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a férfiak  lcgrfltw ôbb  részének nvárspolgá 
rias közönye és egykedvüsége. A kártya ez 
még valahogy összetartja jöveteleinket. 

Társadal ini viszonyainknak és társalgás 
módunknak ezen visszás állapotán segíteni 
egyik nemes feladatát  képc/.né a vidéki ka-
szinókuak. A mi társas köreinknek nem sza-
bad megelégednie azzal, Imgy tagjaiknak 
egy pár órai szórakozást nyújtanak, Imnem 
hassanak oda, liogy ugy lagjaikimk, mint 

t.*l tol lésére, mint szellemi élvezetre. 

Rendezzenek társas összejövetelekéi, a 
melyekbe a nőket, mint a társas élet. éltető 
lelkeit okvetetlenül bele kell venniök. Ren-
dezzenek hangversenyeket, tliea-estélyeker, 
előadásokat.. S ne elégedjenek meg a keies-
értékii könyvujdonságok megvételével, liá-
nén) lépjenek be azon egyesületekbe, me-
lyek irodalmi termékeit olcsó áron megsze-
rezheti k. 

De még a kaszinók ezzel sem mentet-
ték ki cselekvési teröket. Mint a/, értelmi 
ség és közélet fokozásából  ismét kellene ki-
áradni minden szép Ügynek, mely városius 

Zis városi társas élet. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

T. szerkesztő ur! A minap olvastam 
becses lapjában egy helyes kis c/.ikket, mely-
nek foglalatja  voltaképpen nógatás, olyan 
nógatás, minőbea a kocsis részelteti lovait, 
ha a kerékagyig dagadó kátyú előtt a lo-
vak szíveskednek megállani. 

Kitagadná, hogy kicsiny társadalmunkra 
szintén ráillik e fajta  nógatás. Olyan a kis-
városi társadalom, hogy még egy liasof,lat-
tal éljek, mint a szétpattant üstökös, a mely-
nek részei hulló csillagok alakjában nyom-
talanul eltűnnek a világűrben Olyanok va-
gyunk, mint a bolygók, melyek az ő egy-
iormaságnkkal végzik utjokat. 

Mert csakugyan egy formaságban  éljük 
le napjainkat. Társadalmi életlink egyhan-
gúságát nem zavarja semmi üdvös kezdés, 
nem élénkiti semmi ébresztéai kísérlet. Ha 
valami történni akarna : az a közöny, kis-
szerűség, vagy a kanapé-procesau* „kőszirt-
jén" megtörik. Ugy magunknak élilnk, mint 
a — bocsánat az ujabb hasonlatért — tek-
nősbéka a pánczélja alatt, pedig bizonyjiyal 
mondom az az igazság, az az élni tudás, 
midőn az ember- Rz-örönr-rózsakosaiút 3Jh***-ieFjHWésül!lhfl!k  fenyezojé.' 
heti testvérei fölé. 

Az utilitarius kor szörnyű rombolást 
vitt véghez társadalmi életünkben. A barát-
ságos együttlétet felváltja  az elzárkózottság. 
Rideg gondolkozás hatja át a kedélyeket 
Irigység, féltékenység,  lenézés zsibbasztja a 
társadalmi tevékenységet. A hol valamely 
érintkezés látszik, azt a társadalmi konve-
nienczia csinálja, és nem a barátság. 

Mi következik ebből ? 
Horribilis unalom, tisztelt olvasók. Tes-

sék ásitani. Az unalom társadalmi életünk 
ama gonosz vendége, ki fogvicsoritva,  me-
rev szemekkel néz kedvteléseinkre és ürmöt 
kever a közé. Helyesebben: álomport. Al-
szik is a mi kisvárosi társadalmunk : mint 
a duda. 

Az unalom ellen lehetne tenni : ott van 
a hangverseny, színház, felolvasás,  tánezmu-
latság, ott vannak regényeink, de ezek az 
egyes embert szórakoztatják nem a társasá-
got. És főleg  nőinket sajnáljuk. A kis vá-
rosi nő a mennyiben nincs háztartással el-
foglalva  a társalgás egyediili szórakozására 
van kényszerítve. De milyen egyhangú a 
társalgási tliema. Először a vidék sokkal ér-
zékenyebb, mint a főváros.  Ott lehet be-
szélni a nővilágnak thémákról, melyeket ná-
lunk eltilt a prüdéria. A kis városoknak 
nincsenek Korotaaijai, faképnél  hagyott 
menyasszonyai, egyéb szenzácziói. A kis vá-
rosi összejövetelek a Galeottónak dobbzó-
dáaa: tessék elhinni, egyébről, mint plety-
káról nem igen beszélgetőnk mi. A zongora 
B társasjáték a kedélyességnek jámbor toll-
fosztása.  A leggonoszabb rákfenéje  társas 

életünknek azon dilletánizmus mellett, a mely-

lyel a játék és sport tlzerik. Kétségen kivtil 
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Deczember 
Ne tessék megijedni ! Ezúttal nem az orsz. 

képviselőválasztásról lesz szó, ámbátor az önliig 
nem alszik. Han>-m szólani kívánok a községi 
elöljáróság választásáról, ugy gondolkozván, hogy 
egy kevés diskurstis éppen a jó közigazgatás és a 
köznyugalom érdekében nem árt. 

Ha helyes és korrekt elöljáróság-választást 
keresünk, ilyenül vármegyénkben a gyergyúi szo-
kásokai és eljárási tekiutlieljiik, mert ez, — a 

azok hozzátartozóinak, csilá íjainak alkalmat melleit, hogy mindenoldalú igényeket kielégít, 
adjanak mentől többször ugy eg y pár óm 

S mikor ezeket fennebb  igy elmondtam, 
mit mondjak most már sprcziáliter a csík-
szeredai társas életről V 

Mondjam-e azt, hogy nálunk ez idő 
szerint az az egyetlen kaszinó is, mely most 
a szállásviszonyok miatt vissza huzódottan, 
hogy ne mondjam — ellmzódottan él, csak 
ugy tengeti jobb sors és hivatásra érdemes 
életét, mert a tagok alig támogatják. | 

Emlegessem-e és feUnroljain*c  azt a sok 
egyletet, mely városunkban a társadalmi 
élet felelevenítésére  volna hivatott, de szé-
pen alszik mindenik. 

Nálunk egy szinelőadás, egy hangver-
seny, egy dalverseny egész ritkaság számba 
megy. 

Ei miért? 
A fiatalság,  mely az ily társadalmi moz-

galommal az éltető lelkét és vezetőjét kel-
lene képezze s mely egyedül volna hivatva, 
bogy egy kis életet adjon a társadalomnak, 
ma már meg van vénülve, lelkesedése ki-
hűlt, csak a reális eredményeknek örül, de 
ideáljai nincsenek, ideái nem születnek, mert 
manapság csak komoly okossággal lehet élni. 

Ezelőtt évekkel, mikor Csik-Szereda 
intelligencziája még .harmadát sem tette ki 
a mainak, szépen virult társadalmi életünk, 
majd egy hangverseny, majd egy műked-
velői előadás, majd dal- és zene előadások, 
felolvasások  stb. élénkítették hetenként tár-
sadalmi életünket. Akkor az igények szeré-
nyebbek voltak. 

a lehető legalkotuiáuyosabb és legtisztább. Kzzel 
nem akarom a csíki választások tisztaságát még 
csak gondoláiban is kétségbevonni, de mert ill 
másfele  eljárások vannak szokásban, azoknak ár-
nyékoklalára akarok rámutatni. 

Mert hogy történik a választás nálunk ? 
A kitűzőit időben uiegjeleuik a járás főtiszt-

viselője, s a képviselő testületei jelülő-g} üléssé 
alakítja. A lesüiltl összeül kivétel nélkül, termé-
szetesen az aspiránsok is, s minden állasra jelölik 
egymást, avagy a kii goudoloinra alkalmasnak 
véluek. Ezek közöli végül a főszolg.tliiiú  |elöl 
hármai birónak. Következik a kihirdetés és a ki-
kiállás. Ha a kikiáltás egyltaugu, akkor minden 
jól vau. Ha dissenáns, akkor felhívatnak  azok. a 
kikuek ezen és ezen állási a ezen és ezen ember 
ellen kilogá>uk van, hogy álljanak elé ! Ez pedig 
jffiir  kényes dolog. Meri hát a kandidált* ellen 
lieiu lehet ki l ógás, lévén ő becsületes ember ; de 
az ellenjelöltje jobb tisztviselőnek való. Persze, 
senki elé nem állván, az Ugy el van döntve. 

