albert Beniám kjzö, h. Benedek 
Dénes községi tanácsos ; 25. a szentgyörgyibe Ger-
gely Péter krjzö, h. Kánya Imre közs. biró; 26. 
a bánkfalviba  Gál György közs. tanácsos, h. Bene 
Gábor közs. tanácsos; 27. a k.-altizi (Feltiz) Pálfi 
András kjzö, h. Markaly Sándor közs. biró; 28. 
a szentmártoniban (^sekefalva,  Kozmás) Birta Jó-
zsef  szolgabíró, h. Bodó Józsnf  krjzö; 29. a tus-
nádiba (Lázárfalva)  Kovács Gergely közs. tanácsos, 
h. Lőrincz Pál esküdt; 30. a usatószegiben (Szent-
simon) Györffi  József  nyug. közgyám; 31. a te-
keröpataki Benedek Ferencz h. jegyző, h. Forika 
János közs. biró; 32. az uifalviba  tía.jkó Péter 
nyng. honvédszázados, b. Elekes Józsa Péter közs. 
esküdt; 33. a csomafalviba  Küllő Ignácz közs. 
esküdt, h. Orbán Lajos közs. esküdt; 34. az al-
falviba  Lőrincz Vilmos közs. jző, h Fülöp Sándor 
közs. tanácsos; 35. a gyergyószentmiklósiba Csergő 
Gyula II. jegyző, li. Siunon Balázs közs. biró; 36. 
a szárhegyibe Császár József  közs. jző, h. Oláh 
Uátyás közs. biró; 37. a ditróiba Fülöp István 
közs. jző, h. Köllö Ferencz közs. biró ; 38. a re-
meteibe Várteréz Jakab segédjző, li. Nagy József 
k9zs. biró; 39. a kilyénfalviba  (Vasláb) Simon 
Gergely körjző, h. Csobotár Vazul köz*, esk 40 
a várhegyibe (Salauiás) Váradi Dénes körjző, h. 
Pláton János közs. biró; 41. a borszékibe Csergő 
Qyörgy krjző, h. Vild József  közs. biró; 42. a 
bélbori betöltetlen; 43. a hollóiba Szabó János s. 
jző, h. Csobotár Gábor közs. esküdt; 44. a töl-
gyesibe Ferenczy Albert szolgabíró, h. Dobribán 
Páter közs. biró ; 45. a békásiba (Domuk, Zsedán-
patak) Urziciánu János kjzö, h. Miklós Lukács 
közs. biró. 

Ezen anyakönyvvezetők közül a csatószegi, 
madéfalvi,  gyimesközéploki, szentmibályi 100-100 
frt,  a mindszenti 300 frt,  a többi pedig 60—60 
frt,  és a helyettesek 20—20 frt  tiszteletdíjban ré-
szesittetnek az állampénztárból. 

T A S U G Y . 
Gyergyó-Ditró székely község és polgári iskolája. 

Az országban lev<3 polgári fiúiskolák  vagy 
egészen államiak vagy államilag segélyezettek. Csu-
pán az egyes községek terhén fentartott  ily nernü 
tanintézetek száma fölötte  kevés. E kevesek között 
foglalt  helyet évek során át a gyergyóditrói polgári 
fiúiskola  is, mely a törvény világos utasítására állít-
tatott föl  — levén a községnek 5 ezernél jóval több 
lakósa. Az igaz, kezdettől fogva  csonka maradt. A 
derék község minden hazafias  jóakarata mellett sem 
fejleszthette  tovább három osztálynál — a jövedelmi 
forrásoknak  érzékenyen fokozódó  megcsappanása 
miatt. Füt-fát  megmozgatott hazafias  polgársága kü-
lönösen utóbbi években, hogy ez iskoláját, megvál-
tozott anyagi helyzete miatt, átadhassa az államnak 
8 hogy a határszéli székelység e szükségképpeni 
védbástyáját éppen a magyar nemzet ezredéves ün-
nepének küszöbén és annak gunyjáru s a mi fófó  : 
a legszegényebb székely vidék kimondhatlan kárára 
ne legyen kénytelen ledönteui vagyis annak beszün-
tetését kimondani. 

S hogy a többször kérelmezett államosítás még 
ez ideig be nem következett, azt, a mint később 
kitűnt, a tájékozatlanságból merített hamis informá-
cziók okozták ; t. i. mindig az volt a kérés fö  el-
lenvetése, hogy a község gazdag. Pedig, fájdalom, 
csak volt. 

Valahára, ugy látszik, a székelyek örömére a 
magas kormány még is meggyőződést szerzett Ditró 

kérelmezésének méltányossága felöl  s az ínformár-
cziók téves voltáról, mert 1894. szept. 23-án a ki-
rályi tanfelügyelővel  mint a m. kormány megbízott-
jával megköthette a község az egyezséget az iskola 
államivá tételére nézve. A mit a m. kormány kí-
vánt, azt a község elfogadta.  Az egyezség aláíra-
tott. A község államosítás utánra is jelentékeny ál-
dozatot ajánlott föl,  csakhogy megmaradjon és to-
vább fejlesztessék  e tanintézet, mely a székelység 
fölös  számának áttelepítésénél is hatalmas mozgató 
eszközzé vált. 

Az egyezség aláírása után egy év röpült el és 
még csendes minden. Az ügy gyors elintézését a 
vármegye utján a község képviselőtestülete folyó 
aug. hóban megsürgette, hiteles adatokkkal bizo-
nyítván be újból is azon balvélekedést, mintha a 
község anyagi helyzete most is régi kedvező illa-
pótjában volna. Aggodalom, sőt erős izgatottság kö-
zött várja a „bevégzett tény" után a választ annál 
is inkább, mert a tanév pár hét alatt beköszönt. 

