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A stréberségról 
Mindenki stréberség gyanújába keve-

redik, a ki kidüllesztett mellel jár s büszke 
alakja mintha ezt mondaná: Itt vagyok, 
kötelességtek engem észre venni. De nein 
minden önérzetes fellépésű  ember stréber. 
Vajda János, a büszke poéta bizonynyal nem 
stréber. Ellenben az alázatosság másával 
megkenve, találunk szervilis, hízelgő, talp-
nyaló strébereket, a kik antischabrirozással, 
a nagyok előszobáinak taposásával lettek 
valamikké. Én nem tudom a strébereknek 
melyik fajtája  a veszedelmesebb. 

A stréber életelve ez: „Ej, nem érde-
mes tisztességes munkával gyötörni magun-
kat. A tisztességes munkát megvetik és el-
nyomják." A ki a munkája után akar ér-
vényesülni, az naiv, mindent a hiúság mozgat 
ma. „Találd el a hatalmasok hiúságát s 
tied a jövő.' Ez a stréber logikája, követ-
keztetése és cselekvéseinek rugója. S meg-
születik társadalmunk egy élősdi specziese, 
a kinek elve mindenképen előre s vagy 
ököllel nyit magának utat, vagy hajlongó 
hátgerinczczel, ha tölfelé  stréberkedik, de 
nyit okvetetlen. 

Ls szerencsére társadalmi berendezke-
déseink egy rettenetes hibája, hogy a stré-
berek száma sok és folytonosan  szaporodik. 
A stréberek mind okosak és müveitek; a 
ki nem müveit, az esze természetes furfang-
jával tör előre a szédelgések tág mezején. 
Az utóbbi azonban csak a kisebb kaliberű 
stréberekhez tartozik s csakhamar elveszti 
lábai alól a biztos talajt, összeütközésbe jut 
a büntető törvénykönyvvel s az igéret fülde 
helyett a börtön révébe evez. 

A stréberek veszedelmesebb fajtája  a 
tanult és okos elem. Az ilyen stréber nagy 
apparatussal fog  hozzá a munkához, kiváló 
szellemi képességgel rendelkezve, előbb tár-
sadalmi pozicziót, de nem czini munkát te-
remt magának, a hol megveti lábát és a 
honnan gyanutlanul folytatja  üzelmeit. 

Bella gerant alii, tu felin  Ausztria, mibe 
— tartják a stréberek is. Jól házasodni, a 
stréberség első neme, a közpályán stréber-
kedni, ez a becsvágyóbb, veszedelmesebb tér. 

Mikor a stréber valamely társadalmi 
pozicziót elfoglalt,  akkor visszatartózhatlanul 
fog  haladni a maga utján. Társadalmi po-
ziczió alatt ne munkát tessék érteni. Mikszáth 
pompásan találta el a stréberek működési 
körét: lázasan gruppirozzák a semmit tevést. 
Cselekvéseinek takarója a munkakör, de ő 
ebben a munkakörben nem a c/.égérnek fes-
tett munkát kultiválja, hanem veszedelmes 
pók hálóját szövi és megcsalja kartársait, 
sokszor a történelmet. Mert akárhány stré-
ber oly ügycsen álezázta szellemi sivárságát 
és életének meddőségét s nagy polezra jutva, 
oly ügyesen tudta a mások érdemeit a ma-
gáénak vindikálni, hogy nevét mint alkotóét 
jegyzi fel  a történelem, pedig nem volt 
egyéb, mint stréber. 

Vakmerősége elsimítja a legveszedel-
mesebb dolgokat, dölyfe  a gyöngébbeket 
megfélemlíti  vagy alkalmazkodó alázatos-
sága és arczátlan hazudozása tőrbe ejti a 
hiszékeny embereket. A becsületesség szürke 
emberkéi el sem merik képzelni, hogy a 
tehetséges és nagyhangú férfi,  a ki lángoló 
szavakkal festi  a hazaszeretetet, az eszme, 

igazi humanizmus fönséget,  lelkétől e az 

ragyogó ideálok idegenek legyenek, mert 
gyakran a stréber az erkölcsiség és becsü-
letesség mézébe burkolva, megérett a bör-
tönre s romlott, eziniktis lelkében a nemes 
eszmék idegenek, csak ajka hirdeti, de lelke 
gúnyosan nézi a megcsalt tömeg érzelem-
kitöréseit. 

S igy halad a stréber s élvezi az élet 
gyönyöreit. A mit a tisztességes ember csak 
Iliiből ismer s a mi legtitkosabb vágyát ké-
pezi, azt ő könnyesen megszerzi. Elegáns 
fesztelenséggel  jár, forgalomba  hozza, szel-
lőzteti nevét, élvezi a hírnév dicsőségét, lo-
vagias és becsületbeli kérdésekben Ítélete 
kérlelhetetlen s az elsőrendű strébert „in 
Hagrenti" megcsípni nem lehet. 

Már az el van végezve! A stréber mint 
a közélet vesztesége fog  meghalni, s a kö-
vetkező stréber-utódnak, a hipokritának 
gyászszavakkal kell elbúcsúznia a társada-
lom halottjától. A Takács Zoltán-féle  pó-
zolok ostoba stréberei hurokra kerülnek ha-
mar, az igazi stréber ilyenkor igy mono-
lógizál: 

— Mit akartál te, ostoba V 

A megyei közigazgatási bizottság 
Üléséről. 

Cs ik -Sze reda , febr.  10. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága Mikó 

Bálint főispán  ur elnöklete alatt rendes havi ülé-
sét ma tartotta meg, melyen a tagok kevés kivé-
tellel megjelentik. 

Az ülés délelőtt 10 órakor megnyittatván, 
mindenekelőtt az egyes közigazgatási ágak szak-
referensei  olvasták fel  mult bóra szerkesztett ügy-
forgalmi  jelentéseiket, melyek különös ügyeimet 
érdemlő mozzanatokat nem tartalmazván, egysze-
rűen tudomásul vétettek. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Egy csíki székely Szt. Péter templomában. 

— Elmondja E. Kovács Gyula. — 
(Folytatás.) 

Józsit, Ákost nem egyszer kaptam rajta, hogy 
félszemmel,  lopva, mosolyogva lesték arezom^n a 
hatást. Czélt értek. Incze egyénisége egészen ha-
talmába kerített. 

— De itt az idő! folytassuk  utunkat, i-enié 
lem, hogy Incze nrék is velünk tartanak. Szólal 
meg Józsi. 

— Hát mi bizony nagy örömmel csatlako-
zunk, ha nem leszünk alkalmatlanok. Fogatok is. 

Indultunk, mentünk — most már három ko-
csival. 

— Na még ilyen parasztot soha nem láttam 
a mióta élek. 

— Hohó! Nem paraszt ez komé, — nem 
lehet az ilyent az alföldi  paraszttal egy kategóriába 
tenni. Incze uram szabad székely, különb mint 
bármelyik kurta nemes a Nyíren, vagy Biharor-
szágban. 

— Miért? 
Mert a szabad székely olyan törzsökös ős, 

nemes faj,  a kinek nincs is nemesi diplomára 
szüksége, mert nemesnek született minden tagja. 
Ez csak neked tűnik fel  unikumnak. Akad ilyen 
példány a Székelyföld  bármely táján, nem egy, de 
akárhány. Olyan nemesi előjogokkal voltak ezek 
felruházva,  a minőről az alföldi  parasztnak még 
sejtelme sem lehetett. Szóval a székelyek közt 
még nincs is úgynevezett paraszt. Mindig ugy ne-
velkedtek s különösen a régi időkben mindig olyan 
körökben foroglak,  hogy mindig méltán ülhettek 
sort akármilyen nagy czimekkel ékesített előkelő 
erdélyi urakkal is. 

— Mind szép és uj dolog előttem. De nekem 
alapjában mégis igazam van. Ilyen állású ember-
ben ennyi intelligencziát, ennyi világban való jár-
tasságot csakugyan nem láttam soha. Hisz ez fe-
leségestől együtt csak olyan mint mi. 

Ha gyönyörködtet a természet szépsége, 
figyelj.  Itt következik Tusnád vidéke — vág közbe 
Ákos. 

Megkísértem leirui. Lehetetlen. A ki látta, 
igazat ád nekem, hogy az ilyen tájakkal szemben, 
az iró tolla, a f̂ stö  ecsetjp, bármily elbeszélői 
képesség: semmi. Fürödtünk, ebédeltünk s délután 
bejártuk a közel eső tündéri részleteket. 

E te a vacsora ideje alatt táviratot kaptam 
Csik-Szeredából Egrytől a direktortól, hogy eszkö-
zöljem ki a fürdőigazgatótól  az engedélyt a hol-
napi vasárnap egy hangverseny tartbatására, mert 
benn bál van és nem tarthat előadást. S én is 
vegyek részt egy szavalattal. Józsi ezt is pompá-
san eligazította. Egy képviselőnek minden könnyű ! 

Vasárnap estére Józsinak és Ákosnak Sze-
i-edában kellett lenniök okvetlenül. lueze mamák-
nak otthon. Nekem pedig a hangversenyen künn. 

A két Molnár fiu  a vasárnapot tehát igazi 
ünnepnappá, igazi vigalom napjává akarta tenni 
részemre. Nagyszerűen sikerült! A nagy vendég-
lőben diszbankettet rendeztek. Délelőtti tizenegy 
órától délután öt óráig, hét-nyolez úrhölgy és tiz-
tizenkét férfi  lelkes társaságában, kifogástalan 
pezsgő és jóizü czigánybanda mellett. 

Ez alatt az ebéd alatt érte el bámulatom 
tetőpontját Incze uram kiváló egyénisége iránt. 
Ki-ki beszélt a maga szomszédjával. En is az 
enyimmel: ő vele. Sok mindent mondott már, a 
mi gyönyörködtetett. Egyszer csak azt mondja, 
hogy : 

— De bát mikor Rómában voltam tavaly. 
— Mint katona ? — képedek rá. 

— Dehogy ! Annak már vén volnék egy kicsit. 
Csak ugy, a milyen vagyok. Egy kis világot látni. 

Egy csiki székely, egy, egyszem gazda em-
ber Rómába világot látni — puszta passzióból!! 

— Mondja Incze uram! Csupa fül  voltam. 
Beszélt is ő sokat; de ma már csak az jnt 

eszembe belőle, a mi akkor is leginkább megfogott, 
irom a hogy mondta: 

— Hát ott vagyuuk a Szent Péter templomá-
ban. Teli van a templom, ember ember hátán, alig 
birok mozdulni. Bámuljuk azokat a gyönyörűséges 
képeket, szobrokat. 

Kimenni nem akar senki, mert tudja min-
denki, hogy jön a pápa, hogy szónokolni tog. Alial 
Most jön, most jön ! Minden feltűnőbb  zajra egy 
bizonyos szószék felé  fordalt  a tömeg, mint egy 
gombolyag. Mellettem egy nagy hosszú pofasza-
kállas angol mereszkedett, oldalán egy iczi-piczi 
puezszos kis asszonykával, a feleségével;  a nagy 
dromedár ember egy fejjel  vált ki közülünk, jól 
látott mindent; de az a szikra asszony csak izzadt, 
csak törölgette a képei, csak fujt  és nem láthatott 
semmit, csnk a boltozat, a kupola ékességeit; de 
azt se nézhette mindig; felfordított  ábrázattal 
megfájul  a nyak, elszédül a fej.  Egyszer csak 
ájulás környékezi Egy kis viz, egy kis viz I De 
honnan? Hogy lehessen itt ahhoz jutni. Az angol 
áll, mint egy faszent.  Átfúrom  magamat a soka-
ságon, beosonok eg> sekrestyébe, felkapom  a vizes 
kannát és megitatom az asszonykát. 

Hálálkodnak azon az ő érthetetlen anglus 
nyelvükön, egyszerre csak friss  csengettyű hang 
repül végig a templomon. Itt a pápa! Ott a pápa 1 
Most megy telteié. Ott van már a szószéken ki-
terjeszti a kezét. Ab! A pápa! A csepp asszony 
ágaskodik, izzad, nyögdécsel, mint egy gilicze — 
de csak nem lát semmit a pápából, nem még a 
sipkája tetejét se. Megesett a szivem szegényen. 

Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van osatolva. 
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A folyó  flgyek  közül megemlítjük a követ-
kezeket. GyimesKözép- és Felsőtök községek kép-
viselőtestületének a körorvosi fizetés  felosztása  és 
lakhelyének megállapítása tárgyában hozott aii» 
páni határozat ellen beadott felebbezése  elutasít-
tatott. 

Csik-Szenttamás községe az ott elvonuló 
szereda-lölgyesi törvényhatósági közút 121—123 
kilometer szakaszának baloldali árkában létesített 
vízvezeték építése, kezelése és fentartása  tárgyá-
ban a vármegye alispánja által hozott elsőfokú 
határozatot megfellebbezvén,  a neheztelt végzés 
nagy részben az ügyre sem tartozó indokokkal 
támogatott felebbezés  annyival inkább helyben ba-
gyandónak találtatolt, mivel a község által hang-
súlyozott túlterhelés a határozatban méltányos 
figyelembe  vétetett az által, hogy a csatorna ösz-
szes levezetési költségei, annak kezelése és fel-
Ügyelete a vármegyei útalap terhére rovattak. 

Csekefalvi  özv. György Péterné a cselédje, 
csatószegi Szép Ádám után felmerült  48 frt  GO kr 
«•polási költségnek megfizetése  kötelezettsége alul 
lementést kérvén, minthogy a nyomozás rendén 
kideiQII, miszerint a 11 éves fiu  gazdája által 
korát és erejét felülmnló  munkára köteleztetett s 
» közben lürtént súlyos megsérülése s abból szár-
mazott betegsége kizárólag a gazda hibájából 
származott, a kérelemnek helyet adni nem lehetett. 

A megyei közgazdasági előadó előterjesztett 
egy statisztikai kimutatást 1884. évi január 1 -tői 
1895. évi deczember 3 l-ig terjedő időre azon ál-
lalkárokról, melyeket a gazdaközönségnek kárté-
kony ragadozó vadak okoztak. 

A kimutatás szerint a jelzett idő alatt ra-
gadozó vadak által elpusztíttatott: 3383 darab 
szarvasmarha, 1833 ló, 11227 juh, 1183 kecske, 
1552 sertés, melyeknek összes kárértéke tesz 
192,576 frt  75 krt. A kimutatás tudomásul véte-
tett s tekintettel arra, hogy azon czél, melynek 
érdekében ezen adatok gyűjtése elhatároztatott 
volt, bár még jó távol van a megvalósulástól, de 
mindig készen és kéznél lesznek egy netán ala-
kulandó állatbiztosítási intézmény létrehozásánál) 
felhasználhatásra,  azoknak további gyűjtése be-
szüntettetni s arról a járási szolgabirák értesít-
tetni határoztattak. 

Vallás- és közoktatási miniszter urnák idei 
3333. számú rendelete folytán  Tusnád, Verebes és 
Madéfalva  községek az iskola épités!" nyert 2600 
3000 és 2500 írtnak az 1875. évi 32. t.-cz. 3l! 
§ a értelmében 15 éven át évenkinti 3%-kal való 
visszafizetésére  utasittatik. 

Veres Lajos csíkszeredai elemi iskolai igaz-
gató-tanitó dijlevele megerősíttetett. 

Sajnálattal vétetett tudomásul vallási minisz-

ter nrnak abbeli leirala, hogy a Gyimesen épiteni 
tervelt községi iskola épitési költségeihez fedezet 
hiányában nem járulhatott. A kászon-jakabfalvi 
róm. kath. hitközségnek Baka Antal kántortanító 
329 frt  fizetésének  400 frtra  való felemelése  iránt 
beadott kérése vallás- és közoktatási miniszter 
úrhoz pártolólag felterjesztetni  határoztatoit. 

A folyó  évben a megye területén lévő tör-
vényhatósági utakon foganatosítandó  munkálatokra 
történő versenytárgyalásokhoz, valamint a teljesí-
tett munkálatok felülvizsgálásához  a bizottság a 
maga kebeléből Böjlhy Endre, dr. Molnár József, 
dr. Fejér Antal és Nagy Sándor bizottsági tago-
kat küldötte ki. 

A vasúti és főbajózási  felügyelőségnek  meg-
keresése folytán,  a szereda-gyimesi határszéli vasút 
épitési czéljaira engedélyezett munkapályának feb. 
ruár 13-án történő mütanrendőri bejárásához a 
bizottság részéről Böjtliy Endre lett kiküldve. 

Végül a javító intézetekbe küldendő és fel-
tételesen szabadságolandó fegyenczek  ügyének el 
bírálására bízatott és az 1878. évi V. t. cz. 43. 
§-sa alapján alakított felügyelő  bizottságba kikül-
kiküldettek Becze Antal alispán és GyörfTy  Ignácz 
bizottsági tag, mely felsorolt  és néhány kisebb je-
lentőséggel biró ügyek elintézése ntán a gyűlés 11 
órakor véget ért. 

Illik, nem illik! Ide ura, oda ura! Azért jött ide, 
hogy pápát lásson; lásson! lehajtok, átkarolom a 
két térdét és magasra kiemelem magunk közzül 
ngy, hogy életében először egyenlő magas lett az 
urával, olt a pápa! 

Látóin a pápát — látom a pápát! Szikra 
bijja, hogy nem tapsolt örömében. Én legalább 
arra magyaráztam azokat az érthetetlen hangokat 
és mozgásokat, a miket a karomban tett és mormolt. 

— De az ura vállon ragad és rettenetes 
dühös tekintettel rám förmed  — beszél, ha ugyan 
beszél, az olyan, a melynek a fele  köpködés — 
azt mondta bizonyosan, hogy miféle  szemtelen vak-
merőség az, a mire én vetemedem! De én csak 
nem eresztem, nem teszem le az asszonyt, hanem 
a mellemen tartva, félig  ö felé  fordulva  épen olyan 
dühös tekintettel magyarázom neki a magam nyel-
vén, hogy: legyen esze! hisz az ő kötelességét 
teljesítem, igazság szerint ueki kellene tartania, $ 
helyette tartom és csak azért, hogy lássa őszent-
ségét a pápát — vagy nem azért jöttek ? Ha nem 
akarja tartani, miért hozta ide? 

Nem hiszem, hogy tudott.volna székelyül, de 
megértett bizonyára, mert egyszerre csak mintha 
megfordult  volna az agyveleje, elkezdett szelíden 
mosolyogni, markolás helyett a vállamat simogatni, 
pénzzel kínálni és köpködés nélkül beszélgetni. 
Integetett, mutogatott, hogy lu innen kijutunk, 
menjek velők, enní-iani fizetnek  mindent. Tisztára 
meghívtak, hogy legyek az ő vendégük. 

Jó, jó! mondok, csak jussunk ki valahogy. 
Ki is jutottunk végre, és annyit mondhatok, hogy 
minden erőmre szükségem volt, hogy megszaba-
feljftk  tőlük. Olyan meleg és erős kézszorításokat 
«afa'se  kaptam életemben, mint attól a nagy bolond 
iBgoltól, meg attól az iczi-piczi kis angol terem-
téstől. 

Én meg újból csak azt mondom, hogy ilyen 
székelyt nem láttam még soha!! (Ellenzék.) 

(Vége.) 

1 « y e r g y ó l g a z d a k o r U g y e . 
- Ferooc2i Károly urnák, a volt gazdakör volt elnökinek. — 

Szépen végig néztem, mi* Ferenczi Károly ur 
kimulalta magát a hírlapi nyilatkozás s abból folyó 
következetes helyreigazítás gyünyörüségei'nen. 

Ha helyre nem igazítja közleményét, nem is 
szóltam volna hozzá, hadd legyen teljes az ö gyö-
nyörűsége s hadd múljék el az a sok hű-hó sem-
miért. Helyreigazításával azonban olyan dilemmába 
keverte magát, melyet szükéges egy kissé kima-
gyarázni. 

Hogy Ferenczi Károly ur ne legyen tovább 
is bizonytalan tévedésben s ne kelljen magát naivul 
helyreigazitgatnia, előlegesen is készséggel kije-
lentem, hogy ama kis (e) aláírásával megjelent 
közleményt én irtani s ama közleménynek tévesen 
vagy balul magyarázott állításaiért a felelősséget 
minden irányban elvállalom. Saját benyomásaimat, 
egyéni Ítéletemet, véleményemet és meggyőződése-
met mondtam el abban. Ha olyanokat is találtam 
elmondani benne, a melyek Ferenczi Károly ur 
nézeteivel nem azonosok, ezt lulajouitbatja nekem 
hibául és helyreigazítani jogosult, de nem jogosult 
arra,' hogy a többek közt a következő szemrehá-
nyást tegye nekem: 

„Sokszor voltak kis (e)-nek — mikor érdekei 
ugy hozták — elismerő nyitkozatai is a legyalá-
zott vezetők egyike vagy másika iránt; de most 
már tudom, hogy azoknak épen annyi értékük vala, 
mint e gyalázkodásának, mert a forrás  akkor is, 
most is tisztátalan volt." 

Hát ezen közönséges csirkefogóhoz  illő gya-
núsító szidalmazás alatt mit ért Ferenczi Károly 
nr? Ön jajgat a képzelt legyalázásért és gyaláz 
kodásért és öu ezzel szemben mit tesz? Kell-e 
ennél nagyobb gyalázkodás, mikor tudja, hogy 
arra még annyi alapja és joga sincs velem szem-
ben, mint egy „fekete  mákszem". 

Mikor voltak, vagy lehettek nekem olyan 
„érdekeim", hogy a „vezetők egyike vagy má-
sika" iránt „e l i smerő n y i l a t k o z a t o k r a " 
lett volna szükségem? Mikor volt hát az a „forrás" 
„akkor is, most is tisztátalan" ? Az ilyen „tisztá-
talan" gyanúsításokat, ha ön is olyan közönséges 
czivil ember volna, mint én, férfiasan  megtorolnám, 
de miután papi emberrel van dolgom, szépeu, nyom-
tatásban kiírom s arczához vágom és felhivom  önt, 
hogy bizonyítson be azon „tisztátalan" „forrásod-
ból velem szemben csak egyet, nem csak önnel 
szemben, hanem teljes életemben akárkivel szem 
ben. Addig pedig az ön „forrását"  piszoknak ne-
vezem, mert ne gondolja, hogy a tisztességes em-
berek sora kizárólag csak az ön becses személyé 
vei kezdődik. 

Ha én valaha és valahol önről — ön szerint 
— „elismerőleg" nyilatkoztam, azt bizonyosan azért 
tettem, mert azt s közügyek körül tanusitott va-
lamely buzgóságával — szerintem — megéidemelte, 
de hogy abban nekem valami érdekem lehetett 
volna, azt józan észszel feltenni  sem lehetne, tudva 
azt, hogy Be nem voltam, se nem vagyok oly ál-

lásban vagy körülmények közt, hogy ilyen „érde-
keim" volnának vagy lettek volna. Hála istennek, 
egyedüli „érdekem" mindig csak az volt és 
az lesz, hogy a? igazságot mindenütt kimondhatom, 

A miket czikkében a gazdakör ügyeiről el-
mond, az semmit mondó dicsekvés és lipitor kér-
kedezés Azokra nézve feutartom  állításaimat, bár 
egyúttal azt is elismerem, hogy a felsorolt  számok-
ban igaza van, de nem ugy és azon okokból, a 
mint ön következtet. Ezt az ügyet magát inni 
azért nem vitatom, mintha önnek igazat nilnék, 
hanem egyszerűen azért, mert sajnálom, hogy eb-
ből az ügyből tőkét akarnak csinálni arra, hi-gy 
elégedetlenséget szítsanak és egyenetlenséget kelt-
senek. 