Az ilyen választásuál természetesen gyakrau 
megesik, hogy eg>ik megválasztott elöljáró irás-
udatlan, a másik korcsmáros, a harmadik pedig 
igy szól ; „Nekem nem kell. Neker.i elég van 
más dolgom." 

Pedig hogy kellene intézni ezen választá-
sokai ? 

A választás napját legalább is egy héttel 
megelőzőleg a községben közhírré kellene leuni, 
hogy ekkor és ekkor ezen és ezen elöljárók vá-
lasztása fog  megtörténni, eunyi évi fizetéssel.  A 
ki iiályázui kíván, az általa óhajtott állomásra 
való jelöltelés végell sajátkezüleg irt kérvényét a 
községi jegyző kezére, legkésőbb a választás reg-
gelén adja be. — A kitűzött reggelen a pályázatok 
beszedetvén, a képviselő-leslület. a főszolgabíró 
elnöklete alatt összeül, a mely ülésben azonban a 
pályázott képviselükuek helye nincs. Itt a pályá-
zatok számba véieluek, s a kívánt állásokra az 
alkalmas egyének kijelöltetnek. Ha valamelyik ál-
lásra pályázó nincs, ezen is lehet azonnal segí-
teni. Ha végül a képviselő-testület azon kéréssel 
járul a főszolgabíró  elé, hogy a főbírói  állásra az 
általa óhajtott egyénekei jelölje, annak is helyet 
kellene adui. 

A jelöltek névsora ily módon összeállittatváu, 
a főszolgabíró  a választóközönségnek tudtára adja 
elsősorban azt, hogy mely állásokra lelt egy egyén 
jelölve? Ezeket, megválasztottaknak jelenti ki. A 
melyikre pedig több egyén jelöltetett, azokból 
megkísérli a kikiáltás utján való választást. Ha a 
kikiáltás egyhangú, akkor jó. Ha pedig több név 
hallatszik, akkor elrendeltetik a szavazás. 

Az ilyen választás igaz hogy a szavazás 
miatt hosszabb, de aztán korrekt, miért is igaz 
jólétekkel ajánlom a főszolgabíró  urak uagybeoü 
figyelmébe. 

— 8. 
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Depntáczió a vasút ügyében. 
Deczember elején, 20 fokos  hidegben a Har-

gitán átutazni istenkísértés, a rendkívül nagy lel-
kesedésére mutat azou férfiaknak,  kik elindulának 
deczember 1-én, csikorgó hidegben a miniszte-
rekhez deputáczióba, hogy Csikómig  kész va-
sutját mozgásba hozzák. 

A  bátor vállalkozó szellemű férfiak  elindu 
Iának éa szerencsésen viasza is érkezének. 

Miért irjam le az utazást innen Oláhfaluig, 
miért, hogy kinek fagyott  meg keze, lába, füle, 
miért énekeljem meg az oláhfalvi  szép vendég-
lösné pompás, ízletes ebédjét, vagy pedig a vas-
úti kupéjában folyt  magyar nemzeti játék forgandó 
szerenedéjét ? Hisz ezen dolgok elsősorban az uta-
zókat, azok gyomrát és zsebeit illetik, a nagy-
közönség, már mint a ml jó csiki közönségünk, 
inkább arra kíváncsi, hogy hát mit és hogyan 
végeztünk, hol van a medve, akarom mondani a 
vasút ? 

Kezdem tehát ott, hogy fáradtan,  álmosan, 
törődötten megérkeztünk Budapestre, a hogy egy-
mást el ne veszítsük, valamint hogy egyesek el 
ne tévedjenek, mert volt ám köztünk olyan is, ki 
először járt Budapesten, mondom az összetartásért 
megszállottunk a Pannoniába, s magunkat amúgy 
Istenigazába kihúzva, kicsinosítva, elmentünk a 
„Fiúméba," hol az ugylátszik előre értesített al-
csiki képviselővel, dr. Qyőrffy  Gyula úrral volt a 
találkánk. 

Meg is érkezett, b az ügyet megbeszélve, 
felmentünk  vele az Országházba, a képviselők 
karzatára, megelözeleg Csíkszereda város képvi-
selőjével, dr. Egyedi Arthur úrral találkozva, fel-
kértük, hogy szíveskedjék depntácziónk élére ál-
lani, s kérésünket tolmácsolva, befolyásával  oda-
hatni, hogy a vasút még e hó folyamán  a forga-
lomnak átadassék. 

A deputáczióhoz csatlakozott Gyergyó kép-
viselője is, Lázár Menyhért ur. 

Mig mi a karzaton hallgattuk az Ország-
házban történteket, azalatt dr. Qyőrffy  Gyula kép 
viselő ur ott az Országházban ugy a miniszter-
elnök urat, miut a kereskedelemügyi miniszter 
urat informálta  ügyünkről és kieszközölte, hogy 
másnap délelőtt a kereskedelemügyi miniszter és 
államtitkárja, délután pedig a miniszterelnök 
fogadjon. 

És itt nem mulaszthatom el, hogy ney dr. 
Qyőrffy  Gyula, mint dr. Egyedi Aitlim képviselő 
uraknak szíves fogadtatásunkért,  ügyünk lelkes 
felkarolásáért,  fáradhatlan  buzgalmukért nyilvá-
nosan is őszinte, mély köszönetet az össze* ne-
vében ne mondjak. 

Alcsik képviselőjének modora olyan behízelgő, 
hogy azokat, kikkel ériotkezik, előie megnyeri, 
tapintata, a miénkhez hasonló ügyekben jártas-
sága páratlanul finom,  körültekintő, s ö mindezen 
szép tulajdonokat ügyünk érdekében a legnagyobb 
mérvben kitejtette; mig Csíkszereda város képvi-
selője dr. Egyedi ur, mintha csak mindig közöt-
tünk élt volna, népünket, viszonyainkat oly ala-
posan ismerő és feltáró  szép szavakkal tolmácsolta 
kérésünket, hangoztatva még azt is, hogy miután 
az ország majd minden része kapott millenniumi-
emléket, csak a székelység nem, kegyeskedjék a 
magas kormány a székely népet is ily ezredévi em-
lékben, a vasútnak még ez évben leendő megnyi 
tásábau részesíteni. 

Talpraesett, ügyes beszéde, melyben az el-
fuvarozásra  váró, mintegy 3000 waggon kész 
anyagra is kiterjedt, igazán szivünkből szállott, s 
elragadta még azokat is, kik eddig nem voltak 
dr. Egyedi urnák nagy bámulói. 

A kereskedelemügyi miniszter és államtitkár 
urak válaszokban hangoztatták, hogy tudomásuk 
szerint a vasút még nincs annyira készen, hogy 
a forgalomnak  átadható legyen, de ha készen 
lenne is, miként mi állítottuk, még akkor is a 
megnyitás csak ngy lehetséges, ha a vállalkozik 
az általuk követelt mintegy 70,000 forint  praemi-
umról lemondanak, mert a magyar államvasutak 
azáltal, hogy mintegy 10,000 forintra  menő rend-
kívüli kiadást, mi a csiki vasút hirtelen való meg-
nyitásával reánehezedik, és mit a székelység érde-
kében szivesen meghoz, valamint a téli pályafen-
tartáaí éa a tavaszi idővel beálló rongálások 
helyreállítási költségeit magára vállalja, de mik 

nem a magyar Államvasutakat, hanem a vállalko-
zókat terhelnék, ha a vasutat csak áprilisban 
nyitnák meg, áldozatkészségének elég bizonyítékát 
adta, azonban további áldozatba bemenni semmi 
esetre nem hajlandó. 

Ugyanily értelemben nyilatkozott a miniszter-
elnök ur is, de azon biztatást tette hozzá, hogy a 
mennyiben neki ezen ügyre, mely különben a ke-
reskedelemügyi miniszter nr resaortjába tartozik 
befolyása  ds szavának nyomatéka lehet, azon lesz, 
hogy a mutatkozó nehézségek valahogy elenyész-
tessenek, s a vasút lehetőleg még a milleonáris 
évben a forgalomnak  átadassék. 

Ezen biztató válasz után Ö Excellentiáját 
megéljenezve, távoztunk, hogy készüljünk hazafelé. 

Most már csak az van hátra, hogy képvise-
lőink ne hagyják az ügyet elaludni. 