A székelység ügye a nemzet ügye. A határ-
szélek erődítése az ország érdekében áll. A székely-
ség a nemzet keleti élű erődjét képezi. Illő dolog 
lesz tehát, ha kissé megvilágítjuk Ditió székely köz-
ség anyagi tehetségét s a kérdésben levő polgári 
iskola hivatásáról is néhány szóban megemlékezünk. 

A székely nem fél  az élettől, tud küzdeni és 
tűrni szó nélkül nehéz viszonyai között is. nem ugy 
mint az oláh, szász, szerb, ki buza kenyér és saját 
termelésű bora mellett pipázgatva, kesereg, háborog 
a nagy haza ellen. Mikor a székely kérelmez : ott 
baj van I mikor pedig panaszkodik, sürget: tartha-
tatlan az állapot. így van ez Ditró községgel is. 
Népe nem hiába nyugtalan ; polgári iskolájának ál-
lamosítását nem hiába sürgeti, mert bizony sajnos, 
e tekintélyes népességű székely község (mező vá-
ros) a jövedelmi források  megfogyatkozása  miatt 
szomorú jövőnek néz elébe. Régi mesés gazdagsá-
gának ma-holnap csak búsító emlékezete marad fönn. 
A mostani állapot csak árnyéka a régi jó időknek. 
És miért ? Lássuk ! 

Azok a rémséges gyergyói erdőégések, melyek-
nek lángja annak idején hetekig pirosra festette  a 
Székelyföld  égboltozatját, s mely éjszakánként a jó 
távol eső vármegyék területéről is látható volt: 
Ditró községnek százezereket érő vagyonát tette 
hamuvá s az egykor ósfenyvesek  kiégett helyén ma 
alig talál annyi füvet  a szegény székely gazda so-
vány barma, hogy tisztességesen legelhessen. 

A tűztől megkímélt erdők jelentékeny részé-
hez a téresbeli polgárok tartottak jogot; a közsé-
get perrel támadták meg. Megnyerték. A többi ará-
nyosítás alá esik, a birtokosság kezébe menendő 
Borszék fürdő  és b o r v i z-üzlet jövedelme szintén 
arányosítás tárgyát képezi, ennek végrehajtása is a 
befejezés  küszöbén áll, a tulajdonos birtokosság tett 
kezet rá s ideiglenesen is csekély 12 ezer forintot 
juttat a község részére 1—2 évig, pedig tisztán az 
elemi és polgári iskola, meg a nyári óvóda évi költ-
sége 9439 frt  és 14 krt tesz ki. A község évi szük-
séglete az iskolák költségeivel a 25 ezeret megha-
ladja. E kiadások mind a községi pénztárt érintik. 
Természetesen jelenleg jelentékeny deficzittel  dol-
gozik. Még a tanítókat is csak kamatos kölcsön-
pénzzel fizetgeti. 

Az iskolák költsége eddigelé nagy gondot nem 
okozott, mert a regálé 5500 frt  évi jövedelmét e 
kiadásokra szánta volt a község, a hiányzó részt a 
a havasi legelók bevételeiből pótolta. De a regálét, 
mint tudva van, az állam megváltotta. A váltság-
díjra, mint arányosítás tárgyát képező összegre a 
birtokosság tett kezet s ez a magas kormány jóvá-
hagyásával az egészot a tagosítás költségeire for-
dította. így hát a regálé, mely a fél  polgári iskola 
fentartására  egymagára megfelelő  volt — megszűnt 
létezni. 

A nagy tutajozás szűnő félben  van. Utthon a 
kereset gyenge. Hiába csavarják a községi adót túl-
ságosan fölfelé,  csak kivándorlásra kényszerítsék a 
népet; félhazája  most is Moldva. 

Figyelembe veendő az is, hogy Ditrónak és a 
vele közvetlen szomszédos Remete nevű községnek 
határa az egész vidéken legsilányabb. 

Mindezeket érzi, látja a D. község előkelősége, 
ezért méltán szorgalmazza lankadatlanul iskolájának 
államosítását. A fönnebbiek  eléggé igazolják, hogy 
a község kérelme nagyon is indokolt s hogy téves 
uton jártak kik Ditró gazdagságát emlegették s ez-
zel késleltették e község hó óhajtásának teljesülését. 

Lássuk az iskolát. 
A polgári iskolai intézmény általáuos czélja 

mellett, hogy t. i. a községnek értelmes, okos, ügyes 
polgárokat neveljen (minek a határszélen kettős je-
lentősége van): a ditrói polgári iskola még egy igen 
fontos,  specziális miszsziót van hivatva teljesíteni 
Mint tudjuk, a Székelyföld  s novezetesen Ditró és 
környéke a föld  termékenységéhez, a termőföldhöz 
és a keresetmódokhoz viszonyítva tulnépes s kivá-
lóan a fiatalok  közül időről-időre sokan távoznak el 
onnan, hol Moldovába, hol Erdély belseje felé  A 
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hálálkodására - egész kis rajokat szállít szót az 
országba a székely gyermekekből, hogy ókét iparo-
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A távozók, mint a tapasztalás igazolta, később 
az ország különböző vidékein telepszenek le s ez 

nagyon megszívlelendő körülmény, mert a nemzeti-
ségek között a magyarság számát szaporitgatják. 
Azonban igen fontos  kellék, hogy a távozók legalább 
3—4 polg. isk. osztályt otthon elóbb végezzenek el, 
mert, sajnos, ha csekély képzettséggel távoznak szét] 
közel állanak a nép legalsó rétegéhez s ők maj.uk 
is ez esetben könnyen bele vegyülnek a veliik egy 
fokon  álló idegen nemzetiségbe. Míg a polgári is". 
kólát végzett fiatal,  a iniveltségnek, tájókozottsáír 
nak, nemzeti érzésnek, ügyességnek meglehetős to-
kán állván, többé nem félthető  ; az ipart is figyel-
mesebben sajátíthatja el; intelligencziájával nagyol/) 
tért fog  betölteni a társadalomban és Rzebb jövőt ím 
szerezhet magának sok tekintetben. Erre nézve töb-
beket említhetnénk fel  például, kik szász, oláh, hor-
vát stb. lakosú községben jómódra tettek szert * 
becsültté tevék a magyar nevet és nyelvet. Miţţ 
másfelől  olyanok is nagyszámmal vannak, kikn.-k 
utódai, daczára székely nevüknek és eredetüknek 
ma dühös dákó-románok. 