A gazdasági egyesület — mint a kezénél levij 
jegyzőkönyvből láthatja- készséggel belenyugodott 
abba, hogy önök saját kívánságukra külön egye-
sületet alakítsanak. Mi sérelem van ebben? Hogy 
miért kell a gazdasági egyesületet ezért, folyton 
támadni és szidalmazni, azt következetes észjárás-
sal felfogni  nem lehet. Önök kimondották az elvá-
lást, mibe az egylet beleegyezett, sőt hogy semmi 
akadály ne legyen, a gazdakört feloszlatta.  Mi ok 
van itt még csak a neheztelésre is? Most teljese» 
szabad a tér s a helyett, hogy az egyletet szidal-
mazzák, kezdjenek komoly munkához s minél <-l> l.l> 
lörekedjenek túlszárnyalni sikerekben azt az egy-
letet, melynek körében önök fel  nem találták nagyra-
törekvésükhez a megfelelő  munkakört s annak 
anyagi és szellemi eszközeit. „Ez az igazság" és 
nem az, hogy saját élhetetlenségukért örökösen 
másokat vádoljanak. 

„Közel egy éve lesz mindjárt, hogy kimon-
dották az elszakadást s azóta mit tettek egyebet 
a hírlapi örökös siránkozásoknál, melyekben a 
gazdasági egyesületet okozták mindig? 

Ezt azért van jogom kérdeni, mert mint tu-
dom, Ferenczi Károly nr az alakulóban levő kü-
lön egyletnek is elnöke. Sokkal üdvösebben cse-
lekszik hát, ha inkább annak az ügyében fárado-
zik s békét hagy a gazdasági egyletmk, s annak 
„valamelyik nagy tevékenységű vezetőjéének. 

Legvégül pedig ajánlom, hogy máskor előbb 
rágja meg a mit mondani akar. 

T.  Nagy  Imre. 

L K V E L E Z E S . 
— Jótékonyság. —» 

Cs.-Szeutdomokos, jan. 31.*) 
Nemes községünk nagyszámú értelmiségének 

dicséretre méltó összetartása folytán  főleg  Kiss 'ii-
zella kisasszony és az üt megértő társainak össze-
beszélése és elíiatározúsn alapján sikerült már a mull 
évben is „fillérestélyeket*  rendezni és azt a köz-
ségi szegény szorgalmas elemi iskolai növendékek 
felruházása  érdekében fenn  is tartani. 

' Hogy szórakozásunk még a városiakéval is 
vetélkedik, ezt merem állítani. 

A 10 fillérekből  lassankit egybegyűlt összeg-
ből sikerült inult év deezeinber 12-én IC növendé-
ket részben teljesen, részben pedig a szükséghez 
mérten felruházni. 

Csak hallani kellett volna a felruházott  gyer-
mekek nyilatkozatait s látni a jótékonyság e neme-s 
gyakorlása közben azon öröm könyeket, melyek a 
két derék elnökuó szemeikben gyű ugy űztek ! Nney 
az érdeme e tekintetben fáradhatatlan  pénztárim-
kuuk, Péter Dénes urnák is, kiuek Karácsonyné és 
Krauszné elnöknókkel együtt társaságunk nevében 
hálás köszönetetákell nyilvánítom. 

Nem mulaszthatom el e helyen meg nem em-
lékezni nemes Karczfalva  község értelmiségéről is, 
kik méltán kiérdemelték hálás elismerésünket. 

Folyó év junuár 30-án szívesek voltak ezen 
jótékonyczélu összejövetelünk czéljára Krausz Mi-
hály és neje saját lakásukat rendelkezésre bocsá-
tani s ott Karácsony János nejével együtt mindent 
elkövetni, hogy az estély ugy szellemileg mint anya-
gilag sikerüljön. Az előadások pompásan sikerültek 
és méltán ki is érdemelték azou gyakori tapsokat, 
melyekkel a közönség megjutalmazta Steffel  Lipótné, 
Kurkó Anna, valamint l'éter Dénes, Csáizár Donát 
és Szakács Károly szereplőket. 

Az anyagi haszon is várakozásunk feletti  mely-
hez nagy mértékben a Csik-Karczfalváról  megjelent 
közönség járult. 

Végül csak azt jegyzem meg, hogy oly díszes 
közönséget, miut a tegnapi**) volt, régóta ily össze-
jövetel alkalmával mi nem láttunk. 

Bocsásson meg a hölgykoszorú, hogy tér szűke 
miatt név szerint itt fel  nem sorolhatom. Azonban 
a jövő alkalommal a szerkesztő ur engedőiméből ezt 
is közölni fogom.  KSpetti. 

*) A tndósitis elég későn jött. At ilyen dolgoknak 
pedig caak ugy van értelmük, ha gyónta kapjak. 8cerk. 

**) Axu « január 30-iki. Üzerk, 
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KVLÖ1VFÉ L É K. 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap 

javára. A nevezett czélra a következő adomá-
nyok lolytak be: Bálint Lázár plébános úrtól 60 
frt,  Zilaby Gyula estélyéből 30 frt. 
Jelen számunkban ki van mntatva 80 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés 2891 frt  59 kr. 

Főösszeg ~297rfrT59~kr. 
Azaz: Kétezer kilenczszáz hetvenegy forint  59 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
Qgy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezés. D r a g o i Livius helybeli 
péuzttgyöri biztos első osztályú biztossá nevezte-
tett ki s ugyanez alkalommal Segesvárra helyez-
tetett át. Gratulálunk ezen előléptetéshez, de saj-
náljuk körünkből való távozását. 

— Áthelyezés, Gyergyósalamási Bójás An-
tal posta-és távírda segédtiszt f.  hó 1-ével a dévai 
postahivataltól a csíkszeredai pusta- és táviida 
hivatalhoz lelt áthelyezve, ki is állását e hó 3-án 
elf.  glaltu. 

— Egy u j hi t tudor. Vármegyénk szülöttje, 
az erdélyi egyházmegyének egyik tehetséges fiatal 
papja, esik tusnádi K ó r ó d y Péter theologiai ta-
nár és prefektus  f.  évi január 29-én a bécsi egye-
temen a h i t t u d o m á n y ok t u d o r á v á avat-
tatott. Gratulálunk a fiatal  doktornak s kivánjuk, 
hogy szép tehetségeit, jeles készültségét az egy-
ház és haza javára sokáig értékesíthesse. 

— Esküvő. Becze József  csikszépvizi csendőr-
őrmester közelebbről tartotta esküvőjét László 
PéLer delnei községi tanító és tanitóképezdei torna-
tanárnak nővérével Juliska kisasszonynyal. A szép 
számmal megjelent diszes násznép csinos fogatok-
kal szép menetben vonult Csík Pálfalvára,  a hol 
Buttyán László állami anyakönyvvezető végezte a 
polgári házasságkötést, melynek végeztével a esik 
delnei templomban ünnepélyesen esküdtek örök 
hűséget egymásnak és fogadták  az egyházi áldást. 
Az ünnepélyt a vőlegény házánál gazdag lakoma 
fejezte  be. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Várme-
gyénk törvényhatósága f.  hó 15-én rendkívüli köz 
gyűlést tart s erre a meghivók is szétküldettek. 
A reudkivüli közgyűlés tárgyát az állandó választ-
mány által vármegyénknek a magyar állam ezer 
éves fennállása  emlékére a rendezendő ünnepélyek 
között a koronázás évfordulóján,  1896. junius 8-án 
végbemenő disz felvonulásban  bandérium általi 
képviseltetése tárgyában elkészített javaslata, s a 
törvényhatósági díszközgyűlés és hálaadó isteni 
tiszteletek határidejének kitűzése fogja  képezni. 

— Eljegyzések. Gyergyószentmiklósi ifj. 
L e n g y e l Gergely kiskereskedő f.  év január hó 
19-ikén eljegyezte gyergyószentmiklósi birtokos 
Szeknla János kedves leányát Anná t . — Gyer-
gyószentmiklósi K a r á c s o n y J . János kereskedő 
eljegyezte nagyajtai Zárng Lukács kereskedő szép 
és kedves leányát E l v i r á t . Gratuláluuk! 

— A kiállításra szándékozók figyel-
mébe. A kiállítás igazgatósága majdnem a cso-
dával határos müveletet viszi végbe a kiállítás 
ideje alatt, a mikor is a harmadik osztályon utazó 
földmiveseket,  iparosokat valóban potom árért viteti 
fel  Budapestre és látja el. Az a szegény ember, a 
a ki majdan megakarja nézni a inillpnnáris kiállí-
tást és leszúr 5 frtot,  maga sem akarja majd el-
hinni, hogy mi mindent kap azért. Mondjuk, hogy 
csíkszeredai munkás, vagy egy fiumei  szegény 
iparos leteszi a maga 6 pengőjét s azt mondja, 
hogy készen van az indulásra; hát akkor a csiki 
ember a legközelebbi vasútállomástól vagy a fiumei 
onnan, illetve a 14-ik zóna bármely pontjáról fel-
utazhatik Budapestre és onnan visszautazhatik a 
talajába, vagy városába s azon 5 frtért  még Bu-
«Wpeeten kap lakást és kosztot két napon át; ka-
lauzt a ki vezeti és mindent megmagyaráz neki 
a maga nyelvén, és kap belépti jegyet a kiállítás 
területére. Rendes körülmények közölt az ide-oda 
ntazás 8 frtba  kerülne és még 00 krba a kiállítás 
belépti jegye; de hát hol maradua még a kvártély 
és a koszt ? Szó a mi szó, olyan olcsón még nem 
utazott szegény magyar ember a fővárosba,  mint 
a kiállítás idején utazhatik, a mikor 5 írtból min-
den fntja.  Persze azt mondani sem kell, hogy ez 
a rengeteg kedvezmény bizonyos szabályokhoz lesz 
kötve s hogy az ntazás nem egyenkint, hanem 
csoportokban történik, a mikor is 5-600 ember 
kerül majd össze. A kirándulásban nem csak fér-
fiak,  hanem nök és gyermekek is részt vehetnek, 
minek folytán  egész családok kerekednek majd 
föl,  hogy megtekintsék a látni valókat. Hogy pedig 
ezek a csoportos fölránduiások  minél jobban si-
kerüljenek, az ügyet a megyei főispánok  veszik 
kezükbe. 

— A kegyelet ünnepe. A nemzet önma-
gát becsüli meg, ha a haza nagyjai iránti hálás 
érzetének és kegyeletének adott alkalommal kife-
jezést ad s nem csnpán erényt, de valóban Inza-
fUs  kötelességet teljesít egy tantestület, midőn a 
vezetésére bizott ifjúság  nemes szivében dúsan te-
nyésző ama ritka szép virágot — a hála érzetét 
— gyöngéden ápolja és fejleszti.  Nem szokás ugyan 
a kötelesség hü teljesítését feldicsérni,  mindazon-
ban a tapasztalt buzgalom csekély méltánylásául 
kötelességünknek tartjuk e helyen kiemelni, hogy 
a csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  derék, iigy-
buzgó tanári kara az ifjúságnak  hazafias  szellem-
ben, példás modorban és komoly irányban való 
vezetése és nevelése tekintetében a jelen viszonyok 
között követésre méltó helyet vívott ki magának. 
A kegyelet ritka szép példájának valánk tanúi a 
legközelebbi múltban is, midőn a csiksomlyói róm. 
kath. főgimnázium  derék ifjúságának  önképzőköre 
Eötvös József  báró halálának 25-ik évfordulója 
alkalmából f.  évi február  hó 9-én, vasárnap d. u. 
3'/a órakor a daloskör és zenekar közreműködé-
sével diszgyüléssel kapcsolatos emlékünnepélyt 
rendezett. Miután önképzőküri ünnepélyről lévén 
szó, a nagyobb nyilvánosság jellegének kizárásával 
csakis a tanügy iránt érdeklődő csiksomlyóiak hi-
vattak meg, igy ís azonban az iskola rajzterme 
az előkelő és diszes közönség befogadására  szűk-
nek bizonyult. Pontban 3'/j órakor vette kezdetét 
az ünnepély, melynek 8 pontból álló inüsora az 
irodalmi, szellemi és zenei termékek disztingvált 
összeállítása, csoportozata, Kassay Lajos és Kor-
ber Imre tanár urak kiváló ízlésére vallott. A 
műsornak minden egyes pontja általábau véve igen 
jól sikerült de különös örömünkre szolgál kiemel-
nünk az önképzőkör elnöke Imecs János VIII. o. 
tanulónak Eötvös József  báró felett  tartott, saját 
szerzeményű, mély tanulmányra valló, ritka szép, 
lendületes emlékbeszédet, valamint Gencsy István 
VIII. oszt. tanulónak „A reform  korszak szónokai" 
(1825— 1SÍ8.) ezimü, saját szerzeményű, költői 
hangulat és alapos búvárkodásra valló értekezését, 
melyek mindenike bátran versenyezhetett egy kisebb 
kaliberű akadémiai értekezéssel. A hálás közönség 
szűnni nem akaró tapsokkal és éljenekkel jutal 
mazta a derék szerzőket, kiknek ritka szép jövőt 
jósolunk. A műsor zenei és énekrészei a jól szer-
vezett ének- és zenekar érvényesülése mellett a 
derék zenetanár urat nagyban dicsérik, kinek al-
kalma volt ez ünnepélyen a karok vezetésére be-
tanított, sokoldalú képzettségű tanítványa, Imecs 
János karmesteri tehetségeit is a közönségnek 
bemutalni. A közönség a legszebb és legjobb be-
nyomásokkal távozott, éltetvén a derék tanári kart 
és az ifjúságot. 