* 

Kirándulásunknak voltak humoros oldalai is, 
de miután sem az, hogy egyik társunk falusias-
ságát azzal árulta el, hogy a vásárolni kivánt 
tárgyat azért nem fogadta  el, mert az neki igen 
olcsó, sem az, hogy azon egyetlen estét, melyet 
Budapesten töltőttünk, ki merre felé,  színházban, 
orpheumban, vagy a párizsi mulatóban mulatta-e 
el, már csak azért is elhallgatom, mert házi per-
patvarnak előidézője lenni nem akarok, csak azt 
hangsúlyozom, hogy ügyünket jól végeztük és a 
legszebb reményekkel hagytuk el a fővárost. 

- y -n. 

T e n i t ö - g y t t l é * . 
Csik-Szépviz, nov, 20-án. 

A csiki róm. kath. tanító-egyesület a folyó 
évi november hó 23-áu Csik-Somlyón a tanitó-képsó 
intézet zenetermében főtisztelendő  Bindi Vazul fó-
gymnáziumi igazgató, egyesületi elnök eluöksége 
alatt millenniumi ünnepélylyel összekötött diszgyü-
lést tartott, melyről a következőkben referál: 

1. A meghívóban jelzett tárgysorozat 1. pontja 
értelmében d. e. 9 órakor a Szt-Ferenczrendiek 
templomában ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet 
tartatott, melyen a már addig megjelent tagok buzgó 
áhítattal vettek részt, s adták hálát az Urak Urá-
nak, hogy édes hazánkat ez ezredév alatt fenutar-
totta, s hogy a költő szavai sze-int: 

.És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után 
Megfagyva  bár, de törve nem 
Él nemzet e liazáu !" 

S küldöttek könyörgő imát kérve a Királyok Kirá-
lyát e mind-nnél diâşâbb szép haza jobb jövőjéért, 
s hogy még egy ezredév után : 

„Ne lásson oly hazát, mint 
Kedves magyar hazánk, 
A messze elineuó nap, 
S a nagy kerek világ". 

2. Innen a gyűlésterembe vonulva. — s mert 
a rossz idő és még rosszabb ut miatt a tagok kellő 
időre teljes szamhau meg nem jelenhettek a köri 
dalárdák által éneklendó kar-énekek előadását mel 
lőzni kellett, s e helyett a tanitó-képezde ifjúsága 
a tőle már megszokott készültséggel és érzéssel 
énekelte, Bajkó Máté III. éves növendék Bzabatos 
harmónium kísérete mellett — Kölcseynek nemzeti 
irodalmunkban még eddig páratlanul álló .Hym-
nus*-át, melyért zajos taps és többször meg-meg-
ujuló éljenzésben részesítette a hallgatóság ugy a 
működő ifjúságot,  mint annak fáradságot  nem ismerő 
lelkes vezető-tanárát tiszt. P. Tima Dénes urat. 

Ezután egyesületünknek szeretve tisztelt el-
nöke főtisztelendő  Bándi Vazul főgimnaziámi  igaz-
gató ur visBza tekintve hazánk ezeréves múltjára, 
egy eszmékben gazdag, nyelvezetében gyönyörköd-
tető, szivet és lelket felemelő,  honszerelemre oktató 
s ebből származott kötelezettségünkre figyelmeztető 
beszédben lelki szemeink elé állitá hazánknak a 
lezajlott évezred alatt átélt kevés örömét és annál 
több szenvedéseit; felhívja  figyelmünket  arra, hogy 
hazánk még építésre vár, s ez építkezéshez, ne-
kUnk, tanítóknak kell odaadó éa szorgalmas mun-
kásokat nevelni. És, ba e munkánk szívébe képesek 
leendünk a vallás és haza iránti szeretetet ugy 
oltani bele, hogy az ebből eredó kötelesség teljesí-
tését akarni és tudni fogják,  ha ugy neveljük éket, 
hogy azok életüknek minden peresében, — e nagy 
épületre, — hasaueretetüknek, eaak egyetlen per* 

szemet ia tesiik föl;  az, egy ezredév után oly ma-
gasztos, nagy és dicsé leend, hogy a nemzetek és 
népek milliói hajtanak térdet előtte. 

E tanítva gyönyörködtető megnyitóért, gyűlés 
szeretett elnökét többszörösen megéljenezte, s hogy 
e megnyitó, ne elzárt kincs, hanem egy nyitott 
könyv legyen előttünk, Lakatos Izra tagtárs indít-
ványára elhatároztatott, hogy az — egész terjedel-
mében—jegyzőkönyvbe iktattassák, s ugy a .Csíki 
Lapoban*, mint a .Közművelődésben* közöltessék. 

3. A tanítóképezde ifjúsága  énekelte Véber 
.Bűvös vadász* ozimü négyes dalát, melyért szintáu, 
hosszas tapsot és éljenzéat kapott. 

4. Kandó Katinka csikdánfalvi  kartársnő sza-
valta Tóth Kálmánnak .Előre* czimü költeményét. 
A szónoki hévvel, s nála meglevő nagy képességgel 
előadott szavalatért megéljeneztetek a jegyzőköny-
vileg is kitüntető dicséret és köszönet szavaztatott 

6. A képezde ifjúsága  énekelte Szeutirmay 
Elemér Harczi dalát (Kossuth induló). 

6. Végül az összes tagok unisolo énekelték a 
.Szózatot*. 

Elnök indítványára a képezde ifjúságának, 
különösen pedig annak ügybuzgó lelkes tanárának, 
tiszt. P. Tima Dénes urnák azon odaadó fáradságá-
ért, melylyel az ünnepély művészi részét mintegy 
megteremteni szíves volt, gyűlés őszinte elismerését 
és köszönetét fejezte  ki, s ezt jegyzőkönyvbe is 
iktatta. 

Ezzel a gyűlés ünnepi része vóget ért. 

L E V E L E Z É S . 
Bál Ajnádon. 

Jótékonyozélu bál volt rendezve mult hó 22-ére, 
a sikerre nézve is jótékony hatású előjelek 

mutatkoztak. Mert hát erre annak az aj nádi iskolá-
nak nagy szüksége volt, lévén ő az államnak és 
községnek közös, de mostoha gyermeke, miként 
amaz adomabeli árva, a kit a falu  ruházott, s még 
sem vala rajta semmi sem. Ezúttal akadt egy ilyen 
harmadik Meozenás is, a .magas egek" fenséges 
személyében, és szolgáló a szent érdekében tőle 
kitelhetőleg. Bizonyság rá minden valamirevaló 
emlékesé tehetség, hogy az elmúlt vasárnap már 
délelőtt hullani kezdett az áldás, akkora csomókban, 
mint a kajakom. És rögtönözve lón .olyatén* idő-
járás, a „milyeténkor' szokták a kutyát ölben ki-
hordozni, tolvajoknak megugatására. 

A rendezők megnyúlt arczképét minek feste-
ném le ? Nom alkalmas az zöldfarsangi  thémának. 
(Pardon I a jelenleginek csak a neve zöld). Végre 
is eljött az est, el a váltott lovakkal ide vergődött 
Kozák zenekara Gyergyó-S^eut-.vliklósról és el ak-
kora köz iusóg. hogy a jeles zenekar éppen csak 
volt a kinek játszszék. — Ha a jövedelem nem is, 
de a jókedv ? az már igazán fónyes  volt. Itt vala 
ám a tánezos hölgyek eldorádója. Az igazi szilaj 
elemélen játszó Tóna, a czimbalom szívhez 3Sóló 
akkordjai, a tüzvérü fiatal  uraságok tomboló jókedve, 
kimerült női lábok, pihegő keblek, üvegek pukka-
násai valának a helyzet szignaturái. És a felkelő 
reggeli köd mérgesen szisszent fel,  látván, hogy 
tegnapi munkája nem ugy gyümölcsözött, a miként 
az ő személye kívánta volna. 

Most pedig szóljon a számadó lista I 
Bevétetett jegyekből 56 frt  60 kr., kiadatott 

ugyanannyi, s így a szegény iskola semmi jövedel-
met nem élvezhet. Hogy azonban a legszükségesebb 
felszerelési  kellékekből mégis valami létesüljön, egy 
fali  óra beszerzésére Rozner Jakab, alulirott éa 
Treis János 9 forintot  adtak össze. 