Ezekre rámutatni hazafias  kötelességemmé 
tartottam. A magas kormány bizonyára ncin csuk 
kedves örömet szerez a jelzett polgári iskola áli;i 
mositásával a székelyeknek, de ezáltal a második 
ezredév kezdetére egy eredményeiben inost is hatal-
mas oródöt fog  szilárddá tenni a székely sasok ke-
leti sziklai bérczei között, melynek a magyar nem-
zet veszi legnagyobb hasznát. J.  S. 

L E V K L E / i E M . 
C s i k - K a r c z f a l v a ,  aug. 16. 

Tekintetes szerkesztő ur 
A Csik-Karczfalva,  Jenőfalva  és Dánl'alva 

községekből álló „Nagy B o l d o g a s s z o n y 
egyházmegyének kettős ünnepe volt f.  hó 15-én. 
Ugyanis e napon mutatta be az egyházmegyének 
egy jeles készültségü ifja  Csikdánfalvi  Abos József 
uj áldozár első szentmise Áldozatát az egek Urá-
nak, a nagyboldogasszonyi templomban. 

Magasan földobog  az örömtől szivem, vala-
hányszor látom, hogy székely nemzetünk sorából 
oly egyének támadnak, a kik hivatva vannak és 
képesek is a székely névnek dicsőséget szerezni 
azon a téren, a melyen működnek s a kik mun-
kásságuk által a hazának és egyháznak hasznos 
tagjaivá avatják fel  magukat. Kétszeresen örven-
dek, midőn látom, Abos Józsefet  átlépni uz 
Ígéret földjére,  melyen a baza és egyház jóllétéén 
való szakadatlan munkásság édes terhe vár reá, 
kétszeresen örvendek, midőn látom mint ujonezot 
beállani a küzdő veteránok díszes sorába, mert 
mint szegénysorsu ifjú  lépett a tanulói pályára, 
nélkülözésekkel kellett küzdenie s ime dicsősége-
sen küzdött meg. Kedves kötelességemnek tartom 
azért az ünnep lefolyásáról  megemlékezni, hogy 
örvendjenek mindazok, a kik a székelység sorsa 
iránt érdeklődnek s a székely ifjúság  haladását 
szivükön viselik. 

Nagy Boldogasszony napján az egyházmegye 
különben is bucsuünnepét tartván, a felcsiki  nép 
nagy része már korán összesereglett Karczfalvára 
az ünnepélyes misét és szrnt beszédet meghall-
gatni. A primicziáns 10 órakor ment a nagyszáma 
közönség sorfalai  közt a templomba. Kíséretében 
voltak Imets F. Jákó kanonok és Zlamál Ágost 
theol. tanár Gyulafehérvárról,  továbbá Nagy Fe-
rencz bözödujfalusi,  Varga Ferencz szentdomokosi, 
Fejér Eudre szenttamási, Puskás Tamás madarasi, 
Péter Lajos delnei, Rancz János kaiczfalvi  lelké-
szek. Az ünnepi szent beszédet — mely egyike 
volt a legremekebb egyházi szónoklatoknak — 
Zlamál Ágost gyulafehérvári  theol. tanár tartotta. 
A manuduktor tisztét Imecs F. Jákó teljesítette. 

Az ünnepélyes szent mise ntán a nagys/.áinu 
vendégek Rancz János helybeli lelkész vendégsze-
rető házához gyűltek össze ebédre. Mintegy 40-eu 
vettek részt az inkább duslakornának mondható 
ebéden, kik közt a fentieken  kivül ott voltak 
P. Paál K. János szt. Ferenczrendi házfőnök,  Gidrú 
Bonifácz  benczésrendi áld. pap, esztergomi tanár, 
Fekete Imre taploczai, Kovács Mihály csicsói, Lü 
rincz Sándor szentléleki lelkészek, Bocskor Zsig-
mond, Bocskor Ferencz uj áldozárok, tovább* 
Korodi Mihály két kedves leányával, Iiénkével és 
Elzával, Korodi Mihály tanitó nejével, Székel} 
István postáig, titkár, Nagy Gyula kereskedő, 
Györgyjakab Márton a „Csiki Lapok" kiadója, Al-
bert Tiborcz, Antal Albert birtokos, Lázár Dénes 
jegyző stb. A kedélyes ebéd folyamán  több szebb 
nél szebb pohárköszöntő hangzott el, melyeknek 
sorát az uj misés nyitotta meg, éltetvfa  a szeliií 
főpásztort,  Lönhárdt Ferencz ő exját először és 
azután Imets kanonok urat, mint egyik jótevőjét, 
ki mint tanár és igazgató vezette és irányította a 
küzdelmes pályán. Felköszöntöket mondtak még: 
Imets kanonok, Zlamál Ágost, Varga Ferencz. 
Fejér Endre, Paál K. János, Rancz János a ked-
ves házigazda, a ki mint mindig, ugy most is fé-
nyes jeleit adta páratlan vendégszeretetének L'S 
gyönyörű ékesszólásának. 

A jókedv és felköszöntésekkel  fűszereze t t 
lakoma késő estig tartott. Adja Isten, hogy a je-
les aj papnak ezüst miséjén is jelen lehessünk ! 

x. 
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I B O D A L O Dl. 
Az adóreform  és a közigazgatás. 

- Molnár Lajos kiinyve 
Lapunk olvasóit bizonyára érdekelni fiyák  azok a 

kritikák, melyekkel megyénk szülöttének, Molnár I^jos knda-
p.fti  prii?iigyi titkárnak ezelőtt 3 hónappal mcvjeli-nt kony-
ul ugy a napi lapok, mint a szaklapok fogadiák. 