— A Szereda városi országos vásár. 
A f.  hó 4—7-ike között lezajlott farsangi  vásár a 
leggyengébbek közé tartozott. A kirakodó vásárt 
megelőző 3 napos barom vásárra alig hajtottak 
föl  annyi eladó állatot, mint más országos vásárok 
egy-egy napjára. Idegen vevő alig mutatkozott s 
eliez képest a kereslet ugyszólva teljesen hiány-
zott, mi miatt daczára az alacsony áraknak, jobbára 
mészárosok által köttetett néhány vásár. Kihatás-
sal volt ezen jelenség a belső piaezra nézve is, 
mennyiben ugy a vásárok, mint az árusok száma 
jóval kevesebb volt, mint máskor. A kereslet in-
kább az élelmi czikkekre szorítkozott. Kész ruha 
árasok, lábbeli készitők, szijjgyártók és szatócs ke-
reskedők a legkisebb számban voltak ielen s leg-
inkább a mézezkalácsosok csináltak üzletet. 

— Zendülés. Az alcsiki vasútvonalhoz tar-
tozó kőfaragó  munkások veszedelmes módját eszel-
ték ki a pénzhez jutásnak : Napok óta nagy csa-
pat «siói állták el az utat a kedd utczában levő 
vállalati iroda kőiül s az iroda vezetőjétől, Bátbori 
Gusztáv vállalati főmérnöktől  pénzt követeltek 
azon az okon, mert alvállalkozójuk a kézhez ka-
pott pénzzel megszökött a nélkül, hogy a munká-
sokat kifizette  volna. Ily czimen a vállalati iroda 
természetesen nem volt hajlandó a munkabért má-
sodszor is kifizetni.  A munkások azonban köve-
telték a fizetést  s fenyegetőztek.  A sok fenyege-
tésre Bálliori Gusztáv, hogy a munkásokat lecsen-
desítse, 500 frt  munkabér kifizetését  megígérte. 
Folyó hó 8-án délelőtt a muukások újból jelent-
keztek az irodánál s azon ürügy alatt, hogy az 
igéit 500 frtot  akarják felvenni,  a többi közül 
vagy három munkás behatolt az irodába, mialatt 
a többiek az iroda körül csoportosultak. Az iro-
dába behatoltak, az iroda ajtaját belülről bezárták 
s Bithori Gusztávtól 1500 frtot  követellek, sőt őt 
megragadták s fojtogatni  kezdették. Az iroda 
szolga az ablakon akart kiugorni, hogy segítséget 
hozzon, de az ablakok is el voltak állva. Ekkor 
Báthori a kivánt 1500 frtot  megígérte s a nyűg-
tatványt ezen összegről a munkásokkal alá is íratta. 
Azon ürügy alatt, hogy a pénz lakásán van, haza 
indult, hova a munkások őt nyomban követték. 
Lakása előtt az 1500 frtot  a munkások átvették 
s nyomban haza távoztak Zsögödben levő szállá-
saikra. Azt mondanunk is fölösleges,  hogy rend-
őrnek sehol nyoma sem volt. Az eset után nyom-
ban megjelent 4 csendőr Baczoni őrmester veze-

tése alatt, kik alig egy félóra  alatt vagy hatvan 
munkást összeszedtek Zsögödben s bekísérték őket. 
Ekkor már két rendőr is büszkén lépdelt a letar-
tóztatottak sorai mellett. Ezelőtt hetekkel figyel-
meztettük a rendőrséget a keddntezai örökös ren-
dftlenkedést-.kre,  természetesen nem sok eredmény-
nyel. Ha ilyenkor bír csak egy szál rendőr Őgyel-
gett volna az utczán, legalább lett volna a ki 
hamar hírt vigyen a csendőrségnek. Igy azonban 
csak a szerencse és saját leleményessége mentette 
meg Bálhorit, hogy meg nem fojtották.  M. m. r. 
m. I.! 

— A csiktaploczai „műkedvelő tár-
sulat" az iskola pénztára javára 1896. február 
hó 17 dikén (hétfőn)  szini előadással egybekötött 
t á n c z m u l a t s á g o t rendez, mely alkalommal 
színre kerül Szigligeti E. „Lelencz" czimii 4 fel-
vonásos népszínműve. 

— Halálozás. Özv. S z á v a Istvánné szül. 
Zakariás Mária f.  évi február  hó 11-én reggeli 8 
órakor 73 éves korában Csik-Szépvizeu, hosszas 
szenvedés után jobblétre szenderült. Hűlt tetemei 
f.  évi febr.  13-án helyeztetnek örök nyugalomra. 
Béke poraira! 

— A csikszépvizi műkedvelő társulat 
a temetkezési segély-egylet javára folyó  hó 16-án 
színi előadással egybekötött tánczeslélyt rendez. 
Színre kerül „Ágnes asszony", eredeti népszínmű 
3 felvonásban.  Irta Lukácsy Sándor. 

— Balesetek a tutajfák  hordása miatt . 
(iyergyó-Szentmiklóson a tutajfúk  hordása különösen 
a tél vége faló  rohamos gyorsaságijai történik, hogy 
u miatt a küz.sóií között a rendes közlekedés sok 
hajjal jár. l.'gy (iy.-SzL'iitmiklós főiitczáján,  mint a 
községen kiviili utakon a tutujfáknak  vég nélküli 
hosszú soia halmi sziiutclenii!. A községi képviselő-
testületnek van ugyan egy határozata, mely a kö-
vezet épségéért bizonyos korlátot szab a község ut-
czáján folyó  fnhordásnak  : azonban nemcsak a kö-
vezetről, hanem a lakosok védelméről is jó volna 
gondoskodni, hogy ne forduljon  elö olyféle  baleset, 
mint ii mult héten a község főiitczáján  történt. Egy 
intelligens és népes család anyja ugyanis rokonával 
s cycrmekével a Temploin-utczában szánon halad-
ván, a tutajfákut  vontatókkal találkoztak s egyik 
borona a síkos talajon egyet oldarolván, oly éröved 
ütötte iiH-f  a szánat, hogy a benne levők mind ki-
hullottak ; s épen a családanya oly szerencsétlenül 
esett a fatörzsre,  hogy u belőle kiálló vas arczát 
egészen keresztül vágta s a fogait  betörte. A bal-
eset után eszmélet nélküli állapotban tették vissza 
a szánba. Ilyenféle  történt Alfalu  község utczáján 
is, hol a vontatással inegsikitott utczán egy kis lej-
tős helyon egy szán hirtelen felfordult  s a benne 
iilő intelligens osztályhoz tartozó házaspárt oly erő-
vel vetette az ott levő csiir kiálló boronáihoz, hogy 
különösön a nö súlyos zuzódásokat szenvedett. Nem 
kellene bevárni, hogy a balesetek ismétlődjenek 
más időben ; s bár a községekben el kellene hárí-
tani a vontatásoktól inegsikitott utak veszedelmeit. 

— A gyergyószentmiklósi „kereskedői 
kör" évi rendes közgyűlését, a tagok száináuak 
részvétével mult bó 19-én vasárnap tartotta meg. 
Elnöki megnyitó s titkári jelentések után a válasz-
tások m>ntek végbe. Elnök lett Cziffra  Mihály, 
titkár Ki itsa Konrád, pénztárnok Lázár J. István, 
gazda Száva Antal. Az igazgató választmány tag-
jaiul mejválasztattak: Dr. Szentpéteri Kristóf, 
Lázár Zakariás, Sáska Kajetán, Lázár János, dr. 
Fejér Dávid, Krisztián Antal, Lázár (iynla, Görög 
Joáckim, Lázár Péter, ifj.  Drótos János, Szentpé-
tery János, Bogdán István, Giacomuzzi Baptist, 
Vákár Lukács, Bocsánczy János, Bocsánczy István. 
A titkári jelentésből kiemeljük, miszerint a körnek 
alig 5 évi fennállása  daczára 708 frt  91 kr va-
gyona van. A jelenlegi kör helyiség a kívánalmak-
nak megfelelő  nem lévén, a kör helyiség tulajdo-
nosa által egész újonnan építendő helyiség fog 
állani a tagok rendelkezésére, mely még most a 
uyáron teljesen el fog  készülni. 

— Gyergyó-Szentmiklóson f.  hó 15-én 
a Laurenczy-féle  nagyteremben zártkörű ifjúsági 
bál lesz, melyre a meghivók már szét is küldet-
tek. A rendező bizottság élén dr. Fejér Dávid t. 
b. elnök, Bocsánczy István b. alelnök és Lázár J. 
István b. pénztárnok állanak. Ez az egyedüli 
tánczinulaiság, mely kivételesen mindig a legjobban 
szokott sikerülni. A rendezőség ízléses kivitelű 
tánczrendekről is gondoskodott, melyekkel a fiatal 
tánezos hölgyeket fogja  meglepni. A tánczmulat-
ságra széles körben készülnek. 

— Szerkesztői izenet. Több tudósitónak. 
Czikkeiket felhalmozott  anyag miatt csak jövó szá-
munkban közölhetjük. Szives elnézés. 

— Egy 3 éves pej, ménló csikó e.IadA. 
Atyja: Furioso. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

— Egy egészen jó karban levő Werlkeim* 
féle  pénzszekrény e l adó . Hol ? Megmondja a 
kiadóhivatal. 
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— Testegyenószeti müintéset . Keleti J . őség, 
Budapest, IV., Korunalierczeg-ntrza 17., az eddigelé sérvkö-
tök és betegipolBsi esskösök késsi tésére léteso gyá-
r á n kiyiil egy uagyszal>Asu, a modern technikának teljesen 
megfelelő  míihelyt líjitolt, Budapest , IV., Bos té ly-u tc ia 
(Károly-laktanya 15.) mcljlien nrvo3selié>zeti aczelánik, 
testegyenéssi készülékeket, Ilessing-rendszerü elismert 
mnderékfüsök,  nyúj tó- és járógépek, műlábak és mu-
kezek, valamint minden c szakmália vágó aczélárnk, villany-
gépek, kötó'azerek sil« ki-sziltilnek Szenvedők, kiknek ily 
készülékekre szükségük van- felkéretnek,  szíveskedjenek fenti 
czégtől költségelőirányzatot vagy krpca árjegyzéket kérni. 
Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készü-
lékek havi részletekre adatnak. Isméleladóknak enged-
mény. Üzleti elv: Szigora pontos kiszolgálás, legjntányo-
sabb árak. 4 " 1 0 
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«ECiHIVÓ. 
A „Gyergyói első Takarékpénitár-Részvénytársasáo" 

ar 1895-ik évi üzletévröl 

XVI-ik évi rendes közgyűlését 
Gyergyó-Szentmikláson. 1896-ik évi február  hó 23-án d. 
u. 3 órától kezilmlüleg a Laiircntzi-féle  nagyteremben tartja 

meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, 

a szavazati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a 

Itö/gyülés határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatósági jelentés az 1895-iki üzletév-
évről, zárszáuila és a nyeremény-felosztás  előter-
jesztése. 

5. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
G. Felinentvények megadása. 
7. A felügyelő-bizottságnak  ujabb 3 évre 

megválasztása. 
Az alapszabályok 19. § a szerint a közgyű-

lés határozatképességéhez legalább 400 részvény 
képviselete és 20 részvényes személyes jelenléte 
kívántatik. A szavazati jog személyesen vagy két 
tanú által aláirt meghatalmazással ellátott meg-
bízott, által gyakorolható, kinek azonban részvé-
nyesnek kell lennie. Ily meghatalmazást csak tá-
vollevő, vagy meg nem jelenhető részvényesek ad-
hatnak. 

Nó részvényesek csak meghatalmazott, gond-
nokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy 
gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, erkölcsi 
testületek megbízottjuk által gyakorolhatják sza-
vazati jogukat ; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, 
hogy a megbízott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t . r é s z v é n y e s e k értesít-
tetnek, hogy szavazataik gyakorolhatása végett 
„lg  a z o 1 ó - j e gy"-üket — a törz.-könyv 1895. 
decz. 31-iki kivonata szerint — részvénybemuta-
tás nélkül a közgyűlést megelőző három napon, a 
délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  fel-
ügyelő-bizottságtól átvehetik. 

Gyergyó-Szenlniiklóson, 1890. jan. 27-én. 
A „gyergyói  első  takarékjwmtár  részvénytársaságu 

igazgatósága: 
Görög Joachim s. k. Csiky Dénes s. k. 

titkár. elnök. 

Pályázati hirdetés. 
A csiktusníídi fürdő  birtokosainak szö-

vetkezete — Csikmegyében — Csik-Tus-
nídfiirdőn  vállalkozók által építendő gyógy-
teruiének felépítésére  ezennel pályázatot hir-
det a következőknek tudalása mellett: 

1. A költségvetésben megállapított épít-
kezési ár 47,821 frt  81 kr. 

2. Az építés azonnal megkezdhető és 
1897. évi niájtis 31-én teljesen befejezve  át-
adandó. 

3. Az építkezésre vonatkozó tervek, 
költségvetés bármikor az igazgatóságnál — 

Brassó-vár-utcza 7. sz. a. — megtekint-
hetők, itten a további felvilágosítások  is 
megadatnak. 

4. Az ajánlatok f.  évi niárczíus hó 6-án 
az ajánlott összeg 10°/o-nak készpénzben vagy 
értékpapírokban való melléklésével „Csik-
Tusnádfürdő  igazgatóságának Brassó, vár-
utczn 7, sz. a." czimezve küldendők. 

5. A versenytárgyalás f.  évi UlárczillS 
hó 8-áll d. e. 9 órakor Tusnádfürdőn 
tartatik meg, ezen napon és órán tul beér-
kező vagy bánotpénzzel el nem látott aján-
latok tekintetbe nem vétetnek. 

1896. február  3-án. 

1—3 A fürdőigazgatóság. 

Szám 4875—1895. 
tkvl 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gywgyúszentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi íiatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói I-sö mezőgazdasági előleg-egylet végrehajta-
tónak, ditrói Bángi Árpád és neje Csercsés Mari 
és Csibi Sándor végrehajtást szenvedő elleni 270 
frt  tökekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
bon a csíkszeredai kir. törvényszék a (gy.-szent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő Ditró köz-
ség határán fekvő  a ditrói 3309. sz. tjkben fog-
lalt 18141. brsz. a. 4 frt,  20557'a. hrsz. a. 9 frt. 
27727. hrsz. a. 8 trt. 17069. hrsz. a. 10 frt,  35859. 
hrsz. a. 2 frt,  35803. hrsz. a. 9 frt,  35875., 35878. 
hrsz. a. 6 frt,  35943., 35954. hrsz. a. 4 frt.  3G078, 
hrsz a. 18 frt,  36576. hrsz. a. 4 frt,  36580. hrsz. 
a. 2 trt becsértékü, a 3149. sz. tjkvben foglalt 
14254., 14255. hrsz. a. 8 frt,  19052, 19053. hrsz. 
a. 16 frt.  20518. hrsz. a. 24 frt,  19258. brsz. a. 
3 frt.,  192G0. hrsz. a. 5 frt,  19532. hrsz. a. 79 
frt,  3242!). hrsz. a. 4 frt,  33793. hrsz. a. 2 frt, 
13947—13950 hrsz. a. 55 frt,  7701. hrsz. a. 
2 frt.  4991. hrsz. a. 2 frt,  783G. hrsz. a. 12 
frt,  7685. hrsz. a. 5 frt,  21156. hrsz. a. 8 frt, 
19954/a. hrsz. a. 58 frt,  11323. hrszám a. 2 frt, 
11260 . 14261. hrsz. a. 4 frt,  7837., 7838. hrsz 
a. 6 frt  becsértékü, az 1808. sz. tjkvben foglalt 

20709—20711., 20729., 20730. hrsz. a. 162 frt, 
20826., 20828. hrsz. a 4 frt  becséi tikü, az 1350. 
sz. tjkvben foglalt  13090-13093., 13098—13101. 
hrsz. a. 11 frt  becsértékü, a 2597. sz. tjkvben 
foglalt  24790/a, hrsz. a. 6 frt  becsértékü és a 
2519. sz. tjkvben foglalt  33209., 31210., 33212— 
:>3217. hrsz. a. 4 frt  becsértékü egész ingatlanokra 
iiz árverést a fennebbi  becsértékben ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1896. évi márczillS 
hó 5-ik napján delelötti 9 órakor Ditró község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok bccsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölő óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az IS81: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni. 

Gy.-Szentmiklóson, 1895. évi nov. hó 20-án. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság. Pá l l Venczel, 
kir. aljbiró. 

Egy erdőfelügyelői  állás ürese-
désbe jővén, felhívjuk  mind azokat, kik 
kellő képesítéssel bírnak és ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy pályázatukat jelen év 
febl 'Uál '  lló 2 9 - i ^ alatt. Írottakhoz adják 
be, évi fizetés  500 frt,  természetbeni lakás 
az erdőn és a szükséges tűzifa,  miután pénz-
kezeléssel van összekötve, 1000 frt  biztosí-
ték kívántatik. 

Gyergyó-AI falu,  189G. jan. hó 29 én. 
Rotli testvérek. 

2—2 Ávéd János. 

gy négy lóerejü csép-
lőgép és hozzátartozó 
here- és repezefejtő-
vel eladó Csik-Tus-
nádfürdőn  Kelemen 
Györgynél. 1—5 

Védjegy. 16-20 

F E R E N C Z-
Vértes % 

(Sósborszesz) 

haszná la tban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 ko rona . 
MŢ* Z K Z a p H a t ó : 

Csik-Szeredában : Gözsy Árpád gyógytárában és Nagy Gyula kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A, ifj.  Derzs.v Antal, t'arczády K. K., Gál János< 

Gergely János és Mállié János kereskedőknél. 
Sz.-Keresztuxon : Jacger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

VERTES LAJOS Sas-gyógy tárában Lúgoson. 

R O B E Y & C O M P . & 
G É P G Y Á E O S O Z , 

B U D A P E S T , IX . kerület, Rákos-utcza 5—». szám. 
Ajánlják 

E G 0 R D" n e v ű 

uj szabadalmazott és jelesnek bizonyult 
— — — —J j c i ^ o u v a . M x u v u j r u i u ^ 

egyesített lóhere-, l u c e r n a - é« más eféle  hüvelyeseket cséplő-, lejtő- és lisztitő-gépiiket. 
8 - 1 0 Á r j e g y z é k é s I s S l t s é g - v e t é s e i k : l ^ á - n a t r a i ^ y e n é s b é r m e n t v e . 

Nyomatott Csik Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" február  12. 7-ik számához. 
F A B S A H r O . 

Olvasókört bá l Ssépvisen. A csikszépvizi iparos 
olvasókör 1896. január 18-án jól sikerült bált rendezett saját 
pénztára javára a Szára féle  nagyteremben A mnlatságban 
reggeli 8 óráig fesztelen  jókedv uralkodott, s a pénztár jöve-
delmét telalfizetésekkel  is szépen gyarapították a következők 
Bálint Iiázár ceikszentmiklósi plébános 2 frt  Vég Ferencz 
mérnök, Scliőnfeld  N., Gergely György gír. kath. lelkész, 
Zakariás Geiű, Osz Mihály, Oláh Károly s. lelkész, Darvas 
Kéla, Filó Károly, László Lőrinez, Szász András, Nagy István, 
ljászló József  1 - 1 frtot  Valter Róbert 80 kr. Bálint Károly, 
Albert Ödön, Fiirky Zsófi  tanitónö, Jakab Ödön, Szabó Lajos 
60—6(1 krt. Miklós József,  Aponyl Károly, Czincziri Ferencz, 
Stuhlmiillcr Antal, György N., Péter Domokos, Mihály Már-
ton, Sipns T Márton, Eszenyei Mihály, Kalamár József, 
Szabó liúni, Blazsik Ferencz, Fazakas Mózes, Szabó Ferencz 
Lukács Károly, Tamás János, Kovács Simon, Antal Domokos, 
Keresztes N., Bariba József,  Tentsch János, Mihály Ignácz, 
Daszbek Sándor és Ferencz 50—50 kr. Ifj.  Zakariás Antal, 
iţj. Dájbnkát Antal, Stoglied József,  Bozavicz Márkusz, Treisz 
N., Zátlukát N., dr. Zakariás htván. Zakariás L. Antal, 
Magyar Pál, Darvas István, Zakariás József  40-4(1 kr. Deák 
Dénes, Sárosi Dénes 30 30 kr. Ambrus Balázs, Léliner Ven-
czel, Bartha István 25- 25 kr. János Péter, Imre Ignácz, 
Orbán Antal, N. N., Pécsi Mihály, Csató Simon, liartha 
Ignác?. Po-nl i T~o nncz, Trohán József,  Kovács József,  Miklósi 
József,  Potoczki Antal, Szatmári Domokos, Shnricza Gáspár, 
Bartalis Ágoston, Veres Béla, Antal Ágoston, Léhner Antal, 
Antal Gergely, Bariba Károly, Márton Antal, Ferencz Lajos, 
Németh József,  Jancsó György, Bartha Antal, Mihály Ágoston, 
Dobos Árpád, Bnzás János 20 - 20 kr. Antal János és Klen-
csár Viktor 10 -10 kr. A kör elnöksége ez nton is köszöne-
tet mend az adakozóknak és a rendezőségnek. 

A csikssentgyörgyi olvasókör £ év január 25-én 
saját pénztára javára rendezett hálou felülfizettek:  Imre Ká-
roly plébános •') frt  40 kr. Rosenfcld  Dávid (Csobányos) 2 frt 
Kánya Imre községi bitó 1 frt  Ml kr. Gergely Péter körjzö 
1 frt  20 kr. Anlal József  pléb. (Mcnaság), Hodor Andrásné 
l - l frt.  Tompos I'ál, Bakó György 70 70 kr. Kovács 
Ágoston 5(> kr. Flesch Géza (Csobányos), Különte László és 
Pzabó Mihály (Kászon) 20 - 20 kr. Üsszes bevétel (KI frt  70 
kr. Kiadás 4(> frt  20 kr. Tiszta jövedelem 14 frt  50 kr. 