Felülfizettek:  a csik-gyimeai vasútépítő fővál-
lalat 10 frt,  ajnádi Káhán czég 2 frt,  Qoldsteiu 
Mór, Havliosek Ferencz, N. N. 1.20—1.20 frtot. 
Sohönfeld  Miksa, Bernhard Flórián, N. N., Fiacber 
Nándor 70—70 krt, Zatlukal Gyula 60 krt, Botten 
stein és 2 társa 60 krt, Altmann Jakab, Péosi Mi-
hály, Xáutos Elek 50—60 krt, Konoz Bertalan, 
Plaucsák Mihály, Schluglied József  80—30 krt, N. 
N., Kohn Mór, Mihály Márton, Szász István, Szabó 
Ferencz, Winkler Péter, Altmann Mór, Sohenker 
János, Klein Adolf,  Oláh Ferencz, Bors Károly, Ko-
vács András, Veress József,  Nánási 20—20 krt. 

Fogadják a nemesszivű adakozók a rendesőség 
hálás köszönetét. Csík-Aj nádon 1806. november 26. 

Boai» JéM*. 



Deciember 9. O f l I K i L A P O K 50. uám. 

K Ü L O H F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezett czélra Hajduvármegye pénz-
tára 7 frt  45 kr, Trencsénvármegye főpénztára  4 frt 
10 kr, Caikvármegye alispánja 1032 sz. a. 5 frt 
Kískükűlő  vármegye pénztára 8 frt  70 kr, 53485. 
az. postautalványon Budapestről 2 frt  45 kr, Piiskás 
Tamás plébános Csik-Madarason saját gyűjtöiven: 
Puskás Tamás 5 frt,  többen 9 frt  97 kr. 
Jelen számunkban ki ran mutatva 35 frt  67 kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 3419 frt  81 kr. 

Főösszeg: 3455 frt  48 kr 
Azaz: Háromezer négyszáz ötvenöt frt  48 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
Sgy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezés. Weger János csíkszeredai kir. 
adóhivatali gyakornokot a pénzügyminisztérium a te-
mea rékási adóhivatalhoz ideiglenes minőségű adó-
tisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszter 
csik-somlyói Jartó Mártont a sepsi-szentgyörgyi 
pénzügyigazgatásáénál alkalmazott gyakornok-je-
löltet aegélydijas számgyakornokká nevezte ki. 

— Állandó választmány.|A vármegye tör-
vényhatósága által e hó végén tartandó rendkí-
vüli közgyűlés tárgyainak előkészítése végett az 
állandó választmány folyó  hó 19-én Ülést tart. 

— Uj anyakőnywezetők. A belügymi-
niszter a tusnádi anyakönyvi kerületbe Ferenczy 
Béla körjegyzőt rendes, és Bartha György oda-
való bírót helyettes anyakönywezetóvé nevezte ki. 

— Székely képviselők akcziója. A 
székely vármegyék képviselői mozgalmat indí-
tottak az iránt, hogy az erdélyi kérdésnek szé-
kely szempontból való megoldását szorgalmazzák 
a törvényhozásnál és kormánykörökben. Ez okból 
megbízták Beksics Gusztávot, hogy mindenek 
előtt egy füzetet  írjon, azután pedig munkapro-
grammot dolgoznak ki, melyet mind a 26 szé-
kely képviselő egyetértőleg állapítván meg, ezt 
együtt fogják  illetékes helyére benyújtani. A 
munkaprogrammban meg lesz jelölve az alkotá-
sok és teendő intézkedések sorrendje, lehetőleg 
kerülve a tulköveteléseket. 

— Törvényjavaslat a marhasóról. A 
pénzügyminiszter deczember 2-án terjesztette a 
képviselőház elé az állattenyésztési czélra külön 
készítendő marhasó áruba bocsátásáról szóló 
törvényjavaslatot. A javaslat főbb  pontjai kö-
vetkezők : 

Marhasót csak a kincstárnak szakad előállí-
tani. A marhasó eladási ára a termelés helyén 
métermázsánkint 10 korona, tehát 1 kilogram só 
ára 5 kr. lesz; mihez még szállítási költségek 
fognak  járulni. 

A marhasót a sóhivatalokon kívül pénzügyi 
felügyelet  alatt álló engedélyes árusok is fogják 
árulni. A marhasónak nem állatetetésre való 
használata sikkasztás, annak Amerikából vagy 
külföldről  való behozatala csempészet, s ezeket 
a só elkobzásán kívül kilogramonkint 1 korona 
40 fillér  pénzbüntetéssel sújtja e javaslat. A tör-
vény január 1-én szándékoltatik életbe léptettetni. 

— Magyar olvasókör a határszélen. 
A gyergyóbékási „Magyar olvasókör" javára Ur-
zicsáa Jánosáé, Oencsy Endréné nrnök és Miklós 
Olga k. a. védnöksége alatt nov. hó 25-én válo-
gatott mÜ9orral igen szép fillérestélyt  rendezett 
Békásban. A bevétel 41 korona 80 fillér  volt, 
melyből a tiszta jövedelem 30 kor. 24 fillért  tesz. 
A közreműködők szires fáradságuk-  és áldozat-
készségükért fogadják  e helyen is a „Magyar ol-
vasókör" hálás köszönetét. 

— Millenniumi iskola. Oyergyó-Holió 
község hazafias  és magyar szellemű részének hó 
vágya teljesült, midón a magyar kormány a millen-
niumi iskolák egyikét e községben állította fel.  Ezen 
exponált helyen ssép missziója lesz az állami isko-
lának. Egyfelől  a magyar érzelműek a nemzeti 
azellem forrását  fogják  benne feltalálni,  a vegyes 
lakosság másfeléi  a testvériség tanának igaz és 
őaalnte hajlékát fogja  benne tapasztalni. Hasznára, 
javára lesz ezen iskola a magyarajkuaknak épen 
ugy, mint az idegen ajkuaknak, az utóbbiak meg-
aaereabetik az állami nyelv ismeretét, mely nélkül 
alig tudnának as {Jetben boldogulni. Ai iskola meg-
nyitása a lakosság, HU&Bmb as elfogulatlanul  ár-
iák és foadeUniák  kiváló énUkMttss asUstt f,  bi 

1-én szép és lélekemelő ünnepség keretében történt. | 
Délelőtt 10 órakor volt a gyülekezés, mely után 
nemzeti zászló alatt zeneszóval istentiszteletre men-
tek. Ennek végeztével az iskolahelyiségben az 
iskola gondnoksága eluöke lelkes és hatásos meg-
nyitó beszédével méltatta a községnek ezen millen-
niumi ünnepét. Egyetértésre, testvériességre s haza-
fiságra  buzdítva a lakosságot, egyszersmind kiemelve 
az iskola feladatát,  mely s lakosság boldogitására 
törekszik. Jóbarát, jótétemény akar Ieuni egyiknek 
épen ugy, mint a másiknak. Bencze József  kineve-
zett tanitó pedig szakértelemmel megirt felolvasá-
sában kellő tudással ecsetelte az iskola történetét 
és czélját. Ez alkalommal a beiratkozott tnnulók 
az ünnep emlékéül ajándékokban is részesültek. Az 
emlékezetes ünnepet vidám és jól sikerült társas 
ebéd fejezte  be. 

— Jégpálya megnyitása. Tél apó az idén 
unokáinak hamar elhozta az 6 ajándékát. Jég-
pánczélját már szétterité a-vizek tükréu s a ha-
bok csacsogását a korcsolyázó fiatalok  csevegése 
váltotta fel,  a mi nem utolsó öröm és mulatság. 
Ezen örömben és mulatságban Gyergyó-Szentmik-
lóson a korcsolyázók most jóval előbb részesül-
hetnek, mert a „ Korcsoly a-egy let" rendezői tél 
apó kedvezését megragadva, a jégpályát elkészí-
tették s f.  hó 6-án Miknlás ajándékául meg is 
nyitották. Hogy a költségre Í9 meg legyen a fe-
dezet, Sylveszterkor érdekes estélyt fog  rendezui. 