Ezeknek a bírálatoknak ismertetésit adjuk az alábbiakban 
e/zel ki akarjuk venni a részünket mi is abból az általános 

. ÜMiierésböl, melyet a sajtó a kflnj  v iiúja iránt tanúsított. 
A Budapesti Hírlap a könyv megjelenése alkalmával 

r. kiHelkezőket irta: „Molnár Lajos a gazdasági írói gárda 
i |*v jeles tagja széles lannlmánynyal és éles gondolkodással 
.urniroli diunkát adott kezünkbe „Az adóreform  és a közieaz-
ísiai" a czime c műnek, melynek nagy részét ismerik olva-
djuk lapunk hasábjairól. A munka áttekinthető olvasmányt 
ü v" ii.il az adóügy iránt érdeklődő nagv közönség ama rétegei-
nek. melyeknek az adóreform  kérdésében keletkezett nagy-
ti-rjedelmtt pénzügyminiszteri irományokat és a szakirodalom-
nak e túrén produkált termékeit nem volt módjukban megis-
:,.i rlietui Molnár nagy lelkesedéssel és őszinte tisztelettel szól 
vv.'kerle Sándorról, az adóreform  tervezőjéről. Foglalkozik a 
un̂ tartandó adóreíoim ankéttel, a melyben az elmélet és 
uyakorlat szakembereinek s a közvélemény minden árnyala-
un.ik képviselve kell lennie. Azután külön fejezetben  foglal-
taik az egyházi, vármegyei és községi adók reformjával.  Is-
;. -] tuti az atlórctorm méreteit, áttekinthetően és alaposan tár-

alja az egész adóreform  lényegét. Azután a kormány által 
kia'lou füzetek  nyomán bat európai állam egjenea adó lür-
\i n\eit mutatja be. K/t két eszmében gazdag fejezet  követi, 
mei) ok a pénzügyi adminisztráczin egyszerűsítéséről s a köz-
igazgatás általános reformjáról  szólnak. £ két fejezet,  mely a 
|..'iizügji adminisztrácziónak az általános közigazgatással vali 
t/i'iusább kapcsolatba hozását tárgyalja, a gyakorlati tapasz-
:.i!ái alapján számos oly eszmét vet trtl, mely illetékes körök-
Mi k nâ y gondolkozni való és feldolgozásra  ajánlható anyagot 
-/.i^aliat. A munka függelékében  egy elvi jelentőségű adóüg\i 
[• jL'bliezés ismertetését közli, pénzügyi törvényeink hézagos-
juií.iuak cléuk illusztrácziójánl. Végül a szerző egy kritikát 

, melyet Kohn Dávid dr.-nak „adóreformokról"  szóló 
munkájáról irt A mintegy 100 oldalos munka, mint látjuk, 
mm tartozik a felszínes  könyv piaczi termékek közé s mint a 
praktikus élet tanulsága és egy éles ktitikai elme józan kő-
iitfceztetéseit  tartalmazó mü ugy az érdeklődő nagy közön-
ségnek, mint a szakférfiaknak  nagy szolgálatot tehet" 

A Magyaromig következőleg ir: „Az adóreform  és 
közigazgatás." „E czim alatt jelent'meg Molnár Lajosnak egy 
kiválóan érdekes röpirata, mely minden pártszenvedéiylöl 
menten komoly alapossággal tárgyalja az adóreform  és köz-
igazgatás kérdését, fejtegetései,  melyeket különösen az adó-
reformnál  a progreszszió és a létminimum elvének az egész 
adórendszerre való kiterjesztése tekintetében meggyőző érve-
léssel és logikai következtetéssel kisér, bizonyára visszhangot 
fognak  kelteni a közhangulatban is, inert s>ocziális bajaink 
egyik orvosszerét épen egy olyan irányú adóreformban  kell 
keresnünk, mely a modern pénzügyi tudomány két nagy elvét 
a tirogreszsziót és a létminimumot nem csak olyan szűk mé-
retben, mint a volt pénzügyminiszter által kiadott memoran-
dumban tervezve van, hanem teljes mértékben kívánja érvé-
nyesíteni. Igazat adunk a röpirat szerzőjének abban is, hogy 
az állami adókkal kapcsolatban meg kell oldani az egyházi, 
vármegyei és községi pótadók kérdését s az adóreformot  ezek-
kel kombinálva együttesen kell megteremteni, mert helyes 
megoldás esak igy irhető el. A könyv ezután röviden ismer-
teti az európai államok fontosabb  egyenes adóit s áttér az-
után a pénziinyi adminrsztráczió egyszerűsítésének kérdésére 
ra itt érdekes példákkal illusztrálja a mostani nehézkes és 
hosszadalmas eljárásnak ugy az adózókra, mint az államkincs-
tárra is egyaránt káros és tarthatatlan voltat. A közigazgatás 
általános reformjáról  szóló fejezetben  pedig egy uj eszmét vet 
lel, bog}- L i. a pénzügyigaznatás szoros szervi kapcsolatba 
liozassék a politikai közigazgatással és pedig ugy a megyei 
központokban, mint a járásokban is és igy a pénzügyigazga-
tásunk mo tani külön állása megszüntetendő volna. 

Mi nem vagyunk pártolói és támogatói a közigazgatás 
úllamositá-ának, de a felvetett  eszme mindenesetre olyan, 
mely megérdemli, hogy azzal a közigazgatási reform  előké-
szilésénéj az illetékes tényezők behaloau foglalkozzanak." 

A Pesti Napló a következőket mondja: „Az adóreform 
és a közigazgatás" czim alatt Molnár Lajos budapesti pénz-
ügyi titkár figyelemre  méltó tanulmányt tett közzé, a mely 
az adoögy minden ágát felöleli  é9 adóreform  kérdését kiváló 
szakértelemmel tárgyalta. A derék munkát, melynek minden 
lapja a pyakorlolt és önállóan gondolkodo szakembert árulja 
el, a laikus is élvezettel és haszonnal togja olvasni. 