Bál Ajnádon. F. hó 2-án az ottani izraeliták a saját 
hitk. részére, a Wallerster Manó nagy vendéglőjében bált 
rendeztek, mely fényesen  sikerűit Jelenvoltak közül felülfi-
zettek : Scbünfeld  X. Szentmihály 4 frt  50 kr. Fischer regb. 
igazg. Taploc/a 4 frt  Ledowszki váll. mérnök 1 frt  50 kr. 
Hegedűs alvállalkozó, Káhán Náthán Samu 1—1 frt.  Lautman, 
Altman, Adl rstein, Schlnglied, Magyari Pál, Kapel, H.isncr 
Ajnád, Kolm váll. könyv., Kisler váll. mechanikus Csik-Sze-
reda, Zakariás Jóska és Zakariás Antal Szépviz 50 60 kr, 
mely összeget ezennel köuönettel nyugtázunk. A l t m a n 
Jákob hitk. kurátor. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS QTERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D LAJOS. 

KIADÓ- és LAPTULAJ L'Oií 03: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

W Y I L T T £ R.*) 
A „Csiki Lapok" folyó  évi 6-ik számában 

.Kenyér irigység" czim alatt dr. Bocskor Béla 
megyei tiszti ügyész ur és e lapok „felelős  szer-
kesztője" egy n y í l t t é r i czikket telt közzé, 
melynek *) alatti alrovatában ugy kívánja közle-
ményének tárgyát feltüntetni,  mintha az „személyi 
jelegénél fogva"  okvetlenül nyílttéri rovatban tar-
toznék, holott az alispán úrhoz általunk benyúj-
tott és dr. Bocskor Béla ur nyílttéri czikkéböl 
egész terjedelmében megolvasható 363/1. a. i. sz. 
beadványunk nem személyi, hanem a megyei köz-
ügyet mélyen érdeklő jelentést és kérést tartal-
mazza, és igy — ha már okvetlenül czikkezni 
kellett — az a közönség érdekének szánt általá-
nos rovatban is láthatott volna napvilágot. 

De hát ha már azt a „Csíki Lapok" auyagi 
érdekében vagy — tegyük fel  — dr. Bocskor 
Béla nrnak, mint egyénnek személyes felelőssége 
tudatában „nyílttéri rovatnak" szánta, nekem ez 
ellen sincs kifogásom  s épen ezért remélem, hogy 
a *) alatti szerkesztői megjegyzésben hangsúlyo-
zott „andea tur et altera pars" elvéből kifolyólag 
ezen válaszom egész terjedelmében és csonk italian 
fog  a lap nyiltterében közzé tétetni. 

Ennek reményében magára a nyílttéri czikkre 
áttérve, az ügy megvilágítása érdekében első sor-
ban is azt kell felemlítenem,  — mert a dr. Bocskor 
Béla nr nyílttéri czikke ugyan hallgatással mel-
lőzi — hogy Csikmegye törvényhatóságának a 
nagyméltóságú magy. kir. belügyminiszter nr által 
is hatályban fentartatni  rendelt határozata és sza-
bályzata szerint a megyei tiszti ügyész el van 
tiltva magán perek folytatásától  s általában az 
ü g y v é d s é g g y a k o r l a t á t ó l . 

Minthogy pedig az 1895. évi deczember hó 
19-iki megyei törvényhatósági közgyűlés által tiszti 
ügyészszé megválasztott s ugyanakkor a hiva-
t a l i e s k ü t l e t e t t dr. Bocskor Béla nr a ke-
zén levő magán pereket nemcsak 1895. deczember 
31-ig, banem 1896. jannár 23-ig, sőt még e mai 
napig is a kir. törvényszék pertárában és a kir. 
járáBbi lóságnál akadálytalanul folytatta  és foly-

ni E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
H a filial  a Sacra. 

tatja: igen is helyén valónak láttam dr. Fejér An-
tal ügyvéd nr és kartársam t ö b b s z ö r indo-
k o l t a n i s m é t e l t s dr. Csiky József  ügyvéd 
ur és kartársam által szintén t ö b b í zben he-
l y e s e l t i n d í t v á n y á t elfogadni  s hárman 
egyetértőleg 363/1. a. i. szám alatti közös bead-
ványunkban a megye alispánját a már esküt tett 
megyei tiszti ügyész eme törvéuy- és szabályelle-
nes ténykedéséről értesíteni s arra kérni, hogy a 
megyei törvényhatósági határozatnak a saját ha-
táskörében érvényt szerezzen. 

Hogy a megye nagyságos alispánja é p e n a 
t ö r v é n y e k és m e g y e i s z a b á l y r e n d e -
l e t e k ő r é ü l m e g v á l a s z t o t t dr. Bocskor. 
Béla megyei tiszti ügyész urat ezen szabályok be-
tartására okvetlenül utasította, azt az alicpán ur 
nak széles körben ismert erélyességénéi fogva  két-
ségbe vonni sem merném; de hogy dr. Bocskor 
Béla megyei tiszti ügyész ur a n n a k d a c z á r a 
ü g y v é d i magán p r a x i s á t mai n a p s á g 
is e g é s z n y í l t a n „felemelt  fővel"  kezeli, csak 
azért látom szükségesnek felemlíteni,  mert a nyílt-
téri czikkben dr. Bocskor ur a tisztesség kérdé-
sével többször ismételten foglalkozván,  amma kö-
rülmény a tisztesség kérdésének megítélésében kell, 
hogy némi figyelembe  részesüljön. 

Ha már most ezek előre bocsátása után a 
nyílttéri czikk sorain tovább haladunk, első sor-
ban is önkényt szemünkbe ötlik, hogy az alispán 
úrhoz benyújtott közös kérelmünk k ö z h i v a t a l -
nok k ö z é r d e k ű ténykedésére vonatkozván, a 
kérdés magánjellegűvé át nem változtatható. Úgy 
de dr. Bocskai- Béla ur eme közérdekű ügyet a 
személyeskedés sorával igyekezett bemocskolni. 

Innen van az, hogy az alispán úrhoz benyúj-
tott közös kéremüuk egy csekélyke passusáért, 
melyben azt mondott uk, hogy „még e perezben is 
uj pereket vállal" (a kérvény egyéb tételeire még 
csak reflektálni  sem mer) dr. Fejér Antal urat 
nyílt utczán, engem és dr. Csiky József  urat pe-
dig magánlevélben „hazug"-nak nevezett, sőt en-
gem még távol léteinben is magán uton és szán-
dékosén sértegetett. 

Én ezen kettős sértéssel szemben határo-
zott álláspontot foglaltam  el s a dr. Bocskor ur 
nyílt czikkében közölt levelem szerint annak nem 
csak kifejezést  adtam, hanem illetékes helyen dr. 
Bocskor Béla urat felelőségre  is vontam. Hogy 
pedig dr. Csiky József  és dr. Fejér Antal urak 
az utóbbi indítványára általam is elfogadott  közös 
kérvénynek tartalmát a dr. Bocskor-féle  nyílttéri 
czikk állítása szerint változtatták, vagy módo-
Mtották-e ? 

Hogy dr. Csiky József  és dr. Fejér Antal 
urak a dr. Bocskor Béla tiszti ügyész nr érdeké-
ben az alispán úrhoz még külön módosító nyilat-
kozatokat is adtak-e be? 

Hogy dr. Csiky József  és dr. Fejér Antal 
urak a dr. Bocskor Béla ur nyilt ntezai és magán 
levélbeli sértegetései felelt  mily módon és minő 
egyezkedés árán tértek napi rendre? és 

Hogy dr. Csiky József  és dr. Fejér Antal 
urak eme szolgálataik jutalmazásául elég hálásnak 
tekintik-e dr. Bocskor Béla urnák azon eljárását, 
hogy visszavonulásukat nyílttéri czikkben hozza 
nyilvánosságra? és hogy e nyilvánosság elé hoza-
tal iránt mioö indokból hatalmazták meg dr. Bocskor 
urat? — ezen kérdések hozzám általában nem 
tartoznak és csak annyiban említem fel,  a meny-
ny iben dr. Bocskor ur nyílttéri czikke a dr. Csiky 
és dr. Fejér urak állított visszavonulásából elle-
nem bizonyítékot szeretne felfedezni. 

Pedig én az alispáu úrhoz 363/1. a. i. szám 
alatt benyújtott kérésben foglalt  ténybeli állitáso 
kat, valamint az 1896. január 28-án kelt és a 
nyilttérbeu ismertetett levelemben fentartottam, 
ngy most is egész terjedelmében fentartom,  s va-
lamint nekem nem volt. és nincs okom azon bár-
mit is változtalni, vagy módosítani, ugyanazon 
képen dr. Csiky és dr. Fejér uraknak sem lehetett 
volna semmi legkisebb oknk a visszavonásra. 

Hiszen ama kérvényben csupa két állítás 
foglaltatik.  Egyik az, hogy dr. Bocskor Béla 
ügyész ur „még e perezben is (1896. január 23-án) 
folyó  privát pereit folytatja."  . . . Nos, hát hogy 
akkor folytatta  és hogy mai napság is folytatja 
tisztelt tiszti ügyész nr nyílttéri czikkében sem 
vonja kétségbe, tehát erre nézve bizonyítékot szol-
gáltatnom felesleges.  Már pedig nyilvánvaló, hogy 
ön tiszti ügyész ur az által is „megyei szabály-
rendelet ellen vét, és pedig vét On akkor, a mi-
dőn Önt a megye „közbizalma" épen a törvények 
és megyei szabályrendeletek öréf l l  ültette a 
tiszti ügyészi székbe. 

A másik állítás az, hogy: „dr. Bocskor Béla 
megyei tiszti ügyész ur még e perezben is (1896. 
23/1.) u j p e r e k e t v á l l a l . " 

A kérésnek ezen csekélyke s az ügyre lé-
nyegtelen passusa volna az, melyből dr. Bocskor 
tiszti ügyész nr egész eljárása kiindul. Ebbe ka-
paszkodott kezdettől végig s sértegetéseire is eb-
ből merítette az indokot. Pedig édes tiszti ügyész 
ur önnek ezen esekélyke pontról is csúfosan  kell 
visszavonulnia. . a , a a ~ 

Hiszen emlékeznie kell arra, hogy On 189o. 
évi jannár 29-én 4239., 4240., 4241., 4242., 4243., 
4244 4246., 4246. p. az. alatt, 1896. deczember 

31-én délntán 4—5 óra között pedig óesztendő 
estéjén 4271., 4272. p. szám alatt a helybeli tek. 
kir. járásbíróságnál nem kevesebb, mint 10 egé-
szen uj pert indított meg mint ügyvéd magánfelek 
képviseletében. Igaz ugyan, hogy ezen keresetek 
egy része az 1895. év utolsó hivatalos pereseiben 
nyújtattak be, de az én véleményem az, hogy tisz-
telt ügyész nr áltól a percztől kezdve, a hogy a 
hivatali esküt letette, nj magán pereket vállalni 
és folytatni  jogosítva nem volt. De ezen pereknek 
az év utolsó napjaitan történt benyújtása még 
más tekintet és más bírálat alá is tartozik, meny-
nyiben Ön tisztelt ügyész ur azokat az év ntokó 
perczeiben nem azon szándékkal nyújtotta be, 
hogy oda heveszszenek, hanem biztosan tudván 
azt, hogy 1895-ben le nem tárgyalhatók, majd 
épen ugy mint egyéb még folyamatban  levő privát 
pereit 1896. évi január 1-ső napja utáni időkben, 
t e h á t m e g v á l a s z t a t á s a jogi ha t á lyá -
nak fo lyama  ala t t , végleg le is jártassa. 

Okom volt tehát már ezen adatok alapján 
állítani, hogy megválasztatása ntán, sőt 1896. jan. 
23-án is uj pereket „vállalt és folytat",  mig ellen-
ben Önnek tisztelt tiszti ügyész ur köztisztességet 
igénylő hivatali állásánál, előképzettségével járni 
kellető tapintatosságnál s főkép  társadalmi és pol-
gári állásunkkal összekötött, egyéni viszonyaink 
higgadt mérlegelésénél fogva  egy hatósághoz be-
nyújtott kérés mikénti elintézése előtt, kofamódjára 
sértegető magánlevelezések helyett egészen más 
utat kellett volna választania, s épen ez indított 
engem .arra, hogy nyilt czikkében közzé tett. leve-
lemet Önhöz elküldjem, míg a sértésekért Ön el-
leti illetékes bírói uton fellépjek. 