— Öngyilkosság. Tekcrőpatnki Eröss 
Félix 14 éves Anna nevü leánya követett el 
mult hó 28-án öngyilkosságot, minek okáról a 
boldogtalan szülőknek a megejtett nyoinozat 
szerint még csak sejtelmük sincs. Az apa Gy.-
Szt-Miklósra hetivásárra, nagyobb Ha pedig az 
erdőre ment reggel, s a leányka anyjával maradt 
otthon. A boldogtalan kis leányka napközben 
őrlőt vitt a malomba, hanem rövid idő múlva 
hazaténén eltűnt a háztól. Az anya estefelé 
állítólag leányát kereste, de nem találván fel. 
lefeküdt  s midőn este 10 órakor férje  egy te-
hénnel a vásárról hazaérkezett, felkelt  s együtt 
mentek az istálóba a tehént bekötni s enni 
adni. Midón a csűrbe benyitottak rémülve látták 
leányukat egy kötélen függeni,  ki már akkor 
meg volt halva. A szülők az öngyilkosság okát 
abban vélik feltalálhatni,  hogy leánykájuk szol-
gálatba menni óhajtván, ebbeli kérését megta-
gadták, a mi alig bír valószínűséggel. 

Nagy megtiszteltetés érte a kőbányai 
polgári serfózót,  az ezredéves országos kiállítás 
jurytanácsa a legmagasabb kitüntetést, melyet egy-
általán adhatott, a díszoklevelet adományozta és 
pedig nagyban való gyártás-, haladás- és kitűnő 
minőségért, Ezen kiváló kitüntetés annál nagyobb 
értékkel bir, mivel az összes kiállítók közt egészben 
csak száz díszoklevél lett kiosztva s az országban 
a kőbányai polgári serfőrő  részvénytársaság volt az 
egyetlen serfőzde,  mely díszoklevelet nyert. Ebben 
az illetékes tényezők legmagasabb elismerése nyil-
vánul, mely az elért kiváló eredményekért méltán 
illeti ezen vállalatot, a mely tószegi Fretind Vilmos 
vezérigazgató kitünó vezetése alatt a 9öripor terén 
ily rendkivüli haladást tanúsított. 

— Szerkesztői izenet. Karácsony  nap-
ján. Verseket ritkán szoktunk közölni; ez a be-
küldött pedig nem tartozik azon ritkaságok közé, 
mely megérdemelne a közlést. Ne emészsze magát 
a versírás gyötrelmével. Különös, hogy a mai reális 
időben is, oly sokaknak képezi ambiczíóját rímes 
faragványok  mellett izzadni. 

CSARNOK. 
A Jövő irása. 

Sokaknak talán, a kiknek szemébe ötlik a 
czim, gondolják, mi lehet a jövő írása? 

Hogy sokáig ne találgassák, megmondom, 
hogy ez nem más, mint a gyorsírás (Stenogra-
phia). A legtöbb ember nincs kellőkép informálva 
arról hogy voltaképen mi is az a gyorsírás. A 
legtöbben azt gondolják, hogy nem lehet mas, 
mint sebesebb írás, és ezeknek félig-meddig 
igazuk is van. Csakhogy ez nem a közönseges 
betűkkel való írás; hanem külön betű alakokkal 
és jelekkel való írás, melynek segélyével híven 
követhetjük a leggyorsabban pergő-szót a be-
szédben. 

Már az ó-korból is bírunk emléket, a mely 
azt mutaţia, hogy az írásban Is gyorsaságra és 
Widaéfn  ttfrsksdtsk.  1» p». •> "fel  «gyptemi» 

aknái a hierogliphből (képírás) fejlődött  a hierati-
és demotti (népies irás), mely utóbbi az elóbbiek 
röviditett alakja volt. 

A szó valódi értelmébei£azonban gyorsírás-
ról csak a görög népnél szólhatunk. A görög 
nép volt az, a mely"a tudományok minden ágá-
ban kitűnt és igy^ajgyorsirás művészetében és 
tudományában is. A hol oly híres szónokok vol-
tak, mint a görögöknél, ott a gyorsírást nem 
lehetett nélkülözni. Itt tűnt ki X e n o p h o n, a 
ki Sokrates beszédeit lejegyezte. A római-
aknál szintén használatban volt a gyorsírás, de 
ezek a görögök által megkezdett alapon halad-
tak tovább. Nevezetes itt M. T u 11 i us, Ti u. 
a ki a röviditési jegyeket összegyűjtötte. Nem 
használt önkényes rövidítéseket, hanem minden 
egyes rövidítésnek meg volt a maga határozott 
jelentősége. O jegyezte le Ciceró beszédeit. 
De felülmulta  T i r ó t L. Aenniiis S e n e e a. 
a ki a gyorsírói jegyek számát öOOO-re szaporí-
totta és rendezte. Ámbár a jegyek különböznek 
T i r ó é t ö 1. de az elveket ő is megtartotta. 

A középkorban még nagyobb használatban 
volt a gyorsírás, különösen az egyes vértanuk 
nyilatkozatainak feljegyzésénél,  majd egyes püs-
pökök beszédeinek feljegyzésénél  (pl. Aranyszájú 
szent Jánosnál). 

A modern gyorsírás azonban Angolország-
ban jött létre, különösen Taylor által, a kinek 
rendszerét sok nyelvre alkalmazták. Ez azonban 
nem bizonyult elég alkalmasnak, azért ujabb és 
ujabb rendszerek jöttek létre. Ezen rendszerek-
nél a betűk jelölésére és a szavak írására majd 
a grafikai,  majd a geometriai jegyeket alkalmaz-
ták. A grafikai  rendszer alkotásban különösen 
kitűnt G a b e 1 s b e r g e r Ferenez, kinek nevét 
örökké halhatatlanná teszi rendszere. <> olyan 
gyorsírást talált fel.  a mely az emberiséi; kiiz-
kincse lehet, a mely minden nyelvre alk.ilm .</.-
ható és alkalmazzák is, a melyet joggal i'-m-r 
mondani .nemzetközinek". Nincs az a míi\>-lt 
nyelv, a melyre nem volna lefordítva.  Az ó n-;M 
szere van elterjedve nálunk is leginkább, nem-
csak a parlamentben, hanem a közhasználatban 
is, mert a rendszer szelleme a magyar nyelv 
érzékén alapul. Ezen rendszer már nem az ere-
detinek szolgai utánzása, hanem M arkovícs 
és társainak munkássága által minden izében, 
megruagyarosodott rendszer. Olyan rendszer ez, 
a melynél még tökéletesebb nincs a magyar 
nyelvben és nem is igen lehetne találni. Különös 
előnye ezen rendszernek a .szabad rövidítések 
elve", a mely szerint minden egyes rövidítésnek 
jelentménye más és más az egyes mondatok össze-
függése  szerint, de annak értelme az illető mon-
datból mindig kiérezhető. Gabe l sberger 
nem vitte be rendszerébe a rövidítések nagy 
halmazát, mint Sto lcze , mert mindeu szóra 
nem készíthet az ember állandó rövidítéseket, 
mert olyan sok szó van, hogy a számát sem igen 
tudjuk. Ezen rendszerben érvényesíteni lehet :i 
hangzó-vonzat törvényét. Az írás jelei folyéko-
nyak és 9ebes írás következtében is könnyen 
megkülönböztethetők. A betű alakjai természe-
tesek, a melyek megfelelnek  a száj mozgásának, 
így pl- n z 0 ö kimondásánál a száj állásának 
megfelelő  jegy: . vagy az i hangzásnál a 
mássalhangzó magasítását alkalmazzuk, mert i 
magas hatig stb. Ezen rendszer irása egysorú. 
miáltal könnyen áttekinthető. Különös előnye 
ezen rendszerűek még, hogy könnyen megta-
nulható. 

A gyorsírás hasznáról már olyan sokat Ír-
tak. hogy ismétlésekbe bocsájtkoznám, ha ennek 
fejtegetétéhez  fognék.  Azért csak röviden emlí-
tem meg róla. hogy elméletileg nagy a haszna, 
mert anyagot ad a képzeletnek, a gondolkodás-
nak helyes menetet, élesiti az emlékező tehet-
séget. hozzá szoktat ahhoz, hogy bármit gyorsan 
és biztosan tekintsünk át. műveli az értelmet, és 
erósiti az ítélő tehetséget. 