A Fővárosi Lap«k igy ir: „Az adóreform  és a közigaz-
gatás" czinien eg) igen i-nlekes és tanulságos füzetet  adott 
ki Molnár La|«s, a pénzügyi szakirodalom buzgó munkása. 
(Wzegezi mindenkor helyes és találó észrevételeit az adóre-
form  kérdése körül; tárgyának nagy szeretete mellett igaz-
szakértelmet s a mi legritkább lévén, legdicséretreméltóbb is, 
stilnsban tisztaságot és elegáncziát mutat. 

Hasonló elismeréssel irnak a többi napilapok: a Festi 
Hírlap, a Hagy a: Hírlap, a Hazánk, a Festor Lloyd, a Neusa 
Fester Journil 

Az Egystértés hosszabb csikkben foglalkozik  Molnár 
L ĵos munkájával s idézeteket is közölve belőle, végül azzal 
fejezi  be kritikáját, hogy „szerzőtől nem lehet eltagadni, hogv 
álláspontját sok elmeéllel és tudással igyekszik megvédelmezni." 

A szaklapok között a Xagyar Eftzigazgatia  szentel 
hosszabb czikket a munkának s azt „mint az elméletben és 
gyakorlatban egyaránii szakértelemmel átbatottat, melegen 
ajánlja tanulságos olvasmányul". 

A Xagyar NemMtguda egy egész fejezetet  közöl is-
mertetésül a könyvből, melyet olvasóinak, mint nagyon Égye-
Jemreméltó és érdemes munkát mutat be. 

A Jlagyar Féai&gjr czimü szaklap ismertetésében azt 
mondja, hogy „azon munkák között, melyek a Wekerle ter-
vezte adóreform  alkalmából megjelentek, kitűnően állja meg a 
helyét. Szakavatottan iejtegeti adórendszerünk hibáit és az 
európai nevezetesebb államok egyenes adóinak ismertetésével 
megjelöli azon utakat is, melyen a magyar adóreformmal  ha-
ladnia kell". 

A Magyar Pénrtgyór, továbbá az Adóhivatalok Lapja 
egész szemelvényeket Uzölnek a munkából és oagy dicséret-
tel irnak arróL Végül a Községi KflzUsy  is részletesen fog-
lalkozik a Molnár Lajos munkájával s azt mondja, hogy „a 
mü a gyakorlati ember szakmunkája, a ki ismeri pénzügyi 
adminisztrácziónk, valamint egyenes adórendszerünk összes 
bajait és hibáit s tapasztalásból kínál azok ellen hatékony 
orvosszerekeL" 

Miként a napi él hetilapok e kritikáiból kitűnik, a fő-
városi ŝ jtó rendkivűl kedvezőleg fogadta  olnár Lajosnak 
„Az adóreform  és közigazgatás" czimfi  röpiratát s e kedvező 
fogadtatást  és dicséretel mi csak örömmel regisztrálbatjnk la-
punk olvasóink, mint kiket, nem kételkedünk, érdekelni fog 
megyénk szülöttének a sikere. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király születés napját megyénk központi 

tisztikara a szokásos módon ünnepelte meg e hó 
18-án Mikó Bálint főispán  ur vezetést» alatt a hely-
Imii plébániáiig templomban ünnepélyes szent misét 
hallgatott a tisztikar, kikhez csatlakozott a hely- j 
li' li sxolgabiróság, tanács, adóhivatal, csendőrség 
s ezeken kivül a kir. törvényszéki elnök vezetése 
alatt a bitósági hivatalok tagjsí s külön a hon-
védség tisztikara egy diszszázaddal, mMy a szo-
kásos diszlövéseket adta meg mise alatt. Mise után 
a tisztikar nagy része a helybeli ref.  templomban 
is isteni tiszteletet hallgatott. — G y e r g y ó -
S z e n t m i k l ó s o n királyunk ő felsége  születés-
napját a szokott űnnepélylyel tartották meg. Meg-
előző estén a főbb  utczák kivilágítva, térzene és 
taraczklövések, másnap a főtéri  templomban ünne-
pélyes szent mise volt, melyen Ferenczy Károly es-
peres-plebános czerebrált segédlettel. A szent mi-
sén az összes hivatalok, csendőrség a pénzügyőr-
ség vettek részt. 

— Szent István napja. Városunkban e 
hó 19-én este az összes épületek ablakai ki vol-
tak világitva s más nap a szent király emlékeze-
tére isteni tisztelet tartatott a r. kath. templom-
ban, melyen részt vettek az összes hivatalnokok, 
egy díszszázad honvédség, csendőrség, pénzügyőr-
ség s a nagyközönség. 

— Gyűlések. A megyei állandó választmány 
folyó  hó 26 án és a törvényhatósági bizottság 27-én 
tartja meg ülését, melyüknek legtöbb tárgyát a 
jövő tanévre adományozni szándékolt ösztöndíjak 
és segélypénzek kiosztása képezi. 

— Lelkész-választás. Kéz.li-Szeutléleken 
a napokban ejtetett meg a lelkész-választás, mely 
aktus, ámbár Csikinegyén kivül esik, ránk C.»ik-
megyeiekre annyiban bir érdekkel — s ezt öröm-
mel konstatáljuk — hogy eme tekintélyes egyház-
község első helyre Markaly Antal csikszentgyörgyi 
és második helyre Csibi Tamás háromszéki, de 
gyergyóditrói születésű plébánosokat, mint megyénk 
szülötteit választotta meg. Harmadik helyre Ta-
más Dávid jutott be. 

— Előleges értesités. A „Csíki Füzetek-1 

t. előfizetőit  értesíteni kívánjuk, Itogy a sajtó alá 
rendezett 7 ik füzet  a hó folyamán  megjelenik és 
az előfizetők  részére szétküldetik. 