Aztán sz'goru tárgyilagossággal ismét tovább 
menve ujolag is kijelentem, hogy kérdéseit közös 
beadványunknak és Önhöz intézett levelemnek tar-
talmát a dr. Csiky és dr. Fejér urak nyilatkoza-
tai után sincs okom módosítani, vagy a példát kö-
vetve kezemet mosni, a már elmondottakon kivül 
még azért is, meit Ön 1896. évi január 16-án a 
csikmenasági Bálint Imréné s társai ellen okmány 
hamisítás miatt megtartott végtárgyaláson mint 
ügyvéd megjelent és ott a védelmet tényleg elő-
terjesztette ; mert Ön 1896. január 23-án — le-
hát épen azon napon a mikor jelentésünket az al-
ispánhoz benyújtottuk — a helybeli t. kir. tör-
vényszék pertárába megjelent s a 154—895. per-
tári szám alatt 189G. január 23-án hivatalosan 
felvett  perfelvéleli  jegyzőkönyv tanúsítása szerint 
a dr. Csiky József  ügyvéd ur által képviselt csik-
szentdomokosi Karda Zsigmond felperesnek  4999 — 
895. p. sz. a. indított rendes keresetére alperes 
György Jánosné szül. Karda Erzsébet meghatal-
mazványát 1896. január 23-án a hivatkozott per-
felvételi  jegyzőkönyvhöz csatolta és ezen magán-
pert 1896. január 23 án mint meghatalmazott ügy-
véd felvette. 

Ezt, tisztelt ügyész ur meghazudtolni, meg-
változtatni, vagy elferdíteni,  magyarázgatni nem 
lehet és ezzel, valamint a fennebbi  végtárgyalási 
védelemmel az is igazolva van, hogy Ön épen Bznn 
perezben is, a melyben én dr. Fejér és dr. Csiky 
urakkal egyetértőleg az alispán úrhoz jelentésün-
ket megszerkesztettük és benyújtottuk szemünk 
láttára 1896. január 1-étől kezdődő időn innen is 
magán pereket vállalt és folytatott  és hogy e sze-
rint beadványunk minden legkisebb kifejezése  és 
állítása a szigorú valóságnak megfelelt. 

Legyen tehát. Ön tisztelt ügyész ur meggyő-
ződve, hogy én nem a választások miatt és nem 
kenyér irigységből, hanem mint ügyvéd és mint 
megyei törvényhatósági bizottsági tag, társaim in-
dítványára és 1895. decz. 19-től 1896. jan. 23-ig 
terjedő egy hónapi időszak alatt alaposan átgon-
dolt meggyőződéssel az alispán nrhoz benyújtott, 
jelentéssel azt kívántam elérni, hogy a törvényha-
tóság szabályainak és intézkedéseinek — mintán 
Ön önkényt tenni nem akarta — Önnel szemben 
felettes  hatósága utján is érvény szereztessék. 

S már most tisztelt ügyész ur talán Ön is 
kétségbe vonhatlanul meg van győződve arról, 

hogy az alispán úrhoz benyújtott kérvényünk 
minden szava, minden betűje a tényeknek megfe-
lelő tiszta valóságot tartalma?; 

hogy Ön tisztelt ügyész ur magán levelében 
— s a mint később megtudtam — nyilt utczán, 
távol létemben ama kérvényben foglaltakért  a köz-
jellegü ügynek magán jellegűvé tétele czéljából — 
tehát czélzatosau — és alaptalanul sértegetett; 

hogy hivatali állásával össze nem férő  ügy-
védi ténykedéseivel az ügyvédi és hivatali tisztes-
ség ellen öntudatosan és szándékosan vétkezett, s 
most is minden perezben vétkezik; 

hogy a megyei törvényhatóság által Önnek 
jogi védelmére bizolt megyei szabályzatok és ha-
tározatok tekintélyét nem .hogy másokkal megtar-
tatni igyekeznék, de sőt^Ön napról-napra az ellen 
vétkezik; 

hogy ezen kényes — s mindenesetre az Ön 
hivatali állásához és az ügyészi tekintélyhez nem 
illő — nyilt czikkezést nagyon meggondolatlanul 
Ön maga ellen kezdeményezte, s 

hogy a felmerült  esetből okulva Önnek nincs 
joga magát tisztesség bírónak feltolni. 

Kérem tehát az flgyet  részemről befejezett-
nek tekinteni s ha lapja érdekében nyilt czikke-
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zésekre bárminő okból szüksége van, válaszszon 
ebez egy magához illő médiumot, mert engem 30 
éves múlttal rendelkező nyilvános s nagyrészt köz-
hivatali pályámon a folytonos  küzdés és munkás-
sás annyira kifárasztottak,  hogy nyílttéri czikke-
léaekben sem önnel, sem másokkal versenyre kelni 
kedvem nincs. 

Csik-Szeredán, 1896. február  10-én. 
Nagy  Sándor, 

ügyvéd. 

hall-
s ezek 

Válasz a Bálint Lázár plébános aláírással megje-
lent, „Az iskolapénz" czimO czikkre. 

Közelebbről kedves lapom, a „Csiki L." ez 
évi 5-ik számát szolgáltaták kezemhez. Huzamosb 
olvasgatás után bele akad szemem a „Nyilttér" ro-
vatban figuráié  közleménybe, melynek elolvosáso 
után, mindjárt eszembe jutott Lévay S.-nak, .Az 
élet* czimü gyönyörű költeményének kővetkező 2-ik 
versszaka: 

„ Mások szerint az élet golgotha, 
Csak hosszú küzdés árán jutsz oda, 
Hol szégyenfával  iit a söpredék — 
Ah e kehelyból egy csép is elég!" 

Régóta már foglalkozom  azon eszmével, hogy 
irok s közzé teszem a esikszépvizi iskolának hagyott 
Reiniseh-féle  alap s knmntainak mikéntjét, de tisz 
tes emberek rábeszélése folytán  hallgattam 
gatlam azért, mert tudlam, hogy a betű öl 
között is legjobban a Guttenberg mozgatható betű 
ábrája. 

Most is, midón gondolkodnám e felett,  aczél-
tollam rám rivall: irj ! mert a betű ölhet, de az 
igazság örök. S kérdein mit irjak ? Hát nem tudod 
No lásd, ha megszabadott irni és kimondani a Jézus 
igéjét hirdetó papnak azt, a mi nem igaz, mennyi-
vel inkább lehet megírni egy tanitónnk az igazsá' 
got. (Az ítéletre az egész czikk folyamán,  semmi 
sem értetődik. Hogy az I-sö s nein a II. birói ítéletet 
közölte onnan van, hogy felmentett  paptársait is a 
nyilvánosság előtt meglmrczolja.) Önérzetem és tiszta 
lelkiismeretem egyetértett e tanácsosai, minek indo-
kából, dióhéjban (mert sok pénzem nincs) ide ikta-
tom a nagyérdemű közönség tájékoztntására a fenn 
érintett alap s kamatai kezelésének történetét: 

1874-beu Reinisch kanonok úrbéri kötvények-
ben 200 frtot  hagyott a cs.-szépvizi iskolának, hogy 
annak kamataiból iskolába járó szegény, de szorgal-
mas róm. kath. gyermekek részére könyvek vásá-
roltassanak. A püspöki hivataltól ez ügyben semmi 
értesítést nem nyerve, egyik vérrokon örököstói az 
iskolaszék a végrendeletet megszerezte s ennek alap-
ján 1875. okt. 22. isksz. határozatnál fogva  az ösz-
szeg és kamat kiadásáért 5/1875. sz. a. felfolyamo-
dott, mire püspök ur 3450/1875. sz. a. leirt, hogy: 
„noha hagyományozó az úrbéri kötv. letéteménye-
zéséről nem intézkedett, joghatóságomból kifolyólag 
én intézkedtem s abban a t. közs. isksz. is meg-
nyughátik, mert a czél igy is el vau érve ;" egyút-
tal a kamatoknak mindeu évben való kiszolgáltatá-
sát is elrendeli. Ennek kapcsán a kainat 1874. jul. 
1-tól 1875. julius l-ig, tehát egy évre, sztiniklósi 
esperes Sánta ur által az isksz.-nek átadatott. 

Ezen időtől, 1891-ig a kamatok kiadása az is-
kolaszék előtt beszüntettetek, s miután semmi fel-
világosítást nem kapott sehonnan, a feuti  püspöki 
leírat alapján, 1880. febr.  3-án tartott isksz. gyű-
lésből B.. L: felhivatott,  hogy a kamatokat az isksz. 
gondnoknak elszámolja, de azt nem tette, s isksz.-
nek semmi felvilágosító  jelentést nem adott. — Az 
isksz. nem tűrhette, hogy n szegény gyermekek is 
jogaiktól elűttesenek, tehát 1883. ápril 5-én isksz. 
gyűlés határozatából, mely gyűlésen B. L. is jelen 
volt s a jzkvet is aláirta, de semmi útbaigazítást 
nein nyujtott, ismét 16/1883. sz. a. a nm. püspök 
úrhoz felirtunk,  hogy 1875-tól a kamat folyósítat-
nék, de erre a püspöki hivataltól választ nem nyer-
tünk. Látva később az isksz., hogy annyi vajúdás 
után, szentczélu eljárása sikerre nem vezet, köz-
vetve egyik székesegyházi kanonoktól 1890-ben, azt 
hogy a kamatok B. L. kezére, rendesen leküldetnek 
ez időig. 

Erre, minthogy B. L. soha arról, hogy a ka-
matok az ó kesére leküldettek, az isksz.-et fel  nem 
világosította, Bem a knmatoknak általa az alapitvá-
nyozó szt. czéljától való önkényü, mondhatni erő-
Bzakos elvonását nem igazolta, az isksz.-nek szá-
madást nem adott be: gondnok ezeknek tudomására 
jutva, a cs.-szeredai kir. törvsz.-nél 1800. nov. 14. 
a bűnvádi feljelentést  megtette, s egyidejűleg a .Szé-
kely N." hírrovatában is B. L.-t provokálta; nov. 
17-én az isksz. gyűlésnek is bejelentette, a hol tu-
domásul vétetvén, a per további folytatásával  is 
gondnokát megbízta. 

1885. szept, 14-én taitott isksz. gyűlésen, me 
lyeu B. L. jelen volt s n jzkvet is aláirta, n Reinisch 
kamat is szóbu hozatott, s noha már akkor két évi 
kamat nála volt, erről a gyűlésnek egy szót sem 

kolakszéknek bizalma B. L. iránt meginogván, ne 
az ő hanem a «esperes utján értesítsen a határo-
zatokról. Püspök ur 4480/1890. sz. a. leirt, hogy 
B L kezére 1499/1883. sz. a. a kamatokat folyó-
sította felhasználásáról  intézkedett s utasította, hogy 
ezt sz iskszkel közölje, de ó ezt nein tette, eltit-
kolta, s a pénzt visszatartotta. 

A fenti  hírlapi czikkre megnyilatkozott B. ii. 
s a Sz N." 184/1890. számában válaszol: ekkor 
ugrott ki a bokorból a uyul; ebből tudta meg az 
isksz., hogy a kamatok 1883/4. tanévtől kezdve fo-
lyósitattak, ebből az ügy miszteriozus voltát, de 
még mindent nem tudott. 

A vizsgálat rendén és nagy utánjárás után to-
vább megtudtuk B. L. raflínirozott  eljárását s az 
isksz. háta mögötti alattomos működéseit, mert az 
isksz. 16/1883. sz. iratáro, az ügy miben állásáról 
püspök ur B. L.-t jelentéstételre hiván fel.  56/1883. 
sz. a. a következőket adja elő : 

(Kihngyva a bevezetés;.) 
.1. A Reiuisch-féle  alap kamatai 1875. óta, a 

esikszépvizi szegény iskolás gyermekek számára a 
magas püspöki hatóság i észéről azért nem leltek ki-
szolgáltatva, mivel a szépvizi róni. kath. jellegű is-
kolák 1875-ben  elközösitotvén  (?)  a magas püs-
pöki hatóság, a kegyes aliipitó szándékúval nem 
tartotta összeegyeztethetőnek, hogy az általa  tett 
alapítványból,  közös iskolát segélyezzen. 