Gyakorlati szempontból még több a haszna, 
Mindenki, a ki Írással foglalkozik,  a gyors írás-
ban oly tudománnyal és művészettel rendelkezik, 
a melynek segélyével 8-szorta gyorsabban és rö-
videbb helyen végezheti el irni valóját. A gyors-
Írásnak leenanyobh hasznát aránylag n hlrlnpir-' 
költök, kereskedők, katonák. kűlöBŐitn a tisztek 
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és egyéb alkalmazottak veszik. Még a gazdaeni 
ber vagy gazdaasszony is sikerrel használhatja 
naplóinak vezetésénél. A fiatalság  is mindinkább 
tanulja, mert belátja, hogy igen jól használhatja 
tanárainak magyarázatánál. Sót ma már a leg-
több intézetben tanítják, mint rendkiviili tantár-
gyat. Azonban nagyon jó volna, lia mint kötelező 
tantárgy szerepelne a középiskolák felsőbb  osz-
tályaiban. Ez képezi a magyar gyorsírók .non 
plus ultráját." A jelen millenniumi év egyik leg-
nevezetesebb momentuma is az volt. hogy az I. 
nemzetközi Gabelsberger gyorsíró kongresszus 
egyik levitális tanügyi kérdését képezte. 

A gyorsírás használata ma már meglehető-
sen kiterjedt. Minden nagyobb hivatalokban már 
írógépekkel kombinálva használják, majd meg a 
telefon  mellett van nagy alkalmazása. 

Rajta tehát! Tanuljunk gyorsírást, akkor 
még inkább haladunk és akkor majd inkább be-
teljesedik Gabelsberger kívánsága, hogy a gyors-
írás a miiveit emberek közkincse legyen. 

Csik-Gyimes (Rakottyás). 
Biegler  Árpád, 

enike laDÍtó. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- tí LAPTULaJDOJÍOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

****************** 
Korcsolyák! 

I 'I ® 

Üzlet megnyit {IS. 
Van szerencsém tudatni a n érd. 

helyi és vidéki közönséggel, hogy Csik-
Szépvizen (Petres-féle  házban) egy a 
mai kornak megfelelő 

kötélgyártó-üzletet 
nyitottam. 

Elvállalok minden e szakmába vágó 
munkát a legjutányosabb árak mellett, 
mire a n. érd. közönség pártfogását 
kérve, maradtam 

kész szolgája 
Kosci iMáf»  G á b o r , 

8 - 3 kötélgyártó. 

ib! 

II 

ALBERT BALAZS, 
Ivás-, aczél- és érczáru üzletébej 
I a következő fajú 

, vannak raktáron és mérsékelt 
1 áron adatnak el; u. m.: 

Közönséges csavaros, 
Közönséges halifax, 
Finom nickelezett halifax, 
Közönséges mercur, 
Finom nickelezett mercur. 

Továbbá korcsolyaszijjak és 
biztonsági jégpatkók kaphatók. 
l'gyanott egy liu gyakornoknak (elvétetik. 

| Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat. | 

Gőzcsép I őgépei n k 
| |a tökéletesség legmagasabb fokáu  állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

« s n ss e m 
gazdasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Készletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

gosítással díjmentesen szolgálunk. 
Kérjük minden kérdéssel bizalommal 
hozzánk fordulni,  készséggel adunk 

kimerítő és felvilágosító  választ. 
C z i m : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

BUDAPEST, Külső Váczi-ut 7. sz. 
[1 12 

Czinre ügyelni tessék! 

S 
* * M 

H 
4< 
* 

* 
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Agrár- takarékpénztár-részvénytársaság 
Maros-Vásárhelyt. 

Helí/etett alapt/ike m i l l i ó k o r o n a . 

a) Pénzbetéteket vesz át naptól-napig vagyis a betét napjától a ki-
vét napjáig való kamatoztatás m illett, is azokat rendszerint mindig fel-
mondás nélkül li/.cri vissza. 

b) Váltókat leszámitol és visszles/.ámitol. 
(') Jelzálog kölcsönöket nyújt, földbirtokokra. 

Az összes kölcsönök igen mérsékelt kamat és k e d v e z ő V i s s z a f i z e t é s i 
feltételek  nyújtatnak 1—« 

Megérkeztek 
a karácsonyi ajándékok, 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N 
könyv-, papír- és díszműáru kereskedésébe Csik-Szeredábna. 

Nyomatott Cik SanUl .m 1896. . I.ptoi.ito». kirfs  CjWm.k.b «»,«0 Hoyra j^d l j íbu , . 
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- Választási epilóftuiz.  -
Választásról lévén szó, természetes hogy bot-

ránynak kell következnie. Ez már alkotmányos 
küzdelmeinknek kimaradhatatlan korolláriuma. 

Tisztességben megőszült férfiak,  hivatásuk 
szolgálatában becsületes szívvel kitartott munká-
sok kerültek ki ezjutczaharczból megtépett ruhával, 
bepiszkolt halántékkal, mert elég bátorságuk volt 
meggyőződésüket követni, s mert szerencsétlen-
ségük szembe hozott velünk egy-egy kalandort, 
kinek veszteni valója nincs, s ki féktelen  dü-
hét vagy undok lelkének szennyét mint a pók 
a nyálát—ráSnti mindarra, amin útjában áthalad. 

.És meghallod a balgák Ítéletét....* 
mondja a nagynevű orosz költő Puskin, — és 
a tömeg kacaját" — egészíti ki méltó társa 
Turgenjeff. 

.Mindezt el kell — és el lehet viselni: és 
a ki elég erősnek képzeli magát, uz mégis vet-
heti.' 

Aztán így folytatja: 
„De vannak csapások, melyek érzékenyeb-

ben hatnak, melyek magát a szivet érik. Valaki 
mindent megtehett, ami csak hatalmában állott; 
megfeszített  erővel becsületesen, odaadással dol-
gozott.... fia  ekkor a becsületesen, érző szivek 
undorral fordultak  el tőle; a becsületes arczokat 
pir borítja el, ha nevét említik. „El veled! Taka-
rodjál innen!* kiált feléje  néhány becsülettudó, 
fiatal  hangocska. „Nincs szükségünk sem tereád, 
sem fáradozásaidra;  megbecstelcnited házunkat, 
nem ismersz és nem értesz minket, te ellenségünk 
vagy." (TurgenjefT:  Senilia.) 

Az Ítéletből és kacsból nekem is kijutott, 
lehet hogy a számkivetésből is. 

Az „Alkotmány" 274. számában utol-
érhetetlen szellemességgel elneveztek „éhes 
k u ty á"-nak és örmény p übpö k"-nek. 

S ki volt ez a hős? 
A czikk névtelen, mint a bUn gyermeke, ki 

apát nem ismer. 
A templpmfoBztogatókat  üldözi és kézreke-

riti a rendőrség. A becsülesrablók emelt fóvel 
járnak, mert őket megvédi a szerkesztőségi titok. 
8 ha a szerkesztő megtudja, hogy asztala sze-
raétlerakodó-helvlyé tétetett, s leleptezi az orozva 
támadót, kisül, nogy egy még ezután születendő, 
talán Jóbb sorsra érdemes ember képébe rejtőzött 
a szent és apostoli egyház elszánt hitvallója. 

A mi gonoszat cselekedtem? 
. A kormánynyal tartottam. Talán azt akarta 

mondani, hogy kipróbált hüségü barátomra, egy-
házam főgondnokára,  fajomnak  büszkeségére, vá-
rosom köztiszteletben álló fiára,  megy ém culturális 
haladásának lelkes támogatójára, az egyáz iránti 
tisztelet és előzékenységnek a tulkapásokkal szem-
ben napjainkban hálára méltó védelmezőjére sza-
vaztam. 

Ámde ó kormánypárti, én meg ellenzéki va-
gyok. 

A választókerületnek — egy pár kivétellel 
— összes számbavehető tényezői pártkülömbség 
nélkül megálapodtak abban, hogy a kerület 
nyugalma, s a nép véghetetlen romlásának kike-
rülése végett ellenjelöltet nem állítanak. 

Sem jelölő, sem szervezkedő gyűlésükben 
részt nem vettem. De midőn beláttam, hogy a 
koczka már eldőlt, az elém nyújtott kötelező ivet 
én Is aláirtam. 8 mert aláirtam, — szavamat be-
váltottam. 

De ezzel m e g v e t e t t e m az egyházat 
t i. az én anyaszentegyházamat, melynek gyer-
meke és szolgája vagyok. 

Az elmondottak után erre már fölösleges 
volna is válaszolnom. De hát ez súlyos vád, s 
egy papra megazégyenitőbb minden bélyegnél. 