— Jutalomdíj életmentésért. A m. kir. 
belügyminiszter k -lellizi Komán Andrásnak az 
odavaló Bodó József  6 éves gyereknek és ugyan-
csak k. feltizi  Gábor Imrének ugyan odavaló Ve-
res József  7 éves fíuunk  saját életük veszélyezte 
tésével a megáradt Kászon vizéből lett kimenté-
séért egyenkint 26 Irt 25 ki' életmeniési jutalom-
dijat utalványozott az állampénztárból. 

— Műkedvelői előadás. A c s i k s z e n t -
m á r t o n - c s e k e t a l v i mükfdveln-egylet  által 
augusztus 11-én rendezett színielőadás minden vá-
rakozásnak megfelelően  siket ü/t. Előadatott Bér-
ezik Árpád: „Nézd meg az anyját" czimü 3 tel-
vonásos vígjátéka. Az előadáson, valamint az azt 
követő tánczvigalmun a közönség szép számmal 
jelent meg n jó kedvvel mulatóit virradtig. Még a 
3-i)t négyest is, nHy pndig csak reggel felé  folyt, 
24 pár tánczolta. A siker első sorlmn a buzgó 
műkedvelőket dicséri, kik Bookor István elnök 
vezetése alatt a legbuzgóbb igyekezettel mindent 
elkövettek a siker biztosítására. Az érdemes tár-
saság valóban megérdemli, hogy a közönség minél 
nagyobb támogatásban részesítse. Az estély bevé-
tele volt színházi jegyekből 59 frl  90 kr, báli je-
gyi kböl 30 fit  10 kr, feliilfizetésekből  10 frt, 
együtt 100 frt.  Kiadás volt 48 Irt 87 kr, igy a 
tiszta jövedelem 51 írt 13 kr, melyből a f.  hó 9-én 
Szent tnártonon történt tüzeset károsultjai felsegé-
jezésére 21 frt  13 kr választmányi határozat, foly-
tán kioszlatott. — Kelülfizettek  : dr. Gyötffy  Gyula 
(Budapest) 5 frt,  Wekenstein Mór 80 krt, Bocs-
kor Ferencz (Mindszent), Pongrácz György (Tus-
nádfürdő),  Pototzky József  (fls.-Szentgyörgy)  5 0 -
50 kit; Itányai Antal, Albert Mihály 40—40 krt; 
Solnay Sándor, Orbán János, Dézsi Ferencz 3 0 -
30 kit; Gábosi László, Kömény Gyula, Baka An-
tal, Benke Sándor, Bálint János 20—20 krt. 

— Betörési kisérlet. A mult napok egyi-
kén Cs.-Karczfalván  a volt „Kaszinó" helyiségen 
át az ifj.  T r o h á n József  kereskedésébe betö-
rést kísérlettek meg. Az ajtót — init a nyo-
mokról megítélhető — fejszével  feszegették  ki, 
de belül akadályra találván s valószínűleg vir-
radni is kezdett s a munkát abban kellett hagyni 
és igy a kasszában volt 800—900 frt  készpénz 
sértetlenül kerül a tulajdonos kezébe. A kisérlet 
a jegyzői iroda alatt, az elöljáróság iroda és az 
éjjeli őr szomszédiágában történt. A tettes kiléte 
iránt nyomozat — tudtunk szerint — folyamatba 
nem tétetett. 

— Csendélet Várdotfalván.  Csikmegye 
ezen klasszikus helyén, hol három tanintézetből 
sugárzik ki a vallás-erkölcsi nevelés fénye,  ma-
holnap álomra sem bajthatja fejét  senki a nélkül, 
hogy a tolyton duhajkodó legénység megrohanáaá-
tól ne kellene tartania. Ámbár e lapok hasábjain 
többször lett figyelmébe  ajánlva a közbiztonsági 

közegeknek a tűrhetetlenné vált éjszakai caendza-
varás és ordítozás, mégis mintha valahol, félre  A 
világtól, hegyek közzé rejtve fekOnnék  ezen köz* 
ség, aképpen nem vesz tudomást az itt történtek-
ről semmiféle  rendőri hatóság. A közelebbi egyik 
éjszakán is részeg legények egy szegény Özvegy 
öreg asszony házába törtek be, hogy onnan éjnek 
idején kihurczolják, a ki kétségbe esetten mene-
kült a szomszédok oltalma alá; másnap este 8 
órakor egy a7 utón haza menő sátoros czigányt 
támadott meg és vert agyba-főbe  a másik jó ma-
dár, mikor is a wgény czigány ordítása a fala 
népét összegyűjtötte; utána való nap estefelé  a 
gimnázium élelmezőjét támadta ki két részeg le-
gény. Valóban ideje volna már akár a községi bí-
rónak kötelessége teljesítésére való szorítása, akár 
pedig a csendőrségnek némelykor a fala  megláto-
gatására való utasítása. 

— Eladó egy jó k a r b a n levő fél  födelfl 
f  a i d o n-k o c s i. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

C S A R N O K . 
^ . z ő s e r ő . 

— Rajz. — 
(Folytatás és vége.) 

Mert nemcsak ügyes elbeszélő, kitűnő tenoris-
ta, nagy humorista, kiváló szemes pásztor ó kegyel-
me, a ki nem egy nyáron önkéntes pásztora lett a 
falu  nyájának minden dij és jutalom reménye nél-
kül — hanem kitiinó vadász is, a ki — mint ilyen 
— nem egy nagy úrral kötött barátságot. 

Egy vadász kalandját ido jegyzem, mivel rit-
kítja párját a mnga nemében. 

— Kinu bokrászok egyszer az erdőben egy-két 
vadász pajiásommmal és pár hajtóval. Lehettünk 
össze-vissza vagy hatan. Porka volt. A kutyám egy 
gyönyörű őzet ugratott fel,  mely a hajtók felé  vette 
utjút. Ezek inegsiritették arra felé,  a hol az én ál-
lásom volt. 