2. Alázatos véleményem szerint nzonbnn a ka-
matok kivolnának oszthatók, miután azzal nem a 
közös iskola, mit  különben  meg sem is érde-
melne,  (?)  de a szegénysorán gyermekek lennének 
segélyezve, mire pedig ft  jelen  szomorú körül-
mények  között  vajmi nagy szükség  volna." 

(Kihagyva a befejezést.) 
Csik-Sztmiklós, 1883. ir.áj. 21. 

Bálint Lázár, plébános. 
Ezen jelentésre püspök urátirt 1499/1883. sz 

a. az alapot kezeló apátnak: „hogy nz iskola kö' 
zössé tétele miatt, ri kamat folyósítása  több éven 
keresztül megakadt. A végrendelkező kiváiiatút tel-
jesítendő, a ki- nein adott kamatokból urb. kötv. vá-
sároljon, s a tőkéhez csatolva, a kővetkező 1833/4. 
tanév kezdetén és továbbra is, a sztmiklósi leik. és 
szépvizi fiókegyház  gondnok nyugtájára fizesse  ki. 
Miről a sztmiklósi pleb. hív. mai napon értesitetett. 
Copia. Áttétetik a cs.-sztmiklósi leik. hivatalnak tu-
domás és alioz alkalmazkodás végett azon felhívás-
sal, bugy n cs.-szépvizi közs. isksz.-et, — válaszul 
a f.  ápril hó 16. sz. a. kelt felterjesztésére  értesítse.' 

Igen, do B. L. mindezeket az isksz. előtt el 
titkolta, pedig azután 3-szor változott az iskolaszék 
s 18 egyénből (3 +) tudnia kellene róla, ha jelenti 
kinálja-e B. L. az isksz.-et a kamatokkal; hisz maga 
B. L. a kamat leküldése után (1883—87.) 9-szer 
volt a gyűlésen jelen, s a jzkvket saját kezűleg 
írta alá. 

Mikor B. L. ellen a vizsgálat megiudult, lótni-
futni  kezdett valótlan bizonyítványok beszerzéseért, 
s egyet kapott is 5 aláírással (3, a kik nem voltak 

tagok f)  de felek  látva, hogy elleatétbe he 
lyezkednek saját, az ískszéki határozatuk- és lelki 
ismeretükkel szemben a törvszéknél a bizonyítvány 
valódiságát megtagadták. — Ezen bizonyítványt 
314/1890. sz. a. jelentéssel a főesperes  úrhoz küldi 
s nagy garral hirdeti, hogy a kamatokkal az iskola 
széket kínálta V ? Pedig ebből egy szó sem igaz 
mert mint fennebb  is jelezém, csak 18 egyénből va 
lakiuek tudnia kellene. 

S kérdem, képzelhetó-e t. olvasó közönség ez 
akkor, midőn 1883-ban, az ő jelen létében a kama-
tok szükségessége folytán  16/1883. (fennebb  is je 
leztetik) püspök úrhoz felírtunk,  s ó őr»/1883. (lásd 
B. L. jelentését) 2-ik bekezdésében „vajmi nagy 
szükség volna," kéri kiadni, hogy azt át ne vettük 
volna ? ? 

Ehez azt hiszem, nem kell kommentár. 1891-ben 
átküldött postatakarék könyvet sat. 112 frt  66 krt, 

azólt. 
Az isksz. csaknem egyidejűleg a bűnvádi fel 

jelentéssel 78/18W). sz. a. püspök úrhoz feliratot 
lutézett, hogy miután a hagyomáuyozó intencziójá-
nak, azaz a végrendelet szellemének, — 3458/1875 
leiratnak nincs elég téve, azért as alapot és kama-
tokát adná ki, — 8 egyúttal jeleztük, hogy az is 

(készpénzt 39 frt  91 krt, tehát ez kezén volt) de 
hogy ez hány évi kamat, hány 0,'0-on kezeltetett, 
hogy valósággal ennyi, kevesebb vagy több kell-e 
arról még máig is le nem számolt. 

Végre 1891/2. té.-e áttétetett 1893. márczius 
10-én 13 frt  4 kr, az 1802/3. csak az 1893/4-ikibe 
26 frt  25 kr tétetett át 1894. febr.  28-án. — Az 
1891/9. és 1895/90. té.-re jóllehet az 1499/1893 
püspöki rendelet szerint minden tanév kezdetén át 
kellene tenni, — még máig sem adatott át, 

Ennyi a valódi tényállás. 
Sokáig untattam e száraz tárgygyal az olvasó 

közönséget, de hogy a valódi kép feltáruljon,  b 
kellő begyőzés magaslatáig megvilágosítsam az ügyet, 
az aktákból és legjobb tudomásom szerint le kellett 
lepleznem a maga meztelenségében saját és az iskBZ 
reputáczlója érdokében. 

Beláthatja az előadottak tartalmából mindenki, 
hogy mennyit küzdött az isksz. a szegény gyenne 
kek jogos tulajdonáéit s a nagylelkű alapító inten-
cziójának életbe léptetéséért. 15 évek hosszú során 
keresztül húzódik az isksz. fáradságos  küzdelme 
Kivilágosodik, hogy B. L. az erd. püspök 1499/83 
sz. rendeletének nem engedelmeskedik; az iskszéket 
a hivatolt «pásztori intézkedésről nem értesiti. 
kamatokat önkényüleg visszatartja; azután postata 
karékba helyezi. Az ÍBkolába járó gyermekek évek 
során keresztül elüttetnek az alapítvány kamatjától 

Ezek láttára elkeseredtünk, de az elkeseredés 
rossz tanácsadó. S ha igy felfort  az emberi szenve-
dély bennünk, s B. L. urat megsértettük, ezt egy 
felhevült  pillanatban követtük el, melyért a törvény 
szigorát elviseltük. 

Az ítélet kimondása előtt megadta a biró a 
kedvező alkalmat a békés kiegyenlítésre, felszólí-
tott, hogy béküljünk ki, do B. L. lelkiatyánál hi-
ányzott a Jézusi szellem, ó nem békült. Neki csak 

törvény által kiszabandó büntetés elérésének volt 
egyedüli czélja, óhaja. 

B. pleb. közli a „Cs. L.u f.  é. 5. számának 
nyiltterén a bíróság Ítéletét, hogy tudja meg a nagy 
világ, az ó fönséges  óhajának teljesülését, a mellett 
még becsületrablóknak (V) is nevez. Gyöngéd lelki-
atyai szavak. Hivei és paptárBaival szemben, neme-
sen dobogó papi keblének megnyilatkozása; a 19. 
század végső éveiben, az omberiség fülébe  elhar-
sogtátott épületes egyházi oktatás; a felebaráti  sze-
retetet hirdető B.-féle  katekizisek ; gyönyörűen meg-
és kireformált  papi hivatás! Ne félj  katholika egy-
ház, mert ha papjaid ilyen kenetteljes igékkel üd-
vözlik paptársaikat és világi híveiket, akkor vissza-
jónek az elmúlt évszázadok példás orkölcsei. 

Aztán B. pleb. nagy hévvel hirdeti a Krisztus 
igéit a szószékből is, csakhogy a mit híveinek mond, 
azt tényei, eljárásaival arczul veri. Hirdeti c Krisz-
tusi igéket: „Szeressétek egymást, mint a mennyei 
atyának gyermekei," de nzért ő, csupa saját papi 
kebelében lángoló gyűlölettel üldözi, a kikre harag-
szik a türvsz. termeiben, a hírlapok nyilt rovatában. 
Tanít mást, hogy ne bántsd embertársad vagyonát, 
de ő azért másoknak legdrágább kincsét, becsületét 
bélyegzi meg „rabló" czimmel. Igaz, hogy midőn 
ezen szót, „becsületrabló kiolvastam, eszembe jutott 

barátnak, a rablóval való históriája: rA rabló 
éjjel, sötétben bemegy a bnráthoz, zeget, zugot ku-
tatja a pénzt, de nem talál. A barát nem alszik, 
kérdi a rablót: „Mit kercssz barátom ? Pénzt! — 
volt a lakonikus válasz. Hjn barátom, hogy lehet 
azt sötétbe kapni, mikor én világos nappal egy krt 
sem kapok." 

Ugy látszik, megrendszabályoz mindenkit, még 
paptársait is, — ha neki véteni találnak, — de ha 

paptársait nagyon művelt közönség előtt ünnepé-
lyes alkalommal, tolvaj,  gazembernek  összeszidja, 
annak nyiltrovutbun kiizlését nem óhajtja s az egy-
házi felsőbb  hatóság által kibocsátott enyhe rendre-
utnsitást elviseli, mig ön [laptársaival szembnn a vi-
lági törvény szigorát applikálja. 

De most jön a java. 
Biilinth L. pleb. hazudni mert püspökének, 

hogy ez által tévedésbe ejtse, mivel 56/1883. számú 
jelentése 1. bekezdésében (lásd fennebb)  azt írja: 

hogy a esikszépvizi róm kath. iskola 1875-ben kö-
zösített el;" pedig a esikszépvizi iskola a hagyo-
mány keletkezése előtt 3—t évvel, azaz 1870-ben, 
államsegélyezett községü jellegű volt. 

Továbbá II. L. nem röstelli a bíróság előtt is 
nyilván hazudni. Az 1895. máj. 16-án tartott vizs-
gálat rendén kikérdeztetvén, azt felelte:  „ő nem 
volt büntetve." 

Már pedig B. L. 1689-ben törvénytelen eske-
tésért a kir. járásbíróság által 30 frtig  lett meg-
büntetve. 

B. L. a „Csiki L." 5. számában ezt írja: „E 
jelzett hírlapi közleményre adott válaszomban jelez-
tem vala, hogy ha majd az ezen ügybeu indított 
vizsgálat befejezést  nyer, az ide vonatkozó ítélete-
ket a lapok rendelkezésére fogom  bocsátani." No 
t. olvasó közönség I B. L. nem elég, hogy a hi-
vataloknál, hanem még az érdemes olv. közönség 
előtt is, — hogy félre  vezethesse — hazudik. Üsse 
fel  bárki a „Sz. X." 1890. 179-ik számát, ha vájjon 
ebből van csak egy betű is igaz '? (Bárkinek szol-
gálhatok vele.) 

Ilyen viszonyok között első sorban kérdem egy-
ház községét, meddig türi meg az ilyen erkölcsöt 
hirdetó papot élén ? Kérdem a Felesik kerületi ér-
demes papságot, meddig lessz solidaritásban egy 
ilyen emberrel ? Kérdem u tek. törv. bizottságot, 
meddig tanácskozik tisztes termében egy ilyen 
egyénnel ? . . . 

Engedjen meg a tisztelt olvasó közönség, mert 
soha sem fanyalodtam  volna el ennyire, ha a kiirott 
czikknek nem lett volna czinizmusa oly undok, mint 
a mily kihívó. 

Ennyit az olvasó közönség tájékozására, mert 
B. L. úrral tudatom, hogy én vele szóba nem fo-
gok állani addig, mig a „Sz. X." 1889. 145. száma 
nyiltterénen közzé tett ezen kifejezésekre:  .hazug, 
rágalmazó, szavát be nem tartó, jellemtelen, becs-
telen" kifejezésekre  vonatkozólag, a nyilvánosság 
előtt ki nem jelenti, hogy azokkal szemben milyen 
elégtételt szerzett volt ? A mig közzé nem teszi, 
hogy az erd. püspök ur miért mentette fel  az espe-
resköri jegyzóség-^és státusgyülési képviselőségtói ? 
De nem különösen addig, mig az általam jelzett té-
nyekkel szemben, gyalázatos hazugságait, a sajtóha-
tóság előtt nem igazolja. 

„No de hiába fürdik  a csóka, 
Nem lesz fehér  abból .Boha." 

És most adieu I 

Nyomatott CsikSzeredában 1896. a laptlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Csiszir  Pető, 
isksz. jegyző. 