S ki volt ez az . egyház"? 
Egyik paptáraam, ki pár nappal a választás 

előtt felkér,  hogy kísérjem el őt a „kormány" 
jelöMéhez, bol egy szennyes vád alól magát tisz-
tára mosván, kijelöltette, hogy „én e l l e n e d 
nem k o r t e s k e d t e m , az e g é s z moz-
g a l m a t c s a k a b l a k o m o n k e r e s z t ü l 
néz tem, s ez t e r m é s z e t e s is, h i s z 
t udod hogy én  48-as nem vagyak 

Ugyanez az „egyház" a választás előtti na-
pon 4 8 - a s p r o g r a m be s z é d e t a k a r 
mondani , e p r o g r a m m a l fe l lép,  B ál-
mélkodásomra lejelenti hogy .én v o l t a m 
á p á r t v e z e t ő j e , tehát nem hagyhatom 
most cserben a már kibontott zászlót* 

Én nem így cselekedtem volna. 
As é n anyaszentegyházam szentkönyveiben 

azt olvastam: „Legyen a ti beszédetek: „Ugy — 
ugyl* „Nem — nem! ' Sehol sem talál-
tam, hogy az isteni Mester kivételt tett a kö-
vetválaaztásra, melyen lehet a ti beszédetek: 
Igenis — nemi 

•) As a 

Revíziót i lyen áron nem óhajtót. 
De van még egy nagyobb blinöm. 
A kormány m e g v á l a s z t o t t kép-

v i s e lő j é t a vacsorán felköszöntöttem  — zo-
kogja „György Miklós!" — szép maszkom. 

Talán ő is ott volt, hogy oly tisztán tudja, 
s ha nem volt ott, hogy mert mégis ily arcátla-
nul hazudni. 

A vacsorán ott voltam, mert meg voltain 
hízva. Hallgattam és nem pirultam mindaddig, mig 
egyik tulbuzgó kormányferfi  a szabadelvű pár-
tot, mint egyedül üdvözítő Messiást dicsőíteni 
kezdi, s volt ellenfelét  egy ismeretes aesopi 
mese nyomán kíméletlenül megtámadja. 

Ezt szó nélkül nem hagyhattam. 
A számadást visszautasítottam, és sajnál-

kozásomat fejeztem  ki azon szomorú jelenség 
fölött,  hogy napjaink választási küzdelmeiből hi-
ányzik az az erkölcsi momentum, mely e pártok-
kölcsönös megbecsülésében ál!. Kijelentettem is-
mételten — mit igen jól tudnak hogy én a 
liberális párthoz nem tartozom, de  meggyőződé-
sem , hogy minden közéletnek vannak kiválóbb 
alakjai, kik a maii pártingadozás mizériái közt 
elismerést és támogatást érdemelnek, bármelyik 
párthoz tartozzanak is. Hangsúlyoztam, hogy 
ezekkel szemben is kötelességünk az elv meg-
mentése, de ha látjuk, hogy tisztességes fegyve-
rekkel sikert elérni nem lehet, a han-zot mégis 
fölvenni  annyi, mint önmagunkon s közéletünk 
testén sebet ejteni. 

A testvéri szeretet és békés egyetértésre 
emeltem poharamat. 

S ez György Miklós magasabb felfo-
gasa szerint a kormány képviselőjének f'elkö-
szöntése. 

Külömben most tudtam meg. hogy csak 
egy kis t é v e d é s az egész, mert a közlemény 
vacsora előtt már postára volt adva. (Még 
ezer köszönet, hogy ilyenformán  rablógyilkossá 
nem avansziroztam). 

De a tévedés nem jár egyedül. 
Alapos gyanúm volt kettőre, kik bará-

taim voltak, naponkint mosolyogva jöttek felém, 
én kezet nyújtottam nekik s ók azt melegen 
megszorították. Barátaim, kik nagyon jól tudták 
hogy én ilyen körülmények közt helyesen más-
kép nem cselekedhettem. Természetes tehát 
hogy fájt,  nagyon fájt  nekik e feltevésein. 

Az egyik, kit az anyaság gyanújával ter-
heltem, szemérmetesen lesütve szempillácskáit 
kijelentette, hogy ő ezt a „fájdalommal"  szült 
csecsemőt neiu ismeri, sőt „tegyék ki az 
oltári  szentséget!!  arra is kész meges-
küdni! hogy ó mit sem tud az egész dologról". 

Bőszebb volt az édes apa. s a mélyen 
megsértett önérzet méltatlankod ásával utasította 
vissza a merészségemet. Ugy látszik olvasta 
valahol, vagy tapasztalta, hogy ez a fogás  néha 
imponál. 

S én — elhittem nekik. 
Azonnal, lelkem őszinteségével és igaz 

örömével nyilvános helyen bocsánatot kértem 
tőlük. 

Az egyik nagy kegyesen — megbocsá-
tot t ! ! De a másik, ő az a másik, az — ii e ui 
tudott megbocsátani. Büszke és hideg maradt 
mint a hófehér  folt,  nem látta márvány. 

Válaszomat az .Alkotmányinak beküldőm, 
s helyette megkapom .György Miklós' — keze-
vonását. S — most jól figyeljenek  — majd 
hogy kővé váltam, hármunk közttl csak én. 
egyedül csak én — nem tévedte in. 

Egyben mégis tévedtem. 
Hisz volt idő. midőn ezek az urak, hangos 

szóval hirdették az l'rnak fönséges  igéit. 
-Óvakodjatok azoktól, kik juhnk ruházatában 

jönnek, belől pedig ragadozó farkasok!" 
Az emberek megértették, mélyen a szivükbe 

vésték, s én mindezideig megérteni neiu tudtam. 
IX* a mit meg nem értett a t e s tvér , 

megérezte a — .kutya", melyről György 
Miklósék ugvlátszik feledék.  hogy amért in-in 
harapós, azért — finom  s z a g 1 á s a van. 

S a világ csodálkozik, hogy honnan a pe-
tis. kolera s egxéb pusztító nyavalya? Nem n 
talajvízből jiin az, hanem az ilyen embereknek 
fertőző  lehelletéhöl. 

Az. aki egy küldöttség élén elébe megy 
hun vezérnek, s a béke és szeretet ajkaival 
eseilez, hogy nz egyszer kímélje meg e kerüle-
tet. melynek már van jelöltje, akit megválasz-
tani óhajt: a ki kéri e jelöltet, hogy ha tehet 
oly napra tétesse a választást, amelyen ö is út-
jából támogatására érkezhet. — az ma orgiát 
ül a gyönyörben, hogy engem, ki mindezekben 
részt nem vettem, csupán szavamat beváltottam, 
a világ előtt alávaló módon meghurezoltathatott. 
a legnagyobb ellenségének ki miatt — mint 
nekem inondá — n e iii iii e h e t a m a v a e s o-
r á r a — jobbat nyújt, hogy a mit a liilu szét-
választott. ezt e gyalázat tyra egyesítse . 

Nem irok nevet, megkímélem cxuttnl tol-
lamat. 

Rám nézve ők már ugy sem léteznek. 
Ahnszvcr élni fog,  és sokunk szerez még 

álmatlan éjeket, de á I d o z a t a talán örökre 
— elveszett. 

Sajnálom, kimondhatatlanul sajnálom n 
szerencsétlent. 

Vájjon meg fogja-e  most önt vigasztalni 
hűséget társának mindennapi inindságn. ' 

„A h o 1 a p énz o 11 a — I) e c s f" 
Lehet hogy önnek még ehbűL hit* 

de ez a pénz már nem az ö n becsi'. i 
visszacsengeni. 

S ha a templom előtt el'1 i 
fogja,  hogy az ártatlan sziwn.n 
szegény de bee.-ú .es n.-jiii-.i 
boldogsággal e»> ulii; "••! az éii'K. 

„Üdvőz/égy I) 11 á r I s z e ll l e 
jut-e majd eszébe, lio.gy volt idő midón ÍS/.OÍU ,< 
hipokrizissel annak az o l t á r s z e k r é ily-
nek nevében akart ön engem is meggya-
lázni azok előtt, kik önt nem ismerik s megis-
merni nem fogják  — soha. 

Hát erősebben bízott ön az ördög hatalmá-
ban. mint az Isten igazságosságában? 

ön megkérdezte az én lelkiismeretemet, 
felelék  én inost az ön lelkiismeretének. 

„Ma, ha az 0 s zavát halljátok, 
meg ne kemény í t sé tek szí veteket!" 

az Isten, jobb mint a világ. Ez nem 
feled,  O pedig — megbocsát 

Görög Joachim 
«d%i pispOki tzeotuéki ihök, 

gjergró-ueataiklóii Im. tzert. pMkáaos. 
gOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOjQíOOOÖdOOOOOOOflaegtfSgiOiOOOOI  I 

Uj könyvkötészet 
CSffi-SZEREDÁBAN.  I 
CSIK-SZEREDÁBAN. 