A termetes szép állat egyenesen nekein tartott. 
Sohase láttam oly szép vadnt, a milyen ez volt, a 
mint a hegyoldalon ep;y tisztáson előttem megvillant. 

Mikor a sürübe ért, lehajoltam és a fenyőfák 
törzsei közt átnézve megmértem szemmel a távol-
ságot, a mi közöttem és a vad között elterült. 

Mind közelebb közelebb jött. Mikor lótávolba 
kaptam, reá lőttem. Az óz felbukott.  A mint lelken-
dezve feléje  közeledem, egyszer látom, hogy felakar 
kelui az elejtett vad. 

Oda szaladok, reá ugrom, az óz megfutamodik 
velem az erdő között és mint a villám iramodik 
tova árkon-bokron keresztül. 

Soha ilyen gyorsasággal nem haladtam a lej-
tőn lefelé  sem, mint most felfelé.  Elmaradt sapkám, 
puskám, vadásztáskám, mert én csak arra ügyeltem, 
nehogy kiszaladjon alólam a drága állat. 

Egy-egy fának  neki vetettem útközben a lá-
bamat, mialatt erősen szorítottam az állat uyakát, 
hogy megakadályozzam. De mind hiábba való volt: 
az őz a legnagyobb gyorsasággal fordult  másfelé, 
túljárt az eszemen. 

Lehetett félórája,  hogy igy nyargaltunk a ren-
geteg erdőben, a mikor véletlenül nekem kedvezett 
szerencse. Egy helyt két egymáshoz közel álló fa 
között kellett elhaladni. Itt két fának  neki vetettem 
a két lábamat az őz vissza hökkent, mint az oláh-
falvi  legéuy, mikor az anyja a hiúban tánczolni ta-
nította s addig hóköltette vele a tánezot, mig leesett 
a padlásról. Újból neki ugrott a két fo  között át-
tetsző nyílásnak. Én újból odavetettem a lábaimat. 
Ekkor kénytelen volt megállani. 

A mig igy pihent, leszakítottam pár fagalyat. 
azzal körül csavartam a nyakát s mikor a gúzs jó 
erősen reá volt kötve, leugrottam róla s szépeu haza 
vezettem. 

Oda akartain ajándékozni Matskásy gróf  ur-
nák, a kinek még volt egy eleven őze a kertjében, 
hogy legyen páros, de a kiéhezett vadász pajtások 
megütötték, hogy egyenek a húsából. 

Kevéssel azelőtt, hogy ez történt, jó kutyám 
segítségével egy vadászaton 3 szép, nagy őzet éj-
tettem el szeremcséjére Oroszhegynek. 

Mert ezekből kettőt megvett Oroszhegy köz-
sége, kiküldte a királyi táblára sigy megnyerte azt 
a pert, a mely Szentlélek, Farkaslaka és Oroszhegy 
között tíz esztendőn keresztül húzódott egy közös ; 
erdőség fölött. 

Igaz drágán mentek el ezek az őzek, mert 16 
pengőt két őzért soha sem azelőtt, sem azután nem 
kaptam, de érdemes volt a vásár, bizonyítja Orosz-
hegy. 

Hogy a faluban  tekintély M&ty&s bá, azt min-
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den kis gy ermek tudja. A világért el nem keresz- gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
tezné az ntját senki a fiatalabbak  köziil, pedig a 
mostani gyermekek — a mint Őkelme mondja — 
nem tudnak annyi becsületet, mint a régiek, az ó 
korabeliek tudtak. 

Nem is volt MáriTalvn községében emberem-
lékezet óta lakodalom, nem egy valamire való más 
mulatság, a miben részt nem vett volna Pál Má-
tyás — azt mondják a falujnbeliek. 

Majd minden násziinnepély alkalmával ö a 
násznagy, mivel nála szebben a menyasszonynak 
szánt ajándékot senki se tudja bemondani a föld 
kerekségén. 

Egy rigmust idejogyzok, u melyet ö bizonyára 
a lakodalmakon, mint násznagy szokott elmondani, 
s a melyet nekünk a „liiidüsu-ben előadott. 

,IIa Dciucs gazd inknak nem leooe terhére, 
Kéruök igen szép 'ii a nagy Úristenre, 
Hogy fi(i)clmctísen  lialgassanak erre 
Az cmlieri nyelv ij megnémul ezekre. 
Beszállnék uramhoz, mulatnék házánál, 
Ha konyhája terjedne. 
Hü étel-italért, adnék eziiat tallért. 
Csak ktilvem szerint lenne. 
Kuss ol te liii szolga a konjliára, 
Parancsolj a szakácsnak: 
Konyhája terrdjen, tyúk. r«Vze mejjedjen! 
Mert érzem magamban. 
llogy ma délután a 
Vig mulatozásra 
Nekem is nagy kedvem Jcszun." 
Xagy kedvelője paródiáknak is Múlván bá-

tyám és van is ezen mondásai kilziiit nem egy igen 
sikerült. 

így például a hamvazószeredai szertartást ekkép 
magyarázta meg 

Egy öreg ember ment előttem magát meg-
hamvaztatni. Annak azt mondta a pap, a mikor a 
hamut fejére  hintette 

Emlékezzél meg ember, hog.v porhAI vagy, porrá Ívsz, 
Mig a földön  felül  cisz. 
Nekem meg igy szólt: 

„Holoml voltál, az is lész, 
Mig a földon  tolul élsz!" 

De utánam következett ccy szép fiatal  mc-1 
nyecske, annak azt mondta: 

„Enyém voltál, az is k-sz, 
Alig a földön  felül  élsz!" 

Hogy pedig miképpen osztozott meg három 
szerető felett  legényte egy jó barátjával, a ki szin-
tén szerelmes volt mind a háromba, valamint sok 
másféle  bolondságot csak tőle lehet meghallgatni. 
Azt leírni lehetetlen. 