Aranyozó- és Yâgo-gepekkel. 
Van szerencsém a n é. közönség becses tudomására 

kor minden igényeinek megfelelj 

KÖNYVKÖTÉSZETET 
rendestein be, lempl«M*nleial lakáiaaian, Borbát AndráU ur há-
zában. Elvállalok mindenféle  hivatalos, üzleti, iskolai és imakönyveket, 
• minden névvel nevezhető munkát a legegyszerűbb fűzéstől  a leg-
díszesebb kiállítású kötésig mln4en veraenyl kliáré elenéárakan. 

Egyedüli törekvésem lesz a n. é. közönség igényének minden tekintetben 
eleget tenni, pontos időre és a legjobb kivitelben. 

Kérve a n. é. közönség szíves pártfogását  s magamat jóindulatába ajánlva, 
maradok 

Csik-Sxeredában, 1896. november hóban. 

M M M M M M 

Kiváló tisztelettel 

Létz János. 
IQiOOOPDBBBOOOPOOOODOPOBUOCIü 
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Sz. 6639/1896. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Rákos, Madaras, Göröcsfalva  és 

Vacsárcsi községekből Csik-Rákos székhely-
lyel alakult, közben a közjegyzői állás le-
mondás folytán  Üresedésben jővén, n/. 18*<>. 
évi XXII t. c/.. 8*». §-a érlel lilében arra 
ezennel pályázatol hirdetek 

hizen állással a községek pénztáraiból 
kapandó 400 forint  fizetés,  76 frt  lakbér, 
66 frt  kiildönczdij, 40 irt irodai általány és 
40 frt  nyomtatványok beszerzésére, és a 
magánoiunkalatokért szabály rendeletileg meg 
állapított munkadijak élvezése járnak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t. 
cz. 6. §-ának meglelelőleg felszerelt  és ed-
digi szolgálatukat is feltüntető  pályázati ké-
relmüket hozzám legkésőbb 18Ú6. (It'CZtMU-
ber hó 29-ig múlhatatlanul nyújtsák be. 

A választás Csik-Rákos községházánál 
1896. évi deczember a 1-én fog  niegejtetni. 

A felesi  ki járás főszolgabirája. 
Csik-Szeredán, 1896. deczember 1-én. 

Fejér Sándor, 
1 - 2 fősziilsHliiró. 

Sz. 6353/1896. 
kTT / 

Árverési hirdetmény. 
Csicsó község részéről kö-hirré tétetik, 

hogy nagyméltóságú földn.ivelésiiííyi  m. kir 
miniszter ur 39285—896 számú magas ren-
deletével eladásra engedélyezett Tolvajon 
oldal 232. letli. területen törz.senkénti bemé-
rés alapján felvett  27000. köbméter fenyőfa-
tömeg folyó  év (leczeiiibor 28- ik napján 
(1. e. 8 Órakor Csicsó községházánál nyil 
vános árverésen el fog  adalni. Ezen fatö 
niegből 75°/n haszonfára  esik, a többi lilzifa. 

Kikiáltási ár 33000 frt 
Erről árverezni szándékozók oly meg-

jegyzéssel értesíttetnek, hogy nz árverési fel-
tételek megtekinthetők a felctíki  főszolgabí-
rónál, Csicsó község házánál, az erdőre vo-
natkozó többi felvilágosítások  pedig a esik 
azeredai magy. kir. erdőhivatalnál tudha-
tók meg. 

Csik-Szeredán, 1896. d. czembi r 2-án 
Fejér Sándor, 

1—2 főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-AIt-liaság község képviselő-területének 

az 1891). évi szept-nibrr Iu', la-ân tait«lt ^illésé-
ben li'>zutt liatáru/ata alakjait e/niliel kii/liirrc 
tétetik, ln>g) a község mint ji.gi s/«-nHy a/ I»83. 
<-vi XX. t.-c/. jj-a alá nem iailo/ó és a k<>/ség 
tulajdonát képező lerüleiekt-ll a V;tllá»zatl 
1897. évi január l-töl számítandó • gviiiásuioii 6 
érre a folyó  évi deczember hó 28-ik nap-
ján d. e. 10 órakor Csik-Menaság község 
házánál megtartandó nyilvános áiverében a leg-
többel ígérőnek haszonbérbe ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 3 frt 
Kelt Csik-Menaságon, 181)6. nov. 26. 

Gergely Peter, 
kiegyzű, 

Ferencz Ignácz, 
2—2 kozs. biró 

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detóilista (keresztény) vegyes ke-
reskedő-segéd 19—23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
czégnél deczember 15-ere Csik-Szt 
Domokoson. - 6 

VákAr-Fivérek fűszer-,  üveg-, 
porozellán-, norinbergi díszműáruk-
úzletében Gyergyó-Szentmiklóson 
egy gyakorlottá e szakmákban jártas 

segéd, illetve üzletvezető 
osonnál alkalmazást nyer. 

Ajánlatok fenti  czéghez inté-
sendók. 

Nagy rakár női kabátok, gallérok és bnndákba. 

A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyelmét  bátor va-
gyok felhívni,  hogy raktáromon ez évben érkezett, nem pedig évekről megma-
radóit régiségeket, tettemesen leszállítottam, úgymint: 

90 cm. azéles női ruhaszövet ezelőtt 45 kr, most 25 kr métere. 
90 „ „ . Scheviot „ 55 „ „ 30 , 
90 „ „ „ posztó „ 65 , , 35 , „ 
90 „ , angol , „ 75 „ „ 50 ,, „ 

140 •• • 90 ^ ff 120 „ angol posztó 
A legjobb minőségi mosó franczia  Barchét 20, 25, 30 és 40 kr. 
Karácsonyi ajándékul egy vég 23 mtr. Rdmburgi vászon 7, 8 és 9 frt. 
Stefáni  lepedő-vászon 180, és 220 cm. széljes 65, 75 és 85 kr. 
Divatczikkekbe mindig a legújabb divat van raktáron. Selyem szövetek 1 

frttól  kezdve menyasszonyi ruháknak. 
Becses látogatásukat kérve maradok mély tisztelettel 

BARCSAY K. 
2 - 4 

Női és férfi  divatüzlet» 
G e l J c - S z e r © d. 
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Temetési vallalat. Erez- és fakoporsó  legnagyobb rnktara sirkcszoru és szallagohba. | 

| P O R T O R I C O - R U M 
S L l e g ' j o l o ' b t e S L - 3 2 U L 3 M -

Kapható minden fűszer-  és csemege-kereskedésben 
'/i. 1

 a és literes palaczkokban. 
— 4 

Kérjük az eredeti kiállításra tekintettel lenni, minthogy több 
oldalról utánoztatik. 

Minden pali.czk czimkéje és ón kupakja czégüiikkel van ellátva. 
F ő r a k t á r J a k a b «•» t á r a i n á l C * f k - 8 z e r « d á b a n .  ^ 

I 
_i Nagy raktárom leapasztása czéljából elhatároztam, liogy a mai naptól 
2 kezdve : 

Női kabátokat, 
j Férfi  kész ruhákat, 
I Női ruhás_ öve eket és posztokat, 

Férfi  ruhaszöveteket, 

É 
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• Női és férfi  czipőket, mélyen leszállított áron £ 
h árusítok el. ^ 
<4 

B, 
K/.eii kivill ajánlom a n. é. közönségnek a d i v a t á r u » x a k m á h a vá j j 6 ^ 

ri, n i i n i l c i i e z i k k r i m e t . 

2 - 4 
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Teljes tisztelettel | 
S Z A B Ó n i f t L Ó S ,  g 

Csik-Sieredában. y 
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É l e t n a g y s á g ú 
s i r c s U s é p 

k r é t a r a j z b a n . 

L e c n i z r b b M%»bndinm. 
Xjeg-lred.-^-ese"bT3 e n o l é l c . 

Legalkalmasabb ajándék 

Karácsony és újévre. 
Egy legjobb módszer segítségével 24 óra alatt életnagyságú mellképeket készítek 
művészies kivitelben, eddig még a»ha el nem ért tökéletességgel éa olcsó árban. 

T e s s é 3 s á i x j e g 3 r z é 3 s ® t 

KOHN DÁVID, Budapest, Károly-körut 17. 
Ügynökök mindenütt kerestetnek. 8—10 
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