Xem kellett ő kelmének tanulás, nem iskola. 
Megformálta  őt a természet és rejtett az A kebelébe 
annyit az üserőböl, a mennyi elég arra nézve, hogy 
tulajdonosa mindenki előtt kedves legyen. 

Ki is járt ú kelmének minden fürdői  vendég 
pálinkás butykosáből, boros kulacsából a része a 
nélkül, hogy bár csak egy szóval értésére adta volna 
az illetőknek, hogy ó szomjúhozik. 

Xcm kér ő senkitől semmit. i»e azért adnak 
neki kéretlen is, hiszen a mint a esicsói pap is 
megjegyezte róla. 

.Az Isten küldötte öt a Hargitára, hogy azt a 
sok szegény beteget vigasztalja meg általa." 

Márton  Dávid. 

értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredán 1895. évi augusztus hó 
13-ik napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 2529— 18i>6 

Hirdetmény. 
Alattírt község elöljárósága ezennel köz-

hírré leszi, hogy kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ur Onagy méltóságának f.  évi jul. 
hó 27-én 53213-VI. sz. a. kelt engedélye 
folytán  Gyergyó-Szentmiklós községé-
ben (Csikvármegye) évenkint tartatni szo-
kott országos kirakó vásárok előtt az állat-
vásárok tartama három napra kiter-
jesztetett; tehát virágvasárnap előtt, jun. 
15., szeptember 7. és deexember 13. előtti 
három napon át állatvásárok tartása azon 
megjegyzéssel tétetik közhírré, hogy ezen 
három napos vásár már a folyó  évi 
szeptemberi vásáron kezdetét veendi. 

A község elöljárósága. 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. aug. 13. 

Simon Balázs, Csergő Gyula, 
biró. mjegyző. 

Csik- Menaságon, Benedek Gábornál G méter 
mázsa f  i«xl a p«*r|g<• 14'I i m ni iná;:.s;í 11 k i i. t 
45 frt,  klgramja í>0 kr; li<*7.l» ««eniejre 
lépeinméx tábláiikint. klgramja KO kr; 
m é z e e z e l litere 16 kr; végiíl 2 0 e*H-
l á d Méh, családonkint 5 forint.  3—* 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön V 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi 57i, 50 évi 5°/0 törlesztői köl-

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre f»°/o  amorţi-
záczió «ton, házak építkezési kölcsön fiO»/" 
megkezdésnél. 500/o teljes felépítés  után ti0' 
kamat mellett. Személyhitel '/< évi törlesz-
tésre egész 10/(00 írtig íi én 7°/0 pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

3-12 Budapest, Kerepesi-ut 65. 

közönség becses figyelmébe 

FKMCLOS SZERKESZTŐ: 
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FOMl'N'KATÁKS GYERGVÓBAX 
H O C H S C H I L D LAJOS. 

lvIAÜÜ- íi LAPTULAJDOMOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 368—1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajó AZ 1881. évi LX. 

t>cz. 102. §-a értelmében ezennel kö/.liirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbitóság 1895. évi 
1044. p. számú végzése következtében Bogos Fe-
rencz javára Szatm.íri István ellen 47 frt  95 krs 
jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás 
ntján lefoglalt  s 508 frtni  becsült juhok, szarvas-
marhák és bordószekérből áll6 ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 434. 1895. száma végzése folytán  47 frt 
95 kr tőkekövetelés, és pedig összesen 17 írtban 
bíróilag már megállapiott költségek erejéig Csik-
Szépvizen leendő eszközlésére 1895. évi szeptember 
hé 13-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül ki-
tüzetik és abhoz a veuni szándékozók olj roeg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá 

Bátor vagyok a n. é. városi és vidéki 
ajánlani, hogy raktáromon 

eg37" 2 0 0 f o r i n t o s 
meiiyasHZOii^i k e l e n g y e az alant megjegyzett legjobb minőségű chi-
fonból  és vászonból van összeállítva, úgymint: 

C drb ing tartós chifonból  hímzéssel, 
0 „ „ vászonból B 
(i nadrág tartós chifonból  hímzéssel, 
3 i. • barkettből kézi hímzéssel, 
3 alsó szoknya finom  chifonból  himzésscl, 
3 alsó szoknya finom  barkettből kézi himz<Vsel, 
0 hálőkabát finom  chifonból  hímzéssel, 

12 „ fehér  vászon zsebkendő, 
6 „ batist zsebkendő a jour széllel, 
fi  pár színes harisnya, 
0 „ fekete  harisnya, 
3 drb 6 személyes asztalterítő, 

szalvéta, 
törtllköző 
6 személyes kávés teríték színes, 
lepedő egy szélességben tartós minőség, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő erős vászonból, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő chifonból, 
párna, 2 capric nanking tok, 
cacliemir paplan, 
különböző konyliatörlő, 
szürke cselédtörölköző, 
párna s dunyha színes canaváassből. 

Még bátor vagyok megemlíteni, hogy a/, idény előre haladta miatt a 
nyári mosó és szőr kelméket tetemesen leszálitottam s becses pártfogását  kéri 

mély tisztelettel 
H á r y G é z a utóda: 

B A R C S A I K. 
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CHLICK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

részvénytársaság 
B U D A P E K T E N . 

Gyár és irodák: Városi iroda és raktár i 
VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 

Gffz-  és járgány cséplö-készUletek, 
számos első díjjal kitűnt. SCHUCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 

m é l y í t ő ó s e g y e t e m e s a c z é l - e l c ó l g . 
eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle 

egy vasú ekék, talajmivelő eszközök 
valaniot 

r 

Schlick-féle  szab. „ H A L A D A S " sorbavető-gépek. 
Takarmánykésritö gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
ijcDneraU gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, és fükaszáló-gópek,  Bzál-

litható mesei vasutak stb. 
EUnjBs flwtM  feltételek.  LetJuttnyotaMi ink. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 9—12 
Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajduos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


